
જી.પી.ફંડ ફોર્મ ન ં:૧૦(ખ) 

(અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ ર્ાટે) 
જી.પી.ફડં એકાઉન્ટ નબંર                                        ની ધિલકનુ ંઆખરી ચકુવણુ ંકરવા 
ર્ાર્ાટેની અરજીનો નમનુો  

પ્રધિ,  

જિલ્લા પ્રાથધર્ક ધિક્ષણાધિકારી િાહબે, 
જિ.ધિ.િધર્ધિ,……………………... 
(કચેરીના વડાની ર્ારફિ) 
ર્ેં. િાહબે 
  હુ ંધનવિૃ થવાનો છ/ંધનવિૃ થયો છ/ંઅથવા ધનવધૃિ પવેૂની                        ર્ાિની રજા 
ઉપર ઉિયો છ/ંનોકરીર્ાથંી રૂખિદ/બરિરફ થયેલ છ/ંઅથવા કાયર્ી િોરણે                        
બદલી કરવાર્ા ંઆવી છે અથવા રાજીનામુ ંઆપી અને હુ ંનોકરીર્ાથંી છટો થયો છ ંઅને હુ ં                       
ખાિાર્ા ંનોકરી સ્વીકારવાનો છ ંર્ારંુ રાજીનામુ ં                           િારીખથી 
સ્વીકારવાર્ા ંઆવેલ છે હુ ંિા                     ના રોિ ધનવિૃ થયો છ ંઅને હુ ં                  
િારીખથી આ ખાિાર્ા ં કચરેીર્ા ંહાિર થયો છ.ં 
૧.ર્રો જી.પી.ફડં ખાિા નબંર                             છે. 
૨.હુ ંર્ારી કચેરી ર્ારફિે ચુકંવણુ ંરે્ળવવા ર્ાગુ ંછ ંર્ાર ઓળખના ચચહ્નો ડાબા હાથના અંગઠુા અને 
આંગળાનુ ંધનિાન (અભણના કકસ્િાર્ા)ં અને િહીના નમનુા(ભણેલા ખાિેદારના કકસ્િાર્ા)ં બે નકલર્ા ં
રાિય પધિિ અધિકારી િાર્ે પ્રર્ાચણિ કરેલા આ િાથી બીડલેા છે.  

ભાગ-૧ 
(ધનવધૃિ પવેૂ એક વર્મ જ્યારે ચકુવણુ ંલેવાનુ ંહોય ત્યારે ભરવાનુ ંફોર્મ) 

 

૩.ર્ારા જી.પી.ફડંના ખાિાર્ા ંપ્રોધવડન્ટ ફડંની                       વર્મની એકાઉન્ટ સ્લીપ 
પ્રર્ાણે અથવા લેિરર્ા ંિર્ા થયા પ્રર્ાણ ેબોલિી રૂ.                    ની ધિલક ર્ને                  
કચેરી 
ર્ારફિે પહલેા હપ્િા િરીકે ર્ળવ આ હુ ંધવનિંી કરંુ છ.ં 
૪.નીચે િણાવેલ ધવર્ાની પોચલિીઓનુ ંચકુવણુ ંજી.પી.ફડંર્ાથંી કરવાર્ા ંઆવતુ ંહત ુ.ં 
અ.ન.ં            પોલીિી નબંર            કા.ંનુ ંનાર્                        ધવર્ાની રકર્  

(૧) 
(૨) 
(૩) 
૫.ર્ારા જી.પી.ફડંની ધિલકના પ્રથર્ હપ્િાનુ ંચુકંવણુ ંથિા ંબાકીની ધિલક ર્ાટે ભાગ-૨ ર્ા ંઆખરી 
ચુકંવણુ ંકરવા ર્ાટે ધનવધૃિ થયે તરુિ હુ ંઅિી કરીિ. 
                                                                               
આપનો ધવશ્વાસ,ુ 
સ્થળ :-                                                                     િહી:- 
િારીખ :-                                                   

                                                                                                                                     નાર્:-                                                                                       

                                                                                                                                     િરનામુ:ં- 
 
 
 
 
 
 



( કચેરીના વડાના ઉપયોગ ર્ાટે ) 
િધવનય રવાના: કહિાબી અધિકારી શ્રી/જિલ્લા ધવકાિ અધિકારીશ્રી/જિલ્લા પ્રાથધર્ક ધિક્ષણ 
અધિકારીશ્રી/િરફ િરૂર કાયમવાહી િારૂ. 
 

૧. જી.પી.ફડં ખાિા નબંર(પ્રધિ વર્મિેર્ના ર્ળિા કહિાબી પિકો પ્રર્ાણે)                   છે. 
૨.િેઓ નોકરીર્ાથંી િારીખ                                    થી ધનવિૃ થવાના છે. 
 

૩.આથી પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે િેર્ને આપેલ નીચે મિુબની કાર્ચલાઉ પેિગીઓ પૈકી રૂ.    
ના 
                   હપ્િા વસલુ લેવાના અને જી.પી.ફડંર્ા ંિર્ા કરવાના બાકી છે. 
િેઓને આપેલ અંિિા: આખરી ચકુવણાની ધવગિો નીચે મિુબ છે. 
અ.ન.ંવાઉચર નબંર ઉપાડની િારીખ કાર્ચલાઉ પેિગી વાઉચર નબંર ઉપાડનીિારીખ આખરી ચકુવણુ ં
(૧) 
(૨) 
(૩) 
(૪) 
 

૪.આથી પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે નીચે મિુબના આર્ાથંી  વીર્ાના પ્રીધર્યર્ ભરવા ર્ાટે કરવાર્ા ં
આવ્યા છે. 
૧. 
૨ 
૩. 
૪. 
                                                                 કચેરીના વડાની િહી  
                                                                                િાલકુા ધવકાિ અધિકારી 
                                                                                િા.પ. 
                                      
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              



                                                                                       ભાગ-૨ 

 
 
 
 
 

ર્ારી જી.પી.ફડંની આખરી ચકુવણા ર્ાટેની અગાઉની િા.                     ની અરજી 
અનિુિંાને ર્ારા જી.પી.ફડંર્ા ંબાકી રહિેી િપંણૂમ ધિલક ધનયર્ાનિુાર વ્યાિ િહીિ ચુકંવણ ુકરવા ર્ાટે/ 
િબદેલ કરવા ર્ાટે હુ ંધવનિંી કરંુ છ.ં                            

                                                                     િહી:- 
                                                              નાર્:- 
 

                                                                      િરનામુ ં
 
 
 
 
 

                           (કચેરીના વડાના ઉપ્યોગ િારૂ) 
આ સ્સ્થ ેરવાના : પ્રધિ ,જિલ્લા પ્રાથધર્ક ધિક્ષણાધિકારી શ્રી                                       
એઓ અિેની કચેરીના િેરા ક્રર્ાકં                    િા                                   ના 
અનિુિંાને યોગ્ય કાયમવાહી ર્ાટે . 
૧.િેઓ ધનવિૃ થયા છે/ ધનવિૃી પવેૂની રજા ઉપર             ર્ાિ ર્ાટે િવાના છે/ નોકરીર્ાથંી 
રૂખિદ/બરિરફ કરવાર્ા ંઆવ્યા છે/ કાયર્ી િોરણે બદલી કરવાર્ા ંઆવી છે /નોકરીર્ા ંરાજીનામુ ં
આપ્્ુ ંછે/ અને િેઓનુ ં રાજીનામુ ંિા                            બપોર પહલેા/ પછી 
સ્વીકારવાર્ા ંઆવ્્ુ ં છે િઓે િેર્ની નવી િગ્યાએ િા:                       બપોર પહલેા/પછી 
ના રોિ હાિર થયા છે. 
૨.છેલ્લી જી.પી.ફડંની  કપાિ િેર્ના ચબલ ન ં            િારીખ                ર્ાથંી             
િબ્દો  
ર્ા ં                               કરવાર્ા ંઆવી છે જેનો વાઉચર નબંર          
છેજી.પી.ફડંની કપાિ રૂ.                     ની  છે અને કાર્ ચલાઉ પેિગીની પરિ ચકુવણીના રૂ.              
છે. 
 

૩.આથી પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છેકે િેઓને ધનવ્રધુિ પવેૂના/ ધનવધૃિ પવુીની રજા ઉપર ઉિરિા પહલેા 
/અથવા ત્યાર પછે નોકરી છોડિા પહલેા/ છેલ્લા ૧૨ ર્ાિર્ા ંકોઇ પણ જાિની કાર્ચલાઉઅ પેિગી 
ર્જુંર કરવાર્ા ંઆવી નથી. 
                                      અથવા 
પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે િેઓને ધનવ્રધુિ પવેૂના/ ધનવધૃિ પવુીની રજા ઉપર ઉિરિા પહલેા /પછી 
અથવા  નોકરી છોડિા પહલેા/ છેલ્લા ૧૨ ર્ાિર્ા ંનીચે મિુબની પેિગીઓ/ ઉપાડ િેર્ના જી.પી.ફડંના 
ખાિાર્ાથંી ર્જુંર કરવાર્ા ંઆવ્યા છે અને ઉપાડ કરવાર્ા ંઆવલે છે. 
અ.ન.ં           પેિગી આખરી ઉપાડની રકર્        િારીખ                વાઉચર નબંર  

૧. 
૨ 
૩ 
 

                                     અથવા  

 
 
 



૪. પ્રર્ાધનિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે ધનવધૃિ પવેૂના/ ધનવધૃિ પવેૂની રજા પર િિા ંપહલેા/ અથવા ત્યારબાદ 
/અથવા નોકરી છોડિા પહલેા છેલ્લા ૧૨ ર્ાિર્ા ંવીર્ા પોલીિીનુ ંપ્રીધર્યર્ ભરવા ર્ાટે અથવા નવી 
વીર્ા પોલીિી/ર્ાટે નીચે મિુબનો ઉપાડ ર્જુંર કરવાર્ા ંઆવ્યો છે/અથવા કોઇ ઉપાડ ર્જુંર કરવાર્ા ં
આવ્યો નથી. 
અ.ન.ં            રકર્                         િારીખ                     વાઉચર નબંર  

૧. 
૨. 
૩. 
૫.પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે  કોઇ પણ પ્રાઅરનુ ંિસં્થાનુ ંલેણુ ંવસલુ કરવાનુ ંબાકી નથી/નીચે મિુબ 
વસલુ લવેાનુ ંબાકી છે. 
૬.આથી પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છેકે િેઓ અન્ય કચેરી અથવા રાિય િરકારની કચેરીર્ા/ંિસં્થાર્ા ં
પવેૂ પરવાનગી લીિા વગર રાજીનામુ ંઆપેલ નથી.  

                                                                                 િહી  

                                                       (કચેરીના વડા/ખાિાના વડા) 
                                                        (િાલકુા ધવકાિ અધિકારી) 
                                                           િાલકુા પચંાયિ   

 

ઉપર ન.ંપ ંનુપં્રર્ાણપિ ફક્િ વધિિિ ભધવષ્ય ધનધિના કકસ્િાર્ા િ આપવાનુ ંછે. 
                             
 
                                                                      

                                                                           પ્રર્ાણપત્ર  

આથી પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે શ્રી                                        ના 
જી.પી.ફડંના જી.પી.ફડંની ધિલકનુ ંઆખરી ચકુવણુ ંકરવાનુ ંછે.િેર્ના જી.પી.ફડં એકાઉન્ટ નબંર           
ના 
ખાિાર્ાથંી ર્જુંર કરેલ અને ચકુવેલ કાર્ ચલાઉ પેિગી/અંિિ આખરી ચકુવણાની પ્રત્યેક નોંિ 
િેર્ના લેિરર્ા ંકરવાર્ા ંકરવર્ા ંઆવી છે અને િ ેપ્રર્ાણે િેર્ના ખાિાની ધિલક ઘટાડવાર્ા ં
આવી છે. છેલ્લા પાચં વર્મર્ા ંર્જુંર કરેલ  કાર્ચલાઉ પપેિગીઓ/અંિિ: આખરી ઉપાડની 
નોંિ િેર્ના લેિર કહિાબર્ા ંર્ેં જાિે િપાિી છે અને આવી કોઇપણ નોિ િરે્ના લેિર 
કહિાબર્ા ંર્ેં જાિે િપાિી છે અને આવી કોઇપણ નોંિ લેિર કહિાબર્ા ંનોધ્યા અને લેવાયા 
વગરની રહી નથી. 
 

સ્થળ:-                                                       
િહી/કચેરીના/ખાિાના વડા 
િારીખ :-                                                     હોદ્દો 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



બાહંધેરી 
 

જી.પી.ફડં એકાઉન્ટ નબંર                            ર્ા ંએકધિિ થયેલ ધિલક અને 
આખરી ચકુવણુ ંકરવાર્ા ંઆવે િો િેર્ા અગર કોઇ રકર્ અથવા રક્ર્નો કહસ્િો વિારે ચકુવાઇ 
ગયો હોય અથવા કોઇ જી.પી.ફડં અંગેની /વસલુાિ કરવાની રહી ગઇ હોય અથવા અન્ય કોઇ 
કારણિર ચુકંવણ ુર્ળવાપિ કરિા વિારે કરવાર્ા ંઆવ્્ુ ંહોય િો આવી વધ ુચકુવેલ રકર્ 
િરકારશ્રી ર્ા ંિાત્કાચલક પરિ કરવા આથી બાહંિેરી આપુ ંછ.ં 
 

                                                        ૧.ખાિેદારની િહી 
                                              ૨.ધન્કુ્ક્િની િહી  

 

િાક્ષીની િહીઓ અને િરનાર્ા.ં.. 
૧. 
 

૨. 
 

 
                                                                                    
રૂબરૂ 

                                                                         કચેરીના/ખાિાના વડાની િહી         

 
 

જનરલ પ્રોવવડન્ટફંડની આખરી ચકુવણાની અરજી સાથી કચેરીના/ખાતાના/વડા એ/પ્રત્યેક બાબત અંગે 
જવાબ આપી ર્ોકલવાનુ ંચેકલીસ્ટ.  

(૧) નમનુા: આખરી ચકુવણાની અરજી આ િાથે ધનયિ કરેલ નમનુા ૧૦ ર્ા ંઅધિકારી/કર્મચારીનુ ં
         ૨.નાર્ :- 
         ૩. હોદ્દો:- 
         ૪ .િન્ર્ િારીખ :- 
         ૫.નોકરીર્ા ંદાખલ િારીખ :- 
(૨) ખાિેદાર /દાવો કરનાર અને કચેરીના વડાએ ભરવાની ધવગિો 
(અ) િો આખરી ચકુવણાની અરજી પિક ૧૦ હોયિો  

    ૧.ખાિેદાર દ્વારા આખરી ચકુવણાના પ્રિગંે ખાિાનો નબંર િે અંગે પારા ૧,૨,અન૩ે, િાર્ે 
અરિદારે        ર્ાકહિી ખરી રીિે ભરી છે? 
    ૨. કચેરીના વડાએ પારા ૨ ર્ા ંપ્રિગં અંગેની ભરવાની ર્ાકહિી ખરી રીિે  અને િપંણુમ ભરી છે? 
    ૩.પારા ૩ ર્ા ંછેલ્લી કપાિ અંગેની બિી ધવગિ િાચી ભરી છે?  

    ૪.પારા ૩ ર્ ંિો ખાિેદાર ધનવધૃિ પવેૂ  છ ર્હોના પહલેા ફાળો ભરવાનુ ંબિં કરવાનો ધવકલ્પ 
આપ્યો હોય,િો ખરેખર કયા મ્હહનાથી કપાિ બિં કરવાર્ા ંઆવી છે િેની ધવગિ. 
    ૫. પારા ૪ અને ૫ ર્ા ંકાર્ચલાઉ પેિગી/અંિિ: આખરી ચકુવણુ ંછેલ્લા બાર ર્ાિર્ા ંનહી કયામ 
અંગેનુ ંપ્રર્ાણપિ અથવા કાર્ચલાઉઅ પેિગી  અંિિ આખરી ચકુવણાની ધવઅિો િપંણૂમપણે 
આપવાર્ા ંઆવી છે? 
   ૬. કચેરીના ખાિાના વડા દ્વારા ઉપાડની નોંિ લેિરર્ા ંકરવાર્ ંઆવી છે અને જાિે છેલ્લા પાચં 
વર્મની આવી નોંિ િપાિી છે. િેનુ ંપ્રર્ાણપિ િારે્લછે? 
  ૭.ખાિેદારે/ની્કુકિે વિારે ચકુવણુ ંથૈ જાય િો વિારે ચકુવેલ પરિ કરવાની લચેખિ બાહિેરી આપી 
છે?  

 ૮. રાજીનાર્ા પ્રિગંે (પારા૭ ર્ા) કઇ િગ્યાએ ક્ા ંહોદાર્ા ંકઇ કચેરીર્ા ંનોકરી સ્વીકારવાર્ા ં આવી 
છે .િેની ધવગિ દિામવવાર્ા ંઆવી છે? 
અન્ય ખાિ િરૂકરયાિો: 



(અ) ગિુરાિ િધવિિ (આર.એ.પી.) રૂલ્િ ૯૭૫ અંગેનુ ં‘એકરયિમ’ 
 

   ૧.પગાર ચકાિણી કયામ અંગેનુ ંપગાર ચકાિણી એકર્નુ ંલોકફડંનુ ં િેના ખરા પણાનુ ંપ્રર્ાણપિ 
વાઉચર ન6 બર િારીખ અને  એકરયિમ ની રકર્ જી.પી.ફડંના ખાિાર્ા ંજુદી િર્ા દ્ર્િાવેલ છે. 
  ૨.અરજી પિક િાથે દેિાઇ પચંના એકરયિમર્ાથંી કોઇપણ રકર્ નહી ઉપાડવાનુ ંપ્રર્ાણપિ િારે્લ 
છે. 
(બ) િયંોજીિ વીર્ા ર્ાટે : 
  ૧.અવિાન નોકરી દરધર્યાન થ્ુ ંછે? 
       આથી હુ ંપ્રર્ાચણિ કરંુ છ ંકે ચેકલીસ્ટર્ા ંિણાવેલ મદુ્દાઓ અંગેની ર્ાકહિી ર્ેં જાિે ચકાિી િોઇ 
છે. અને િે ખરી અને િાચી ર્ાલરુ્ પડી છે. 
 

                                                                   િહી :- 
                                                       નાર્:- 
                                                  કચેરીના વડા/ખાિાના વડાનો હોદ્દો 
                                                    અને ટપાલ નુ ંસ્પષ્ટ િરનામુ.ં 
 
 
 
 

                                            પ્રર્ાણપત્ર  

 આથી પ્રર્ાચણિ કરવાર્ા ંઆવે છે કે શ્રી                                     ના 
િ.પ્રો.ફડંર્ાથંી ધિલકનુ ંચકુવણુ ંકરવાનુ ંછે િેર્ના િ.પ્રો.ફડંન.ં                       ના 
ખાિાર્ાથંી ર્જુંર કરેલ  અને ચકુવેલ કાર્ ચલાઉઅ પેિગી –અિમ આખરી ઉપાડ ચકુવણાની પ્રત્યેક 
નોંિ િેર્ના લેિરર્ા ંકરવાર્ા ંઆવલે છે. 
છેલ્લા પાચં વર્મર્ા ંઆવી ર્જુંર કરેલ કાર્ચલાઉ  પેિગીઓ  /અંિિ:  આખરી ઉપાડની નોંિ િેર્ના 
લેિર કહિાબર્ા ંર્ેં જાિ ેિપાિી છે અને આવી કોઇ પણ કહિાબર્ા ંનોંધ્યા અને લવેાયા વગર રહી 
નથી. 
                                                      

                                                                                                           ઉપાડ અને ચકુવણી અધિકારી 
 
                                             

                                                                             બાહંધેરી 
જી.પી.ફડં એકાઉન્ટ ન ં                         ર્ા ંએકધિિ થયેલ ધિલક અને આખરી ચકુવણુ ં
કરવાર્ા ંઆવે િેર્ા ંઅગર કોઇ કમર્  અથવા રકર્નો કહસ્િો વિારે ચકુવાઇ ગયો હોય  અથવા કોઇ 
જી.પી.ફફં અંગે /વસલુાિ કરવાની રહી ગઇ હોય અથવા અન્ય કોઇ કારણિર ચકુવણુ ંર્ળ:અવાપાિ 
કરિા વિારે કરવાર્ ંઆવ્્ુ ંહોય િો  આવી વધ ુચકુવેલ રકર્ િરકારશ્રીને િાત્કાચલક પરિ કરવા હુ ં
બાહંિેરી આપુ ંછ.ં 
                                                              કર્મચારીની િહી 
                                                                        નાર્:- 
                                                                        હોદ્દો:- 
િાક્ષીની િહી 
૧. 
૨. 
                                                   રૂબરૂ 
પ્રાચાયમશ્રી િહી/ધિક્કા                                           ઉપાડ અને ચકુવણી અધિકારીની િહી 
 
 
 

 



એડવાન્સ પહોંચ 

હુ.ંશ્રી/શ્રીર્િી                                                           િ.પ્રો.ફડંન ં              
આથી  લખી આપુ ંછ ંકે  ર્ને ર્ારા િ.પ્રો.ફડંર્ા ંઆખરી કહિાબના રૂ.                               
અંકે રૂધપયા 
                                             પરુા આિરોિ ચેક-ડ્રાફ્ટ ન ં                  
િારીખથી ર્ળેલ છે. 
સ્થળ:- 
િારીખ :- 
 
 

                                    કચેરીના ઉપયોગ સારૂ 

૧. િેઓ િા.                     ના રોિ ધનવિૃ થયા છે./થનાર છે. 
૨.િેઓ ધનવધૃિ/બદલી/પહલેા છ ર્ાિ અગાઉઅ કપાિ બદં કરાવેલ છે./કરાવેલ નથી. 
૩.િેર્ને ચકુવેલ પેિગી રૂ.                               ના િરખા હપ્િાર્ા ંવસલુ કરેલ છે. 
૪.િેઓને ધનવધૃિ પહલેા ૧૨ર્ાિર્ા ંરૂ.                          ઉપાડ આપલે છે. 
૫િેઓ પાિે અિેની કચેરીનુ ંખાિાકીય લણેુ ંકે િપાિ બાકી નથી. 
૬. િેઓ અન્ય કચેરી અથવા રાજ્ય િરકારશ્રી/િસં્થાર્ા ંપવુમ ર્જુરંી વગર રાજીનામુ ંઆપેલ નથી. 
૭. છેલ્લી કપાિ ર્ાિ                                 રૂ                        કરેલ છે. 
 
                                         

                                                                           કચેરીના વડાની િહી  

                    
  

            


