ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ : અમદાાિાદા – 380 014
એલટીસી/ હોમટાઉન માટે એડવાનસ મમેળવવા માટેન નું અરજી પત્રક
બલોકક-..............................સબ બલોક........................
રવાનાકવવભાગકતારીખકપ્રવત,
કનલસચિવશી,
ગ ૂજરાત વવદાપીઠ, અમદાાવાદા-14
મનમે ‘રજા પ્રવાસ રાહત’ વનયમો અંતગર્ગત તા.....................થી તા.......................દારમયાન
Anywhere in India LTC/ Home Town માટે અંવતમ સથળ …................ મનકામમે જવા માટે તા.
…....................ના રોજ કનલસચિવશી દારા સુંમતી આપવામાું આવી છે મે જેની નકલ આ સાથમે સામમેલ
છે મે. મનમે મળવાપાત્ર પ્રવાસખિર્ગનો અંદાાજ નીિમે મનજબ છે મે.
(1) મુંજૂરી અનનસાર પ્રવાસમાું જનાર સમેવક તથા આવશત કનટનુંબીજનોની ટિકટકીટની સુંખ્યયા
આખી ટિકટકીટ..........અડધી ટિકટકીટ..........
(2) પ્રવાસની અંદાાજી ખિર્ગની વવગતતારીખ

મનખ્યય મથક

પ્રવાસનન ું છે મેલેનું સથળ

અંદાાજી

મનસાફરીનનું

ટિકક.મી.

માધ્યમ

અંદાાજી ભાડનું રૂવપયા
જતા

કનલ

આવતા

(3) કનલ અંદાાજી ખિર્ગક-.રૂ...............................
(4) એડવાનસની જરૂરીઆત રૂક-....................
બાંયધરી
ન બ સાિી છે મે . મનમે
આથી હન ું જાહેર કરુંન છું કે ઉપર દારાર્ગવમેલી વવગતો મારી જાણ અનમે માટિકહતી મ જ
એલટીસી/હોમટાઉન માટે એડવાનસની રકમ મળરમે પછે ી ટિકદાન-10 માું પ્રવાસની ટિકટકીટ રજૂ કરીર. કોઇ
કારણસર મારે પ્રવાસ રદા કરવો પડે અથવા એડવાનસ મળયમેથી ટિકદાન-10 ના સમયગાળામાું ટિકટકીટ્સ
રજૂ કરવામાું વનષફળ જાઉં તો એડવાનસ પમેટે લીધમેલી તમામ રકમ એકસાથમે પરત કરીર.
સથળકતારીખ--

(સમેવકની સહી)

અરજી મળયા તા......................

રજીસટર પાન નુંબર--

અરજી સાથમે મળમેલ બીડાણક1.

એલટીસી/ હોમટાઉન પ્રવાસમાું જવા માટે કનલસચિવશીની વહીવટી મુંજૂરી

2.

પ્રવાસમાું જવા માટે મુંજૂર કરવામાું આવમેલી રજા અરજી

3.

પ્રવાસ માટે ટિકટકીટ ખરીદાવામાું આવી હોય તો તમેની ફોટો નકલ

4.
5.
સમેવકે કરેલી અંદાાજી ખિર્ગની િકાસણી કરવામાું આવી છે મે.
સમેવકનમે મળવાપાત્ર કનલ રીઇમબસર્ગમમેનટની રકમક- રૂ...................................
સમેવકે માુંગમેલ એડવાનસની કનલ રકમ
અંદાાજી પ્રવાસ ખિર્ગના 90 ટકા

- રૂ...................................
રૂ...................................

એડવાનસ રૂ. ….........................ચનકવવા ભલામણ

સુંબુંવધત કારકનન/મનખ્યય કારકનન.ની સહી

મદાદાનીર કનલસચિવ

એડવાનસ રૂ.........................ચનકવવા
નાયબ કનલસચિવ (ટિકહસાબ)
એડવાનસ રૂ. …................અંકે રૂવપયા................................................................. મળયા છે મે.
સમેવકની સહી

રોકડનીર

તા.
સેિકે ધયાનમાં રાખિાનાપી બાબતત
1.

સમેવકનમે પ્રવાસમાું જવાના તથા આવવાના અંદાાજી ટિકટકીટ ભાડાના 90 ટકા સનધી એડવાનસ મળી રકરમે.

2. રે લવમે દારા પ્રવાસમાું જવાનનું હોય તો પ્રવાસમાું જવાની તારીખના 60 (સાઇઠ) ટિકદાવસ પહેલા અનમે અનય
માધ્યમથી પ્રવાસમાું જવાનનું હોય તો પ્રવાસના 30 (ત્રીસ) ટિકદાવસ પહેલા એડવાનસ મળી રકરમે.
3. એડવાનસ લીધા પછે ી ટિકદાન-10 માું ટિકટકીટની ફોટો નકલ મનખ્યય કાયાર્ગલયમાું જમા કરાવવાની રહેરમે . અનમે જો
ટિકટકીટનો ખરે ખર ખિર્ગ એડવાનસ કરતા ઓછે ો થયો હરમે તો વધારાના એડવાનસની રકમ ત નરત જ ભરપાઇ
કરવાની રહેરમે.
4. એલટીસી/હોમટાઉન પ્રવાસ માટે એડવાનસ લીધન ું હરમે તો પ્રવાસમાુંથી પરત ફરવાના 30 ટિકદાવસમાું વનયત
પત્રકમાું કલમેઇમ કરવાનો રહેરમે અનયથા પૂરો કલમેઇમ રદા થવાનમેપાત્ર રહેરમે.
5. એડવાનસ લીધા બાદા સમેવક વનયત સમય મયાર્ગદાામાું ટિકટકીટ રજૂ ન કરે , પ્રવાસમાું ન જાય અનમે એડવાનસ પરત ન
કરે તો એડવાનસ તરીકે લીધમેલી રકમ પ્રોવવડનટ ફુંડ ઉપરનન ું વ્યયાજ વત્તાા બમે ટકા દાુંડનીય વ્યયાજના ધોરણમે
એડવાનસની રકમ વસનલ લમેવામાું આવરમે.

