
 

 

શળક્ષણ વશભશિ,ાટણ. પોભમ – ૨૬,૨૦૦૭ 

જી.પી.ફંડ ફોમમ ન.ં૧૦ (ખ) 

(અધિકારીઓ / કમમચારીઓ માટે) 

જી.ી.પંડ એકાઈન્ટ નફંય ________________________________________ ની શવરકનુ ંઅખયી ચકુલણુ ંકયલા ભાટેની યજીનો 
નમનુો. 

પ્રશિ, 

જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી વાશફે, 

જજ.શળ.વશભશિ,ાટણ 

 

(કચેયીના લડાની ભાયપિ) 

મેં. સાહબે 

 હુ ં શનવિૃ થલાનો છ ં / શનવિૃ થમો છ ં / થલા શનવશૃિ લેૂની ____________________ભાવની યજા ઈય ઈિમો 
છ/ંનોકયીભાથંી રૂખવદ/ફયિયપ થમેર છ ં/ થલા કામભી ધોયણે _____________________________ ફદરી કયલાભા ંઅલી છે 
થલા યાજીનામુ ં અી ને હુ ં નોકયીભાથંી છટો થમો છ ં ને હુ ં ________________________________ ખાિાભા ં નોકયી 
સ્લીકાયલાનો છ ંભારંુ યાજીનામુ ં______________________________િાયીખથી સ્લીકાયલાભા ંઅલેર છે હુ ંિા _____________ ના 
યોજ શનવિૃ થમો છ ંને હુ ં_______________િાયીખથી અ ખાિાભા ંકચેયીભા ંશાજય થમો છ.ં 

૧.ભાયો જી.ી.પડં ખાિા નફંય ___________________________________છે. 

૨.હુ ંભાયી કચેયી ભાયપિે ચકુલણુ ંભેલલા ભાગુ ંછ ંભાયા ઓખના ચચહ્નો ડાફા શાથના અંગઠુા ને આંગાનુ ંશનળાન (બણના 
કકસ્વાભા)ં ને વશીના નમનુા (બણેરા ખાિેદાયના કકસ્વાભા)ં ફે નકરભા ંયાજ્મશિિ શધકાયી વાભે પ્રભાચણિ કયેરા અ વાથે ફીડેરા 
છે. 

ભાગ-૧ 

(શનવશૃિ લેૂ એક લમ જમાયે ચકુલણુ ંરેલાનુ ંશોમ ત્માયે બયલાનુ ંપોભમ) 

૩.ભાયા જી.ી.પડંના ખાિાભા ંપ્રોશલડન્ટ પડંની ___________________લમની એકાઈન્ટ સ્રી પ્રભાણે થલા રેજયભા ંજભા થમા 
પ્રભાણે ફોરિી રૂ.______________ની શવરક ભને ____________કચેયી ભાયપિે શરેા શપ્િા િયીકે ભલા હુ ંશલનિંી કરંુ છ.ં 

૪.નીચે જણાલેર શલભાની ોચરવીઓનુ ંચકુલણુ ંજી.ી.પંડભાથંી કયલાભા ંઅલતુ ંશત ુ.ં 

.ન.ં  ોરીવી નફંય    કા ંન ુ ંનાભ    શલભાની યકભ 

(૧) 

(૨) 

(૩) 

૫.ભાયા જી ી પંડની શવરકના પ્રથભ શપ્િાનુ ંચકુલણુ ંથિા ંફાકીની શવરક ભાટે બાગ ૨ ભા ંઅખયી ચકુલણુ ંકયલા ભાટે શનવશૃિ થમે 
તયુિ હુ ંયજી કયીળ. 

સ્થ :               અનો શલશ્વાસ ુ

              વશી : 

              નાભ : 

િાયીખ :             વયનામુ ં: 



 

 

 

(કચેયીના લડાના ઈમોગ ભાટે ) 

વશલનમ યલાના: કશવાફી શધકાયી શ્રી / જજલ્રા શલકાવ શધકાયી શ્રી / જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ શધકાયી  શ્રી /િયપ જરૂય કામમલાશી 

વારૂ 

૧. જી.ી.પંડ ખાિા નફંય(પ્રશિલમ િેભના ભિા કશવાફી િકો પ્રભાણે)__________________છે. 

૨.િેઓ નોકયીભાથંી િાયીખ __________________ થી શનવિૃ થલાના છે. 

૩. અથી પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે િેભને અેર નીચે મજુફની કાભચરાઈ ેળેગીઓ ૈકી રૂ.____________________ ના 

_______________ શપ્િા  લસરુ રેલાના ને જી.ી.પડંભા ંજભા કયલાના ફાકી છે. 

િેઓને અેર અંળિઃ અખયી ચકુલણાની શલગિો નીચે મજુફ છે. 

ન ં લાઈચય નફંય  ઈાડની િાયીખ કાભચરાઈ ેળગી  લાઈચય નફંય  ઈાડની િાયીખ  અખયીચકુલણુ ં

(૧) 

(૨) 

(૩) 

(૪) 

૪.અથી પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે નીચે મજુફના ઈાડ િેઓના ખાિાભાથંી લીભાના પ્રીશભમભ બયલા ભાટે કયલાભા ંઅવ્મા છે. 

૧ 

૨ 

૩ 

૪ 

 

                      કચેયીના લડાની વશી 

                      િાલકુા શલકાવ શધકાયી  

                     િા..ં 

ભાગ-૨ 

ભાયી જી.ી. પડંની અખયી ચકુલણા ભાટેની ગાઈની િા,___________________ની યજી નવુધંાને ભાયા જી.ી.પંડભા ંફાકી યશિેી 

વંણૂમ શવરક વ્માજ વશીિ શનમભાનવુાય ચકૂલલા ભાટે હુ ંશલનિંી કરંુ છ.ં 

થલા 

ભાયા જી.ી.પંડના ખાિાભા ંયશરેી વંણૂમ શવરક શનમભાનવુાય વ્માજ વશીિ ભને ચકુલણુ ંકયલા ભાટે / િફદીર કયલા ભાટે હુ ંશલનિંી કરંુ 

છ ં

                  વશી : 

                નાભ : 



 

 

               વયનામુ ં: 

(કચેયીના લડાના ઈમોગ વારૂ) 

અ વાથે યલાના : પ્રશિ, જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી ____________________________એ ઓ િેની કચેયીના ળેયા ક્રભાકં 
_______________________િા___________________________ ના નવુધંાને મોગ્મ કામમલાશી ભાટે  

૧.િેઓ શનવિૃ થમા છે/શનવશૃિ લેૂની યજા ઈય ______________ભાવ ભાટે જલાના છે / નોકયીભાથંી રૂખવદ / ફયિયપ કયલાભા ં
અવ્મા છે / કામભી ધોયણે ફદરી કયલાભા ંઅલી છે / નોકયીભાથંી યાજીનામુ ંઅપ્્ુ ં છે/નોકયીભાથંી ____________નોકયી ભેલલા 
ભાટે યાજીનામુ ંઅપ્્ુ ંછે / ને િેઓનુ ંયાજીનામુ ં િા____________ફોયે શરેા / છી સ્લીકાયલાભા ંઅવ્્ુ ં છે િેઓ િેભની નલી 
જગ્માએ િા.___________ફોયે શરેા/છી ના યોજ શાજય થમા છે. 

૨.છેલ્રી જી.ી.પડંની કાિ િેભના ચફર ન.ં____________િાયીખ________________ભાથંી __________ળબ્દોભા ં
_____________________કયલાભા ં અલી છે જેનો લાઈચય નફંય________છે જી.ી.પડંની કાિ રૂ.__________ની છે ને 
કાભચરાઈ ેળગીની યિ ચકુલણીના રૂ.________છે. 

૩.અથી પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે િેઓને શનવશૃિ લેૂના / શનવશૃિ લેૂની યજા ઈય ઈિયિા શરેા / થલા ત્માય છી નોકયી 
છોડિા ંશરેા / છેલ્રા ૧૨ ભાવભા ંકોઆણ જાિની કાભચરાઈ ેળગી ભજુંય કયલાભા ંઅલી નથી. 

અથવા 

પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે િેઓને શનવશૃિ લેૂના /શનવશૃિ લેૂની યજા ઈય ઈિયિા શરેા / છી થલા નોકયી છોડિા ંશરેા / 
છેલ્રા ૧૨ ભાવભા ંનીચે મજુફની ેળગીઓ / ઈાડ િેભના જી.ી. પડંના ખાિાભાથંી ભજુંય કયલાભા ંઅવ્મા છે ને ઈાડ કયલાભા ં
અલેર છે. 

.ન.ં  ેળગી અખયી ઈાડની યકભ         િાયીખ         લાઈચય નફંય 

૧ 

૨ 

૩ 

અથવા 

૪.પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે શનવશૃિ લેૂના / શનવશૃિ લેૂની યજા ય જિા ંશરેા / થલા ત્માયફાદ / થલા નોકયી છોડિા 
શરેા છેલ્રા ૧૨ ભાવભા ંલીભા ોરીવીનુ ંપ્રીશભમભ બયલા ભાટે થલા નલી લીભા ોરીવી / ભાટે નીચે મજુફનો ઈાડ ભજુંય _____ 
કયલાભા ંઅવ્મો છે/થલા કોઇ ઈાડ ભજુંય કયલાભા ંઅવ્મો નથી. 

.ન.ં            યકભ              િાયીખ                    લાઈચય નફંય  

 ૧ 

૨ 

૩ 

૫.પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે કોઇણ પ્રકાયનુ ંવસં્થાનુ ંરેણુ ંલસરુ કયલાનુ ંફાકી નથી/નીચે મજુફ લસરુ રેલાનુ ંફાકી છે. 

૬.અથી પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે,કે િેઓ ન્મ કચેયી થલા યાજ્મ વયકાયની કચેયીભા ં/ વસં્થાભા ંલેૂ યલાનગી રીધા લગય 
યાજીનામુ ંઅેર નથી. 

             

  વશી: 

                    (કચેયીના લડા/ખાિાના લડા ) 

                      (િાલકુા શલકાવ શધકાયી) 



 

 

                  િાલકુા ચંામિ ________ 

X ઈય ન.ં૫ નુ ંપ્રભાણિ પક્િ લશધિિ બશલષ્મ શનશધના કકસ્વાભા ંજ અલાનુ ંછે 

 

પ્રમાણપત્ર 

 

 અથી પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે શ્રી ______________________________ ના જી.ી. પડંની શવરકનુ ંઅખયી ચકુલણુ ં

કયલાનુ ંછે િેભના જી.ી. પડં એકાઈન્ટ નફંય___________________ના ખાિાભાથંી ભજુંય કયેર ને ચકુલેર કાભ ચરાઈ 

ેળગી/અંળિ અખયી ચકુલણાની / અખયી ચકુલણાની પ્રત્મેક નોધ િેભના રેજયભા ંકયલાભા ંઅલી છે ને િે પ્રભાણે િેભના ખાિાની 

શવરક ઘટાડલાભા ંઅલી છે.છેલ્રા ાચં લમભા ંઅલી ભજુંય કયેર કાભચરાઈ ેળગીઓ/અંળિ: અખયી ઈાડની નોધ િેભના રેજય 

કશવાફભા ંભેં જાિે િાવી છે ને અલી કોઇણ નોધ રેજય કશવાફભા ંનોધ્મા ને રેલામા લગયની યશી નથી. 

 

 

સ્થ :                              વશી/કચેયીના/ખાિાના લડા 

િાયીખ :                   શોદ્દો 

 

 

 

 

 

 

બાહંિેરી 

 

જી.ી.પંડ એકાઈન્ટ નફંય ________________________ ભા ંએકશિિ થમેર શવરક ને અખયી ચકુલણુ ંકયલાભા ંઅલે િેભા ંગય કોઇ 

યકભ થલા યકભનો કશસ્વો લધાયે ચકૂલાઇ ગમો શોમ થલા કોઇ જી.ી.પંડ અંગેની / લસરુાિ કયલાની યશી ગઇ શોમ થલા ન્મ 

કોઇ કાયણવય ચકુલણુ ંભલાાિ કયિા લધાયે કયલાભા ંઅવ્્ુ ંશોમ િો અલી લધ ુચકુલેર યકભ વયકાયશ્રીભા ંિાત્કાચરક યિ કયલા 

અથી હુ ંફાશંધેયી  ૂછ.ં 

 

                ૧. ખાિેદાયની વશી 

               ૨.શન્કુ્ક્િની વશી 

 

વાક્ષીની વશીઓ ને વયનાભા ં---- 

૧. 

૨. 

 

                રૂફરૂ 



 

 

                   કચેયીના / ખાિાના લડાની વશી  

 

 

જનર પ્રોધવડન્ટ ફંડની આખરી ચકુવણાની અરજી સાથે કચેરીના / ખાતાના / વડા એ /પ્રત્યેક બાબત અંગે જવાબ આપી 
મોકવાનુ ંચેકીસ્ટ. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(૧).  નમનુા : અખયી ચકુલણાની યજી અ વાથે શનમિ કયેર નમનુા ૧૦ ભા ંશધકાયી / કભમચાયીનુ ં 

 ૨ નાભ : 

 ૩ શોદ્દો : 

 ૪ જન્ભ િાયીખ : 

 ૫ નોકયીભા ંદાખર થમા િાયીખ : 

(૨). ખાિેદાય / દાલો કયનાય ને કચેયીના લડાએ બયલાની શલગિો 

(અ) જો અખયી ચકુલણાની યજી િક ૧૦ શોમ િો  

 ૧. ખાિેદાય દ્વાયા અખયી ચકૂલણાના પ્રવગેં ખાિાનો નફંય િે અંગે ાયા૧,૨,ને ૩,વાભે યજદાયે ભાકશિી ખયી યીિે બયી છે.? 

 ૨. કચેયીના લડાએ ાયા ૨ ભા ંપ્રવગં અંગેની બયલાની ભાકશિી ખયી યીિે ને વંણૂમ બયી છે.? 

 ૩. ાયા ૩ ભા ંછેલ્રી કાિ અંગેની ફધી શલગિો વાચી બયી છે.? 

 ૪. ાયા ૩ ભા ંજો ખાિેદાય શનવશૃિ લેૂ છ ભકશના શરેા પાો બયલાનુ ંફધં કયલાનો શલકલ્ અપ્મો શોમ,િો ખયેખય ક્ા ં 

    ભશીનાથ કાિ ફધં કયલાભા ંઅલી છે િેની શલગિ  

૫. ાયા ૪ ને ૫ ભા ંકાભચરાઈ ેળગી / અંળિ: અખયી ચકુલણુ ંછેલ્રા ફાય ભાવભા ંનશી કમામ અંગેનુ ંપ્રભાણિ થલા  

   કાભ ચરાઈ ેળગી અંળિ અખયી ચકુલણાની શલગિો વંણૂમણે અલાભા ંઅલી છે? 

૬. કચેયીના ખાિાના લડા દ્વાયા ઈાડની નોધ રેજયભા ંકયલાભા ંઅલી છે ને જાિે છેલ્રા ાચં લમની અલી નોધ િાવી છે  

    િેનુ ંપ્રભાણિ વાભેર છે? 

૭. ખાિેદાયે / ની્ુકં્ક્િએ લધાયે ચકુલણુ ંથઆ જામ િો લધાયે ચકુલેર યકભ યિ કયલાની રેચખિ ફાશંધેયી અી છે.? 

૮.યાજીનાભા ંપ્રવગેં (ાયા ૭ ભા ં) કઇ જગ્માએ ક્ા ંશોદ્દાભા ંકઇ કચેયીભા ંનોકયી સ્લીકાયલાભા ંઅલી છે.િેની શલગિે દળામલલાભા ં 

     અલી    છે.? 

અન્ય ખાસ જરૂરરયાતો : 

() ગજુયાિ વશલિવ (અય.એ.ી.) રૂલ્વ ૯૭૫ અંગેનુ ં‘એકયમવમ’ 

૧.ગાય ચકાવણી કમામ અંગેનુ ંગાય ચકાવણી એકભનુ ંરોકરપડંનુ ંિેના ખયાણાનુ ંપ્રભાણિ લાઈચય નફંય િાયીખ ને 
એકયમવમ ની યકભ જી.ી.પંડના ખાિાભા ંજુદી જભા દળામલેર છે 

 ૨.યજી િક વાથે દેવાઇ ચંના એકયમવમભાથંી કોઆણ યકભ નશી ઈાડલાનુ ંપ્રભાણિ વાભેર છે. 

(ફ) વમંોજીિ લીભા મોજના ભાટે : 

 ૧. લવાન નોકયી દયશભમાન થ્ુ ંછે.? 

 અથી હુ ંપ્રભાચણિ કરંુ છ ંકે ચેકરીસ્ટભા ંજણાલેર મદુ્દાઓ અંગેની ભાકશિી ભેં જાિે ચકાવી જોઇ છે.ને િે ખયી ને વાચી 
ભાલભુ ડી છે. 



 

 

                  વશી 

                  નાભ 

                               કચેયીના લડા/ખાિાના લડાનો શોદ્દો 

                              ને ટારનુ ંસ્ષ્ટ વયનામુ:ં 

પ્રમાણપત્ર 

અથી પ્રભાચણિ કયલાભા ંઅલે છે કે શ્રી ...................................................... ના જ.પ્રો.પડં ભાથંી શવરકનુ ંચકુલણુ ં કયલાનુ ં છે િેભના 
જ.પ્રો.પડં ન.ં......................ના ખાિાભાથંી ભજુંય કયેર ને ચકુલેર કાભ ચરાઈ ેળગી-ધમ અખયી ઈાડ ચકુલણાની પ્રત્મેક નોધ 
િેભના રેજયભા ંકયલાભા ંઅલેર છે.છેલ્રા ાચં લમભા ંઅલી ભજુંય કયેર કાભચરાઈ ેળગીઓ/અંળિ: અખયી ઈાડની નોધ િેભના 
રેજય કશવાફભા ંભેં જાિે િાવી છે ને અલી કોઆણ કશવાફભા ંનોધ્મા ને રેલામા લગય યશી નથી. 

              ઈાડ ને ચકુલણી શધકાયી 

બાહંિેરી 

જી.ી.પંડ એકાઈન્ટ ન.ં...........................ભા ંએકશિિ થમેર શવરક ને અખયી ચકુલણુ ંકયલાભા ંઅલે િેભા ંગય કોઇ યકભ થલા 
યકભનો કશસ્વો લધાયે ચકૂલાઇ ગમો શોમ થલા કોઇ જી.ી.પડં અંગે/લસરુાિ કયલાની યશી ગઇ શોમ થલા ન્મ કોઇ કાયણવય 
ચકુલણુ ંભલાાિ કયિા લધાયે કયલાભા ંઅવ્્ુ ંશોમ િો અલી લધ ુચકુલેર યકભ વયકાયશ્રીને િાત્કાચરિ યિ કયલા હુ ંફાશંધેયી અુ ં
છ.ં 

               કભમચાયીની વશી 

             નાભ : 

             શોદ્દો : 

વાક્ષી વશી  

૧ 

૨ 

રૂબરૂ 

પ્રાચામમશ્રી વશી/શવક્કા                  ઈાડ ને ચકુલણી શધકાયીની વશી 

 

એડવાન્સ પહોચ 

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

અથી રખી અુ ંછ ંકે ભને ભાયા જ.પ્રો.પડંભા ંઅખયી કશવાફના રૂ. ...................................... અંકે રૂશમા  ----------------------------
----- યુા અજયોજ ચેક-ડ્રાફ્ટ ન.ં .....................િાયીખથી ભેર છે. 

સ્થ :- 

િાયીખ :- 

કચેરીના ઉપયોગ સારૂ 

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

૨.  િેઓ શનવશૃિ/ફદરી/શરેા છ ભાવ ગાઈ કાિ ફધં કયાલેર છે/કયાલેર નથી. 

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



 

 

૪.િેઓને શનવશૃિ શરેા ૧૨ ભાવભા ંરૂ. ...........................ઈાડ અેર છે. 

૫.િેઓ ાવે િેની કચેયીનુ ંખાિાકીમ રેણુ ંકે િાવ ફાકીભા ંનથી. 

૬.િેઓ ન્મ કચેયી થલા યાજ્મ વયકાયશ્રી/વસં્થાભા ંલૂમ ભજૂંયીલગય યાજીનામુ ંઅેર નથી. 

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

                કચેયી લડાની વશી 


