પરિશિષ્ટ-ક

શિક્ષક કલ્યાણ િાષ્રીય શિશિ આશથિક સહાય મેળવવા માટેન ુ પત્રક
(અિજદાિ શિક્ષકે જાતે ભિવુ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------૧. શિદ્યાસહાયક નુ પુરુ નામ અને કાયમી સિનામુ:

૨. જન્મતાિીખ અને ઉંમિ:
૩. શિદ્યાસહાયક ની િાળાનુ નામ અને સિનામુ:
૪. હોદ્દો:
૫. શનમણુક તાિીખ:
૬. સંસ્થા સિકાિી/અનુદાન માન્ય ખાનગી કે કેમ?:
૭. (અ) અિજદાિ શિદ્યાસહાયક/શિક્ષક છે .
(બ) માશસક પગાિ:
૮. શિદ્યાસહાયક ની કુલ નોકિી :
૯. અિજદાિના પશત/પત્નન સિકાિી અન્ય સંસ્થા કે કોપોિે િનમાં નોકિી કિે છે કે કેમ? અને નયાં
મેરિકલ રિએસેસમેન્ટ મળિાપાત્ર છે કે કેમ?
૧૦. જરૂિી નાણારકય સહાયની િકમ:
૧૧. અગાઉ આ જ હેત ુ માટે શિક્ષક કલ્યાણ િાષ્રીય શનશિમાંથી આશથિક સહાય મેળિેલ છે કે કેમ ?
જો હા તો કેટ્લી? ક્યાિે ? :

૧૨.પ્રમાણપત્ર-૧ ( અરજદારે આપવ)ું ુ
હુ પ્રમાણણત કરૂ છુ કે માિી પુિી જાણકાિી અને માન્યતા મુજબ ઉપિ આપેલી
શિગતો સાચી છે . એમાની કોઇપણ બાબત ખોટી ઠિિે તો શિક્ષક કલ્યાણ િાષ્રીય શનશિમાંથી મે
મેળિેલ તમામ િકમ/ સહાય શિક્ષક કલ્યાણ િાષ્રીય શનશિને પિત કિિા હુ ં અને માિા િાિસો
િતી બાહેંિિી આપુ છુ.
સ્થળ:
તાિીખ:

અિજદાિની સહી:

૧૩.પ્રમાણપત્ર-૨ ( િાળાિા આચાયયએ આપવ)ું ુ
આથી પ્રમાણણત કિિામાં આિે છે કે અિજદાિે પોતાની નોકિી અંગેની શિગતો િજુ
કિી છે તે સાચી છે .
સ્થળ:
તાિીખ:

સંસ્થાના િિાની સહી:
(શસક્કા સાથે)

જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશિકારી િી કચેરીિી ભલામણ અિે રીમાર્કસય
સ્થળ:
તાિીખ:

ત્જલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશિકાિીની
(સહી અને શસક્કો)

પરરશિષ્ટ:ખ

શિક્ષક કલ્યાણ રાષ્રીય શિશિ આશથિક સહાય મેળવવા માટેન ુ પત્રક
( મત્ૃ ય ુ પામેલ શવદ્યાસહાયક / શિક્ષક / મખ્ુ યશિક્ષક માટે )
૧. અિજદાિ (આશિત) પુરુ નુ નામ અને કાયમી સિનામુ:ં
૨. અિજદાિ (આશિત) ની જન્મ તાિીખ અને ઉંમિ:
૩. આશિત કે જેના નામે ચેક આપિાનો છે તેન ુ નામ:
૪. શિદ્યાસહાયક / શિક્ષક / સાથે અિજદાિનુ સગપણ:
૫. શિદ્યાસહાયક / શિક્ષક ની િાળાનુ નામ:
૬. હોદ્દો:
૭. મ ૃનયુની તાિીખ ( મ ૃનયુન ુ પ્રમાણપત્ર િજુ કિવુ)ં
૮. સંસ્થા સિકાિી/અનુદાન માન્ય ખાનગી કે કેમ?:
૯. મુળ પગાિ:
૧૦. પગાિિોિણ :
૧૧. . શિદ્યાસહાયક / શિક્ષક ના આશિત કુટુંબ સભ્યો અંગેની શિગતો :
અ.નં.
૧.
૨.
૩.
૪.

નામ

િય

સગપણ

વ્યિસાય જો હોય તો આિક

૧૨. શિક્ષક કલ્યાણ િાષ્રીય શનશિમાથીં આશથિક સહાય મેળિેલ છે કે કેમ ?
૧૩. જો હા તો કેટલી િકમ ? ક્યાિે મળી હતી.

પ્રમાણપત્ર- ( અરજદારે આપવ)ુંુ
હુ પ્રમાણણત કરૂ છુ કે માિી પુિી જાણ અને માન્યતા મુજબ ઉપિ આપેલી શિગતો સાચી છે .
એમાની કોઇપણ બાબત ખોટી ઠિિે તો શિક્ષક કલ્યાણ િાષ્રીય શનશિમાંથી આ બાબતમા યોગ્ય લાગે તે
પગલા માિી સામે લઇ િકિે. તેની મને જાણ છે .
સ્થળ:
તાિીખ:

અિજદાિ (આશિતની) સહી:

પ્રમાણપત્ર ( શિક્ષક છે લ્લી જે સુંસ્થામાું િોકરી કરતો હોય તે સુંસ્થાિા આચાયયએ આપવ)ુંુ
આથી પ્રમાણપત્ર આપિામા આિે છે કે િી........................................ તા............................... ના િોજ
અિસાન પામેલ છે તેમના િાિસદાિે તેમની નોકિી અંગેની જે શિગતો િજુ કિી છે તે સાચી છે જે
સેિાપોથી ઉપિથી પ્રમાણણત કિિામ આિે છે .
સ્થળ:
તાિીખ:

સંસ્થાના િિાની સહી:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશિકારી િી કચેરીિી ભલામણ અિે રીમાર્કસય
સ્થળ:
તાિીખ:

ત્જલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશિકાિીની
(સહી અને શસક્કો)

