(િવના મૂ યે)

S.M.C.P.No.3087

સુરત મહાનગરપાિલકા
ફોમ નં :- ૧

િવષય : તબીબી સારવાર પુિ તકા મેળવવા બાબત
અરજદાર :- કમચારી / યુિનસીપલ સ ય / શાળા સમત સ ય
(૧)

અરજદારનું પુ નામ

:

અટક

નામ

પતા/પતનું નામ

................. ................. ..................................................
(૨)

વૈવા હત દરજ

:

પ રણીત ........................... અપ રણીત .....................................

(૩)

જ મ તારીખ

:

............................... ઉંમર વષ ..................... માસ ..................

(૪)

કમચારી નંબર/પીપીઓ નંબર

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

(૫)

હો ો

:

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

(૬)

િવભાગનું નામ

:

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

(૭)

રહે ઠાણનું કાયમી સરનામુ :

ખાતાનું નામ : ..................................

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

(૮)

ટે લીફોન નંબર

:

ઘર ....................................... ઓિફસ ...................................

(૯)

નોકરીમાં દાખલ થયા તારીખ

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

(૧૦) નોકરીમાં કાયમી થયા તારીખ

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

(૧૧) િનવૃિ ની તારીખ

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

(૧૨) નોકરીમાંથી િનવૃ

થયાનું કારણ : સેવા િનવૃિ ...........................
મૃ યુ

(૧૩)

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

વૈિ છક િનવૃિ ......................
અ ય

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

યુનીસીપલ સ ય / શાળા સમત સ ય : ................................. થી સને ...................................

(૧૪) સારવાર માટે િનયત કરે લ હોિ પટલ:

(૧) મ કતી ધમાથ હોિ પટલ / મેડીકલ કોલેજ હોિ પટલ
(૨) આઈ. ડી. હોિ પટલ

(૧૫) સારવાર માટે પસંદ કરે લ શહે રી આરો ય કે
સારવાર માટે પસંદ કરે લ શહે રી આરો ય કે

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

અને સુતગૃહ : ...................................................................

(રહે ઠાણ અથવા ફરજ થળની ન ક તથા અનુકૂળ શહે રી આરો ય કે

નું નામ જણાવવુ)
ં

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

અ.નં.

કુ ટુ ં બના સ યનું નામ
સંબંધ

કરે છે ?

જ મ તારીખ કમચારી સાથેનો હાલમાં શું

(૨) તબીબી સહાયપા કુ ટુ ં બનાં આિ ત સ યની િવગત

ફોમ નં.૧

તો કમચારી નંબર

કમચારી નંબર

નામ

હોય તો તેનું

નોકરી કરતા હોય

નોકરી કરતા
હોય તો

નોકરી કરતા

સુ.મ.ન.પામાં

સુ.મ.ન.પામાં

અ ય સં થામાં

નોકરી કરતા હોય તો
રીમા સ

પાના નં :-૨

ફોમ નં. :૧
એકરારનામું
આથી હુ ં

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

હે ર ક ં છું

કે , હુ ં િનયમ મુજબ માસક તબીબી ભ થું મેળવતો નથી. તેમજ અર માં જણાવેલ તમામ િવગતો ખરી છે . અને તેમાં જે કાંઈ
ફે રફાર થશે તો તેની

ણ દન-૧૫માં લેખતમાં ખાતા મારફતે આરો ય અિધકારીને કરીશ.
કમચારીની સહી

ચકાસણી કરનારની સહી

સે શન ઓફીસર

ખાતાના વડાની સહી

ખાસ ન ધ :(૧)

કમચારીના પાસપોટ સાઈઝનાં ફોટા નંગ-૨ તથા તમામ આિ તનાં ટે પ સાઈઝના બે નંગ ફોટા રજુ કરવાના રહે શ.ે
ફોટાની પાછળ નામ અને કમચારી નંબર / પીપીઓ નંબર અવ ય લખવો.

(૨)

એક વષની નોકરી પૂરી થઈ હોય તેવા કમચારીએ જ ફોમ ભરવુ.ં

(૩)

અર

ફોમ સાથે પગાર લીપની તથા બાળકોનાં જ મ દાખલાની

માિણત નકલ તથા જ રી પુરાવા રજુ કરવાનાં

રહે શે.
(૪)

અર

ખાતા મારફતે સો શન ઓિફસર અથવા તેની ક ાથી ઉપરનાં અિધકારીએ ચકાસણી કયા બાદ જ રી પુરાવા

સહીત મોકલવાની રહે શ.ે

ફ ત ઓિફસ કામ માટે
કમચારી મજકુ રના અર

ફોમની ચકાસણી કરતા તેઓને તબીબી સારવાર પુ તીકા કાઢી આપવા

ગ જણાય છે . જે

અંગે જ રી મંજુરી મળવા િવનંતી.
તૈયાર કરનાર

ચકાસણી કરનાર

જુ ની. લાક

સીની. લાક

તબીબી સારવાર પુ તીકા નંબર E/R/M/S

સે શન ઓિફસર

આરો ય અિધકારી

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

તબીબી સારવાર પુ તીકા આ યાની તારીખ :- ......................................
કમચારીની સહી

