
 

 

આખરી ઉાડ તથા એક જિલ્ામાાંથી ફીજા જિલ્ામાાં જિ.ી.પાંડના નાણા ટ્રાન્શપર કરળા માટેન ાં પોમમ 

પોમમ નાં. ૧૦ ખ (અધધકારીઓ/કમમચારીઓ માટે ) 

પ્રધત, 

જિલ્ા પ્રાથધમક ધક્ષણાધધકારી શ્રી, 

જિલ્ા ધક્ષણ શધમધત ___________ 

જિલ્ા ાંચાયત ______________ 

 

 

મેં.શાષફે, 

(૧)  હ ાં તા,__________________ ના રોિ સ્ળૈચ્છિક-ળય  ધનવધૃિ ેનાર છાં./ીધી િે. અથળા             

___________________ આળે છાં. 

 

(૨) મારી કાયમી ધોરણે ________________________જિલ્ામાાં ફદી કરળામાાં આળે િે અને હ ાં 

____________જિલ્ામાાં _________________તા._______________ થી મારી પરિ ઉર ષાિર થયો છાં. 

 

(૩) મારો િનર પ્રોધળડન્ટ પાંડ નાં ________________િે. 

 

   (૪) હ ાં મારી કચેરી મારપતે ચ કળણ ાં મેલળળા માગ ાં છાં.મારા શષીના નમ ના તથા એડળાન્શ સ્ટેમ્ રીશીપ્ટ   તથા નો        

દડય ટી શટી આ શાથે શામે િે. 

 

   (૫) મારો પ્રો.પાંડ ખાતા નાં _______________માાં િમા થયે રકમ મને એક શાથે વ્યાિ શષીત ધનયમાન શાર      

ચકૂળળા/તફદી કરળા માટે હ ાં ધળનાંતી કર ાં છાં. 

 

                આનો ધળશ્વાસ  

              નામ : 

               ષોદ્દો :  

 

 

 

 

 



 

 

ચેકીસ્ટ 

(૧) કમમચારીન ાં નામ : 

(૨) ષોદ્દો : 

(૩) િન્મ તારીખ : 

(૪) રીટાયડમ તારીખ : 

(૫) મલૂ ધનમણ ાંક તારીખ : 

(૬) િ.પ્રો.પાંડ.નાંફર : 

(૭) ખાત  ાં ફાંધ કરળાન ાં કારણ અને તારીખ : 

(૮) અરિદાર શાથેનો શફાંધ : 

(૯) અરિદાર ન ાં કાયમી શરનામ ાં : 

 

                      અરિદારની શષી/ષોદ્દો 

 

શષીના નમ ના  

૧ 

૨ 

૩ 

 

રૂબરૂ 

                                                                       ખાતા/કચેરીના ળડાની શષી તથા ષોદ્દો 

પ્રમાણત્ર  

 આથી પ્રમાણત્ર આળામાાં આળે િે કે શ્રી _____________________ ષોદ્દો _______________ ની શામે 

આિની તારીખે કોઈણ પ્રકારની ખાતાકીય તાશ ચાતી નથી તેમિ શરકારી/ાંચાયત કે શાંસ્થા ન ાં કોઈ ેણ ાં 

ફાકીમાાં નથી. 

                      ખાતા/કચેરીના ળડાની શષી તથા ષોદ્દો 

 

 

 

 



 

 

પ્રમાણત્ર  

 આથી પ્રમાણણત કરળામાાં આળે િે કે શ્રી ............................................... ના િ.પ્રો.પાંડમાાંથી શીાકન ાં ચ કળણ ાં 

કરળાન ાં િે તેમના િ.પ્રો.પાંડ.નાં. ................... ના ખાતામાાંથી માંજ ર કરે અને ચ કળે કામ ચાઉ ેગી-અધમ આખરી 

ઉાડ ચ કળણાની પ્રત્યેક નોધ તેમના ેિરમાાં કરળામાાં આળે િે.િેલ્ા ાાંચ ળવમમાાં આળી માંજ ર કરે કામચાઉ 

ેગીઓ/અંત: આખરી ઉાડની નોધ તેમના ેિર હષશાફમાાં મેં જાતે તાશી િે અને આળી કોઈણ હષશાફમાાં 

નોધ્યા અને ેળાયા ળગરની રષી નથી. 

                            ઉાડ અને ચ કળણી અધધકારી  

 

બાાંહધેરી 

જિ.ી.પાંડ એકાઉન્ટ નાં. ...................................... માાં એકત્રીત થયે ધશક અને આખરી ચ કળણ ાં કરળામાાં આળે તેમાાં 

અગર કોઈ રકમ અથળા રકમનો હષસ્શો ળધારે ચકૂળાઈ ગયો ષોય અથળા કોઈ જિ.ી.પાંડ અંગે/ળસ ાત કરળાની રષી 

ગઈ ષોય અથળા અન્ય કોઈ કારણશર ચ કળણ ાં મલળાાત્ર કરતા ળધારે કરળામાાં આવ્્ ાં ષોય તો આળી ળધ  ચ કળે 

રકમ શરકારશ્રીને તાત્કાણક રત કરળા હ ાં ફાાંષધેરી આ ાં છાં. 

                                     કમમચારીની શષી 

                    નામ: 

                   ષોદ્દો : 

શાક્ષી ની શષી: 

૧ 

૨ 

રૂબરૂ 

પ્રાચાયમશ્રી શષી/ધશક્કા                    ઉાડ અને ચ કળણી અધધકારી  

એડવાન્સ હોચ 

 

 હ ાં શ્રી/શ્રીમતી .......................................................................... િ.પ્રો.પાંડ. નાં. ..................................... 

આથી ખી આ ાં છાં કે મને મારા િ.પ્રો.પાંડમાાં આખરી હષશાફના રૂ................. અંકે રૂધયા ......................... રા આિ 

રોિ ચે-ડ્રાફ્ટ નાં .....................તારીખથી મલે િે. 

સ્થલ : 

તારીખ : 

 

 



 

 

 

કચેરીના ઉયોગ સારૂ 

 

૧. તેઓ તા .............................ના રોિ ધનવતૃ થયા િે/થનાર િે. 

૨.તેઓ ધનવધૃિ/ફદી/ષેા િ માશ અગાઉ કાત ફાંદ કરાળે િે/કરાળે નથી. 

૩.તેમને ચ કળે ેગી રૂ....................................ના શરખા ષપ્તામાાં ળસ  કરે િે. 

૪.તેઓને ધનવધૃિ ષેા ૧૨ માશમાાં રૂ. ...................... ઉાડ આે િે. 

૫.તેઓ ાશે અતે્રની કચેરીન ાં ખાતાહકય ેણ ાં કે તાશ ફાકી નથી. 

૬.તેઓ અન્ય કચેરી અથળા રાજ્ય શરકારશ્રી/શાંસ્થામાાં ળૂમ માંજૂરી ળગર રાજીનામ ાં આે નથી. 

૭.િેલ્ી કાત માશ ...................................રૂ. .......................................કરે િે. 

 

              કચેરીના વડાની સહી. 

 


