પત્રક-૧૦ ભલામણપત્ર
આચાર્ય ભરતી

આચાર્યની નનમણકૂં નો ભલામણપત્ર

મેરીટ ક્રમ: .....................
જા.નૂં.:
જિલ્લા નિક્ષણાનિકારી કચેરી,
.................................................,
.................................................,
તા.

/૦૫/૨૦૧૯

પ્રનત,
....................................
જિ. ……………………....
નિષર્:- આચાર્યની િગ્ર્ા માટે રાજ્ર્ સરકાર નનયુક્ત સનમનતએ પસૂંદ કરે લ ઉમેદિારને હાિર કરિા બાબત.

સૂંદભય:- (૧) ગુિરાત માધ્ર્નમક નિક્ષણ અનિનનર્મ-૧૯૭૨ અને ગુિરાત માધ્ર્નમક નિક્ષણ નિનનર્મ-૧૯૭૪ની મળ
િોગિાઈઓ તેમિ િખતોિખત થર્ેલ સુિારા.
(૨) નિક્ષણ નિભાગના જાહેરનામા ક્રમાૂંક: જીએચ/એસએચ/૨/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/જી
તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ અને તેના િખતોિખતના સુિારા
(૩) નિક્ષણ નિભાગના ઠરાિ ક્રમાૂંક: મિબ/૧૨૧૧/૧૫/છ તા.૧૬/૦૩/૧૧
(૪) નિક્ષણ નિભાગના જાહેરનામા ક્રમાૂંક: GH/SH/77/BMS/1115/1295/G તા.૨૫/૦૭/૧૭
(૫) નિક્ષણ નિભાગના ઠરાિ ક્રમાૂંક: બમિ/૧૧૧૭/૨૪૨૫/ગ તા.૦૯/૦૮/૧૭
(૬) નિક્ષણ નિભાગના સુિારાનોંિ ક્રમાૂંક: GH/SH/7/BMS/1109/1906/G તા.૨૯/૦૯/૧૭
(૭) નામ. હાઇકોટય માૂં દાખલ થર્ેલ SCA NO. 2430/2018 નો િચગાળાનો આદે િ.
મહાિર્,
ઉપરોક્ત નિષર્ અને સૂંદભય અન્િર્ે િણાિિાું ુૂં કે , નિક્ષણ નિભાગના તા.૨૫/૦૭/૧૭ના જાહેરનામા અન્િર્ે રચાર્ેલ

રાજ્ર્

કક્ષાની અને જિલ્લા કક્ષાની આચાર્ય ભરતી પસૂંદગી સનમનત દ્વારા આપના ટ્રસ્ટ સૂંચાલલત ............................................., મુ. …………………
િાળામાૂં આચાર્ય તરીકે નીચેની નિગતે ઉમેદિાર પસૂંદગી પામેલ છે . સદર ઉમેદિારને આપની િાળામાૂં નનમણક હુકમ આપિા તથા ફરિ
પર હાિર કરિા આથી ભલામણ કરિામાૂં આિે છે . ઉમેદિારને ઈન્ટર્યુના િદિસે િ નનમણકૂં હુકમ આપિાનો રહેિે અને ઉમેદિારને િાળામાૂં
તા.૧૬/૦૮/૧૯ સુિીમાૂં ફરિ પર હાિર કરી, તેનો હાિર રીપોટય નનનિત કરે લ સમર્મર્ાયદામાૂં મોકલી આપિાનો રહેિ.ે
િાળા મૂંડળે સરકારશ્રીના િખતો િખતના નનર્મો અને િરતો/બોલીઓ, ગુિરાત માધ્ર્નમક નિક્ષણ અનિનનર્મ-૧૯૭૨ અને ગુિરાત
માધ્ર્નમક નિક્ષણ નિનનર્મ-૧૯૭૪ની મળ િોગિાઈઓ તેમિ િખતોિખત થર્ેલ સુિારા, નિક્ષણ નિભાગના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ અને
તા.૨૫/૦૭/૧૭ના જાહેરનામાની િોગિાઈઓ તેમિ તેમાૂં િખતોિખત થર્ેલ સુિારાઓ, તથા રાજ્ર્ સરકારના સ્થાર્ી ઠરાિો અને
િોગિાઈઓું ુૂં ઉમેદિારે પાલન કરિાું ુૂં રહેિે તેનો ઉલ્લેખ નનમણકૂં હુકમમાૂં કરિાનો રહેિ.ે
મિકુ ર ઉમેદિારના નનમણકૂં હુકમમાૂં નામ. હાઇકોટય સમક્ષની એસ.સી.એ. નૂં.૨૪૩૦/૨૦૧૮ના અંનતમ ચુકાદો આિે તે ચુકાદો
ે રીપત્ર મેળિી રે કડય પર સાચિિાું ુૂં
બૂંિનકતાય રહેિ.ે તે મુિબનો ઉલ્લેખ નનમણકૂં હુકમમાૂં લબનચક કરિાનો રહેિ.ે તેમિ આ અંગેું  ુૂં બાૂંહિ
રહેિ.ે
આચાર્યની િગ્ર્ા માટે પસૂંદ થર્ેલ ઉમેદિારની નિગત
પુરૂં નામ

:

િૈક્ષલણક લાર્કાત

:

િન્મ તારીખ

:

સરનામુૂં

:

અરજીપત્રક નૂંબર

:

H-MAT પરીક્ષા નૂંબર

:

મેરીટ માક્સય

:

આ ભલામણપત્રનો અમલ ન કરનાર િાળા સામે સરકારશ્રીના સ્થાર્ી ઠરાિો અને િોગિાઈઓ તેમિ ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ કોડની
િોગિાઈઓ અન્િર્ે સૂંસ્થા સામે નનર્મોું ુસારની નિક્ષા્મક કાર્યિાહી કરિામાૂં આિિે.

જિલ્લા નિક્ષણાનિકારી,
.................................

નકલ રિાના:


સૂંબનૂં િત ઉમેદિારશ્રી, ………………………………………………………

