
ગૂજરાત  વિદાપાપીઠ :  અમદાાિાદા – 380 014

એલટીસી/ હોમટાઉન પ્રવાસ બીલ બલોકઃલ-..............................સબ બલોકઃ........................

ભાગ-1 (સેવકેઃ ભરવો)
1. સેવકઃનું નામ -................................................................................

2. હોદો તથા વવભાગ -...............................................................................વનમણંૂકઃ તા...................
3. પગાર ધોરણ તથા ગેડ પે -....................................................................

4. પ્રવાસ માટે મંજૂર કઃરવામાં આવેલી રજાનો પ્રકઃાર...........................તા.......................થી તા..............
5.પ્રવાસમાં જનાર આવઆશ્રિત કુટંુબીજનોની વવગત

ક્રમ આવઆશ્રિતનું નામ સેવકઃ સાથે સંબંધ જનમતારીખ
તથા પ્રવાસ
તારીખે ઉંમર

પરરણીત/
અપરરણીત

વ્યવસા્ય/
અભ્્યાસની

વવગત

માવસકઃ આવકઃ

6.પ્રવાસની વવગત

નીકઃળ્યા પહોંચ્યા અંતર
રકઃ.મી.

પ્રવાસનું
માધ્યમ

વગ્ રટકઃીટ
સંખ્યા

ચકુઃવેલું ભાડંુ
ર.

રરમાકઃ્

કુલ મળવાપાત્ર પ્રવાસ ખર્્ચ

બાદલ- આ હતે ુમાટે લીધેલ એડવાનસ ર.

7. સેવકઃને પ્રવાસ માટે જે વગ્ મળવાપાત્ર હો્ય તે કઃરતા ઉંર્ચા વગ્માં પ્રવાસ કઃ્ય પ્રવાસ કર્યો હો્ય તો તેની વવગત

પ્રવાસના સથળ વાહન મસુાફરીનો વગ્ ખરેખર
મળવાપાત્ર વગ્

રટકઃીટની સંખ્યા ખરેખર ચકુઃવેલું
ભાડુ.ંનીકઃળ્યા પહોંચ્યા

8. પ્રવાસના જે સથળો રેલ્વવેથી જોડા્યેલા હોવા છતાં By Road મસુાફરી કઃરી હો્ય તો તેની વવગત

પ્રવાસના સથળ ખરેખર ચકુઃવેલું બસ
ભાડુ.ં

મળવાપાત્ર રેલ્વવે વગ્ રેલ્વવે ભાડું.

નીકઃળ્યા પહોંચ્યા



આથી હું પ્રમાણણત કઃરંુ છં કઃે-
1. ખરેખર મળવાપાત્ર પ્રવાસ ખર્્ચના તમામ આધાર (મૂળ રટકઃીટ સરહત) બીલ સાથે જોડ્ા છ.ે
2. મારા પત્ન/  પવત સરકઃારી નોકઃરી/પીએસય/ુકઃોપ પ્રવાસ કર્યોરેશન/ઓટોનોમસ બોડીમાં કઃામ કઃરતા નથી/

….............................................................ઓફીસમાં નોકઃરી કઃરે છે અને તેમણે તેમની ઓફીસમાંથી અલગથી
તેમના માટે કેઃ ઉપર દશા્વેલા કુટંુબના કઃોઇ સભ્્ય માટે એલટીસી બલોકઃ ….................................... માટે એલટીસીનો
લાભ લીધો નથી કેઃ લેવાના નથી. 

3. ઉપર દશા્વેલ મારહતી મારી જાણ અને મારહતી મજુબ સાર્ચી છે. ભવવષ્્યમાં જો કઃોઇ કઃારણસર મારા પ્રવાસ બીલમાં
ઓડીટ પાટ્ટી દારા વાંધો લેવામાં આવે તો તે માટે મારી અંગત જવાબદારી રહશેે.

તારીખલ-            સેવકઃની સહી વવભાગી્ય અધ્યક
ભાગ-2 (કઃા્યા્લ્ય માટે)

1. સેવકઃને મળવાપાત્ર રકઃમ

ક્રમ વવગત ખર્્ચ ર.

1. રેલ્વવે ભાડું

2. હવાઇ પ્રવાસ ખર્્ચ

3. બસ/સટીમર/અન્ય પ્રવાસ ખર્્ચ

4. કુલ

5. બાદ- એડવાનસ વા.નં. …...................તા.

6. નેટ ચકુઃવવાપાત્ર / વસલુ લેવા પાત્ર રકઃમ

બીલ કલાકઃ્ વસ.કઃા./મ.ુકઃા/આ.અનવેષકઃ મદદનીશ કુલસણર્ચવ   રહસાબનીશ કુલસણર્ચવ
ઉપર મજુબ એલટીસી પ્રવાસ ખર્્ચની રકઃમ ર...................અંકેઃ ર..............................રોકઃડા/  રે્ચકઃ નં.................
તા.........................થી મળ્યા છે.

સેવકઃની સહી રોકઃડનીશ
વહીવટ વવભાગનું પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કેઃ ઉપરોકત એલટીસી/હોમટાઉન પ્રવાસની સેવકઃ આશ્રિી …..................
….............................................ની સેવાપોથીમાં નોંધ કઃરવામાં આવી છે.

કઃારકુન સેકશન ઓફીસર
નોંધધ- પ્રિાસ બીાપીલ બીલ નકલમાલમાં રજૂ કરિાનવલમાં રહ શલ એક નકલ કાર્ાાર્યાલર્ માટ  અનલ એક નકલ ચવકિણા ા  માટ  પત્રક ભરિામાલમાં
જગા નાનાપી  જણા ાર્  તો અલગ કાગળ પર વનર્ત ટ બીલમાલમાં માહહતાપી  ભરિાપી


