નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત,સુરત
સા.ભ.િનિધ (જનરલ) માંથી પેશગી ઉપાડવા માટેનું અર પ ક
૧.

અરજદારનું નામ

:.............................................................................................................................................

૨.

જ. ો.ફંડ નંબર

:................................ શાળા નંબર :............................ કુલ નોકરી વષ:.........................................

૩.

હો ો

:................................ જ મ તારીખ:.....................................

૪.

મૂળ પગાર

:...............................

૫.

ખાતામાં દાખલ તારીખ

૬.

અર

:.................................... િનવૃ તારીખ:.............................

કયાની લીપ માણે તારીખ બચતદારની નીચે માણે જમા િસલક

:

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

:

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

૧.

...................ના વષ માટેનાં પ ક મુજબ િસલક

૨.

માિસક ફાળા પેટે ....................થી....................સુધીની જમા રકમ

૩.

રીફંડ : ..............................

૪.

ચો ખી જમાની મુદત દર યાન ઉપાડ

:

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

૫.

ચો ખી જમા િસલક

:

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

૬.

પેશગીની રકમ કોઇ રકમ લેણી હોય તો તે.........................................................................................................

:...............................

અને પેશગી લેવા પાછળનો હેતુ ....................................................................................................................
૭.

જ રી પેશગીની રકમ :

:

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

૮.

(ક)પેશગી માંગવા પાછળનો હેતુ :...................................................................................................................
(ખ)જે હેઠળ અર નો સમાવેશ થતો હોય એ િનયમો ............................................................................................

૯.

એકિ ત પેશગીની રકમ બાબત
(૬) અને (૭)અને પેશગી ભરપાઇ કરવામાં િવચાયુ હોય એ માિસક હ તાની સં યા...........................................................

૧૦. પેશગી માટેની અર
મ
૧.

યાજબી ઠરાવતાં બચતદાર આ થક સંજોગોની પૂરી િવગત:-

કુટબ
ું ના તમામ સ યોના નામો

મર

અરજદાર સાથે સંબધ

શું કરે છે ?

૨.
૩.
૪.
૫.
અરજદારની સહી/.....................................................................

આચાય/આચાય ીની ભલામણ માટેનો શેરો :
વક નંબર :

નામ

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

હો ો

:-....................શાળાનંબર/કે

આચાય/આચાયા
શાળા નંબર :

નંબર..............................

કચેરી માટે
િત,
મે. શાસનાિધકારી સાહેબ,
નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત,સુરત તરફ સાદર રવાના:-

િવષય:- સા.ભ.િનિધમાં થી પેશગી ઉપાડવા બાબત...........
કચેરી હુ કમ:મે.સાહેબ
ી/ ીમિત...........................................................................................................................................ને ..........................
અંગેના ખચને પહ ચી વળવા માટે તેમના જ. ો.ફંડ ખાતા નંબર :-.......................................માંથી

............................./- અંકે

િપયા............................................................................ની પેશગી મંજુર કરવા માટે...........................નાં િનયમ............................
અનુસાર આથી મંજુરી આપવા ભલામણ કરવામાં આવે છે .
(૨)

આ પેશગી ........................... માં ચુકવવાપા

થતાં ................................... મિહનાનાં પગારની શ

થાય એ રીતે

...................................../- એક એવા..........................................માિસક હ તામાં વસુલ કરવામાં આવશે.
(૩)

.....................................માં મંજુર કરેલ અને...........................માં એને ચુકવેલ

................................ની પેશગીમાંથી

...................................(અંકે પીયા..............................................................................પુરાની રકમ નીચે જણા યા માણે
એકિ ત રકમની વસુલાત થાય

યાં સુધી બાકી રહેશ.ે આ રકમ તેમજ હાલ મંજુર કરવામાં આવેલી પેશગી મળીને થતી કુલ

.............................ની રકમ......................................... માં ચુકવવા પા ....................................... મિહનાના પગારમાંથી
કપાત શ થાય એ રીતે ............................ /-નાં એવા ...............................માિસક હ તામાં વસુલ કરવામાં આવશે.
(૪)

ી..................................................................................ની તારીખ ........................................... ના રોજ નીચે
મુજબની જમા િસલકની િવગત નીચે માણે છે .
(૧)

......................................ના વષની િહસાબ કાપલી મુજબ િસલક |.................................../-

(૨)

એ

પછીની

અનામતો

અને

માિસક

પીયા

...............................ના

દરે

..............................થી

.................................. સુધીની . ............................... ની પેશગીની રકમ ભરપાઇ મળી કુલ . ...........................
થાય છે .
(૩)ખાતા નં :- ૧ અને ૨ નો સરવાળો

|............................................/-

(૪)એ પછી કોઇ ઉપાડ કય હોય તો

|............................................/-

(૫)મંજુરીની તારીખ િસલક(ખાના નંબર ૩ અને ૪)

|............................................/-

જ. ો.ફંડ કલાક

િહસાબનીશ

ઓ ફસ સુિ ટે ડ ટ

ભલામણ માણે માંગેલી પેશગીની રકમ |..................................................................... મંજુર કરવામાં આવે છે.

શાસનાિધકારી
નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત,
સુરત

