
ભારત અથવા વતન પ્રવાસ અંગેની અરજી ફોર્મ 

નાર્  હાલનો પાયાનો પગાર 
(મળૂ પગાર + ગે્રડ પે) 

 

હોદ્દો   નનર્ણ ુંકની તારીખ   

નવભાગ   અરજીની તારીખ   

પ્રનત, 
ડીનશ્રી, 
બી.જે.રે્ડીકલ કોલેજ, 
અર્દાવાદ. 
 

નવષય:- રજા પ્રવાસ રાહત ( L.T.C) / વતન પ્રવાસ (HOME TOWN)ર્ુંજ ર કરવા બાબત.... 
 

શ્રીર્ાન, 
 

 સરકારશ્રીના નાણા નવભાગના ઠરાવ નું.ર્સબ/૧૦૨૦૦૭/૧૦૬૫/ચ તા.૦૮/૦૬/૦૭  થી આ યોજના બ્લોક વષમ 
૨૦૦૪-૦૭ થી પ નઃ શર  કરવાર્ાું આવેલ છે અને વખતોવખતના રાજા પ્રવાસ રાહતના નનયર્ોને આધારે હ ું તથા ર્ારી સાથેના 
આનશ્રત ક ટ ુંબના સભ્યોસહહત ભારત અથવા વતન પ્રવાસે જવા ર્ાુંગીએ છીએ .જેની નવગતો આ મ જબની છે. 
૧  રજા પ્રવાસ રાહત બ્લોક વષમ:- વતન પ્રવાસ રાહત બ્લોક વષમ:- 

૨ જાહરે કરેલા સ્થળન ું નાર્  

૩ જાહરે કરેલા સ્થળે જવા ર્ાટેનો ર ટ  

 જવા ર્ાટે  અર્દાવાદથી    

 પરત આવવા ર્ાટે    થી અર્દાવાદ 

૪ પ્રવાસ ર્ાટે ર્ુંજ ર કરેલ રજાની નવગત :- 

 રજાનો પ્રકાર :-   

 રજાની તારીખ :-  ક લ હદવસો  

 પ્રવાસ શર  થવાની તારીખ :-   

૫ પ્રવાસર્ાું સાથે આવનારા ક ટ ુંબના સભ્યોની નવગતો  
ક્ર્
  

નાર્  ઉર્ર  સુંબધ  નોકરી કરતા હોય 
તેસુંસ્થાન ું નાર્ 

નોધ ર્ાનસક 
આવક  

      

      

      

      

      

      

૬ રજા પ્રવાસ રાહત ર્ાટે મ સાફરી અંગેની નવગતો (ર્ળવાપાત્ર પ્રવાસ બ્્થાના નનયર્ો મ જબ) 
 મ સાફરી કયા ર્ાગે   

 મ સાફરી કયા વગમર્ાું  
 



 
 
 

ઉપરોક્ત  પ્રવાસનો લાભ લેવા બદલ સરકારી ઓડીટ/વાુંધો અન્વયે જો કોઈ રકર્ ભરપાઈ કરવાની થશે 
તો તે હ ું ભરપાઈ કરવા ર્ારી સુંર્તી આપ ું છુ.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

રજા પ્રવાસ રાહત ર્ાટે આપવાના પ્રર્ાણપત્રો 
 

૧. સને ૨૦૦૮-૧૧ ના ઘટક વષમના સર્યગાળા સુંબધે ર્ારા પોતાના ર્ાટે અથવા ર્ારા ક ટ ુંબ ર્ાટે રાજા 
પ્રવાસ રાહત પ રતી બીજી કોઇપણ ર્ાુંગણી રે્ રજ  કરી નથી. 

૨. રે્/ર્ારી પત્નીએ બાળકો સાથે/રે્ પોતે કરેલા પ્રવાસ સુંબધી રજા પ્રવાસ રાહત ર્ાટેન ું પ્રવાસ ભ્્ ું ર્ ે
આવકાર્ ું છે.ર્ાુંગણી અગાઉના પ્રસુંગ ેતે ટ કડી સાથે પ્રવાસ નહહ કરનાર બાળકો સાથે ર્ારી પત્નીએ /રે્ 
પોતે  કરેલ પ્રવાસ સુંબધી છે. 

૩. આ પ્રવાસ બાળકો સાથે ર્ે /પત્નીએ એકરાર કરાયેલો વતન એટલેકે.............................................અથવા 
કોઈ પણ સ્થળની મ લાકાત એટલેકે .............................................................................................સ્થળે  
જવા ર્ાટે કયો છે. 

૪. પ્રર્ાિણત કરવાર્ાું આવે છે કે ર્ારા પનત/ર્ારી પત્ની સરકારી નોકરીર્ાું નથી.પ્રર્ાિણત કરવાર્ાું આવે છે કે 
ર્ારા પનત/ર્ારી પત્ની સરકારી નોકરીર્ાું છે અને સુંબનધત ઘટક વષમના સર્યગાળા ર્ાટે તેર્ના ર્ાટે 
આથવા ક ટ ુંબના કોઈ સભ્યો ર્ાટે આ છુટછાટનો લાભ લીધો નથી(લાગ  ન પડત ું તે કાઢી નાખવ ું) 

૫. આથી પ્રર્ાણપત્ર આપ ું છુ કે ર્ારી સાથે પ્રવાસે આવનાર અરજીર્ાું દશામવેલ ર્ારા ક ટ ુંબના સભ્યોની ર્ાનસક 
આવક રૂ.૫૦૦/- થી ઓછી છે અને તેઓ ર્ારા પર સુંપણૂમપણે આધાહરત છે અને આ અંગેની કોઈ પન 
હકીકત ખોટી ઠરશે તો તે અંગેની તર્ાર્ જવાબદારી ર્ારી અંગત રહશેે. 
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