ટ ંુ નામ:

ી િક્ર ના એ યુકેશન & ચેરીટેબલ ટ્ર ટ

શાળા ંુ નામ: િક્ર ના મા યિમક શાળા
જ લો: દે વભ ૂમી ારકા
સરના :ંુ વડત્રા, તા.ખંભાળીયા, િજ.દે વભ ૂમી ારકા.
નવી મા યિમક શાળાનો અરજી નંબર:

GSEB/G/18/446
ઉપરોકત જણાવેલ સં થા

ારા શાળા મકાન પ ૂણર્ થયેલ છે ,

માટે

વડત્રા ગ્રામપંચાયતનુ ં

તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજનુ ં BUP રજૂ કરે લ છે . અત્રેની કચેરીને મળે લ અ ય રજૂઆત
મકાનનુ ં બાંધકામ ચાલુ છે તેમ છતાં તલાટીમંત્રી

ારા BUP આપવામાં આવેલ છે .

ારા શાળા

હકીકત યાને લઇ

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ કામચલાઉ મંજૂરી રદ કરવાનો િનણર્ય કરવામાં આવે છે .
શાળા ારા જો કોઇ િવ ાથીર્ને પ્રવેશ આપવામાં આવેલ હોય તો તા કાિલક અસરથી પ્રવેશ રદ કરવો અને
િવ ાથીર્ને અ ય શાળામાં પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. આ અંગેની જવાબદારી શાળા સંચાલક મંડળ અને
શાળાના આચાયર્ની રહેશે.
સહી/(ડી.એસ.પટેલ)
સિચવ
ગુજરાત મા યિમક અને
ઉ ચ ર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
નકલ રવાના:-િજ લા િશક્ષણાિધકારી ી દે વભ ૂમી ારકા ને જ રી કાયર્વાહી કરી અત્રેની કચેરીને જાણ કરવી.
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ટ ંુ નામ:

ી ચાણક્ય એ યુકેશન & ચેરીટેબલ ટ્ર ટ

શાળા ંુ નામ: પરફેકટ મા યિમક શાળા
જ લો: દે વભ ૂમી ારકા
સરના :ંુ િક્ર ના નગર, ભાટીયા, ક યાણપુર, દે વભ ૂમી ારકા.
નવી મા યિમક શાળાનો અરજી નંબર:

GSEB/G/18/403
ઉપરોકત જણાવેલ સં થા ારા

ી કણજારીયા નાનજીભાઇ પેથાભાઇની માલીકીના લોટ નંબર-૨૬

પર આવેલ મકાન અને લોટ નંબર-૨૫ ની ખુ લી જમીન રમત ગમત માટે ૧૦ વષર્ના ભાડાપ ે રાખેલનો
કરાર દશાર્વેલ છે . અત્રેની કચેરીને મળે લ અ ય રજૂઆત મુજબ
માલીકીનો ફકત લોટ નંબર-૨૬ છે કે

ી કણજારીયા નાનજીભાઇ પેથાભાઇની

માં શાળાનુ ં મકાન દશાર્ વેલ છે જયારે કે લોટ નંબર-૨૫ કે

માં

શાળાનુ ં મેદાન દશાર્ વેલ છે તેનાં માલીકીના આધારો દશાર્ વેલ નથી. હકીકતને આધારે િવગતો યાને લઇ
તારીખ:૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ કામચલાઉ મંજૂરી રદ કરવાનો િનણર્ય કરવામાં આવેલ
છે . શાળા ારા જો કોઇ િવ ાથીર્ને પ્રવેશ આપવામાં આવેલ હોય તો તા કાિલક અસરથી પ્રવેશ રદ કરવો
અને િવ ાથીર્ને અ ય શાળામાં પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. આ અંગેની જવાબદારી શાળા સંચાલક મંડળ અને
શાળાના આચાયર્ની રહેશે.
સહી/(ડી.એસ.પટે લ)
સિચવ
ગુજરાત મા યિમક અને
ઉ ચ ર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
નકલ રવાના:-િજ લા િશક્ષણાિધકારી ી દે વભ ૂમી ારકા ને જ રી કાયર્વાહી કરી અત્રેની કચેરીને જાણ કરવી.
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