નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત.
ોિવડ ડ ફં ડની આખરી ચુ વણી અર ઓ સાથે

ડવાનુ ચેકલી ટ

ઠરાવેલ નમુનો :આખરી ચુકવણીની અર

ઠરાવેલ નમુનામાં છે કે કે મ ?

૧૦-ક(રા ય  ત અિધકારી), ૧૦-ખ(�બનરા ય પ ત અિધકારી)
૧૦-ગ (મૃ યુ કે સો)

૨.

(૨)

નામ

:-..........................................................................

(૩)

હો ો

:-..........................................................................

(૪)

જ મ તારીખ

:-..........................................................................

(૫)

નોકરીમાં

:-..........................................................................

(૬)

ઈ-મેઈલ અને મોબાઈલ નંબર

ડાયાની તારીખ

:-..........................................................................

બચતદારે / દાવેદારે અને કચેરીના વડાએ ભરવાની િવગતો :(ક) નમુનો – ૧૦-ક અથવા ૧૦-ખ હોય તો :(૧)

બચતદારે અર નાં પેરા નં:- ૧, ૨ અને ૩ની સામે તેમના ફં ડનો ખાતા નંબર અને ચુકવણાનુ થળ
ખરા દશા યા છે કે કે મ?

(૨)

ઘટના અંગે કચેરીના વડાએ ભરવાના પેરા-૨, યો ય રીતે અને પુરા ભયા છે કે કે મ?

(૩)

ફં ડની છે ી કપાત, તમામ સંગમ િવગતો સાથે પેરા-૩માં યો ય રીતે દશાવી છે કે કે મ?

(૪)

બચતદારે તેની િનવૃિ ની તારીખના મ હના પહે લા સામા ય

ો.ફં ડમાં ફાળો ભરવાનુ બંધ કરવાનો

િવક પ રા યો છે અને ખરે ખર કયા મ હનાથી બંધ કયુ છે , તે યો ય રીતે પેરા-૩માં દશા યુ છે કે કે મ?
(૫)

કમચાલાઉ પેશગીના �બનઉપાડનું આખરી ઉપાડનું

માણપ

ખરે ખર આ યુ છે કે કે મ ? અથવા છે ા બાર

મ હના દર યાનની કામચલાઉ પેશગીઓ અને આખરી ઉપાડ નમુનાના પેરા-૪ અને ૫

માણે યો ય ખરાઈ

કયા પછી ન યા છે કે કે મ?
(૬)

અ ય િવભાગ વગેરેમાં િનમ ંક થયેલ, રા નામાનાં િક સામાં (પેરા-૭) કચેરી/િનમ ંક યાં કરવાની છે તે
અને હો ો વગેરેની સંપૂણ િવગતો જણવી છે કે કે મ?

(૭)

ખાતેદારે / િનયુિ તએ વધારે ચુકવ ં થઈ

ય તો વધારે ચુકવેલ રકમ પરત કરવાની લેખત બાંહેધરી આપી

છે ?

(ખ) નમુનો ૧૦-ગ હોય તો
(૧)

અનુ મ નંબર ૧ થી ૭ સામેની િવગતો તેમાં ખરે ખરી ભરી છે અને મૃ યુ માણપ ની માિણત નકલ મોકલી
છે કે કે મ?

(૨)

િનયુિ ત યિ તઓ અંગેની જ રી િવગતો નમુના અનુ. ્માંક ૮ થી ૮ સામે ખરે ખર આપી છે કે કે મ?

(૩)

િનયુિ ત યિ તઓ ન હોય તો મૃ યુ તારીખે કુ ટુ ં બની હયાત યિ તઓની િવગતો અનુ ્માંક-૧૦ સામે પુરેપુરી
ન ધી છે કે કે મ અને �બન હ દુ સગીર યિ તઓ માટે શેર,

ત પૂત બો ડ અથવા વાલીપદ

માણપ ો

ા છે કે કે મ? (અનુ માંક ૧૧ માણે)
(૪)

િનયુિ ત યિ તઓ ન હોય અને કુ ટુ ં બની યિ તઓ પણ ન હોય તો, દાવેદારે

ોબેટપ

અથવા વારસા

માણપ વગેરે રજુ કયુ છે કે કે મ?
(૫)

ત રી

ારા ચૂકવણી માટે ઓળખની

નમુનાની સહી અર ની સાથે
(૬)

દાવેદારનાં રહે ઠાણનું પૂરેપુ

(૭)

પેરા – ૨, ૩ અને ૪
(નમુનાના પેરા-૫

યિ તગત િનશાનીઓ/ડાબા હાથના અંગુઠાની િનશાની અને

ડાઈ છે કે કે મ?

સરનામું ન ધાયુ છે કે કે મ?

માણે કચેરીના વડાએ ભરવાનો ભાગ, યો ય રીતે ભરવામાં આ યો છે કે કે મ? અને
માણે) ખરાય યા પછી છે ા બાર મ હના દર યાન મંજુર કરે લ અને લીધેલ હં ગામી

પેશગી/આખરી ઉપાડની િવગતો પૂરેપુરી ન ધ છે કે કે મ?

૩.

અનામત ખાસ જ રીયાત :
(ક) અનામત સહ વીમા યોજના માટે :
(૧)

નોકરી દર યાન અથવા િનવૃિ / રા નામા વગેરે પછે મૃ યુ થયુ છે કે કે મ?

(ખ) ગુજરાત બહાર નાણા લેવાની ઈ છા હોય તો :
(૧)

(ડીમા ડ ડા ટ લેવા માટે ) બે ક ઓફ ઈ ડીયાની શાખાનું નામ અને તેનું ટપાલનું પૂરેપુ સરનામુ છે
કે કે મ?

(૨)

જનરલ ોિવડ ડ ફં ડની સલક માટે ટે પવાળી પહ ચ અગાઉથી મેળવીને અર ની સાથે રાખી છે કે
કે મ? માિણત કરવામાં આવે કે ચેકલી ટમાં દશાવેલ પાલનની ચોકસાઈ અને ખરાપણાની મ
ખાતરી કરી છે .
શાસનાિધકારી
નગર ાથમક િશ ણ સમત
સુરત

તે

ફોમ – ૧૦ આખરી ચુ કવ ં કરવા માટે ની અર
(આ ફોમમાં ફોમ-૧૦-ક અને ૧૦-ખનો સમાવેશ થઈ

ય છે )

કારણ કે હવે રા યપ ત અિધકારીઓ અને કમચારીઓ માટે એક જ ફોમ ઉપયોગમાં લેવાનુ છે .

.પી.ફં ડ એકાઉ ટ નંબર:- ..................................... ની ..................................... આખરી
ચુકવ

/ તબદીલ કરવા માટે ની અર .

ત,
શાસનાિધકારી સાહે બ,
નગર ાથમક િશ ણ સમત,
ગોપીપુરા, પારસીવાડ,
સુરત
(ખાતા / કચેરીનાં વડાની મારફત)
સાહે બ ી,
હુ ં િનવૃ

થવાની તૈયારીમાં છુ / િનવૃ

થયો છુ / ................................ મ હના માટે િનવૃિ

પૂવની ર

ઉપર ઉતય છું / મને છૂટો કરવામાં આ યો છે . / કાઢી મૂકવામાં આવી છે / મારી ..............................................
માં કાયમી બદલી કરવામાં આવી છે / મે ................................................... ને લીધે િનમ ંક લેવા માટે
......................................... સરકાર હે ઠળની સરકારી નોકરીમાંથી આખરી ચૂકવ ં આ યુ છે અને મા રા નામુ
સવારના/સાંજના ................................. વા યાથી વીકારવામાં આવી છે .
૧.

હુ ં સવારના / સાંજના ............................... વા યે .......................... નોકરીમાં

૨.

મારો ોિવડ ડ ફં ડ ખાતા નંબર .................................... છે .

૩.

બી

રા ય  ત અિધકારીએ, યો ય રીતે સાખ કરે લ મારી નમુનાની સહીવાળી બી

ડાયો છું.

નકલ સામેલ કરી છે .

ફોમ – ૧૦ – ભાગ – ૧
(આખરી ચુકવણી માટે ની અર
૪.

િનવૃિ પહે લા એક વષ સુધીમાં રજુ કરવામાં આવે યારે ભરવાનો)

હુ ં િવનંતી ક ં છું કે તમે રાખેલ હોય તેવા મારા લેજર એકાઉ ટમાં આવતા ............................ (સામેલ કરે લ)
વષ માટે મને કાઢી આપેલ હસાબનાં પ કમાં દશા યા

માણે મારા જનરલ

ોિવડ ડ ફં ડ હસાબમાં જમાં હોય તેવી

પયાની રકમ ..................................... ત રી / પેટા-ત રી મારફત મને ચૂકવવાની યવ થા કરશો .
માિણત કરવામાં આવે છે કે , જે ના સંબંધમાં .................................... પયાના ............................
હ ા ફં ડ ખાતામાં ભરવાના હ
અ.નં.

બાકી છે તેના સંબંધમાં નીચેની પેશગી લીધી હતી. મ નીચેનો આખર ઉપાડ કય હતો.
કામચલાઉ પેશગી

આખરી ઉપાડ

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
૫.

માિણત કરવામાં આવે છે કે નીચેની રકમ, મારા ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાંથી મારી

વન વીમા પોલોસી અંગે ભરવા

માટે ઉપાડી લીધી હતી.
(૧)
(૨)
(૩)
૬.

માિણત કરવામાં આવે છે કે , મારા

ોિવડ ડ ફં ડ સલક પહે લા હ ાની ચૂકવણી પછી હુ ં િનવૃિ

નમુનાના ભાગ-૨ માણે પાછલા હ ાની ચૂકવણી માટે અર

વેળાએ તરત જ

કરીશ.
બચતદારની સહી.
નામ અને સરનામુ :-...................................
:-.......................................................
:-.......................................................
. ો.ફં ડ નંબર :-.....................................

ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાંથી કામચલાઉ પેશગી
મંજુર કરતા સ ાિધકારીએ આપવાનુ માણપ
માણપ કરવામાં આવે છે કે, ઉપરની મા હતી અંગે આ કચેરીમાં રાખવામાં આવતા રે કોડમાંથી ખરાઈ કરે લ છે અને તે
ખરી છે .
કચેરી અથવા ખાતાના
વડાની સહી હો ો સાથે

ફોમ – ૧૦ – ભાગ – ૨
............................................ તારીખના .................................... નંબર
ચૂકવણી માટે ની મારી અર

માણે મોકલેલી આખરી

અનુસંધામાં હુ ં િવનંતી ક છું મારા ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાંની સલક મને આપશો.
અથવા

હુ ં િવનંતી ક છુ કે .......................................................... નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત
મારફત મને આપવાની તે િનયમ હે ઠળ લેણી થતી સમ રકમ યાજ સાથે મારા ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાં તબદીલ કરી શકાશે.
મારો ોિવડ ડ ફં ડ ખાતા નંબર ............................... છે .
૫.

................................... ( પયા ......................................................................) ની
રકમની

ોિવડ ડ ફાળા તરીકે અને ................................... ખાતાની નગર

ાથમક િશ ણ સમત,

સુરતમાંથી .......................................... તારીખે રોકડે થી કપાત કરવામાં આ યા હતા.
૬.

હુ ં

માિણત ક છું કે ............................................ હે ઠળ મ નોકરી છો

બાર મ હના દર યાન મારા

ાની તારીખની તરત જ અગાઉના

ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાંથી મે કં ઈપણ કામચલાઉ પેશગી લીધી નથી તેમજ કં ઈપણ આખરી

ઉપાડ કય નથી.

અથવા

મ ............................................................... સરકાર હે ઠળની નોકરી છો

ાની / િનવૃ

પૂવની ર

પર ગયાની તારીખ અગાઉ અથવા તે પછી બાર મ હના દરમયાન મારા ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાંથી મ લીધેલી કામચલાઉ
પેશગી / મ કરે લ આખરી ઉપાડની િવગતો નીચે માણે છે .
અ.નં.

પેશગીની રકમ

તારીખ

(૧)
(૨)
(૩)
૭.

આથી

માિણત કરવામાં આવે છે કે મ સરકારી નોકરી છો

પછી તરત જ અગાઉનાં બાર મ હના દરમયાન વીમા

ાની / િનવૃ

પૂવની ર

પર ગયાની તારીખ અથવા તે

ોમયમની ચૂકવણી માટે અથવા નવી િવમા પોલીસી ખરીદવા

મારા ોિવડ ડ ફં ડ ખાતામાંથી મ કં ઈપણ રકમ ઉપાડી નથી / નીચેની રકમો ઉપાડી છે .
અ.નં.

રકમ

તારીખ

(૧)
(૨)
(૩)
૮.

તમે મુ ત કરી હતી તેવી જે પોલીસી માટે,

ોિવડ ડ ફં ડમાંથી મ નાણાં ભયા હતા તે

વન વીમા પોલીસીની િવગતો

નીચે માણે છે .
અ.નં.

પોલીસી નંબર

કં પનીનું નામ

વીમાની રકમ

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
મથક :- શાળા માંક :-

આપની/આપનો િવ ાસુ

તારીખ :-

સહી :-............................................
(નામ અને સરમાનુ)
:-..................................................
:-.................................................
:-.................................................
જ. ો.ફં ડ.નંબર :-................................

બચતદારે છે ે નોકરી કરતો હોય તેવા

ા મુ ય મથક સવાયનાં બી

તેવા યારે જ પેરા-૪ લાગુ પાડવો. અ યથા તે છે કી નાંખવુ.ં

કોઈ થળે ત રીમાં નાણાં લેવાના હોય

મંજુર કરતા સ ાિધકારીએ આપવાનું માણપ
૧.

............................... તારીખના ................................... નંબરના શેરાના સંબંધમાં મોકલેલ.

૧.(ક)**મારી

કચેરીમાનાં

રે કોડનાં

સંદભમાં

યો ય

ખરાઈ

કયા

પછી

માિણત

કરવામાં

............................................................. સરકારીની નોકરી તે / તેણીએ છો

આવે

ાની / િનવૃ

છે

કે

પૂવની

ર
પર ગયાની તારીખ અગાઉના અથવા તે પછી તરતના બાર માસ દરમયાન તે / તેણીના

ોિવડ ડ ફં ડ

એકાઉ ટમાંથી અરજદારને કોઈ હં ગામી પેશગી / આખરી ઉપાડ મંજુર કરવામાં આ યો નથી.
૨.**

આથી

માિણત કરવામાં આવે છે

કે , મારી કચેરીમાંના રે કડનાં સંદભમાં યો ય ખરાઈ કયા પછી

......................................... સરકારી નોકરી તે / તેણીએ છો

ાની / િનવૃ

પૂવની ર

પર ગયાની

તારીખ અગાઉનાં / અથવા તે પછી તરતનાં બાર મ હના દર યાન, અરજદારને તેના / તેણીના

ોિવડ ડ ફં ડ

એકાઉ ટમાંથી નીચેની હં ગામી પેશગી/આખરી ઉપાડ મંજુર કય અને અરજદારે લીધેલ પણ હતો.
૩.*

આથી માિણત કરવામાં આવે છે કે કોઈપણ માંગણીઓ / નીચેની સરકારી માંગણીઓ વસૂલાત માટે લેણી નથી.
* વ ધત ોિવડ ડ ફં ડના કે સમાં જ માણપ નંબર-૩ પૂ પાડવું

ઈશે.

** જ રી ન હોય તો છે કી નાંખવુ.
૪**

માિણત કરવામાં આવે છે કે તે / તેણીએ કે

સરકારનાં ખાતામાં અથવા રા ય સરકારમાં અથવા રા યની

માિલકીના અથવા તેના તાબાના સં થાપત મંડળમાં હો ો લેવા માટે કે

સરકારની પૂવ પરવાનગી લઈને સરકારી

નોકરીમાંથી રા નામું આ યુ નથી.
(સહી હો ો સાથે કચેરી /
િવભાગના વડાની સહી)
ન ધ :- વ ધત

ોિવડ ડ ફં ડ િનયમો (મુંબઈ) ની પાંચમી અનુસૂચમાં પેરા-૨ માણેના કો કમાં સ ાિધકારીએ મંજુર કરે લ

હોય તો તે પેશગીઓ અંગે યો ય ખાતરી કયા પછી જે આપવા માટે ખાસ કારણો જ રી ન હોય તે પેશગી મંજુર કરતા યો ય
સ ાિધકારીએ ઉ ખેલ માણપ માં સહી કરે લ હોવી
** જ રી ન હોય છે કી નાંખવુ.ં

ઈએ.

બાંહેધરી પ ક
આથી હુ ં ..................................................................................................................
.પી.ફં ડ એકાઉ ટ નંબર ................................. માં એક ીત થયેલ સલકની આખરી ચૂકવણૂ કરવામાં આવે તેમાં
અગર કોઈ રકમ અથવા રકમનો હ સો વધારે ચૂકવાય ગયેલ હોય અથવા
અથવા કોઈ

.પી.ફં ડ અંગેની અ ય કોઈ કારણસર ચૂકવણૂં મળવાપા

.પી.ફં ડ અંગેની વસૂલાત કરવાની રહી ગઈ હોય
રકમ કરતા વધારે કરવામાં અ યુ હોય તો આવી

ચૂકવાયેલ રકમ સરકાર ીમાં તા કાિલક જ કરવા આથી હુ ં બાંહેધરી આપુ છુ.ં

બચતદારની સહી
બ
સા ીનું નામ તથા સહી:૧.

............................................................................................................................

૨.

.............................................................................................................................

ી ................................................................................................................... ની
સહીનો નમુનો નીચે મુજબ છે .

માિણત કરનાર
૧. ...................................................................................................................................
૨. ...................................................................................................................................
૩. ...................................................................................................................................

