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નિયામકશ્રી, હિસાબ અિે નિજોરીઓ, ગાાંધીિગરિાાં પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૫/૨૦૧૩, િા. ૩૦-૧૦-૧૩ મજુબ 
IFMSમાાં નવ ુયઝુર આઇ. ડી. બનાવવાનુાં પત્રક-અ 

(અંગે્રજી કેપપટલ અક્ષરમાાં ભરવ ુ અને બે નકલમાાં રજુ કરવુાં) 
૧ જજલ્લા નિજોરી કચેરી  
૨ પેટા નિજોરી કચેરી  
૩ કારે્ડક્ષ િાંબર  
૪ ઉપાર્ડ અનધકારીિો કોર્ડ  
૫ કચેરીનુાં િામ  
૬ િવ ુયઝુર આઇ. ર્ડી. બિાવવાનુાં છે િેિી નવગિ   

 a. અનધકારી / કમમચારીનુાં પરુૂ િામ  

 b. િોદ્દો  

 c. જીપીએફ િાંબર/અપેક્ષક્ષિ યઝુર આઇ. ર્ડી. 
(eg. EDGUJ1234) 

 

 d. કામગીરીનુાં સ્વરૂપ (જેમ કે, Data Entry, Verifier, 
Approver etc. લાગ ુ િ પર્ડત ુ િોય િે છેકી 
િાાંખવ)ુ 

DATA ENTRY 
APPROVER 
(NPS, Grant, Pay 
Fixation, Online Bill etc.) 

VERIFIER 
CO 
(Grant Distri., Online Bill 
Counter Sign.etc.) 

 e. શાખાનુાં િામ  ACCOUNT 
 f. અનધકારી/કમમચારીિો વગમ (જેમ કે, વગમ-૧,૨,૩) 3 
 g. એમ્પલોયી નિફીક્સ (જેમ કે, Mr./Ms./Mrs. 

etc) 
MR. 

૭ કચેરીિાાં સ ાંપકમિી નવગિ ફોિ િાં-___________ મોબાઇલ___________ 
ઇ-મેઇલ  

પત્રક સાથે જોર્ડવાિાાં જરૂરી દસ્િાવેજ (a) પોસ્ટ છોર્ડિા અનધકારી / કમમચારી માટે િે સબબિો હુકમ 
(િમાક્ષિિ િકલો)    (b) પોસ્ટ સાંભાળિા અનધકારી / કમમચારી માટે િે સબબિો હુકમ 
     (c)  ઉપાર્ડ અનધકારીિાાં હકસ્સામાાં CTC અન્ય હકસ્સામાાં િાજર રીપોટમ  
 
ઉક્િ દરખાસ્િ સાથે રજુ થયેલા દસ્િાવેજોિી ચકાસિી કરવામાાં 
આવેલ છે જે બરાબર માલમૂ પરે્ડલ છે અિે ઉક્િ દરખાસ્િ 
મજુબિાાં ફેરફાર કરવા ભલામિ છે. 

ઉપાર્ડ અનધકારીિી સિી અિે નસક્કો 
િારીખ.......................... 

શે્રયાિ/જજલ્લા નિજોરી અનધકારી/પગાર અિે હિસાબ 
અનધકારીિી સિી અિે નસક્કો 
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નિયામકશ્રી, હિસાબ અિે નિજોરીઓ, ગાાંધીિગરિાાં પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૫/૨૦૧૩, િા. ૩૦-૧૦-૧૩ મજુબ 
IFMSમાાં પોસ્ટ તબદીલ કરવાનુાં પત્રક-બ 

(અંગે્રજી કેપપટલ અક્ષરમાાં ભરવ ુ અને બે નકલમાાં રજુ કરવુાં) 
૧ જજલ્લા નિજોરી કચેરી  
૨ પેટા નિજોરી કચેરી  
૩ કારે્ડક્ષ િાંબર  
૪ ઉપાર્ડ અનધકારીિો કોર્ડ  
૫ કચેરીનુાં િામ  
૬ િોદ્દો છોર્ડી જિા અનધકારી/કમમચારીિી નવગિો બઢિી / બદલી / નિવનૃિ / અન્ય 
 a. અનધકારી / કમમચારીનુાં િામ   
 b. િોદ્દો  
 c. યઝુર આઇ. ર્ડી.  
 d. IFMSમાાં પોસ્ટનુાં િામ (જે િબદીલ કરવાિી છે) 

એક કરિા વધારે પોસ્ટ િોઇ િો જે િબદીલ કરવાિી 
િોઇ િે િમામ દશામવવી. 

 
 
 

૭ (A) અનધકારી /કમમ.IFMSમાાં યઝુર આઇર્ડી ધરાવે છે?  

 (B) જો િા, િો પત્રક – અ ફરજીયાિ છે. સામેલ છે / લાગ ુપર્ડત ુિથી. 
 (C) (૧) યઝુર આઇ. ર્ડી.  
  (૨) અનધકારી/કમમ.ન ુાં પરુૂ િામ  
  (૩) જૂિો િોદ્દો અિે કચેરીનુાં િામ  
  (૪) િવો િોદ્દો  
 (D) અન્ય કોઇ રાઇટ્સ આપવાિાાં િોય િો િેિી 

નવગિ જેમ કે NPS,Pay Fixation,Grant,Online Bill etc.) 
 

 (E)  જુિી કચેરીિો ચાર્જ ચાલ ુરિ ેછે ? ( િા કે િા)  

૮ કચેરીિાાં સ ાંપકમિી નવગિ ફોિ િાં. 02822- 
મોબાઇલ________________ 
ઇ-મેઇલ : 

પત્રક સાથે જોર્ડવાિાાં જરૂરી દસ્િાવેજ (a) પોસ્ટ છોર્ડિા અનધકારી / કમમચારી માટે િે સબબિો હુકમ 
(િમાક્ષિિ િકલો)    (b) પોસ્ટ સાંભાળિા અનધકારી / કમમચારી માટે િે સબબિો હુકમ 
     (c) ઉપાર્ડ અનધકારીિાાં હકસ્સામાાં CTC અન્ય હકસ્સામાાં િાજર રીપોટમ  
ઉક્િ દરખાસ્િ સાથે રજુ થયેલા દસ્િાવેજોિી ચકાસિી કરવામાાં 
આવેલ છે જે બરાબર માલમૂ પરે્ડલ છે અિે ઉક્િ દરખાસ્િ 
મજુબિાાં ફેરફાર કરવા ભલામિ છે.     ઉપાર્ડ અનધકારીિી સિી અિે નસક્કો 

િારીખ.......................... 
શે્રયાિ/જજલ્લા નિજોરી અનધકારી/પગાર અિે હિસાબ 
અનધકારીિી સિી અિે નસક્કો 
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