નગર ાથમક િશ ણ સમત, સુરત.
સામા ય િનયુિ ત ફોમ – ૧ (કમચારીને કું ટુ ં બ હોય યારે આપવાની)
(ના.િવ.સ.ઠ. માંક : ડીપીપી ૧૦૯૯૪૯૬૯૪૫(૪) પી. તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૦નાં ફકરો-૩
શાળા નંબર
કે

:-.......................

કમચારી નંબર:-...........................

નંબર :-.......................
જ. ો.ફં ડ નંબર:-..........................
.............................. ની કચેરીમાં ...................................... ના હો ા ઉપર ફરજ બ વતો હું .........................................................................

આથી નીચે જણા યા માણેની રકમ મને ચુકવવા પા થાય તે પહે લાં અથવા ચૂકવવા પા થઈ હોય પણ ચૂકવવામાં આવી ન હોય અને મા અવસાન થાય તે સંગે તે રકમ મારા કુ ટુ ં બના
નીચેના સ યોને મળે તેવી િનયુિ ત ક ં છું.
૧.

સામા ય ભિવ યિનિધ િનયમો હે ઠળનાં મારા ભિવષયિનિધ ખાતામાં જમા હોય તે રકમ.

૨.

જુ થ િવમા યોહ

૩.
૪.

સુધારે લા પે શનના િનયમો હે ઠા મળવાપા પે શન ે યુઈટી, મૃ યુ-સહ-િનવૃ , ે યુઈટી અને પાંતર પે શનની રકમ
અવસાન સ યે લેણી અને મળવાપા પગાર અને ભ થાંની રકમ

હે ઠળ મળવાપા રકમ

આ િનયુિ તની તારીખ પહે લા આપેલી િનયુિ ત / િનયુિ તઓ રદ ગણવા િવનંત.ે
મ

િનયુિ ત / િનયુિ તઓનાં નામ અને

બચતદાર સાથેનું

િનયુિ તની ઉમંર અને

સરનામુ

સગપણ

જ મ તારીખ

દરે ક િનયુિ તને આપવા
પા

હ સો (ટકામા)

આકિ મક ઘટના બનતાં

બચતદારની પહેલા

િનયુિ તપ અમા ય ઠરે તે

િનયુિ તનું મૃ યુ થાય

આકિ મક ઘટના

તે સંગે િનયુિ તનો

દરે ક િનયુિ તને
મળવાપા

હ સો

(ટકામા)

હક જે યિ ત

૧

૨

૩

૪

૫

૬

સને................... ના ........................ મ હનાની ...................... તારીખ
બે સા ીઓની સહી ૨. (મોટા અ રોમાં નામ)
નામ

૭

૮

૧. બચતદારની સહી..........................................
સરનામુ

સહી

(૧) ......................................................................

(૧) .....................................................................

(૧) ........................

(૨) ......................................................................

(૨) ....................................................................

(૨) .........................

કચેરીના વડાની સહી અને હો ો
કચેરીનો સ ો
ન ધ :- કમચારી નોકરી દર યાન આ િનયુિ તમાં ફે રફાર કરી શકશે અને તે સંગે તેની નવી િનયુિ ત આપવાની રહે શ.ે નવી િનયુિ ત કચેરીમાં મ
સાથે તે અમલમાં આવશે અને યારબાદ તેને સ વસબુકમાં ચ ટાડવાની રહે શ.ે

ા બાદ તેના ઉપર કચેરીના વડાની સહી

