ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટ
ુ ત મહાનગરપા લકા
ર
સેકશન :4 (1) (બ) (1)
ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટના કાય અને ફરજો


રુ ત મહાનગરપા લકાના

ુ દા

ુ દા િવભાગોની કાય પ ધિતનો અ યાસ કર

તે િવભાગની જ રયાત

ુ બની સો ટવેર એ લીકશન ડ ઝાઈન કરવી અને તે ુ ં મેઇ ટન સ કર ુ ં
જ
ુદ



તૈયાર કરવામાં આવેલ



તૈયાર કરવામાં આવેલ કો

ુ દ સી ટ સની ન ગ તેના વપરાશકતાને આપવી.
ટુ રાઈઝ સી ટ સના ઉપયોગ માટ જ ર

હાડવેર તથા તેને સંલ ન

પેર ફર સની ખર દ કરવી.


હયાત હાડવેર તથા તેને સંલ ન પેર ફર સની મરામત તથા િનભાવની કામગીર .



કો



ુ રાઈઝડ સી ટ સના ઉપયોગ માટ જ ર િ -િ
ટ

ટડ ટશનર ની ખર દ કરવી.

રુ ત મહાનગરપા લકાની ઈ ટરનેટ તથા ઈ ાનેટ પરની વેબસાઈટની ડ ઝાઈન, ડવલપ અને િનભાવની
કામગીર .



મહાનગરપા લકાની િવિવધ કચેર ઓને નેટવક કને ટ વીટ

ૂર

પાડવી તથા તે ુ ં મેઇ ટન સ કર .ુ ં

કચેર ઓ ખાતે LAN ડવલપ કર ુ ં તથા તે ુ ં મેઇ ટન સ કર .ુ ં


નેટવક ગ માટના જ ર સાધનોની ખર દ કરવી તથા તેનો િનભાવ કરવો.

સેકશન :4 (1) (બ) (ર)
અિધકાર ઓ અને કમચાર ની સ ા અને ફરજો
ંુ નામ / હો ો

કમચાર

સ તા અને ફરજ

એન.વી.ઉપા યાય
ટુ કિમ ર (ડ )

ડ



ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટના વડા



વહ વટ અને નાણાક ય સ ા: કિમ નર ી તથા થાયી
સિમિત ારા આપવામાં આવેલ સ ા

ડ . ડ . પટલ, એકઝી. આસી ટ ટ

હાડવેર, સો ટવેર અને નેટવકને લગતી કામગીર



. એચ. પટલ, આસી. ઇજનેર (કો

ુ ર)
ટ

સોફટવેર ડવલપમે ટ અને ડવલપ કરલ સોફટવેરનાં િનભાવની

આર બી. રાણા, આસી. ઇજનેર (કો

ુ ર)
ટ

કામગીર
રુ ત મહાનગરપા લકાની ઈ ટરનેટ તથા ઈ ાનેટ વેબસાઈટના
ડવલપમે ટ અને િનભાવની કામગીર

સી. વી. પરમાર, આસી. ઇજનેર



લોકલ એર યા તથા વાઈડ એર યા નેટવકની કામગીર

(ઇલે



નેટવકને લગતા સાધનોની ખર દ તથા મરામત-િનભાવની

ોની સ)

એમ. એ. ટંકાર યા, આસી. ઇજનેર
(ઇલે

કામગીર

ોની સ)

એમ. ક. પટલ

કો



આસી. ઇ ફમશન સી ટમ મેનેજર

ુ ર હાડવેર તથા પેર ફર સની ખર દ , મરામત તથા
ટ

િનભાવની કામગીર
કો



ુ ર તથા પેર ફર સ માટ જ ર વપરાશી માલસામાનની
ટ

ખર દ
ક પના ક. વૈધ



કચેર નો વહ વટ

સે શન ઓ ફસર



વહ વટ સ ા: કચેર ના કાર ુ ન તથા પટાવાળાની ર

મં ુ ર

કરવાની સ ા
કો



ુ રાઈઝ સી ટ સ માટ િ -િ
ટ

ટડ ટશનર ખર દવાની

કામગીર
કાર ુ નો

ઈનવડ ર

૧. એચ. બી. રાંદર (બી
૨. પી. આર.

ેણી)

ચયન (બી

૪. વી. ક. પટલ ( ી

ુ , સિવસ
ક

ુ રાખવા
ક

ટુ ર હાડવેર તથા
ટડ ટશનર ના

ટોરના િનભાવની કામગીર . ઈ-ટ ડર ગને લગતી કામગીર

ેણી)

. સરયા ( ી

ેણી)
ેણી)

૭. સી. બી. સેલર (અજમાયશી
૮. ક. બી યાદવ (અજમાયશી
૯. િવ. બી ચૌહાણ (અજમાયશી
ુ રવાઈઝર (કો
પ

પેર ફર સ, વપરાશી માલસામાન તથા િ -િ

ેણી)

૫. વાય. આર. સારંગ ( ી
૬. એ.

ટર, ટોક

વી ખાતાને લગતી કામગીર . ખાતાના કો

ેણી)

૩. એસ. એમ. ગ જર ( ી

ટર, આઉટવડ ર

ી

ેણી)
ી

ેણી)
ી

ટુ ર)

ેણી)
કો

ુ ર હાડવેર, સો ટવેર અને નેટવકના ફ ડ લેવલ સપોટ.
ટ

૧. એમ. એમ. પટલ
૨.

. બી. ત ા (ઓન લોન BRTS)

પટાવાળા

કચેર ના પ ો / ફાઈલ વગેર

ુ દા

ુ દા કમચાર પાસે /

૧. ક. એફ. શીખ

િવભાગોમાં પહ ચાડવાની કામગીર

૨. ડ .ક. સોલંક
૩. ડ . આર. ગઢવાલ
૪. એન.પી. સોલંક (તાલીમાથ )
૫. આર.એસ.રાઉત (તાલીમાથ )

સેકશન :4 (1) (બ) (3)
ુ રવાની કાયર િત
કયામાં અ સ

દખરખ અને જવાબદાર નાં મા યમ સ હત િનણય લેવાની

કિમ ર

ુટ કિમ ર (ડ )

ડ

એ ઝી

ુટ વ આસી ટ ટ

આસી ટ ટ ઈજનેર (ઇલે
આસી ટ ટ ઈજનેર (કો

ોની સ)
ુટર)

આસી ટ ટ ઇ ફમશન સી ટમ મેનજ
ે ર
સે શન ઓ ફસર

થમ

ેણી કાર ુ ન

તીય

ેણી કાર ુ ન

ી

ણ
ે ી કાર ુ ન

ુ રવાઈઝર (કો
પ

ુટર)

સાધનો અને સેવાઓની ખર દ માટની કાય પ ધિત
કામ સ પવાની પ ધિત :- નીચે

ુ બની પ ધિત વારા કામગીર ની સ પણી કરવામાં આવે છે .
જ

હર ટ ડરો વારા

(1)

ટ ડરની કાયપ ધિત: ટ ડરની સામા ય કાય પ ધિત નીચે


ુ બ છે .
જ

શ આત તથા આખર તાર ખના સમયગાળા વ ચે સામા ય ટ ડર માટ કોરા ટ ડર પેપર ઈ

ુ કરવા અને

ઓનલાઈન ટ ડર માટ વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ કરાવવા.
ી-બીડ કો ફર સ ુ ં આયોજન.



જ ર જણાયે



ભરલા ટ ડર વીકારવાની આખર તાર ખ અને સમય પહલા ભરલા ટ ડરો વીકારવા.



ટ ડરના ટકનીકલ બીડ ખોલવા.



ટકનીકલ બીડ ુ ં



ટ ડર ુ ં



ટ ડર મં ુ ર થયા બાદ કામગીર ચા ુ કરવા માટ આદશ આપવાનો હોય છે .

ૃ થકરણ કર એલી બલ એજ સીઓના સ મ સ ાની મં ૂર થી

ાઈઝ બીડ ખોલવા.

ૃ થકરણ કર સ મ સ તાની મં ુ ર માટ ર ુ કર .ુ

ભાવપ કો વારા :-

(ર)


ભાવપ ક માટ

હર નોટ સ બહાર પાડ / વેબસાઈટ પર

સી ધ કર .



ુ વી ઈ રદારો / સ લાયરો / એજ સીઓ પાસે ભાવપ કો મંગાવી.
અ ભ

સેકશન :4 (1) (બ) (4)
પોતાના કાય બ

વવા માટ પોતે ન

કરલા ધોરણો

ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટ વારા નીચે
ુ દા

રુ ત મહાનગરપા લકાના



ુ બની કામગીર કરવામાં આવે છે .
જ

ુ દા િવભાગોની કાય પ ધિતનો અ યાસ કર

તેના માટ સો ટવેર

એ લીકશન ડ ઝાઈન કરવી.


િવિવધ િવભાગોની ઈ ફમશન સી ટ સ માટ કો



તૈયાર કરવામાં આવેલ કો

ુ રાઈઝડ સી ટમ તૈયાર કરવી.
ટ

ટુ રાઈઝ સી ટ સના ઉપયોગ માટ જ ર

હાડવેર તથા તેને સંલ ન

પેર ફર સની ટ ડર પ ધિતથી ખર દ કરવી.


કો
ુદ



ુ રાઈઝડ સી ટ સના ઉપયોગ માટ જ ર િ -િ
ટ
ુ દ કો

ુ રાઈઝડ
ટ

ટડ ટશનર ની ટ ડર પ ધિતથી ખર દ કરવી.

ોસેસના ડટા તથા મા હતીનો સં હ કરવો.
ુદ

ુ દ સી ટ સની ન ગ તેના વપરાશકતાને આપવી.



તૈયાર કરવામાં આવેલ



હયાત હાડવેર તથા તેને સંલ ન પેર ફર સની મરામત તથા િનભાવની કામગીર .
રુ ત મહાનગરપા લકાની ઈ ટરનેટ તથા ઈ ાનેટપરની વેબસાઈટની ડ ઝાઈન કરવાની, તૈયાર કરવાની



તથા તેને રો

રોજ અપડટ કરવાની કામગીર .

સેકશન :4 (1) (બ) (પ)
પોતાના કય બ

વવા માટ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળના અથવા પોતાના કમચાર ઓ ારા

ઉપયોગમાં લેવાતા િનયમો, િવિનયમો,
સદર િવગતો

ૂચનાઓ, િનયમસં હો અને રકડ

રુ ત મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ

www.suratmunicipal.gov.in પર સ કુ ં ત ર તે કુ વામાં

આવેલ છે .
[લ ક:

https://www.suratmunicipal.gov.in/Downloads/Acts/RTI_ActDisclosure5]

સેકશન :4 (1) (બ) (6)
પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયં ણ હઠળ હોય તેવા દ તાવેજોના વગ

ંુ પ ક

Record Rules and A,B,C,D,E list
B Category
1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Paper regarding grant of personal allowance to a particular employee: current papers
only so long as the employee is in service then as D record.
Service Books of Municipal Employees: current record so long as the employee is in
service then if not handed over to his heirs. D record
Papers regarding installation & purchase of new plants and machineries costing Rs.
50000/- and above.
C Category
Register of Bills for payment during the year (Bill Register) or Accounts Dept. only. Those
of other departments D record.
Bill forms-Payment vouchers files.
Pay bills and acquittance Roll of the permanent and temporary establishment.
D Category
Bill Register of all Departments except Accounts Office.
Journal-Register of Receipt / Issues of stores.
Work Order Register.
Requisition Book (Indents Books)
Register of moveable properties (Dead Stock Register)
Stock Book,
Live stock register,
Register of security deposits other than cash: all uncleared entries are carried over to the
next year's Register.
Inward and Outward dispatch Register.
Establishment papers relating to Scheduled Posts : Appointment papers, postings,
transfers, promotion orders, leave papers, Efficiency bar crossing, permission to accept
outside work on remuneration or honoraria deputation for special training and grant of
deputation allowance, Departmental inquiry papers leading to dismissals, invaliding,
compulsory retirement, discharge, reduction, warning and fine or otherwise.
Papers relating to grant of pension and gratuity amount and verification of service and all
other preliminary papers for this purpose.
Papers relating to temporary or provisional establishment.
Miscellaneous Correspondence.
Administration reports of departmental heads and Chief Officer's manuscript or typed
report.
Bill inward and outward registers of Audit and accounts departments.
Preliminary audit notes or objections.
Papers subjected to Audit: current papers till the audit objection is pending thereafter to
destroy after five years.

E Category
1
2
3

Daily dispatch books (Peons Tapal Book)
Casual leave reports.
Muster Rolls and time Book of permanent employees.

4
5

General Board and Committee meetings circulars and agendas.
Papers relating to purchase of library books & payment of subscriptions for Government
Gazettes, Periodicals and magazines.

સેકશન :4 (1) (બ) (7)
તેની નીિત અથવા તેના અમલીકરણના ઘડતરના સંબધ
ં માં જનતાના સ યો સાથે િવચારિવિનમય માટ અથવા
તેમના ારા ર ૂઆત માટની િવધમાન કોઈ ગોઠવણની િવગતો
ું
રુ ત મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ www.suratmunicipal.gov.in પર સ કત
ર તે

સદર િવગતો

[લ ક:

કુ વામાં આવેલ છે .

https://www.suratmunicipal.gov.in/Downloads/Acts/RTI_ActDisclosure7]

સેકશન :4 (1) (બ) (8)
તેના ભાગ તર ક અથવા તેની સલાહના હ ુ માટ બે અથવા તે થી વ ુ ય તઓના વણેલા બોડ, કાઉ સલો, સિમિતઓ અને
વીજ મંડળોની બેઠકો લોકો માટ

ુ લી છે ક કમ અથવા તેવી બેઠકોની કાયન ધો લોકોને મળવાપા

મહાનગરપા લકાની સામા ય સભા દર માસે મળે છે
િનયત સમયાંતર મળે

છે .

છે ક કમ

ને સામા ય જનતા િનહાળ શક છે . બી

માં સામા ય જનતાને

ુદ

ુ દ 1ર સિમિતઓ

ુ ી તથા ઠરાવ
વેશ નથી. આ બધી સિમિતઓની કાય ચ

મહાનગરપા લકાની વેબ સાઈટ પર પણ ઉપલ ધ છે .

ુ ી :કાય ચ
ઠરાવ: :-

https://www.suratmunicipal.gov.in/Information/AgendaHome

https://www.suratmunicipal.gov.in/Information/ResolutionHome પર ઉપલ ધ છે .

સેકશન :4 (1) (બ) (9) : તેના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી

ુ તકા

ખાતાના કમચાર ઓ અને અિધકાર ઓ
નામ

હો ો

કમ.નંબર

સંપક

ઈ-મેઈલ

એન.વી.ઉપા યાય

ડ

૩૭૩૫૧

૯૭૨૪૩૪૫૦૦૧

dmc.nvu@suratmunicipal.org

ડ . ડ . પટલ

એકઝી. આસી ટ ટ

૩૬૦૨૧

૯૭૨૪૩૪૫૪૯૫

એમ. એ. ટંકાર યા

આસી. ઇજનેર (ઇલે

ોની સ)

૩૬૬૨૨

૯૪૨૭૩૬૪૬૩૪

સી. વી. પરમાર

આસી. ઇજનેર (ઇલે

ોની સ)

૩૬૬૨૩

૯૩૭૭૮૩૩૧૧૭

. એચ. પટલ

આસી. ઇજનેર (કો

ટુ ર)

૩૬૬૫૫

૯૮૭૯૪૭૯૧૬૯

આર. બી. રાણા

આસી. ઇજનેર (કો

ટુ ર)

૩૭૦૭૪

૯૭૨૫૧૩૮૪૭૦

એમ. ક. પટલ

આસી. ઇ ફમશન સી ટમ મેનજ
ે ર

૩૭૧૮૦

૯૮૨૫૫૭૪૮૨૨

ક પના ક. વૈધ

સે શન ઓ ફસર

૧૦૮૯૨

૯૮૭૯૫૧૪૦૦૮

એમ. એમ. પટલ
. બી. ત ા
એચ.બી.રાંદર
પી. આર.

ચયન

ટુ કિમ નર (ડ )

ુ રવાઈઝર (કો
પ

ટુ ર)

૪૫૭૪૨

Ext. 345

ુ રવાઈઝર (કો
પ

ટુ ર)

૪૫૯૭૩

Ext. 345

બી

ણ
ે ી કલાક

૩૬૪૦૯

Ext. 342

બી

ણ
ે ી કલાક

૪૦૧૯૬

Ext. 342

itman @suratmunicipal.org

(ઓન લોન બી.આર.ટ .એસ.)

એસ. એમ. ગ જર

ી

ણ
ે ી કલાક

૪૪૩૩૬

Ext. 345

વી. ક. પટલ

ી

ણ
ે ી કલાક

૪૭૩૬૬

Ext. 342

વાય. આર. સારં ગ

ી

ણ
ે ી કલાક

૪૭૪૦૨

Ext. 342

એ.

ી

ણ
ે ી કલાક

૪૭૯૧૪

Ext. 342

. સરયા

સી. બી. સેલર

અજમાયશી

ી

ેણી કલાક

૪૯૧૦૮

Ext. 342

ક. બી. યાદવ

અજમાયશી

ી

ેણી કલાક ણી

૪૯૧૩૭

Ext. 342

િવ.બી. ચૌહાણ

અજમાયશી

ી

ેણી કલાક ણી

૪૯૨૦૧

Ext. 342

ક. એફ. શીખ

પટાવાળા

૧૧૮૦૦

Ext. 342

ડ . ક. સોલંક

પટાવાળા

૮૫૨૦૮

Ext. 342

ડ . આર. ગઢવાલ

પટાવાળા

૪૨૫૮૭

Ext. 342

એન.પી. સોલંક

તાલીમાથ પટાવાળા

૭૩૭૦૮

Ext. 342

આર.એસ.રાઉત

તાલીમાથ પટાવાળા

૭૪૦૨૬

Ext. 342

[લ ક:

https://www.suratmunicipal.gov.in/Downloads/Acts/RTI_ActDisclosure9]

સેકશન :4 (1) (બ) (10)
તેના િવિનયમોમાં જોગવાઈ કયા

માણે વળતરની પ િત સહ ત તેના દરક અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓને

મળતાં માિસક મળતર
દરક અિધકાર / કમચાર ને તેમને મળવાપા
માસીક પગારની િવગત

પગાર

ુ બનો માસીક પગાર મળે છે . દરક કમચાર ને મળતા
જ

https://www.suratmunicipal.gov.in/Information/EmployeeDetails પરથી

મળ શક છે . આ વેબ પેઈજ પર કમચાર નંબર, નામ, હો ા

ુ બ કમચાર શોધવાની સગવડ છે .
જ

સેકશન :4 (1) (બ) (11)
તમામ યોજનાઓ,
ફાળવેલ

ૂ ચત ખચ અને કરલી વહચણી પરના અહવાલોની િવવતો દશાવતી તેની દરક એજ સીને

દાજપ

બ ટની જોગવાઈ તથા તેની સામે થયેલ ખચની િવગત, ખાતા
વકના

હસાબ

વગેર

ુ બ જોગવાઈ અને ખરખર થયેલ આવક અને
જ

https://www.suratmunicipal.gov.in/Departments/Accounts/Budget

વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે .
સેકશન :4 (1) (બ) (12)
ફાળવેલ રકમો અને એવા કાય મોના લાભાથ ઓની િવગતો સ હત આિથક સહાય કાય મોની અમલબજવણીની
રત
લા ુ પડ ુ ં નથી
સેકશન :4 (1) (બ) (13)
તેણે આપેલ

ટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અધી િૃ તઓ મે ળવનારની િવગતો

લા ુ પડ ુ ં નથી
સેકશન :4 (1) (બ) (14)
ઈલે

ોિનક વ પમાં તેણે ઉપલ ધ અથવા તેણે ધરાવેલ મા હતીને લગતી િવગતો

ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટના ટોરની મા હતી ઈલેક ોિનક ફોમમાં ઉપલ ધ છે .
સેકશન :4 (1) (બ) (15)
હર ઉપયોગ માટ િનભાવવામાં આવતા હોયતો તેવા
સ હતની મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ધ

થ
ં ાલયો અથવા તેના વાંચનાલયના કામકાજના કલાકો
ુ ીધાઓની િવગતો
વ

ખાતાના કામના કલાકો
સરના ુ

કામના કલાક

કામના દવસો

ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટ,
રુ ત મહાનગરપા લકા,
નવી એને ી બી ડ ગ,

10:30 થી 6:10

ુ લસરાઈ,
ગ

હર ર , બીજો અને ચોથો શિનવાર તથા

ર સેસ રઃ30 થી 3:00

રિવવાર િસવાયના દવસો

રુ ત – ૩૯૫૦૦૩

સેકશન :4 (1) (બ) (16)
હર મા હતી અિધકાર ઓના નામો, હો ાઓ અને બી
હર

મા હતી

અિધકાર

તથા

િવગતો

નાયબ

હર

મા હતી

અિધકાર ઓ ુ ં

લી ટ

https://www.suratmunicipal.gov.in/Downloads/Acts/RTI_ActDisclosure9 પર ઉપલ ધ છે .
ઈ ફમશન સી ટ સ ડ પાટમે ટના આ અિધકાર ઓ નીચે
નામ

ુ બ છે .
જ

હો ો

ક પના ક. વૈધ

સે શન ઓ ફસર

હતે

ઇ.ચા. થમ

બી. રાંદર

.મા.અ. / ના. .મા.અ.
એપેલેટ ઓ ફસર

ેણી કલાક

હર મા હતી અિધકાર

સેકશન :4 (1) (બ) (17)
અ ય બી

મા હતી

--Nil—
અર
એિ લ થી

ુ ન - ૨૦૨૧ ર

ટર ન ૂનો - ૧

ુ લાઇ થી સ ટ બર - ૨૦૨૧ ર
ઓ ટોબર થી ડસે બર - ૨૦૨૧
ુ ર થી માચ - ૨૦૨૨ ર
આ

ટર ન ૂનો - ૧
ર

ટર ન ૂનો - ૧

ટર ન ૂનો - ૧

*****
Note: Information updated as on 03.06.2022

સંપક
૯૮૭૯૫૧૪૦૦૮
Ext. ૩૪૨

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

CF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

s#f

s$f

s5f

s(f

s)f

s!Zf

s!5f

1 ;]TZLIF SF{lXS

26/04/2021

26/04/2021

GF

.:8
hMGqVFZ8LVF.;[,q
VF.P0LPG\P__*_
TFPZ&q_$qZ_Z! GL
VZHL AFAT[PP

26/05/2021

VF.P0L G\ !$#
V[;PV[DP;L GF VMl08
ZM5M8" AFAT

14/06/2021

09/07/2021

v

2 ;]Z[X DF{I"

15/05/2021

15/05/2021

GF

14/06/2021

CF

GF

v

3 ;]Z[X DF{I"

11/06/2021

11/06/2021

GF

VF.P0L G\ Z$!
V[;PV[DP;L JFCG
8[S; GL DFlCTL AFAT
D]¡FG \ ! YL $

11/07/2021

30/06/2021

CF

GF

v

4 ZD[X S[P HF\UL0

Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

1

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

CF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

16/04/2021

s#f

16/04/2021

s$f

GF

s5f

s(f

VF.P0LPG\P!Z( GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP _!q_5qZ_Z_
AFN SZFZLI WMZ6[
DG5FDF\ OZH
AHFJTF 0[PSlDxGZ
;LPJFIPE88GL
;CLYL VYJF GM\WYL
DwI:Y lC;FAL
lJEFUDF\ VFJ[,
TDFD AL,MGL GS,
VF5XM

16/05/2021

;LqVFZ8LVF.q!_$
VF.P0LPG\P!_$ SMlJ0
v !) DCFDFZL wJFZF
D'tI] 5FD[,F
;]PDP5FPSD"RFZLVMGL
DFlCTL VF5JF lJG\TL
K[P VG[ D]ÛF G\P ! YL
& ;]WL AFATGL
VZHLP

18/06/2021

s)f

05/05/2021

s!Zf

s!5f

v

5 ;HLJ .hFJF

19/05/2021

19/05/2021

GF

14/06/2021

CF

GF

v

6 ;\lN5EF. ;]I"J\XL
Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

2

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

CF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

19/06/2021

s#f

19/06/2021

s$f

GF

s5f

VF.P0LPG\P&&! GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP

s(f

19/07/2021

s)f

06/07/2021

s!Zf

s!5f

v

Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

3

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

GF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

s#f

s$f

s5f

s(f

s)f

s!Zf

s!5f

1 CZ[X H[P D[WF6L

06/08/2021

06/08/2021

HFC[Z;tTF¹D\0/G[

GF

.:8 hMG
ALqVFZ8LVF.;[,qVF
.P0LPG\P_Z$#
TFP_&q_(qZ_Z! GL
VZHL AFAT[PP

05/09/2021

17/08/2021
v

2 CZ[X H[P D[WF6L

06/08/2021

06/08/2021

HFC[Z;tTF¹D\0/G[

GF

.:8 hMG
ALqVFZ8LVF.;[,qVF
.P0LPG\P_Z$$
TFP_&q_(qZ_Z! GL
VZHL AFAT[PP

GF

GF

25/08/2021
v

3 CZ[X H[P D[WF6L

06/08/2021

06/08/2021

HFC[Z;tTF¹D\0/G[

GF

.:8 hMG
ALqVFZ8LVF.;[,qVF
.P0LPG\P_Z$5
TFP_&q_(qZ_Z! GL
VZHL AFAT[PP

05/09/2021

GF

GF

25/08/2021
v

4 lNG[XEF. DG]EF. SFK0LIF
Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

1

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

CF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

05/07/2021

s#f

05/07/2021

s$f

GF

s5f

VF.P0LPG\P(_# GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP

s(f

04/08/2021

s)f

22/07/2021

s!Zf

s!5f

v

5 5|lN5EF. DG;]BEF. D]\HF6L

12/07/2021

12/07/2021

GF

VF.P0LPG\P (5)GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP ;L;L8LJL
S[D[ZFG]\ lJ0LIM Z[SM0L\U

11/08/2021

VF.P0LP G\P &5 S[gN=
VG[ ZFHI ;ZSFZ
wJFZF ;]ZT
DCFGUZ5Fl,SFG[
D/[, U|F\8GL ZSD TYF
SIF SIF SFDMDF\
JF5ZJFDF\ VFJ[,
AFATP

11/08/2021

30/07/2021

CF

GF

50.00

50.00
30/07/2021
v

6 ZMlCT AF,FEF. ;]TZLIF

12/07/2021

12/07/2021

GF

27/07/2021

CF

GF

v

7 ;lRG 58[,
Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

2

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

CF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

22/07/2021

s#f

22/07/2021

s$f

GF

s5f

VF.P0LPG\P)Z( GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP

s(f

21/08/2021

s)f

17/08/2021

s!Zf

s!5f

v

8 VFZP S[P ';FG[5ZF

17/08/2021

17/08/2021

GF

VF.P0LPG\P!Z#! GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP

16/09/2021

02/09/2021

CF

GF

v

9 ;HLJ .hCJF

21/08/2021

21/08/2021

GF

VF.P0LPG\P!Z&$ GL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP

20/09/2021

14/09/2021

CF

GF

v

Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

3

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

CF

GF

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

s#f

s$f

s5f

s(f

s)f

s!Zf

s!5f

1 5]ZQFMtTD NTFZFD WFG[SZ

20/11/2021

20/11/2021

GF

20/12/2021

;]PDP5FP GF\ NZ[S
lJEFU DFlCTL VF5JF
AFAT[ S. ZLT[ SFD SZ[
K[4 T[ V\U[GL lJUT
VF5JF AFATP

18/12/2021

v

2 ;]Z[X DF{I"

02/12/2021

02/12/2021

;]PDP5FP G[

GF

VF.P0L G\ !_$(
;}RGF VlWSFZ lGID
Z__5 AFAT
D]¡F G\ ! YL ZZ
D]NNF G\P! YL !Z TYF
!$ YL ZZ GL DFlCTL
VF5JF AFAT

GF

GF

01/01/2022
v

01/01/2022

GF

CF

v

3 ;HLJ .hFJF

29/11/2021

Run Date :

10/06/2022

29/11/2021

GF

5FGF G\P o

1

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

s!Zf

CF

GF

38.00
01/01/2022

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

s#f

s$f

s5f

s(f

;LqVFZ8LVF.q#)&
VF.P0LPG\P#)&
;]PDP5FPGF
VlWSFZLVM wJFZF
C,SL U]6JtTF JF/L
l5|g8[0 J[ZFlA,
:8[XGZL BZLNLG[ SZ[,
E|Q8FRFZ ;FD[ DFZF
NJFZF TFP!)q_ZqZ!
GF ZMH VF5GL
SR[ZLDF\ OlZIFN
V\TU"T DFlCTL VF5JF
AFAT D]N'F G\P ! YL )
GL VZHL

29/12/2021

VF.P0LPG\P Z#$ZGL
DF\U[, DFlCTL VF5JF
AFATP

22/01/2022

s)f

03/01/2022

s!5f

38.00

v

4 D]S[XEF. AL 58[,

23/12/2021

23/12/2021

GF

15/01/2022

CF

GF

v

Run Date :

10/06/2022

5FGF G\P o

2

ZHL:8Z GD}GMv!
DFlCTLGM VlWSFZ VlWlGID C[9/ ;]ZT DCFGUZ ;[JF ;NG HFC[Z ;tTFlWSFZL C[9/GF DIPAKKUMAR SHANKARLAL TRIVEDI (P.I.O./A.P.I.O.) G[ D/[, DFlCTL D[/JJF V\U[GL
VZHLVM¹TYF¹T[GF¹5Z
YI[,¹SFI"JFCLGL¦lJUTM¾NXF"JT]¦ZHL:8Z

s!f¹;\A\lWT PIO GM¹CMNM¹TYF¹SR[ZL¹o

CLERK - I

(Info.Sys.Dept.)

sZf PIO H[¹HFC[Z¹;tTFD\0/¹C[9/¹K[¹T[¹;tTFD\0/G\]¹GFD o

;]ZT¹dI]lGl;5,¹SM5M"Z[XG

VZHNFZ[¹DF\U[,¹DFlCTL
S|D

VZHNFZG]\ GFDq;ZGFD]\ VG[
VZHLGL TFZLB

VZHL D?IFGL
TFZLB

VZHNFZ
ALP5LPV[, K[ S[
S[Dm

DF\U[,¹DFlCTLGL¹
lJUT¹s8]\SDF\f

HM¹VZHL¹VYJF¹T[GM¹SM
>¹EFU¹VgIG[¹TANL,¹
SZFI[,¹CMI¹TM4¹;\A\lWT
¹HFC[Z;tTF¹D\0/GL¹lJ
UT¹VG[¹TANL,¹SIF"GL¹
TFZLBs;\5}6"¹S[¹V\XTo¹
T[¹:5Q8¹NXF"JJ]\f

D/[,¹OL¹ s~FPf

s&f

s*f

SFINFYL¹GSSL¹S
Z[,L¹D]NT¹D]HA¹
DFlCTL¹VF5JF¹q¹
GSFZJFGL¹K[<,L¹
TFZLB

HM CF4 TM
DFlCTL
VF%IFGL
TFZLB

HM DFlCTL VF5[, GF

5]Z[5]ZL¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

V\XTo¹
VF5L
K[m¹CF¹q¹
GF

s!_f

s!!f

s!Zf

CF

GF

80.00
28/03/2022

J;],
SZJFDF\
VFJ[, GS,
RFHL";GL
ZSD s~FPf

DFlCTL¹
GSFI"FGL¹
TFZLB

SFINFGL¹S.¹S,DGF
¹VFWFZ[¹GSFZFI[,¹
K[m¹S,Dv(¹s!fsS
f¹YL¹(s!fs9f4)4!
!4Z$4 VgI

s!#f

s!$f

ZLDFS";¹s PIO GF¹
lG6"I¹;FD[¹YI[,L¹
5|YDqALHL¹V5L,GL¹
lJUTF[¹56¹VCL¹
VR}S¹NXF"JJLf

R/D/P. No
s!f

sZf

s#f

s$f

s5f

s(f

s)f

s!5f

1 V[0JMS[8 lRZFU UU,F6L

02/03/2022

Run Date :

10/06/2022

02/03/2022

GF

;LqVFZ8LVF.q5*5
VF.P0LPG\P5*5 ;]ZT
XC[ZDF\ ,UFJJFDF\
VFJ[,F ;L;L8LJL
S[D[ZF GL ;\bIF
H6FJ;M VG[ D]¡F G\P
! YL !! ;]WL
AFATGL VZHLP

01/04/2022

29/03/2022

80.00

v

5FGF G\P o

1

