જિલ્લા શિક્ષાણાશિકારીશ્રી દ્રારા સ્વ. કર્મચારીની સેવાપોથીના આિારે રજુ કરે લ
દરખાસ્તની શવગતો
ક્રર્

જિલ્લા શિક્ષાણાશિકારીશ્રી દ્રારા સ્વ. કર્મચારીની

પાના.

સેવાપોથીના આિારે રજુ કરે લ દરખાસ્તની

નંબર

શવગતો
૧

જી.પી..એફ/ સી.પી. એફ વાળા કેસન ંુ

૨

ુ બ િન્ર્ તારીખ
એલ. સી. મિ

૩

શનર્ણક
ં

૪

ુ બ અવસાન થયાની
ર્રણના પ્રર્ાણપત્ર મિ

૫

િન્ર્ તારીખ ને

૬

સ્વ. કર્મચારી ના અવસાન બાદ આશશ્રત દ્રારા રહેર્રાહે

ચેકલીસ્ટ

તારીખ

ધ્યાને લઈ ખરે ખર શનવ ૃશત

તારીખ
તારીખ

ઉચ્ચક નાણાંકકય સહાયની િાળાને આપવાર્ાં આવેલ
અરજીની તારીખ
૭

ગાંિીનગર

ઈસ્ય ુ

દ્રારા

આદે િર્ાં

કરે લ પીપીઓ

અરિદારન ંુ

આશશ્રત

પરૂુ

નંબરના

નાર્

અને

સરનામ ંુ
૮

સા.વ.શવ.ના તા.

ુ બ અરિદાર થી કોઈપણ કચેરી / સંસ્થા
મિ

નં. ૩ (પ)
/

બોર્મ /

શનગર્

સંસ્તાઓર્ાં
સર્ક્ષા

૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવની િરત
કે

ફરિો

સહકારી
બજાવતા

ર્ંર્ળી
નથી

જેવી
તેવ ંુ

આવેલ સોગંદનામ ંુ સ્ટે મ્પ

કરવાર્ાં

અન્ય
નોટરી
નંબર

અને તારીખ સકહત
૯

મળ

આશશ્રત

અરિદારને સહાયના નાણાં ચકવવાર્ાં

ુ બના બીજા
આવે તો પેઢીનાર્ાં ઉપર ઉલ્લેખ કયામ મિ
અન્ય આશશ્રતોને કોઈપણ પ્રકારનો વાંિો કે

તકરાર

નથી તે બદલના નોટરી સર્ક્ષા કરવાર્ાં

આવેલ

સોગંદનાર્ા સ્ટેમ્પ નંબર અને તારીખ સકહત
૧૦

સ્વ. કર્મચારીના

કુ ટંુ બના

તર્ાર્ આશશ્રતોના

સર્ક્ષા

સતાશિકારીશ્રી/ નોટરી/ તલાટી ક્રર્ ર્ંત્રીશ્રી ઈશ્ય ુ કરે લ
પેઢીનામ ુ

અને તારીખ

૧૧

સ્વ. કર્મચારીએ બજાવેલ સેવાનો

સર્યગાળો ( એનેક્ષર

વર્મ

ર્ાસ

કદવસ

વર્મ

ર્ાસ

કદવસ

- એ)
૧૨

અવસાન

બાદ

બાકી

રહેતી

સેવાનો

સર્યગાળો (

એનેક્ષર - એ)
૧૩

સબબન ંુ DEO શ્રી દ્રારા

િાળા ગ્રાન્ટ ઈન એઈર્ છે તે

પ્રર્ાણણત કરવાર્ાં આવેલ એનેક્ષર ૧૪

B

તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવની િરત નં. પ સતાપાય
ુ બ કોઈ પણ કક્ષાાાએ રહેર્રાહે
છે તેર્િ િરત નં. ૬ મિ
શનર્ણક
ં

અંગેનો

કોઈ

પણ સતાશિકારી

કેસનો કે દરખાસ્તનો

કક્ષાાાએથી

અસ્વીકાર કે શનણમય

કરવાર્ાં

આવેલ નથી તે સબબનો જિ.શિ.અ.શ્રી ની ભલાર્ણ (
ુ બ
એનેક્ષર - C અને F મિ
૧૫

સા. વ.શવ. ના તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવ ાાર્
િરત ન.ુ ૩ (૧)

ના સ્લબ ના

ુ બ
મિ

િોગવાઈ

ચકવવાપાત્ર થતી બાકી નોકરીના સર્યગાળાને ભ્યાને
લઈ ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાયની રકર્ રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/પ,૦૦,૦૦૦/રકર્

અને

અથવા

૪,૦૦,૦૦૦/- પૈકી

તા. ૦૧ - ૦૪ - ર૦૧૬

અવસાનના કેસોર્ાં
એેનેક્ષર – D/D1
૧૬

કોઈપણ

રૂ.

૮,૦૦,૦૦૦/-

બાદ
ની

એક
થયેલ

રકર્ ( (

ુ બ)
મિ

સ્વ. કર્મચારી ની ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ર્ંજુર કરવાની
દરખાસ્ત DEO કક્ષાએથી પ્રથર્ વખતિ રજુ કરવાર્ાં
આવેલ છે તે સબબન ંુ એનેક્ષર - E&F

૧૭

સ્વ. કર્મચારીની ભરતી ર્ાન્ય ભરતીની પ્રકકયા
થયા

અંગેન ંુ

જિશિઅશ્રી ન ંુ

કશર્શ્નર શ્રી િાળાઓની

ુ બ
મિ

પ્રર્ાણપત્ર

અથવા તો

કચેરી દ્રારા શનર્ણક
ં

આપવાર્ાં

આવેલ હોય તે આદે િની

નકલ અને કાર્ ચલાઉ/

કાયર્ી બહાલીની નકલ સકહત
૧૮

ુ બ
તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવની િોગવાઈ મિ
નીચે

પ્રર્ાણે સ્લેબ

સર્યગાળાને
ચકુ વવાન ંુ

ધ્યાને

ુ બની
મિ
લઈ ઉચ્ચક

બાકી
નાણાંકીય

નોકરીના
સહાય

ઠરાવવાર્ાં આવેલ છે . ( ઠરાનની િરત

નં.૩ ના

ુ બ) ( તા. ૦પ - ૦૭ - ર૦૧૧ પવં/
ખંર્ - ૧ મિ

બાદ અને તા. ૦૧ - ૦૪ - ર૦૧૬ બાદ અવસાન થયેલા
કેસોર્ાં

ુ બ)
અને તા. ર૦ - ૦૭- ર૦૧૭ ના ઠરાવ મિ

જે રકર્ ર્ંજુર કરવાપાત્ર થતી હોય તે દિર્ ાાવવી.

આર્ ઉકત તર્ાર્ શવગતો િોતા ર્ેં જાતે સદર કેસની ચકાસણી કરે લ છે અને તર્ાર્ શવગતો ક્રર્ર્ાં
પાના નં. સકહત લાગ ુ પર્તા તર્ાર્ આિારો સાર્ેલ રાખેલ છે . અને ક્ાંય પણ કોઈપણ જાતના સહી/
શસકકા , તારીખ નં. આવક નં. જાવક નં. શસવાયના આિારો સાર્ેલ રાખેલ નથી. જેની ર્ેં જાતે ચકાસણી
કરે લ છે . તથા આ શસવાય કોઈ આિારો ણબર્ાણ કરવાના બાકી રહેતા નથી. તે સબબન ંુ આથી પ્રર્ાણપત્ર
ુ બ સ્વ.કર્મચારીશ્રી ……………………………………………………………..
આપવાર્ાં આવે છે . સરકારશ્રીની િોગવાઈ મિ
ના આશશ્રત અરિદાર શ્રી / શ્રીર્તી …………………………………………………………….. ને રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય
સહાય રૂ. …………………………. ર્ંજુર કરવા આથી

ભલાર્ણ કરવાર્ાં આવે છે .

એનેક્ષર - E
૧. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧
ર. શિક્ષાણ શવભાગના ઠરવાક્ર: બર્િ/ ૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર
૩. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૧૩ - ૧૦ - ર૦૧પ
ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્તા ણબન સરકારી ( ગ્રાન્ટે ર્) ર્ાધ્યશર્ક
િાળાના વગમ - ૩ અને વગમ - ૪ ના ણબન િૈક્ષાણણક

અને ઉચ્ચતર ર્ાધ્યશર્ક

અને િૈક્ષાણણક કર્મચારીઓના આશશ્રત કુ ટંુ બ

ને

રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચકુ વવા અંગે .

પ્રર્ાણપત્ર
સ્વ.કર્મચારી

…………………………………………………….……………………….ના

આશશ્રત

અરિદાર

શ્રી/શ્રીર્તી

……………………………………………………… ની રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ર્ંજુર કરવાની રજુઆત પ્રથર્
વખત િ રાળા કક્ષાએથી રજુ થયેલ છે . જે દરખાસ્તને અગાઉ અત્રેની કચેરી કે આપની કચેરી દ્રારા
ર્ંજુર કરવાર્ાં આવેલ નથી કે આવી સહાયના નાણાંની ચકુ વણી પણ કરવાર્ાં આવેલ નથી. જેની ચકાસણી
ર્ેં જાતે સંબશં િત દફતર દ્રારા શનભાવવાર્ાં આવતા રજિસ્ટર તેર્િ સીિા પગાર યોિના ( ર્ી.પી) િાખા
ના ણબલ/ ચેક રજિસ્ટર ઉપરથી ખરાઈ કરવાર્ાં આવેલ છે . જેથી સદર સહાયની રકર્ ર્ંજુર કરવા
વાંિાિનક િણાત ંુ નથી. જે બદલ આ પ્રર્ાણપત્ર

સ્થળ :-

તારીખ :-

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

આપવાર્ાં આવે છે .

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

એનેક્ષર - F
૧. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧
ર. શિક્ષાણ શવભાગના ઠરવાક્ર: બર્િ/ ૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર
૩. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૧૩ - ૧૦ - ર૦૧પ
ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્તા ણબન સરકારી ( ગ્રાન્ટે ર્) ર્ાધ્યશર્ક
િાળાના વગમ - ૩ અને વગમ - ૪ ના ણબન િૈક્ષાણણક

અને ઉચ્ચતર ર્ાધ્યશર્ક

અને િૈક્ષાણણક કર્મચારીઓના આશશ્રત કુ ટંુ બ

ને

રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચકુ વવા અંગે .

પ્રર્ાણપત્ર
આથી પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે કે સ્વ.કર્મચારી .................................................................................
ના

કેસર્ાં સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના

ુ બ કોઈપણ કક્ષાએથી શનણમય થયેલ નથી.જેની રે કર્મ ઉપરથી ખરાઈ કરવાર્ાં આવેલ
ઠરાવની િરત નં (૬) મિ
ુ બ સ્વ. કર્મચારીના આશશ્રત કુ ટંુ બના સભ્યને રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય
છે . અને િરત નં (પ) મિ
ર્ંજુર કરવા સબબ િોગવાઈ સંતોર્ાય છે . જે બદલ આ પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે .
નોંિ: ( તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ પહેલાના અવસાનના કકસ્સાર્ાં અને તા. ૦પ - ૦૭ અ ર૦૧૧ બાદ
અવસાન થયેલ હોય તેવા કકસ્સાર્ાં રજુ કરવાન ંુ

સ્થળ :-

તારીખ :-

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

રહેતં નથી)

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

સા. વ.શવ. ના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક/ તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ની

રહેર્રાહે

શનર્ણક્ં ને બદલે ઉચ્ચક સહાય ર્ંજુર કરવાન ંુ

ક્રર્

ુ ાન ંુ
શનયત નમન

શવગત

ુ બ
મિ

ચેકલીસ્ટ

આિારો

૧

િાળાન ંુ નાર્ અને પરૂુ સરનામ ંુ પીનકોર્ નંબર સકહત

૨

િાળા ગ્રાન્ટે ર્ છે તે સબબનો આિાર સાર્ેલ છે

૩

સ્વ. કર્મચારીન ંુ નાર્ / હોદો / વગમ

૪

ુ બ
સ્વ. કર્મચારીની િન્ર્ તારીખ એસ. સી.. મિ
એસ.સી. નં.:

િોગવાઈ

િન્ર્ તારીખ

જી.આર. નં. :

અભ્યાસ કરે લ િાળાન ંુ નાર્
૫

ુ બ થયા અંગે ન ંુ જિશિઅશ્રી ........................
સ્વ. કર્મચારીની ભરતી ર્ાન્ય ભરતી પ્રકકયા મિ
જિશિઅશ્રી ન ંુ પ્રર્ાણપત્ર અથવા તો બહાલીની નકલ

દ્રારાતા. ............................
ના ઈસ્ય ુ કરે લ

પ્રર્ાણપત્ર

ુ બ
મિ
૬

ુ શનર્ણક
નોકરીર્ાં મળ
ં ની તારીખ સંસ્થાનો

તા. .............. શનર્ણક
ં

તારીખ

ુ બ)
નો આદે િ સાર્ેલ છે . ( ક્રર્- પ મિ

૭

સ્વ. કર્મચારી ને પરુ ા પગારર્ાં

શનર્ણક
ં

થયેલ છે . ( પગાર હા. પરુ ા

િોરણ સકહત) તા. ૦ર - ૦૭- ૧૯૯૯ પવમ
૮

િોરણ

સ્વ. કર્મચારીનો એપ્લોઈર્ેન્ટ નંબર (ઈન્ર્ેક્ષા- બી કચેરી દ્રારા EMP NO.
ુ મિ
ુ બ) તથા જિશિઅશ્રી દ્રારા નંબર
ઈસ્ય ુ કરે લ કપાત સીર્યલ
ુ બ
ફાળવવાર્ાં આવેલ પત્ર મિ

૯

સ્વ. કર્મચારી નો જિશિઅશ્રી ની કચેરી દ્રારા ફાળવેલ જીપી.એફ. GPF NO.
ુ
નંબર ( (ઈન્ર્ેક્ષ- બી કચેરી દ્રારા ઈસ્ય ુ કરે લ કપાત સીર્યલ
ુ બ) તથા જી.પી.એ.. ની િર્ા રકર્ની ઈસ્ય ુ કરે લ સ્લીપ
મિ
ુ બ
મિ

પગારર્ાં પગાર

પાન.
નં

૧૦ શનર્ણક
ં ની

તારીખથી

અવસાનની

ુ ી
તારીખ સિ

બજાવેલ વર્મ

ર્ાસ

કદવસ

અવસાન થયા બાદ બાકી રહેતો ફરિનો સંપણમ સર્યગાળો વર્મ

ર્ાસ

કદવસ

ફરિનો સંપણમ સર્યગાળો

૧૧ સત્રાંત શનવ ૃશતનો સર્યગાળો ધ્યાને લીિા શસવાયનો ( એનેક્ષર
-એ

ુ બ)
મિ

૧૨ ર્રણના

પ્રર્ાણપત્ર

ુ બ
મિ

અવસાનની

તારીખ અવસાનની તારીખ

ત.ક.ર્ંત્રી/ સબ રજીસ્ટાર/ ચીફ ઓફીસર / નોટરી દ્રારા) કોઈ ગાર્:તાલકુ ો:-

પણ એક

તા. ............થી ઈસ્ય ુ કરે લ
પ્રર્ાણપત્ર
૧૩ સ્વ.

કર્મચારીના

કુ ટંુ બન ંુ

પેઢીનામ ંુ અસલર્ાં ઈસ્ય ુ કરે લ ( તા. ............................

ત.ક.ર્ંત્રી/ ર્ાર્લતદાર / નોટરી દ્રારા) કોઈ પણ એક

ન ંુ

ગાર્ન ંુ

..................
અસલર્ાં સાર્ેલ છે .

૧૪ િો આશશ્રત દતક હોય તો

કહન્દુ એર્પ્િન એકટ - ૧૯પ૬ આશશ્રત પોતે િ અરિદાર

હેઠળ દતક શનિાન કરી કાયદે સર દતકલીિેલ સંતાનનો આિાર છે

જે અંગેન ંુ

( િો આશશ્રત પત્ની પોતે અરિદાર હોય તેવા કકસ્સાર્ાં રજુ પ્રર્ાણ
કરવાન ંુ થત ુ નથી )

િાળાન ંુ

સાર્ેલ છે .

અરિદારશ્રી

ની

તેર્િ
સહાય
રજુઆત

ર્ેળવવાની

ુ બ પ્રશ્રન ર હેતો નથી.
મિ
ુ રાત સ્ટે મ્પ પેપર નંબર .............
૧૫ સ્વગમસ્થ કર્મચારીના પોતે/પત્ની કોઈપણ ભારત સરકાર ગિ
સરકાર કે અિમસરકારી સંસ્થાઓ અને કેન્દ્ર સરકારના અશિશનયર્ જિલ્લાન.ુ તા........................
હેઠળ રચાયેલ સંસ્થાઓર્ાં નોકરી નથી તે અંગે ન ંુ નોટરી/ ન ંુ
ર્ેજીસ્ટે્રટ સર્ીક્ષા કરે લ હોય તે સોગંદનામ ંુ

સોગંદનામ ંુ

અસલ

સાર્ેલ છે .

સ્વ.કર્મચારીના આશશ્રત િર્મપત્નીન ંુ અવસાન થાય તેવા કકસ્સાર્ાં સ્ટે મ્પ પેપર નંબર .............
ુ કે પત્ર
ુ ી હોયતો તેર્ના નાર્ે સહાય ર્ંજુર જિલ્લાન.ુ તા........................
૧૬ અરિદારના પત્ર
કરવાની દરખાસ્ત કરતા સાર્ે પ્રથર્ તેર્ના નાર્ે પેિન ર્ંજુર ન ંુ
ુ કે પત્ર
ુ ી અપરણણત
થયેલ હોય િોઈએ અને તેવા પત્ર

અસલ

સોગંદનામ ંુ

છે તે સાર્ેલ છે .

અંગેન ંુ નોટરી/ર્ેજીસ્ટે ્રટ સર્ીક્ષા કરે લ હોય તે સોગંદનામ ંુ સાર્ેલ
રાખવાન ંુ રહેિે.
૧૭ સ્વ. કર્મચારીના કુ ટંુ બ ના જે સભ્ય દ્રારા અંતગમ ત રહેર્રાહે શ્રીર્તી

..................

ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ર્ેળવવા ર્ાંગણી કરે લ છે . તે અરજી .........................................
અને પરૂુ હાલન ંુ

સરનામ ંુ પીનકોર્ નંબર સકહત

......... ની

તા.............. ની

સહાય

ર્ેળવવા

અંગે ની

અસલ રજુઆત સાર્ેલ છે
૧૮ સ્વ. કર્મચારીના આશશ્રત અરિદારને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયના સ્ટે મ્પ પેપર નંબર .............
ુ બ ના વારસદારોને જિલ્લાન.ુ તા........................
લાભો ર્ેળવા અંગે બીજા અન્ય પેઢીનાર્ાં મિ
કોઈપણ જાતનો વાદ-શવવાદ કે વાંિો નથી તે ર્તલબન ંુ નોટરી/ ન ંુ
ર્ેજીસ્ટે્રટ સર્ક્ષ કરવાર્ાં આવેલ સોગંદનામ ંુ

સોગંદનામ ંુ

અસલ

સાર્ેલ છે .

૧૯ પેન્િનપાત્ર ગણવાર્ાં આવેલ છે તે અંગે સ્વ. કર્મચારીના આશશ્રત કહસાબી

અશિકારીશ્રી

અરિદારશ્રીના નાર્ે કુ ટંુ બ પેન્િન ર્ંજુર થયાના આિારો

DPPF કચેરી ગાંિીનગર ના

ુ બ)
(PPO મિ

PPO NO.

.....................

તા. ..........................

નો

ઈસ્ય ુ કરે લ સાર્ેલ છે .
૨૦ સદર

દરદાસ્તની

ર્ાંગણી

તા.૦પ-૦૭-ર૦૧૧

પહેલા િાળા/જિશિઅશ્રી

જિશિઅશ્રીની કચેરી કે ખાતાના વર્ાની કચેરી અને શિ. શવ. ..............................ના
કક્ષાએથી રહેર્રાહે શનર્ણક
ં અંગે નો શનણમય થયેલ નથી તે તા. ....................પર્ાણપત્ર
ુ બ
ે રીપત્ર મિ
સંબિન ંુ જિશિઅશ્રી દ્રારા રજુ કરે લ પ્રર્ાણપત્ર/ બાંહિ
ુ બ)
( એનેક્ષર- C મિ
સર્ગ્ર દરખાસ્તની તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવર્ાં દિામ વેલ જિ.શિ.અ.શ્રી
૨૧ તર્ાર્ િરતોન ંુ પાલન થાય છે તેની ચકાસણી કયામ બાદન ંુ .......................... દ્રારા તા.
ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ર્ંજુર કરવા અંગે ની ભલાર્ણ તથા સ્પષ્ટ ................... ના રોિ ઈસ્ય ુ
અશિપ્રાય દિામવત ંુ પ્રર્ાણપત્ર

કરે લ પ્રર્ાણપત્રર્ાં

ુ બ ) તથા D-1 ર્ાં દિામ વેલ શવગતે
( એનેક્ષર- D મિ

રૂ. ................... (અંકે રૂશપયા
......................... લાખ પરુ ા
ની

સહાય

ર્ંજુર

કરવા

અંગે ની ભલાર્ણ કરવાર્ાં
આવેલ છે . જે
૨૨ સરકારશ્રીના શિક્ષાણ

સાર્ેલ છે .

શવભાગ દ્રારા અથવા તો કશર્િનર શ્રી િાળા/

િાળાઓની કચેરી ગાંિીનગર દ્રારા રહેર્રાહે

શનર્ણક
ં

ર્ાટે જિ.શિ.અ.શ્રી........................

આશશ્રત અરિદારે કરે લ દરખાસ્તનો અસ્વીકાર કરવાર્ાં આવેલ ....................ના
નથી. તે ર્તલબન ંુ તર્ાર્ સંબશં િતોન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

............................

( એનેક્ષર - D-1 )

ુ બ
પ્રર્ાણપત્ર મિ

તા.

૨૩ સદર દરખાસ્ત પ્રથર્ વખત િ જિશિઅ કક્ષાએ થી રજુ થયેલ જિ.શિ.અ.શ્રી .....................
છે . અને અગાઉ અત્રેની કચેરી ખાતેથી ર્ંજુર કે નાણાની ચકુ વણી ના સંબશં િત

દફતર દ્રારા

કરવાર્ાં આવેલ નથી.તેની ખાતરી બદલન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

તેર્િ સીિા પગાર યોિના

( એનેક્ષાર - E )

(

DP

)

િાખા

દ્રારા

શનભાવવાર્ાં

આવતા

રજીસ્ટરો ઉપર ખરાઈ કયામ
બાદન ંુ
નથી

ચકુ વણંુ
તે

અંગે ન ંુ

તા.

ના

ઈસ્ય ુ

..................
કરે લ
૨૪ રહેર્રાહે શનર્ણક
ં ર્ાટે કોઈપણ કક્ષાએથી

શનણમય થયેલ નથી િાળા

થયેલ

પ્રર્ાણપત્ર
/જિ.શિ.અ.શ્રી

ુ બ
મિ
શ્રી

કે અસ્વીકાર પણ કરવાર્ાં આવેલ નથી જેથી સા.વ.શવ. ના તા. .........................................
૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવની િરત નં. પ સદર કેસર્ાં સંતોર્ાય ના.તા. ..............................
છે . જે ર્તલબન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

ુ બ
પ્રર્ાણપત્ર મિ

( એનેક્ષાર - F )
૨૫ ૧. જિલ્લા શિક્ષાણાશિકારીશ્રી ની કચેરી નો પીન કોર્ નંબર
ર. જિલ્લા શતિોરીની કચેરીનો પીન કોર્ નંબર
૩. જે ગાર્ની િાખા હોય તે િાળાનો પીનકોર્ નંબર
૪. આશશ્રત અરિદારશ્રીના કાયર્ી રહેઠાણનો પીનકોર્ નંબર
પ. એ.જી. રાિકોટની કચેરી નો પીનકોર્ નંબર

ચકાસણી કરનારન ંુ નાર્ અને ર્ોબાઈલ

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારીશ્રીનો સહી/શસક્કો

ફકત જિ.શિ.અ કચેરી કક્ષાએથી ઈસ્ય ુ કરવાન ંુ થત ુ પ્રર્ાણપત્ર
૧. આથી પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે કે ણબન સરકારી િાળા શ્રી .............................................................ના
સ્વ. કર્મચારી ........................................................... ના આશશ્રત શ્રી ………………………………………………… ની
તારીખ ......................... ઉચ્ચક સહાય ર્ેળવવાની રજુઆત િાળા કક્ષાએ ર્ળતા િાળા દ્રારા સેવાપોથી
તથા અન્ય શનભાવવાર્ાં આતતા રે કર્મ ઉપરથી તૈયાર કરી જિ.શિ. અ. …………………… કચેરી ને

તારીખ

............ ના રોિ ર્ળતા કેસને સરકારશ્રીના ઠરાવો અને પકરપત્રોના શનયર્ો ના પકરપ્રેક્ષયર્ાં રહી ખરાઈ
કરવાર્ાં આવેલ છે અને સાર્ાન્ય વકહવટ શવભાગના તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવ પ્રર્ાણે રહેર્રાહે
શનર્ણક
ં ના બદલે રહેર્રાહે ઉચ્ચક સહાય ર્ંજુર કરવાની િોગવાઈ અર્લર્ાં આવતા શિક્ષાણ શવભાગના
તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર ના ઠરાવની અસરથી અત્રેની કચેરી ખાતે રહેર્રાહે ઉચ્ચક સહાયના શનભાવવાર્ાં
આવતા રજિસ્ટરના ક્રર્ નં. ........ ઉપર િર્ા લેવાર્ાં આવેલ છે . તેર્િ તે કેસને ફાઈલ નં. ....... આપવાર્ાં
આવેલ છે . જેથી સદર કે સન ંુ આખરીકરણ કરવાન ંુ થાય છે અને કોઈપણ જાતન ંુ ડુપ્લીકેિન થત ંુ નથી. તેની
કાળજી પવમક

ખાત્રી

કરવાર્ાં આવેલ છે .

ર. સદર કેસર્ાં જે ર્ાસની આવસાનની તારીખ બાદ પગાર ભથ્થાની
તે ચકુ વેલ રકર્ રૂ. ............ અંકે રૂશપયા
ચલણ દ્રારા સરકારશ્રીના

............................................................................. ની રકર્

બજેટ સદરે પરત ભરપાઈ

કરવાર્ાં આવેલ છે . જે બદલ આ પ્રર્ાણપત્ર

આપવાર્ાં આવે છે . િો ચકુ વવાર્ાં આવેલ ન હોય તો પ્રશ્ર

સ્થળ :-

તારીખ :-

રકર્ ચકુ વવાર્ાં આવેલ છે

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

ઉપસ્સ્થત થતો

નથી.

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

જિલ્લા કક્ષાએથી સંપણમ પતમતાઓ થયેલ કેસોની ફાઈલ ઉપર ચોંટાર્વાન ંુ પત્રક
ઝોનન ંુ નાર્ :-

જિલ્લાન ંુ નાર્ :-

રજી . ક્રર્ નંબર :-

ફાઈલ નં. :-

શવર્ય :- સાર્ાન્ય વહીવટી શવભાગના તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવ અન્વયે રહેર્રાહે ઉચ્ચક
નાણાકીય સહાય ચકુ વવા બાબત.
િાળાન ંુ નાર્ અને પરૂુ સરનામ ંુ ( પીન કોર્ નંબર
સાથેન ંુ )

સ્વ. કર્મચારીન ંુ નાર્ અને હોદ્રો
િન્ર્ તારીખ
શનર્ણંક તારીખ
િન્ર્ તારીખને ધ્યાને વય શનવ ૃશતની તારીખ
અવસાનનની તારીખ
બાકી રહેતી નોકરીનો સર્યગાળો વર્મ :-

ર્ાસ :-

ર્ળવાપાત્ર રકર્ રૂા.
સ્વ. કર્મચારી ના આશશ્રતન ંુ નાર્ અને હાલન ંુ
પરૂુ સરનામ ંુ

આશશ્રત

પૈકી

દતકન ંુ નાર્

(પીનકોર્ નંબર સાથેન ંુ )

પશત / પત્ની/

ુ /
પત્ર

ુ ી
પત્ર

કે

કદવસ :-

એનેક્ષર - A
િાળાના કર્મચારી એ નોકરીર્ાં બજાવેલ ફરિનો સર્યગાળો
નોકરી ના
િાળાન ંુ

સર્યગાળાની ર્ાકહતી દિામ વત ંુ

તેર્િ બાકી રહેતી

પત્રક

નાર્ :-

સ્વ. કર્મચારીન ંુ નાર્ :-

ચાલ ુ નોકરીર્ાં બજાવેલ ફરિનો સર્યગાળો
શવગત

1

કદવસ

ર્ાસ

વર્મ

હાિર તારીખ
અવસાન તારીખ

જે વિારે વર્મર્ાંથી ઓછા વર્મ બાદ કરતાં
કદવસ

2

ર્ાસ

વર્મ

અવસાન બાદ બાકી રહેતી નોકરીનો સર્યગાળો
વયશનવ ૃશત ની તારીખ- િન્ર્ તારીખ
વર્મ અને વગમ - ૪ ર્ાટે ૬૦

+ પરુ ી નોકરીના વર્મ

( વગમ - ૩ ર્ાટે પ૮

વર્મ )

શવગત

કદવસ

ર્ાસ

વર્મ

પ૮ કે ૬૦

િન્ર્ તારીખ + (પરુ ી નોકરીના વર્મ )
ખરે ખર

3

શનવ ૃશતની

તારીખ

સત્રાંતની

ગણતરી

શસવાયની

જે
શવગત

વિારે વર્મર્ાંથી ઓછા વર્મ બાદ કરતાં
કદવસ

ર્ાસ

વર્મ

વય શનવ ૃશતની તારીખ
અવસાનની તારીખ
બાકી રહેતી નોકરી
સ્થળ :-

તારીખ :-

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

એનેક્ષર - B
૧. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧
ર. શિક્ષાણ શવભાગના ઠરવાક્ર: બર્િ/ ૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર
૩. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૧૩ - ૧૦ - ર૦૧પ
ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્તા ણબન સરકારી ( ગ્રાન્ટે ર્) ર્ાધ્યશર્ક
િાળાના વગમ - ૩ અને વગમ - ૪ ના ણબન િૈક્ષાણણક

અને ઉચ્ચતર ર્ાધ્યશર્ક

અને િૈક્ષાણણક કર્મચારીઓના આશશ્રત કુ ટંુ બને

રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચકુ વવા અંગે .

પ્રર્ાણપત્ર
આથી પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે કે સ્વ.કર્મચારી .................................................. ની ઉચ્ચક સહાય
ર્ેળવવાની રજુ કરે લ દરખાસ્ત ગ્રાન્ટે ર્ િાળાર્ાં ફરિ બજાવતાં સ્વગમ સ્થ કર્મચારીના
ના સભ્ય શ્રી / શ્રીર્તી ................................................................. ની

આશશ્રત

કુ ટંુ બ

રજુ કરવાર્ાં આવેલ છે . નોન

ગ્રાન્ટેર્

િાળાના સ્વ. કર્મચારીની રજુ કરવાર્ાં આવેલ નથી . તે અંગે ની ર્ેં જાતે આ અંગે ના રે કર્મ ની

ખરાઈ

તેર્િ ચકાસણી

સ્થળ:તારીખ:-

સ્થળ :-

તારીખ

કરે લ છે . જે બદલ આ પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે .

ુ / ર્ંત્રી
પ્રમખ
કેળવણી ર્ંર્ળન ંુ

આચાયમ ના
નાર્ પરૂુ સરનામ ંુ

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

સહી/ શસકકા

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

એનેક્ષર - C
૧. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧
ર. શિક્ષાણ શવભાગના ઠરવાક્ર: બર્િ/ ૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર
૩. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૧૩ - ૧૦ - ર૦૧પ
ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્તા ણબન સરકારી ( ગ્રાન્ટે ર્) ર્ાધ્યશર્ક
િાળાના વગમ - ૩ અને વગમ - ૪ ના ણબન િૈક્ષાણણક

અને ઉચ્ચતર ર્ાધ્યશર્ક

અને િૈક્ષાણણક કર્મચારીઓના આશશ્રત કુ ટંુ બ

ને

રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચકુ વવા અંગે .

પ્રર્ાણપત્ર
આથી પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે
િાળાર્ાં

ફરિ

બજાવતાં

કે

આચાયમ શ્રી .................................................. દ્રારા

સ્વ. કર્મચારી ...............................................................................

તેઓની
હોદ્રો :-

.................................... ન ંુ ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન તા. ............................ ના રોિ અવસાન થયેલ છે .
જેર્ના આશશ્રત કુ ટંુ બ ને

ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચકુ વવા અંગે ના ઉકત ઠરાવો િોગવાઈ શસવાયના

સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના

તા. ૧પ - ૦૬ - ર૦૦૪ના

ુ બ
ઠરાવ મિ

રહેર્રાહે નોકરીની

આપવાની યોિનાર્ાં સરકારશ્રીના શિક્ષાણ શવભાગ દ્રારા અને કશર્િનરશ્રી, િાળાઓની
તેર્િ સક્ષાર્ સતાશિકારી શ્રી દ્રારા

કચેરી દ્રારા

આ કેસર્ાં કોઈપણ જાતનો શનણમય કરવાર્ાં આવેલ નથી. જે

અંગેની બાબતનો સદર ગ્રાન્ટ લેતી સંસ્થાના રે કર્મ
સાથે ચકાસણી

શનર્ણક
ં

ુ ી
કરતા પ્રર્ાણપત્ર ઈસ્યન

તારીખ

સાથે તેર્િ જિલ્લા શિક્ષાણાશિકારીશ્રી ના રે કર્મ
ુ ી બારબર ર્ાલર્
ુ
સિ
પર્ે છે .

જે બદલ આ

પ્રર્ાણપત્ર આપવાર્ાં આવે છે .

સ્થળ :-

તારીખ

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

એનેક્ષર - D
૧. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧
ર. શિક્ષાણ શવભાગના ઠરવાક્ર: બર્િ/ ૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર
૩. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૧૩ - ૧૦ - ર૦૧પ
ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્તા ણબન સરકારી ( ગ્રાન્ટેર્) ર્ાધ્યશર્ક
િાળાના વગમ - ૩ અને વગમ - ૪ ના ણબન િૈક્ષાણણક

અને ઉચ્ચતર ર્ાધ્યશર્ક

અને િૈક્ષાણણક કર્મચારીઓના આશશ્રત કુ ટંુ બ

ને

રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચકુ વવા અંગે .

ગ્રાન્ટેર્ સંસ્થાએ આપવાન ંુ
સંસ્થન ંુ

બાંહિ
ુ રીન ંુ પ્રર્ાણપત્ર

નાર્ :- ................ ..................................................

અરિદારન ંુ

નાર્ :- .................................................................

સ્વ.કર્મચારી ......................................................................................... સંસ્થાર્ાં..........................................
િગ્યા પર

શનયશર્ત

િોરણે

તર્ાર્

ભરતીની

પ્રકકયા

ુ બ
મિ

શનર્ાયેલ

હતા

તેર્ની

િન્ર્ તા.

...................................... એલ.સી. નં............... જી. આર. નં. .................... સ્વ. કર્મચારીએ અભ્યાસ કરે લ
ુ બ છે . તેઓએ તા. .............................. થી
િાળાન ંુ નાર્ ..................................................................... મિ
ુ ી કુ લ કદવસ ............. ર્ાસ ......................... વર્મ ............................ સિ
ુ ી
તા. ............................... સિ
ુ બની અને ચાલ ુ નોકરીએ તા. .................................... ના રોિ
ફરિો બજાવેલ છે . જે સર્યગાળા મિ
અવસાન પાર્ેલ છે . તેર્ની

કદવસ .............. ર્ાસ .............. વર્મ ................ ની કુ લ નોકરી િન્ર્

તારીખ ધ્યાને લઈ અવસાન બાદની નોકરી બાકી રહેવા પાર્ેલ છે .
સ્વ. ના આશશ્રત વારસદાર શ્રી. ............................................. એ ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્નાર
વગમ . .... ના કર્મચારી ઓના આશશ્રત

કુ ટંુ બ ને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચકુ વવા અંગે ઉકત દિામ વેલ

ુ બ તા. ...................... ના રોિ સહાય ર્ેળવવાની રજુઆત કરે લ છે . ઉપરોકત િોગવાઈ
ઠરાવ મિ
ુ બ આશશ્રત ને રૂા. ........................ અંકે રૂશપયા .................................... પર
ુ ાની ઉચ્ચક નાણાકીય
મિ
સહાય ચકુ વવા ભલાર્ણ કરવાર્ાં આવે છે .
સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગ ના તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવના ફકરા - ૩ (૩) શવગતે સ્વગમસ્થ કર્મચારી
ના આશશ્રત કુ ટંુ બ ને પેન્િન ર્ંજુર થવા પાત્ર છે . જે અંગે ની ર્ી.પી.પી. એફફ કચેરી, ગાંિીનગર દ્રારા
પી.પી.ઓ. નંબર ના આદે િના આિારે ખરાઈ કરે લ છે . જે બદલ આ પ્રર્ાણપત્ર
સ્થળ:તારીખ:-

સ્થળ :-

તારીખ

ુ / ર્ંત્રી
પ્રમખ
કેળવણી ર્ંર્ળન ંુ

આપવાર્ાં આવે છે .
આચાયમ ના

નાર્ પરૂુ સરનામ ંુ

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

સહી/ શસકકા

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી

સહી તથા શસકકો

એનેક્ષર - D – 1
૧. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ક, તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧
ર. શિક્ષાણ શવભાગના ઠરવાક્ર: બર્િ/ ૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા. ૦ર - ૦૧- ર૦૧ર
૩. સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રહર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૧૩ - ૧૦ - ર૦૧પ
ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પાર્તા ણબન સરકારી ( ગ્રાન્ટે ર્) ર્ાધ્યશર્ક

અને ઉચ્ચતર ર્ાધ્યશર્ક

અને િૈક્ષાણણક કર્મચારીઓના આશશ્રત કુ ટંુ બ

િાળાના વગમ - ૩ અને વગમ - ૪ ના ણબન િૈક્ષાણણક

ને

રહેર્રાહે ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચકુ વવા અંગે .

પ્રર્ાણપત્ર
આથી

આપવાર્ાં

આવે છે કે ................................................................

રાળાના સ્વ. કર્મચારી .................................. ન ંુ

ચાલ ુ નોકરી દરમ્યાન તા. .............................. ના

રોિ

ના

અવસાન

પ્રર્ાણપત્ર

થયેલ

છે .

સ્વ.

કર્મચારી

.............................................................. ની
રજુઆત ધ્યાને
ર૦૧૧

તા.

આશશ્રત

અરિદાર

....................................... ની

શ્રી

/

સહાય

શ્રીર્તી

.

ર્ેળવવાની

લઈ સાર્ાન્ય વહીવટ શવભાગના ઠરાવ ક્ર: રકર્/ ૧૦ર૦૦૯/ ૧૬પ૧/ ક, તા. ૦પ - ૦૭-

અન્વયે એનેક્ષર - બ

ર્ાં

દિામવેલ શવગતોની

બાકી

રહેતા

નોકરીના

સર્યગાળા

ુ બ રૂા.
મિ

.................................... અંકે રૂશપયા ................................... પરુ ા ની ઉચ્ચક નાણાકીય સ હાય ચકુ વવા
આશશ્રત અરિદાર કક્ષાાાએથી પેઢીનામ ંુ
આવેલ સોગંદનાર્ા અને
શિક્ષાણ શવભાગ તથા
ખરાઈ કયર્ ાા બાદ

તથા રજુ કરવાના થતા તર્ાર્ નોટરી સર્ક્ષા કરવાર્ાં

ુ બ રહેર્રાહે નોકરી ર્ેળવવા અંગે
તા. ૦પ - ૦૭- ર૦૧૧ ના ઠરાવ મિ

ખાતાના વર્ા
ભલાર્ણ

દ્રારા અસ્વીકાર કરવાર્ાં આવે લ

તેર્િ અણભપ્રાય આપવાર્ાં

નથી. જેની રે કર્મ ઉપરથી

આવે છે . જે બદલ આ પ્રર્ાણપત્ર

આપવાર્ાં આવે છે .
સ્થળ:તારીખ:-

સ્થળ :તારીખ

ુ / ર્ંત્રી
પ્રમખ
કેળવણી ર્ંર્ળન ંુ

નાર્ પરૂુ સરનામ ંુ

કચેરીન ંુ રાઉન્ર્

આચાયમના
સહી/ શસકકા

જિલ્લા શિક્ષણાશિકારી
સહી તથા શસકકો

