
તત. ૧૯/૦૮/૨૦૧૬

(૧) શશકણ શવભતગ, સચચવતલય, ગતગધધનગરનત ઠરતવ કમતગક:પધઆરઇ/૧૧/૨૦૧૨/૩૧૪૭૭૬/ક, તત.૨૩-૫-૨૦૧૨ અનન વખતતવખતનત સસધતરત

(૨) શશકણ શવભતગ,સચચવતલય, ગતગધધનગરનત ઠરતવ કમતગક:પધઆરઇ/૧૧/૨૦૧૪/૩૫૭૨૨૭/ક, તત.૧૭-૩-૨૦૧૫

વવચચણમચવ લલધધવ:-

આદદશ:-              શશકણ શવભતગ, ગતગધધનગર નત આમસખ - ૧,૨ અનન ૩ મતગ દશતરવનલ ઠરતવથધ પતથશમક શશકકતનત બદલધ અગનનત શનયમત નકક કરવતમતગ આવનલ છન 

તનનત અનસસગધતનન નધચન દશતરવનલ પતથશમક શશકક/શવધતસહતયકનધ તનમનધ આમસખ-૪ થધ કરરલ મતગગણધ અનસસતર તનમનત નતમ સતમન જણતવનલ શતળતમતગ બદલધ થધ 

શનમણસક કરવતમતગ આવન છન.

અ.નગ. શશકકનસગ નતમ હતલનધ ફરજનધ શતળત-તતલસકત બદલધવતળક શતળત અનન તતલસકત શતળતનત પકતર/શવષય

1.
JADEJA SURUBHA 

UMARSANG પતથશમક (ધતરણ ૧ 

થધ ૫)

24011000602
SHINAY VADI - 2 - 

GANDHIDHAM - KACHCHH

24011000901
ADIPUR KANYA PAN. PRI. 
SCH.NO 1 - GANDHIDHAM - 

KACHCHH

(૧) સધ.એ. (ફતર ઇનનરકમ રકલધફ) નગ. ૭૬૩૮/૨૦૧૬ મકવતણત પભતબનન નરશસસહભતઇ અનન અનય શવરધધ ગસજરતત સરકતર અનન અનયનત કરસમતગ નતમ. હતઇકતનર નત 

તત. ૧૦/૮/૨૦૧૬ નત ઓરલ ઓરરર મસજબ અતનથધ બધજ સસચનત આપવતમતગ ન આવન તયતગ સસધધ તત. ૫/૮/૨૦૧૬ નત પરરપતથધ ઓનલતઇન બદલધ કતયરકમમતગ 

બદલધ થનતર કતઇ શશકક/શવદતસહતયક નન છનત કરવત નરહ . 

(૨) આ બદલધ  સધ.એ. (ફતર ઇનનરકમ રકલધફ) નગ. ૭૬૩૮/૨૦૧૬ ઇન સપન.સધ.એ.નગ. ૯૬૩૯/૨૦૧૬ નત નતમ. હતઇકતનરનત આખરક ચસકતદતનન આશધન રહરશન.    

(૩) હસકમનધ કતપધનધ ઓનલતઇન પધનન કરક હસકમનત અમલ બધજ સસચનત મળયત બતદ રદન - ૭ મતગ કરવતનત રહરશન. આ બદલધ તનઓનધ મતગગણધ મસજબ થયનલ હતઇ 

બદલધ ભથથસ કર વતનચતલ નત સમય મળશન નરહ તનમજ ઓનલતઇન પસગદગધથધ બદલધ થઇ હતવતથધ હસકમ રદ થઇ શકશન નરહ . 

(૪) RTE એકનનધ જતગવતઇ મસજબ શતળતમતગ ૧૦% થધ વધસ ખતલધ જગયત ન રહર તન મસજબ છનત કરવતનત રહરશન, તનમજ ૧૦ થધ ઓછગ મહરકમ હતય તનવધ શતળતમતગ અનય 

શશકક બદલધ/શનમણસગક થધ હતજર થતય તયતરર છનત કરવતનત રહરશન. 

(૫) આ બદલધમતગ નધચનનત રકસસતનત લતભ લનવતમતગ આવનલ છન. તનનધ નનધ સનવતપતથધમતગ કરવતનધ રહરશન.      

સસનલયયરરટર બદલલ

પસત,

નકલ રવચનચ જણ અનન અમલ સચરધ :-

પમતચણત કરસર

તત:   /   /૨૦૧૬

તતલસકત પતથશમક શશકણતશધકતરક/શતસનતશધકતરક

(સહક-શસકત)

નગ. જ/ન.શશ.સ./મકમ/બદલધ/૨૦૧૬/ 17

KACHCHH

શધ/શધમતધ/ 

પતથશમક શતળત : 

JADEJA SURUBHA UMARSANG

જલલત પગચતયત શશકણ સશમશત, 

SHINAY VADI - 2 - GANDHIDHAM - KACHCHH

જલલત પતથશમક શશકણતશધકતરક

(૧) તતલસકત પતથશમક શશકણતશધકતરકશધ GANDHIDHAM - KACHCHH / GANDHIDHAM - KACHCHH

(૨) આચતયર શધ SHINAY VADI - 2-GANDHIDHAM-KACHCHH / ADIPUR KANYA PAN. PRI. SCH.NO 1-GANDHIDHAM-KACHCHH

KACHCHH

(૪) શશકકનધ બદલધ મતગગણધ 10/08/2016 નત રતજ કરરલ GJ/KAC/2016/769581 નગબર નધ ઓનલતઈન અરજ.

(૩) પત.શશ.નધ. કચનરકનત તત. ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ પરરપત કમતગક પત.શશ.નધ./નધશત/૨૦૧૬/ક/૫૩૫૨-૯૧

જલલત પગચતયત શશકણ સશમશત, 

1


