
રજા માટેની અરજી 

નોંધ:-બાબતો ૧ થી ૯ રાજ્યપત્રિત તમેજ બબન-રાજ્યપત્રિત સૌ અરજદારોએ ભરવાની છે. 
 

બાબતો ૧૦ અને ૧૧ ,નાણાકીય ત્રનયમ ૮૧(બી)(૨) નીચ ેકે-(ક)મ ુંબઈ રાજ્ય સવેા ત્રનયમોના ત્રનયમ ૭૩૬(બી) ના પરુંત  ક (એ) 
અથવા (બી)કે (બી) (૨) અથવા(ખ) અન્વય ેસન ૧૯૩૫ ના સ ધારેલા રજા ત્રનયમોના ત્રનયમ ૧૦(સી) અબ ે૧૦(ડી) નીચ ેતબીબી પ્રમાણપિ 
પર સરેરાશ પગારે રજા માટે અરજી કરી હોય ત્યારે લાગ  પડે છે. 
 

બાબત ૧૩ રાજ્યપત્રિત અત્રધકારીઓન ેજ લાગ  પડે છે. 
બાબત ૧૪ અન ે૧૫ બબન રાજ્યપત્રિત અત્રધકારીઓન ેજ લાગ  પડે છે. 
૧.  અરજદારન ું નામ ...... ..... ..... .... ..... 

૨.  લાગ  પડતા રજા ત્રનયમો .... ..... ..... ..... 

૩.  જે જગ્યા ધરાવતા હોય તે ....... ..... ..... ..... 

૪.  ત્રવભાગ અથવા કચરેી  ..... ..... ..... ..... 

૫.  પગાર ..... ..... ...... ..... ..... ..... 

૬.   હાલની જગ્યા પર મળત ું ઘરભાડ ું ભથ્ ું,વાહન ભથ્ ું અન ેઅન્ય  

     વળતર ભથથા 

૭.  જોઈતી રાજાનો પ્રકાર અન ેમ દત અન ેરજા પ્રારુંભની તારીખ 

૭-ક  રજાના આગળ કે પાછળ જોડવા હોય ત ેરત્રવવારો તથા રજાના  

      દદવસો 

૮.  રજા માુંગવાન ું કારણ 

૯.  છેલ્લી રજા પરથી પાછા ફયાાની તારીખ અને ત ેરાજાનો પ્રકાર  

    અન ેમ દત 

૧૦. મારી આ રાજા ચાલ  હોય ત ેદરમ્યાન અથવા તો પરૂી થય ેજો  
     નોકરીમાુંથી ત્રનવતૃ થાઉં તો સરેરાસપગારે/     રજા અન્વય ે 
     આકારેલા રજાના પગાર તથા મ ુંબઈ રાજ્ય સેવા ત્રનયમોના ત્રનયમ  
     ૭૩૬(બી)(૨)ના પરુંત  ક સન ૧૯૩૫ના સ ધારેલા રજા ત્રનયમોના  
     નીંયમ ૧૦ (અ)નો પરુંત  ક લાગ  પાડવામાું આવ્યો ન હોય તો  
     મળવાપાિ થાત તવી સરેરાશ અધા પગારી રજા /અધા પગારી રજા  
     દરત્રમયાન આકારેલ રજાના પગાર વચ્ચેના તફાવતની રકમ જરૂર  
     જણાય ેરકમ મારા પને્શનમાુંથી કપટ દ્વારા પરત ભરપાઈ  
     કરવાની આથી હ ું બાુંહધેરી આપ ું છુ. 
૧૧.  લનેી ન થતી હોય તવેી મ ેભોગવલેી રજા કરતા ઓછી ન હોય  
     તટેલી અધા પગારી રજા માટે હ ું હકદાર ન બન ું ત્યાું સ ધીમાું જો હ ું  
     સ્વચે્છાએનોકરીમાુંથી ત્રનવતૃ થાઉં અથવા નોકરીમાુંથી રાજીનામ ું  
     આપ ું તો “મ ુંબઈ રાજ્ય સવેા ત્રનયમો”ના ત્રનયમ ૭૩૬(સી)અથવા  
     સન ૧૯૩૫ના સ ધારેલા રજા-ત્રનયમોના ત્રનયમ૧૦(ડી) (સન  
     ૧૯૫૯ ના મ .ર.સ.ેની. ગ્રુંથ (૨)ન ું પદરત્રશષ્ટ૪૪-એ)લાગ   
     પાડવામાું ન આવ્યા હોત તો મળવાપાિ ન થાત તેવી”લણેી ન  
     થતી રજા “દરત્રમયાન આકારેલી રજાનાપગારની રકમ પરત  
     ભરપાઈ કરવાની આથી હ ું બાુંહધેરી આપ ું છુ.... 
 
  
 
 
 

 તારીખ:          અરજદારની સહી: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

૧૨. ત્રનયુંિણ અત્રધકારીઓનો અબભપ્રાય અન/ેઅથવા ભલામણ  
    તારીખ:       (સહી) 
        (હોદ્દો) 
૧૩.  ઓડીટ અત્રધકારીનો અહવેાલ .... ..... ..... 
    તારીખ:       (સહી) 
        (હોદ્દો) 
૧૪. આ અરજી પહલેા અરજદારે મળેવલેી રાજાની ત્રવગત..... 
રજાનો પ્રકાર  ચાલ  વર્ામાું  ગયા વર્ા દરત્રમયાન  ક લ 

સરેરાશ પગારે.... ...... .....  .... 
 

તબીબી પ્રમાણપિ પર સરેરાશ પગારે.....     ......     .......   ...... 
 

અધા –સરેરાશ પગારે...    .........  .......   .......   ......   ....... ...... 
 

તબીબી પ્રમાણપિ પર અધા-સરેરાશ પગારે .... .... ..... ..... ...... 
 

ચોથા ભાગના સરેરાશ પગાર....... ....    ........    ..........    ........  
 

તબીબી પ્રમાણપિ પર ચોથા ભાગના સરેરાશ પગાર .... 
 

ચઢેલી રજા 

 

અધા પગારી રજા 

 

રૂપાુંતદરત રજા 

 

લનેી ન થતી રજા  
 

અસાધારણ રજા 

 

ક લ 

   

 
 

મળૂભતૂ ત્રનયમો 
૧૫.  આથી પ્રમાબણત કરવામાું આવ ેછે મ ુંબઈ રાજ્ય સવેા ત્રનયમોના ત્રનયમ................અન સાર તા..........................૨૦૦ થી  

સન ૧૯૩૫ના સ ધારેલ રજા ત્રનયમો 
 
 

ચઢેલી રજા 

તા....................૨૦૦    સ ધીની.........................મદહના......................દદવસની અધાપગારી રજા મળવાપાિ છે. 
સરેરાશ પગારે રજા 

 
 

તારીખ:       (સહી) 
 

(હોદ્દો) 
૧૬.  મુંજૂરી આપતા અત્રધકારીના હ કમ  
 
 

તારીખ:       (સહી) 
 

(હોદ્દો) 

અરજદારન ેકોઈ વળતર ભથ્ ું મળત ું હોય તો રજા પરૂી થય ેઆજ જગ્યા પર કે આવા જ ભાથથવાળી બીજી કોઈ જગ્યા પર તેમના 
પાછા ફરવાની શક્યતા છે કે કેમ ત ેમુંજૂરી આપતા અત્રધકારીએ જણાવવ ું જોઈએ. 


