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રા�નામા/ િન�િૃ�ના �ક�સામાં બોડ� કમ�ચાર�ઓની �ુથ િવમા યોજના અને 

�ે��ઇુટ� માટ� મોકલવાની થતી મા�હતી�ુ ંપ�ક: 

 

૧. કમ�ચાર�� ુ ં��ુુ નામ અન ેહો�ો:  

૨. જ�મ તાર�ખ:-  

૩. નોકર�મા ં�ળુ િનમ�ુકંની તાર�ખ:-  

૪. રા�નામા/ં િન�િૃ� ની તાર�ખ:-  

૫. રા�નામા/ં િન�િૃ� નો આદ�શ:- 

૬. કમ�ચાર�� ુ ં��ુુ નામ અન ેકાયમી સરના�ુ:ં-  

૭. બોડ� �ુથ િવમા યોજનાની તાર�ખ:-  

 ૨૧/૫/૯૨ ની અથવા તે પછ�ની  

 યાદ�મા ંયોજનામા ંજોડાયાનો અ.ન/ં  

 સ�યપદ નબંર, �ુથ અન ેવષ�.  
 

૮. �ુથ બદલવામા ંઆ�� ુહોય ત ે�ુથ:- 

 બદ�યાનો અ.ન,ં સ�યપદ નબંર, �ુથ અન ેવષ�.  
 

૯. િવમાની માિસક કપાતની િવગત અન ે 

 �ુલ કપાતની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક:-  

૧૦. સી.પી.એફ. નબંર અન ેતમેા ંજોડાયા તાર�ખ:  

 

૧૧. છે�લા પગારની િવગત (એલ.પી.સી. સાથ)ે:-  

 �ળુ પગાર + મ�ઘવાર� ભ��ુ ં 
 

૧૨. રા�નામા/ં િન�િૃ� પહ�લાનંા �ુલાઇ માસના પગારની િવગત:-  

 �ળુ પગાર + મ�ઘવાર� ભ��ુ ં 
 

૧૩. નોકર�ના �ણૂ� કર�લ વષ� અન ેિનયમો�સુાર 

 �ે��ઇુટ� માટ� �યાન ેલવેાના વષ�:-  
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�માણપ�: 

 

આથી �મા�ણત કરવામા ંઆવ ેછે ક�:-  

 

૧. ઉપરો�ત મા�હતી કચરે�મા ં ઉપલ�ધ સવેાપોથીની ન�ધ ઉપરથી િનયમો�સુાર 

ચકાસણી કર�ને આપવામા ંઆવેલ છે. � સાચી છે.  

૨. નોકર�માં જોડાયા તાર�ખથી રા�નામા/ િન��ૃ તાર�ખ �ધુી કોઇ પણ નોકર�મા ં

�ટૂ નથી. �થી લાભ મ�ુંર કરવામા ં અડચણ નથી. અથવા �ટૂની િવગતો નીચ ે

�જુબ છે.  

 

�દવસ માસ  વષ� 

 

૩. બોડ�ની કોઇ પણ �કારની પશેગીની વ�લુાત ક� અ�ય કોઇ વ�લુાત બાક� નથી.  

૪. િવમાફાળાની રકમ �રુ��રુ� વ�લુ કરવામા ંઆવેલ છે. (પ�ક સામેલ છે.) 

૫. રા�નામા/ િન�િૃ�ના બધા જ લાભો મળવાપા� થાય છે. �ની ખરાઇ કરવામા ં

આવી છે.  

૬. ઉપરો�ત હક�કતો પૈક� કોઇ પણ હક�કત ખોટ�/ અ�રુ� નથી.  

૭. રા�નામા/ િન�િૃ� તાર�ખ ેકોઇ પણ �તની ખાતાક�ય તપાસ ચા�ુ ં/ પડતરમા ં

નથી.  

 

૧. દરખા�ત તયૈાર કરવાની સહ�:- 

 નામ:- 

 હો�ો:- 

 

૨. ચકાસણી કરવાની સહ�:-  

 નામ:-  

 હો�ો:-  

 

 

કચેર�ના વડાની સહ�:-   
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અવસાનના �ક�સામાં બોડ� કમ�ચાર�ઓની �ુથ િવમા યોજના/ ઇડ�એલઆઇ અને 

�ે��ઇુટ� માટ� મોકલવાની થતી મા�હતી�ુ ંપ�ક: 

૧. અવસાન પામેલ �ય��ત� ુ ં��ુુ નામ:- 

 હો�ો:-  

૨. જ�મ તાર�ખ:-  

૩. નોકર�મા ં�ળુ િનમ�ુકંની તાર�ખ:-  

૪. અવસાનની તાર�ખ:-  

૫. અવસાન�ુ ંકારણ:- 

૬. અવસાન�ુ ંઅસલ �માણપ�:-  

૭. બોડ� �ુથ િવમા યોજનાની તાર�ખ:-  

 ૨૧/૫/૯૨ ની અથવા તે પછ�ની  

 યાદ�મા ંયોજનામા ંજોડાયાનો અ.ન/ં  

 સ�યપદ નબંર, �ુથ અને વષ�.  
 

૮. �ુથ બદલવામા ંઆ�� ુહોય ત ે�ુથ:- 

 બદ�યાનો અ.ન,ં સ�યપદ નબંર, �ુથ અને વષ�.  
 

૯. િવમાની માિસક કપાતની િવગત અન ે 

 �ુલ કપાતની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક:-  
 

૧૦. અવસાનની તાર�ખે કમ�ચાર� નોકર�મા ંહતા?:  

૧૧. વારસદાર�ુ ં��ુુ નામ, કાયમી સરના�ુ:ં-  

 તેમજ મરનાર �ય��ત સાથેનો સબંધં.  
 

૧૨. નોિમનેશન પ�:-  

૧૩. જો અક�માતથી અવસાન થયેલ હોય તો:-  

 પોલીસ ક�સ, પચંનામા ર�પોટ�, પો�ટમોટ�મ ર�પોટ� , 

 તહોમતના�ુ ં(ચા�શીટ) વગેર�ની બ ે�મા�ણત નકલો 
 

૧૪. યોજનામા ંજોડાયા પછ� �ણ વષ�ની �દર 

 અવસાન થયેલ હોય તો:-  

 (ક) યોજનામા ંજોડાયા તાર�ખે કમ�ચાર� ફરજ 

         પર હાજર હતા ક� ક�મ? જો ના, ત ેગેરહાજર� નો  

         સમયગાળો, ગેરહાજર� � ુ ંકારણ, ફરજ પર હાજર 

         થયા તાર�ખ:  

 (ખ) યોજનામા ંજોડાયા બાબતની અર�:-  

 �મા ંકમ�ચાર�એ સહ� કર�લ હોય:  

 (ગ) ન�નુા �જુબ�ુ ંઅલગ ફોમ� ભર�ુ:ં  
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૧૫. સી.પી.એફ. નબંર અને તેમા ંજોડાયા તાર�ખ:  

૧૬. વારસદારના �ય��તગત બ�ક, બચત, એકાઉ�ટ નબંર:-  

 અને બ�ક�ુ ં��ુુ નામ અન ેસરના�ુ:ં  
 

૧૭. છે�લા પગારની િવગત (એલ.પી.સી. સાથે):-  

 �ળુ પગાર + મ�ઘવાર� ભ��ુ ં 
 

૧૮. અવસાન પહ�લાના �ુલાઇ માસના પગારની િવગત:-  

 �ળુ પગાર + મ�ઘવાર� ભ��ુ ં 

 

�માણપ�: 

 
આથી �મા�ણત કરવામા ંઆવ ેછે ક�:-  

૧. ઉપરો�ત મા�હતી કચેર�મા ં ઉપલ�ધ સેવાપોથીની ન�ધ ઉપરથી િનયમો�સુાર ચકાસણી 

કર�ન ેઆપવામા ંઆવેલ છે. � સાચી છે.  

૨. નોકર�મા ંજોડાયા તાર�ખથી ��ૃ�નુી તાર�ખ �ધુી કોઇ પણ નોકર�મા ં�ટૂ નથી. �થી લાભ 

મ�ુંર કરવામા ંઅડચણ નથી. અથવા �ટૂની િવગતો નીચે �જુબ છે.  

 

�દવસ  માસ   વષ� 

 

૩. બોડ�ની કોઇ પણ �કારની પેશગીની વ�લુાત ક� અ�ય કોઇ વ�લુાત બાક� નથી.  

૪. િવમાફાળાની રકમ �રુ��રુ� વ�લુ કરવામા ંઆવેલ છે. (પ�ક સામેલ છે.) 

૫. અવસાનના બધા જ લાભો મળવાપા� થાય છે. �ની ખરાઇ કરવામા ંઆવી છે.  

૬. ઉપરો�ત હક�કતો પૈક� કોઇ પણ હક�કત ખોટ�/ અ�રુ� નથી.  

૭. અવસાન તાર�ખે કોઇ પણ �તની ખાતાક�ય તપાસ ચા�ુ ં/ પડતરમા ંનથી.  

 

૧. દરખા�ત તૈયાર કરવાની સહ�:- 

 નામ:- 

 હો�ો:- 

 

૨. ચકાસણી કરવાની સહ�:-  

 નામ:-  

 હો�ો:-  

 
 

કચેર�ના વડાની સહ�:-   
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ફોમ� નંબર – ૪ 

 

કમ�ચાર��ુ ંનામ:-………………………..  

હો�ો:- …………………………………... 

તાર�ખ:- ……………………………….. 

 

�િત, 

�ુ�ય વહ�વટ� અિધકાર��ી, 

�.ુપા.�.ુ અને ગટર �ય.બોડ� , 

ગાધંીનગર 

 

િવષય:- રા�ય સરકારના કમ�ચાર�ઓ માટ�ની �ુથ િવમા યોજના – ૧૯૮૧ હ�ઠળ જમા થયેલ 

રકમની �કુવણી માટ� અર�.  

 

�ીમાન, 

 રા�ય સરકાર�ીના કમ�ચાર�ઓ માટ�ની �ુથ િવમા યોજના – ૧૯૮૧ નો/ની �ુ ં

....................................... થી સ�ય �.ં ..................વષ�ની �મર� પહ��યા પછ� �ુ ં નોકર�માથંી 

િન��ૃ થયેલ �.ં તાર�ખ...................... થી �ુ ંરા�ય સરકારની નોકર� કરતો/ કરતી બધં થયો/ 

બધં થઇ � ં િન��ૃ થતા ં રા�ય સરકારની નોકર�મા ં બધં થયા પહ�લા ં �ુ ં

..................................................... ની જ�યા ધરાવતો હતો/ ધરાવતી હતી. રા�ય સરકારના 

કમ�ચાર�ઓ માટ�ની �ુથ િવમા યોજના હ�ઠળ માર� લેણી થતી રકમ મન ે�કુવવા િવનતંી છે.  

 

 

 

આપનો/ આપની િવ�ા�,ુ 

 

 

કચેર�ના વડાનો હો�ો અન ેસરના�ુ.ં 

 

 

 

યોજનાના સ�ય થયાનો મ�હનો  

અને વષ� અહ� દશા�વવા.  
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કચેર�� ુ ંનામ:-   

 

* તાર�જ પ�ક: *  

બચત સકં�લત �ુથ િવમા યોજનામાં તા:૨૦/૧૨/૨૦૧૩ થી દાખલ કરવાને પા� સ�યોની મા�હતી દશા�વ� ુ ંપ�ક: 

 

અ.ન:ં કમ�ચાર�� ુ ંનામ અને હો�ો પગાર ધોરણ િનમ�ુકંની 

તાર�ખ 

જ�મ 

તાર�ખ 

ક�ટ�ગર� વારસદાર�ુ ંનામ તથા 

કમ�ચાર� સાથેનો સબંધં 

       

       

 

�માણપ�:  

 

૧) બોડ� �ુથ િવમા યોજનામા ંસ�ય થવાન ેપા� ઉપરો�ત કમ�ચાર�ન ેઆ અગાઉ કોઇ પણ અ�ય િવમા યોજનામા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલ નથી. 

તેમજ દાખલ થવા પા� કોઇ કમ�ચાર�ઓની મા�હતી હવ ેબાક� રહ�તી નથી.  

૨) પ�કમા ંદશા�વેલ કમ�ચાર� �ુથ િવમા યોજનામા ંજોડાતા ંસમયે માદંગીની ર� ઉપર નથી.  

૩) પ�કમા ંદશા�વેલ કમ�ચાર� છે�લા ૧૨ મ�હનામા ં૬ �દવસ ક� તેથી વધાર� માદંગીની ર� પર ગયલે નથી.  

 

 

 

 

સહ�:  
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�જુરાત પાણી �રુવઠા અને ગટર �યવ�થા બોડ�  

તા:૨૦/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ બચત સકં�લત સ�હુ �ુથ િવમા યોજનામા ંક�ટ�ગર� ફ�રફાર કરવાની મા�હતી દશા�વ� ુ ંપ�ક: 

કચેર�� ુ ંનામ: 

 

અ.ન:ં અિધકાર�/કમ�ચાર�� ુ ંનામ તથા 

હાલનો હો�ો 

હાલ� ુ ં

પગારધોરણ 

બોડ� િવમા યોજનામા ં�ારથી સ�ય તર�ક� સમાવેશ કર�લ છે. બોડ� �ુથ િવમા 

યોજનામા ંકઇ 

ક�ટ�ગર�મા ંફ�ર બદલી 

કરવાની છે. 

�પુ 

બદલવા� ુ ં

કારણ 

ર�મા�સ� 

કમ�ચાર�નો 

�ુનો હો�ો 

િવમામા ંદાખલ થયા 

વષ� અને બો.�ુ.િવ.યો. 

ની તા.૨૧/૦૫/૯૨ ની 

અથવા તે પછ�ની 

યાદ�મા ંઅ.ન:ં 

માિસક 

કપાતની 

િવગત 

ક�ટ�ગર� માિસક 

કપાતની 

રકમ 

ક�ટ�ગર� 
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�જુરાત પાણી �રુવઠા અને ગટર �યવ�થા બોડ� 

(�જુરાત સરકાર�ુ ંસાહસ) 

“જલસેવા ભવન “ સેકટર ૧૦/એ,એરફ�સ� કચેર� સામે, ગાધંીનગર-

૩૮૨૦૪૩ 

પીએબીએ�:-૨૩૨૨૨૫૪૭, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૨૬૩, ૨૩૨૨૫૯૭૨, 

ફ�કસ ન.ં૦૨૭૧૨-૨૨૬૮૪ 

�.ન.ં મકમ-૫/�ુવીયો/            /૧૩                                             તા:   /  /૧૩      

 

�િત, 

અ.ઇ.�ી./કાય�પાલક ઇજનેર�ી, 

�હ�ર આરો� ય બાધંકામ/ યાિં�ક િવભાગ ન.ં૧/ વ� ુ�ળ 

  

િવષય :- બોડ� �ુથ િવમા યોજના/ઇડ�એલઆઇ/�ે��ઇુટ� �કુવવા બાબત. 

          �વ,�ી   

સદંભ� :- િવભાગીય કચરે�ના પ� �માકં : ………………………………………. 

    

ઉપરોકત િવષયના સદં�ભ�ત પ�થી આવેલ દરખા�ત અ� વયે નીચે �જુબના વાધંાઓની જ�ર� 

�તુ�તા કર�ન ેતા�કા�લક મોકલી આપવા િવનતંી છે. 

૧:  અવસાન�ુ ંઅસલ �માણપ� અને �ણ ખરાઇ કર�લ નકલ મોકલી આપશો 

૨.  બોડ� �ુથ િવમા યોજનાનો સ�યપદ નબંર/�ુથ/જોડાયા�ુ ં વષ�/ બોડ� કચરે�ની તા:૨૧/૦૫/૯૨ ની 

�ધુાર�લ યાદ�નો સ�યપદ નબંર દશા�વેલ નથી. � હવેથી તમામ �ક�સામા ંઅ�કૂપણે આપવો. 

૩:   નોિમનેશન ફોમ� સામેલ નથી. � મોકલી આપશો.  

૪:  અવસાન�ુ ં�પ�ટ કારણ દશા�વેલ નથી. 

૫:  �ળૂ િનમ�ુકં તાર�ખ/ જ�મ તાર�ખમા ંદરખા�તમા ંઅલગ છે. અને �ે��ઇુટ�ની યા�દમા ં 

        અલગ છે. �થી ત ે�ગેની આધાર સ�હત �પ�ટતા કરશો. 

 ૬:  દરખા�ત સાથ ેએલ.પી.સી. મા ંઆખા માસ માટ� મળવાપા� પગાર અન ેમ�ધવાર� ભ��ુ ંદશા�વ�ુ.ં 

 ૭: મા�હતીપ�કમા ં કોલમ નબંર:-૧૭ અન ે ૧૮ મા ં `મા�યા�સુાર પગાર મ�ધવાર� ભ�થાની િવગતો 

દશા�વવી. 

૮:   સી.પી.એફ. નબંર/ તેમા ંજોડાયાની તાર�ખ દશા�વવી. 

૯:  વારસદારનો �ય�કત બ�ક એકાઉ�ટ નબંર અને બ�ક�ુ ં��ુ નામ અન ેબ�કની શાખા�ુ ં��ુ (�ય�કતગત 

એકાઉ�ટ ન હોય તો ખોલાવ�ુ)ં સરના�ુ,ં IFSC કોડ સ�હતની પાસ�કુની ઝેરો� નકલ મોકલી આપવી. 

સ�ં�ુત ખા� ુમા�ય રાખી શકાશ ેનહ�. 

૧૦: નોકર�મા ં �ટૂ�ુ ં �માણપ� �પ�ટ નથી/અ��ુ છે/રોજમદારના િનયમ અ�સુાર �ટૂ �ણૂ� કર�લ 
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સેવામાથંી બાદ કરવાપા� થાય છે ક� ક�મ? તે �ગ ેઅ.ઇ.�ીની �પ�ટ ભલામણ મેળવવા સા�. 

૧૧: વીમાની કપાત�ુ ંપ�ક સામેલ નથી/ અ��ુ છે/િનયમો�સુાર કપાત જણાતી નથી. �થી નવેસરથી 

�ધુાર�લ િવમાની કપાત�ુ ં પ�ક મોકલી આપશો. િવમાની કપાત�ુ ં પ�ક માસવાર લબંાણ�વૂ�ક ન 

બનાવતા ંમા� એક જ પાનામા ંસમાવી શકાય ત ેર�ત ેબનાવી મોકલી આપવાનો મહાવરો રાખશો. 

૧૨: દરખા�ત વ�ુ�ળ/ ઝોન કચેર� મારફતઆવેલ નથી/ મા�હતી ફોમ�મા ંકા.ઇ.�ી/ અ.ઇ.�ી/ �.ુઇ.�ી ની 

�િત સહ� નથી.  

૧૩: યોજનામા ંજોડાયાના �ણ વષ�ની �દર અવસાન થયેલ હોઇ ન�નુા �જુબ�ુ ંફોમ� 

૧૪: અક�માતે અવસાન થયેલ હોય તો અક�માતને લગતા ંતમામ પેપસ� �વા ક�; પચંના�ુ,ં  પોલીસ  ક�સ 

એફ.આઇ.આર. ની નકલ, પો�ટ  મોટ�મ  ર�પોટ� , તહોમત  ના�ુ ં(ચા�શીટ) ની ખરાઇ કર�લ બે નકલ 

મોકલી આપવી. 

૧૫: સ�મ અિધકાર��ી �ારા કરવામા ંઆવેલ િન�િૃ�ના આદ�શની નકલ � મોકલી આપશો. 

૧૬: િન�િૃત/રા�ના�/ુ અવસાન થયાને લગભગ એક માસ �ટલો સમય પસાર થયા બાદ િવલબંથી 

દરખા�ત  મોકલવા �ગ ેસબંિંધત કમ�ચાર�નો �લુાસો મેળવી મોકલી આપશો. 

૧૭: દરખા�તની એક જ નકલ, ફકત જ�ર� �બડાણો સાથે બોડ� કચેર�ન ે મોકલવી.  �બનજ�ર�  �બડાણો 

મોકલવા નહ�.ફકત અ��માતના પેપસ� બ ે નકલમા ં આપવા. �થી �બનજ�ર� �ટ�શનર� ખચ� તેમજ 

ટપાલ ખચ� િનવાર� શકાય  

૧૮: સી.પી.એફ. ની દરખા�ત � ત ેશાખાને અલગથી મોકલવી.  

૧૯: અગાઉ આવા ક�સ મ�ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંસદર ક�સમા ંદરખા�તમા ં�યવ��થત ક�મ  

     મોકલવામા ંઆવેલ નથી ? ત ે�ગ ેસબંિંધત કમ�ચાર�ઓ �લુાસો મેળવી મોકલી આપશો.  

૨૦: �વ./�ી ........... ની િન�િૃત/રા�ના�/ુ અવસાન ની તાર�ખ ેકોઇ પણ �તની ખાતાક�ય તપાસ ચા�ુ ં

નથી ત ે મતલબ�ુ ં િવભાગીય કચેર� �ારા આપવામા ં આવ�ુ ં �માણપ� સામેલ નથી. � મોકલી 

આપ�ુ.ં  

૨૧: અ�ેથી માગંવામા ંઆવેલ �તૂ�તા ��ુાવાર અન ેયો�ય ચકાસણી કયા� િસવાય તેમજ િવલબંથી મોકલી 

આપવા બદલ સબંિંધત કમ�ચાર�નો �લુાસો મેળવી મોકલી આપશો. 

 

 

                                                                                                                         

       નાયબ મેનેજર(વ) 

 

નકલ રવાના�િત  

 અિધ�ક ઇજનરે�ી,�હ�ર આરો� ય વ� ુ�ળ, ........... તરફ �ણ સા�.  
 
 


