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અરજી ફોર્મ
જગ્યાનું નાર્--------------------------Latest Passport size
photograph

(૧) નનવૃત્ત અનિકારીને કરાર આિારરત નનર્ણુક આપવાની હેાય તેનું નાર્ /સરનાર્ું -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૨) નનવૃત્ત અનિકારીનેા નનવૃનત્ત સર્યનો હેાદો---------------------------વર્મ--------પર્ારિોરણઃ---------------------------------------------------------------------- તથા હાલની જગ્યા પર કયારથી છે .?-----------------------------------------(૩) નનવૃત્ત અનિકારીએ નનવૃનત્તનાું છે લ્લા ર્ાસર્ાું ર્ેળવેલ ર્ળ પર્ાર, પે-બેન્ડ, કલ પર્ાર તથા પર્ાર િોરણ (ઉ.પ.િો હેાય તો તે
દર્ામવવું)-----------------------------------------------------------------------------------------------(૪) જન્ર્ તારીખ અને વય નનવૃનત્તની તારીખ જ. તા. ----------------------- નન. તા.--------------------------(૫) નનવૃત્ત અનિકારીનું ર્ળ પેન્ર્નઃ-------------------------------------------------------------------------------------------(૬) સરકારીશ્રીની પ્રવતમર્ાન જે ાર્વાઇ ર્જબના લાભો ર્ેળવવા કર્મચારી/અનિકારીએ નનયત નર્નાર્ાું લેનખતર્ાું સુંર્નત દર્ામવેલ છે .
( હા/ના ) નનયત સુંર્નત પત્રક જોડાવું

(૭) કર્મચારી/ અનિકારી કરાર આિારીત જગ્યાની ફરજો/ જવાબદારી બજાવવાની ર્ારીરરક/ ર્ાનનસક ક્ષર્તા િરાવે છે તેની નવર્તો
આપવી------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

અરજી કરનાર અનિકારીની સહી
જોડાણ :-

 નનવૃનતની આદેર્
 ફોર્મ નુંબર -૨૨
 છે લ્લા પર્ારનું પ્રર્ાણપત્ર
 સુંર્નત પત્રક (નનયત નર્ના ર્જબ)
 જલાઈ-૧૬ પે સ્લીપ
 સર્વમસ નહસ્રીની નવર્તો


ઉક્ત જોડાણોની સ્વયું પ્રર્ાનણત નકલો જોડાવાની રહેર્ે

બાહેિરી

આથી હું શ્રી -----------------------------------------------------------બાહેિરી આપછું 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 ર્જબ નાું જે લાભો ર્ળવાપાત્ર થતા હર્ે તે ર્ને ર્ાન્ય છે .
સ્થળ :તારીખ :ઉર્ેદાવારની સહી અને નાર્

નોકરીની નવર્ત દર્ામવતું પત્રક (Service History)
અન ન.

ક્યારથી

ક્યા સિી

હોદ્દો

કચેરીનું નાર્

