ન� ૂનો-૧
[GCSR:2002,R-24]
ર� મેળવવા અથવા લંબાવવા માટ�ની અર�
૧.અરજદાર�ુ ં �ુ� નામ

:-

૨.ધારણ કર� લ હોદ્દો

:-

૩.ખા�ુ,કચેર� શાખા

:-

૪.ખાતામાં દાખલ તાર�ખ,હાલે મેળવતા
પગાર

:

૫.હાલની જગ્યા પર મળ�ું ઘરભા�ું અને
અન્ વળતર ભથ્થ

:

૬.ર�નો પ્રકાર અને સમયગા,�ૂલ �દવસ :૭.રિવવાર અને �હ�ર ર�ઓ,ર�ની
આગળ/પાછળ જોડવાનો પ્રસ્તાવ હોય તો
૮.ર� માટ� અર� કરવા�ુ ં કારણ

:
:-

૯.છે લ્લી ર� ઉપરથી હાજર થયા તે તાર�ખ
અને તે ર�નો પ્રક
૧૦.ર�ના સમય દરમ્યાન�ું સરના�ુ

::-

૧૧.નોકર�માંથી મા�ં રા�ના�ુ ં અથવા માર� મર�યાત િન� ૃતીના પ્રસં,�ુ ં નીચેની રકમો પરત કરવા બંધાઉ �ં.
(૧) જો િનયમ-૫૭ ના પેટા િનયમ (૧) લા�ુ ન હોત,તો મને � �પાતં�રત ર� મળવાપાત્ર ન હોત તે �ગે મળે
ર� પગાર અને મળવાપાત્ર અધર્પગાર� ર� �ગેના-પગાર બ�ે વચ્ચેના તફાવતની રકમ
(૨) જો િનયમ-૫૯ ના પેટા િનયમ (૧) લા�ુ ન હોત,તો � રકમ મળવાપાત્ર ન હ,તે ર� દરમ્યાન મેળવેલ રપગાર.
૧૨.�ુ ં પ્રમા�ણત  �ં ક� આ અર�ની તાર�ખે મને બે અથવા તેથી વ�ુ �વીત બાળકો નથી
( લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાખ�ુ)ં
૧૩.િનયંત્રણ અિધકાર��ું �ટપ્પણ અને અથવા ભલા
સહ� (તાર�ખ સાથે )
હોદ્
૧૪.ર� મં�ુર કરવા સક્ષમ સ�મિધકાર�ના �ુકમ
સહ� (તાર�ખ સાથે )
હોદ્

અરજદારની સહ�
(તાર�ખ સ�હત)

નામ:હોદ્દ-મ.િશ..................પ્રાથિમક શાળ
�ુપ શાળા .......... તા.

�જ-

તા.

પ્ર,
શ્રી તા�ુકા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�,
તા�ુકા પંચાયત કચેર� (િશક્ષશાખા)
તા.

િવષય :- �દવસ ................ની .......................................ર� મં�ુર કરવા બાબત ....
સિવનય જય ભારત સાથે જણાવવા�ુ ં ક� �ુ ં ..................................................................................કારણસર
તાર�ખ ......................થી તાર�ખ ............................�ુધી �દવસ................માર� ફરજ પર હાજર રહ� શક�શ નહ�.
આપ સાહ�બને નમ્ર િવનંિત સહ જણાવવા�ું ક � �ું તાર�ખ ............................થી તાર�ખ ..................�ુધી
�દવસ..............માર� ......................................પ્રકારની ર� ભોગવવા મા�ું �ં.તો માર � �દવસ................ન
............................પ્રકારની ર� મં� કરવા મહ�રબાની કરશો� .

આપનો/આપની િવ�ા�ું
સહ�
હોદ્

ઉપરોક્ત ર� માંગણી બાબતે ર� મં�ુર કરવા આપ સાહ�બને િવનંિત કરવામાં આવે છે
�વક નંબર.................તાર�ખ.........................

આચાયર્શ્
...........પ્રાથિમક શાળ

ઉપરોક્ત ર� માંગણી બાબતે ર� મં�ુર કરવા આપ સાહ�બને િવનંિત કરવામાં આવે છે
�વક નંબર.................તાર�ખ.........................

આચાયર્શ્
..............�ુપ શાળા

