
 

 

અરજીત્રક 

         વસં્થાન  ંનાભ/વયનામ  ં:- 

 

પ્રતત, 

જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયી વાશફેશ્રી 

જજલ્રા તળક્ષણ વતભતત,જજ..ં કચેયી 

ાટણ 

  વિષય :- જજ.ી.એપ.ડીોઝીટ સ મોજજત લીભા મોજના નો રાબ આલા ફાફત 

    સ્લ.શ્રી / શ્રીભતી .......................................................................................... 

 વતલનમ જણાલલાન  ંકે સ્લ, શ્રી / શ્રીભતી ................................................................... આ વસં્થાભા ં
(શોદ્દો)...............તયીકે તા ......................થી વેલા ફજાલતા શતા,જે તા ..................ના યોજ અલવાન ાભેર છે.તેભના લાયવદાય 
શ્રી/શ્રીભતી .......................................................................... વફંધં ..............ાવેથી ભેર અયજી તથા મતૃ્ય ના દાખરાની વશી-
તવક્કાલાી નકર આ વાથે વાભેર યાખતા ,વમંોજીત લીભા મોજનાનો અતધકાય ત્ર આલા ભાટે નીચે મ જફની ભાહશતી વાદય કયેર 
છે. 

(૧) નોકયીભા ંદાખર થમા તાયીખ :-  

(૨) કભમચાયી ક્ા ંલગમભા ંશતા:- 

    મતૃ્ય  વભમે ગાય અને ગાય ધોયણ :- 

(૩) બતલષ્મતનતધભા ંફચતદાય વાભાન્મ  

    બતલષ્મતનતધ(જજ.ી.એપ.)મોજના શઠે કે  

   બતલષ્મતનતધ(વી.ી.એપ.) મોજના શઠે શતા:-. 

   (લતધિત શોમ તો વસં્થાનો પાો ગણતયીભા ંરેલાનો નથી) 

(૪) મતૃ્ય ની તાયીખના અગાઉ ૩૬ ભાવ દયમ્માન(ગણતયી   ૧૨ ભાવ રૂ/-................ 

     કોઠા ઉયથી) યશતેી ઓછાભા ંઓછી તવરક રૂ/-    ૨૪ ભાવ રૂ/-................ 

         ૩૬ ભાવ રૂ/-................ 

(૫) મતૃ્ય  ાભેર વયકાયી કભમચાયીને બતલષ્મતનતધ  

     તનમભ મ જફ તનય ક્ત કયેર લાયવદાયોના નાભો  

(૬) ડીોઝીટ વમંોજીત લીભા મોજના ભાટે  

    અતધકૃત કયલાની થતી યકભ રૂ/-   :-   

    (આંકડા તેભજ ળબ્દોભા)ં 

 ઉયની તલગતે આ વસં્થાના મતૃ્ય  ાભેર કભમચાયીના લાયવદાયોને કોરભ ન ં૬ ભા ંદળામલેર યકભ રૂ/-................ની 
ચ કલણી ભાટે અતધકાયત્ર આલા નમ્ર તલનતંી છે. 

સ્થ :- 

તાયીખ :- 



 

 

 

જિ.ી.એપ. ડીોઝીટ સયંોજીત િીમા યોિના ક્ેઈમ માટે 

િારસદારની અરજી 

                          તા:-  

             લાયવદાયન  ંનાભ/યેૂરૂ ં વયનામ  ં

પ્રતત, 

આચામમશ્રી 

........... પ્રા.ળાા તા.ાટણ 

 તલમ :- જજ.ી.એપ.ડીોઝીટ વમંોજીત લીભા મોજના ક્રેઈભ ફાફત............ 

   વતલનમ જણાલલાન  ંકે ભાયા(વફંધં)................સ્લ. શ્રી/શ્રીભતી........................................................... 

આની વસં્થાભા ં(શોદ્દો).............તયીકે પયજ ફજાલતા શતા,જે દયમ્માન તા...............ના યોજ નેભન /ંતેણીન  ંઅલવાન થમેર 

શોમ,ગ જયાત વયકાયના તળક્ષણ \તલબાગના તા.૧૩/૯/૮૩ ના ઠયાલ ક્રભાકં : ફભળ / ૧૩૭૯-૪૫૦૬૦-૮૩-ગ અને તેભા ં

લખતોલખત થમેર સ ધાયા મ જફ “ જજ.ી.એપ. ડીોઝીટ વમંોજીત લીભા મોજના “ શઠે ભલાાત્ર યકભ લાયવદાયની ર એ 

ભને/અભોને (જજ.ી.એપ. નોતભનેળન પોભમભા ંદળામલેર હશસ્વા મ જફ) ભે તે ભાટે જરૂયી કામમલાશી કયલા નમ્ર તલનતંી છે. 

 

              આનો/આની તલશ્વાસ  

              વશી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

જિ.ી.એપ.ડીોઝીટ 

ીંક ઇન્સરુન્સ ત્રકોનો સેટ 

વસં્થાન  ંનાભ અને વયનામ  ં      :- 

સ્લ.કભમચાયીન  ંનાભ                   :- 

મતૃ્ય  વભમે શોદ્દો                         :- 

નોકયીભા ંદા.તા.                         :- 

આ ળાા ભા ંદા.તા.                 :-  

મતૃ્ય ની તાયીખ                          :- 

અલવાન વભમે ક ર નોકયી     :- 

જજ.ી.એપ.ખાતા ન.ં                  :- 

મતૃ્ય  વભમે ગાયધોયણ 

અને તે કઈ તાયીખ થી           :-  

લાયવદાય ન  ંનાભ  

અને યેૂરૂ ં વયનામ  ં              :- 

કેવ યજ  કમામ તાયીખ               :- 

 

બફડાણ(વાભેર ત્રકોની માદી) 

(૧) લાયવદાયની અયજી  

(૨) આચામમની અયજી 

(૩) વયેયાવ ગણતયીનો કોઠો 

(૪) પ્રશ્નાલરી 

(૫) એડલાન્વ ાલતી 

(૬) રોકર પડંને ભોકરલા ભાટે ત્રક ન.ં૧ 

(૭) લાયવદાયની ફાશંધેયી (લધ  ચ કલણ  ંયત કયલા અંગે) 

(૮) આચામમશ્રીન  ંપ્રભાણત્ર (કામદેવયના લાયવદાયો અંગે) 

(૯) આચામમશ્રીન  ંપ્રભાણત્ર (વંગ ાચં લમની નોકયી અંગે) 

(૧૦) આચામમશ્રીન  ંપ્રભાણત્ર (ચાલ  નોકયી દયમ્માન મતૃ્ય  અંગે) 

(૧૧) છેલ્રા નાણાકીમ લમન ,ંમતૃ્ય  અગાઉના ભાવ સ ધીના વ્માજની ગણતયીન  ં“ક” ત્રક 

(૧૨) મતૃ્ય નો દાખરો 

(૧૩) જજ.ી.એપ નોતભનેળન પોભમ 



 

 

(૧૪) જજ.ી.એપ આખયી ચ કલણીનો ચેક ભોકલ્મા અંગેનો જજ.પ્રા.તળ.કચેયીનો ત્ર 

પ્રશ્નાિી 

સયંોજીત િીમા યોિના 

(૧) અલવાન થમેર ખાતેદાયન  ંનાભ :- 

(૨) શોદ્દો અને ગાય :- 

(૩) જજ.ી.એપ. ખાતા નફંય :- 

(૪) જન્ભ તાયીખ :- 

(૫) ભૈમત તાયીખ :- 

(૬) તનવતૃિ તાયીખ :- 

(૭) ક્ા તનમભ નીચે આલે છે?જો લતધિત 

    બતલષ્મતનતધ શોમ તો વસં્થાનો પાો  

     ગણતયીભા ંરેલાનો નથી. 

(૮) મતૃ્ય  વભમે કભમચાયી ક્ા લગમભા ંઆલે છે? 

(૯)  ખાત્રી કયી રેલાભા ંઆલી છે કે મતૃ્ય ના  

        અગાઉના છેલ્રા ૩૬ ભાવ દયતભમાન  

       કભમચાયીના બતલષ્મની તવરક ૧૫૦૦૦/- 

       થી કોઇણ ભાવ ભા ંઓછી થમેર નથી. 

(૧૦) મતૃ્ય  લખતે કભમચાયી ઓછાભા ંઓછા  

         ાચં લમની નોકયી ણૂમ કયી છે. 

(૧૧) નોકયી દયતભમાન એટરે કે તનવતૃ થતા ંકે  

           યાજીનામ  ંમ કતા શરેા અલવાન ાભેર છે.? 

(૧૨) લમ પ્રભાણે ગણતયી ત્રક ેટભા ંવાભેર છે. 

 

હશવાફનીળ              જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયી 

                જજલ્રા ચંામત,ાટણ 

(૧૩) અતધકાય ત્ર યલાના કમામ તાયીખ :-  

 

ઓડીટય          વશામક તનયીક્ષક             તનયીક્ષક 

 



 

 

 

 

 

 

પ્રમાણત્ર 

આથી પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલે છે કે સ્લ.શ્રી/શ્રીભતી .........................................................ના બતલષ્મતનતધના છેલ્રા ૩૬ ભાવના 

આંકડાઓ તાવેર છે,અને ફયોફય ભાલ ભ ડેર છે. 

 અયજીના કોરભ ન ં૬ ભા ંદળામલેર વમંોજીત લીભા મોજનાની યકભ રૂ.................... અંકે રૂતમા .................... યા ભાટે 

અતધકાય આલા તલનતંી છે. 

તાયીખ :- 

 

 

 

પ્રમાણત્ર 

વંગ ાચં લમની નોકયી અંગેન  ં

આથી પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલે છે કે સ્લ.શ્રી/શ્રીભતી ..................................................................................................... 

ઉ.તળ./મ .તળ.................. પ્રાથતભક ળાા તા.ાટણ ની ખાતાભા ંદાખર તાયીખ. ...............છે.જે ળાાના યેકડમ યથી ખાત્રી કયી 

આલાભા ંઆલે છે. 

તાયીખ: 

 

 

 

પ્રમાણત્ર 

કામદેવયના લાયવદાયો અંગે આચામમશ્રી ન  ં

આથી પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલે છે કે સ્લ.શ્રી/શ્રીભતી .......................................................................................... 

ઉ.તળ./મ .તળ..................પ્રાથતભક ળાા તા. ાટણ ના જજ.ી.એપ. ખાતા નફંય ............ના કામદેવયના લાયવદાય/લાયવદાયો નીચે 

મ જફ છે અને તેને/તેઓને હ  ંઓખ  ંછ.ં 

ક્રભ   લાયવદાયન  ંનાભ   સ્લ. વાથેનો વફધં           લાયવદાયન  ંવયનામ  ં

૧ 

 

 

સ્થ :- 



 

 

તાયીખ :- 

 

જિ.ી.એપ. િાઉચર પોમમ 

લા.ન.ં          તાયીખ :- 

વાભાન્મ પ્રોતલડેન્ટ પડં ડીોઝીટ વમંોજીત મોજના ક્રેઈભ અંગેન  ંબફર. 

ફચતદાયન  ંનાભ 
તથા લાયવદાયન  ં
નાભ  

ગાય/ગાયધોયણ  ભજૂંયી નફંય અને 
તાયીખ  

જજ.ી.એપ ખાતા 
નફંય  

ક્રેઈભ ની યકભ 

 
 
 
 

    

 

ક ર રૂ/-......................અંકે રૂતમા .................................................................................  

               લાયવદાયની વશી 

લગીકયણ ભાટે જગ્મા :- 

ડીોઝીટ વમંોજીત લીભા મોજના  

 

 

 

  

આથી પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલે છે કે આજની તાયીખથી ૧ ભાવ/૨ ભાવ/૩ ભાવ શરેા તતજોયી બફર ૪૧૩ ઉય આકાયેર 

યકભ મોગ્મ વ્મક્ક્તને ચકૂલી આલાભા ંઆલી છે અને તેઓની ાવેથી ચ કતે ાલતી રેલાભા ંઆલી છે.તથા રૂતમા ાચંવો ઉયની 

લધતી યકભ ઉય ચ કલણી ભાટેની શોચ સ્ટેમ્ યની મોગ્મ યીતે વશી કયી ભાયી કચેયીની પાઈરે કયલાભા ંઆલી છે. 

 

 

 

કચેરીના ઉયોગ માટે 

 

ચ કલણી ભાટે ભજં ય યકભ રૂ/- ........ અંકે રૂતમા ......................... આચામમશ્રી ................પ્રા.ળાા તા.ાટણ ના નાભનો 
ચેક/ડ્રાફ્ટ ન.ં...........................તા   /  /   કાઢી ભોકરલાભા ંઆલે છે. 
ચેક/ડ્રાફ્ટ ન.ં  .......................... 
તા.  /  /                                              .........................ફેંક ઉય ભોકલ્મો. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

સહીના નમનુા 

 

        તા:  /  /    

સ્લ.શ્રી/શ્રીભતી ............................................................................................................ ........................ 

(શોદ્દો)..............................પ્રા.ળાા તા.ાટણ તા.  /  /    ના યોજ અલવાન ાભેર છે.તેભના લાયવદાય શ્રી/શ્રીભતી 

........................................વફધં ..................ના વશીના નમ ના નીચે મ જફ છે. 

(૧) 

(૨) 

(૩) 

 

ફાહંધેરી ત્રક 

 

         તા.  /  /    

   આથી હ  ંશ્રી/શ્રી ભતી ....................................................................................................................... 

સ્લ.શ્રી / શ્રી ભતી ......................................................................................................... ....(શોદ્દો) 

........................પ્રા.ળાા તા. ાટણ તા.  /  /    ના યોજ અલવાન ાભેર છે.તેભના લાયવદાય તયીકે  

ફાશંધેયી રખી આ  ંછ ંકે ભાયા તતના બતલષ્મ તનતધ અનાભત વરંગ્ન ડીોઝીટ લીભા મોજના તે ભનાય નાણા જો વયકાયશ્રીના 

ધાયાધોયણ મ જફ નક્કી કયેર નાણા કયતા લધાયે ચકૂલામેર નાણા વયકાયશ્રીને યત બયલા નીચેના વાક્ષીઓની રૂફરૂભા ંફાશંધેયી 

રખી આ  ંછ.ં 

 

                આનો તલશ્વાસ  

 

 વાક્ષીની વશી               જજ.ી.એપ.નફંય 

(૧)  

(૨) 


