િવદે શ જવાની મંજુરી તથા તે સબબની રજા માટે ની દરખા ત સાથે સામેલ
કરવાના દ તાવેજોની યાદી દશાર્વત ું ચેકલી ટ.
(૧)

િનયત નમુનાની રજા માટે ની અરજી (કચેરીના વડાના અિભપ્રાય સાથે.)

(૨)

કેટલી હકક રજા બેલે સમાં છે તેન ુ ં પ્રમાણપત્ર

(૩)

ે રી પ્રમાણપત્ર (સોગંધનામુ)
બાંહધ
(િનયત નમુના મુજબ ટે પ પેપર ઉપર નોટરી કરાવીને)

(૪)

ફિરયાદ તપાસ અને બાકી હેણાં અંગેના પ્રમાણપત્રો

(૫)

પાસપોટર્ ની પ્રમાિણત નકલ

(૬)

અત્રેથી પાસપોટર્ માટે આપેલ એન.ઓ.સી.ની પ્રમાિણત નકલ

(૭)

જામીન ના હોવા અંગે નુ ં પ્રમાણપત્ર

(૮)

UNDER

(૯)

SURITY BOND

(૧૦)

Declaration Of The Govt. Servant

(૧૧)

સેવા કાડર્ (આ સાથે સામેલ પ્રફોમાર્ મુજબ)

(૧૨)

કયા થળે પ્રવાસે જવાના છે , તે થળની સંપ ૂણર્

TAKING

નામ/સરનામાની િવગત દશાર્વવી.

 ઉકત પ્રમાણપત્રો સાથે બે નકલમાં દરખા ત કરવી.
 િવદે શ પ્રવાસની મંજુરી સરકાર ી કક્ષાએથી મેળવવાની

થતી હોય,

ઓછામાં ઓછા ૪૫ (િપ તાલીસ) િદવસ અગાઉ કિમ ર ી(આ)ની
કચેરી ખાતે િવદે શ પ્રવાસની દરખા ત પહ ચતી કરવી.

-સોગંદનામુઆથી અમો નીચે સહી કરનાર (નામ-સંવગર્-ઉમર-સરનામુ) અમારા ધમર્ના
સોગંદ ખાઇને બાહેધરી આપીએ છીએ કેઃજો મને સરકાર ી તરફથી િવદે શ જવા સબબ (તા.

થી

તા.

) સુધીની

પરવાનગી આપી રજા મંજુર કરવામાં આવશે તો હુ મારી સરકાર ી તરફથી મંજુર
થયેલ િનયત રજા પુરી થયે મારી ફરજ પર અવ ય હાજર થઇશ અને રજા લંબાવવા
રજુઆત કરીશ નહીં. સરકાર ીની પ ૂવર્ મંજુરી મેળવીને જ િવદે શ પ્રવાસ કરીશ. ઉકત
રજાઓ મારે (િવદે શ પ્રવાસનુ કારણ જણાવવુ)ં ના કારણોસર લીધેલ છે . તે હકીકત
સાચી છે . જો હુ સરકાર ી તરફથી મંજુર થયેલ િવદે શ પ્રવાસ રજા પુરી થયે સમયસર
મારી ફરજ પર હાજર ન થાઉ તો સરકાર ી તરફથી મારી સેવા અંગે યોગ્ય તે

િનણર્ય

લેવામાં આવશે તે મને શીરોમા ય રહેશે. તે અંગે કોઇ પ્રકારની રજુઆત કરીશ નહીં. આ
ુ ર્ ખચેર્ અને જોખમે છે .
િવદે શ પ્રવાસ મારા સંપણ
મારા િવદે શ પ્રવાસ સબંધે સરકાર ી તરફથી મળે લ મંજુરી પત્રમાં

કાંઇ

શરતો નક્કી થશે તે તથા સરકાર ીના આ બાબતના વખતો વખતના િનયમો મને
ુ ર્ બંધનકતાર્ રહેશે. સરકાર ીના આરોગ્ય અને પિરવાર ક યાણ િવભાગ પાસે
સંપણ
વખચેર્ િવદે શ પ્રવાસ ( યાં પ્રવાસ જવાનુ છે તેની િવગત) જવા સબબ તા.

થી તા.

સુધીની પરવાનગી અને રજા મંજુર કરવા રજુઆત કરે લ છે . છે લા ૬ માસમાં અમોએ
(તા.

થી તા.

ની િવગત) સુધીની પ્રા ત રજાઓ ભોગવેલ છે .

ખોટુ સોગંદનામુ કરવુ એ ગુ હો બને છે . તે હકીકત હુ સારી રીતે સમજુ/જાણુ
ં અને તે મને કબ ૂલ

. આ બાહધરી હુ કોઇ પણ જાતના દાબ-દબાણ વગર આપુ
મંજુર કતાર્ છે , અને રહેશે.
તા.

/

/૨૦૧૯

થળ-

(સહી)
નામસંવગર્મોબાઇલ નં-

નોટરીનો સહી/િસક્કો

તા તરનો ફોટો અને
નોટરીનો િસક્કો

ગે ંુ

ફ રયાદ તપાસ
આથી

પ્રમાણપત્ર

આપવામાં

માણપ

આવે

છે

કે

અત્રેની

કચેરી

...............................................................................................................................
ખાતે

તબીબી

અિધકારી

વગર્-૨

તરીકે

ફરજ

બજાવતા

ડો.................................................................... સામે આજિદન સુધીમાં કોઇ પ્રાથિમક
ફિરયાદ તપાસ, ખાતાકીય તપાસ, કે કોટર્ કેસ ચાલુમાં કે પડતર નથી.
સદરહુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓને િવદે શ પ્રવાસની મંજુરી તથા તે સબબની રજા મંજુર
કરવાના હેત ુસર આપવામાં આવે છે .
તાર ખઃકચેર ના વડાની સહ અને િસકકો

થળઃિતસહ

િવભાગીય નાયબ િનયામક ી,
આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ,
િજ. ....................................

બાક
આથી

પ્રમાણપત્ર

હણાં

ગે ંુ

આપવામાં

માણપ

આવે

છે

કે

અત્રેની

કચેરી

.......................................................................................... ...................................
.................................................................... ખાતે તબીબી અિધકારી વગર્ -૨ તરીકે
ફરજ બજાવતા ડો.............................................................. સામે કોઇ સરકારી કે
પંચાયતનુ ં હેણ ું વસુલ સેવાનુ ં બાકીમાં નથી.
સદરહુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓને િવદે શ પ્રવાસની મંજુરી તથા તે સબબની રજા મંજુર
કરવાના હેત ુસર આપવામાં આવે છે .
તાર ખઃથળઃ-

કચેર ના વડાની સહ અને િસકકો

UNDER

TAKING

1. ………………………here by do under take to pay up any
amount that may be found recoverable form me immediately
on receipt of the intimation form the authorities concerned.
2. …………………here by declare that I have not received any
Government loan and there is no any government due
outstanding against me.
3. I ……………… here by declare that I have not signed security
bond on behalf of any one and that I am not at security risk of
any one.
4. I ………………….here by declare that I have not accented any
bond to serve that Government of Gujarat for Specified period.
5. I …………………..here by declare that I will return India after
expiry of my sanctioned leave.
Sign
Date :
/ /20
Place:......................

Name:Designation:-

That above undertaking Signed in the present of following to
gazette officer.
Full Name and Designation

1) ................................................
................................................
2) ................................................
................................................

Signature with official Seal

SURITY BOND
We (1)...........................................of ....................................
........ ........ and (2) ..............................................................hereby
declare
ourselves
jointly
and
severally
for
Mr./Mrs.......................................... and guarantee that he shall do
and perform under the undertaking No.1 dated .......................
between himself of the one part and Government of Gujarat Gujarat
the other part and in case of his commuting default therein. We
hereby agree to bind ourselves from him as Government dues. And
we further agree that the Government may without prejudice to any
other right of remedies of the Government recover from the said sum
as an arrear of land revenue under the provisions of the Bombay land
revenue code 1879. And we discharge us from our Liabilities to pay
said amount jointly and severally.

Date :
/ /20
Place:......................
Name & Address of Surity

Signature of Surity

1) ...............................................
...............................................
..............................................
2) ...............................................
...............................................
..............................................
Signature by above in present of two gazette officers.
Name and Designation of gazette officers. Signature with official
Seal
1) ..........................................
...........................................
2) ..........................................
...........................................

DECLARATION OF THE GOVERNMENT SERVANT
I ................................................., Working as ......................at Ref.
Commissioner of Health Medical & Medical Education (Health Section)
Gandhinagar EST Branch hereby declare that :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

There is no departmental proceeding or preliminary inquiry pending
against me.
There is no vigilance commission inquiry pending against me.
There is no disciplinary inquiry pending against me.
I have not tempered with Government record.
No A C B case has been filed against me.
I have not acted as surety for any person in financial matters.
No. Govt. due pending against me.
I have not taken any loan from Government.

Sign
Place:-

Name :- ........................

Date:........................

Designation :-
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ઘીદીફી ષણીફૂ ગજૉળૂફૃઅ ફીર:
઼ૉષીગીણર્
Gender: M/F

બૄ અ ફીર ( ધર ઇડગ
વઘષૂ ) ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ
ઇઅગર્ૉજી મઅ ૉ યીહીરીઅ

ુબદી/બુદફૃઅ બૄ અ ફીર

દીઞૉદળફ્ ભ્ડ્ગર્ીભ

જો ફીરરીઅ ભૉ ળભીળ/઼ૃપીળ્
ગળૉ વ ઽ્લ દ્ ફષૃ ફીર
(ઞ ળૂ ઈપીળ ઼ીધૉ)
ઉ-રૉઉવ ઑણર્ ઼(ગૉ ુબડવરીઅ)

ર્મીઉવ ઇફૉ ગજૉળૂફ્ ફઅ.

સોક્ષુથગ વીલગીદ
ઙૃઞળીદ રૉિણગવ/ણૉ ન્ડવ/- ગીઋુન઼્વ ળજી. ફઅ
ST
SC
ગૉ ડૉઙળૂ

OBC-SEBC

GENERAL

Ex.ARMY

PH


ઞન્ર દીળૂઘ
(DD.MM.YYYY-ભ્રડરીઅ)

ઞન્ર ધશ:

SATHI ID

ષલુફષૅુ ફૂ દીળૂઘ:

GPF/CPF No.

૭૨ ષહર્ ધલી દીળૂઘઆ
૭૭ ષહર્ ધલી દીળૂઘઆ

PRAN No.

ષઙર્-૩

઼અષઙર્ફૃઅ
ફીર(બૄ અ )
ુફરથૄગફૂ દીળૂઘ
ઽીઞળ ધલી દીળૂઘ
ુફરથૄગ ઼રલફી બઙીળ
પ્ળથફૂ ુષઙદ્
઼ૂપૂ યળદૂ/GPSCમતદૂ-ઑણઽ્ગમ્ન્ણૉ ણ- ગળીળૂલ
ષળદી કર્રીઅગ
વીઅમી ઙીશીફૂ ુફરથૄગફ્
ઈનૉસ કર્રીઅગ ઇફૉ દીળૂઘ
(ઇઞરીલસૂ ઼રલ બૄથર્
ધલીફ્ ઇફૉ વીઅમી ઙીશીફ્
ઽૃગર ધલી દીળૂઘ)

ઽીવફૃઅ ભળઞફૃઅ ધશ
(઼અબૃથર્ ુષઙદ્
઼િઽદ)
ષદફ/ગીલરૂ
઼ળફીરૃઅ
(બ્ ડવ ઑણર્ ઼)

ષઙર્-૪

ષલુફષૅુદ ષહર્:

ષઙર્-૫

૭૱/૮૪

િળરીગર્ ઼

બળૂક્ષીફૂ ુષઙદ્

બૄષર઼્ૉષી દીવૂરીન્દ
બળૂક્ષી

ઘીદીગૂલ બળૂક્ષી

ઙૃઞળીદૂ/િઽન્નૂ યીહીફૂ
બળૂક્ષી

઼ૂ઼ૂ઼ૂ પ્વ઼

બળૂક્ષી બી઼ ગલીર્ફ્
ઈનૉસ કર્રીઅગ ઇફૉ
દીળૂઘ

વૂપૉવ દીવૂરફ્ ઼રલઙીશ્

દીવૂર ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્

ઽીવફ્પીળથ ગળૉ વ ઽ્ ્
બઙીળ ઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ
પ્ળથ

ઝ ી બઙીળ બઅજ રૃઞમ
(ગર્ૉણ બૉ ઼િઽદ )
ભિળલીન/ક્ષુદફી ઼રલફ્ ઽ્ ્ ઇફૉ
઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ બઙીળ પ્ળથ
(જો ભિળલીન/ક્ષુદ ધલૉવ ઽ્લ દ્)

રશૉવ ઋચ્જદળ બઙીળ પ્ળથ ગૉ ડૂગૃ ગુરસફ

ધર

િ દૂલ

દૅદૂલ

ઇઅદઙર્દ રઅઞૃળ ધલૉવ ઋ.બ.પ્.ફૂ ુષઙદ્,ઈનૉસ
કર્રીઅગ ઇફૉ દીળૂઘ

ઈઙીરૂ ઉજાભીફૂ દીળૂઘ
ુફષૅદ ુફષૅુદ ઼રલફ્ ઝૉ ્ બઙીળ
ધલૉવ ુફષૅુદફ્ ગીળ
ઽ્લ
બૉન્સફ/ગીરજવીઋ બૉન્સફ રૉશષદી
દ્
ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ્ (ઈનૉસ કર્રીઅગ,
દીળૂઘ દૉરઞ યથ્ધી ુષફી ઇફૉ યથ્ધી
઼ીધૉફૂ ગૃ વ ળગર)

રશૉવ ગર્ૉજ્લૃઉડૂફૂ ુષઙદ્
ઞૉ ુદજોળૂરીઅધૂ ગીરજવીઋ બૉન્સફ
રૉશષદી ઽ્લ દૉફૂ ુષઙદ
ગ્ઉ ભિળલીન ધલૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૂ
ુષઙદ્(ગ્ઉ બથ ગજૉળૂરીઅ)
ઇન્લ ગ્ઉ ગળથરીઅ ધલૉવ ુસક્ષીફૂ ુષઙદ્,
ઈનૉસ કર્રીઅગ ઇફૉ દીળૂઘ દધી ઇરવષીળૂફૂ
(ઇરવ જીવૃ ઝૉ ગૉ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ગૉ ગૉ ર દૉફૂ)
ુષઙદ્ દૉરઞ ુસક્ષી ગળફીળ ગજૉળૂફૃઅ ફીર
ઞૉ ભળઞફી ધશૉ ક્ષુદ ધલૉવ ઽ્લ દૉ ગજૉળૂફી
ષણીફૂ ુષઙદ્: ફીર, ઽ્ ્,ઑણર્ ઼, ભ્ફ ફઅ.-ર્.
ફઅ. ઼િઽદ દરીર ુષઙદ્(જો ક્ષુદ ધલૉવ ઽ્લ દ્)
઼ૉષીગીણર્ ુફયીષફીળ ગજૉળૂફી ષણીફૃઅ ફીર: ઼અષઙર્-ઽ્ ્ ઇફૉ ષઙર્

઼અબગર્ ફૂ ુષઙદ્(ર્.ફઅ. ઇફૉ ગજૉળૂફ્ ફઅ. )

રૄશ ુફરથૄગધૂ ઽીવફૂ ુફરથૄગફૂ દીળૂઘ ઼ૃપૂફી ભળઞફી ઼રલઙીશીફૂ ુષઙદ્
઼અષઙર્-ઽ્ ી ઇફૉ ષઙર્ફૂ ગજૉળૂફૃઅ બૄ અ ફીર
ગજૉળૂફૃઅ
ગઉ
ગઉ
ગીરઙૂળૂફ્
઼અબૃથર્ ુષઙદ્/જો
બ લષઽીળફૃઅ દીળૂઘધૂ દીળૂઘ
ગીળ
ષપીળીફ્ ઽષીવ્-જીઞર્
઼ળફીરૃ (દીવૃગી- (ઽ્ ્
઼ૃપૂ
઼અયીશૉવ ઽ્લ દ્ દૉ
ુઞ ી ઼િઽદ)
઼અયીશૉવ
઼રલઙીશીફ્ ઽ્ ્
ઝૉ )
ઇફૉ ષઙર્
૩

૪

૫

૬

૭

઼ૉષી ગીણર્ ળઞૄ ગળફીળ ગજૉળૂફી ષણીફૂ ુષઙદ:
ધશ:
દીળૂઘ:

઼ઽૂ:
ઇુપગીળૂફૃઅ બૄ અ ફીર:
ઽ્ ્:
ગજૉળૂફૃઅ ફીર:
઼અબગર્ ફઅ.:

૮

