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Details of the Officer for PAR:2018-19
FULL NAME
HRMS ID
DESIGNATION
DATE OF BIRTH
Other Details

PRESENT
POSTING
(Designation)
CONTACT NO.

PERIOD OF
DUTY
2018-19
(From 01-04-18
to 31-03-19)

Period of Leave
Period of
Waiting for
Posting/Joining
time
Details of
additional
charge

Educational Qualification :
Date of Appointment as GAS(Jr.Sc.) :
Native District :
SINCE WHEN
(M) (Personal) :
(M) CUG :
Email ID (Personal) :

(O) :
Email ID :

SR.
NO.

FROM

TO

REPORTING
OFFICER
(NAME AND
DESIGNATION)

1
2
3
4
Type

01.04.2018
DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY
From

DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY
31.03.2019
To

Remarks

From

To

Kindly mention details of Order

From

To

Kindly attach copy of Order

PAR અંગેની સામા ય સૂચનાઓ

REVIEWING
OFFICER
(NAME AND
DESIGNATION)

આપના વષ:૨૦૧૮-૧૯ના PAR ફરિજયાતપણે SATHI એિ લકે શનમાં જ ONLINE લખવાના છે . તે
સંબંધમાં નીચેની સૂચનાઓ કાળ પૂવક વાંચવી. આપની અંગત મા હતીનું પ ક MS-Word માં ભરી
SO-Z-PANCHAYAT@GUJARAT.GOV.IN ઉપર મોડામાં મોડું તા.18-03-2019 સુધીમાં મોકલી
આપવાનું રહે શે.
૧.
આ મા હતી હકીકતલ ી હોવી ઈએ એટલે કે આપના હો ાની િવગતો, બ વેલ ફરજનો ગાળો, અહે વાલ
લખનાર અિધકારી અને મૂ યાંકન કરનાર અિધકારીની ચો સ િવગતો િવગેરે દશાવવા િવનંતી છે .
૨.
આપના હો ાનો સમયગાળો આપના િનમણૂકના હુકમની તારીખને આધારે નહી પરંતુ ખરે ખર આપે જે તારીખથી
ફર સંભાળી હોય એટલે કે જ યા પર હાજર થયા હોય કે બદલી/બઢતી અ વયે જ યાનો હવાલો છોડયો હોય તે તારીખ
માણે િવગતો દશાવવી.
૩.
આ સૂચનાઓ ઉપરાંત સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ના ઠરાવ માંક:ખહલ-૧૦-૨૦૧૮૮૦૭૯૨-ક ની સૂચનાઓ પણ વાંચવી અને તે જ આખરી ગણાશે.
૪.
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૮ થી અ યાર સુધી આપના ારા અ ય કોઇ જ યાનો વધારાનો હવાલો સંભાળવામાં આવેલ
હોય/સંભાળી રહે લ હોય તો વધારાનો હવાલો સ પવાના તેમજ હવાલો છોડવા અંગેના હુકમની નકલ તથા આપના નામ
અને HRMS ID સાથે E-Mail : US-HRMS-GAD@GUJARAT.GOV.IN પર મોકલીને તા કાિલક
અપડે શન કરાવી લેવા િવનંતી છે . અ યથા વધારાના હવાલા અંગન
ે ી િવગતો PARમાં લખી શકાશે નહી.

