ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ : અમદાાિાદા – 380 014
એલટીસી/ હોમટાઉનનો લાભ મેળવવા વહીવટી મંજૂરી માટેન ું અરજી પત્રક
બલોકક-..............................સબ બલોક........................
પ્રતર,
કુલસચિવશી,
ગ ૂજરાર તવદાપીઠ, અમદાાવાદા-14
હુ ં ‘રજા પ્રવાસ રાહર’ તનયમો અંરરર્ગર Anywhere in India LTC/ Home Town નો લાભ
મેળવવા ઇચ્ં ્ં રો રે મંજૂર કરવા તવનંરી છેે. એલટીસી માટેના ભારર સરકારના તનયમો મં વાંચયા
છેે અને મને સવીકાયર્ગ છેે. તવરર નીિે મુજબ છેે.
(1) સેવકનું પુરં નામ, હોદ્દો

-

(2) તવભાર

-

ૂ રારીખ(3) તવદાપીઠમાં તનમણ ંક
ૂ ના આઠ વરર્ગ પૂરા થયા/ થવાની રારીખ(4) તવદાપીઠમાં તનમણ ંક
(5) અરજી રારીખે પે બેનન્ડ રથા ગેન્ડ-પે(6) વરનનું સરનામું

- રામ-

જજલલો-

રાજય-

(સેવા પોથીમાં નોંધાયા અનુસાર)
(7) છેેલલે લીધેલ એલટીસી/ હોમટાઉનના લીધેલા લાભની તવરર
1. એલટીસી બલોક વરર્ગ

રથા પ્રવાસમાં રયા રા

2. હોમ ટાઉન બલોક વરર્ગ

રથા વરનમાં રયા રા.

થી રા.

ટટ.

થી રા..

ટટ.

(8) એલટીસી પ્રવાસમાં જવાનું હોય રો મુખય મથક..............થી સીધા/ટૂંકા રટના પ્રવાસન ું છેેલછું
સથળ..........
(9) પ્રવાસનો સમયરાળો(10) પ્રવાસમાં જનાર આતશર કુટુંબીજનોની તવરર
ક્રમ

આતશરનું નામ

સેવક સાથે

જનમરારીખ

પટરણીર/

વયવસાય/

માતસક

સંબંધ

રથા પ્રવાસ

અપટરણીર

અભ્યાસની

આવક

રારીખે ઉંમર

તવરર

સેિકે ધ્ાનમાાં રાખિાનાપી બાબતત
1. પતર-પજ્નના ટકસસામાં રેઓ કોઇ જગયાએ નોકરી કરરા હોય રો સદાર એલટીસી બલોકના વરા વર્ષોનો સમાવેશ
થરો હોય રે દારમયાન એલટીસી/હોમટાઉનનો લાભ લીધો નથી કે લેવાના નથી રે બાબરનુ ં પ્રમાણપત્ર અરજી
સાથે સામેલ કરવાનુ ં રહેશે. પતર/ પજ્ન તસવાયના કુટુંબના આતશર સભ્ય માતસક ર.3500-00 થી વધુ આવક
ધરાવરા નથી રે બાબરનુ ં પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ં રહેશે. પટરણીર પુત્ર/પુત્રીના ટકસસામાં એલ.ટી.સી./હોમ
ટાઉન મળવાપાત્ર થત ું નથી.
2. પ્રવાસ અંરેની રજાઓ અરાઉથી મંજૂર કરાવવાની રહેશે રથા એન્ડવાનસ રકમ મેળવવા કરવાની અરજી
સાથે રજા મંજૂરી પત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશ.ે
3.સેવકે હવાઇ માર્ગે મુસાફરી કરવાની હોય રો સીધા એરઇનન્ડીઆ મારફરે અથવા સરકારે માનય કરે લા એજનટ
મારફરે ટટકીટ બુક કરાવવાની રહેશ.ે ખાનરી એર-ટ્ાવેલસ, ખાનરી વાહન, પોરાની માચલકીના વાહન, િાટર્ગન્ડર્ગ
કોિ તવરેરે દારા કરે લી મુસાફરી માટે રીઇમબસર્ગમેનટ મળવાપાત્ર થત ું નથી.
4. સેવકે પ્રવાસનુ ં જે અંતરમ સથળ દાશાર્ગવદુ ં હોય ્યાં પહોંિવાના આધાર પૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે અનયથા
પ્રવાસ ખિર્ગ મળશે નટહ.
બાાં્ધરી
આથી હુ ં

, ભારર સરકારના એલટીસી/ હોમટાઉનના તનયમો

વાંચયા છેે/ સમજણ આપવામાં આવી છેે. ભતવષયમાં ભારર સરકાર દારા તનયમમાં કોઇ ફેરફાર કરવામાં આવે
રો રે બંધનકરાર્ગ રહેશે. મારા પતર/ પ્ની સેવા કરરા નથી/ સેવા કરે છેે અને એળટીસી મળવાપાત્ર નથી/
એલટીસી લેવાના નથી. અરજીપત્રકમાં દાશાર્ગવેલ આતશર કુટુંબના સભ્યો મારા સીધા આતશર છેે અને રેમની
માતસક આવક ર. 3,500 કરરા ઓછેી છેે. અરજીપત્રકમાં દાશાર્ગવેલી માટહરી મારી જાણ મુજબ સાિી છેે.
સથળકરારીખ--

(સેવકની સહી)

તવભારમાં/ મહાતવદાલયમાં ઉપલબધ રેકન્ડર્ગને આધારે સેવકની અરજીની ખરાઇ કરવામાં આવી
છેે અને એલટીસી/ હોમટાઉન માટે સંમરી આપવા ભલામણ છેે.
રારીખક-

કલાકર્ગ/મુખય કારકુન/સેકશન ઓફીસર

તવભારીય અધયક

મહેકમ વિભાગનાપી નોંધ
સેવકે આપેલી માટહરીની સેવકની સેવાપોથીને આધારે િકાસણી કરવામાં આવી છેે અને્ રે
બરાબર માછુમ પન્ડી છેે. સેવકને બલોક સબબલોક દારમયાન એલટીસી/ હોમટાઉનનો લાભ આપવા
વહીવટી સંમરી આપવા ભલામણ છેે.
મંજૂર/નામંજૂર
રારીખક- જુ.કા./તસ.કા.

તવભારીય અતધકક

જે લાગુ ન પન્ડત ું હોય રે છેેકી નાંખવું

નાયબ/મદાદાનીશ કુલસચિવ

કુલસચિવ

