રૂ. ૧૦૦ના સ્ટે મ્પ પેપર ઉપર
જામીનખત નમ ૂનો
(૧)

આ

લેખ

ઉપરથી.............................જિલ્લાના

જિલ્લા

શિક્ષણાશિકારીશ્રી,

ને

િણાવ ું

છું

એ,

હ.ું ...................................................................................................................................
રહેવાસી..........................ગામ ...........................તાલકો..................જિલ્લો.................અને ગિરાત સરકારશ્રીના શિક્ષણ
શવભાગના ઠરાવ નું.પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/સીંગલ ફાઇલ- ૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ માું દિાા વેલ િરતોને આિીન રહીને
તેમિ વખતો વખત થનાર સ ૂચના આશિન રહીને શિક્ષણ સહાયક તરીકે નોકરીમાું દાખલ થયા પહેલાની અને પાછળની
..........................જિલ્લાની ........................... તાલકાની .............................................................. િાળામાું શિક્ષણ
સહાયક તરીકે ની િગ્યા પર શનમણકુંૂ માટે પસુંદ કરાયેલા ઉમેદવાર (ગિરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રી (હવે પછી અહી
સરકાર તરીકે ઉલ્લેખ કરાયેલ છે ) અને સુંદભાથી અન્યથા િરૂરી બનાવ્ ું ન હોય તે શસવાયના જે િબ્દ પ્રયોગોમાું તેમના
ઉતરાશિકારીઓ અને નામફેર કરી લેનારાઓનોસમાવેિ થાય છે ) તરીકે સરકારને રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-અંકે રૂશપયા ત્રણ લાખ
પરાની રકમ ચકવવા માટે નીચે િણાવેલ શવગતે આ લેખથી િવાબદાર બન ું છું અને તેને માટે મારી અને મારા વારસો.
મ ૃત્્ પત્ર ચલાવનારાઓ, વહીવટકતાા ઓ અને કાયદે સરના પ્રશતશનશિઓને બાધ ું છું.
(૨)

આ યોિના દ્વારા મને ખ્યાલ આપવામાું આવયા પ્રમાણે સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યશમક િાળાઓમાું શિક્ષણ સહાયક

ભરતી- ૨૦૧૯-૨૦ની તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ની જાહેરાત અન્વયે ............................ જિલ્લાના ........................... તાલકાની
........................................................................ િાળામાું શિક્ષણ સહાયક તરીકે શનમણકુંૂ આપવામાું આવતાું શનમણ ૂક
હકૂ મની

િરતો

મિબ

હ ું તા.......................ના

રોિ

શનમણકૂ

મેળવવા

હાિર

થયેલ

છું.

શિક્ષણ

શવભાગના

તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭વાળા ઠરાવ મિબ શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયામાું શનમણકુંૂ ત્રણ વર્ાની અંદર તેિ સુંવગાની િગ્યા
માટે ઉમેદવારી કરવા માટે ની િોગવાઇઓ નક્કી કરવામાું આવેલ છે જેન ું હ ું પાલન કરીિ.
હવે ઉપર લેખખત જામીનગીરીની િરત એવી છે કે , આ યોિના (જે યોિના આ લેખના ભાગરૂપ ગણાિે) માું
િણાવયા પ્રમાણે મારે પાલન કરવાના બોલ તથા બજાવવાની િરતોન ું હ ું શવશિસર અને શનષ્ઠા પ ૂવાક પાલન કરીિ તથા
બજાવીિ તો ઉપરની જામીનગીરી રદ થ્ ું ગણાિે. જામીનગીરીમાું આપેલ િરતો મિબ હ ું મારી ફરિ બજાવ ું નહી તો આ
જામીનગીરી પરે પરી અમલમાું અને અસરકારક રહેિે.
પરું ત હક્ક અને ઉપચારોને બાદ લાવયા વગર આ જામીનગીરી હેઠળ અગર ચકવવાની રકમ િમીન મહેસલની
બાકી વસલાત તરીકે મારી પાસેથી િો હ ું જામીનગીરીમાું દિાા વેલ રકમ ભરવામાું શનષ્ફળ જાઉ તો મારા જામીન પાસેથી
લેવાની સરકારને છટ રહેિે. જેની િાખરૂપે

મે આિ રોિ સને ......................માહે...................માસની .......તારીખે

જામીનગીરી પર મારી સહી કરી છે .
ઉપર િણાવેલ નામવાળાએ નીચેનાની હાિરીમાું સહી કરી અને સોપ્ ું.
ઉમેદવારની સહી
રહેઠાણન ું પરે પરૂ સરનામ ું:
ગામ.................તાલકો...................જિલ્લો....................................
સાક્ષીઓની સહી
૧) સહી
રહેઠાણન ું પરે પરૂ સરનામ ું:
ગામ.................તાલકો...................જિલ્લો.............
(૨) સહી
રહેઠાણન ું પરે પરૂ સરનામ ું:
ગામ.................તાલકો..............જિલ્લો..............
મારી રૂબરૂ
જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી
.........................................
1

