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ક્રમ વિગત
પાન નંબર/ 

લાગુ પડતુ નથી.

1 એન.ઓ.સી.ની પ્રમાવિત નકલ

2 કામચલાઉ બહાલીની પ્રમાવિત નકલ  / ભલામિ પત્ર

3 વનમણંક હુકમની પ્રમાવિત નકલ

4 હાજર રીપોર્ટની પ્રમાવિત નકલ

5 કાયમી બહાલીની પ્રમાવિત નકલ

6 બબન પગારી રજા (L.W.P.) નંુ પ્રમાિપત્ર (નમુના મુજબ)

7 પુરા પગારના આદેશની પ્રમાવિત નકલ

8 સેિાપોથીના પ્રથમ પાનાની પ્રમાવિત નકલ

9
વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન જો વશક્ષાત્મક કાયટિાહી/િરજ મોકુિી/સેિા તૂર્/પોલીસ કેસ ન 

હોય તો પ્રમાિપત્ર, જો હોય તો તેના આધારો

10
વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન િરજ મોકૂિ કરેલ હોય, સેિા તૂર્ કે વશક્ષા કરેલ હોય તો 
તેનો આદેશ

11
વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન િરજ મોકૂિીના સમયગાળાને વિવનયમમત કરિામાં આિેલ 
હોય તો તેનો હુકમ

12
વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન જો વનમિૂક/લાયકાત/પગારધોરિ બાબતે 
કોર્ટ/ટ્ર્િબ્યુનલ કેસ થયેલ ન હોય તો પ્રમાિપત્ર

13
વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન જો વનમિૂક/લાયકાત/પગારધોરિ બાબતે 
કોર્ટ/ટ્ર્િબ્યુનલ કેસ થયેલ હોય તો કેસની રંૂ્કી વિગત, િચગાળાના આદેશો (જો હોય 
તો ) અને કેસની છેલ્ લી વથથમતની માટ્હતીના પ્રમાવિત આધારો

14 જ ેકમટચારીઓની સેિા વિવનયમમત થયેલ હોય તો તેના આધાર

થથળ:-                                                                    આચાયટની સહી/સસક્કો

તારીખ:-

ચેકલીથર્

શાળાનંુ નામ-ગામ:   

કમટચારીનંુ નામ :- 

પાંચ િર્ટની વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન ખાસ વકથસાઓ જિેા કે વિવનયમમત કેસો, વશક્ષાત્મક કાયટિાહી, િરજમોકુિી, સેિા 

તૂર્, પોવલસ કેસ, કોર્ટ/ટ્ર્િબ્યુનલ કેસ થયેલ હોય તેિા કમટચારીની વિક્સ પગારની સેિાઓને બઢતી, પ્રિરતા, ઉચ્ચતર 

પગાર ધોરિ તેમજ વનિૃમત સમયે વનિૃમત વિર્યક લાભો મારે્ સેિા તરીકે માન્ય ગિિાની દરખાથતનંુ ચેકવલથર્
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રજા ભોગિિાનંુ કારિ

   વનમિૂંક તારીખ થી આજટ્દન સુધીમાં ભોગિેલ કપાત પગારની વિગત -

ક્રમ કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધી કુલ ટ્દિસ

પુરા પગારમાં સમાવ્યા તારીખ

પુરા પગાર આદેશ નંબર અને તારીખ 

પુરા પગારનંુ પગાર ધોરિ 

કાયમી કયાટ તારીખ 

પ્રથમ વનમિૂક િાળી શાળાનંુ નામ 

વનમિૂક હુકમ નંબર અને તારીખ

હાજર થયા તારીખ 

કમટચારીની સેિાઓ વિવનયમમત કરેલ છે? 

પાયાનંુ િર્ટ

પાંચ િર્ટની વિક્સ પગારની સેિા દરમ્યાન ખાસ વકથસાઓ જિેા કે વિવનયમમત કેસો, વશક્ષાત્મક કાયટિાહી, િરજમોકુિી, સેિા 
તૂર્, પોવલસ કેસ, કોર્ટ/ટ્ર્િબ્યુનલ કેસ થયેલ હોય તેિા કમટચારીની વિક્સ પગારની સેિાઓને બઢતી, પ્રિરતા, ઉચ્ચતર 
પગાર ધોરિ તેમજ વનિૃમત સમયે વનિૃમત વિર્યક લાભો મારે્ સેિા તરીકે માન્ય ગિિાની દરખાથતનંુ માટ્હતી પત્રક :-

શાળાનંુ નામ-ગામ:   

કમટચારીનંુ નામ 

હોદ્દો

કોમ્્યુર્ર કોડ નંબર 

ઉપરોક્ત કારિ પૈકી ક્યાં કારિ/કારિોથી આ 
દરખાથત રજૂ કરિામાં આિેલ છે ?

સી.પી.એિ.નંબર

િગટ 

વિભાગ (માધ્ય/ઉ.મા.)

જન્મ તારીખ 

વનમિૂંકની વિગત 

પુરા પગારની વિગત

જો હા તો નીચેની વિગત રજુ કરિી.

વિવનયમમત આદેશ નંબર અને તારીખ 
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આથી પ્રમાિપત્ર આપિામાં આિે છે કે, અત્રેની શાળામાં િરજ બજાિતા                             તેમની પ્રથમ હાજર થયા
તારીખ થી વિકસ પગારની સેિાના પાંચ િર્ટ પૂિટ કયાટ સુધીની નોકરી દરમ્યાન  કુલ        ટ્દિસની બબન પગારી રજા ભોગિેલ
છે. તથા સદર ટ્દિસો પૂરાપગારના સમયમાંથી બાદ કરેલ છે. જ ેબદલ આ પ્રમાિપત્ર આપિામાં આિે છે.

થથળ:-      શાળાનો ગોળ સસક્કો                             આચાયટની સહી/સસક્કો
તારીખ:-

તારીખ:-

-:: બબન પગારી રજા (L.W.P.)બાબતનંુ પ્રમાિપત્ર :: -

આથી બાહેધરી આપંુ છંુ કે હંુ                                   માં હાલ િરજ બજાિું છંુ. ઉપર દશાટિેલ વિગતો મારી જાિ મુજબ
સાચી છે તેમજ મારી સેિા સળંગ ગિિાના કારિે મને ચૂકિાયેલ િધારાની રકમ,પગાર ધોરિની આખરી થયે મારી બાકી
નીકળતી રકમ હોય તો તે,પરત કરિા બાહેધરી આપંુ છંુ.

                                                                      કમટચારીની સહી                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-: પ્રમાિ પત્ર :-

આથી પ્રમાવિત કરિામાં આિે છે કે, ઉપરોક્ત દશાટિેલ વિગતો શાળાના રેકડટ  ઉપરથી રજૂ કરિામાં આિેલ છે.જનેી મેં જાતે
ખરાઈ કરેલ છે.જ ેખાત્રી બદલ આ પ્રમાિપત્ર આપિામાં આિે છે.

  બાંહેધરી

સજાની વિગત 

વનમિૂંક તારીખથી આજટ્દન સુધીમાં િરજ મોકૂિ કરેલ હોય તો તેની વિગત -

આદેશ નંબર

તારીખ 

થથળ:-      શાળાનો ગોળ સસક્કો                             આચાયટની સહી/સસક્કો

વનમિૂંક તારીખથી આજટ્દન સુધીમાં થયેલ વશક્ષા/સજાની વિગત

આદેશ નંબર

તારીખ 

પરત લીધા તારીખ 

12
આ સમયને વિવનયમમત કરિામાં આિેલ  હોય તો 
તેનો આદેશ નંબર
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આથી પ્રમાિપત્ર આપિામાં આિે છે કે, અત્રેની શાળામાં િરજ બજાિતા                                                     સામે પ્રથમ હાજર થયા
તારીખ થી વિકસ પગારની સેિાના પાંચ િર્ટ પૂિટ કયાટ સુધીની નોકરી દરમ્યાન કોઈ વશક્ષાત્મક કાયટિાહી / િરજ મોકુિી / સેિા તુર્ /

પોલીસ કેસ / કોર્ટ  કેસ /ટ્ર્િબ્યુનલ કેસ થયેલ નથી, જ ેબદલ આ પ્રમાિપત્ર  આપિામાં આિે છે.

થથળ:-      શાળાનો ગોળ સસક્કો                             આચાયટની સહી/સસક્કો

તારીખ:-

:: વશક્ષાત્મક કાયટિાહી/િરજ મોકુિી/પોલીસ કેસ/ કોર્ટ/ટ્ર્િબ્યુનલ કેસ પ્રમાિપત્ર ::

* જ ેકેસ લાગુ પડતો ન હોય, તે મુજબ ઉક્ત પ્રમાિપત્રમાં આનુસંમગક સુધારો કરિો અને જ ેકેસ લાગુ પડતા હોય તેના આધારો રજૂ 
કરિા.
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