સુધારા-વધારા સાથેનુું રહે મરાહે ઉચ્ચક સહાય મેળવવા અુંગન
ે ુું નનયત નમુનાનુું ચેકલીસ્ટ
1. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક : રહમ/૧૦૨૦૦૯/૧૬૫૧/ક, તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૧
2. નિક્ષણ નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક : બમિ/૧૦૧૧/૧૪૧૮/ગ, તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૨
3. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક : રહમ/૧૦૨૦૦૯/૧૬૫૧/ક, તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૫
4. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક: રહમ-૧૦૨૦૧૭-યુઓ-૧૦૬(૧૮૦૯૯૫)-ક,તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭
5. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંક : રહમ/૧૦૨૦૦૯/૧૬૫૧/ક, તા. ૨૭/૦૭/૨૦૨૦
ક્રમ

નવગત

1

સ્વ. કમમચારીનુું નામ અને હોદ્દો

2

િાળાનુું નામ અને સરનામુું તથા િાળા ગ્રાન્ટે ડ છે તેનો આધાર
સામેલ રાખવા (એનેક્ષર-બી મુજબ)

3

સ્વ. કમમચારીની એલ.સી.મુજબની જન્મ તારીખ
(એલ.સી. ની નકલ સામેલ રાખવી.)

4

સ્વ. કમમચારીના નનમણૂુંક આદેિ મુજબ નનમણુંક તારીખ
(નનમણૂક આદેિની નકલ સામેલ રાખવી.)

5

સ્વ. કમમચારીના પાુંચ વર્મ પૂરા કયામની તારીખ
(આદેિની નકલ સામેલ રાખવી) (માત્ર નિક્સ પગારમાું નનમણૂુંક
પામેલ કમમચારીના અવસાનના નકસ્સામાું)

6

સ્વ. કમમચારીની નનમણૂુંક માન્ય ભરતી પધ્ધનિ થી થયેલ છે તે
અુંગેનુું નજ.નિ.અ.શ્રી નુું પ્રમાણપત્ર અથવા બહાલીની નકલ

7

સ્વ. કમમચારીના જી.પી.એિ/ સી.પી.એિ. નુંબર અને તેના
આધારો (નિક્સ પગારના કમમચારીના અવસાનના નકસ્સામાું
PRAN નુંબરના આધાર સામેલ રાખવા.)

8

મરણના પ્રમાણપત્ર મુજબ અવસાન થયાની તારીખ

9

જન્મતારીખને ધ્યાને લઇ ખરે ખર નનવૃનિની તારીખ

10

સ્વ.કમમચારીના અવસાન બાદ આનશ્રત વારારા રહે મરાહે ઉચ્ચક
નાણાકીય સહાયની િાળાને આપવામાું આવેલ અરજી મુજબ
આનશ્રતનુું નામ અને અરજીની તારીખ
(િાળામાું ઈનવડમ થયાના આધાર સામેલ રાખવા)

11

હહસાબી અનધકારીશ્રી ડી.પી.પી.એિ. કચેરી, ગાુંધીનગર વારારા
ઇસ્યુ કરે લ કુ ટુું બ પેન્િન/મૃત્યુ સહ ગ્રેજ્યુઈટી મુંજુર થયેલ હોય
અને તેની ચૂકવણી આનશ્રતને કરવામાું આવેલ હોય તેના આધારો
મુજબ આનશ્રત અરજદારનુું પુરૂ નામ અને સરનામુું

12

સા.વ.નવ.ના તા. 5/7/11ના ઠરાવની િરત નું. ૩(5) મુજબ
અરજદારશ્રી કોઇપણ કચેરી/સુંસ્થા બોડમ નનગમ કે સહકારી મુંડળી
જેવી અન્ય સુંસ્થાઓમાું િરજો બજાવતા નથી તેવુું નોટરી સમક્ષ
કરવામાું આવેલ સોગુંદનામુ સ્ટે મ્પ નુંબર અને તારીખ સહહત

13

સ્વ.

કમમચારીના

કુ ટુું બના

તમામ

આનશ્રતોની

સક્ષમ

સિાનધકારીશ્રી/નોટરી/તલાટી કમ મુંત્રીશ્રી વારારા ઇશ્યુ કરે લ
પેઢીનામુ અને તારીખ
14

મૂળ આનશ્રત અરજદારને સહાયના નાણાું ચૂકવવામાું આવે તો
પેઢીનામા ઉપર ઉલ્લેખ કયામ મુજબના બીજા અન્ય આનશ્રતોને
કોઇપણ પ્રકારનો વાુંધો કે તકરાર નથી તે બદલના નોટરી સમક્ષ
કરવામાું આવેલ સોગુંદનામા સ્ટે મ્પ નુંબર અને તારીખ

આધારો

પાનાું

(ટાઇપ કરીને જ રજૂ કરવુ.ું )

નું.

15

સા.વ.નવ.ના તા.૦૫/૦૭/૧૧ના ઠરાવની િરત નું.(૩) મુજબ
જો આનશ્રત દિક હોય તો હહન્દુ એડપ્િન એકટ-૧૯૫૬ હે ઠળ
દિક નવધાન કરી કાયદેસર દિક લીધેલ સુંતાનના આધાર તરીકે
નોટરી સમક્ષ કરે લ સોગુંદનામુું સામેલ રાખવુ.ું
(જો આનશ્રત પોતે જ અરજદાર હોય તો લાગુ પડતુ નથી કે રજૂ
કરવાનુું થતુ નથી.)
અન્યથા દિક લીધેલ હોય તો અવશ્ય રજૂ કરવાનુું રહે િે.

16

સ્વ.કમમચારીએ બજાવેલ સેવાનો સમયગાળો (એનેક્ષર – એ)

17

અવસાન બાદ બાકી રહે તી સેવાનો સમયગાળો (એનેક્ષર - એ)

18

પ્રસ્તુત કે સમાું ઉચ્ચક નાણાુંકેય સહાયના નાણાની ચૂકવણી

વર્મ

માસ

હદવસ

વર્મ

માસ

હદવસ

કરવામાું આવેલ નથી જેની ચકાસણી સુંબુંનધત દિતર વારારા
નનભાવવામાું

આવતા

રજીસ્ટર

અને

સીધા

પગાર

યોજના(ડી.પી.)ના બબલ/ચેક રજીસ્ટર ઉપરથી ખરાઈ કરવામાું
આવેલ છે . જેથી સદર સહાય મુંજૂર કરવામાું વાુંધા જનક જણાતુું
નથી. જે બદલ એનેક્ષર-C મુજબનુું પ્રમાણપત્ર
19

સા.વ.નવ.ના તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ બાદ થયેલ અવસાનના કે સોમાું નિક્સ
કરવામાું આવેલ રૂ.૦૮,૦૦,૦૦૦/-ની રકમ .
(એનેક્ષર-D મુજબ)
અથવા
સા.વ.નવભાગના ઠરાવ ક્રમાુંકઃ રહમ-૧૦૨૦૧૭-યુઓ-૧૦૬
(૧૮૦૯૯૫)-ક, તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૭ અનુસાર નિક્સ પગારના
કમમચારીના અવસાનના નકસ્સામાું તેઓએ બજાવેલ પાુંચ વર્મની
િરજ અને એક વર્મની નનયમમત નનમણૂુંકના સમયગાળા દરમ્યાન
અવસાનના નકસ્સામાું નિક્સ કરવામાું આવેલ રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/ની રકમ.
(એનેક્ષર-D મુજબ)

20

સ્વ. કમમચારીના અવસાન બાદ વધુ ચૂકવાયેલ પગારભથ્થાની રકમ
સરકારશ્રીમાું પરત ભયામ અુંગેનુું નજ.નિ.અ.શ્રીનુું પ્રમાણપત્ર અને
ચલણની નકલ સામેલ રાખવી.

િાળામાું આ કામગીરી સુંભાળનારનુું નામ અને હોદ્દો: ................................ મોબાઇલ નુંબર : ....................
સ્થળ : ..........................

પ્રમુખ/મુંત્રી

આચાયમના

તારીખ : ........................

િાળામુંડળના સહહ/સસક્કા

સહહ/સસક્કા

સ્થળ : ..........................

કચેરીનુું

નજલ્લા નિક્ષણાનધકારી

તારીખ : ........................

રાઉન્ડ સીલ

સહહ તથા સસક્કા

(ફ્કત િાઇલના પૂઠ
ું ા ઉપર ચોંટાડવા માટે )
સ્વ. કમમચારીઓના નજલ્લા નિક્ષણાનધકારીશ્રીની કચેરી કક્ષાએથી સુંપણ
ૂ મ તાયાર થયેલ તમામ કે સોની
ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની િાઇલ ઉપર ચીપકાવવાનુું /ચોંટાડવાનુું નનયત નમુનાનુું પત્રક :
નજલ્લા નુું નામ : ..................

નજલ્લાની કચેરીનો રજી. ક્રમ નુંબર : ................
નજલ્લાની કચેરીનો િાઇલ નુંબર : ...................

નનયામકશ્રી િાળાઓની કચેરી, ૯/૧, ડૉ. જી.મ.ભ., ગુ.રા., ગાુંધીનગર (માધ્યમમક િાખા)
રજી. નુંબર : ................

અનદ—૩

િાળાનુું નામ અને પૂરૂું સરનામુ (પીન કોડ સાથેન)
ુું

:

સ્વ. કમમચારીનુું નામ અને હોદ્દો

:

જી.પી.એિ. વાળા છે કે સી.પી.એિ. વાળા છે ?

:

એલ.સી.મુજબ જન્મ તારીખ

:

પ્રથમ નનમણૂક તારીખ

:

પાુંચ વર્મ પૂરા કયામની તારીખ (નિક્સ પગારમાું નનમણૂક
પામેલ કમમચારીઓના અવસાન નકસ્સામાું.

િાઇલ નુંબર ...............

:

મરણના પ્રમાણપત્ર મુજબ અવસાનની તારીખ

:

જન્મ તારીખને ધ્યાને લઇ વયનનવૃમત તારીખ

:

પ્રથમ નનમણૂકથી બજાવેલ િરજનો સમયગાળો

:

વર્મ -

માસ-

હદવસ-

બાકી રહે તી નોકરીનો સમયગાળો

:

વર્મ -

માસ-

હદવસ-

મળવાપાત્ર રકમ રૂ.

:

અવસાનાની તારીખ સુધી સ્વ.કમમચારીનોજે બેંકમાું પગાર
જમા થતો હતો તે બેંકનુું પૂરૂ નામ અને સરનામુું ખાતા નુંબર

:

સાથે

બેંકનુું નામ :............................................
ખાતા નુંબર : ...........................................
નામ : ..................................................

સ્વ.કમમચારીના આનશ્રતનુું નામ અને હાલનુું પૂરૂ કાયમી
સરનામુું

સરનામુું : ...............................................

:

(સહાયની અરજી/સોંગધનામા મુજબનુું અવશ્ય દિામવવુું.)

..........................................................
..........................................................
પીન કોડ નું. .............. મોબાઇલ નું. ..............

આનશ્રત પાકી પમત/પત્ની/પુત્ર/પુત્રી કે દિક લેવામાું
આવેલ આનશ્રતનુું નામ

:

ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા અુંગન
ે ા તા.૫/૭/૨૦૧૧ના ઠરાવ મુજબના
નનયત સોંગદનામાનો નમુનો

આથી સોંગદનામુું કરવામાું આવે છે કે , સ્વ. શ્રી ....................................................
ના વારસદાર પમત/પત્ની નામે

શ્રી.................................................................

ઉુંમર......... ધુંધો...............રહે ........... તા........... નજ................. આશ્રીત વારસદાર તે
મારા

ધમમના

સોંગદ

ઉપર

જાહે ર

કરીએ

છીએ

કે

અમો

નામે

શ્રી.......................

....................................... ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર કે અન્ય રાજય સરકાર, અધમ
સરકારી સુંસ્થા, રાજય/કે ન્ર સરકાર હસ્તકના બોડમ /કોપોરે િન, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સુંસ્થાઓ, સ્થાનનક
સ્વરાજયની સુંસ્થાઓ, તાલુકા/નજલ્લા પુંચાયત, રાષ્ટ્ર ીયકૃ ત બેંકો, સહકારી સુંસ્થાઓ (દા.ત.નાગહરક
બેંકો, નજલ્લા સહકારી દુધ ઉત્પાદકો, સુંઘો, ગુજકોમાસોલ, રાજયની ખેત ઉત્પાદક બજાર સમમમતઓ,
નજલ્લા મધ્યસ્થ બેંકો વગેરે) તથા રાજ્ય સરકાર કે ન્ર સરકારના અનધનનયમ હે ઠળ રચાયેલ સુંસ્થાઓ
પાકી કોઇ કચેરી/સુંસ્થામાું િરજ બજાવતા નથી કે પેન્િનર નથી.
ઉપરોકત માહહતી મારી જાણ અને માન્યતા મુજબ સાચી અને ખરી છે . ખોટુ સોંગુંદનામુ કરવુ એ
િોજદારી ગુન્હો છે . જેની મને જાણ છે .
સ્થળ : ..........................
તારીખ : ........................

સહહ ..................

મૂળ આનશ્રત અરજદારને સહાયના નાણાું ચૂકવવામાું આવે તો પેઢીનામા ઉપર
ઉલ્લેખ કયામ મુજબના બીજા અન્ય આનશ્રતોને કોઇપણ પ્રકારનો વાુંધો કે તકરાર નથી તે
બાબતના સોંગદનામાનો નમુનો
આથી

હું ુ

નીચે

સહહ

કરનાર

(આનશ્રત

અરજદાર

સસવાયના

તમામ

વારસદારો)

................................................ ઉ.વ. ........... ધમે ................ ધુંધો .............. સરનામુું
................................................................................. આથી મારા ધમમના સોગુંદનામાું
ઉપર જાહે ર કરું છુું કે , હું ુ સ્વ.શ્રી ................................................................ ના વારસ
પુત્ર/પુત્રી છુું.
મારા મપતા/માતા સ્વ.શ્રી ..................................................................... મુકામે
...................................................................... િાળામાું

....................... તરીકે િરજ

બજાવતા હતા. તેઓનુું તા........................... ના રોજ ચાલુ િરજ દરમ્યાન અવસાન થયેલ છે . સરકારશ્રીની
જોગવાઈ મુજબ મારા મપતા/માતાના અવસાન બાદ મળવાપાત્ર ઉચ્ચક નાણાકીય સહાયની રકમ મારા
માતા/મપતાશ્રીને મળે તે અુંગે મારે કોઈ વાુંધો કે તકરાર નથી અને ભનવષ્યમાું હું ુ આ બાબતે કોઈ વાુંધો કે તકરાર
લઈિ નહહ.
સદરહું ુ સોગુંદનામુું સરકારી કચેરીમાું રજૂ કરવાનુું હોઇ હું ુ આ સોગુંદનામુું કરૂ છુું. હું ુ જાણું છુું કે ,
સોગુંદનામામાું ખોટી હકીકત જાહે ર કરવાથી સજા પાત્ર ગુન્હો બને છે .
ઉપરની હકીકત અને નવગતો ખરી અને સત્ય છે જે મારા ધમમના સોગુંદ ઉપર સત્ય પ્રમતજ્ઞા પૂવમક જાહે ર
કરું છુું.
સ્થળ : ..........................
તારીખ : ........................

સહહ ..................

