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રૂ. 3૦૦ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર 

જામીનખત નમૂનો 

(૧) આ લેખ ઉપરથી.............................જિલ્લાના જિલ્લા જિક્ષણાજિકારીશ્રી, ન ે િણાવ ું છ ું  એ, 

હ ું ...................................................................................................... .............................. રહેવાસી..........................ગામ 

...........................તાલ કો..................જિલ્લો.................અને ગ િરાત સરકારશ્રીના જિક્ષણ જવભાગના ઠરાવ નું. પીઆરઇ/ ૧૧૨૦૧૭/સીુંગલ 

ફાઇલ- ૬/ક, તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ માું દિાાવેલ િરતોને આિીન રહીને તેમિ વખતોવખત થનાર સૂચના આજિન રહીને જિક્ષણ સહાયક 

તરીકે નોકરીમાું દાખલ થયા પહેલાની અને પાછળની ..........................જિલ્લાની ........................... તાલ કાની 

..............................................................  િાળામાું જિક્ષણ સહાયક તરીકેની િગ્યા પર જનમણૂુંક માટે પસુંદ કરાયેલા ઉમેદવાર (ગ િરાત 

રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રી (હવે પછી અહી સરકાર તરીકે ઉલ્લેખ કરાયેલ છે) અને સુંદભાથી અન્યથા િરૂરી બનાવય ું ન હોય ત ેજસવાયના 

િ ેિબ્દ પ્રયોગોમાું તેમના ઉત્તરાજિકારીઓ અને નામફેર કરી લેનારાઓનો સમાવિે થાય છે.) તરીકે સરકારને રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-અુંકે 

રૂજપયા ત્રણ લાખ પ રાની રકમ ચ કવવા માટે નીચે િણાવલે જવગતે આ લેખથી િવાબદાર બન ું છ ું  અને તેને માટે મારી અને મારા 

વારસો, મૃત્ય  પત્ર ચલાવનારાઓ, વહીવટકતાાઓ અને કાયદેસરના પ્રજતજનજિઓને બાુંિ  છ ું . 

(૨) આ યોિના દ્વારા મને ખ્યાલ આપવામાું આવયા પ્રમાણે સરકારી માધ્યજમક િાળાઓમાું જિક્ષણ સહાયક ભરતી- ૨૦૧૯-

૨૦ની તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ની જાહેરાત અન્વયે ............................ જિલ્લાના ........................... તાલ કાની 

........................................................................ િાળામાું જિક્ષણ સહાયક તરીકે જનમણૂુંક આપવામાું આવતાું જનમણૂુંક હૂકમની િરતો મ િબ 

હ ું  તા.......................ના રોિ જનમણૂુંક મેળવવા હાિર થયેલ છ ું . જિક્ષણ જવભાગના તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭વાળા ઠરાવ મ િબ જિક્ષણ 

સહાયકની ભરતી પ્રજિયામાું જનમણૂુંક ત્રણ વર્ાની અુંદર તિે સુંવગાની િગ્યા માટે ઉમેદવારી કરવા માટેની િોગવાઇઓ નક્કી કરવામાું 

આવલે છે િને ું હ ું  પાલન કરીિ. 

હવે ઉપર લેજખત જામીનગીરીની િરત એવી છે કે, આ યોિના (િ ેયોિના આ લખેના ભાગરૂપ ગણાિે) માું િણાવયા 

પ્રમાણે માર ેપાલન કરવાના બોલ તથા બજાવવાની િરતોન ું હ ું  જવજિસર અને જનષ્ઠાપૂવાક પાલન કરીિ તથા બજાવીિ તો ઉપરની 

જામીનગીરી રદ થય ું ગણાિ.ે જામીનગીરીમાું આપલે િરતો મ િબ હ ું  મારી ફરિ બજાવ ું નહી તો આ જામીનગીરી પ રપે રી અમલમાું 

અને અસરકારક રહેિે. 

પરુંત  હક્ક અને ઉપચારોને બાદ લાવયા વગર આ જામીનગીરી હેઠળ અગર ચ કવવાની રકમ િમીન મહેસ લની બાકી 

વસ લાત તરીકે મારી પાસેથી િો હ ું  જામીનગીરીમાું દિાાવલે રકમ ભરવામાું જનષ્ફળ જાઉું  તો મારા જામીન પાસેથી લેવાની સરકારન ે

છ ટ રહેિે. િનેી િાખરૂપે  મેં આિરોિ સને ......................માહે...................માસની .......તારીખે જામીનગીરી પર મારી સહી કરી છે. 

ઉપર િણાવેલ નામવાળાએ નીચનેાની હાિરીમાું સહી કરી અને સોપય ું. 

ઉમેદવારની સહી  

રહેઠાણન ું પ રપે રૂ સરનામ ું: 

ગામ.................તાલ કો...................જિલ્લો.................................... 

સાક્ષીઓની સહી 

૧) સહી 

રહેઠાણન ું પ રપે રૂ સરનામ ું: 

ગામ.................તાલ કો...................જિલ્લો.............  

(૨) સહી  

રહેઠાણન ું પ રપે રૂ સરનામ ું: 

ગામ.................તાલ કો..............જિલ્લો.............. 
 

મારી રૂબરૂ 

જિલ્લા જિક્ષણાજિકારી 
......................................... 


