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ફેક્ષ ન.ં (૦૭૯) ૨૩૨૫૯૭૬૦ 

૨૩૨૫૪૩૭૭ (િનયામક) 
૨૩૨૫૪૩૯૪ (સયંકુત િનયામક)  

૨૩૨૫૪૪૪૦ (નાયબ િનયામક) 

હસાબ અને િતજોર  િનયામકની કચેર  

જુરાત રાજય  

"િવમા અને લેખા ભવન" 
૨૩૨૫૪૫૦૬ (રહ ય સિચવ) 
૫૨૨૦૧ (જી વાન) 
E‐mail Address :‐dydir‐dat@gujarat.gov.in 

લોક ન.ં ૧૭, પહલેો માળ, 
સેકટર-૧૦/બા, ડો.જાવરાજ મહતેા ભવન સકુંલ, 
એમ.એલ.એ. કવાટર્સ સામે,ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦  

નબંર : હિતિન/શાસન./બરાપ-3/જનરલ/594 તાર ખ:06/03/2017 
ષઅજીથરીઅ વૂપી :-  
ફીથી ુષયીઙફૂ દી.૪૫/૨૫/૪૨૩૮ફૂ ઇુપ઼ૃજફી કર્રીઅગ: GN/15/2016/MIS/102014 /560/B  
ગીલીર્વલ ઈનૉસ :-  
 પૂ ઙૃઞળીદ (જાઽૉળ ઼ૉષીક ઇઅઙૉફ્ ફીઙિળગ્ફ્ ઇુપગીળ)ઇુપુફલર૪૨૩૫ફૂ ગવર-૩(૫) ઇઅદઙર્દ ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષયીઙૉ 
દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૮ફી ળ્ઞધૂ ઈ ઇુપુફલરફ્ ઇરવ ગળષીફૃઅ જાઽૉળફીરૃઅ મઽીળ બીણૉવ ઝૉ. ઞૉફૉ ધ્લીફૉ વઉ ઇુપુફલરફૂ ગવર-૬ 
રૃઞમ ફીથી ુષયીઙ ઽૉઢશફૂ ઼ૉષીક ઈષળૂ વૉદૃઅ જાઽૉળફીરૃઅ ફીથી ુષયીઙફૂ દી.૪૫/૨૫/૪૨૩૮ફૂ ઇુપ઼ૃજફીધૂ ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ  

ઋક્દ જાઽૉળફીરીરીઅ નસીર્ષૉવ ઈ ઘીદી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકફૉ બસર્દૂ ઼ૉષીક ધ્લીફરીઅ ળીઘૂફૉ ઼નળઽૃ ઇુપુફલરફૂ ગવર-૭ 
ગવર-૮ ઇફૉ ગવર-૯ ઽૉઢશ ફીથી ુષયીઙફૂ દી.૪૫/૨૫/૪૨૩૮ફૂ ઇુપ઼ૃજફીધૂ ુફલદ ગળીલૉવ ઼ૉષીક બૃળૂ બીણષી રીડૉ  ઈ ઘીદી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકફીઅ ઞષીમનીળ ઇુપગીળૂ (Designated Officer), ભળૂલીન ુફષીળથ ઇુપગીળૂ (Grievance Redressal Officer) ઇફૉ 
રૃગળળ ઼ ી ઇુપગીળૂ (Designated Authority) દળૂગૉ  ુફરથૄગ ઈબષી, ઈ ગજૉળૂફી દી.૫૨-૫-૩૮ફી ગીલીર્વલ ઈનૉસધૂ ઽ્ ી 
નસીર્ષૂ ઈનૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદી ઞૉરી મનવૂ/મતુદ ુફષૅુદફી ગીળથૉ ઼મઅુપદ ઇુપગીળૂ ૂકફી ફીર/;ળફીરી ઼િઽદ ફૂજૉ રૃઞમ 
઼ૄપીળૉવ ુષઙદૉ ુફરણુઅગ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 

ઇ.ફઅ 
(૩) 

જાઽૉળ઼ ી રઅણશ (૪) 

ઞષીમનીળ ઇુપગીળૂ 
(Designated Officer) 

(૫)

ભળૂલીન ુફષીળથ ઇુપગીળૂ 
(Grievance Redressal 

Officer) (૬)

રૃગળળ ઼ ીુપગીળૂ 
(Designated Authority) 

(૭)
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૩ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ4 
ઙીઅપૂફઙળ 

ૂ યીુષગ ગઅડીિળલી  
િઽ઼ીમફૂસ  sમૃગ સીઘીf 
૯૬૯/૩ ઼ૉ.૬/઼ૂ   ઙીઅપૂફઙળ 
ર્.ફઅ.૯૭૭૱૪૩૯૯૬૬ 

treasury-gnr@ 
gujarat.gov.in 

ૂ ઑર.ઑર.બડૉવ  

ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
પ્વ્ડ ફઅ.૩૨૪૫/૩ ઼ૉગડળ-ળ-
ણૂ ઙીઅપૂફઙળ  
ર્.ફઅ.૯૬૪૯૨૩૩૩૬૨ 

treasury-gnr@ 
gujarat.gov.in 

ૂ નસર્ફ નષૉ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઙીઅપૂફઙળ 
૯, બૃુફદફઙળ ઼ૉડૉવીઉડ ળ્ણ 

ઇરનીષીન-૩૭ 

ર્.ફઅ.૯૭૮૯૨૪૪૯૯૯ 

treasury-gnr@ gujarat.gov.in  

૪ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ4 
 ઇરનીષીન 

ૂરદૂ વદી બૂ.ય   સીઘીધ્લક્ષ 

૩૨૬ ૂ ુફુપ ઑબી. ઈ ગૃઅઞ 
઼઼્ી ઞૃફી ત્ળ મજાળ બી઼ૉ ગીઅગિળલી 
ઇરનીષીન 

ર્.ફઅ.૯૱૪૬૪૯૨૩૮૯ 

treasury-
ahd@gujarat.gov.in 

ૂરદૂ ઑ઼.ઑ.સીઽ ઇુપગ 
ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ૭ રપૃષફ 
ઑબીડર્રૉન્ડ રથૂફઙળ ઇરનીષીન 
ર્.ફઅ.૯૪૪૯૫૱૮૩૩૨ 

treasury-
ahd@gujarat.gov.in 

ૂ ઑ.ગૉ . ળીઢષી ૉલીફ ુદજોળૂ 
ઇુપગીળૂ ૬/મૂ ઞુષઽીળ ઑબીડર્રૉન્ડ 
ઑ-બ્વ્ગ બઽૉવ્ રીશ ચ્ણી઼ળ 
રથૂફઙળ ઇરનીષીન 

ર્.ફઅ.૯૬૪૯૭૯૱૯૯૨ 

treasury-ahd@gujarat.gov.in 

૫ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
 ફણૂલીન  

ૂ ઑર.બૂ.રૉગષીફ 

િઽ઼ીમફૂસ 

ઑ-૯ બૉળૂ઼ બીગર્  ઼઼્ીલડૂ ઉન્નૂળી 
ઙીઅપૂ રીઙર્ ઞઙ ગીસફ ઼઼્ીલડૂ 
બી઼ૉ ફણૂલીન 

ર્.૯૯૪૭૭૮૫૨૯૱ 

treasury-
khe@gujarat.gov.in  

ૂ ઈળ.ટૉણ.બડૉવ  

ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
રૃ-૩, મૂ-ગરર્યરૄૂ ઼઼્ીલડૂ 
રીઉરઅિનળ ળ્ણ ફિણલીન- 
ુઞ.ઘૉણી 
ર્.ફઅ.૯૱૯૱૱૱૨૪૭૯ 

treasury-
khe@gujarat.gov.in 
 
 
 

ૂ ઼ૂ.જી.ગીઝૂલી  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
૩૮, રૃગદીફઙળ ઼઼્ીલડૂ ીધુરગ 
સીશી ફઅ.૩૱ બી઼ૉ ઞોુ રફૂ બીગર્  ઼ીરૉ 
ઉન્નૂળીઙીઅપૂ રીઙર્  ફણૂલીન-ુઞ.ઘૉણી  
ર્.ફઅ.૯૭૮૯૱૯૱૨૭૨ 

treasury-khe@gujarat.gov.in  
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૬ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
 ઈથઅન 

ૂરદૂ ણૂ.ઑજ.ળીષવ 

િઽ઼ીમફૂસ  

૮-ઑ બૃુથર્રી ઼઼્ીલડૂ ભવ્ળી 
ચળચઅડૂ ઼ીરૉ  ઈથઅન 

ર્.ફઅ.૯૬૪૯૨૮૪૱૬૫  
treasury-
anand@gujarat.gov.in 

ૂરદૂ ણૂ.ઑજ.ળીષવ 

િઽ઼ીમફૂસ  

૮-ઑ બૃુથર્રી ઼઼્ીલડૂ ભવ્ળી 
ચળચઅડૂ ઼ીરૉ  ઈથઅન 

ર્.ફઅ.૯૬૪૯૨૮૪૱૬૫  
treasury-
anand@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ.ઑર.઼ઙીણી 
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ઈ ગૃઅઞ ણૃપ્વૉક્ષ  
ષૂ.ઈઉ.બૂ. ળ્ણ 

ષણ્નળી            ર્.૯૭૮૯૨૪૪૱૩૨ 

treasury-
anand@gujarat.gov.in 
 

૭ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
રઽૉ઼ીથી 

ૂરદૂ ણૂ.ણૂ.ઙરીળ 
ઉ.જી.િઽ઼ીમફૂસ રૃ.ત્વૂલી 
બૂ.ફઅ.૫૱૭૩૫૭ દી.ઇરૂળઙત 

ુઞ.મફી઼ગીઅઢી 
ર્.ફઅ.૯૯૪૯૬૪૬૪૱૮ 

treasury-
meh@gujarat.gov.in  

ૂરદૂ ઼ૂ.ઑ઼.સરીર્  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
રઽૉ઼ીથી  
૯૬/મૂ ભ્ળચ્લફૃ ઽ્મ઼્ ઙૃણવગ 
બીડીર્પ્વ્ડફૂ ઼ીરૉ રૃ.બ્.બીઅજ્ડ 
ળીપફબૃળ ળ્ણ   રઽૉ઼ીથી 
ર્.ફઅ.૯૩૭૯૭૯૯૭૫૱ 

treasury-
meh@gujarat.gov.in  

ૂ બૂ.ઑ઼.ર્નૂ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ રઽૉ઼ીથી 
મૂ-૮ ઋત઼્ષ મઅગ્વ્ટ ઼ૃઘીબૃળી 
રઽૉ઼ીથી- ૫૱૬૨૨૪ 

ર્.ફઅ.૯૯૯૱૫૫૨૱૬૭ 

treasury-meh@gujarat.gov.in 

૮ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
બીડથ 

ૂ ડૂ.ઑ઼.નૉ઼ીઉ 

 િઽ઼ીમફૂસ  

૩૪/મૂ ૂગૃઅઞ બીગર્     બીડથ 

ર્.ફઅ.૯૯૪૮૬૱૯૯૯૨ 

treasury-
pat@gujarat.gov.in 

ૂ ઈઉ.ઑ.નૉ઼ીઉ  

ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
૯૭ ગૃરીળબીશ ઼઼્ીલડૂ 
જીથ રી ઽીઉષૉ બીડથ  
ર્.ફઅ.૯૬૪૯૮૱૨૭૱૫ 

treasury-
pat@gujarat.gov.in

ૂ ઑજ.ઑજ.બળરીળ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ણૂ-ળ ફષૂ ઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ    બીડથ 

ર્.ફઅ.૯૭૮૯૨૪૫૬૫૱ treasury-
pat@gujarat.gov.in 

૯ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
બીવફબૃળ 

ૂ બૂ.઼ૂ.ળીષવ 

 ઉ.જી. િઽ઼ીમફૂસ  sમૃગ સીઘીf 
વ રથડૉગળૂ રીફ઼ળ્ષળ ળ્ણ 

બીવફબૃળ 
ર્.ફઅ.૯૬૪૱૫૯૩૭૬૮ 

treasury-ban- 
@gujarat.gov.in 

ૂ ઑજ.ગૉ .ઢીગળ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
઼ૂ-૫ ધર રીશ ષઙર્-ળ ફી 
ગષીડ઼ર્  ગ્ટૂ ડીષળ બીઝશ     
બીવફબૃળ  
ર્.ફઅ.૯૯૪૬૭૯૯૨૩૭ 

treasury-ban- 
@gujarat.gov.in 

ૂ ઞૉ.ઈઉ.નૉ઼ીઉ  

ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ણૂ-૬ ષઙર્-૩ 
ગષીડ઼ર્ ગ્ટૂ ડીષળ બી ૉ઼  બીવફબૃળ 
ર્.ફઅ.૯૭૮૯૨૪૫૫૫૯ 

treasury-ban- 
@gujarat.gov.in 

૱ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
િઽરદફઙળ 

ૂ ઞૉ.ઑર.રગષીથી 
િઽ઼ીમફૂસ મૃગસીઘી  
રૃ.બ્.ય ૉ ળ, દી.ઉણળ, 
ુઞ.઼ીમળગીઅઢી  િઽરદફઙળ 
ર્.ફઅ.૯૬૪૯૩૯૯૩૮૬ 

treasury-sab@ 
gujarat.gov.in  

ૂ ઞૉ.ઑ઼.બડૉવ     
  ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
૩૫૱,સીઅુદફઙળ ઼્.઼ી. ુષ.૩, 
રઽીષૂળફઙળ ઼્.઼ી., 
િઽઅરદફઙળ.  
ર્.ફઅ.૯૯૪૭૫૨૯૯૮૪ 

treasury-sab@ 
gujarat.gov.in 

ૂ મૂ.ડૂ.જાફૂ 
 ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
઼ૉ-૪, ુસષીવૂગ મઅઙવ્ટ, ઙીલ ૂ 
રઅિનળ બી઼ૉ, િઽરદફઙળ   
ર્.ફઅ.૯૭૮૯૨૪૫૨૯૬  
treasury-sab@ gujarat.gov.in  

૯ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
ર્ણી઼ી- ુઞ.ઇળષ ૂ  

ૂ ણૂ.ઑ઼.બડૉવ  

િઽ઼ીમફૂસ ગ બદ  ઼઼્ીલડૂ 
રૉચળઞ ળ્ણ ર્ણી઼ી 
ર્.ફઅ.૯૯૪૮૮૮૩૫૪૫ 

treasury-arvalli@ 
gujarat.gov.in 

ૂ ણૂ.ઑ઼.બડૉવ  

િઽ઼ીમફૂસ ગ બદ  ઼઼્ીલડૂ 
રૉચળઞ ળ્ણ ર્ણી઼ી 
ર્.ફઅ.૯૯૪૮૮૮૩૫૪૫ 

treasury-arvalli@ 
gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼.ઞૉ.બઅજ્વૂ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઑ-૪૨૫ 

ઙ્ષપર્ફ ઑબીડર્રૉન્ડ ડીઋફસૂબ ણૂ-બ 

ર્ણી઼ી 
ર્.ફઅ.૯૭૮૯૱૯૱૨૭૱ 

treasury-arvalli@ 
gujarat.gov.in

૩૨ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

ૂરદૂ ઑવ.ઞૉ.઼્વઅગૂ 
િઽ઼ીમફૂસ મૃગસીઘી નલીરલૂ 
ગૃવ બી઼ૉ ગોવી઼બીગર્  ઈસૂષીર્ન 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  
ર્.ફઅ.૱૬૮૨૯૫૫૯૮૬ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in  

ૂ ઑજ.ઑ.઼્વઅગૂ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
૩૨ રઅઙવર ઼઼્ીલડૂ જીફદીફ 
ળ્ણ, ષૅઅનીષફ ળૉ ડ્ળન્ડ બી઼ૉ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  
ર્.ફઅ.૱૯૱૨૯૯૫૪૪૪ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼.ગૉ .બીનસીઽ  

ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ભવૉડ ફઅ.૯ " 
ઑ " ષીંઙ  ી ૂ ઑબીડર્રૉન્ડ બીથૂફૂ 
ડીઅગૂ બી ૉ઼ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  
ર્.ફઅ.૯૭૮૯૨૪૫૬૯૯  
treasury-srn@ gujarat.gov.in  

૩૩ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
યીષફઙળ 

ૂ ઈઊ.ગૉ .બડૉ,  

 િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી) 
ગીશૂલીમૂણ4  યીષફઙળ 
૯૬૪૱૱૯૩૯૮૪ 

treasury-bhav@ 
gujarat.gov.in 

ૂ ણૂ.ગૉ . જૐઽીથ 
(ઉ/જી)ઇુપગ ુદજોળૂ 
ઇુપગીળૂ ઙૐદરૉ ળફઙળ 
યીષફઙળ   ૯૬૪૮૯૪૬૩૱૩ 

treasury-bhav@ 
gujarat.gov.in 

ૂ જી.઼ૂ.ઙીપૂ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ગ બ઼ૃ  ઑબી.4 ગીશૃયીળ્ણ ઼ૂદીળીર 
ડર્ ીષૉ ઼ફૂ મીઞૃરીઅ  યીષફઙળ4 
૯૭૮૯૨૪૪૯૫૱ 

treasury-bhav@ 

gujarat.gov.in
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૩૪ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
મ્ડીન  

ૂ ઙૃવીમસી મૂ જાણૉજા     
િઽ઼ીમફૂસ(મૃગ સીઘી)  
જઅનફસી ભગૂળફૂ ષીણૂ ચઅચૄગી 
૫૱૪૬૮૨ જી.ઇરનીષીન 

ર્.૯૱૯૱૭૯૮૫૭૫  
treasury- 
botad@  gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼.ઑફ.઼ળુ઼લી  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
મીઉ ળીઞમીફૂ ષીણૂ િઽઘવૂ 
યીષફઙળ ળ્ણ  મ્ડીન  
૯૱૯૯૫૮૫૪૮૪  

treasury- 
botad@  gujarat.gov.in  
 

ૂ ઑર ઑજ મપૉગી  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
પ્વ્ડ.૩૫૩૨ /ઑ /૪/૬  
ઝીબ  ઽ્વફૂ  ઼ીરૉફૂ ઙવૂ4 ડૂષૂ 
ગૉન્  ળૌણ4 ચ્ચી ઼ગર્વ4 યીષફઙળ 
૯૭૮૯૱૯૱૨૬૬   
treasury- 
botad@  gujarat.gov.in 

૩# ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ઇરળૉવૂ 

ૂ ઑર ણૂ વઽૉળૂ 
 િઽ઼ીમફૂસ(ુમવ કિણડ4 રઽૉગર) 
ુષષૉગ ષુ દગ ઼઼્ી. ગવૉગડળ 
મઅઙવી ળ્ણ ઇરળૉવૂ 
૯૬૪૯૪૪૪૪૨૬ 

 treasury-
amr@gujarat.gov.in  

ૂ ઑર ઑ રૃ ી  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 

c/o  ઑ ઑ઼ ઽીવી  

઼ળગીળ ષીણી, ઇરળૉવૂ  
૯૯૯૱૩૭૨૫૨૯ 

treasury-
amr@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ ષૂ ઼ૃષી 
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ણૂ-40 ઼ૃઘુફષી઼ ગ્વ્ફૂ ઼ળગીળૂ 
ષ઼ીઽદ , ઇરળૉવૂ   
૯૭૮૯૨૪૪૯૭૱ 

treasury-amr@gujarat.gov.in 

૩$ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ળીઞગ્ડ 

ૂ ઑ ઼ૂ ષીઝથૂ    
ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ  
(મૃગ સીઘી) ૩૩૪ ફઅન 
ઙીઅષ4બીડૂનીળ જ્ગ બી઼ૉ 
઼ીપૃષી઼ષીથૂ ળૌણ4        ળીઞગ્ડ 
૯૯૯૱૩૱૫૩૯૯   
treasury-
raj@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ ણૂ યૃષી  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
જી -૩૪ બીષફ બીગર્   
઼ત્લ઼ીઉ રીઙર્ ગીવીષીણ ળ્ણ 
ળીઞગ્ડ  
૯૯૪૫૪૯૪૩૭૱ 

treasury-
raj@gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼ જી ડીબળૂલી  
ૉલીફ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 

૪૯૮  ળુષ ળૉ ુ઼ણ઼ૂ  
 ડવીર્ઙ ઽ્ુ બડવ બીઝશ     ળીઞગ્ડ 
૯૯૨૯૬૱૨૪૮૫ 

treasury-raj@gujarat.gov.in 

૩૭ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ર્ળમૂ  

ૂ ષૂ જી રૃઅનણૂલી 
 િઽ઼ીમફૂસ(મૃગ સીઘી)  
ુષઢવફઙળ ઝી ીવલ બીઝશ ફષી 
મ઼ ડણ બીઝશ4 ર્ળમૂ  
૯૬૪૯૯૫૩૮૨૪  
treasury-
mor@gujarat.gov.in 

ૂ ઑજ જી ઢગળીળ 
 ઇુપગુદજોળૂVુપગીળૂ(ઉ/જી) 

દક઼્સૂવી ઑબી. 
ઝી ીવલ બી઼ૉ ર્ળમૂ 
 ૯૯૨૬૯૭૭૨૮૭ 

treasury-
mor@gujarat.gov.in 

ગૃ. ગૉ  ઑવ ષીચૉવી  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
઼ીરી ગીઅઢૉ  વીવમીઙ ઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ 
ર્ળમૂ 
૯૭૮૯૱૯૱૨૮૫ 

treasury-mor@gujarat.gov.in 

૩૮ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
જારફઙળ 

ૂ ઑ઼ ઑર ઙૃ઼ ીઉ  
િઽ઼ીમફૂસ  
(મૃગ સીઘી) વૂરણી વીઉફ ઼્તી 
ગૃવ ઼ીરૉ   જારફઙળ 
૯૬૪૯૪૩૨૩૯૬ 

treasury-
jam@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ ઈળ ળીષવૂલી  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ઑ-૪૨૩ ુસષ પ્વીટી  
ઑબી.િન લર બીગર્  ઘ્િણલીળ 
ગ્વ્ફૂ જારફઙળ 
૯૯૪૬૩૫૩૭૯૭ 

treasury-
jam@gujarat.gov.in 
  

ૂ ઑજ ગૉ  પ્ગૂલી  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
૬૨૫ ૂજી ઈઅઙફ ઙ્ ણફ ઼ૂડૂ 
બ્વૂ઼ ઽૉણ ક્ષીડર્ ળફૂ બીઝશ ઼  
઼ૉક્સફ ળ્ણ  

જારફઙળ      ૯૱૯૯૩૫૱૫૨૬ 

treasury-jam@gujarat.gov.in 

૩૯ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
નૉષયૃરૂ ીળગી  

ૂ ઇફૂવ જી.૭ળરીળ  
િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી) 

ઙૃ ગૅબી  ુ઼ઘ્ચીધર્ ગ્વ્ફૂ  
સૉળૂફ\ ૩૬  સઅગળડૉગળૂ  જારફઙળ  
૱૱૮૮૫૪૪૱૨૪  
treasury-dwarka 
@gujarat.gov.in

ૂ ડૂ.઼ૂ ુ઼થ્ુઞલી   
ઉ/જી)ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
ઞોફ ઋબી લ   મીઞૃરીઅ   
ઘ્જાષીણ ઘઅયીુશલી  
૯૯૪૬૯૯૱૱૩૬ 

treasury-dwarka 
@gujarat.gov.in

ૂરદૂ ઞૉ ષૂ ઙ્ષીથૂ 
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
રપૃળર ઼઼્ી.મ઼ ડણ બીઝશ 
ઘઅયીુશલી  
૯૭૮૯૱૯૱૨૮૪ 

treasury-dwarka 
@gujarat.gov.in

૩૱ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ઞૃફીઙત 

િઽફીમૉફ મૂ નૉષર્ળીિળ ઇુપગ 
ુદજોળૂઇુપગીળૂ(ઉ/જી)  
ળ્લફઽી.઼્.ફઅ-૭ ુમુ ણઅઙ ફઅ ૩ 
઼ૃરઅઙવ ષૉળીષ/ુઞ.ઙૂળ ઼્રફીધ       
૯૯૪૮૯૱૮૩૭૯         

treasury-jun 
@gujarat.gov.in 

ૂ ગૉ .ઑર.઼્વઅગૂ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ઙૂદીઅઞવૂ ઼઼્ી. રૉઉફ ળ્ણ 
ુષષૉગ ફ્વૉટ્ફૂ મીઞૃરીઅ 
ડીંમ્મીષીણૂ   ઞૃફીઙત 

૯૯૪૭૨૱૮૱૩૫ 

treasury-jun 
@gujarat.gov.in

ૂ બૂ ઑફ બ્બડ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઇ ગીબૃળૂ  
઼઼્ી.ટીઅટળણી ળ્ણ     ઞૃફીઙત 

૯૱૯૯૫૨૪૭૨૯ 

treasury-jun 
@gujarat.gov.in 

૩૯ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ઙૂળ ઼્રફીધ 

 

ૂ ઞૉ ષૂ ચ્ણી઼ળી 
િઽ઼ીમફૂસ  
ઈસીબૃળી કૃર્  થી ઼઼્ી મીલબી઼ 
જ્ગણૂ ઞૃફીઙત ઽીઉષૉ  ષૉળીષશ  
૯૯૯૯૮૯૱૯૱૱ 
jit.ghodasara@gmail.com 
 

ૂ બૂ ઑ઼ નીથૂપીળૂલી 
 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
બઅજષડૂ ઼઼્ી. ૮૨ ભૃડ ળ્ણ   
ળીર કૃર્બી   ષૉળીષશ 

૯૬૪૱૱૫૨૭૨૱૬ 

treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in

ૂ બૂ ઑ઼ નીથૂપીળૂલી 
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
બઅજષડૂ ઼઼્ી.  ૮૨ ભૃડ ળ્ણ 

 ળીર કૃર્બી   ષૉળીષશ 

૯૬૪૱૱૫૨૭૨૱૬ 

treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in
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૪૨ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
બ્ળમઅનળ 

ૂ ઈળ મૂ ઘીફ   
િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી) મ્ઘૂળી 
દી.જી. બ્ળમઅનળ  
૯૬૪૱૯૪૬૭૩૪ treasury- 
por@gujarat.gov.in 
 

ૂ ઑફ મૂ રઽીવી  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
ઞવીળીર ગ્વ્ફૂ ઼ીરૉ દી.જી. 
બ્ળમઅનળ 
૱૱૮૮૮૯૭૭૭૨ treasury- 
por@gujarat.gov.in

ૂ ઈળ ણૂ ઘૃઅડૂ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
 ઇઅઞવૂ બીગર્  ળીજીષફઙળ દી.જી. 
બ્ળમઅનળ 
૯૭૮૯૨૪૫૬૮૯ treasury- 
por@gujarat.gov.in

૪૩ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ગચ્ઝ-યૃઞ.  

ૂરદૂ લૃ ઑ઼ ઙ્ળ 
 િઽ઼ીમફૂસ 

઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ4 યીફૃસીવૂફઙળ 
યઞૃ -ગચ્ઝ 

૱૬૮૨૪૨૬૯૱૨ 

treasury- 
kut@gujarat.gov.in

ૂ ગૉ  ઞૉ ઙ્ ષીરૂ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ુવરણીષીશૂસૉળૂ ઼અ ગીળફઙળ 
યઞૃ -ગચ્ઝ 

૯૬૪૯૨૩૬૯૯૯ 

treasury- 
kut@gujarat.gov.in

ૂ બૂ ગૉ  મવીદ 

 ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
઼ળગીળૂ ક્ષીડર્ ળ  
ગ્વૉઞ ળ્ણ યઞૃ -ગચ્ઝ 
૯૭૮૯૨૪૫૨૱૩ 

treasury- 
kut@gujarat.gov.in

૪૪ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
બઅજરઽીવ 

ૂ ઑ  ણૂ યરીદ  
િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી) 

રૃ.બ્.મડક્ષીણી દી. અ઼દળીરબૃળ  
રઽૂ઼ીઙળ   
૯૭૱૮૩૩૮૫૪૩ 

treasury- 
pan@gujarat.gov.in 

ૂ ગૉ  ઑર જૐપળૂ 
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
ઑ/૬૱ મીબૃફઙળ ઼઼્ી. ષીષણૂ\ 
ઙ્પળી 
ુઞ. બઅજરઽીવ  
૯૱૪૭૯૭૯૮૯૭ 
 treasury- 
pan@gujarat.gov.in

ગૃ. ઇફૂદી ઈળ ષો લ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
ણૂ.ઉ.૩ રીદ  કૃર્બી  
ૂ ઙથૉસફઙળ યળૃીષીષ ઙ્પળી 

ુઞ. બઅજરઽીવ ૯૭૮૯૨૪૫૨૪૪ 

 treasury- 
pan@gujarat.gov.in 

૪૫ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
રઽૂ઼ીઙળ 
વૃથીષીણી  

ૂ ગૉ  ઞૉ ળીથી  
િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી) મીબૃવીવ   
઼્ફૂફી ઘીઅજીરીઅ  ઼્ફૂષીણ   
વૃથીષીણી  
૯૮૮૪૩૯૭૫૨૯ 

treasury-mahisagar 
@gujarat.gov.in 

ૂ ઞૉ ઼ૂ બડૉવ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 

c/o  ૂ મૂ ઈળ નષૉ ફી 

રગીફરીઅ ઼ીઉમીમી રઅિનળ બી઼ૉ 
જૐડી જ્ગ  
વૃથીષીણી  
૯૬૪૯૨૱૮૭૨૭        
treasury-mahisagar 
@gujarat.gov.in

ૂ ઞૉ ઼ૂ બડૉવ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  (ઊ/જી) 

c/o ૂ મૂ ઈળ નષૉ ફી રગીફરીઅ 

઼ીઉમીમી રઅિનળ બી ૉ઼ જૐડી જ્ગ 
વૃથીષીણી  
૯૬૪૯૨૱૮૭૨૭ 

treasury-mahisagar 
@gujarat.gov.in 

૪૬ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
 નીઽ્ન.  

ૂ ઑ઼ ઑજ મીરુથલી 
િઽ઼ીમફૂસ  
(મૃગ સીઘી) રૃ.બ્.વીંમણૂ 
દી.ટીવ્ન ુઞ.નીઽ્ન  

૯૯૯૮૨૪૦૯૧૨ treasury-

dah@gujarat.gov.in 

ૂ સઅગળયીઉ મીરુથલી 
 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ  
ગન્લીસીશી ૭◌ી઼ૉ રૃ.બ્.વીંમણૂ 
દી.ટીવ્ન ુઞ.નીઽ્ન  

૯૯૯૮૨૪૦૯૧૨ 
treasury-
dah@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ ઑફ જાબુદ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ4 ણૂ -1/૫4 

઼ળગીળૂ ઇુપગીળૂ ૂક 

ફૂ ષ઼ીઽદ નીઽ્ન 
૯૭૮૯૨૪૪૯૬૱treasury-
dah@gujarat.gov.in 

૪૭ 

ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
 ષણ્નળી. 

ગૃ ગૉ  બૂ સીઽ 

 િઽ઼ીમફૂસ 

મૂ/૬૩ ઙૃઅઞફ બીગર્  ઽિળફઙળ 
બીથૂફૂ ડીઅગૂ રગળઅન નૉ઼ીઉ ળ્ણ 
ષણ્નળી.  
treasury-
vad@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ ગૉ  સીઽ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
૫૭- ઽુ દફીબૃળ ઼઼્ીલડૂ 
ઈલર્ ગન્લી ુષધ્લીવલ બીઝશ 
ગીળૉવૂ મીઙ 
ષણ્નળી.)(Z$#5!_Z* 

treasury-
vad@gujarat.gov.in 

ૂ ઑજ ઑફ ઙીરૂદ 

 ૉલીફ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ણૂ-૩ 
કભૂ઼઼ર્ ગ્વ્ફૂ ઇવગીબૃળૂ ષણ્નળી.  
*5&*_ZZ(*! 

)*!Z)&*(_Ztreasury-
vad@gujarat.gov.in 

૪૮ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
 ઝ્ડી ઋનૉબૃળ 

ૂ ષીલ ઑર સીઽ 

 િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી) બ્વ્ગ 
ફઅ. મૂ/૬ લૃુફડ દીવૃગી બઅજીલદ 
ગજૉળૂ ઼ીરૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ર્.ફઅ.૯૮૱૯૫૪૬૯૱૫  
treasury-chhota-
udai@gujarat.gov.in 

ૂ ષીલ ઑર સીઽ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
(ઉ/જી) 

૯-ઑ ઙૃ કૃર્બી ઼઼્ી. ઙથૉસ 
જ્ગ ઝ્ડીઋનૉબૃળ  
ર્.ફઅ.૯૬૪૱૱૯૱૪૯૬ 

treasury-chhota-
udai@gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼ ગૉ  ઼્વઅગૂ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ક્ષીડર્ ળ ફઅ. ૩૩ 
બ્વ્ગ ફઅ. મૂ/૬ લૃુફડ દીવગૃી 
બઅજીલદ ગજૉળૂ ઼ીરૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
treasury-chhota-
udai@gujarat.gov.in 

૪૯ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ય જ.  

ૂરદૂ ઈળ મૂ પિળલી 
 િઽ઼ીમફૂસ (જૉગ/મૃગ સીઘી) 
૩૪૩ ૂ ળઅઙ ડીઋફસૂબ યીઙ-૪ 
દષળી ળ્ણ ફરર્ની ગ્વૉઞફૂ મીઞૃરીઅ 
ય જ ર્. ૯૯૩૫૨૫૩૮૪૯ 

treasury-bha-
@gujarat.gov.in 

ૂ ઑ ઑજ સૉઘ 

 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ણૂ-
૬૨૫ ઙૐ઼ષીણ બૂળગીઢૂ 
ષૉઞવબૃળ ય જ 
ર્.૯૯૯૱૩૫૪૨૨૯  
aogseb.@gmail.com 
 
 

ૂ ગૉ  ઑજ ઙીરૂદ 

 ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઊ-૩ ઼ળગીળૂ 
ઇુપગીળૂ ક્ષીડર઼્ર્ ઙૃઞળીદ ઙૉ઼ફૂ ઼ીરૉ 
ગથમૂષઙી    ય જ   
ર્. ૯૱૯૱૬૱૬૭૨૪ 

ઊ રૉવ - 

nirzeal1@gmail.com 
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૪૱ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ફરર્ની (ળીઞબૂબશી)  

ૂ ઑર ઑફ રીઝૂ  
િઽ઼ીમફૂસ 

઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ ષણૂલી બૉવૉ઼ 
ળીઞબૂબશી  
૯૪૯૯૨૯૯૫૯ 

treasury-nar- 
@gujarat.gov.in

ૂ ઑર ઑફ રીઝૂ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ ષણૂલી બૉવૉ઼ 
ળીઞબૂબશી  
૯૪૯૯૨૯૯૫૯ 

treasury-nar- 
@gujarat.gov.in 

ૂ ઈળ મૂ જૐપળૂ 
 ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ ગળઞથ ગ્વ્ફૂ 
ળીઞબૂબશી 
૯૭૮૯૨૪૫૪૮ 

treasury-nar- @gujarat.gov.in 

૪૯ ૉલીફ ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
઼ૃળદ 

ૂરદૂ  મૂ. જી. નૉ઼ીઉ 
િઽ઼ીમફૂસ(મૃગ સીઘી)  મૂ-
૫૨૩, ઈવૂસીફ ઑન્ ગવૉષ,  ડીળ 
મજાળફૂ ઼ીરૉ, ઇણીઞફ, ઽજીળી 
ળ્ણ, ઼ૃળદ. ૯૮૮૪૨૬૩૯૬૨ 

treasury-sur- 
@gujarat.gov.in 

ૂ ઑ.બૂ.ઙીષૂદ ઇુપગ ુદજોળૂ 
ઇુપગીળૂ,  
૯૩, ઽિળનસર્ફ ઼઼્ી., ફષ્ 
ગ઼્ીણ ળ્ણ, ઽળૂફઙળફૂ બીઝશ, 
ઇરળ્વૂ, ઼ૃળદ 
૯૬૪૯૩૱૯૩૯૫ treasury-
sur- @gujarat.gov.in

ૂ ણૂ.ઑફ.બડૉવ  
ૉલીફ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઑ-૩ ઙષર્. 

ગષીડર઼્, ઇઢષીવીઉન્ ઼  

઼ૃળદ ૯૭૮૯૨૪૫૬૯૫ treasury-
sur- @gujarat.gov.in 

૫૨ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
દીબૂ  

ગૃ. ગૉ  ઈળ ઙીરૂદ  
ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ  
(મૃગ સીઘી) ૬૬, ુરદવ બીગર્  
઼઼્ી., ગીગળીબીળ, મીલબી઼ ળ્ણ, 
 લીળી, દી.  લીળી ુઞ.દીબૂ  
૯૯૪૮૯૨૭૮૭૨ treasury-tapi- 
@gujarat.gov.in

ૂ ણૂ.ણૂ.બડૉવ,  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ, ૩૮ 
બઅજષડૂ બીગર્, ઇઅપીળ ષીણૂ ળ્ણ, 
 લીળી, દી.  લીળી જી.દીબૂ  
૯૭૯૬૱૭૨૩૩૩ treasury- 
tapi- @gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼.ટૉણ જૐપળૂ, 
 ઉ.જી.ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ, ૭૯ 
રથૂમીઙ ળ, ઇ ીરી  પળરબૃળ ળ્ણ 
ષવ઼ીણ  ૯૬૪૯૩૱૮૱૬૫ 
૯૬૨૱૬૬૯૨૪૩     treasury- 
tapi- @gujarat.gov.in 

૫૩ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ફષ઼ીળૂ  

ૂ ષીલ મૂ ઼ીષશૉ 
િઽ઼ીમફૂસ(મૃગ સીઘી) ૨/૫-
઼ૂડૂ ઙીણર્ફ ઼઼્ી. રઅગ્િનલીફૂ 
બીઝશ, ુષઞવબ્ળ, ફષ઼ીળૂ  
૱૬૨૩૨૩૪૯૯૪ 
mbe3350@gmail.com

ગૃ. ઑ઼ ઑ ઘઅયીદૂ 
 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઙીલ ૂ 
઼઼્ીલડૂ, ુષઞવબ્ળ, ઑ -
નીઅણૂ ળ્ણ, ફષ઼ીળૂ 
૯૭૮૯૨૪૫૪૯૱  shveta-
khambhati@yahoo.com

ગૃ. ઑ઼ ઑ ઘઅયીદૂ    
  ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઙીલ ૂ 
઼઼્ીલડૂ, ુષઞવબ્ળ, ઑ -નીઅણૂ 
ળ્ણ, ફષ઼ીળૂ ૯૭૮૯૨૪૫૪૯૱  
shveta-
khambhati@yahoo.com 

૫૪ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ષવ઼ીણ 

ૂ ણૂ મૂ ડઅણૉવ 

 િઽ઼ીમફૂસ(મૃગ સીઘી) ૭૨૩-
ઇ, ઇરળઞલ્દ ઑબી. ઽીવળ, 
નૉ઼ીઉ ભશૂલી, ષવ઼ીણ 
૯૱૯૯૪૯૱૩૱૩ treasury- 
val- @gujarat.gov.in

ૂ ઼ૂ ઈળ નશષૂ 
 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
રથૂમીઙ-૫, ઇ ીરી પ્ વ્ડ -
૫૬, ષવ઼ીણ ૯૭૯૬૱૭૨૩૨૱ 

treasury- 
val- @gujarat.gov.in 

ગૃ. ડૂ ઑ઼ મજી  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ર્ડી 
બીળ઼ૂષીણ, ષવ઼ીણ  
૯૭૯૮૨૪૫૮૮૮  
treasury- 
val- @gujarat.gov.in  

૫૫ ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ણીઅઙ-ઈઽષી 

ૂ ઑ઼.઼ૂ.ઙષણૂ  
ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ4 રજીષૂ 
ષ઼ીઽદ, ળીફૂ ભશૂલી, ઈઽષી, 
ુઞ.ણીઅઙ ૯૬૪૩૮૨૪૭૫૮  
treasury-dang- 
@gujarat.gov.in

ૂ ણૂ.ષૂ.ષ઼ીષી  
િઽ઼ીમફૂસ મૂ/૪, ઼ળ.ગષી., 
઼ફ઼ૉડ બ્ઉન્ ડ, ઈઽષી, 
ુઞ.ણીઅઙ, ૯૭૱૮૬૯૯૯૱૭ 

treasury-dang- 
@gujarat.gov.in

ૂ ઑફ ઑર ઙીુષદ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ુસષગૅબી 
ુફષી઼, ષૉળૂલ઼ ગ્વ્ફૂ, ઈઽષી 
ુઞ.ણીઅઙ ૯૯૯૱૫૭૮૮૱૬ treasury-
dang- @gujarat.gov.in 

૫૬  બૉન્સફ જગૃષથી ગજૉળૂ, 
ઇરનીષીન.  

ૂ ઑ઼.ઈળ.યીષ઼ીળ 
િઽ઼ીમફૂસ, ૩-઼્ફવ ઼઼્ી., 
઼્ફવ જીળ ળ  દી ,  ઙૃ ગૃવ ળ્ણ, 
રૉરફઙળ, ઇરનીષીન-૭૪ 

૯૯૯૯૨૫૱૬૩૱        pension-
ahd- @gujarat.gov.in 

ૂ ઑર ઞૉ ઢગગળ 
 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ4 ૯ 
ઽળૉ ગૅ  થી ઼઼્ી., ઽજાળૂ રીદીફી 
રઅિનળ બી઼ૉ, ુષળરઙીર ળ્ણ, 
઼ીથઅન, ુઞ.ઇરનીષીન 
૯૭૭૱૱૯૯૩૩૭  
 pension-ahd- 
@gujarat.gov.in  

ૂ ઑ ઑ ગણૂલીષીવી  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ (બૉન્સફ) ૯ 
઼ૃગૃફ ઼઼્ી., ઼ળઘૉઞ, ઞૃઽીબૃળી ળ્ણ, 
ષૉઞવબૃળ, ઇરનીષીન. 
૯૱૪૭૯૮૫૪૩૭  
pension-ahd- @gujarat.gov.in 

૫૭ બૉન્સફ જગૃષથી ગજૉળૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ.   

ૂ બૂ.ગૉ .નળજી 

 િઽ઼ીમફૂસ (ઉજી) ૪૭, ઼ૃળયૂ 
ઑક્ષ્ડૂગી, ળૂવીલન્ ઼  કર઼્્, 
ગૃણી઼થ, ઙીઅપૂફઙળ. 
૯૯૪૭૯૩૮૱૯૱ 

pension-gnr- 
@gujarat.gov.in 

ૂ બૂ ઼ૂ બડૉવ  
ઇુપગ ુદજોળૂ 
ઇુપગીળૂ(બૉન્ સફ) પ્ વ્ડ 
ફઅ.૪૯૫/૩, ઼ૉ-૪/મૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ. ૯૬૪૱૫૭૩૭૬૮  
pension-gnr- 
@gujarat.gov.in 

ૂરદૂ ઑજ ઞૉ ુ ષૉનૂ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ (બૉન્સફ) 
બ્ વ્ગ -૩/૮, બિળરવ ઑબી. 
઼ૉ.૯/મૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
૯૯૩૫૬૫૯૯૭૯ pension-gnr- 
@gujarat.gov.in 

૫૮ બૉન્સફ જગૃષથી ગજૉળૂ, 
ષણ્નળી.   

ૂ ઑ. મૂ. જાનષ  
િઽ઼ીમફૂસ(મૃગ સીઘી) ૯૮/૮૯૯ 
ઑજ.ઈઉ.જી. બ્ વ્ગ વ  રૂબૃળી, 
ષણ્નળી. ૯૯૪૬૯૯૯૨૨૩  
ashu_het @yahoo.com 

ૂ બૂ.ઑ઼.સીઽ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ 
૪૩/મૂ ગોવી઼ ઼઼્ી., 
ષીચ્ણૂલી ળ્ણ, ષણ્નળી. 
૯૱૪૬૨૱૩૪૮૬  
ppo-vad @gujarat.gov.in 
 
 

ૂ ઑજ ગૉ  ઋબી ીલ  
ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ (બૉન્સફ) 
૪૮૱/૱ ષોગૃઅ ઢ-૪, ઘ્ણૂલીળ ફઙળ 
બી઼ૉ, ન્ લૃ ષૂ.ઈઉ.બૂ. ળ્ણ, ગીળૉવૂ 
મીઙ, ષણ્નળી.  ૯૭૮૯૱૯૭૭૫૫ 

hkupadhyay1971-
@gmail.com 
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૫૯ બૉન્સફ જૃગષથી ગજૉળૂ, 
ળીઞગ્ડ.   

ૂ ઑફ ષૂ ુષ વીથૂ  
િઽ઼ીમફૂસ  
(મૃગ સીઘી) ૮૬ ફઅનફષફ ઼઼્ી. 
સૉળૂ ફઅ.૬, ૩૭૨ ળીંઙ ળ્ણ, ળોલી 
઼ગર્વ બી઼ૉ, ળીઞગ્ડ-૯ 

 ૯૱૪૬૬૱૱૮૮૯ 

ૂ મૂ ગૉ  બીચણીશ 

 ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ૫૨૩, 
ઇજર્ફી ગ્મ્ બ., ફઅનફષફ-૪, 
ઙ્ષપર્ફ જ્ગ, ૩૭૨ ભૃડ ળીંઙ 
ળ્ણ, ળીઞગ્ડ ૯૬૪૯૨૬૫૭૱૫ 

ૂ ષૂ ઼ૂ ઙતષૂ 
 ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ (બૉન્સફ) 
ુજ ગૃડ પીર ઼઼્ી. બ્ વ્ગ ફઅ.૪૯ 
ઈઉ.ક.઼ૂ. ગષીડર્ ળફૂ બીઝશ, 
ગીવીષીણ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ. 
૯૯૨૯૨૪૯૨૪૨ 

૫૱ બૉન્સફ જૃગષથી ગજૉળૂ, 
઼ૃળદ  

ગૃ. મૂ ઈળ જૐપળૂ  
િઽ઼ીમફૂસ  
(મૃગ સીઘી) ૩૫/૪ ઙૃ કૃર્બી 
ળ્ઽીઋ઼ સૉવ બૉડર્ ્વ બઅબફૂ ઼ીરૉ 
ઇણીઞથ ઼ૃળદ ભ્ફ 
૯૯૯૬૱૱૮૩૫૱

ૂ ઼ૂ ઈળ ઙીઅઙૃણ   
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ મૂ/૫ 
૪૨૪ ળીઞ ળૉ઼ૂણઅ઼ૂ ન્લૃ 
઼ૂડૂવીઊડ ળ્ણ, ઇવધીથ ઼ૃળદ  
૯૬૨૭૩૱૯૪૬૱ 

ૂરદૂ જી ઑ઼ ઙીરૂદ  
ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ (બૉન્સફ) ૫૮-
ઙૃ કૃર્બી ળ્ઽીઋ઼ સૉવ બૉડર્ ્વ બઅબફૂ 
઼ીરૉ ઇણીઞથ ઼ૃળદ ભ્ફ 
૯૱૯૯૫૮૨૪૫૫ 

૫૯ ુષયીઙૂલ  ુદજોળૂ ગજૉળૂ, 
ઇરનીષીન.  

ૂરદૂ ણૂ. ઑજ. ય   
િઽ઼ીમફૂસ  
ણૂ ૬૨૩ ઞુષઽીળ, જઅનફ 
બીડીર્પ્ વ્ડ બી઼ૉ, ઼ૉડૉવીઉડ, 
ઇરનીષીન 

 ૯૬૪૱૨૬૪૯૬૮ 

dto-ahd- @gujarat.gov.in 

ૂરદૂ ઑ઼ બૂ ઇગર્ષીવ  
ઇુપગ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ઑ-
૬૨૫, ીધફી ઑગ઼્ડૂગી, 
ગૂળથ ર્ડળ બી઼ૉ,  લીરષૂવી-
૪, ફૂગ્વ ફળ્ણી ળ્ણ, 
ઇરનીષીન ૱૯૱૨૮૯૮૬૫૪ 

 dto-ahd- 
@gujarat.gov.in 

ૂ ઞૉ મૂ ળમીળૂ 
 ુષયીઙૂલ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ મૂ-૱ 

ક્ષુ લ ઼઼્ી. ઇઞૃર્ફ ઈ ર 
બી઼ૉ, જીઅનવ્ણૂલી, ઇરનીષીન 
૯૭૮૯૨૱૬૨૭૯   
dto-ahd- @gujarat.gov.in 
 

૬૨ 

બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ 
ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, 
ઇરનીષીન. 

ૂરદૂ ઑજ ણૂ બડૉવ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ(ઉજી) V[P#Z 

VF\UG lJ,F;  ;MP AFZ[HF S|M; ZM04 

AFZ[HF TFPN;S|M.4HLP VDNFJFN 

૯૯૯૱૯૯૪૱૩૭  

pna-ahd@gujarat.gov.in 
 

ૂરદૂ ઑજ ણૂ બડૉવ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ(ઉજી) V[P#Z 

VF\UG lJ,F;  ;MP AFZ[HF S|M; 

ZM04 AFZ[HF TFP N;S|M.4 HLP 

VDNFJFN ૯૯૯૱૯૯૪૱૩૭  

pna-ahd@gujarat.gov.in 
 

ૂ બૂ ઑ ઇઅદીથૂ  
બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂ  
ણૂ-૭/૩, ઼ળગીળૂ ઇુપગીળૂ ષ઼ીઽદ, 
બ્વૂ઼  ડૉણૂલર ઼ીરૉ, સીઽૂમીઙ, 
ઇરનીષીન ૯૱૪૭૱૫૯૨૪૯ 

 pna-ahd@gujarat.gov.in 

૬૩ 

બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ 
ઇુપગીળૂફૂ ગજૉળૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ૂ યીષૉસયીઉ લૃ ણીયૂ  
િઽ઼ીમફૂસ (મૃગ સીઘી)ડૂ/ળ૯ 
રઽી ૭ગીસ  ઑબીડર્રૉન્ડ) 
ગૉસષફઙળફજીગ સૃયીહમૂઞ 
ઇરનીષીન-ળ૯  ૱૯૱૨૪૩૭૱૯૭ 
paognr @gujarat.gov.in 
 

ગૃ. ઑ઼ મૂ નષૉ  
િઽ઼ીમૂ ઇુપગીળૂ ષઙર્-૩, 
મૂ/૱ ઇક્ષદ ઑબી. મૂ.ણૂ.ળીષ 
ઽ્વ બી઼ૉ, યૃલઅઙનૉષ જીળ ળ  દી 
બી઼ૉ, રૉરફઙળ, ઇરનીષીન   
૯૯૯૱૨૫૯૯૮૭  
paognr @gujarat.gov.in 

ૂ ઑ઼.ઑ઼.ઙષીન્ ણૉ  
બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂ ઑ/૪૨૩ 
઼ૃલર્બૃજા ઑબી., ગવી઼ીઙળ ડીષળફૂ 
મીઞૃરીઅ, ઼ૉડૉવીઉડ, ઇરનીષીન 
૯૯૨૯૨૩૬૫૨૮ 

 
paognr @gujarat.gov.in 

 

 

                             
ફગવ ઼ુષફલ ળષીફી ુદ 

(૩) ઼અલૃક્દ ઼ુજષ ૂ, ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષયીઙ, ષ઼ૃદી -૬ સીઘી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ 
(૪) ઼અલૃગદ ઼ુજષ ૂ, ફીથી ુષયીઙ, ચ સીઘી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ 
(૫) ફીલમ ઼ુજષ ૂ, ફીથી ુષયીઙ, ઼અગવફ સીઘી ઼ુજષીવલ ઙીઅપૂફઙળ 
 

ફગવ ળષીફી જાથ દધી ઞ ળૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  

(૩)   ઼અલૃગદ ુફલીરગ ૂ, ુદજોળૂ ુફલઅ થ સીઘી, ઉણૂબૂ ઼ૉવ િઽુદુફ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
(૪)   અ઼લગૃદ ુફલીરગ ૂ, ઉણૂબૂ ઼ૉવ િઽુદુફ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ દળભ ઼ી.ષ.ુષ. દી.૪૫/૩૪/૩૮ફી બ  ઇન્ ષલૉ ગજૉળૂફૂ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ ’’ 
         ઉ-઼ૂડૂટફ રૉફૃ ઽૉઢશ’’ ઽૉઢશ ઈળ઼ૂબૂઑ઼-ઑગડ -૪૨૩૫ ફૂ વીંગ ઈબૂ ઇબણૉડ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી .  
(૫)   બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ઇુપગીળૂ ૂ, બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ/ઇરનીષીન 

(૬)   ૉલીફ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ૂ, ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન/ષણ્નળી/ળીઞગ્ડ/઼ળૃદ 

(૭)   ુઞ ી ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ૂ, ુઞ ી ુદજોળૂ ગજૉળૂ, (દરીર) 
(૮)   ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ૂ(બૉન્સફ),બૉન્સફ જગૃષથી ગજૉળૂ, ઇરનીષીન /ષણ્નળી /ળીઞગ્ડ / ઼ળૃદ/ઙીઅપૂફઙળ 
(૯)   ુષયીઙૂલ ુદજોળૂ ઇુપગીળૂ ૂ , ુષયીઙૂલ ુદજોળૂ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન 

(૱)   બઅ઼નઙૂ ભીઊવ 

(૯)   નભદળૂ ઽૃગર ભીઊવ  


