
 

 

શળક્ષણ વશભશિ,ાટણ. પોભમ – ૧૮,૨૦૧૦ 

નમનુા ન.ં૪ 

ધી ાટણ જજલ્રા ચંામિ જજલ્રા શળક્ષણ વશભશિ પ્રો.પંડ રુર ૧૯૭૨ ભાથંી આંશળક આખયી ઉાડ ભેલલા ભાટેની અયજી. 

૧.  પાો બયનાયનુ ંપરંુૂ નાભ : 

     (અટક હરેા રખલી ) 

૨.  પાો બયનાયનો હોદ્દો અને જે કચેયીભા ં 

    પયજ ય હોમ તે કચેયીનુ ંનાભ  :- 

૩.   જનયર પ્રોવલડન્ટ પંડ નફંય :- 

૪.  આંવળક / આખયી ઉાડની ભાગણી યજુ કયલા 

    ના સભમે પાો બયનાય નો મૂ ગાય :- 

૫.  (૧). અયજીની િાયીખ ેપાો બયનાયન ેકયેર 

        વશલિવનો વભમ :- 

        નોકયીભા ંદાખર િાયીખ :- 

    (૨). જન્ભ િાયીખ ળબ્દોભા ંઅન ેઆંકડાભા ં

    (૩). જે િાયીખના યોજ વશલિવભા ં૧૫ લમ  

 પયુા કમાાં શોમ િે િાયીખ ળબ્દોભા ંઅન ે 

આંકડાભા ં

    (૪). સુય એન્યએુળય ને્ળન ય ઉિયલાની 

 િાયીખ ળબ્દોભા ંઅન ેઆંકડાભા ં

    (૫). આશળક આખયી ઉાડની ભાગણી કયલાભા ં

આલરે યકભ ળબ્દોભા ંઅન ેઆંકડાભા ં

૬. આવળક આખયી ઉાડની અયજીની તાયીખના 

  યોજની પાા બયનાયના ખાતાભાથંી વસરક 

  વલગત નીચે દળાાલલી. 

  ૧.  જજ.પ્રા.શળ અ. શ્રી િયપથી આલાભા ં

      આલેર છેલ્રાભા ંછેલ્રી લાશિક સ્રીભા ં 

     દળામલેર ફરેને્વની યકભ(સ્રીની ખયી  

     નકર વાભરે કયલી) રૂ.................... 

  ૨.  ઉય કોરભ ૬/૧ ભા ંદળામલરે લાશિક સ્રીના 

     છીના વભમ દયશભમાન બયલાભા ંઆલરે  

    પાો િભેજ ળેગીના શપ્િાની કુર યકભ રૂ.......... 

    ( શલગિલાય ત્રક િા શલ અ. શ્રીની  

     વશીથી પ્રભાણણિ કયેલુ ંવાભેર યાખવુ.ં ) 

 



 

 

 

૨ 

 ૩. ઉય કોરભ ૬/૧ ભા ંદળામલેર લાશિક  

    સ્રીના વભમફાદ ઉાડલાભા ંઆલરે યકભ  

    રૂ.(પયૂી સ્ષ્ટિાથી શલગિ આો)  

૪. અયજીની િાયીખના યોજ શવરક આંકડા  

   અન ેળબ્દો ભા ંદળામલો.) રૂ............... 

૭. આંવળક આખયી ઉાડ ભેલલાનો હતે.ુ 

‘અ’ રગ્ન પ્રસગેં – 

૧. જે વ્મક્તિના રગ્ન પ્રવગેં યકભ ઉાડલાની છે  

   િ ેવ્મક્તિનુ ંનાભ ઉભય અન ેપાો બયનાય વાથનેો 

   વફંધં (રગ્નની િાયીખ િથા જન્ભ િાયીખનો દાખરો વાભરે કયલો) 

૨. રગ્ન પ્રવગેં પાો બયનાયની પતુ્રી શવલામની  

   સ્ત્રી લગમના રગ્ન પ્રવગં ભાટે ભાગંણી શોમ 

   િો િલેી વ્મક્તિ પાો બયનાય ઉય ખયેખય  

   આધારયિ છે િવે ુ ંપ્રભાણણિ કયવુ.ં 

૩. વદયહુ શતે ુભાટે કોઈ ણ શગંાભી ેળગી  

   રીધેર નથી િેવુ ંપ્રભાણત્ર આો 

૪. રગ્નના પ્રવગં ભાટે અગાઉ કોઈ આશળક 

   આખયી ઉાડ ભેલરેો શોમ િો ક્યાયે 

   ભેલેર કેટરી યકભ ભેલરે અન ેકોના  

   રગ્ન ભાટે ભેલરે િે શલગિ દળામલો. 

‘ફ’ ઉચ્ચ વળક્ષણ 

૧. જે વ્મક્તિના ઉચ્ચ શળક્ષણ ભાટે આશળક 

   ઉાડના ભાગણી કયલાભા ંઆલરે છે િે 

   વ્મક્તિની ઉભય અન ેપાો બયનાય  

   વાથનેો વફધં દળામલલો :- 

૨. જે પ્રકાયના શળક્ષણ ભાટે યકભ ઉાડલાની  

   છે િ ેકોમની શલગિ(શપ્રન્વીારનુ ંપ્રભાણત્ર  

   વાભરે યાખવુ)ં 

૩. શળક્ષણ સ્લદેળભા ંરેલાનુ ંછે કે યદેળભા ંરલેાનુ ં

   છે િ ેદળામલવુ ંશાઇસ્કુર છીનો કેટરા લમનો 

   કોમ છે િ ેજણાલવુ.ં:- 



 

 

૪. ઉચ્ચ શળક્ષણના શતે ુભાટે અગાઉ ભેલરે  

   શગંાભી ળેગી કે આંશળક આખયી ઉાડ શોમ  

   િો િનેી શલગિ આો :- 

૩ 

૫. ભાગંલાભા ંઆલરે યકભ ૬ ભાવના ખચમ  

   જેટરી છે કે કેભ? લધાયે શોમ િો લધાયે  

  ભાગણી કયલાના કાયણો દળામલો : 

‘ક’ તફીફી સાયલાય – 

૧. કયેર ભાગણી પાો બયનાયની વાયલાય ભાટે, 

   કે િનેા ય આધારયિ વ્મક્તિની વાયલાય ભાટે  

   કયલાભા ંઆલ ેછે િનેી શલગિ આલી :- 

૨. જો પાો બયનાય ઉય અધાયીિની વાયલાય 

   ભાટે ભાગણી કયલાભા ંઆલેર શોમ િો િે 

  વ્મક્તિનુ ંનાભ ઉંભય અન ેવફધં જણાલો  

  િભેજ ફચિદાય ય આધારયિ શોલાનુ ં 

  પ્રભાણત્ર આો. 

૩. વાયલાય નો પ્રકાય દળમલલો (ડોતટયનુ ં 

   પ્રભાણત્ર વાભરે યાખવુ.ં) 

‘ડ’ ભકાન ફાધંલા ફાફત  

૧. ભકાન કે જભીન ખયીદલા,ભકાન ફાધંલા કે 

   ભકાન પયી ફાધંલા ભકાનભા ંસધુાયો લધાયો 

   કયલા રીધરે રોન બયાઈ કયલા ભાગંણી 

   કયલાભા ંઆલરે છે િ ેસ્ષ્ટ દળામલવુ ંઅન ેશલગિ આો. 

૨. પાો બયનાય ોિાની ભાણરકીનુ ંભકાન  

   અથલા ોિાની ભાણરકીની જભીન ધયાલ ેછે  

   કે કેભ (િરાટીની વશીથી આકાયણી ત્રકનો  

   ઉિાયો િથા યલાનગી ચીઠી વાભરે યાખલી ) 

૩. જો ભકાન ફાધંલા જભીન ખયીદલા અગાઉ 

   આંશળક આખયી ઉાડ ભેલરે શોમ િો  

   િનેી શલગિ આો. 

૪. જો આંશળક આખયી ઉાડ રોન બયાઈ 

  કયલા ભાગંલાભા ંઆલરે શોમ િો રોન 

  ક્યાથંી રીધરે છે ક્યા ચોક્કવ શેત ુભાટે  

  રીધરે છે કેટરી યકભની રોન રીધી છે. 



 

 

  ક્યાયે રીધી છે લગેયે ભારશિી દળામલો. 

૫. શાઉવીંગ સ્કીભ નીચ ેરોન ભેલરે શોમ  

   િો િનેી શલગિ આો. 

 

૪ 

૬. વદયહુ શતે ુભાટે જો કોઈ અન્મ ભદદ કે રોન 

  ભગંાલરે શોમ કે ભેલલા ઈચ્છો િો િેની 

  શલગિ અન ેયકભ જણાલો. 

૭. શાઉવીંગ વોવામટી કે ફીજી એજન્વી ભાયપિે 

   બાડા ખયીદ દ્ધશિથી ખયીદ કયેર ભકાનની 

   રોન શપ્િા બયલા ભાગંણી કયલાભા ંઆલરે છે. 

 ‘અ’ કેટરી શારિભા ંઅન ેકેટરા વભમભા ં

     રોન યિ બયાઈ કયલાની છે? 

 ‘ફ’ વદયહુ ભાગંણી ક્યા શપ્િા અન ેક્યા 

     વભમ ભાટે કયલાભા ંઆલરે છે ? 

 ‘ક’ શાઉવીંગ વોવામટીનુ ંનાભ : 

 ‘ડ’ શાઉવીંગ વોવામટીન ેશપ્િાની ધીયલા 

     ાત્ર થમેરી યકભ 

 ‘ઈ’ વદયહુ પ્રકાયના શતે ુભાટે અગાઉ 

     ભેલેર યકભની શલગિ કેટરી યકભ 

     અન ેક્યાયે ભેલરે છે ? 

 

 

 

 

સ્થ  -----    અયજદાયની વશી 

િાયીખ  -- 

 

 આથી પ્રભાણણિ કયલાભા ંઆલે છે કે અયજીભા ંજણાલેર શલગિોની ચકાવણી કયિા ફયાફય ભાલભુ ડી છે ફચિદાયે 

ભાગંેર ઉાડના કાયણો વ્માજફી શોઈ શનમભાનવુાય ઉાડ ભજુંય કયલા બરાભણ છે. 

 

           આચામમ 

         ......................ગાય કેન્ર ળાા 



 

 

         િા. ..........................જજ.ાટણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રભાણત્ર 

 આથી હુ ંશ્રી,.............................................................................ઉ.શળ./મ.ુશળ............................... 

પ્રાથશભક ળાા િાલકુો ....................... જીલ્રો ...................... પ્રભાણત્ર આપુ ંછ ંકે ભે ભાયા જજ.ી.એપ.ખાિા નફંય 

..................... ભાથંી આ વાદય શતે ુભાટે ઉાડ કયેર નથી. 

સ્થ :- 

િાયીખ :-  

         અયજદાયની વશી/શોદ્દો 

 

મ.ુશળ.શ્રી.ે.વેન્ટય ળાા 

 

 

 

 

 

ફાહંધેયી 

 આથી હુ ંશ્રી,.............................................................................ઉ.શળ./મ.ુશળ............................... 

પ્રાથશભક ળાા િાલકુો ....................... જીલ્રો ......................  ફાશંધેયી રખી આપુ ંછ ંકે ભે ભાયા જજ.ી.પડં ખાિા નફંય 

...................... ભાથંી જે િે શતે ુભાટે યકભ ભાગંેર છે.િે શતે ુભાટે જ યકભ લાયલાની છે.અને થમેર ખચમના આધાયે હુ ંચાય 

ભાવભા ંયજુ કયીળ િેલી ફાશંધેયી આપુ ંછ.ં 

સ્થ :- 

િાયીખ :-  

         અયજદાયની વશી/શોદ્દો 



 

 

 

મ.ુશળ.શ્રી.ે.વેન્ટય ળાા 

 

 

 

 

 

 

 

ાલતી 

આથી હુ ંનીચ ેશળ કયનાય શ્રી .....................................................................મ.ુશળ. / ઉ.શળ. ...........................પ્રાથશભક 

ળાા િાલકુો .........................જીલ્રો .................................જજ.ી.એપ. નફંય .........................ાલિી રખી આપુ ંછ ંકે 

ભને જજલ્રા ચંામિ શળક્ષણ વશભશિ ાટણ િયપથી જજ.ી.પડં આંશળક / આખયી ઉાડ ેટે ડ્રાફ્ટ/ચેક નફંય 

...............................િાયીખ ......................... થી  રૂ. ............................... અંકે રૂશમા 

................................................................ પયુાનો ચકે ડ્રાફ્ટ ભેર છે.જે ફદર આ ાલિી રખી આલાભા ંઆલે છે. 

સ્થ :-  

િાયીખ :-          સ્ટેમ્ 

              અયજદાયની વશી 

 

 

ાલતી 

આથી હુ ંનીચ ેશળ કયનાય શ્રી .....................................................................મ.ુશળ. / ઉ.શળ. ...........................પ્રાથશભક 

ળાા િાલકુો .........................જીલ્રો .................................જજ.ી.એપ. નફંય .........................ાલિી રખી આપુ ંછ ંકે 

ભને જજલ્રા ચંામિ શળક્ષણ વશભશિ ાટણ િયપથી જજ.ી.પડં આંશળક / આખયી ઉાડ ેટે ડ્રાફ્ટ/ચેક નફંય 

...............................િાયીખ ......................... થી  રૂ. ............................... અંકે રૂશમા 

................................................................ પયુાનો ચકે ડ્રાફ્ટ ભેર છે.જે ફદર આ ાલિી રખી આલાભા ંઆલે છે. 

સ્થ :-  

િાયીખ :-               અયજદાયની વશી 

 

પ્રભાણત્ર 

 આથી પ્રભાણત્ર આલાભા ંઆલે છે, કે શ્રી / શ્રીભિી ................................................................ 



 

 

જેઓ .................................. પ્રાથશભક ળાા,િાલકુો ........................... ભા ંપયજ ફજાલે છે.જેઓ ગાયનુ ંફેંક ખાત ુ ં

...................... ફેન્કની ..................ળાખાભા ંધયાલે છે.જેનો ફેંક ખાિા નફંય ............................ છે.જેની યેકડમ ઉયથી 

ખયાઈ કયલાભા ંઆલેર છે. 

સ્થ :- 

િાયીખ :- 

          મખુ્મ શળક્ષક  

        .......................... ગાય કેન્ર ળાા 


