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૩.    કાડ�  નબંર        
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Vેયાન/�જ�લા િતજોર� અિધકાર�/ પગાર અને Wહસાબ    

અિધકાર�ની સહ� અને િસUો    

    

ખાસ નXધ ખાસ નXધ ખાસ નXધ ખાસ નXધ Ð    આY ુપ�ક Z[ે9મા ંક@પીટલ અ રમા ંભર*ુંઆY ુપ�ક Z[ે9મા ંક@પીટલ અ રમા ંભર*ુંઆY ુપ�ક Z[ે9મા ંક@પીટલ અ રમા ંભર*ુંઆY ુપ�ક Z[ે9મા ંક@પીટલ અ રમા ંભર*ુ ં

 



પ�કપ�કપ�કપ�ક----બબબબ    દરખા�તદરખા�તદરખા�તદરખા�ત    ન ંન ંન ંન.ં...________________________________________________________________ 

૧.    �જ�લા િતજોર� કચેર�        

૨.    પેટા િતજોર� કચેર�        

૩.    કાડ�  નબંર        

૪.    ઉપાડ અિધકાર�ઓ કોડ        

૫.    કચેર�&ુ ંનામ        

૬.    હો8ો છોડ�ને જતા અિધકાર�/કમ4ચાર�ની 

િવગતો(બઢતી/બદલી/િન^િુત વગેર@ને 

કારણે) 

 

aaaa.... અિધકાર�/કમ4ચાર�&ુ ં56ંુુ નામ     

bbbb.... હો8ો     

cccc.... +ઝુર આઈ.ડ�     
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હો8ો સભંાળતા અિધકાર�/કમ4ચાર�ની 
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(A) અિધકાર�/કમ4ચાર�    IFMSમા ં+ઝુર 
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(D) ) ) ) અAય કોઈ રાઈટસ આપવાના હોય 
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