
 __________________ ਛ ੁੱ ਟੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੁੱ ਤਰ 

 

 

ਨੋਟ : - ਆਇਟਮ ਨੰ: 1 ਤੋਂ 11 ਗਜ਼ਬਟਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਬਟਡ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ  ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | 
 

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ : 
 

2. ਬ ੰਨਹ ਾ ਬਨਯਮਾਂ ਤਬਹਤ ਛ ੁੱ ਟੀ ਲੇਣੀ ਹੈ: 

 

3. ਅਹ ਦਾ : 
 

4. ਬਵਭਾਗ ,ਦਫਤਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ: 

 

5. ਤਨਖਾਹ : 
 

6. ਮੋ ੂਦਾ ਅਹ ਦੇ ਤੇ ਬਮਲਦੇ ਮਕਾਨ: 
      ਬਕਰਾਇਆ ਭੁੱਤਾ,ਸਵਾਰੀ ਭੁੱਤਾ 
       ਾਂ ਕੋਈ  ਹੋਰ ਭੁੱਤੇ 
7. ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀ ਬਕਸਮ, ਬਮਆਦ ਤੇ ਬਮਤੀ :  
 

8. ਅੁੱਗੇ  ਾਂ ਬਪੁੱਛੇ ਐਤਵਾਰ  ਾਂ ਕੋਈ ਛ ੁੱ ਟੀ: 
 

9. ਛ ੁੱ ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ                       : 
 

10. ਇਸਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਲਈ ਛ ੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ : 
 

     ਦੀ ਬਮਤੀ, ਬਕਸਮ ਤੇ ਬਮਆਦ  
 

11. ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੋਰਾਨ ਪਤਾ : 
 

 

12. ਏ) I undertake to refund the difference between the Leave Salary drawn during the Leave On 

Average Pay/ Commuted Leave and that admissible on Half Average Pay/ Half Pay Leave which 

would have not been admissible had the revised Rule 8.73 / Rule 8.119 of Punjab CSSR Vol I part I 

not been applied in the event of my Retirement or Resignation from service at the end or during the 

Currency of Leave. 

B) I undertake to refund the Leave Salary drawn during “Leave Not Due” which would not have 

been admissible, had Rule 8.73 (c) & Rule 8.119 (c) of the Punjab CSSR Vol II part II not been 



applied in the event of my Voluntary Retirement or Resignation from service at any time until I earn 

“Half Pay Leave” not less than the amount of “Leave Not Due” availed of by me. 

 

 

 

ਬਮਤੀ                                                                                                             (ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੇ ਬਮਤੀ ) 
 

ਉਸ ਅਬਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ  ੋ ਛ ਟੀ : 
ਤੇ  ਾ ਰਹੇ ਅਬਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚ 

ਬਡਉਟੀ ਬਨਭਾਏਗਾ  
13. ਕੰਟਰੋਬਲੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਤੇ ਬਸਫਾਰਸ਼: 
 

 

                         

                                                                                               ਹਸਤਾਖਰ,ਬਮਤੀ ਤੇ ਅਹ ਦਾ 
 

 

14. ਮੰਨ ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਤੇ ਬਸਫਾਰਸ਼: 
 

 

CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBLE OF LEAVE 

 

Certified that ______ (NATURE OF LEAVE) ________   for ______ (NO. OF DAYS) _______ 

period from ____________ to______________ is admissible under Rule ___________________ of 

the _________________________________ Rules. 

                                                                                       

 

 

  ਹਸਤਾਖਰ,ਬਮਤੀ ਤੇ ਅਹ ਦਾ 
 

 

15. ਸੇਂਕਸ਼ਬਨੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ : 
 


