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U]HZFT :8[8 JM8ZX[0 D[G[HD[g8 V[Hg;L4 UF\WLGUZ wJFZF  VDZ[,L4 AGF;SF\9F4 

E~R4 EFJGUZ4 AF[8FN4 KF[8F pN[5]Z4 0F\U4 N[JE]lD wJFZSF4 UF\WLGUZ4 HFDGUZ4 

H]GFU-4 GD"NF4 GJ;FZL4 5MZA\NZ4 ZFHSM84 ;]Z[gN=GUZ VG[ TF5L lH<,F H/:+FJ 

lJSF; V[SDGF 5|MH[S8 0FIZ[S8ZGL HuIFVF[ SZFZ VFWFZLT EZJF DF8[ JG lJEFUGF 

lGJ'T GFIA  JG;\Z1FS 5F;[YL VZHL D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P  lH<,FVF[DF\ lGD6]S 

5FD[, jIlSTG[ p5MZST lH<,FVF[ 5{SL SM.56 lH<,FDF\ lGD6]S VF5JFDF\ VFJX[P 

H[GL lJUTJFZ DFlCTL  http://gswma.gujarat.gov.in J[A;F.8 5Z p5,aW 

K[P VZHNFZGF TFP Z_ v!!vZ_!(GF ZMH &! JQF" 5}6" YI[,  G CMJF HM.V[P 

J[A;F.8 p5Z NXF"J[, lGITGD]GFDF\ VZHL  TFPZ_v!!vZ_!( ;]WLDF\ V+[GL 

SR[ZLG[ D/[ T[ D]HA  p5ZMST ;ZGFD[  OST VFZP5LPV[P0LPYL DMS,JFGL ZC[X[P  
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C[T] H/:+FJ lJSF; SFI"S|DGF lJRFZG[ D}lT"D\T s8[a,Mf SZJF DF8[ Z; WZFJTL 

5F8L"VF[G[ TFPZZv!ZvZ_!$ ;]WLDF\ GLR[GF ;ZGFD[ VZHL SZJF H6FJJFDF\ VFJ[ 

K[P VZHL SZGFZG[  pST SFI"GM 5}J" VG]EJ CF[JM H~ZL K[P JW] lJUTM DF8[ H]VF[ o 

http:/gswma.gujarat.gov.in 
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 અરજી ફોર્મ 

          જગ્યાન ું નાર્---------------------------  

 

 

 

 

(૧)   નનવતૃ્ત અનિકારીને કરાર આિારરત નનર્ણુક આપવાની હેાય તને ું નાર્ /સરનાર્ ું -----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                

(૨)   નનવતૃ્ત અનિકારીનેા નનવૃનત્ત સર્યનો હેાદો---------------------------વર્મ--------પર્ારિોરણઃ--------------------------------

---------------------------------------   તથા હાલની જગ્યા પર કયારથી છે.?------------------------------------------ 

(૩)   નનવતૃ્ત અનિકારીએ નનવૃનત્તનાું  છેલ્લા  ર્ાસર્ાું ર્ેળવેલ ર્ ળ પર્ાર, પ-ેબેન્ડ, ક લ પર્ાર તથા પર્ાર િોરણ (ઉ.પ.િો હેાય તો ત ે

દર્ામવવ ું)------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(૪)   જન્ર્ તારીખ અન ેવય નનવનૃત્તની તારીખ   જ. તા. ----------------------- નન. તા.---------------------------  

(૫)   નનવતૃ્ત અનિકારીન ું ર્ ળ પેન્ર્નઃ-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(૬)   સરકારીશ્રીની પ્રવતમર્ાન જેાર્વાઇ ર્ જબના લાભો ર્ેળવવા કર્મચારી/અનિકારીએ નનયત નર્ નાર્ાું લેનખતર્ાું સુંર્નત દર્ામવેલ છે. 

( હા/ના  )  નનયત સુંર્નત પત્રક જોડાવ ું  

(૭)   કર્મચારી/ અનિકારી કરાર આિારીત જગ્યાની ફરજો/ જવાબદારી બજાવવાની ર્ારીરરક/ ર્ાનનસક ક્ષર્તા િરાવ ેછે તનેી  નવર્તો  

આપવી------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                               

                      

                                                                                             અરજી કરનાર અનિકારીની સહી  

જોડાણ :- 

 નનવૃનતની આદેર્  

 ફોર્મ નુંબર -૨૨  

 છેલ્લા પર્ારન ું પ્રર્ાણપત્ર  

 સુંર્નત પત્રક (નનયત નર્ ના ર્ જબ) 

 જ લાઈ-૧૬ પે સ્લીપ  

 સર્વમસ નહસ્રીની નવર્તો  

 ઉક્ત જોડાણોની સ્વયું પ્રર્ાનણત નકલો જોડાવાની રહેર્ે  

 

Latest Passport size 

photograph 



 

 

 

 

                                                 બાહિેરી  

 

 

               આથી હ ું શ્રી -----------------------------------------------------------બાહેિરી આપ છ ું કે જો ઉપરોક્ત જગ્યા 

ઉપર ર્ારી પસુંદર્ી થઇ નનર્ણુક આપવાર્ાું આવર્ે તો સદરહ  નનર્ણુક ર્ાટેની તર્ાર્ ર્રતો અને બોલીઓ તથા આ 

અુંર્ેનાું સરકારશ્રીના પ્રવતમર્ાન નનયર્ો તથા ર્રતો ર્ જબ નાું જે લાભો ર્ળવાપાત્ર થતા હર્ે તે ર્ને ર્ાન્ય છે.  

સ્થળ :-  

 

તારીખ :-                                                                

 

 ઉર્દેાવારની સહી અન ેનાર્   

 

 

 

 

નોકરીની નવર્ત દર્ામવત ું પત્રક (Service History) 

અન  ન. ક્યારથી  ક્યા સ િી  હોદ્દો  કચેરીન ું નાર્  

     

     
 

 

 

 

 


