
ફોમ�-૧ (કમ�ચાર�ને �ુ�ંુબ હોય �યાર�) 

(૧).

(૨).

(૩).

(૪).

�મ બચતદાર 

સાથે� ુ ં

સગપણ

િન�કુતની 

�મર અને 

જ� મ તાર�ખ

દર�ક 

િન�કુતને 

આપવા 

પા� �હ� સો

� આકિ� મક 

ઘટના 

બનતા 

િન�કુતપ� 

અમા� ય ઠર� 

તે આકિ� મક 

ઘટના

બચતદારની પહ�લાં િન�કુત�ુ ં��ૃ � ુ

થાય તેવા �સંગે િન�કુતનો હ� 

� ય�કત/� ય�કતઓને મળે તેમના 

નામ/સરના�ું અને સગપણ

દર�ક 

િન�કુતને 

આપવા 

પા� �હ� સો

૧ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

(૧). પિત ૪૨  વષ�  

૨૮-૦૪-૭૦

૧૦૦%. અવસાન, 

ગાંડપણ ક� 

�ટાછેડા

��ુીઓ (૧) �ાંજ અિ�નભાઇ 

ગોસાઇ (૨) બીટસી અિ�નભાઇ 

ગોસાઇ ૫, ભગવતીપરા ��ુલ નં-

૪૩ ની પાસે, સરકાર� દવાખાના 

ની સામે  

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩

૫૦%.

સહ�

(૧). ( �વૂા�ગી એ ગોસાઇ ) 

બચતદારની સહ� 

(૨).

ન�ધ

Sr._________ Acctt. _________ D.M._________

જ� મ તાર�ખ :- ૦૨-૦૭-૧૯૭૯

ખાતામાં કાયમી થયા તાર�ખ :- ૦૪-૧૦-૨૦૧૨

પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ + ૪૬૦૦ �ેડ પે હાલનો પગાર �. ૧૨૫૪૦-૦૦ + ૪૬૦૦-૦૦ = ૧૭૧૪૦-૦૦

કમ�ચાર� નોકર� દરિમયાન આ િન��ુકતપ�માં ફ�રફાર કર� શકશે અને તે

�સગેં નવી િન��ુકતપ� આપવાની રહ�શે. નવી િન��ુકતપ� મ�યા બાદ

તેના ઉપર કચેર�ના વડાની સહ� થયે તે અમલમાં આવશે. �યારબાદ તેને

સિવ�સ �કૂમાં ચ�ટાડવાની રહ�શે.

GWSSB CPF A/C NO.___________ NOMINATION

RECEIVED ON ________________ ACCEPTED NOTED

IN LEDGER & INDEX REGISTER_________                            

સી. પી. એફ. ખાતા નંબર GWSSB-              માં નોિમનેશન બદલવા� ુ ંહોય �યાર�

રાજકોટ

રાજકોટ

ખાતામાં દાખલ થયા તાર�ખ :- ૦૪-૧૦-૨૦૦૭

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

સામા�ય િન��ુકત ફોમ� 

આ િન��ુકતની તાર�ખ પહ�લાં આપેલી િન��ુકતઓ રદ ગણવા િવનંતી.

વિધ�ત ભિવ� યિનિધ િનયમો હ�ઠળના મારા ભિવ� યિનિધ ખાતામાં જમા હોય તે રકમ.

�ૂથ વીમા યોજના હ�ઠળ મળવાપા� રકમ.

�હ�ર આરો� ય યાંિ�ક પેટા િવભાગ નં-૨, રાજકોટ કચેર�માં મદદનીશ ઈજનેર(યાંિ�ક)નાં હો�ા ઉપર ફરજ બ�વતી �ું �વૂા�ગી અિ�નભાઇ

ગોસાઇ આથી નીચે જણા� યા �માણેની રકમ મને �કૂવવાપા� થાય તે પહ�લાં અથવા �કૂવવાપા� થઇ હોય પણ �કૂવવામાં ન આવી હોય

અને મા�ં અવસાન થાય તે �સંગે તે રકમ મારા �ુ�ંુબના નીચેના સ� યોને મળે તેવી િન��ુકત ક�ં �ં.

સેવા �ે� �ઇુટ� / ��ૃ �સુહ િન�િૃ� �ે� �ઇુટ�ની રકમ.

અવસાન સમયે લેણી અને મળવાપા� પગાર અને ભ� થાની રકમ

િન�કુત/િન�કુતો� ુ ંનામ/��ંુ 

સરના�ું

�ી અિ�નભાઇ બ�ગુીર� 

ગોસાઇ, ૫, ભગવતીપરા 

��ુલ નં-૪૩ ની પાસે, 

સરકાર� દવાખાનાની સામે  

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩

�. આ. યાંિ�ક પેટા િવભાગ ન-ં૨,

શૈલેશભાઇ દ�વાભાઇ પરમાર , અ.મ.ઇ.

સા�ીઓની સહ�

નામ અને સરના�ું 

�. આ. યાંિ�ક પેટા િવભાગ ન-ં૨,

કાંતીલાલ પી. મેવાડા, �ૂ. કલાક�

૨

સને ૨૦૧૩ ના ફ��આુર� મ�હનાની  ૨ � તાર�ખ


