કોર્ટ ફી સ્ર્ે મ્પ
રૂ|. 3

પરિશિષ્ટ :- ૧/૨૯
એ.એસ.એલ.એ.એ.-૧ (બી)ન ું અિજી ફોર્મ
વ્યક્તિગિ અશિકિ
ું ર્ાટેન ું અિજી પત્રક
ૃ એજન્ટ (ર્રિલા પ્રિાન) ની શનર્ણક
પ્રતિ,
...............................
................................
...............................
તિષય: અતિકૃિ એજન્ર્ િરીકેની તનમણકું માર્ેન ું અરજીપત્રક
મહોદય,
હ ું તિનુંિી કરૂું છું કે મને મહીલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજનાના પ્રચાર માર્ે અને ૧૦ િષીય
પોસ્ર્ ઓફીસ ક્યમીલેર્ીિ ર્ાઇમ પાુંચ િષીય રીકરીંગ ડીપોઝીર્ એકાઉન્ર્ કમીશન પર (ભારિ
સરકાર દ્વારા સમયાુંિરે જાહેર કરે લા દર મજબ) ............................................................... ..... ..
તિસ્િાર મ્યતનતસપલ

ર/પ્લોર્ નું . ...... ........ ....... કે જગ્યા .......................... ........ ........ .....

કુંટુંબો રહે છે . િે તિસ્િારમાું અિીકૃિ એજન્ર્ િરીકે તનમણકું આપિી.
૨. હ ું અિીકૃિ એજન્ર્ િરીકે તનમણકું માર્ેના હાલના નીતિતનયમો જાણ ું છું અને હાલના
નીતિતનયમોન ું િેમજ આ એજન્સી યોજના અંદર થિા સિારા-િિારાન ું પાલન કરિા સુંમિ છું.
૩. હ ું ૭ િષીય રાષ્ટ્રીય બચિ પત્રના સ્િરૂપે રૂ|.૫૦૦/- ની જામીનગીરી કે જે મામલિદારશ્રી
નાની બચિના નામે પ્લેજ કરે લ હશે િે આપીશ.
૪. મને અિીકૃિ એજન્ર્ િરીકે તનમણકું મળ્યાની સચના મળે થી િરિ જ કરાર કરી આપિામાું
આિશે.
૫. હ ું આ સાથે સહીના નમના ત્રણ નકલમાું મોકલી આપ છું.

સ્થળ :
િારીખ :

આપની તિશ્વાસ
.............................................
અરજદારન ું નામ અને સરનામ ું

ચેકલીસ્ટ (મદ્દા.નું. ૨૯)
ર્િીલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજનાની એજન્સી (િીકિીંગ ડીપોઝીટ)
(અિજદાિે અિજી ફોર્મ સાથે િજ કિવાન ું િિેિે.)
અ.નું.

શવગિ

િા/ના લાગ

પાના નુંબિ

પડત નથી
૧

અરજીપત્રક(પરરતશષ્ટ્ર્- ૧/૨૯)

૨

તનયિ કોર્ટ ફી સ્ર્ેમ્પ લગાિેલ છે ?

૩

ચારરત્ર્ય પ્રમાણપત્ર અસલમાું (પરરતશષ્ટ્ર્- ૨/૨૯)

૪

ખાિાન ું “ના િાુંિા પ્રમાણપત્ર” (પરરતશષ્ટ્ર્- ૩/૨૯)

૫

પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોર્ા જજલ્લા ગેઝેર્ેડ અતિકારી
દ્વારા એર્ેસ્ર્ેડ

૬

સ્કલ લીિીંગ સર્ીફીકેર્ની પ્રમાણણિ નકલ

૭

શૈક્ષણણક લાયકાિની પ્રમાણણિ નકલ

૮

રે શનીંગ કાડટની પ્રમાણણિ નકલ

૯

તમલ્કિ િરાિિાું હોય િો મ્યતનતસપલ કોપોરે શનના
ર્ેક્ષબીલની / ગામ નમના નું. ૭/૧૨ ની િથા
પ્રોપર્ીકાડટની નકલ

૧૦

બાર- કોડ સ્ર્ીકર લગાિેલ છે ?

૧૧

પોલીસ ઇન્સપેક્ર્રન ું ન િાુંિા પ્રમાણપત્ર

સ્થળ :

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

િારીખ :

અરજદારની સહી/નામ

નોંિ : ચેકલીસ્ર્ના કોલમ નું. ૩ માું”હા/ના અથિા લાગ પડત નથી.” િેમ સ્પષ્ટ્ર્ દશાટિવ ું

િથા

સામેલ કરે લ પરાિા કયા પાના નુંબર ઉપર છે િે પણ દશાટિવ ું. આ પૈકીના એક પણ મદ્દાની
પિટિા બાકી હશે િો અરજીપત્રક સ્િીકારિામાું આિશે નહીં જેની નોંિ ખાસ લેિી.
અિજીપત્રક સ્વીકાર્.મ

જનસેવા કેન્ર ફિજ પિના જનસેવા કેન્ર ફિજ પિના કર્મચાિીની સિી/નાર્/શસક્કો/િાિીખ.

નાની બચિના ર્રિલા ક્ષેત્રીય બચિ યોજના િેઠળ એજન્સી ર્ેળવવા ર્ાુંગિા
અિજદાિે અિજી સાથે નીચેની વિાિાની શવગિો પિી પાડવી.
૧.

અિજદાિન ું નાર્ િથા સિનામ ું

૨.

અિજદાિની જન્ર્ િાિીખ (જન્ર્ દાખલો િજ કિવો) : -

૩.

:-

અિજદાિની િૈક્ષણિક લાયકાિ

:-

(સટીફીકેટની પ્રર્ાણિિ નકલ સાર્ેલ િાખવી)
૪.

અિજદાિ પિણિિ કે અપિણિિ છે ?

:-

૫.

અિજદાિનો િાલનો વ્યવસાય

:-

૬.

અિજદાિ સિકાિી નોકિ છે કે કેર્ ?

:-

જો િોય િો શવગિ જિાવવી.
૭.

અિજદાિના કટું બર્ાું જેવા કે િેર્ના ર્ાિા/

:-

શપિા ભાઇ- બિેન, પત્ર/પત્રી કે પત્ની વગેિે
સિકાિી નોકિી કિે છે કે કેર્ જો િોય િો શવગિ
જિાવવી.
૮.

અિજદાિના કટું બના અન્ય સભ્યના વ્યવસાય

:-

ની શવગિ
૯.

અિજદાિ કયા શવસ્િાિ ર્ાટે એજન્સી િાિિ

:-

કિવા ર્ાુંગે છે અથવા િો અિજદાિ કયા
શવસ્િાિર્ાુંથી િોકાિ ર્ેળવવા ર્ાુંગે છે .
૧૦.

અિજદાિ પોિે અથવા િેર્ના કટું બર્ાું નાની

:-

બચિ એજન્સી િાિિ કિે છે કે કેર્ ? જો િોય
િો શવગિ જિાવવી
૧૧.

અિજદાિ ર્ાશસક િથા વાશષિક કેટલા ખાિા

:-

ખોલાવવા િથા િોકાિ ર્ેળવવા િક્તિર્ાન
છે િે શવગિ જિાવવી.
૧૨.

અિજદાિને એજન્સી ર્ેળવવાર્ાું આવે િો

:-

િેઓ કેવી િીિે અને ક્ાુંથી િોકાિ ર્ેળવી
િકિે (િેર્ાું કાયમનાું િથા અનભવ ઓળખિ
અને વગમ નો ઉલ્લેખ કિવો)
૧૩.

અિજદાિને કોઇ સિકાિી કે ખાનગી દે વ ું છે

:-

કે કેર્ ? જો િોય િો શવગિ જિાવવ.ું
૧૪.

અિજદાિ પોિે સ્થાવિ કે જ ુંગર્ શર્લકિ

:-

િિાવે છે કે કેર્ ? જો િોય િો િેની નકલ
અને શવગિ જિાવવી
૧૫.

અન્ય શવગિો

:-

અિજદાિની સિી

અિજદાિ
પાસપોટમ
સાઇઝનો
ફોટોગ્રાફ

પરિશિષ્ટ – ૨/૨૯
ચારિત્ર્ય અંગે ન ું પ્રર્ાિપત્ર

આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે, શ્રી. .... ....... ................ ................. ......... ...
રહેિાસી

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

ને

છે લ્લા : ..................... િષટથી ઓળખ ું છું. િેઓ દસ િષટ ઉપરાુંિથી રહે છે . મારા માનિા
મજબ અને મારી જાણ મજબ િેઓન ું ચારરત્ર્ય સારૂું છે . અને કોઇ ગનારહિ પ્રવ ૃતિમાું
સુંડોિાયેલ નથી, કે ચાલચલગિ સબબ કોઇ પ્રતિકળ બાબિ ધ્યાને આિેલ નથી. િેઓ
ઉત્સાહી/ ઉમુંગી/ પ્રમાણણક અને કાયટદક્ષ છે . જે અમો જાણીએ છીએ.
સ્થળ :
િારીખ :
.......................................................
અિીકારીશ્રીની સહી/ નામ/ તસક્કો
નોંિ :- અરજદારનો ફોર્ો પ્રમાણપત્ર આપનાર જજલ્લાના રાજ્યપતત્રિ અિીકારી દ્વારા
અિશ્ય પ્રમાણણિ કરિાનો રહેશે.

અિજદાિ
પાસપોટમ
સાઇઝનો

પરિશિષ્ટ – ૨/૨૯
ચારિત્ર્ય અંગે ન ું પ્રર્ાિપત્ર

ફોટોગ્રાફ

આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે, શ્રી. .... ....... ................ ................. ......... ...
રહેિાસી

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

ને

છે લ્લા : ..................... િષથ
ટ ી ઓળખ ું છું. િેઓ દસ િષટ ઉપરાુંિથી રહે છે . મારા માનિા
મજબ અને મારી જાણ મજબ િેઓન ું ચારરત્ર્ય સારૂું છે . અને કોઇ ગનારહિ પ્રવ ૃતિમાું
સુંડોિાયેલ નથી, કે ચાલચલગિ સબબ કોઇ પ્રતિકળ બાબિ ધ્યાને આિેલ નથી. િેઓ
ઉત્સાહી/ ઉમુંગી/ પ્રમાણણક અને કાયટદક્ષ છે . જે અમો જાણીએ છીએ.
સ્થળ :
િારીખ :
.......................................................
અિીકારીશ્રીની સહી/ નામ/ તસક્કો
નોંિ :- અરજદારનો ફોર્ો પ્રમાણપત્ર આપનાર જજલ્લાના રાજ્યપતત્રિ અિીકારી દ્વારા
અિશ્ય પ્રમાણણિ કરિાનો રહેશે.

કબલાિ નામ ું
(ર્રિલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજના એજન્સી ર્ેળવવા ઇચ્છિા કે િીન્ર્ કિાવનાિ
અિજદાિોએ રૂ|. ૨૦/- ના સ્ટે મ્પ પેપિ ઉપિ સોગુંદનામ ું અિજીપત્રક સાથે િજ કિવ.ું )
હું શ્રીર્િી/ ક. .............................................................. શ્રી ....... ........ ..... .......
............... ................. ની પત્ત્ન / પત્રી, િિેવાસી ............ .............. ............ ..
............................. સત્ય, િર્મ અને સોગદપ ૂવમક જાિેિ કરું છું કે : -

(૧)

હું િાજ્ય કે કેન્ર સિકાિશ્રીના કે કેન્રિાશિિ પ્રદે િના કોઇપિ સિકાિી

ખાિાર્ાું

નોકિી કિિી નથી, અને ર્ને ભશવષ્યર્ાું આવી કોઇ નોકિી ર્ળિે કે તિિ જ ર્ને
એજન્સી શનર્ણક
ું કિનાિ અિીકાિીશ્રીને જાિ કિીિ અને એજન્સી છોડી દઇિ.
(૨)

ર્ાિી એજન્સીના કાયમક્ષેત્રના શવસ્િાિર્ાું પોસ્ટલ રડવીઝનર્ાું ર્ાિા કોઇપિ નજીકના
સગા- સબુંિી પોસ્ટ ખાિાર્ાું ગજિાિ િાજ્યર્ાું કોઇપિ જગ્યાએ નોકિી કિિાું
નથી.

(૩)

ર્ાિા કોઇપિ નજીકના સગા- સબુંિી કે જેઓ ર્ાિા પિ આિારિિ િોય એવા
અિત્જ પશત્રિ (નોન ગે ઝેટેડ) કર્મચાિી પોસ્ટ ખાિાર્ાું ગજિાિ િાજ્યર્ાું કોઇપિ
જગ્યાએ નોકિી કિિાું નથી.

(૪)

ર્ાિા કોઇપિ નજીકના સગા- સબુંિી િાષ્રીય બચિ સુંગઠન (નેિનલ સેંશવિંગ્સ
ઓગેનાઇઝેિન) ખાિાર્ાું ગજિાિ િાજ્યર્ાું કોઇપિ જગ્યાએ નોકિી કિિાું નથી.

(૫)

ર્ાિા કોઇપિ નજીકના સગા- સબુંિી િાષ્રીય બચિ સુંગઠન (નેિનલ સેંશવિંગ્સ
ઓગેનાઇઝેિન) કે પોસ્ટ ખાિાર્ાું િાજ્ય પશત્રિ (ગે ઝેટેડ) અિીકાિી િિીકે ભાિિ
દે િર્ાું કોઇપિ જગ્યાએ નોકિી કિિાું નથી

(૬)

ર્ાિી એજન્સી િીન્ર્ કિાવવા ર્ાટે હું ૪૫ રદવસ અગાઉ અિજી કિીિ.

(૭)

ર્ાિી એજન્સી અંગેન ું કાર્કાજ – ણબઝનેિ હું ર્ાિી જાિે જ ર્ેળવીિ, ર્ાિા લગ્ન
થવાથી અગિ િો અન્ય કોઇ સુંજોગોર્ાું હું બિાિગાર્ સ્થળાુંિિ કરું િેવા સુંજોગોર્ાું
હું આ એજન્સી િિિ જ છોડી દઇિ.

(૮)

હું પોસ્ટ ઓફીસ ખાિે બેસી િિીિ નિીં, અને ર્ાિી એજન્સી અંગે ના કોઇપિ
કાર્કાજ શસવાય ર્ાિી પોસ્ટ ઓફીસ ખાિે બેસી િહ્યાની જાિ થયેથી ર્ાિી એજન્સી
િદ કિવી.

(૯)

હું વધર્ાું જાિેિ કર છું કે ર્ાિા નજીકના સગા – સબુંિી (જેર્ કે, ર્ાિા પશિ,
કાયદે સિન ું સુંિાન કે દત્તક સુંિાન, શપિા,ઓિર્ાન શપિા, ર્ાિા, ઓિર્ાન ર્ાિા,
ભાઇ, ઓિર્ાન ભાઇ, બિેન, ઓિર્ાન બિેન, સસિા,સાસ, રદયિ, જેઠ, બનેવી,
ભાભી, દે િાિી, જેઠાિી, નિુંદ િાજ્ય સિકાિ કે કેન્ર સિકાિના કોઇપિ ખાિાર્ાું
નોકિી કિિાું નથી.

(૧૦)

ઉપિોતિ મદ્દા નું. ૯ ર્ાું દિામ વેલ મજબના ર્ાિા નજીકના સગા – સબુંિી કે જેની
શવગિ નીચે દિામ વેલ છે ,િે મજબ િાજ્ય સિકાિ કે કેન્ર સિકાિના ખાિાર્ાું નોકિી
કિે છે .

અનક્રર્

સગા સુંબિ
ું ીન ું નાર્

સગપિ

નુંબિ

જે સિકાિી કચેિીર્ાું નોકિી કિિાું િોય િે
કચેિીન ું નાર્ – સિનામ ું

ર્ને ર્રિલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજના એજન્ટ િિીકે શનર્ણક
ું આપવાર્ાું આવે
અથવા િો ર્ાિી એજન્સી િીન્ર્ કિવાર્ાું આવે િો િિકિ સિખ નથી િે અંગે ઉપિોતિ
દિામવ્યા મજબની વ્યક્તિઓ (જે સિકાિી ખાિાર્ાું નોકિી કિે છે િેર્ના કચેિી/ ખાિાના
વડા િિફથી ર્ેળવેલા “ના વાુંિા પ્રર્ાિપત્ર/ પ્રર્ાિપત્રો” (નો ઓબજેકિન સટીફીકેટ)
અસલર્ાું જ આ સાથે િજ કિે લ છે .
અિજદાિ/ એજન્ટની સિી
હું આથી પ્રર્ાણિિ કરું છું કે ઉપિ દિામ વેલ મદ્દા નું .૧ થી ૧૦ મજબ જાિેિ કિે લી શવગિો
ર્ાિી શ્રેષ્ઠ જાિ અને ર્ાન્યિા મજબ સત્ય છે . અને ર્ેં દિામ વેલ કોઇપિ િકીકિ અસત્ય
નથી. િેર્જ ર્ેં કોઇપિ િકીકિ છપાવી નથી.

અિજદાિ/ એજન્ટની સિી
અર્ાિી રૂબરૂર્ાું સિી કિે લ છે .(સાક્ષી)
(૧) સિી

(૨) સિી

નાર્ સિનામ ું : -

નાર્ સિનામ ું : -

એફીડેવીટ
આથી હું નીચે સિી કિનાિ શ્રી ................... ....................... ............. િિે ........ ....
......... ............. ...................... ................... આથી આજિોજ સત્ય િર્મ અને સોગુંદપવમક
જાિેિ કરું છું કે : અર્ો અર્ાિા કટું બ સાથે િિીએ છીએ અને ર્ાિી ર્ાણલકીની શર્લકિ જે ....... ........
......... ..................................... ................ નાર્થી ઓળખાિી આવેલી છે . ર્ાિી પત્ની/
પત્રી/ પત્રવધ નાર્ે શ્રીર્િી/કર્ાિી ........ .,............ .................................. .. જેઓએ
ર્િીલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજનાની એજન્સી ર્ેળવવા ર્ાટે કલેકટિ કચેિી સિિ
મકાર્ે અિજી કિી છે . િેઓને એજન્સી ર્ળે અને ર્ાિી શર્લકિના સિનાર્ે એજન્સી
ર્ેળવવાર્ાું ર્ને કોઇ પિ જાિનો વાુંિો કે િિકિ નથી. એજન્સીની મદિ દિમ્યાન
કોઇપિ જાિનો નાિાુંકીય ગનો દાખલ થાય િો જેટલી જવાબદાિી ર્ાિી પત્ની/ પત્રી/
પત્રવધ શ્રીર્િી/ કર્ાિી ..................................................... ............... ની િિિે િેટલી
જવાબદાિી ર્ાિી પોિાની િિેિે. ટું કર્ાું જિાવવાન ું કે ર્ાિી પત્ની/ પત્રી/ પત્રવધ શ્રીર્િી
/કર્ાિી .............................................. ............................... કલેતટિ કચેિી સિિર્ાુંથી
ર્િીલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજનાની એજન્સી ર્ેળવે અને િે બાબિની ભશવષ્યર્ાું
કોઇપિ જાિની નાિાુંકીય લેવડ દે વડ ર્ાું જવાબદાિી ઉભી થાય િો અને વસલાિ
કિવાની થાય િો ર્ાિા નાર્ે આવેલી ઉતિ શર્લકિ / ર્કાન ...................... ........... ના
વેચાિર્ાુંથી કિવાની િિેિે, િેની િર્ાર્ જવાબદાિી ર્ાિી િિેિે. જે આ એફીડેવીટ,
ે િી આપ છું.
સોગુંદનાર્ા થી કબલાિ િથા બાુંિિ
ઉપિની િર્ાર્ િકીકિ સાચી અને ખિી છે . ખોટું સોગુંદનામ ું કિવ ું એ ફોજદાિી ગનો બને
છે િે હું સાિી િીિે જાણું છું.
સ્થળ : સિિ
િાિીખ : .............

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

ર્રિલા પ્રિાન ક્ષેત્રીય બચિ યોજનાની નવી એજન્સી ર્ેળવિી વખિે અિજી
સાથે િજ કિવાના પિાવાની શવગિો

(૧)

શનયિ નમ ૂનાર્ાું અિજી ફોર્મ

(૨)

િે િન કાડમ ની ઝેિોક્ષ નકલ

(૩)

સ્કલ
ૂ લીવીંગ સટીફીકેટની નકલ

(૪)

છે લ્લા અભ્યાસન ું પ્રર્ાિપત્રની પ્રર્ાણિિ નકલ

(૫)

બે ગે ઝેટેડ ઓફીસિના ચાલ ચલગિના પ્રર્ાિપત્ર

(૬)

રૂ|. ૨૦/- સ્ટે મ્પ પેપિ ઉપિ કિે લ કબલાિનામ ું

(૭)

કોઈ ગનારિિ પ્રવ્રશિર્ાું સુંડોવાયેલ નથી કે કોઈ ગનો કયો નથી
િે મજબન ું નજીકના પોલીસ સ્ટે િનન ું પ્રર્ાિપત્ર

(૮)

િિેઠાિ જેના નાર્ પિ િોય િે વ્યક્તિન ું એફીડેવીટ

(૯)

િિેઠાિના કોઈપિ બે પિાવાની નકલ

