
 

 

પોર્મ જી.ી.એપ.-૧૦-સી 

(જી.ી.પડંના આખયી ચકુલણીની અયજી જમાયે નીયુકં્તિએ અથલા લારીલાયવે કયલાની શોમ િે કકસ્વાભા ંલાયલાનુ ં

અયજનુ ંપોભમ) 

પ્રતિ, 

 કશવાફી અતધકાયીશ્રી/જજલ્રા તલકાવ અતધકાયીશ્રી/ 

 જજલ્રા તળક્ષણ અતધકાયીશ્રી/એ એઓ/ચીપ ઓકપવય/પ્રમખુશ્રી 

 (કચેયીના લડાની ભાયપિે) 

ભે વાશફે, 

 આથી  શ્રી/શ્રીભિી/કુભાયી ________________________________ના__________________ જી.ી.પડંના 

ખાિાભા ંએકતિિ થમેર તવરકની ચકુલણી કયલા ભાટે તલનિંી કયલાભા ંઆલે છે આ અંગ ેજરૂયી તલગિ નીચ ેવાદય કયેર 

છે. 

(૧) કભમચાયીનુ ંનાભ :- 

(૨) જન્ભ િાયીખ :- 

(૩) કભમચાયીએ ધાયણ કયેર શોદ્દો :- 

(૪)    મતૃ્યનુી િાયીખ :- 

(૫) મતૃ્યનુ ુ ંપ્રભાણિ(નગયાલરકા અથલા એલી વસં્થાઓ િયપથી આલાભા ંઆલતુ ંશોમ િે) :- 

(૬) ખાિેદાયને આેર જી.ી.પડંના ખાિા નફંય :- 

(૭) જો ખફય શોમ િો ખાિેદાયના ખાિાભા ંએકતિિ થમેર તવરક જણાલલી :- 

(૮) જો તનયકુ્તિ િ શોમ િો મતૃ્યનુી િાયીખે જીતલિ તનયકુ્તિઓની તલગિ :- 

તનયકુ્તિનુ ંનાભ    ખાિેદાય વાથેનો વફધં     તનયકુ્તિનો કશસ્વો 

૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

 

 

 

 



 

 

: ૨ : 

(૯). કુટંુફ તવલામના વ્મક્તિનુ ંતનયકુ્તિિ બયુું શોમ િો અલવાન વભમે, જોિેઓ ત્માયફાદ કુટંુફ ધયાલિા થમા શોમ  

િો િેલા િેના કુટંુફના વભ્મોની તલગિ : 

નાભ                         ખાિેદાય વાથેનો વફધં                           અલવાન વભમે. ઉભય 

૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

(૧૦). જો તનયકુ્તિિ ન શોમ િો. અલવાન વભમે. ખાિેદાયના કુટંુફના શમાિ વભ્મોના નાભ ખાિેદાયના મિૃ િુની 

િુીના કીસ્વાભા ંજો િેનુ ંરગ્ન ખાિેદાયના અલવાન શરેા થયુ ંશોમ િો, ખાિેદાયના મતૃ્ય ુલખિે િેના તિ શમાિ શિા 

કે નશી િેના નાભ વાભે જણાલલાનુ.ં 

નાભ                         ખાિેદાય વાથેનો વફધં                           અલવાન વભમે. ઉભય 

૧. 

૨. 

૩. 

(૧૧).  વગીય ફાકને ભલાાિ કશસ્વાભા ંિેની ભાિા 

       (ખાિેદાયની તલધલા) જો કશિંદુ ન શોમ િો આ કશસ્વાભાટેં 

      ઈન્ડનેીટી ફોન્ડ અથલા લારીણાનુ ંપ્રભાણિ જે રાગ ુ 

      ડતુ ંશોમ િેનો આધાય યજુ કયલો ડળે. 

(૧૨). જો તનયકુ્તિ ન બયુું શોમ અથલા કુટંુફના કોઈ વભ્મ ન  

      શોમ િો જેને. જી.ી. પડંના નાણા ંભલાાિ શોમ િેલા  

     વ્મક્તિઓના નાભ લાયવાઈ પ્રભાણિ અથલા રેટેવ ઓપ  

    પ્રોફોટનો આધાય યજુ કયલાનો. 

નાભ                         ખાિેદાય વાથેનો વફધં                           વયનામુ ં

૧. 

૨. 

૩. 



 

 

 

: ૩ : 

(૧૪) દાલો કયનાયનો ધભમ 

(ભ..) ચકુલણી _________________કચેયી  

________________________________                                                 આનો  

                                                                                                            દાલેદાય ની વશી  

સ્થ : 

િાયીખ :                                                         આખુ ંનાભ :_______________________ 

                                                                   અને વયનામુ ં:________________________ 

 

(કચેયીના લડાની ભાયપિ ચકુલણુ ંરલેાનુ ંશોમ ત્માયે રાગ ુડ ેછે ) 

 

(કચેયીના/ખાિાના  લડાના ઉમોગ ભાટે ) 

 

(૧) યલાના વતલનમ વાથે _______________________પ્રતિ,કશળાફી અતધકાયી /જજલ્રા તલકાવ અતધકાયી શ્રી/જજલ્રા 

તળક્ષણ અતધકાયી શ્રી/એ.ઓ,/જરૂયી કામમલાશી અથે ઉયોતિ આેર તલગિોની ચકાવણી કયલાભા ંઆલ ેછે  

(૨)ખાિેદાય શ્રી/ શ્રીભિી/કુભાયી ___________________________________ને આેર જી.ી.પડં ખાિા નફંયિેભને 

ભેરા લાતિક કશળાફી િકોભાથંી ચકાવણી કયિા િે કશ ન_ં__________________ 

_______________________________________________________________છે  

(૩)િેઓ શ્રી નુ ંઅલવાન િા _______________________________ના યોજ થયુ ંછે મ્યનુીવીર ઓથોયીટી િયપ થી 

ભેલેર મતૃ્યનુ ુ ંપ્રભાણિ યજુ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે અથલા યજુ કયલાભા ંઆવ્યુ ંનથી .કાયણકે િેભના મતૃ્ય ુઅંગ ેવકંા નથી  

(૪)િેભની જી.ી.પડં ની છેલ્રી કટ િેભના ________________ભાવના ગાયભાથંી જે િા ________ 

રૂ.ં____________ના ગાય લફરભાથંી અને ____________________ભકશનાભા ંઆકાયલાભા ંઆવ્મા છે  

અને િે ફીર નુ ંચકુલણુ ં________________--લાઉચય ને _________________વદય_____________ 

થી ખચમ ાડલાભા ંઆવ્યુ ંછે કટ ની યકભ રૂ.ં______________________________અને ેળગી  

યિના શપ્િાની યકભ રૂ_ં_________________________________________છે. 
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૫. ખાિેદાયના અલવાન લેૂ ૧૨ ભાવભા ંકોઈણ જાિની કાભચરાઉ ેળગી/અંળિ: આખયી ચકુલણી જી.ી.પડંના 

ખાિાભાથંી કયલાભા ંઆલી નથી.એવુ ંપ્રભાલણિ કયલાભા ંઆલે છે. 

અથલા 

આથી પ્રભાલણિ કયલાભા ંઆલે છે કે ખાિેદાયને િેના અલવાન લેૂના ૧૨ ભાવભા ંનીચે મજુફની કાભચરાઉ / 

ેળગી/અંળિ: આખયી ઉાડ ભજુંય કયલાભા ંઆવ્મો શિો અને િેનો ઉાડ જી.ી.પડંભાથંી કયલાભા ંઆવ્મો છે. 

કાભચરાઉ ેળગી/અંળિ આખયી   ચકુલણાની િાયીખ   લાઉચય નફંય 

 ઉાડની યકભ         અન ેસ્થ      

૧. 

૨. 

૬. આથી પ્રભાલણિ કયલાભા ંઆલે છે કે જી.ી.પડંની તવરકભાથંી અલવાનની િાયીખ શરેા ૧૨ ભાવ દયમ્માન કોઇણ 

પ્રકાયની કાભચરાઉ ેળગી/અંળિ આખયી ઉાડ લીભાનુ ંપ્રીતભમભ બયલા ભાટે અથલા નલી તલભાની ોરીવી રેલા 

ભાટે ભજુંય કયલાભા ંઆલેર નથી/અથલા નીચે મજુફ ભજુંય કયલાભા ંઆલી છે. 

ોરીવી નફંય અને કુ.ન.ંનાભ    યકભ    િાયીખ   લાઉચય નફંય 

   ૧. 

   ૨. 

૭. આથી પ્રભાલણિ કયલાભા ંઆલે છે કે કોઈણ પ્રકાયનુ ંરેણુ/ંલસરુ કયલાનુ ંફાકી નથી(+) અથલા નીચે મજુફ ફાકી 

છે. 

૮. આથી પ્રભાલણિ કયલાભા ંઆલે છે કે લચગાાની આેરી યાશિ લસરુ રેલાની ફાકી નથી/અથલા નીચે પ્રભાણે 

લસરુ રલેાની ફાકી છે. 

                 કચેયીના/ખાિાના લડાની વશી 

(+) – ઉય પ્રભાણિ ન.ં૭ પતિ લતધિિ પ્રોતલડન્ટ પડંના કકસ્વાભા ંજ આલાનુ ંથામ છે. 

 

પ્રર્ાણત્ર 

આથી પ્રભાલણિ કયલાભા ંઆલે છે કે શ્રી.......................................ના જ.પ્રો.પડં ભાથંી તવરકનુ ંચકુલણુ ંકયલાનુ ંછે િેભના 

જ.પ્રો.પડં ન ં........... ના ખાિાભાથી ભજુંય કાયણે અને ચકુલેર કાભ ચરાઉ ેળગી-અધમ આખયી ઉાડ ચકુલણાની પ્રત્મેક 

નોધ િેભના રેજયભા ંકયલાભા ંઆલેર છે.છેલ્રા ાચં લમભા ંઆલી ભજુંય કયેર કાભચરાઉ ેળગીઓ/અંળિ: આખયી 

ઉાડની નોધ િેભના રેજય કશવાફભા ંભે જાિે િાવી છે અને આલી કોઇણ કશવાફભા ંનોધ્મા અને રેલામા લગયની 

યશી નથી. 

                           ઉાડ અને ચકુલણી અતધકાયી 



 

 

ફાાંહધેરી 

જી.ી.પડં એકાઉન્ટ ન ં................... ભા ંએકતિિ થમેર તવરક અને આખયી ચકુલણુ ંકયલાભા ંઆલે િેભા ંઅગય કોઈ 

યકભ અથલા યકભનો કશસ્વો લધાયે ચકૂલાઈ ગમો શોમ અથલા કોઈ જી.ી.પડં અંગ/ેલસરુાિ કયલાની યશી ગઈ શોમ 

અથલા અન્મ કોઈ કાયણવય ચકુલણુ ંભલાાિ કયિા લધાયે કયલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ િો આલી લધ ુચકુલેર યકભ 

વયકાયશ્રીને િાત્કાલરક યિ કયલા હુ ંફાશંધેયી આુ ંછ.ં 

                 કભમચાયીની વશી 

            નાભ : 

            શોદ્દો : 

વાક્ષીની વશી  

૧. 

૨. 

રૂફરૂ 

પ્રાચામમશ્રી વશી/તવક્કા                ઉાડ અને ચકુલણી અતધકાયીની વશી 

એડવાન્સ હોચ 

 હુ ંશ્રી/શ્રીભિી .......................................................................જ.પ્રો.પડં ન.ં........................... આથી રખી 

આુ ંછ ંકે ભને ભાયા જ.પ્રો.પડં ભા ંઆખયી કશવાફના રૂ............................................... અંકે રૂતમા 

....................................યુા આજયોજ  ચેક-ડ્રાફ્ટ ન ં..............................િાયીખથી ભેર છે. 

સ્થ :- 

િાયીખ :- 

કચેરીના ઉયોગ સારૂ 

૧. િેઓ િા. .......................... ના યોજ તનવિૃ થમા છે/થનાય છે. 

૨. િેઓ તનવતૃિ/ફદરી/શરેા છ અગાઉ કાિ ફધં કયાલેર છે/કયાલેર નથી. 

૩.િેઓને ચકુલેર ેળગી રૂ. ........................ ના વયખા શપ્િાભા ંલસરુ કયેર છે. 

૪.િેઓને તનવતૃિ શરેા ૧૨ ભાવભા ંરૂ. .......................... ઉાડ આેર છે. 

૫.િેઓ ાવે અિેની કચેયીનુ ંખાિાકીમ રણેુ ંકે િાવ ફાકીભા ંનથી. 

૬.િેઓ અન્મ કચેયી અથલા યાજ્મ વયકાયશ્રી/વસં્થાભા ંલૂમ ભજૂંયીલગય યાજીનામુ ંઆેર નથી. 

૭.છેલ્રી કાિ ભાવ ...........................રૂ...............................કયેર છે. 

          કચેયીના લડાની વશી 


