નગર

ાથિમક િશ ણ સિમિત,

ુ રત.

ફોમ:-૩
ોિવડ ડ ફંડમાથી ઉપાડ કરવાની અર

ુ પ ક

વક નં બર- .............

શાળા નં બર- ......................................

તાર ખ- .....................

ક

નં બર- ..........................................

(૧)

કમચાર

ું નામ- ..............................................................................................................................................................................

(૨)

જ.પો.ફંડ ખાતા નં બર-...................................................... કમચાર નં બર- ..........................................................................................

(૩)

હોદો - ........................................................................... જ મ તાર ખ- .............................................................................................

(૪)

ૂ ળ પગાર- ................................... ૫૦%પગાર- ..................................... = ુ લ પગાર- ...............................................................

(૫)

નોકર માં

ડાયાની તાર ખ- ....................................... વય િન ુ િતની તાર ખ- ............................... નોકર ના ુ લ વષ- .................

(૬)

અર ની તાર ખે બચતદારની નીચી

માણે જમાં િસલક:-

૧

........................ના વષ માટના

૨

માિસક ફાળા પેટ....................... થી ............................ ુ ધીની જમા રકમ

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

3

ઉપરની બાબત (૧) માણે િસલક કાઢ ા પછ ફંડમાં કરાયેલ રફંડ

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

૪

........................થી ..........................

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

૫

અર

ક

ુ જબ િસલક

ુ ધીની

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

ુ દત દર યાન ઉપાડ

તાર ખે જમા રકમ

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

(૭)

જ ર ઉપાડની રકમ

(૮)

(ક)

માટ ઉપાડ કરવો જ ર હોય તે હ -ુ ............................................................................................................................

(ખ)

હઠળ અર નો સમાવેશ થતો એ િનયમો- .....................................................................................................................

(૯)
(૧૦)

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

આ જ હ ુ માટ અગાઉ ઉપાડ કરવામાં આ યો હતો ક કમ,જો કરવામાં આ યો હોય તો એની રકમ-.................... અને વષ-...............
ોિવડ ડ ફંડનો હસાબ રાખનાર: નગર
મ

ાથિમક િશ ણ સિમિત, ુ રત

ુ ુ ંબના તમામ સ યોના નામો

મર

અરજદાર સાથે સં બં ધ

ું કર છે?

અરજદારની સહ :.....................................
અરજદાર ું નામ : ..............................................................................હોદો :............................શાળાનં/ક નં:-..........................................
આચાય/આચાયા ીની ભલામણ માટનો શેરો: .............................................................................................................................................
આચાય/આચાયા ી

નગર

ાથિમક િશ ણ, ુ રત.
ફોમ- ૪

ોિવડ ડ ફંડમાં થી ઉપાડ મં ુ ર કરવા ુ ં પ ક
િત,
શાસનાિધકાર

ી.નગર

ાથિમક િશ ણ સિમિત, ુ રત.

િવષય: ી..................................................................................................................... ના ........................

ોિવડ ડ ફડમાં થી ઉપાડ.

ીમાન,
આ ા ુ સાર જણાવવા ું ક, ી/ ીમતી .......................................................................................................................................
હોદો.......................................... એમના .......................................................

ગેના ખચને પહોચી વળ શક એ માટ એમને એમના સામા ય

ભિવ યિનિધ ફંડ ખાતા નં.....................માં થી ...............................( ક િપયા.....................................................................................) ના
ઉપાડ માટ સામા ય ભિવ યિનિધના િનયમો .......... ના િનયમ ...................હઠળ કચેર તરફથી ઉપાડ મં ુ ર કરવામાં આવે છે.
૨

ઉપાડની રકમ

ી/ ીમતી ...........................................................................................................................ના છ મ હનાના પગાર

એમના.....................ફંડ ખાતામાં થી જમા/બચતની અધી રકમ એ બે પૈક

ઓછ હોય એ રકમ કરતા વધતી નથી.

ી/ ીમતી ........................................................................................................................................ ના..................................
ફંડ ખાતામાથી જમા બચતની ણ ચ ુ થાસ રકમ કરતા વધતી નથી.એમનો

ૂ ળ પગાર ( .ુ રા.સેવા િનયમોનાં યાખયા કયા

માણે)

................................................. છે .
૩

મા ણત કરવામાં આવે છે ક, ી/ ીમતી .......................................................................................ને વય િન ુ તીએ પહોચવા માટ
૧૦/૧૫ વષ બાક છે ..........................................ના રોજ સરકાર નોકર માં પં દર વષ

૪

એ ું પણ

મા ણત કરવામાં આવે છે ક, મકાન બાધકામ માટ

ુ રા કયા છે.

ી/ ીમતી ...................................................................................એ

તમામ સરકાર સાધનોમાં થી ઉપાડલી રકમ અથવા ૬૦(સાં ઇઠ) મ હનાનો પગાર એ બે માં થી

ઓછ હોય એ રકમ કરતાં વધતી

નથી.
૫

ી/ ીમતી .................................................................................................. નાખાતે.................................ના રોજ
જમાં રકમની િવગત નીચે

ુ જબ બાક

માણે છે.

(૧) ............................. ના વષની હસાબી કાપલી

ુ જબ િસલક ............................................... છે .

(૨) યાર પછ ....................................... થી.................................. ુ ધી માિસક ..............................ના દર પેશગીની જમા
કરાવેલ અને ર ફંડ કરલ રકમ

૬

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

(૩) ખાના નં બર (૧) અને (૨) નો સરવાળો

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

(૪) એ પછ કોઇ ઉપાડ કયા હોય તો તે

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

(૫) મં ુ ર ની તાર ખે િસલક

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

ી/ ીમતી ................................................................................................ને આ કચેર એ ..........................ના વષના હસાબી
પ ક અન યે ...............................................નો

જ. ો.ફંડ લાક
ન. ા.િશ.સ. ુ રત

હસાબનીશ
ન. ા.િશ.સ. ુ રત

શત: આખાર ઉપાડ(પાટ િવથ ોલ) મં ુ ર કરલ છે.

ઓડ ટરઓફ સ
ન. ા.િશ.સ. ુ રત

ુ િ ટડ ટ
ન. ા.િશ.સ. ુ રત

શાસનાિધકાર

ી

ન. ા.િશ.સ. ુ રત

