
 

 

ચાલુું નોકયીએ અલવાન ાભેર પ્રાથમભક મળક્ષકોના આશ્રીત કુટુુંફને ઉચ્ચક નાણાુંકીમ વશામ ચકૂલલા ભાટેની ભુંજુયી 

ભેલલા અંગેનુું ચેકરીસ્ટ 

૧.  અલવાન ાભેર મળક્ષક/કભમચાયીનુું નાભ :-  

૨.  વમલિવબકુ મજુફ જન્ભતાયીખ :-              

૩.  પ્રથભ મનભણુુંકની તાયીખ :-  

૪.  પ્રથભ મનભણુુંકનો શોદ્દો :- 

૫.  પ્રથભ મનભણુુંક કયનાય વત્તામધકાયી :-  

૬.  પ્રથભ મનભણુુંકની ળાા / તાલકુો :-  

૭.  જો પ્રથભ મનભણુુંક ફાુંધ્મા ગાયે થમેર  

    શોમ તો મનમમભત મનભણુુંક આપ્માની તાયીખ :-  

૮.  છેલ્રેપયજ વભમની ળાાનુું નાભ :-  

૯.  આ ળાા/જજલ્રાભાું જી.પેય ફદરીથી આલેર  

    શોમ તો જજલ્રાભાું દા.તા. :- 

૧૦. વમલિવબકુભાું નોધામેરી જન્ભતાયીખ મજુફ -     દદલવ        ભાવ         લમ  

      લમમનવમૃતની તાયીખ :-  

૧૧. અલવાનની તાયીખે ફાકી યશરેી નોકયીનો        લમ          ભાવ        દદલવ  

     વભમગાો નોકયીનો  

૧૨. તા ૫/૭/૧૧ન ઠયાલ મજુફ ભલાાત્ર  

     ઉચ્ચક વશામની યકભ :-  

૧૩. યણીત કે અયણીત :- 

૧૪. જો યણીત શોમ તો મત/ત્ની તા.  

     ૫/૭/૧૧ના ઠયાલની જોગલાઈ (૫) ભાું 

     દળામલેર કચેયી/વુંસ્થાભાું નોકયી કયે છે. કે કેભ.?  

૧૫. જો શા, તો નોકયીની મલગત : 

૧૬. સ્લ. કભમચાયીએ ેન્ળન કે અન્મ રાબો ભાટે  

     નોમભનેળન કયેર છે. કે. કેભ?  

૧૭. નોમભનેટ કયેર વ્મક્તતનુું નાભ અને વગણ  

    (વુંફુંધ) :- 

૧૮. કુટુુંફ ેન્ળન ભુંજુય થમેર છે. ?  

૧૯. જો શા તો કોના નાભે ભુંજુય થમેર છે.?  

૨૦. જો ના થમેર શોમ તો કોના નાભે ભુંજુય થલા ાત્ર છે.?  



 

 

 

૨૧. ઉચ્ચક વશામ ભાટે દાલો યજુ કયનાયનુું 

    નાભ અને વગણની મલગત :-  

૨૨. આલો દાલો કયનાય લાયવદાયની મલગત :-  

 અ. જન્ભતાયીખ :-  

 ફ. લામિક આલક :-  

 ક. ઠયાલની જોગલાઈ (૩) મજુફ  

            સ્લ. કભમચાયીના આમશ્રત છે.? શા કે ના.  

૨૩. જો આ ઠયાલની તા. ૫/૭/૨૦૧૧ અગાઉ 

     અલવાન થમેર શોમ તો,જે તે. વભમે આમશ્રત  

     કુટુુંફના વભ્મને યશભેયાશ ેમનભણુુંક આલા ભાટેની  

     દયખાસ્ત કયીશતી કે કેભ?  

૨૪. જો શા, તો તેનો અસ્લીકાય કયેરો છે કે કેભ?  

    (શા, ના, કે અમનર્ણિત) 

૨૫. આ ચેકરીસ્ટની મલગતોના વભથમનભાું 

     ચકાવેર / ભેલેરા / આધાયોની  

     મલગત (પાઈર ઉય યાખેરા) 

 

તાલકુા પ્રાથમભક મળક્ષણાઅમધકયી  

તાલકુો....................................... 

 

 

 

જજલ્રા કચેયીએથી આલાનુું પ્રભાણત્ર  

 ઉય મજુફ ચેકરીસ્ટ જરૂયી આધાયો વભમે વાથે જજલ્રા કક્ષાએ ચકાવણી કયતાું સ્લ. 

શ્રી.................................................................................................... ના લાયવદાય આમશ્રત તયીકે 

શ્રી............................................................. ને રૂ..................................... અંકે રૂ........................................ ઉચ્ચક વશામ ભુંજુય 

કયલાાત્ર છે. 

તા. ........ / ........ / ..........                વશી. ............                                      વશી. .....................  

                                      દશવાફી અમધકાયીશ્રી                                  જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણાધીકાયીશ્રી  

                                     જજલ્રા મળક્ષણ વમભમત ..................                    જજલ્રા મળક્ષણ વમભમત .................. 


