
પભમ- ૪ 
જાલક ન.ં__________________ 

..........................................વલબાગ/કચયેી લગેયે  
તાયીખ :________________________ 

પ્રવત, 
એ.જી. કચયેી, યાજકટ,પ્રવલડન્ટ પંડન હશવાફ યાખનાય વધકાયીન  ંનાભ) 
વલમ :- ............................ ..................પ્રવલડન્ટ પંડભાથંી ઈાડ  
શ્રીભાન, 
         અજ્ઞાન વાય જણાલલાન  ંકે ............................ .................. ( શીં શદ્દ રખ ) એભના  ખાવ હકસ્વાભા ં
............................ .................. થ ે  અંગેના ખચમન ેશોંચી લી ળકે એ ભાટે એભન ેએભના  ............................ 
..................પંડન ખાતા ન.ં ............................ .................. (ખાતાના ઈચ્ચાક્ષય વાથ)ે ભાથંી રૂ ............................ 
..................     ઈાડ ............................ ..................વનમભ  ના વનમભ  ............................ ..................કયલાની જરૂયત 
ઉબી થમરે છે. 
        ૨. ઈાડની યકભ શ્રી                ---               ના છ ભહશનાના ગાય/એભની જનયર પ્રવલડન્ટ પંડ 
 ખાતાભાનંી જભા/ફચતની ધી યકભ , એ ફ ેકૈી જે ઓછી શમ ત ેયકભ કયતા ંલધતી નથી. 
        ૩. પ્રભાણણત કયલાભા ંઅલ ેછે કે , ............................ ..................એ લમવનવવૃિએ શોંચલા  ભાટે        લમ ફાકી 
છે............................ ના યજ વયકાયી નકયીભા ંદંય લમ પયૂા કમામ છે. 
       ૪.એવ  ંણ પ્રભાણણત કયલાભા ંઅલ ેછે કે, ભકાન ફાધંકાભ ભાટે શ્રી/શ્રીભતી/ક ભાયી             ----       એ  
તભાભ વયકાયી વાધનભાથંી ઈડેરી ક ર યકભ રૂ।. .............................થલા વાઆઠ(૬૦) ભહશનાન ગાય એ ફ ેભાથંી જે 
ઓછી શમ એ યકભ કયતા ંલધતી નથી. 
       ૫. શ્રી  .............................ના ખાત ેશ્રી  .............................ના યજ મ જફ ફાકી  જભા યકભની વલગત નીચ ેપ્રભાણ ે
છે. 
      (૧) ....................ના લમની હશવાફી કારી મ જફ વવરક રૂ।. .............................છે. 
      (૨) ત્માય છી .................થી ...............સ ધી ભાવવક રૂ।. ...................... ................ના દયે ળેગીની જભા કયામરે 
ન ેહયપંડ કયેર  યકભ વાથ ેક ર યકભ  રૂ.........................છે. 
      (૩) ખાના (૧) ન ે(૨) ન વયલા રૂ।. ................../- 
     (૪) એ છી કઇ ઈાડ કમો શમ ત ત ેરૂ।.   
      (૫) ભજૂંયીની તાયીખ ેવવરક રૂ।. ૨,૧૫,૧૧૨/- [ ખાન  ં(૩) ન ે(૪)] 
     ૬. શ્રી શ્રી શ્રી  ............................. ન ેઅ કચયેીએ  શ્રી  .............................ના લમના હશવાફી ત્રક ન્લમ ેરૂ।. શ્રી  
.............................ન અંળતઃ અખયી ઈાડ ભજૂંય કમો શત રૂ।. __________________________ન અખયી ઈાડ ભજૂંય 
કમો શત. 
        શ્રી શ્રી  .............................  (એભના જણાવ્મા પ્રભાણ)ે ન ેશ્રી  ............................. એ છેલ્ર રૂ શ્રી  
.............................ન અંળતઃ ઈાડ ભજૂંય કમામન   ંજાણભા ંછે. 
 

                                                                                         અન વલશ્વાસ   
                                                                                                                                                                                                

                                                                                      ભજૂંય કયનાય વધકાયી  
નકર વાદય યલાના  
    ૧. જજલ્રા વતજયી વધકાયીશ્રી, જજલ્રા વતજયી કચયેી, હશિંભતનગય 
    ૨.  શ્રી અય.એવ. ફજાત જનયર પ્રવલડન્ટ પંડ લવધિત પ્રવલડન્ટ પંડ વનમભના વનમભ ___૧૫-ક (૨)  ની જગલાઇ પ્રત્મ ે
ધ્માન દયલાભા ંઅલ ેછે એ વનમભ મ જફ પંડભાથંી નાણાં 
ઈાડલા યલાનગી ામરે ફચતદાયે જે શતે   ભાટે નાણા ંઈડલાભા ંઅવ્મા શમ ત ેશતે    ભાટે જ એ લાયલાભા ંઅવ્મા છે 
એલી જાણ ભજૂંય કયનાય વધકાયીન ેખાતયી કયલાની યશ ેછે. 
    ૩.  શ્રી અય.એવ.ફજાત  ચંકભમ કભમચાયી  વ.અ.શ. હશિંભતનગય 
 



(વ.મ .લ.)-૧૦૧૪-૫૦,૦૦૦-૫-૦૮-એ૪*                                                                                               વાભાન્મ ૨૪૧ જી (સ ધાયેર) 
વ.ઠ.,ના.વલ.ન.ં ત્રક-૨૪૭૨-૬૨-ચ, તા.૮-૬-૭૩ ને  
વ.ઠ.ના.,વલ.ન.ં ત્રક -૨૪૭૨-૬૧૮(૭૭)-ચ, તા.૧૯-૮-૧૯૭૭) 

પભમ ૧ 
પ્રવલડન્ટ પંડભાથંી ેળગી ભેલલા ભાટેની યજીન  ંત્રક  
વયકાયી અય લેદ શસ્સ્ટર, હશિંભતનગય   વલબાગ/ કચેયી 

પ્રવલડન્ટ પડંભાથંી ેળગી ભેલલા ભાટેની યજી  
 

૧. ફચતદાયન  ંનાભ  
૨. ખાતા નફંય(વલબાગના પલૂામક્ષય/ઈિયાક્ષય વાથે)  
૩. શદ્દ  
૪. ગાય  
૫. યજીની તાયીખે ફચતદાયની નીચે પ્રભાણે જભા વવરક   
 (૧) ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ના લમ ભાટેના ત્રક મ જફ વવરક  
 (૨) ભાવવક પાા ેટે ૩/૧૫ થી ૦૧/૧૬  સ ધીની જભા યકભ   
 (૩) હયપડં  ૦૩/૧૫ થી ૦૧/૧૬  

 (૪) ૦૩/૧૫ થી ૦૧/૧૬ સ ધીની મ દત દયવભમાન ઈાડ   
 (૫) ચખ્ખી જભા- વવરક    

૬. ેળગીની યકભ કઇ યકભ રેણી શમ ત તે ને ેળગી રેલા 
ાછન શતે    

 

૭. જરૂયી ેળગીની યકભ   
૮.  (ક) ેળગી ભાગંલા ાછન શતે      
 (ખ) જે શઠે યજીન વભાલેળ થત શમ એ વનમભ   
૯. એકવત્રત ેળગીની યકભ (ફાફત ૬ ને ૭) ને એ ેળગી 

બયાઇ કયલા વલચાય ું શમ એ ભાવવક શપ્તાની વખં્મા   
 

૧૦. ેળગી ભાટેની યજી લાજફી ઠયાલતા ફચતદાયના અવથિક 
વજંગની પયૂી વલગત  

 

 
 
 
તાયીખ :-                                                            યજદાયની વશી :-  
                                                                                   નાભ :-  
                                                                                    શદ્દ :-  
                                                                     વલબાગ/ળાખા :- વયકાયી અય લેદ શસ્સ્ટર ,  
                                                                                        હશિંભતનગય.  
 
 
 
                                                                                          (ાછ જ ઓ)  



 
પભમ ૨ 

પ્રવલડન્ટ પંડભાથંી ેળગી ભજૂંય કયલાન  ંત્રક  
  વયકાયી અય લેદ શસ્સ્ટર, હશિંભતનગય વલબાગ/કચેયી લગેયે  

તાયીખ   :     -       -૨૦૧૪ 
 ભજૂંયી હ કભ :  
            શ્રી/શ્રીભતી/ક ભાયી   શ્રી……………………………………ને બાણાના ભાભેયા  અંગેના ખચમને શોંચી 
લલા ભાટે એભના જનયર પ્રવલડન્ટ ખાતા  નફંય   .............................ભાથંી રૂ।.  શ્રી  ............................. ( અંકે 
રૂવમા  .............................પયૂા ) ની ેળગી ભજૂય કયલા ભાટે  વા.બ.વન. ના  વનમભ .............................ન વાય 
અથી ભજૂંયી અલાભા ંઅલે છે. 
 
 ૨. અ ેળગી ભાશ ે શ્રી  .............................ભા ંચકૂલલાાત્ર થતા ં શ્રી  .............................ભહશનાના ગાયથી ળરૂ 
થામ તે યીતે    .............................એક એલા  .............................ભાવવક શપ્તા ને રૂ।. શ્રી  .............................ન 
એક શપ્ત ભા ંલસરૂ કયલાભા ંઅલળે.  
 
  ૩ .............................ભા ં ભજૂંય કયેર  .............................ભા ંને ચકૂલેર .............................ની  ેળગીભાથંી   
............................. (અંકે રૂવમા શ્ર  .............................પયૂા) ની યકભ નીચે જણાવ્મા પ્રભાણે એકવત્રત યકભની 
લસરૂાત ળરૂ થામ ત્મા ંસ  ધી ફાકી યશળેે.અ યકભ તેભજ શાર ભજૂંય કયલાભા ંઅલેરી ેળગી ભીને        ક ર 
રૂ।. શ્રી  .............................ની યકભ શ્રી  .............................ભા ંચકૂલલાાત્ર              ભાચમ-  ............................. 
ભહશના ગાયભાથંી કાત ળરૂ થામ તે યીતે રૂ। .     .............................ન એક એલા  .............................ભાવવક 
શપ્તા ને રૂ।..............................ન એક શપ્તાભા ંલસરૂ કયલાભા ંઅલળે.    
 
  ૪. શ્રી/શ્રીભતી/ક ભાયી   ............................. .............................લગમ-  ની તાયીખ .............................ના યજ 
મ જફની જભા વવરકની વલગત નીચે પ્રભાણે છે.  
     (૧) .............................ના લમની હશવાફ કારી મ જફ વવરક રૂ।. .............................છે. 
     (૨) એ છીની નાભત ને ભાવવક   રૂ।. .............................ના દયે  .............................થી 
.............................સ ધીની રૂ।.                       
          .............................ને રૂ।..............................ના દયે .............................થી .............................સ ધીની 
રૂ।..............................ની ેળગીની બયાઇ ભી રૂ।. .............................થામ છે. 
     (૩) ખાના (૧) ને (૨) ન વયલા .........................................  રૂ।. 
     (૪) એ છી કઇ ઈડ્વ કમો શમ ત તે ....................................  રૂ।.   –  
     (૫) ભજૂંયીની તાયીખે વવરક ખાના (૩) ને (૪)...........................  રૂ।. 
 
પ્રવત, 

- એ.જી. કચેયી, ગાધંીનગય 
- જજલ્રા વતજયી વધકાયીશ્રી જજ.વત. કચેયી , હશિંભતનગય 
- ડૉ.જે.એભ.ખયાડી  ઈંચા.લૈદ્યક્ષાયસતૂ્ર લગમ-૧ 
- અ કચેયીની લશીલટી ળાખા  
- અ કચેયીની હશવાફી ળાખા                      


