
(સ.મમ.વ.)-૧૦૬૩-૨,૦૦,૦૦-૭-૨૦૧૪-એ૪*
સ.ઠ.,નના વવ.,નન.૧૮૮૫/૩૩, તના.૨-૯-૩૮]

જન.૫૮ જ.

રજા મનાટટનની અરજ
(જમઓ મમનબઈ રનાજજ સટવના વનજમમ પમસતક ૧ નના વનજમ ૬૫– – )

નનધ બનાબતમ ૧ થની ૯ રનાજજપવતત તટમજ વબન– -રનાજજપવતત સસૌ અરજદનારમએ ભરવનાનની છટ.
બનાબતમ ૧૦ અનટ ૧૧, નનાનણનાકનીજ વનજમ ૮૧– (બની)(૨) નનીચટ કટ  -(ક) મમનબઈ રનાજજ સટવના વનજમમનના વનજમ ૭૩૬ – (બની) નના પરનતમક (એ) અથવના (બની) કટ  (બની)(૨) અથવના (ખ)
અનવજટ સનટ ૧૯૩૫ નના સમધનારટલ રજા વનજમમનના વનજમ ૧૦– (સની) અનટ ૧૦ (ડની) નનીચટ તબનીબની પ્રમનાણપત પર સરટરનાશ પગનારટ  રજા મનાટટ  અરજ કરની હમજ તજનારટ  લનાગમ પડટ છટ.
બનાબત ૧૩ રનાજજપવતત અવધકનારનીઓનટ જ લનાગમ પડટ છટ.
બનાબત ૧૪ અનટ ૧૫ વબન-રનાજજપવતત અવધકનારનીઓનટ જ લનાગમ પડટ છટ.

૧. અરજદનારનમ નનામ-

૨. લનાગમ પડતના રજા વનજમમ-

૩. જટ જગજના ધરનાવતના હમજ તટ -

૪. વવભનાગ અથવના કચટરની

૫. પગનાર -.............................................

૬. હનાલનની જગજના પર મળતમ ઘરભનાડમન ,  વનાહન ભથથમન અનટ
અનજ વળતર ભથથનાન

૭. જોઈતની રજાનમ પ્રકનાર અનટ મમદત રજા પ્રનારનભનની તનારનીખ

૭.ક. રજાનના આગળ કટ  પનાછળ જોડવના હમજ તટ રવવવનારમ તથના
રજાનના દદવસમ 

૮. રજા મનાનગવનાનમન કનારણ

૯. છટલની રજા પરથની પનાછના ફજનાર્યાનની તનારનીખ અનટ તટ રજાનમ -

૧૦. મનારની આ રજા ચનાલમન હમજ તટ દરમજનાન અથવના તમ પમરની થજટ જો
નમકરનીમનાનથની વનવવૃત થનાઉ તમ સરટરનાશ પગનારટ/રૂપનાનતરનીત
રજા અનવજટ આકનારટલના રજાનના પગનાર
તથના મમનબઈ રનાજજ સટવના વનજમમનના
વનજમ ૭૩૬– (બની)(૨)નના પરનતમક લનાગમ પનાડવનામનાન આવજમ ન હમજ
તમ મળવનાપનાત થનાત તટવની સરટરનાશ અધર્યાપગનારની રજા/ અધર્યા પગનારની રજા
દરમજનાન આકનારટલ રજાનના પગનાર વચચટનના તફનાવતનની રકમ જરૂર
જણનાજટ, રકમ મનારના પટનશનમનાનથની કપનાત દનારના પરત ભરપનાઈ કરવનાનની
આથની હમન  બનાનહટધરની આપમન છમ ન .

-

૧૧. લટણની ન થતની હમજ તટવની મમેં ભમગવટલની રજા કરતના ઓછની ન હમજ તટટલની
અધર્યા પગનારની રજા મનાટટ  હમન  હકદનાર ન બનમન તજનાન સમધનીમનાન જો હમન  સવટચછનાએ
નમકરનીમનાનથની વનવવૃત થનાઉં અથવના નમકરનીમનાનથની રનાજનનામમન આપમન તમ
મમબનઈ રનાજજ સટવના વનજમમ નના વનજમ -૭૩૬  (સની)  અથવના સનટ
૧૯૩૫  નના સમધનારટલના રજા વનજમમનના-૭૩૬  (સની)  અથવના
સનટ ૧૯૫૩  નના સમધનારટલના રજા
વનજમમનના વનજમ ૧૦ – (ડની) સનટ ૧૯૫૯ નના મમ.રના.સટ.વન.ગનથ (૨)
નમન પરનીવશષ્ટ ૪૪ એ લનાગમ પનાડવનામનાન  ન આવજના હમત તમ મળવનાપનાત ન
થનાત તટવની લટણની ન થતની રજા દરમજનાન આકનારટલની રજાનના પગનારનની
રકમ પરત ભરપનાઈ કરવનાનની આથની હમન  બનાહમેંધરની આપમન છમ ન .

-

તના.      /     /૨૦ અરજદનારનની સહની..

* અરજદનારનટ કમઈ વળતર ભથથમ મળતમન હમજ તમ રજા પમરની થજટ આજ જગજના પર કટ  આવનાન જ ભથથનાવનાળની બનીજ કમઈ જગજના પર તટમનના પનાછના ફરવનાનની શકજનાતના છટ કટ  
કટમ તટ મનજમ રની આપતના અવધકનારનીએ જણનાવવમન જોઈએ.
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જન.૫૮ જ.

રજા મનાટટનની અરજ
(જમઓ મમનબઈ રનાજજ સટવના વનજમમ પમસતક ૧ નના વનજમ ૬૫– – )

નનધ બનાબતમ ૧ થની ૯ રનાજજપવતત તટમજ વબન– -રનાજજપવતત સસૌ અરજદનારમએ ભરવનાનની છટ.
બનાબતમ ૧૦ અનટ ૧૧, નનાનણનાકનીજ વનજમ ૮૧– (બની)(૨) નનીચટ કટ  -(ક) મમનબઈ રનાજજ સટવના વનજમમનના વનજમ ૭૩૬ – (બની) નના પરનતમક (એ) અથવના (બની) કટ  (બની)(૨) અથવના (ખ)
અનવજટ સનટ ૧૯૩૫ નના સમધનારટલ રજા વનજમમનના વનજમ ૧૦– (સની) અનટ ૧૦ (ડની) નનીચટ તબનીબની પ્રમનાણપત પર સરટરનાશ પગનારટ  રજા મનાટટ  અરજ કરની હમજ તજનારટ  લનાગમ પડટ છટ.
બનાબત ૧૩ રનાજજપવતત અવધકનારનીઓનટ જ લનાગમ પડટ છટ.
બનાબત ૧૪ અનટ ૧૫ વબન-રનાજજપવતત અવધકનારનીઓનટ જ લનાગમ પડટ છટ.

૧૨. વનજનતણ અવધકનારનીઓનમ અવભપ્રનાજ અનટ/ અથવના ભલનામણ તનારનીખ સહની.
હમદમ

૧૩. ઓડનીટ અવધકનારનીનમ અહટવનાલ 
તનારનીખ -

સહની.
હમદમ

૧૪. આ અરજ પહટલનાન અરજદનારટ  મટળવટલની રજાનની વવગત

રજાનમ પ્રકનાર ચનાલમ વરર્યા ગજના વરર્યા દરવમજનાન કમ લ

સરટરનાશ પગનાર .................

તબનીબની પ્રમનાણપત પર સરટરનાશ પગનારટ  .................

અધર્યા સરટરનાશ પગનારટ  .................

તબનીબની પ્રમનાણપત પર અધર્યા-સરટરનાશ પગનાર .................

ચમથના ભનાગનના સરટરનાશ પગનાર  .................

તબનીબની પ્રમનાણપત પર ચમથના ભનાગનના સરટરનાશ પગનાર  ..............

ચઢટલની રજા .................

અધર્યા પગનારની  .................

રૂપનાનતરનીત રજા .................

લટણની ન થતની રજા .................

અસનાધનારણ રજા .................

કમ લ.. .................

૧૫. આથની પ્રમનાવણત કરવનામના આવટ છટ મમળભમત વનજમમ /  મમનબઈ રનાજજ સટવના વનજમમનના વનજમ ............  અનમસનાર તના.............................
૨૦૧૮ થની સનટ ૧૯૩૫ નના સમધનારટલ રજા વનજમમ.
તના.  ..............  ૨૦૧૮  સમધનીનની ................  મહનીનના.....................  દદવસ નની ચઢટલની રજા.............  અધર્યાપગનારની રજા
........................ સરટરનાશ પગનારટ  રજા ................. મળવનાપનાત છટ.

તનારનીખ સહની.....
હમદમ.....

૧૬. મનજમ રની આપતના અવધકનારનીનના હમકમ

તનારનીખ સહની.....
હમદમ.....

* અરજદનારનટ કમઈ વળતર ભથથમ મળતમન હમજ તમ રજા પમરની થજટ આજ જગજના પર કટ  આવનાન જ ભથથનાવનાળની બનીજ કમઈ જગજના પર તટમનના પનાછના ફરવનાનની શકજનાતના છટ કટ  
કટમ તટ મનજમ રની આપતના અવધકનારનીએ જણનાવવમન જોઈએ.


