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ેટા તતજયી કચેયીઓ 
 

(તા.૧-૫-૨૦૧૫ ની સ્થથતતએ) 
 

ભાહશતી તધકા૨ તધતનમભ-૨૦૦૫ 
 

નકુભૂણણકા 
 

.ન.ં તનમભ વગં્રશ તલગત. 
(૧) (૨) (૩) 
૧ તનમભ વગં્રશ: ૧ વ્મલથથા તતં્ર, કામો ને પ૨જ 

૨ તનમભ વગં્રશ  : ૨ તધકાયીઓ / કભમચાયીઓની વત્તા ને પ૨જ. 

૩ તનમભ વગં્રશ  : ૩ તનણમમ રેલાની પ્રહકમૂાભા ંનવુ૨લાની કામમયીતત 

૪ તનમભ વગં્રશ  : ૪ કામો ફજાલલા નકકી કયેરા ધ૨ણ. 

૫ તનમભ વગં્રશ  : ૫ ઈ૫મગભા ંરેલાતા તનમભ, તલતનમભ, સચુનાઓ. 

૬ તનમભ વગં્રશ  : ૬ તનમતં્રણ શઠેના દથતાલેજનુ ં૫ત્રક. 

૭ તનમભ વગં્રશ  : ૭ તનતત ઘડત૨ભા ંજનતા વાથે તલચા૨ તલતનભમ. 

૮ તનમભ વગં્રશ  : ૮ વતભતતઓ, ફડમ, કાઈસ્સવર 

૯ તનમભ વગં્રશ  : ૯ તધકાયી/ કભમચાયીની ભાહશતત 
સુ્થતકા 

૧૦ તનમભ વગં્રશ  : ૧૦ તધકાયી/ કભમચાયીની ભાતવક ભત૨. 

૧૧ તનમભ વગં્રશ  : ૧૧ મજનાઓ - અંદાજ૫ત્ર. 

૧૨ તનમભ વગં્રશ  : ૧૨ અતથિક વશામ. 

૧૩ તનમભ વગં્રશ  : ૧૩ ૫૨લાનગીઓ, તધકૃતતઓ. 

૧૪ તનમભ વગં્રશ  : ૧૪ તલજાણુ ંભાહશતત. 

૧૫ તનમભ વગં્રશ  : ૧૫ જાશ૨ે ઈ૫મગી ગ ૂથંારમ 

૧૬ તનમભ વગં્રશ  : ૧૬ જાશ૨ે ભાહશતત તધકાયીઓ. 

૧૭ તનમભ વગં્રશ  : ૧૭ સમ ભાહશતતઓ. 
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પ્રક૨ણ - ૨ (તનમભ વગં્રશ  -૧) 
 

વગંઠનની તલગત, કામમ ને પ૨જ  (ેટા તતજયી કચેયીઓ) 
 

૨.૧ જાશ૨ેતતં્ર ઈદેળ/ શતે ુ
 

ેટા તતજયીભા ં ૨જુ થતા ં તભાભ પ્રકા૨ના શકક દાલાઓના ફીરની ચકાવણી કયી 
નાણાકંીમ ચકુલણી ક૨લી . 

 
૨.૨ જાશ૨ેતતં્રનુ ંતભળન/ દુયંદેળી૫ણુ ં (તલઝન) 

 
ગજુયાત વ૨કા૨ના નાણાકંીમ ભાખાભા ંવ૨કા૨શ્રી, જાશ૨ે જનતા ને ઈાડ ને ચકુલણી 

તધકાયીશ્રીઓ લચ્ચ ેકડીરૂ૫ કાભગીયી ફજાલલી. 
 

૨.૩ જાશ૨ેતતં્રન ટૂંક ઇતતશાવ ને તેની ૨ચનાન વદંબમ 
 

તતજયી કચેયીઓની કાભગીયી તા.૧/૪/૬૨ ૫શરેા ંભશસેરુ તલબાગના બાગ તયીકે કામમ૨ત 
શતી. તા.૧/૪/૬૨ થી તતજયી કચેયીને વ૨કા૨શ્રીના નાણા ં તલબાગ શથતક મકૂતા ં તતજયી કચેયી, 
ેટા તતજયી કચેયીઓ રગ કચેયી તયીકે સ્થતત્લભા ંઅલી. 

 
૨.૪ જાશ૨ેતતં્રની પ૨જ 

 
(૧) વ૨કાયી કચેયીઓના ઈાડ તધકાયીશ્રીઓને નાણાકંીમ ચકૂલણુ ં
(૨) વ૨કા૨ક ને ઝડી નાણાકંીમ વ્મલથથા યુી ાડલી 
(૩) જયડુીળીમર ને નન જયડુીળીમર પ્રકા૨ના થટેમ્નુ ં લેચાણ, થટેમ્ લેસડ૨ તયીકે ેટા તતજયી 

કચેયી ખાતેથી જાશ૨ે જનતાને થે.એડશળેીલ થટેમ્ રગાલી અ૫લા ફાફત. 
(૪) થટમ્સથનાn જથ્થાની તનબાલણી ક૨લી. હકંભતી જણવ, યકડ ેટીઓ, ચ ૂટંણી વાહશત્મની સ૨ુણિત 

ખડંભા ં(થોંગરૂભ) સ૨ુણિત જાલણી ક૨લી. 
(૫) વ૨કા૨શ્રીના અલક ને ખચમના પ્રાયંણબક હશવાફ  તનબાલલા 
(૬) યાજમ વ૨કા૨ની નાણાકંીમ તળથત જાલલાભા ંવશામક ભતૂભકા. 

 
૨.૫ જાશ૨ે તતં્રની મખુ્મ પ્રવતૃત્તઓ/કામો 

 
(૧) જાશ૨ે જનતાને નાણાકંીમ ચકૂલણીઓ થઇ ળકે તે ભાટે ઈાડ તધકાયીશ્રીઓને નાણા ંપ્રયા ાડલા ં
(૨) વ૨કાયી કચેયીઓને થટૂં ગરૂભની વેલાઓ પ્રયી ાડલી. 
(૩) થટેમ્ના જથ્થાની તનબાલણી ક૨લી ને  તેનુ ંલેચાણ ક૨વુ.ં 
(૪) વ૨કાયી કચેયીઓને તથા ેસળન૨ને  પભમ પ્રયા ાડલા. 
(૫) જાશ૨ે જનતાને તેઓને વ૨કા૨શ્રીભા ંનાણા ંજભા કયાલલા ફાફતે ભાગમદળમન અ૫વુ.ં 

 
૨.૬ જાશ૨ેત ૂતં્ર દલાયા અ૫લાભા ંઅલતી વેલાઓની માદી ને તેન વણંિસત તલલ૨ણ 

 
(૧) તાલકુા કિાએ ેટા તતજયી કચેયીભા ંથતા ંનાણાકંીમ વ્મલશાયના હશવાફ (ડઇેરી ળીટ) તનમત 

નમનૂાભા ંતનમતભત યીતે જજલ્રા તતજયી કચેયીને વાદ૨ ક૨લા. 
(૨) વ૨કા૨શ્રીની કચેયીઓ વાથે અલકનુ ંભેલણુ ંક૨વુ.ં 
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                                                                  તનમાભક 
                     

                 
        વયંકુ્ત તનમાભક (આ.ડી.ી.)                                                       વયંકુ્ત તનમાભક (તત.તન.)                          વયંકુ્ત તનમાભક (લ)  

     
                         
હશવાફી તધકાયી   વીથટભ એનારીથટ     તનતધ તનયીિણ તધકાયી       હશવાફી તધકાયી            હશવાફી તધકાયી    હશવાફી તધકાયી     ગાય ચકાવણી                      
                        વીથટભ                 લગમ-૧ ન ે૨          લગમ-૨         લગમ-૧  લગમ-૧      એકભ 

૧ એચ.ડી.એપ.વી      (તતજયી તનમતં્રણ)      (ણફર ફજેટ)   મખુ્મ યશથમ વણચલ 
        ૨ .જુથ તલભા મજના    

            હશવાફી તધકાયી લગમ-૨ 

       
 

ગાય ન ેહશવાફ તધકાયી               તતજયી તધકાયીઓ  તતજયી તધકાયી ( ેસળન)        
              ભદાલાદ/ગાધંીનગય  ૧. શ્રમેાન તતજયી તધકાયી              ૧. ભદાલાદ 
                                                               ૨. જજલ્રા તતજયી તધકાયી     ૨. ગાધંીનગય.      નામફ તનમાભક (લ)  

           ૩. તલબાગીમ તતજયી તધકાયી    ૩. લડદયા               
                  ૪. સયુત (સણુચત)     

              ૫ .યાજકટ (સણુચત)  
 
             

      હશવાફી તધકાયી લગમ-૨        લશીલટી તધકાયી (કટમ )        લશીલટી તધકાયી         તારીભ તધકાયી  
(કટમ ફાફત, યીિા)             લગમ-૧ (યા..)           લગમ-૨ (ણફ.યા..)        લગમ-૧ ન ે૨     
 

૨ .૭     જાશયે તતં્રના યાજ્મ  ,તનમાભક કચેયી ,પ્રદેળ ,જજલ્ર ,બ્રક લગેયે થતયએ વથંથાગત ભાખાન અરેખ. 

વયંકુ્ત તનમાભક (આ.ડી.ી.વરે) 

તારીભ તધકાયી લગમ-2 

 

તવતનમહયટીળાખા  
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૨.૮ જાશ૨ે તતં્રની વ૨કા૨કતામ ને કામમિભતા લધા૨લા ભાટે રક ાવેથી ેિાઓ 
 

(૧) કાભકાજના ઝડી તથા વ૨ તનકાર ભાટે જરૂયી ભાહશતી- યુાલા ઝડ૫થી પ્રયા ૫ડામ તે  
         ઇચ્છનીમ છે. 
(૨) વ૨કા૨ વાભેના ભાગંણા વફંતંધત ખાતા / કચેયી ઘ્લાયા ૨જૂ થામ તે ેણિત છે. 

 
૨.૯ રક વશમગ ભેલલા ભાટેની ગઠલણ ને ૫ઘ્ધતતઓ 

 
તતજયી વ્મલથથા તતં્રની મખુ્મ કાભગીયી વ૨કાયી કચેયીઓ, ેસળનય (તનવતૃ્ત વ૨કાયી 

કભમચાયીઓ) વાથે વકંામેર શઇ, જાશ૨ે જનતા વાથે વીધ વ૫ંકમ નહશલત્  શઇ રકવશમગ 
ભેલલાન ૨શતે નથી.. 

 
૨.૧૦ વેલા અ૫લાના, દેખયેખ તનમતં્રણ ને જાશ૨ે પ૨ત માદ તનલા૨ણ ભાટે ઈ૫રબ્ધ તતં્ર 

 
અ ખાતાની તલતલધ કચેયીઓ ઘ્લાયા અ૫લાભા ંઅલતી વેલા ફાફતે ખાતાના નાગયીક 

તધકા૨૫ત્રભા ં તલગતલા૨ ભાહશતી અ૫લાભા ંઅલેર છે. નાગયીક તધકા૨૫ત્રની નકર યાજમની 
તભાભ ેટા તતજયી કચેયીઓ ખાતે ઈ૫રબ્ધ છે. તાલકુા કિાએ ેટા તતજયીઓ ભાટે ેટા તતજયી 
તધકાયી જાશ૨ે ભાહશતી તધકાયી તયીકે તનભામેર છે. 

 
હશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચેયી, ગાધંીનગ૨ ખાતે વયંકુત તનમાભક (લશીલટ)ને 

યાજમ કિાએ જાશ૨ે ભાહશતી તધકાયી તયીકે તનભામેર છે. તનમાભક, હશવાફ ને તતજયીઓ યાજમ 
કિાએ એેરેટ તધકાયી તયીકે તનભામેર છે. અભ, ઈ૫યકત તલગતે ખાતા ઘ્લયા દેખયેખ, 
તનમતં્રણ ને જાશ૨ે પયીમાદ તનલા૨ણ ભાટેના તતં્રની ૨ચના કયી છે.
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૨.૧૧ મખુ્મ કચેયી ને જુદા જુદા થતયએ અલેરી સમ કચેયીઓના વ૨નાભા (લ૫યાળકાયને વભજલાભા ંવ૨ ૫ડ ેતે ભાટે જજલ્રા લા૨ લગીક૨ણ કય) 
વ૨કાયી તતં્રનુ ંનાભ :- ેટા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રાની) 

 
૨. ૧ ૧ વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ : (૭) ેટા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રાની) 

.ન ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી કડ પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

(૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, દાશદ 

૧ શ્રી એવ.એવ.ટેર ે.તત..શ્રી દે.ફાહયમા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ - - subtrs-devbaria-

dah@gujarat.gov.in 
જુની ભાભરતદાય કચેયી 
કંાઈસડ,દે.ફાહયમા 

૨ શ્રી એભ.જી.ભાર આ.ચા.ે.તત..શ્રી ઝારદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ - - subtrs-zalod-

dah@gujarat.gov.in 
જુની ભાભરતદાય કચેયી 

કંાઈસડ,ઝારદ 

૩ શ્રી કે.એભ.ટેર ે.તત..શ્રી ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ - - subtrs-limkheda-

dah@gujarat.gov.in 
જુની ભાભરતદાય કચેયી 
કંાઈસડ,રીભખેડા 

(૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગધયા 
૧ શ્રી કે. કે. લવાલા ેટા તતજયી તધકાયી, કારર ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - C/o શ્રી કે. અય.ભદીના ભકાનભા 

ભશાદેલ પીમા, કારર 

૨ શ્રી એવ. કે. ખાયલા ેટા તતજયી તધકાયી, શારર ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - લૈકંુઠ વવામટી, શારર 

૩ શ્રી એભ. એન. ફાયીમા ેટા તતજયી તધકાયી, ળશયેા ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - ળશયેા - 
(૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, લડદયા 

૧ શ્રીભતત.એન.એભ.ઠક્કય ેટા તતજયી તધકાયી ડબઆ ૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૮૯૮૫૮૮૬૧૩ - subtrs-dabhoi-vad તાલકુા વેલા વદન તળનય ચકડી 
ાવે ડબઆ 

૨ શ્રી જી.ડી યભાય ેટા તતજયી તધકાયી 
વાલરી 

૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૯૮૨૫૬૮૯૫૯૬ - subtrs-savli-vad ભાભરતદાય કચેયીવાલરી 

૩ શ્રી ી.એવ.ળાશ ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૮૨૪૦૮૧૨૬૪ - subtrs-vagho-vad ભાભરતદાય કચેયી લાધડીમા 
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લાધડીમા 
 

 

૪ શ્રી અય.કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી 
ાદયા 

૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮ - subtrs-padra-vad ભાભરતદાય કચેયી ાદયા 

૫ શ્રી એચ.જી.ટેર ેટા તતજયી તધકાયી 
કયજણ 

૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૯૭૪૪૪૧૯૦૪ - subtrs-karjan-vad તાલકુા વેલવદન કયજણ 

(૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, બરૂચ 

૧ શ્રી એભ.જે.લવાલા આ.ચા.ે.તત.., લાણરમા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૭૫૬૭૦૮૨૬૮૯ --- Subtrs-valiya-

bha@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 

લાણરમા 
૨ શ્રી ડી.એ.લવાલા .તત..અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૭૮૭૯૭૬૭ -- Subtrs-anklesh- 

bha@gujarat.gov.in 
અંકરેશ્વય  તાલકુા 

વેલાવદન,ભશસેર ભટવમની 
વાભે,જુના નેળનર શાઆલે,અંકરેશ્વય 

૩ શ્રી એન.ઝેડ.ભાહ્યાલળંી ે.તત.., જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- Subtrs-jambusar-

bha@gujarat.gov.in 
જુની ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ, 

જબંવુય 

૪ કુ.ડી.અઆ.યાણા આ.ચા.ે.તત..,ઝઘડીમા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૭૨૩૬૮૨૧૯૨ -- Subtrs-jhaga-

bha@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 

ઝગડીમા 
(૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, સયેુસરનગ૨. 

૧ શ્રી એચ.એ.વરકંી ે.તત..રંફડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૪૨૮૨ ૯૩૧૨૪   ભટા ભહંદય ાછ, રંફડી. 
૨ શ્રી એવ.ફી.યભાય ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭   ળકયા ા ળેયી, ધ્રાગંધ્રા 
૩ શ્રી એભ.ફી.તલયભગાભી ે.તત..ાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩ ૨૩૨૯૨   તલયભગાભી લાવ, ાચં શાટડી 

ાટડી 
૪ શ્રી અય.જે.બાડકા ે.તત..લઢલાણ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩ ૨૭૮૦૨   શલા ભશરે યડ,લઢલાણ 

૫ શ્રી ફી.અય.ઝારા ે.તત..ચટીરા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૯૪૨૮૮ ૧૨૫૨૫   જ્મતતનગય વવામટી,ચટીરા 
૬ શ્રી જી.એચ.યભાય ે.તત..વામરા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૪૪ ૫૧૭૨૬   ટેર ળેયી, વામરા 
૭ શ્રી કે.વી.ત્રાવદીમા ે.તત..રખતય ૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૪૯ ૯૪૨૯૬ ૪૬૪૦૮   અશજરીમા ળેયી,રખતય 

mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
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(૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, સ૨ુત 

૧ શ્રી એચ.ી.ગાભીત ે.તત. ૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ -- -- subtrs-bardo-

sur@gujarat.gov.in 
ફાયડરી 

૨ શ્રી.ી.અઆ.ટેર ે.તત. ૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ -- -- subtrs-mahuwa-

sur@gujarat.gov.in 
ભહલુા 

૩ શ્રી ફી ટી યાલર ે.તત. ૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ -- -- subtrs-mandvi-

sur@gujarat.gov.in 
ભાડંલી 

૪ શ્રી એચ.ડી.ટંડરે ે.તત. ૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ -- -- subtrs-mangrol-

sur@gujarat.gov.in 
લાણીમા લાડ,ભાગંયર 

૫ શ્રી ી.એ.ભાકંહડમા ે.તત. ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ -- -- subtrs-kamrej-

sur@gujarat.gov.in 
કાભયેજ 

(૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નલવાયી 
૧ શ્રી એવ.વી ભવુાયા ે.તત.તધકાયી,ગણદેલી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૯૨૪૫૩૯૦૭૪ --- --- રીભડાચક,  ફીરીભયા 
૨ શ્રી અય ફી વનલણ ે ે.તત..ચીખરી (આન.ચાજૉ ) ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૯૭૪૨૨૬૭૬૨ --- -- રગંયલાડ , ચાયરુ ,નલવાયી. 
૩ શ્રી એન.કે .ગામકલાડ ે.તત..લાવંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૫૩૭૪૯૩૯૩૬   ભંઢાફાયી, .ડાભરીમા 

તા.લાવંદા જી.નલવાયી 
(૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નભમદા 

૧ ખારી જગ્મા 
 

ે.તત.., કેલડીમા કરની ૦૨૬૪૦ ૨૩૨૦૧૫  --- subtrs-kevadiya-

nar@gujarat.gov.in 

 

ફી- તયા ટાઆ, કેલડીમા કરની 

૨ ખારી જગ્મા ે.તત..,  ડડેીમાાડા ૦૨૯૪૯ ૨૩૪૦૪૮   subtrs-dediya-

nar@gujarat.gov.in 

 

ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 

ડડેીમાાડા 
૩ શ્રી.  વી ફી તડલી ે.તત.., વાગફાયા ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૯ ૯૭૨૭૯૦૭૯૩૯ -- subtrs-sagb-

nar@gujarat.gov.in 

 

ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 

વાગફાયા 
(૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, લરવાડ 

૧ શ્રીભતી.એન.જે.ટેર ે. તત..લાી ૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ ૯૮૨૫૮૭૦૩૦૪ − Subtrs − vapi
− val@Guj. Govt. in 

જી.અઆ.ડી.વી.લાી 

૨ શ્રી અય.એચ.ટેર 

કયાડા. 
ે. તત..કયાડા ૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫ ૯૭૨૭૪૪૮૭૪૪ − Subtrs − kaprada

− val@guj. gov. in 
મ.ુ.ભાડંલા તા.કયાડા 

 જજ.લરવાડ 

૩ ખારી જગ્મા ે. તત..ાયડી ૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ − − Subtrs − pardi
− val @ Guj. Govt. in 

 

mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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૪ શ્રીભતી.એવ.અય.ટેર. ે. તત.. 

ધયભયુ 

૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩  − Subtrs − dharam
− val@Guj. Gov. in 

ટી.લી હયરેકેસર. જજ.લરવાડ. 

૫ શ્રી.વી.ફી. 
બડંાયી. 

ે. તત.. 

ઉંભયગાભ 

૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ − − Subtrs
− umb. val@. guj. gov. in 

મ.ુ.ખતરલાડા.તા.ઉંભયગાભ, 

જજ.લરવાડ. 

(૧૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યાજકટ 

૧ શ્રીભતી અય.કે.જળી ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,જેતયુ ૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-

raj@gujarat.gov.in 
જેર કમ્ાઉંડ,જેતયુ 

૨ શ્રી એ.ડી.યભાય ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,ગંડર ૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-

raj@gujarat.gov.in 
તાલકુા વેલા વદન, થટેળન 

સરટ,ગંડર 

૩ શ્રી જે.જી.કંુડારીમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ધયાજી 

૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-

raj@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ , 

અઝાદ ચક .ધયાજી 

૪ શ્રી એચ.એન.ડાગંય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ઈરેટા 

૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - subtrs-upleta-

raj@gujarat.gov.in 
તાલકુા ણરવ થટેળન કમ્ાઉંડ , 

જુના દયફાયગઢ,ઈરેટા 
૫ શ્રીભતી એચ.ઓ.ચેતા ેટા તતજયી 

તધકાયીશ્રી,જવદણ 

૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ - - subtrs-jasdan-

raj@gujarat.gov.in 
તાલકુા વેલા વદન, ગ્રાઈસડ ફ્રય, 

જીરેશ્વય ાકમ  ાવે, કભાયુ યડ, 

જવદણ 

૬ શ્રી ફી.ી.વયલૈમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ડધયી 

૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૧૧ - - subtrs--padha-

raj@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ, ફંક 

ઓપ આસડીમા વાભે ડધયી 
(૧૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગાધંીનગ૨ 

૧ શ્રી એન એવ ચધયી તધક તતજયી તધકાયી 
કરર 

૦૨૭૬૪     સથુાય લાવ ક્લ્મણ્યુા કરર 

૨ શ્રી  જે.જી. યેલય ેટા તતજયી તધકાયી 
દશગેાભ 

૦૨૭૧૬     ૫૯૪/૧૦ "ચ"  ટાઆ, 

વે− ૨૧,ગાધંીનગય 

૩ શ્રી ી વી ભકલાણા ેટા તતજયી તધકાયી 
ભાણવા 

૦૨૭૬૩     મતૃનગય વવામટી,ભાણવા 

(૧૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભદાલાદ 

૧ શ્રી કે.કે દલે (આસચાજૉ) ે.તત..શ્રી, વરા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૯૪૨૬૫૦૯૯૪૬ ૨૭૬૬૦૯ subtrs-sola- શાઇકટમ  કંમ્ાઈસડ, વરા યડ, 
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૩૦- ahd@gujarat.gov.in ભદાલાદ. 

૨ શ્રી ફી.ી. લાઘરેા ે.તત..શ્રી,  ધકા ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૯૨૪૬૨૦૩૦૫ - subtrs-dholka-

ahd@gujarat.gov.in 
ભાભરતદા૨ કચેયી કમ્ાઈંસડ,  

થટેળન યડ, ધકા 
૩ શ્રી કે.જી ભકલાણા (આસચાજૉ) ે.તત..શ્રી, ધધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૯૮૭૯૦૦૫૪૪૮ - subtrs-dhan-

ahd@gujarat.gov.in 

 

૪ શ્રી એવ.અય ચાલડા ે.તત..શ્રી,તલ૨ભગાભ ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૭૨૩૫૪૯૮૫૮ - subtrs-vgam-

ahd@gujarat.gov.in 
ભાભરતદા૨ કચેયી કમ્ાઈસડ ટાલ૨ 

વાભે, તલ૨ભગાભ. 

૫ શ્રી જી.ડી.ડડીમા ે.તત..શ્રી, વાણદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ ૯૪૨૮૨૪૬૧૪૭ - subtrs-san-

ahd@gujarat.gov.in 
ભાભરતદા૨ કચેયી, કંમ્ાઈસડ, 

વ૨ખેજ થટેસડ શાઇલે, વાણદં 

. 

(૧૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભશવેાણા 
૧ શ્રી ફી.એ. ભકલાણા ે.તત.. ઉંઝા ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ ૯૮૯૮૭૩૬૪૧૭ - --- ૨૩,આન્સદયાાકમ  વવામટી. 

લીવનગરૌ  
૨ શ્રી અઆ.ડી.ભદી ે.તત.. લડનગ૨ ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૪૨૬૫૦૭૫૯૪ - - ફી-૨૦,નલદીફ્રેટ,શાઆલે 

યડ,વંભધય ભહંદય 

વાભે,ભશવેાણા- ૨ 

૩ એભ.એપ.ચાભડીમા ે.તત.ક. તલવનગય ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૮૯૮૭૮૧૩૪૧ - - ભટી લશયલાડ,ભેઆન ફજાય 

તલવનગય 

 

૪ શ્રી લી.એભ.ટેર ે.તત.. કડી ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૭૨૪૪૭૩૧૯૦ - - ૫૧,કૃષ્ણવાગય 

વવા.નાગરયુ,ભેહ્વાણા 
૫ શ્રી એ.એભ.ટેલૌ ે.તત.. તલજાયુ ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૬૭૨૮૮૯૬ - - મ.ુ.લક્તાયુ, 

તા.હશંભતનગય જજ.વાફયકાઠંા 
૬ શ્રી ફી.એવ.યભારૌ  ે.તત.. ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૭૨૪૩૬૬૭૧૭ - - ૫૬,થલવતતક વવામટી,તાલયીમા 

યડ, ભશવેાણા 
૭ શ્રી.એન.એભ.વરકંી ે.તત.. ફેચયાજીઃ ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૯૭૮૫૮૮૯૩૫ - - ૨૧/શબુરક્ષ્ભીવવામટી, 
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તલબાગ-૨ -ભયયુાાણીની 
ટાકંી ાવે, તલવનગય રંક યડ, 

ભશવેાણા-૧ 

 

(૧૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ાટણ 

૧ શ્રી ડી.અય. યીખ ેટા તતજયી તધકાયી -
તવધ્ધયુ 

૦૨૭૬૭ ૨૨૦૩૯૪    ૧૨ -એ ,નય નાયામણ વવામટી 

ાટણ 

૨ શ્રી એર.જે.પ્રજાતી ેટા તતજયી તધકાયી  -ચાણથભા  ૦૨૭૩૪ ૨૨૨૨૦૬ - - - ળકંય વવામટી ાટણ 

૩ શ્રી જી.કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી  -શાયીજ  ૦૨૭૩૩ ૨૯૨૨૧૦ - - - લાલ્લ્ભકી નગય શાયીજ 

૪ શ્રી એન.જે.યાલર ેટા તતજયી તધકાયી -
યાધનયુ 

૦૨૭૪૬ ૨૭૭૨૨૭ - - - ગકુલ્નગય વવામટી યાધનંયુ 

(૧૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, હશંભતનગ૨ 

૧ શ્રી લી.વી.ભશતેા ેટા તતજયી તધકાયી 
પ્રાતંતજ 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ - - subtrs-Prantij-

sab@gujarat.gov.in. 
નગય ચંામત વાભે પ્રાતંતજ 

૨ શ્રી એવ.ડી.તનનાભા ેટા તતજયી તધકાયી 
તલજમનગય 

૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪ - - subtrs-Vijaynagar-

sab@gujarat.gov.in. 
ભાભરતદાય કચેયી ાવે 

તલજમનગય 

૩ શ્રી એ.કે.યાઠડ ેટા તતજયી તધકાયી  ઇડય ૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫ - - subtrs-Idar-

sab@gujarat.gov.in. 
એર વકમર ઇડય 

૪ શ્રી એન એચ યભાય ેટા તતજયી તધકાયી ખેડબ્રહ્મા ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫ - - subtrs-khedbrahma-

sab@gujarat.gov.in. 
તાલકુા વેલા વદન  ખેડબ્રહ્મા 

૧૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ારન૨ુ (ફનાવકાઠંા) 
૧ શ્રી.ી.જી.ચોશાણ ેટાતતજયીતધકાયીશ્રી,ડીવા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - યફાયી ટેકયા. ડીવા 

૨ શ્રીએન.એચ.વરકંી 
ઇ.ચાજૉ 

ેટા તતજયી તધકાયી શ્રી, દાતંા ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૬૬૨૭૨૦૯૨૨ - - પ્રજાતતલાવ દાતંા 
 

૩ શ્રી અય.ી.ધાણધયા ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,તળશયી 

૦૨૭૪૭ ૨૩૩૭૭૩ 

 

૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - જનતા વવામટી, તળશયી 
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૪ શ્રી.અઇ.વી.ઠાકય ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,ધાનેયા 

૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૩૫૬૭૦૫ - - યે.ટેરલાવ ધાનેયા 

૫ શ્રી.લી.વી.ચંાર ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,હદમદય 

૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - યશ.ેગામત્રીનગય વવામટી હદમદય 

થયાયડ 

૬ શ્રી.અઇ.કે.યભાય ેટા તતજયી તધકાયી શ્રી,થયાદ ૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - યાધેક્રુષ્ણ વવામટી ગામત્રી 
શાઇથકુરની ાછ થયાદ 

(૧૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, જુનાગઢ 

૧ શ્રી એભ.એ.વૈમદ આ.ચા. ે. તત..− તલવાલદય ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ −−− −−−− −−− દયફાયગઢ તલવાલદય 

૨ શ્રી એન.લી.યભાય આ.ચા. ે. તત..−બંવાણ ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૨૨૮ −−− −−− −−− જુનુ ંફવથટેસડ બંવાણ 

૩ શ્રીભતી ફી.એભ.ગઢીમા ે. તત..−લથંરી ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ −−− −−− −−− કટમ  કમ્ાઈસડ−  લથંરી 
૪ શ્રી એભ.એર.કડીમાતય આ.ચા. ે. તત..− ભાીમા ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૨૧૩ −−− −−− −−− કટમ  કમ્ાઈસડ−  ભાીમા 
૫ શ્રી એ.એન.ભશતેા આ.ચા. ે. તત..− ભંદયડા ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ −−− −−− −−− ભાભરતદાય કચેયી ાવે−  ભંદયડા 
૬ શ્રી અય.એવ.ગંવાઆ ે. તત..− કેળદ ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ −−− −−− −−− ભાભરતદાય કચેયી ાવે−  કેળદ 

૭ શ્રી એવ.એ.જેઠ્લા આ.ચા. ે. તત..− ભાગંય ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ −−− −−− −−− કટમ  કમ્ાઈસડ−  ભાગંય 

૮ શ્રી એન,એન. દેલયીમા આ.ચા. ે. તત..−ભાણાલદય ૦૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ −−− −−− −−− ગાધંીચક−  ભાણાલદય 

(૧૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યફદં૨ 

૧ -----ખારી જગૌ મા----  ેટા તતજયી તધકાયી યાણાલાલ ૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 

@gujarat.gov.in 

- 

૨ શ્રી ી.એવ. યાલર ેટા તતજયી તધકાયી 
કુતતમાણા 

૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 

@gujarat.gov.in 
તાલકુા ચંામતની ફાજુભા ઁ

કુતતમાણા 
(૧૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, જાભનગ૨ 

૧ શ્રી ડી.અય. ભેઘનાથી આ.ચા. ેટા  તતજયી 
તધકાયી,જાભ જધયુ 

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬ ૯૯૭૯૧૬૭૦૯૦ - - તાલકુા વેલા વદન, ભાભરતદાય 

કચેયી ાવે, જાભ જધયુ 

૨ શ્રી અય.ફી.ખાન ેટા તતજયી તધકાયી,રારયુ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ - - તાલકુા વેલા વદન, ભાભરતદાય 

કચેયી ાવે, રારયુ 
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૩ શ્રી ફી. કે.યાલર ઇ.ચા. ેટા તતજયી તધકાયી,કારાલડ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૪૨૬૯૫૯૯૫૬ - - તાલકુા વેલા વદન, ભાભરતદાય 

કચેયી ાવે, કારાલડ 

૪ શ્રી જે. કે.છામા ઇ.ચા. ેટા તતજયી તધકાયી, 
ધ્રર 

૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ - - ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ, ધ્રર 

૫ શ્રી અય.એભ.ટાકં ેટા તતજયી તધકાયી,જડીમા ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૫૧૦૧૪૧૦૨૪ - - તાલકુા વેલા વદન, ભાભરતદાય 

કચેયી ાવે, જહડમા 
(૨૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, અણદં 

૧ શ્રી લી.એન.યભાય ેટા તતજયી તધકાયી ઈભયેઠ ૦૨૬૯૨ 

૨૭૭૩૮૮ 

....................

.. 

- - subtrs-umreth-

and@gujarat.gov.in 
કટમ  કમ્ાઈસડ, ઈભયેઠ 

૨ શ્રીભતી કે.ય.ુબટ્ટ ેટા તતજયી તધકાયી ફયવદ ૦૨૬૯૨ 
૨૨૦૮૩૫ 

....................

.. 

- - subtrs-borsad-

and@gujarat.gov.in 
તાલકુા ચંામત કમ્ાઈસડ ફયવદ 

૩ શ્રી અય.એવ.ઢીમાય ેટા તતજયી તધકાયી ખબંાત ૦૨૬૯૮ 
૨૨૧૨૦૭ 

....................

.. 

- - subtrs-khambhat-

and@gujarat.gov.in 
તાલકુા વેલા વદન ત્રણ દયલાજા  ,

ખબંાત 

૪ શ્રી ડી.ફી.ગહશર ેટા તતજયી તધકાયી ેટરાદ ૦૨૬૯૭ 
૨૨૪૧૩૧ 

....................

.. 

- - subtrs-petlad-

and@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઈસડ  ,

ેટરાદ 

(૨૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નડીમાદ 

૧ શ્રી એભ. કે યમ ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ 
 

૯૮૭૯૩૭૩૪૬૮ − 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− 𝑘ℎ𝑒𝑑𝑎
− 𝑘ℎ𝑒@ 

𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡.𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

મ.ુ તલઠ્ઠર યુા તા.ખેડા 

૨ શ્રી જે.જે ગઢલી ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ 
 

૨૫૫૭૨૨૯ 
૯૯૨૫૪૮૬૮૭૫ 

− 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑑
− 𝑘ℎ𝑒@ 

𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡.𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

એ
− ૫ તતરૂતી વવામટી કડલજં 

૩ શ્રી ટી ફી ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ 
 

૯૪૨૮૧૫૨૫૮૫ − 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− 𝑡ℎ𝑎𝑠𝑟𝑎
− 𝑘ℎ𝑒@ 

𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡.𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

૨,ભાતંગી વવામટી,કટમની ફાજુભા,ંઠાવયા 
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mailto:subtrs-borsad-and@gujarat.gov.in
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mailto:subtrs-petlad-and@gujarat.gov.in
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(૨૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, બાલનગ૨ 
૧ શ્રી ફી.એન.યાજ્મગરુૂ ેટા તતજયી કચેયી ભહલુા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- બારડ યડ, ભહલુા 
૨ શ્રી ફી.ફી.બટ્ટ ેટા તતજયી કચેયી તાજા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- બટ્ટ ળેયી, તાજા 

૩ શ્રી કે.ી.ડડીમા ેટા તતજયી કચેયી ગાયીમાધાય ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪ -- -- -- ભાભ. કચેયી કમ્ાઈસડ, 
ગાયીમાધાય 

૪ શ્રી ય.ુડી.ચોશાણ ેટા તતજયી કચેયી લલ્રબીયુ ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- ભાભ. કચેયી કમ્ાઈસડ, 
લલ્રબીયુ 

૫ શ્રી ડી.એન.યભાય ેટા તતજયી કચેયી ારીતાણા ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- રીવ થટેળન ાવે, ારીતાણા 
૬ શ્રી એ.એભ.ાયેખ ેટા તતજયી કચેયી તળશય ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- પ્રાતં કચેયીની ફાજુભા,ં યાજકટ 

યડ, તળશય 

(૨૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભયેરી 
૧ શ્રી કે.કે.ભારુ ેટા તતજયી તધકાયી, 

વાલયકંુડરા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - દયફાયગઢ, વાલયકંુડરા 

ય શ્રી  જી.ફી.ડફયીમા ેટા તતજયી તધકાયી, ધાયી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાવઈસડય, 
ધાયી 

3 શ્રી અય.ી.ડાબી ેટા તતજયી તધકાયી, યાજુરા ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાવઈસડજ, 
યાજુરા 

૪ શ્રી એન.કે. વજીત્રા ેટા તતજયી તધકાયી, 
ફગવયા 

૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - ટેરલાડી ાવે, ફગવયા 

૫ શ્રી ફી.જે. ફાલડા ેટા તતજયી તધકાયી, ફાફયા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૫૮ - - - ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાવઈસડફ, 
ફાફયા 

૬ શ્રી એચ. એ. લાા ેટા તતજયી તધકાયી, રાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૪૦૫૬૪ - - - જુના દયફાયગઢ, રાઠી 
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(૨૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, કચ્છ-ભજુ 

૧ શ્રી અઇ.એચ.વતા ે. તત..અંજાય ૦૨૮૩૬ − ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫ −−−
−− 

sub trj − anjar
− kut@ 

gujrat. gov. in 

જમનગય,અંજાય − કચ્છ 

૨ શ્રી ી.જી.શડીમા ે. તત. –  ગાધંીધાભ ૦૨૮૩૬ −૨૨૦૦૮૯ ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫ −−−
−− 

sub trj − gandhi
− kut@ 

gujarat. gov.in 

૧૫૫/૧૫૬. વેકટય
− ૧૦/ફી ગાધંીધાભ 

૩ શ્રી એચ.અય. દેલકા ે. તત..બચાઈ ૦૨૮૩૭ −૨૨૪૦૫૦ ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮ −−−
−− 

sub trj − bhach
− kut@ 

gujarat. gov. in 

વયકાયી કલાટમય . યેલ્લેથટેળન યડ બચાઈ –  કચ્છ 

૪ શ્રી કે.એર.ઠક્કય ઇ.ચા. ે. તત..યાય ૦૨૮૩૦ ૨૨૦૦૧૯ ૯૪૨૮૬૮૧૮૯૪ −−−
−− 

sub trj − rapar
− kut@ 

gujarat. gov.in 

એકતાનગય,યાય − કચ્છ 

૫ શ્રી એભ. કે.બ્રશભિતત્રમ ે. તત..મુસંરા ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮    ભશળેનગય મુસંરા –  કચ્છ 

૬ શ્રીભતી ફી.જે.ધકીમા. ેટા તતજયી તધકાયીનખત્રાણા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ ૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬  sub trj − nakha
− kut@ 

gujarat. gov.in 

ફવથટંડયડ નખત્રાણા 

૭ શ્રી અય.એવ.ઘઘાયી ે. તત..નરીમા ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪ −−−
−− 

sub trj − naliya
− kut@ 

gujarat. gov. in  

ીયા પીય ુનરીમા− કચ્છ 

૮ શ્રી લી.ડી.ચોશાણ ે. તત..ભાડંલી ૦૨૮૩૯ ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮ −−−
−− 

sub trj − dayapar
− kut@ 

gujarat. gov. in 

સબુાયયડભપતનગયીદમાયકચ્છ 

૯ શ્રી એન. કે .જાડજેા આ.ચા −  ે. તત. − દમાય ૦૨૮૩૯ ૨૨૩૩૦૯ ૯૪૨૭૭૬૨૭૨૬  sub trj − mandvi
− kut@ 

gujrat. gov. in 

ભજુ રખત શાઇલે- દમાય-
કચ્છ 

(૨૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, તાી 
૧ શ્રી ફી.એભ.ટેર ેટા તતજયી તધકાયી, લારડ ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૪૨૭૧૭૦૦૨૬ - subtrs-valod-

sur@gujarat.g

ov.in 

c/o કાતંતરાર એભ.ગાભીત, રુ 
પણયુ,ંલારડ જજ.તાી 

૨ શ્રી ડી.અય.લલી ેટા તતજયી તધકાયી ,તનઝય ૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૯૭૯૧૦૦૭૦૧ - Subtrs-nizar-

sur@gujarat.g

ov.in 

c/o શ્રી અય.એભ.ટેર 
હકવનભાયલાડીગરી, મ.ુ.તનઝય 

જજ.તાી 
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૩ શ્રી જે.એવ.ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી, 
વનગઢ 

૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૧૩૭૬૨૨૯૧ - subtrs-

songadh-

sur@gujarat.g

ov.in 

શાથી પણયુ,ં વનગઢ, જજ.તાી 

(૨૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, અશલા-ડાગં 

-શસૂમ- 
(૨૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભયફી 

૧ શ્રી ી.એચ.લેકયીમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ભાીમા ભંમાણા 

૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ - - subtrs-
maliyami-

raj@gujarat.g
ov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ 
,ભાીમા તભમાણા 

૨ શ્રી.ી.લી.ઠાકય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,શલદ 

૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - - subtrs-halvad-
snr@gujarat.g

ov.in 

જુની ભાભરતદાય કચેયી કંાઉંડ , 
શલદ 

૩ શ્રી એન.જે.જી ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,લાકંાનેય 

૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ - - subtrs.wankan
er-

raj@gujarat.g
ov.in 

દાણાીઠની ાવે લાકંાનેય 

(૨૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ફટાદ 

-શસૂમ- 
(૨૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગીય વભનાથ 

૧ શ્રી કે.કે.યવાણીમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,ઈના ૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ - - subtrs-talala-
jun 

@gujarat.gov.i
n 

કટમ કમ્ાઈસડ -ઈના 

૨ શ્રી.એભ.લી.ઝારા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,કડીનાય 

૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ - - subtrs-una-jun 
@gujarat.gov.i

n 

કટમ કમ્ાઈસડ -કડીનાય 

૩ શ્રી એવ.એચ..જી આ.ચા.ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,તારાા 

૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ - - subtrs.kodi-
jun 

@gujarat.gov.i
n 

જુની રીવ રાઆન ફવ થટેસડ 
ાવે -તારારા 

(૩૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભહશવાગય 
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૧ શ્રી એવ. એ. ભરેક ેટા તતજયી તધકાયી 
ફારાતળનય 

   - - તનળા ચક, ફારાતળનય 

૨ શ્રી ફી. અય. ફાયીમા ેટા તતજયી તધકાયી 
વતંયાભયુ 

૦ય૬૭ યય૦૧૧ય  - - ેટા તતજયી કચેયી, વતંયાભયુ 
ભાભરતદાય ઓપીવ કેમ્ વ, 

વતંયાભયુ 

૩ શ્રી એવ. એન. ટેરીમા ેટા તતજયી તધકાયી કડાણા ૦ય૬૭ ય૩૬૮૧૭  - - ેટા તતજયી કચેયી, કડાણા 
ભાભરતદાય ઓપીવ કેમ્ વ, 

કડાણા 
(૩૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, દેલભતુભ દ્વાયકા 

૧ શ્રી જે.એન.કફયી ે. તત.. દ્વાયકા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૮૨૫૩૦૯૪૫૮ - - ણફયરા સરટ, યેરલે થટેળન ાવે, 
દ્વાયકા 

૨ શ્રી લામ.અય.ગોથલાભી ે. તત..બાણલડ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ ૯૪૨૭૫૧૪૭૩૫ - - યાભજીબાઇ બટ્ટના ભકાનભા,ં 
દયફાયગઢ અગ, ગધંીચક, 

બાણલડ 
૩ શ્રી એન.જે.ારનયુા ે. તત..જાભ કલ્માણયુ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૯૦૯૫૦૧૧૨૮ - - કફીયનગય, અય.ટી. ગઢલીના 

ભકાનભા,ં કલ્માણયુ 
(૩૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યલલ્રી-ભડાવા 

૧ શ્રી એર એવ.ફદય ેટાતતજયી તધકાયી ણબરડા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ v v Subtrs-bhiloda-sa 

b@gujarat.gov.in

. 

ભાભરતદાય કચેયી 
ાવે,ણબરડા 

૨ શ્રી એભ.જે. યભાય ેટા તતજયી તધકાયી ભેઘયજ ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯   Subtrs-ભેઘ્રજ 
bhiloda-sa 

b@gujarat.gov.in 

રીવ થટેળન કમ્ાઈસડ 
ભેઘયજ 

૩ શ્રી જે.એ.ભકલાણા ેટા તતજયી તધકાયી ફામડ ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮ v v subtrs-Bayad-

sab@gujarat.gov.

in. 

ભાભરતદાય /પ્રાતં  કચેયી 
ાવે, ફામડ 

(૩૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, છટા ઈદેયુ 
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૧ શ્રીભતી કે.ફી.બાલવાય ેટા તતજયી તધકાયી વખંેડા ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ - subtrs-

sankheda-vad 
તાલકુા વેલા વદન વખંેડા 

૨ શ્રી ી.એચ.જાની ેટા તતજયી તધકાયી 
જેતયુાલી 

૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૮૯૮૩૩૩૪૫૪ - subtrs-jetpavi-

vad 
તાલકુા વેલા વદન  મ.ુયતનયુ, 

તા.જેતયુાલી 
૩ શ્રી એન.એવ.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી 

નવલાડી 
૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ ૯૮૨૫૩૧૨૨૦૬ 

 

- subtrs-naswa-

vad 
ભાભરતદાય કચેયી ાવે, નવલાડી 
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૨.૧૨ (૧) કચેયી ળરૂ થલાન વભમ  :-  વલા૨ના ૧૦.૩૦ કરાકે 
 

(૨) કચેયી ખાતે કાઈસટ૨ ઈ૫૨થી નાણાકંીમ રેલડ દેલડન વભમ. 
 

  ળતનલા૨ તવલામના કાભકાજના હદલવે કાભકાજના ળતનલા૨ના હદલવે દ૨ ભહશનાની ૧૫ભી તાયીખ ને ભહશનાના 
છેલ્રા કાભકાજના હદલવે 

૧. તભાભ ફેસકંગ ેટા તતજયી વલાયે ૧૦.૪૫ થી ફયે ૪.૦૦ સધુી વલાયે ૧૦.૪૫ થી ફયે ૨.૦૦ સધુી વલાયે ૧૦.૪૫ થી ફયે ૨.૦૦ સધુી 
૨. તભાભ નન ફેસકંગ ેટા તતજયી વલાયે ૧૦.૪૫ થી ફયે ૪.૦૦ સધુી વલાયે ૧૦.૪૫ થી ફયે ૨.૦૦ સધુી વલાયે ૧૦.૪૫ થી ફયે ૨.૦૦ સધુી 

 
(૩) કચેયી ફધં થલાન વભમ  :-  ૧૮.૧૦ કરાકે 
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પ્રક૨ણ - ૩ (તનમભ વગં્રશ  -૨) 
 

તધકાયીઓ ને કભમચાયીઓની વત્તા ને પ૨જ 
 

૩.૧ વથંથાના તધકાયીઓ ને કભમચાયીઓની વત્તા ને પ૨જની તલગત અ 
 

(૧) તધક તતજયી તધકાયી / ેટા તતજયી તધકાયી 
 

(૧) ખાતાકીમ ઈાડ તધકાયીશ્રીઓ ત૨પથી ૨જુ થતા ંફીર ભજું૨ ક૨લા તેભજ ેસળનયના પ્રથભ તેભજ  

        અંતતભ ચકુલણાના ફીર ભજું૨ ક૨લા. 
(૨) જાશ૨ે જનતા ને થટેમ્ લેસડયને ભાગંણી મજુફના થટેમ્ યુા ાડલા. 
(૩) જજલ્રા તતજયી કચેયીને તનમત હદલવએ હશવાફ ભકરલાની કામમલાશી. 
(૪) જજલ્રા તતજયી કચેયીને હશવાફ તથા ૫ત્રક તનમતભત ભકરલા ને કઇ પ્રકા૨ની ગે૨યીતત ના  
        ૫નાલામ તે અંગેની ચકાવણી ક૨લી. 
(૫) થટેમ્ન જથ્થ જાલલ ને હકંભતી જણવ/ ખાતાકીમ યકડ ેટી, ચ ૂટંણી વાહશત્મ તલગેયેની જાલણી  
        ક૨લી ને તેની વભમાતંયે ખયાઇ ક૨લી. 
(૬) ેટા તતજયી કચેયીના યજંદા કાભકાજ ૫૨ દેખયેખ. 

(૭) ેટા તતજયી કચેયીને ફંક ત૨પથી ભેરા દૈતનક રેલડ-દેલડના વ્મલશાયને રગતા ફંક થરરની  
        ચકાવણી કયીને તેની ખતલણી ક૨લાની કામમલાશી. 
(૮) તતજયી તધકાયીના વ૫ંકમભા ં૨શીને નાણાકંીમ રેલડ દેલડના હકથવાભા ંભાગમદળમન અ૫વુ.ં 
(૯) ેસળનયની લામહક શમાતીની ખયાઇ ક૨લી. 

 
(૨) તવનીમ૨ ને જુતનમ૨ કા૨કુનની કાભગીયી :- 

 

૧. કાઈસટ૨ ૫૨ તધકૃત વદેંળલાશકના ઓખ કાડમની તથા લ૨ જલ૨ સુ્થતકાની નંધની ચકાવણી  
        કયીને ફીર થલીકાયી ટકન ઇથય ુક૨લા. 
૨. ભજું૨ થમેર ફીરના  ચેક તૈમા૨ ક૨લા. 
૩. ચેકની એડલાઇઝ તૈમા૨ ક૨લી. 
૪. ચેક ડીરીલયી કાઈસટ૨ ૫૨ તધકૃત વદેળાલાશક ત૨પથી ટકન તથા તનમત નમનુાની ાલતી ૨જુ  

        થમેથી ચેક ડીરીલ૨ ક૨લા. 
૫. ટકનના હશવાફ તનબાલલા તથા વભમાતંયે વેસળવ ક૨વુ.ં 
૬. ચેકના હશવાફ તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
૭. ફીરની તનમભનવુા૨ ચકાવણી કયીને તધક  તતજયી તધકાયી/ ેટા તતજયી તધકાયીની ભજુંયી  
        થે ૨જુ ક૨લા. 
૮. લાધંા શઠેના ફીર ચેક ળાખાને ભકરલાની કાભગીયી. 
૯. ગાૂસટના હકુભની ચકાવણી ને પાઇરંગ ક૨વુ.ં 
૧૦. ેસળન ેભેસટ ઓડમ૨ ભતા તેની નંધ ીીઓ ૨જીથટ૨/ રેજ૨ભા ંક૨લી. 
૧૧. ેસળનયના ભાતવક ેસળન ફીર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી 
૧૨. ેસળનના ચુકંલણાનંી નંધ રેજ૨ભા/ં ીીઓભા ંક૨લાની કાભગીયી. 
૧૩. ેસળન૨ની ૨જુઅતના તનકારની કાભગીયી. 
૧૪. ેસળન૨ના લામહક અલકના પ્રભાણ૫ત્ર તૈમા૨ કયીને ેસળનયને ૨લાના ક૨લાની કાભગીયી. 
૧૫. ડ ેબકુ (ડઇરી ળીટ) તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
૧૬. ચરણ એસપેળભેસટ ૨જીથટ૨ તનબાલવુ.ં 
૧૭. હશવાફી ળાખાની કેળબકુ તનબાલલી. 
૧૮. યીઝલમ ફંક ઓપ ઇન્સડમા હડઝીટનુ ં૨જીથટ૨ તૈમા૨ ક૨વુ.ં 
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૧૯. અલક ખચમના ભેલણાનંી કાભગીયી. 
૨૦. ખચમના લાઈચ૨ ૫ત્રક વફંતંધત ઈાડ તધકાયીને ભકરલાની કાભગીયી 
૨૧. હશવાફી કાભગીયીને રગતા ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

૨૨. શાડમલે૨ની જાલણીની કાભગીયી. 
૨૩. થટેમ્ લેસડ૨ ઘ્લાયા ૨જુ થમેર થટેમ્ની ભાગંમાદીની ચકાવણી કયીને ભાગંણામાદી મજુફ થટેમ્ના  
        જથ્થાની પાલણી ક૨લાની કાભગીયી. 
૨૪. થટેમ્ લેસડ૨ ઘ્લાયા થટેમ્ની બ૨ાઇ કયેર ૨કભના ચરણની ચકાવણી ક૨લાની કાભગીયી. 
૨૫. થટેમ્ના હશવાફ તનબાલલાની તથા તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
૨૬. ભાવના અંતે થટેમ્ન સરવ ભાઇનવ ભેભ તૈમા૨ ક૨લ. 
૨૭. યકડ ેટીઓ  હકંભતી લથતઓુ, વીરફધં ેકેટ તલગેયેના ૨જીથટય તનબાલલા 
૨૮. ચેક બકુ, યીઝલમ ફંક ઓપ ઇન્સડમાના ડ્રાપટના પભમ, કેળ ઓડમ૨ના પમ્વમના ૨જીથટય તનબાલલા. 
૨૯. ભાગમ ને ભકાન તલબાગ, નભમદા ન વ૫ંતત્ત ન ાણી ૨ુલઠા તલબાગ તથા લન ને ૫મામલ૨ણ  

        તલબાગના ચેકથી નાણા ંઈાડલાની વત્તા ધયાલતા ંઈાડ તધકાયીઓને તેભજ ીએરએ ના લશીલટ   

        કતામને ચેકબકુ યુી ાડલી. 
૩૦. જુદા જુદા પ્રકા૨ની હડઝીટના હશવાફ તનબાલલાની કાભગીયી. 
૩૧. હડઝીટના યીપડંના ચુકંલણાનંી કાભગીયી. 
૩૨. ીએરએના હશવાફ તનબાલલાની કાભગીયી. 
૩૩. ૫વમનર હડઝીટ/ ીએરએના ભેલણાનંી કાભગીયી. 
૩૪. હડઝીટ ળાખાને રગતા ૫ત્ર વ્મલશા૨ની કાભગીયી. 
૩૫. ેટા તતજયીના યેકડમન ુ ંતનમભનવુા૨ લગીક૨ણ કયી તેની જાલણી ક૨લાની કાભગીયી. 
૩૬. ેટા તતજયી કચેયીની દૈતનક જરૂયીમાત મજુફની ૫૨ચ૨ુણ ચીજલથતઓુની ખયીદી ક૨લાની. 
૩૭. ેટા તતજયી કચેયીના ઈ૫મગ ભાટેના જરૂયી થટેળનયી તથા પભમસૌ ના ઇસડટે તૈમા૨ કયી જજલ્રા તતજયી  
        કચેયીને ભકરલાની તેભજ જજલ્રા તતજયી ત૨પથી પભમસૌ  તથા થટેળનયીન જથ્થ ભળ્મેથી તેન  
        હશવાફ તનબાલલાની કાભગીયી. 
૩૮. યેકડમની જાલણીની વભમભમામદા યુી થમેથી તેના નાળ /તનકાર ક૨લાની કાભગીયી. 
૩૯. રેખન વાભગીૂ ને ડડેથટકની લથતઓુનુ ં૨જીથટ૨ તનબાલલાનુ ં
૪૦. થુતકનુ ંરાઇબ ૂેયી ૨જીથટ૨ તનબાલવુ ં
૪૧. લકમળીટ તનબાલલી ભાવાસતે તતજયી તધકાયી વભિ ૨જુ ક૨લી. 
૪૨. થથામી હકુભની પાઇર તનબાલલી. 
૪૩. ભાતવક ૫ગા૨ ફીર ને સમ બથ્થાના ફીર તૈમા૨ ક૨લા. 
૪૪. શાજયી ૫ત્રક, ૫૨ચ૨ુણ ૨જા હશવાફ લગેયે તનબાલલા. 
૪૫. કામભી ેળગી તેભજ કેળબકુની તનબાલણી ક૨લી. 
૪૬. ટાર સ્થલકા૨લી, ભકરલી ને લશચેણી ક૨લી. 
૪૭. કચેયીનુ ંફજેટ તૈમા૨ ક૨વુ.ં 
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પ્રક૨ણ - ૯ (તનમભ વગં્રશ  -૩) 

તનણમમ રેલાની પ્રહકમૂાભા ંનવુ૨લાની કામમ૫ઘ્ધતત 
 
 
 

૯.૧ જુદા જુદા મદૂુાઓ અંગે તનણમમ રેલા ભાટે કઇ કામમ૫ઘ્ધતત નવુ૨લાભા ંઅલે છે? 
 

ગજુયાત તતજયી તનમભ - ૨૦૦૦ તથા હશવાફ તનમભ વગંશૂ બાગ-૨ની જગલાઇઓ  ને 
સચૂનાઓ મજુફ કામમ૫ઘ્ધતત નવુ૨લાભા ંઅલે છે. 

 
 
 

૯.૨ ગત્મની ફાફત ભાટે કઇ ખાવ તનણમમ રેલા ભાટેની દથતાલેજી કામમ૫ઘ્ધતતઓ/ઠયાલેરી 
 કામમ૫ઘ્ધતતઓ/તનમત ભા૫દંડ/તનમભ કમા કમા છે? તનણમમ રેલા ભાટે કમા કમા થતયે તલચા૨ 

 ક૨લાભા ંઅલે છે? 
ઈ૫૨ ૯(૧) ભા ંઈલ્રેખ કયેર તલગતે તનણમમ રેલાભા ંઅલે છે. 

 
 
 

૯.૩ તનણમમને જનતા સધુી ૫શંચાડલાની કઇ વ્મલથથા છે? 
 

નહટવ ફડમ દલાયા તથા કાઈસટ૨ ૫ઘ્ધતત દલાયા ભાહશતી ૫શંચાડામ છે તથા ખાવ હકથવાભા ં
૫ત્રવ્મલશા૨ દલાયા તથા વભાચા૨ ૫ત્ર દલાયા ભાહશતી ૫શંચાડલાની વ્મલથથા છે. 

 
 
 

૯.૪ તનણમમ રેલાની પ્રહકમૂાભા ંજેના ભતંવ્મ રેલાના  છે તે તધકાયીઓ કમા છે? 
ેટા તતજયી તધકાયી/ કભમચાયીગણના ભતંવ્મ ઘ્માને રેલામ છે. 

 
 
 

૯.૫ તનણેમ રેના૨ અંતતભ વત્તાતધકાયી કણ છે? 
ેટા તતજયી તધકાયી 

 
 
 

૯.૬ જે ગત્મની ફાફત ૫૨ જાશ૨ે વત્તાતધકાયી દલાયા તનણમમ રેલાભા ંઅલે છે તેની ભાહશતી   રગ યીતે  
નીચેના નમનુાભા ંઅ 

 
૧ જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ છે તે તલમ ેટા તતજયી કચેયીની કાભગીયીને  રગતા 

તભાભ તનણમમ 
૨ ભાગમદળમક સચુન/હદળા તનદેળ જ કઇ 

શમ ત 
ગજુયાત તતજયી તનમભ ૨૦૦૦ તથા હશવાફ 

તનમભ વગંશૂ બાગ-૨ની જગલાઇઓ 
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નવુા૨ 
 

૩ ભરની પ્રહકમૂા ગજુયાત તતજયી તનમભ-૨૦૦૦  મજુફ શકક 
દાલાઓની ચકાવણી 

૪ તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ંવકંામેર 
તધકાયીઓના શદૂા 

તધક તતજયી તધકાયી/ેટા તતજયી 
તધકાયી 

૫ ઈ૫૨ જણાલેર તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાહશતી 

કચેયીના નહટવ ફડમ ઈ૫૨ તલગતલા૨ 
ભાહશતી ઈ૫રબ્ધ છે તેભજ પ્રક૨ણ-૮ ભા ં

તલગતે ઈ૫રબ્ધ છે. 
૬ જ તનણમમથી વતં ન શમ ત કમા ંને 

કેલી યીતે ીર ક૨લી? 

તનમાભક, હશવાફ ને તતજયી તનમાભકની 
કચેયી, તલભા ને રેખા બલન, બ્રક 
ન.ં૧૭, ડ.જીલયાજ ભશતેા બલન વકુંર, 
વેકટ૨-૧૦-ફી, ગાધંીનગ૨ તલગતલા૨ 
રેણખતભા ં૨જુઅત ક૨લાની ૨શળેે. જેન 

વ૫ંકમ નફં૨: 
૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૦૬ 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૩૭૭ (અંગત) છે તેભજ 
ઇભેઇર એડ્રવેઃમ્્ચૌઇમ્બ્તૌ % નગ્વ્બ્ચ્બૌતૌ નૌઃ-

ઇત્ય છે. 
 
 

પ્રક૨ણ-૧૫ (તનમભ વગં્રશ  -૪) 
 

કામો ક૨લા ભાટે નહકક કયેરા ધ૨ણ 
(ેટા તતજયી કચેયીઓ) 

 
કાભના તનકાર અંગેના ધ૨ણ ન ેવભમ ભમામદા 

 
૧. ડીઝીટ યીપડંના ફીર ાચં હદલવ 

૨. ેસળનનુ ંપ્રથભ ચકુલણ ુથતા ગ ૂેજયઇુટી ને 
રૂાતંયીત ેસળનની ચકુલણી 

જરૂયી દથતાલેજ વાથે રૂફરૂ ઈ૫સ્થથતીના 
  ંલધભુા ંલધ ુત્રણ હદલવભા ં

૪. કાભચરાઈ લધાયાનુ ંચકુલણુ ં ભજુંયી હકુભ પ્રાસતી ૫છીના ભાવભા ં
૫. ેસળનના ી.ી.ઓ.ની સમ જજલ્રા તતજયી કે 

ફંકભા ંતફદીરી અંગ ે

૨જીના વાત હદલવભા ં

૬. કુટંુફ ેસળનની ચકુલણી ૨જી ને તનવતૃ કભમચાયીના 
લવાનન દાખર ૨જુ કયે તાત્કારીક 

૭. ેસળન૨ના મતૃ્ય ુપ્રવગં ેયાશત ચકુલણુ ં તનયકુતતા દ્વાયા ને ૨જી ને 
લવાનન દાખર ૨જુ કયે તાત્કારીક 

૮. નાણા ંજભા કયાવ્માનુ ંપ્રભાણ૫ત્ર ૨જી પ્રાસતી ફાદ ચોદ હદલવભા ં
૯. થટેમ્ લેસડ૨ને થટેમ્ યુા ાડલા ભગંલાય ને શકુલૂાય પ્રતત વસતાશ 

૧૦. દથતાલેજ ૫૨ ણચ૫કાલલાન થટેમ્ રુ. ૧૦૦૦/- સધુી નાણા ંબમામનુ ંવર 
ચરણ ૨જુ કયે તે જ હદલવે, તેભજ 
રુ.૧૦૦૦/- થી લધ ુયકભ ભાટે ફીજા 
હદલવે ફંકભાથંી થરલ્વ વાથે ચકાવણી 
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કમામ ફાદૌ  
 
 

૧૧. અલકલેય બ૨ના૨ ેસળન૨ને ેસળન ચકુલણાનુ ં
પ્રત્રક 

નાણાહંકમ લમ રુૂ થમે ૫છીના જુન 
ભાવના અંત સધુીભા ં

 
 જુદા-જુદા પ્રકા૨ના ૨જુ થતા ણફરના ચેક ઈાડ તધકાયી દ્વાયા કેટરા હદલવભા ંઅ૫લાભા ંઅલળે તે જાશ૨ે 

ક૨લાભા ંઅલળે. 
 નાગહયક તથા ૨જદાયના સચુનને અલકા૨લાભા ંઅલળે. 

 તધકા૨૫ત્રની વભમાતંયે વભીિા કયી જરૂયી ૫હયલતમન કયાળે ને તેની પ્રતવસ્ઘ્ધ ાળે. 
 

પ્રક૨ણ - ૪ (તનમભ વગં્રશ  -૫) 
 

કામો ક૨લા ભાટેના તનમભ, તલતનભમ, સચુનાઓ તનમભ વગંશૂ ને દપતય. 
 

૪.૧ જાશ૨ે તતં્ર થલા તેના તનમતં્રણ શઠેણના તધકાયીઓ ને કભમચાયીઓએ ઈ૫મગ ક૨લાના તનમભ, 
તલનીભમ, સચુનાઓ, તનમભ વગંશૂ ને દપતયની માદી નીચેના નમનુા મજુફ અ. 

 
દથતાલેજનુ ંનાભ/ભથાળુ ગજુયાત તતજયી તનમભ-૨૦૦૦ 

દથતાલેજન પ્રકા૨ હશવાફ તનમભ વગંશૂ બાગ-૨ 

દથતાલેજ ૨ુત ુટંુકુ રખાણ ઈ૫૨ ૧ ને ૨ મજુફ 

વ્મહકતને તનમભ, તલનીભમ, સચુનાઓ તનમભ વગંશૂ 

ને દપતયની નકર શંથી ભળે. 

તનમત હકભતે લેચાણ ભાટે વ૨કાયી બકુ ડેભા ં

ઈ૫રબ્ધ. 

તલબાગ દ્વાયા તનમભ, તલનીભમ, સચુનાઓ તનમભ 

વગંશૂ ને દપત૨ની નકર ભાટે રેલાતી પી. 

વ૨કાયી બકુ ડે ભદાલાદ, લડદયા તથા 
યાજકટભાથંી ગજુયાત તતજયી તનમભ-૨૦૦૦ 

રૂા.૧૮૮-૦૦ની હકં તથા હશવાફ તનમભ વગંશૂ બાગ-૨ 
રૂા.૨૦-૦૦ ની હકંભતે લેચાણથી ઈ૫રબ્ધ. 
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પ્રક૨ણ - ૬ (તનમભ વગં્રશ  -૬) 

જાશ૨ે તતં્ર થલા ત તનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના દથતાલેજની કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 
 

.ન.ં દથતાલેજની 
કિા 

દથતાલેજનુ ંનાભ ને તેની એક રીટીભા ંઓખાણ દથતાલેજ ભેલલાની કામમ૫ઘ્ધતત 
 

નીચેની વ્મહકત ાવે છે/તેના 
તનમતં્રણભા ંછે. 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. 
(૧) લશીલટી ળાખા વીકયયુીટી ફસડ વાચલણી ૫-લમ સધુી ભાહશતી ભેલલાના તધતનમભ- 

૨૦૦૫ જાશ૨ે ભાહશતી તધકાયીને 
૨જી કમેથી 

તધક /ેટા તતજયી તધકાયી 

(૨) --''-- લાશન/ભકાનને રગતા જ૨ ુયી 
દથતાલેજ 

વાચલણી  મદુત પ્રણમ થામ ત્મા૨ફાદ ૨-લમ 
સધુી 

--''-- --''-- 

(૩) --''-- જી.ી.એપ. પાઇનર ઈાડ ૫-લમ સધુીના --''-- --''-- 
(૪) --''-- ફીર ૨જીથટ૨ વાચલણી-૫ લમ --''-- --''-- 
(૫) --''-- કસોાકટ વાથેના એગી ૂભેસટ ૨ લમ સધુીના --''-- --''-- 
(૬) --''-- વીનીમયીટી રીથટ વાચલણી - ૫ લમ સધુી --''-- --''-- 
(૭) --''-- ફૂડ કેવ ,કટમ  કેવ , ગલમભેસટ 

ઇસકલામયી, થટાપ ઇસકલામયી. 
વાચલણી - ૩૦ લમ થલા ઇસકલામયી ચાલ ુ

શમ ત્મા ંસધુી 
--''-- --''-- 

(૮) બકુળાખા ચરણ વાચલણી - ૩ લમ --''-- --''-- 
(૯) --''-- તભાભ  પ્રકા૨ના વફવીડીમયી 

૨જીથટય 
વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 

(૧૦) --''-- તાલકુાની ડરેીળીટ વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 
(૧૧) --''-- ફેસક ડઇેરી થકૂર વાચલણી - ૩ લમ --''-- --''-- 
(૧૨) --''-- યીઝલમ ફેસક હડઝીટ ૨જીથટ૨ વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 
(૧૩) બકુળાખા એર.વી ૨જીથટ૨ વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 
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(૧૪) --''-- કેળબકુ(યીવીસટ) (ેભેસટ) વાચલણી - ૩૦ લમ --''-- --''-- 
(૧૫) ઓહડટળાખા ગાૂસટઇન એડના ઓડવમ ને 

એડલાઇઝ 

વાચલણી - ૧ લમ --''-- --''-- 

(૧૬) --''-- થેવીભેન વીગ્નેચ૨ ઈાડ તધકાયી ફદરામ નશી ત્મા ંસધુી --''-- --''-- 
(૧૭) ચેકળાખા ચેકડૂન ૨જીથટ૨ વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 
(૧૮) --''-- અઈટ થટૈસડંગ ચેક રીથટ વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 
(૧૯) હડઝીટ ળાખા નવ ુ હડઝીટ એકાઈસટ ખરલા ભાટે 

ના ૫ત્રવ્મલશા૨ 
વાચલણી - ૩૦ લમ --''-- --''-- 

(૨૦) --''-- મ્યનુીવીારીટી હડઝીટ એકાઈસટ વાચલણી - ૧૦ લમ --''-- --''-- 
(૨૧) --''-- રેસવ હડઝીટના લામહક થટેટભેસટ વાચલણી - કામભી --''-- --''-- 
(૨૨) ેસળન ળાખા ી.ી.ઓ ૨જીથટ૨ ગેૂજયઇુટી, 

કમ્યટેુળન, 
ેસળન ેભેસટ ૨જીથટ૨ 

વાચલણી - ૧૦ લમ --''-- --''-- 

(૨૩) --''-- પ્રલીઝનર ીીઓ ઇશ્ય ુતથા 
ગેૂજયઇુટી ઓડમવ 

વાચલણી -૧ લમ --''-- --''-- 

(૨૪) --''-- ોાસવપ૨ ી.ી.ઓ ની પાઇર વાચલણી - ૧ લમ --''-- --''-- 
(૨૫) --''-- અઇ.અ૨.એર.એ તથા ી.એવ.ફી. 

થકીૂભના ેભેસટ ના યેકડમ તથા 
હડથસયટુકેવ ચાલ ુશમ ત્મા ંસધુી 

વાચલણી - ૩ લમ 
 

વાચલણી - ૩ લમ 

--''-- --''-- 

(૨૬) થટેમ્ ળાખા થટેમ્ના ઇસડસેટ ને વફવીડીમયી 
ે૫વમ 

વાચલણી - ૧ લમ --''-- --''-- 

(૨૭) થટેમ્ ળાખા ડીથકાઈસટ બકુ વાથેના થટેમ્ થટક 
૨જીથટ૨ 

વાચલણી - ૫ લમ --''-- --''-- 

(૨૮) --''-- ોેઝયી ઘ્લાયા ફાયફા૨ લેચાણ 
ક૨લાભા ંઅલતા થટેમ્ ૨જીથટય 

વાચલણી - ૩ લમ --''-- --''-- 
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(૨૯) ૨જીથટીૂ ળાખા ઇસલડમ ને અઈટલડમ ૨જીથટ૨ વાચલણી - ૩ લમ --''-- --''-- 
(૩૦) ેટા તતજયી 

કચેયી 
ડ ેબકુ વાચલણી - ૩૦ લમ --''-- --''-- 
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પ્રક૨ણ - ૫ (તનમભ વગં્રશ  -૭) 
 
નીતત ઘડત૨ થલા નીતતના ભર વફંતંધ જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ ૫યાભળમ થલા પ્રતતતનતધત્લ 
ભાટેની કઇ વ્મલથથા શમ ત તેની તલગત અ ખાતાને રગતી કાભગીયી વ૨કાયી  કચેયીઓ, તનવતૃ્ત વ૨કાયી 
તધકાયી/ કભમચાયી (ેસળન૨) વાથે વકંામેર છે. જાશ૨ે જનતા વાથે વીધ વ૫ંકમ નશીલત શમ અલી 
વ્મલથથા તનમત થમેર નથી. 

 
 

પ્રક૨ણ - ૭ (તનમભ વગં્રશ  -૮) 
 

તેના બાગ તયીકે ૨ચામેરી ફડમ, ૫હયદ, વતભતતઓ ને સમ વથંથાઓનુ ં૫ત્રક 
 

રાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
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તનમભ વગં્રશ -૯ 
તધકાયીઓ ને કભમચાયીઓની ભાહશતી-સુ્થતકા-(ડીયેકટયી) 

 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ભદાલાદ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી કે.કે દલે. (આસચાજૉ) ે.તત.તધ. વરા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૯૪૨૬૫૦૯૯૪૬ - -  

૨ શ્રી ડી.જી.દ૨જી ના.હશ.વરા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૯૯૨૪૨૪૨૮૩૮ વરા  એપ/૨૪, ગકુર એાટમભેસટ, વભથમ 
વવામટીની ફાજુભા,ં ભેભનગ૨, 

ભબલાદ 

૩ શ્રીભતી ટી ી ચોધયી ના.હશ.વરા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૨૭૬૬૩૯૦૦ 
૯૪૨૬૬૦૩૯૦૦ 

વરા  ૧૫ વીધ્ધીતલનામક ફગંર તલબાગ-૨ 
વરા બાગલત તલધ્માીઠ વાભે , 

ધાટરડીમા, ભદાલાદ 
૪ ખારી જગ્મા  ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦  - -  

૫ શ્રી.એભ.એભ.લાઘરેા ૫ટાલાા વરા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૯૯૨૫૭૦૧૧૭૩ - - અઇ/૪૩, જુ મન એલસય,ુ , ઘાટરડીમા, 
ભદાલાદ. 

૬ શ્રી ફી.ી. લાઘરેા ે.તત. .  ધકા ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૯૨૪૬૨૦૩૦૫ 
 

  એ/૧૦૮૬ યાજીલાકમ 
વવામટી,અહદનાથ નગય, ઓઢલ, 

ભદાલાદ. 
૭ શ્રી અય.એન.વરકંી જુ.કરાકમ ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૯૭૯૫૦૨૭૧૧ ધકા  ગાભ-ગુદંી તા.ધકા .રથર 

ભયુખી.જી.ભદાલાદ 
૮ શ્રી એવ.ી.ભવાણી જુ.કરાકમ ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૭૧૪૧૪૧૧૦૮ ધકા  ગાભ- ફદ૨ખા, તાલકુ-ધકા, જજ. 

ભદાલાદ 
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૯ શ્રી અ૨.અ૨.૫૨ભા૨ ૫ટાલાા  ધકા ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૦૨૭૧૪ ૩૧૯૯૯૫ - - મ.ુ.બામરા, તા.ફાલા, ભદાલાદ 

૧૦ શ્રી એવ.અય ચાલડા ે.તત. તધકાયી 
તલ૨ભગાભ 

૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૭૨૩૫૪૯૮૫૮ તલયભગામૌ - ચામુડંાનગય, મ.ુ.ગરથયા તા. ભાણવા, 
જી. ગાધંીનગય 

૧૧ શ્રી લી.એભ.હઢમાય જુ.ક્રાકમ તલ૨ભગાભ ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૯૭૮૨૫૫૯૭૭ તલયભગામૌ - મ.ુાણળીણા,તા.રંફડી.જી.સયંુસરનગય 

૧૨ શ્રી એ.એવ.ભરેક ૫ટાલાા  તલ૨ભગાભ ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૭૨૫૦૯૯૮૬૧ - - કાઝીની ભણંઝદની ાવે, ૫૨ભા૨પી, મ.ુ 
તલ૨ભગાભ 

૧૩ શ્રી કે.જી ભકલાણા (આસચાજૉ) ે.તત. .  ધધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૯૮૭૯૦૦૫૪૪૮ - - આ-૨૫, કભમચાયી નગય-’૧, ઘાટરડીમા, 
ભદાલાદ. 

૧૪ શ્રી જે એન ભકલાણા ેટા હશવાફનીળ ધધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૯૩૭૭૭૩૩૦૮૧ - - ૧૧,વજંીલની વવામટી, રીવ થટેળન 
ાછ, ફાલા 

૧૫ શ્રી કે.અઇ.ભારૂ જુ.કરાકમ  ધધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૯૨૭૬૧૦૩૦૭૬ - - વદં૨કુલા યડ, ચાદંળાની લાડી ાછ, 
ધધંકુા જજ. ભદાલાદ 

૧૬ શ્રી અય.ફી.જાદલ ૫ટાલાા  ધધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૮૧૪૧૭૦૨૫૦૧ - - વયકાયી લવાશત બ્રક-૧૮,રૂભ ન6-
૧૪,અરીળાન કમ્સરેિ ની ાછ,ધધંકુા 

૧૭ શ્રી જી.ડી.ડડીમા ે.તત. . વાણદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ ૯૭૨૩૨૪૨૭૫૫ - - મ.ુ યાભયુા, થટ- ળેખરા, તા. વાણદં 
જી. ભદાલાદ 

૧૮ શ્રી જે.એભ.ઝારા ેટા હશવાફનીળ વાણદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ ૯૯૭૪૫૬૯૩૨૨ - - ૧૮,રૂળીકેળ ધાભ વવામટી,તલબાગ-
૨,વાણદં. 

૧૯ શ્રી અ૨.એન.ભકલાણા ૫ટાલાા  વાણદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ ૭૫૬૭૭૪૯૨૨૭ - - ૧૦, ઈતભમાાકમ  વવામટી, નવયવ૨ 
યડ, વાણદં, મ.ુ વાણદં 

 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ભયેરી જજલ્ર 
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.નં
. 

નાભ શદ એવ.ડી. 
ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી અય.ી.ડાબી ેટા તતજયી તધકાયી, 

યાજુરા 
૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ફં્રેડ વવામટી, યાજુરા 

૨ શ્રી ય,ુફી.ફયીવાગય જુનીમય કરાકમ , યાજુરા ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - વતલતાનગય, યાજુરા 
૩ શ્રી એર.ફી.વાખટ વશામક જુનીમય કરાકમ , 

યાજુરા 
૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ગકુર નગય, યાજુરા 

૪ શ્રી ય.ુકે.જરારી ટાલાા, યાજુરા ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ગકુર નગય, યાજુરા 
૫ શ્રી કે.કે.ભારૂ ેટા તતજયી તધકાયી, 

વાલયકંુડરા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - યેલ્લં થટેtળન ાવે, વાલયકંુડરા 

૬ શ્રી જે.એભ.ગથલાભી વશામક જુનીમય કરાકમ , 
વાલયકંુડરા 

૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - વયકાયી લવાશત, વાલયકંુડરા 

૭ શ્રી કે.ી.ફયીવાગય ેટા હશવાફનીળ, 
વાલયકંુડરા 

૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - શાથવણી યડ, વાલયકંુડરા 

૮ શ્રી ી.એવ.જી ટાલાા, વાલયકંુડરા ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - વયકાયી કલાટવમ, શાથવણી યડ, ફી-,૯ 
વાલયકંુડરા 

૯ શ્રી એન.કે.વજીત્રા ેટા તતજયી તધકાયી, 
ફગવયા 

૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ ૨૨૧૦૨૭ - - વયદાય ચક, ફગવયા 

૧૦ શ્રી એચ.એભ.ભશતેા જુનીમય કરાકમ , ફગવયા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - થટ ઓહપવ, ફગવયા 
૧૧ શ્રી એવ.ી.ડમંા જુનીમય કરાકમ , ફગવયા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - વયદાય ચક, ફગવયા 
૧૨ શ્રી ઝેડ.એ વગલાન ટાલાા, ફગવયા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - અયફલાડા, ફગવયા 
૧૩ શ્રી ફી.જે,.ફાલડા ેટા તતજયી તધકાયી, 

ફાફયા 
૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - ધાયયા, ફાફયા 
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૧૪ શ્રી ી.એર.કયકય જુનીમય કરાકમ , ફાફયા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - યલાડીમાની લાડી, ફાફયા 
૧૫ શ્રી એભ.ી.ભશતેા જુનીમય કરાકમ , ફાફયા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - યલાડીમાની લાડી, ફાફયા 
૧૬ શ્રી ફી.એન.લાજા ટાલાા, ફાફયા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - જીલનયા, ફાફયા 
૧૭ શ્રી જી.ફી.ડફયીમા ેટા તતજયી તધકાયી, 

ધાયી 
૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - થટે ળન યડ, ધાયી 

૧૮ શ્રી ડી.ડી.દાપડા જુનીમય કરાકમ , ધાયી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - વયકાયી અલાવ, ધાયી 
૧૯ શ્રી અય.એચ.ચોશાણ જુનીમય કરાકમ , ધાયી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - થટે ળન યડ, ધાયી 
૨૦ શ્રી ફી.અય.લાજા ટાલાા, ધાયી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - વયકાયી કલાટરૌ, ધાયી 
૨૧ શ્રી એચ.એ.લાા ેટા તતજયી તધકાયી, 

રાઠી 
૦૨૭૯૩ ૨૫૦૫૬૪ - - - કરાી ાકમ , રાઠી 

૨૨ શ્રી ય.ુએન.ચોશાણ વશામક જુનીમય કરાકમ , 
રાઠી 

૦૨૭૯૩ ૨૫૦૫૬૪ - - - લાણીમા ળેયી, રાઠી 

૨૩ શ્રી એવ.ફી.ભકલાણા ટાલાા, રાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૫૦૫૬૪ - - - ભશાલીયનગય, રાઠી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  અણદં જજલ્ર 
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.નં
. 

નાભ શદ એવ.ડી. 
ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રીભતી અય.કે.જળી ેટા તતજયી 

તધકાયીશ્રી,જેતયુ 

૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-
raj@gujarat.gov.in 

જેર કમ્ાઉંડ,જેતયુ 

૨ શ્રી એ.ડી.યભાય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ગંડર 

૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા વેલા વદન, થટેળન સરટ,ગંડર 

૩ શ્રી જે.જી.કંુડારીમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ધયાજી 

૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ , અઝાદ 
ચક .ધયાજી 

૪ શ્રી એચ.એન.ડાગંય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ઈરેટા 

૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - subtrs-upleta-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા ણરવ થટેળન કમ્ાઉંડ , જુના 
દયફાયગઢ,ઈરેટા 

૫ શ્રીભતી અય.કે.જળી ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,જેતયુ 

૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-
raj@gujarat.gov.in 

જેર કમ્ાઉંડ,જેતયુ 

૬ શ્રી એ.ડી.યભાય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ગંડર 

૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા વેલા વદન, થટેળન સરટ,ગંડર 

૭ શ્રી જે.જી.કંુડારીમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ધયાજી 

૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ , અઝાદ 
ચક .ધયાજી 

૮ શ્રી એચ.એન.ડાગંય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ઈરેટા 

૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - subtrs-upleta-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા ણરવ થટેળન કમ્ાઉંડ , જુના 
દયફાયગઢ,ઈરેટા 

૯ શ્રીભતી અય.કે.જળી ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,જેતયુ 

૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-
raj@gujarat.gov.in 

જેર કમ્ાઉંડ,જેતયુ 

૧૦ શ્રી એ.ડી.યભાય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ગંડર 

૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા વેલા વદન, થટેળન સરટ,ગંડર 

૧૧ શ્રી જે.જી.કંુડારીમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ધયાજી 

૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ , અઝાદ 
ચક .ધયાજી 
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૧૨ શ્રી એચ.એન.ડાગંય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ઈરેટા 

૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - subtrs-upleta-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા ણરવ થટેળન કમ્ાઉંડ , જુના 
દયફાયગઢ,ઈરેટા 

૧૩ શ્રીભતી અય.કે.જળી ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,જેતયુ 

૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-
raj@gujarat.gov.in 

જેર કમ્ાઉંડ,જેતયુ 

૧૪ શ્રી એ.ડી.યભાય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ગંડર 

૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા વેલા વદન, થટેળન સરટ,ગંડર 

૧૫ શ્રી જે.જી.કંુડારીમા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,ધયાજી 

૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ , અઝાદ 
ચક .ધયાજી 

 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  યલલ્રી-ભડાવા જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રીએર એવ ફદય ેટાતતજયીતધકાયી 

બીરડા 
૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬  

 

 

  વાતંનધ્મ ફગંરઝ,રૂભ ન.ં ૬૦ 

ણબરડા 
૨ કુ. કે.ી.બગયા જુનીમયક્રાકમ  

 
૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    ભરુલણી જૈન ભહંદય ાવે 

ણબરડા 
૩ શ્રીડી.એન.કટાયા જુનીમયક્રાકમ  ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    અનદંનગય વવામટી, ણબરડા 
૪ શ્રી એ.એવ.પ્રજાતત જુનીમયક્રાકમ  

 

૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    ટાકાટુકા ોંવટમની વાભે.ટેર 
પી,ણબરડા  

૫ શ્રીી..એન.યભાય ટાલાા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    ૮/એ,  ીડફલ્યડુી ક્લાટમય, 
ણબરડા 

૬ શ્રીએભ.જે .યભાય ેટાતતજયીતધકાયી 
ભેઘયજ 

૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    ફી-૧૦, વયકાયી લવાશત , 
ચંાર યડ, ભેઘયજ 
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૭ શ્રીએર.એવ.કરાવલા જુનીમયક્રાકમ  ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    ઇસદીયાલાવ ,ભેઘયજ 

૮  

શ્રી એવ.જી.ઈાધ્મામ જુ.ક્રાકમ 
ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    ફવ થટેસડ  ાવે ભેઘયજ 

૯ શ્રી એન.અય.જાની ટાલાા ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    ફવ થટેસડ  ાવે ભેઘયજ 

૧૦ ડ્ડવશ્રી જે.એ.ભકલાણા ેટાતતજયીતધકાયી 
ફામડ 

૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮    તળલભ વવામટી, યીરામસવ 

ેોર મ્ ાવે, ફામડ 
૧૧ કુવ  કુ. ી.અય. ચોધયી જુ.ક્રાકમ ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮    થલાભીનાયામણ ભહંદય ાવે, 

ફામડ 

૧૨ ખારી જગ્મા -  - - -     -  

૧૩ શ્રી વી.કે.તનનાભા ટાલાા ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮    વયકાયી ક્લાટમય ન-૬ ફામડ 

 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  બરૂચ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ કુ.ડી.અઆ.યાણા આ.ચા.ે..તત..,ઝ્ગહડમા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૭૨૩૬૮૨૧૯૨ -- Subtrs-jhaga--

bha@gujarat.gov.in 
શાજીખાના ફજાય ,ઘય ન.ંફી-૨૧૨ ,બરૂચ 

૨ શ્રી એભ.અઆ.ળાશ ે.હશ., ઝ્ગહડમા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૭૬૦૦૦૨૦૪૪૬ --- ----‘’------  c/oતલજમકુભાય યભણરાર ,શનભુાન 
પણમા ,ઝગહડમા 

૩ શ્રી એભ.ી.ભાછી ટાલાા  ઝ્ગહડમા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૯૨૪૩૫૫૭૦ -- ---‘’-----  અંફાજી ભાતાના ભહંદયની વાભે,ઝઘડીમા 
૪ શ્રી ડી.એ.લવાલા .તત.., અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૭૮૭૯૭૬૭ -- Subtrs-anklesh-

bha@gujarat.gov.in 
કેય ઓપ તભળ .એચ.ભદી , નલજીલન 
ફગંરઝ-૨ યાગીણી તવનેભા વાભે, 

બડકરા,અંકરેળલય 
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૫ શ્રી એ.એ.બાણા ના.હશવાફનીળ ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૯૨૪૦૦૧૯૪૮ -- ----‘’----  અય-૧૪, યળન વવામટી, 
જી.અઇ.ડી.વી. ફવ થટંડ વાભે , અંકરેશ્વય 

૬ શ્રી એવ.ટી.ચોશાણ ે.હશ., અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૭૨૪૮૦૨૦૦૯ -- ----‘’----  ી-૪, તનયાતંનગય ,નલાફયબાથા 
,અંકરેળલય 

૭ શ્રી ી.વી.બગત જુ.કા. અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૯૭૯૪૬૬૧૪૪ -- ----‘’----  ૯-૧૮, ીડ્ફલ્ય ુક્લાટમવમ , ટાકંી પણય,ુ, 

અંકરેશ્વય 

૮ શ્રી ફી.અય.તડલી જુ.કા. અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૭૨૬૩૧૨૪૪૬ -- ---‘’--- ૯/૧૮, ીડ્ફલ્ય ુક્લાટમવમ , યેલ્લે થટે.ાવે, 

અંકરેળલય 

૯ શ્રી એન.ઝેડ.ભાહ્યાલળંી ે.તત.., જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- Subtrs-jambusar-

bha@gujarat.gov.in 
મ.ુ.કશાનલા ,તા.જબંવુય 

૧૦ શ્રી એ.ફી.ટેર ે.હશ., જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૯૯૭૯૯૭૮૦૩૫ -- ---‘’----  ફાજીફાલાન ટેકય ,યાભજી ભહંદય 
ાવે,મ.ુતા.જબંવુય જી.બરૂચ 

૧૧ શ્રી એવ.એ.ળેખ જુ.કા. જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૭૬૦૦૫૬૩૬૮૬ -- ---‘’-- કથફા થોીટ, જબંવુય 

૧૨ શ્રીભતત એવ.ફી.યાણા ટાલાા જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૯૭૨૫૯૪૦૭૧૦ -- --‘’-- ફી-૭૬, થલાભીનાયામણ વ. જબંવુય 

૧૩ શ્રી એભ.જે.લવાલા આ.ચા. ે.તત..,લાણરમા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૯૯૨૫૩૩૧૧૪૯ -- Subtrs-valiya-

bha@gujarat.gov.in 
૨૨- તળલ દળમન  વવામટી, લાણરમા 

 

૧૪ શ્રી એવ.વી.લવાલા ટાલાા લાણરમા ૦૨૬૪૩ ૦૨૬૪૩ ૯૯૧૩૩૭૨૬૨૭ -- ---‘’--- મ.ુ.કેલ્લીકુલા  તા.નેત્રગં જી.બરૂચ 
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ેટાતતજયી કચેયીઓ  બાલનગ૨ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી ય.ુડી.ચોશાણ ે.તત.. ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪    બટ્ટ ળેયી, લલ્રબીયુ 

૨ શ્રી એવ.એ.ભકલાણા જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪    દેયાવયની વાભે, લલ્રબીયુ 

૩ શ્રી ડી.એર.ફયડ જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪    ાજંયાની ાવે, લલ્રબીયુ 

૪ શ્રી એ.એન.યભાય ટાલાા ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪    તા..ંકચેયીની ફાજુભા,ં ટેર ળેયી, 
લલ્રબીયુ 

૫ શ્રી કે.ી.ડડીમા ે.તત.. ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪    નાની લાલડી યડ, ગાયીમધાય 

૬ શ્રી એભ.ી.યાજ્મગરુૂ જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪    ફવ થટેળન ાવે, ગાયીમાધાય 

૭ શ્રી ફી.એભ.ટેર જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪    ગલમ. ક્લા,  ગાયીમાધાય 

૮ શ્રી એ.એભ.ાયેખ ે.તત.. ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧    દાદાની લાલ ાછ, તળશય 

૯ શ્રી અય.ી.જારા જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧    પ્રગટનાથ ાછ, તળશય 

૧૦ શ્રી અય.એન.લાજા જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧    દાદાની લાલ ાવે, તળશય 

૧૧ શ્રી અય.વી.ફગદાનીમા ટાલાા ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧    ઢ્વાા. .થટે.ાવે, તળશય 

૧૨ શ્રી ડી.એન.યભાય ે.તત.. ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬    ફશાયયા, ારીતાણા 
૧૩ કુ.જે.જે.લાઘરેા જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬    ફશાયયા, ારીતાણા 
૧૪ શ્રી ફી.એભ.ટેર જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬    ભાડંલી ળેયી, ારીતાણા 
૧૫ શ્રી ફી.ફી.બટ્ટ ે.તત.. ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩    ફવ થટેળન ાવે, તાજા 

૧૬ શ્રી ફી.અય.જળી જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩    ગલમ. ક્લા. તાજા 

૧૭ શ્રી જે.એ.બટ્ટ જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩    ારીતાણા ચકડી ાવે, તાજા 

૧૮ શ્રીભતી અય.એભ.ડંયા ટાલાા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩    યાભયા યડ, દાત્રડ લાડી, તાજા 

૧૯ શ્રી ફી.એન.યાજ્મગરુૂ ે.તત.. ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭    કુફેય ફાગ, ાવે,ભહલુા 
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૨૦ શ્રીભતી કે.લી.જાની ેટા હશવાફનીળ ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭    ગરુૂકુ અશ્રભ ાવે,ભહલુા 
૨૧ શ્રી એવ.વી.બીર જુ.ક્રાકમ  ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭    કુફેય ફાગ, ાવે, ભહલુા 
૨૨ શ્રીભતી એચ.ફી.ભશતેા ટાલાા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭    થટેળન યડ, ભહલુા 

 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  ભજૂ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી અઇ.એચ.વતા ે. તત..અંજાય ૦૨૮૩૬− ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫ −−−−− sub trj − anjar − kut@ 

gujrat. gov. in 
જમનગય,અંજાય − કચ્છ 

૨ શ્રી.ફી.ડી.યભાય ેટા હશવાફનીવ ૦૨૮૩૬− ૨૪૨૨૯૧ ૯૯૨૫૭૪૬૭૩૫  sub trj − anjar − kut@ 

gujrat. gov. in 
તલલેકાનદં ૧૪૧. ભેઘય યડ અંજાય

− કચ્છ 
3 શ્રી એ.એન.ફાબંણીમા જુ.કરાકમ −  અંજાય ૦૨૮૩૬− ૨૪૨૨૯૧ ૯૯૭૮૨૧૯૪૧૩ −−−−− sub trj − anjar − kut@ 

gujrat. gov. in 
તલજમનગય.કટમ  ાછ અંજાય 

૪ શ્રી લી.અરૌ .રંચાણી ટાલાા−અંજાય ૦૨૮૩૬− ૨૪૨૨૯૧ ૯૭૨૭૬૨૦૭૩૭ −−−−− sub trj − anjar − kut@ 

gujrat. gov. in 
શહયજન લાવ  અંજાય− કચ્છ 

૫ શ્રી ી.જી.શડીમા ે. તત. –  ગાધંીધાભ ૦૨૮૩૬ −૨૨૦૦૮૯ ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫ −−−−− sub trj − gandhi − kut@ 

gujarat. gov 
૧૫૫/૧૫૬. વેકટય ૧૦/ફી ગાધંીધાભ 

૬ શ્રીભતી એન.ડી.ઓઝા ેટા હશવાફનીવ 

−  ગાધંીધાભ 

૦૨૮૩૬ −૨૨૦૦૮૯ ૯૮૯૮૪૪૨૨૭૭ −−−−− sub trj − gandhi − kut@ 

gujarat. gov.in 
૧૯.જમ અંફે નગય અંજાય − કચ્છ 

૭ શ્રી અય.લી.ફખાણી જુ.કરાકમ −  ગાધંીધાભ ૦૨૮૩૬ −૨૨૦૦૮૯ ૯૯૦૯૧૯૯૪૪૪ −−−−− sub trj − gandhi − kut@ 

gujarat. gov. in 
૧૫૫/૧૫૬. વેકટય ૧૦

/ફી ગાધંીધાભ – 

૮ શ્રી એભ.વી.યાજગય ટાલાા−  ગાધંીધાભ ૦૨૮૩૬− −૨૨૦૦૮૯ ૯૩૭૪૩૩૬૨૮૧ −−−−− sub trj − gandhi − kut@ 

gujarat. gov.in 
૧૫૫/૧૫૬. વેકટય ૧૦

/ફી ગાધંીધાભ – 
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૯ શ્રી એચ.અય. દેલકા ે. તત..બચાઈ ૦૨૮૩૭ −૨૨૪૦૫૦ ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮ −−−−− sub trj − bhach − kut@ 

gujarat. gov. in 
વયકાયી કલાટમય . યેલ્લેથટેળન યડ બચાઈ –  કચ્છ 

૧૦ શ્રી ડી.એવ.ગવુાઆં જુ.કરાકમ −  બચાઈ ૦૨૮૩૭ ૨૨૪૦૫૦ ૯૪૨૭૯૭૭૧૭૦ −−−−− sub trj − bhach − kut@ 

gujarat. gov.in 
વયકાયી કલાટમય . યેલ્લેથટેળન યડ બચાઈ –  કચ્છ 

૧૧ શ્રી અઆ.જે.ફેરીભ ટાલાા −  બચાઈ ૦૨૮૩૭ ૨૨૪૦૫૦ ૯૮૭૯૬૩૦૬૬૪ −−−−− sub trj − bhach − kut@ 

gujarat. gov. in 
વયકાયી કલાટમય . યેલ્લેથટેળન યડ બચાઈ –  કચ્છ 

૧૨ શ્રી જે. કે.જાડજેા ેટા હશવાફનીવ ૦૨૮૩૭ ૨૨૪૦૫૦ ૯૯૧૩૯૫૦૩૮૬ −−−−− sub trj − bhach − kut@ 

gujarat. gov.in 
તલજાયા તા +  બચાઈ –  કચ્છ 

૧૩ શ્રી કે.એર.ઠક્કય ઇ.ચા. ે. તત..યાય ૦૨૮૩૦ ૨૨૦૦૧૯ ૯૪૨૮૬૮૧૮૯૪ −−−−− sub trj − rapar − kut@ 

gujarat. gov. in 
એકતાનગય,યાય − કચ્છ 

૧૪ શ્રી અય.જી.કરી ટાલાા –  યાય ૦૨૮૩૦ ૨૨૦૦૧૯ ૯૯૧૩૯૫૦૩૮૬ −−−−− sub trj − rapar − kut@ 

gujarat. gov. in 
વભાલાવ.યાય −  કચ્છ 

૧૫ શ્રી એભ. કે.બ્રશભિતત્રમ ે. તત..મુસંરા ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮    ભશળેનગય મુસંરા –  કચ્છ 

૧૬ શ્રી એ.એભ.ભશથેલયી ેટા હશવાફનીવ ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮ ૯૪૨૯૮૧૬૫૦૯ −−−−− sub trj − mundara
− kut@ 

gujarat. gov. in 

ભશળેનગય મુસંરા –  કચ્છ 

૧૭ શ્રી અઆ.એમૌ.ખજા જૂ.કા.મુસંરા ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮ ૯૪૨૬૯૨૧૪૧૯ −−−−− sub trj − mundara
− kut@ 

gujarat. gov. in 

કામા− કચ્છ 

૧૮ શ્રી અય.અય.યળીમા ટાલાા –  મુસંરા ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮ ૯૯૧૩૪૨૭૭૭૧ −−−−− sub trj − mundara
− kut@ 

gujarat. gov. in 

મ.ુ.લણુી.તા.મુસંરા 

૧૯ શ્રીભતી ફી.જે.ધકીમા. ેટા તતજયી તધકાયીનખત્રાણા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ ૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬  sub trj − nakha − kut@ 

gujarat. gov. in 
 ફવથટંડયડ નખત્રાણા 

૨૦ શ્રી એભ.ટી.ટેર ટાલાા –  નખત્રાણા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ ૯૯૦૯૫૮૨૧૬૯ −−−−− sub trj − nakha − kut@ 

gujarat. gov. in 
જુનાલાવ−  નખત્રાણા –  કચ્છ 

૨૧ શ્રી અય.એવ.ઘઘાયી ે. તત..નરીમા ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪ −−−−− sub trj − naliya− kut@ 

gujarat. gov. in 
ીયા પીય ુનરીમા− કચ્છ 

૨૨ શ્રીભતી એર.અઆ.ઓઝા ટાલાા –  નરીમા ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૩ ૯૯૨૫૪૬૫૮૧૭ −−−−− sub trj − naliya− kut@ 

gujarat. gov. in 
ખીયા  પીમા.નરીમા –  કચ્છ 

૨૩ શ્રી લી.ડી.ચોશાણ ે. તત..ભાડંલી ૦૨૮૩૯ ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮ −−−−− sub trj − dayapar− kut@ 

gujarat. gov. in 
 સબુાયયડ ભપતનગયી દમાયકચ્છ 
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૨૪ કુ. કે.વી. રુાયેર  ેટા હશવાફનીળ ૦૨૮૩૪ ૨૨૩૭૩૫ ૯૪૨૭૪૩૪૨૧૬  sub trj − mandvi − kut@ 

gujrat. gov. in 
જફરેશ્વરૌ  કરની "ઓભ"  ભાડંલી

− કચ્છ 
૨૫ શ્રી અય.એભ.ાયાધી ટાલાા –  ભાડંલી ૦૨૮૩૪ ૨૨૩૭૩૫ ૯૭૨૬૭૬૨૫૦૧ −−−−− sub trj − mandvi − kut@ 

gujrat. gov. in 
ભટા વરામા.તા.ભાડંલી −  કચ્છ 

૨૬ શ્રી એન. કે. જાડજેા આ.ચા −  ે. તત.
− દમાય 

૦૨૮૩૯ ૨૨૩૩૦૯ ૯૪૨૭૭૬૨૭૨૬  sub t r j -mandvi -
kut @guj r at .gov.i n 

ભજુ રખત શાઇલે- દમાય-કચ્છ 

 
 
 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  છટાઈદેયુ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રીભતી કે.ફી.બાલવાય ેટા તતજયી તધકાયી 

વખંેડા 
૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ - subtrs-sankheda-vad તાલકુા વેલા વદન  વખંેડા 

૨ શ્રી જી.ી.ફાયીમા જુ.કાયકુન ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૯૯૧૩૦૪૫૩૭૬ - subtrs-sankheda-vad તાલકુા વેલા વદન  વખંેડા 

૩ શ્રી ી.એચ.જાની ેટા તતજયી તધકાયી 
જેતયુાલી 

૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૮૯૮૩૩૩૪૫૪ - subtrs-jetpavi-vad તાલકુા વેલા વદન  મ.ુયતનયુ, 
તા.જેતયુાલી 

૪ શ્રીભતી કે.ફી.તડલી ેટા હશવાફનીળ ૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૮૯૮૬૮૬૯૫૭ - subtrs-jetpavi-vad તાલકુા વેલા વદન  મ.ુયતનયુ, 
તા.જેતયુાલી 
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૫ શ્રી એન.એવ.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી 
નવલાડી 

 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ ૯૮૨૫૩૧૨૨૦૬ 

 

- subtrs-sankheda-vad ભાભરતદાય કચેયી ાવે, નવલાડી 

૬ શ્રી.કે.જી.યાઠલા જુ,ક્રાકમ  ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ ૭૬૦૦૭૬૩૬૯૯ - subtrs-sankheda-vad ભાભરતદાય કચેયી ાવે, નવલાડી 

 
 
 
 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  દાશદ જજલ્ર 
. 
ન.ં 

નાભ શદ એવ.ડી. 
ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી કે.એભ.ટેર ે.તત..શ્રી રીભખેડા ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ - - - ૨૦૪,નભર એલસય ુ,ગધયા યડ ,

દાશદ. 

૨ કુ.એવ.એવ .ટેર ે.હશ. ---“---  ---“---  - - - મ.ુદેગાલાડા તા-રીભખેડા,જજ.દાશદ. 

૩ કુ.અય.અય.તનનાભા જુ.ક્રાકમ  ---“---  ---“---  - - ------“-----  રન્ષ્ટ નેત્રારમની ાછ ,

જી.અઆ.ડી.વી,.ગરાણરમાલાડ ,દાશદ 

૪ શ્રી એવ.એવ.ટેર ે.તત..શ્રી દે.ફાહયમા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ - - - c/oઆશ્વયતવંશ એર.ડાભય,રાર ફગંરા 
ળેયી ,દેલ.ફાહયમા 

૫ શ્રી એભ.ફી.ફાભણ જુ.ક્રાકમ  ---“---  ---“---  - - ------“-----  યાણાલાવ,થટેટ ફેસકની વાભે .દેલ .ફાહયમા. 

૬ શ્રી એવ.ી.ણગયાવે ટાલાા ---“---  ---“---  - - ------“-----  યાણાલાવ,થટેટ ફેસકની વાભે .દેલ .ફાહયમા 
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૭ શ્રી એભ.જી.ભાર આ.ચા.ે.તત..શ્રી ઝારદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ - - ------“-----  યાઘલ શથટેર,ગદી યડ,દાશદ 

૮ શ્રી લી.કે.ાદહયમા જુ.ક્રાકમ  ---“---  ---“---  - - ------“-----  ઝરાઆભાતા ,ાવે ,ઝારદ જજ.દાશદ 

૯ શ્રી અય.જી.ચાયેર ટાલાા ---“---  ---“---  - - ------“-----  હરતળમન વવામટી ,વતંયાભયુ યડ ,

ઝારદ 

 

 
ેટાતતજયી કચેયીઓ  દેલભભૂી દ્વાયકા-જાભ ખબંારીમા જજલ્ર 

. 
ન.ં 

નાભ શદ એવ.ડી. 
ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી જે.એન.કફયી ે. તત.. દ્વાયકા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૮૨૫૩૦૯૪૫૮ - - ણફયરા સરટ, યેરલે થટેળન ાવે, દ્વાયકા 
૨ કુ એભ,એભ. તત્રલેદી ેટા હશવાફનીળ ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦  - - ગયફી ચક, રાયકા. 
૩ શ્રી એચ.ફી.ચાલડા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૮૦૦૦૧૩૩૩૦૮ - - C/O,દેલાગં જી  .સભુડ , ણફયરા સરટ, 

ભેઆન ગયફી ચક, રાયકા. 
૪ શ્રી અય.જે.યભાય ટ્ટાલાા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૯૭૯૧૬૬૭૭૦ - - વયકાયી ક્લાટમય , ટી.લી.  થટેળન ાવે , 

દ્વાયકા 
૫ શ્રી લામ.અય.ગોથલાભી ે. તત..બાણલડ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ ૯૪૨૭૫૧૪૭૩૫ - - યાભજીબાઇ બટ્ટના ભકાનભા,ં દયફાયગઢ 

અગ, ગધંીચક, બાણલડ 
૬ શ્રી કે.એભ.ફેયીમા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ ૯૯૭૮૭૯૧૭૯૯ - - ગલમભેસટ, ક્લાટમય, નં  .ફી- 10, યણજીત 

યા, બાણલડ 
૭ શ્રી ી.જે.ભયી ટ્ટાલાા ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨  - - નલાયાભા,ં ાણીના ંટાકાની ાવે,  

બાણલડ 
૮ શ્રી જે.અય.યામઠાઠા આ.ચા ે. તત..જાભ કલ્માણયુ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૯૦૯૫૦૧૧૨૮ - - કફીયનગય, અય.ટી. ગઢલીના ભકાનભા,ં 

કલ્માણયુ 
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૯ શ્રી ડી.જે.લાયતયીમા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૪૨૬૧૨૧૬૫૬   મ.ુ ભારેતા, જાભકલ્માણયુ. 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ગાધંીનગ૨ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
! શ્રી એન એવ ચધયી તધક તતજયી તધકાયી ૦૨૭૬૪     સથુાય લાવ ક્લ્મણ્યુા કરર 

૨ શ્રી લી એન યાજતુ ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૬૪     સથુાય લાવ ક્લ્મણ્યુા કરર 

૩ શ્રી કે કે ગજ્જય જુતનમય કાયકુન ૦૨૭૬૪     ૪૭ ગરુુક્રુા વવામમટી  ફયીવણા યડ કરર 

૪ શ્રી  જે.જી. યેલય ેટા તતજયી તધકાયી  ૦૨૭૧૬     ૫૯૪/૧૦ "ચ"  ટાઆ, 

વે− ૨૧,ગાધંીનગય 

૫ શ્રી એ.જે.ચોધયી જુતનમય કાયકુન ૦૨૭૧૬     ગાભ − લાવણા ચોધયી તા − દશગેાભ 

૬ શ્રી ી વી ભકલાણા ેટા તતજયી તધકાયી  ૦૨૭૬૩     મતૃનગય વવામટી,ભાણવા 

૭ શ્રી જી એભ ટેર જુતનમય કાયકુન ૦૨૭૬૩     તખતયુા યડ  ભાણવા 

૮ શ્રી ી વી ટેર ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૬૩     ૬૫ જગજીલન યાભ વવા રામનવ નગય  ની ાવે અવડીમા કરર 

૯ શ્રી અય એવ ચોશાણ ટાલાા ૦૨૭૬૩     ીરલાઆ તા તલજાયુ જજ ભશવેાણા 
 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ગીય વભનાથ જજલ્ર 
.નં નાભ શદ એવ.ડી. પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
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. ટી.કડ કચેયી ઘ૨ 
(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી કે.કે.યવાણીમા ેટા તતજયી 

તધકાયીશ્રી,ઈના 
૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ ૯૯૨૮૧૪૭૦૦૦ - - શ્રીજી કમ્સરેિ ડામ.લરૂવાશફેના દલાખાના 

ઈય ઈના 
૨ શ્રી એચ.કે.ભહશાર ેટા શીવાફનીળ '' '' ૯૮૯૮૯૯૬૨૨૩ - - તરુળીધાભ વવામટી ગીય ગઢડા યડ 

ઈના 
૩ શ્રી જી.વી.બીર જુ. ક્રાકમ  " " ૯૬૮૭૪૨૨૯૬૪ - - બીભયા શભીયબાઆ ખતવમાના ભકાનભા ં

ઈના 
૪ શ્રી.એભ.લી.ઝારા ેટા તતજયી 

તધકાયીશ્રી,કડીનાય 

૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ ૯૮૨૪૧૫૨૯૬૦ - - ૧૮-ક્લાટય રૂભન-ં૮ જુના ફવ થટેળન 
ાવે કડીનાય 

૫ શ્રીભતત એવ.એ. તળલાણી જુ. ક્રાકમ  '' '' ૯૯૯૮૦૪૧૧૬૧ - - જીન સરટ અદળમ નગય બ્રકન-ં૫૯ 
કડીનાય 

૬ શ્રી ડી.એર.ડયે ટાલાા " " ૯૬૮૭૭૩૭૩૩૩ - - દત્તનગય લેયાલ શાઆલે કડીનાય 

૭ શ્રી એવ.એચ..જી આ.ચા.ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,તારાા 

૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ ૯૯૭૮૫૬૯૨૭૧ - - c/o બટ્ટ બાઆ (ગયફાા)અહદત્મ શટર 
ાછ “અશ્રમ” કેતન ભીર યડ તારાા 

૮ શ્રી એભ.ફી.ચડુાવભા જુ. ક્રાકમ  '' '' ૯૨૨૮૮૧૫૧૧૫ - - નયવગં ટેકયી તલથતાય તારાા 
૯ શ્રી જે.ઝેડ. ધડાદયા ટાલાા " "  - - નયવગં ટેકયી તલથતાય તારાા 

 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ગધયા જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
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૧ શ્રી કે. કે. લવાલા ેટા તતજયી તધકાયી, 
કારર 

૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - C/o શ્રી કે. અય.ભદીના ભકાનભા 
ભશાદેલ પીમા, કારર 

૨ શ્રી લી. કે. યફાયી જુ. કરાકમ  ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - નભમદા કરની, ફરૂ રવંગ, કારર 

૩ - જગ્મા ખારી - જુ. કરાકમ  - - - -   

૪ શ્રી એન. કે. ભાછી ટાલાા ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - નભમદા કરની, ફરૂ રવંગ, કારર 

૫ શ્રી એવ. કે. ખાયલા ેટા તતજયી તધકાયી, 
શારર 

૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - લૈકંુઠ વવામટી, શારર 

૬ શ્રી એ. કે. ચાલડા જુ. કરાકમ  ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - થટે ટ ફંક વાભે, થટેગળન યડ, ડામ. ના 
ભકાનભા,ં શારર 

૭ 
- જગ્મા ખારી - જુ. કરાકમ  - - - -   

૮ 
શ્રી ી. અઇ. વરકંી ટાલાા ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - લૈકંુઠ વવામટી, શારર 

૯ શ્રી એભ. એન. ફાયીઅ ેટા તતજયી તધકાયી, 
ળશયેા 

૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - ળશયેા 

૧૦ શ્રી એચ. ી. ડંયા ે. હશવાફનીળ ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - C/o યભણરાર જી. ડંમા, ળશયેા 
૧૧ શ્રી ય.ુ એપ. તરાય જુ. કરાકમ  ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - મકેુળ અંફારાર પ્રજાતત, તાલયડ, 

ગધયા 
૧૨ - જગ્મા ખારી - ટાલાા - - - - -  

 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ હશંભતનગ૨ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
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૧ શ્રી એ.કે યાઠડ ેટા તતજયી તધકાયી   

ઇડરૌ  
૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫  - - જલાનયુા ,ઇડય , જજ.વાફયકાઠંા 

૨ શ્રી એ.વી ટેર ેટા હશવાફતનળ 

 

૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫  - - ઈભીમાનગય વવામટી આડય 

૩ શ્રીભતી ી.એભ.ટેર જુનીમય ક્રાકમ  
 

૨૭   ૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫  - - ઈભીમાનગય વવામટીલરાવણા યડ આડય 

૪ શ્રી જે.એ.યભાય ટાલાા ૦૨૨૭૮ ૨૫૦૭૬૫  - - લેયાઇ ભાતાના ભહંદયની ફાજુભા ંઇડય 

૫ શ્રી એન એચ યભાય 

 

 

 

 

ેટા તતજયી તધકાયી 
ખેડબ્રહ્મા 

૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫ 

 

 

 

 

 - - રસ્ક્ષ્ભયુા ચાય યથતા ાવે ખેડબ્રશભા 

૬ શ્રી ડી.એન.યભાય જુનીમય ક્રાકમ  ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫  - - ેોર ં  ાવે,  ખેડબ્રશભા 
૭ શ્રી જે એર.યાઠડ 

 

જુનીમય ક્રાકમ  ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫  - - બ્રભાજી ચક 

ખેડબ્રશભા 
૮ ખારી જગ્મા જુનીમય ક્રાકમ  ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫  - -  
૯ શ્રી એર .એન.તણફમાડ ટાલાા 

 

૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫  - - વયકાયીલવાશત, 

ક્લાટમયનએં_૪. 

,રક્ષ્ભીયુાયડ 

,ખેડબ્રહ્મા 
૧૦ શ્રી  એવ.ડી.તનનાભા ેટા તતજયીતધકાયી 

તલજમનગય 

૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪  - - શાઇથકુર ાવે,તલજમનગય 

૧૧ શ્રી અય.જે.ડંયા જુનીમય ક્રાકમ  
 

 

૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪  

 

 

- - દેના ફંક ાવે શ્રી એર.કે ટેર ના 
ભકાનભાતલજમનગય 

૧૨ ખારી જગ્મા ેટા હશવાફનીળ 

 

 

૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪  - - - 
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૧૩ શ્રી એવ.કે .કટાયા ટાલાા ૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪  - - શયણાલ ,છતયીમા તલજમનગય 

૧૪ શ્રી લી .વી. ભશતેા ેટા તતજયીતધકાયી 
પ્રાતંતજ 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ ૨૪૦૧૮૦ - - ૧૫/ગજાનસદવવામટી  એપ્રજ યડ પ્રાતંતજ 

૧૫ કુ. ડી.એચ.થનેશી જુનીમય ક્રાકમ  
 

" 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ ૨૩૯૫૮૭ - - લેયાઇ  ભાતાના ભદંીય ાવે 4પ્રાતંીજ 

૧૬ શ્રીભતી એ.લી.ટેર જુનીમય ક્રાકમ  
 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪  - - ગજાસદ વવામટી 
થલાભીનાયામણ નગય પ્રાતંતજ 

૧૭ શ્રી જે.જે.યભાય 

 

 

 

 

ટાલાા 
 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪  - - યેલ્લે પાટક ાવે ભાકરયુ યડ  

ઈતભમાનગય વવામટી પ્રાતંીજ 

 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  જાભનગ૨ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી ડી.અય. ભેઘનાથી ઇ.ચા. ે. તત.. 

જાભ જધયુ 

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬ ૯૯૭૯૧૬૭૦૯૦ - - તરુ ંની ાછા,હદગ્જાભ વકમર, 
દેલાકમ ,જાભનગય 

૨ શ્રી ટી.એ.બખુાયી જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬    થટેળન સરટ, ભડંીની ફાજુભા,ં 
જાભજધયુ. 

૩ શ્રી અય.ફી.ખાન ે. તત..રારયુ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ - - ડી  .કે.  જળીના ભકાનભા,ં ભેઆન યડ, 
રારયુ 

૪ શ્રી ડી. કે.જળી ેટા હશવાફનીળ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૮૨૫૮૨૩૮૭૧ - - ભેઆન યડ, રારયુ 
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૫ શ્રી કે. કે.ગભાયા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૭૨૭૫૧૦૬૪૨   મુ .નાદુંયી , તા  .રારયુ  
૬ શ્રી એ.એ.વનયાત ટ્ટાલાા ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭  - - નલરતવશના ંભકાનભા,ં ગયફી ચક, 

વવામટી એયીમ, રારયુ 
૭ શ્રી ફી. કે.યાલર ઇ.ચા. ે. તત..કારાલડ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૮૨૪૪૮૧૫૬૫ -- -- યણજજત નગય બ્રકનં .એપ-

૧૮/૬૪૪ ,જાભનગય 
૮ શ્રી ફી.ફી.વયલૈમા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૦૯૯૧૦૦૩૩૩ - - કે .ઓ.  ભનશયતવશ વી .

જાડજેા,થલાભીનાયામાણ ળેયી, કારાલડ 
૯ શ્રી ય.ુઅય.ડડીમા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૭૩૫૯૩૦૦૯૨૦   કે .ઓ.  ભનશયતવશ વી .

જાડજેા,થલાભીનાયામાણ ળેયી, કારાલડ 
૧૦ શ્રીભતી ફી.એવ.લયા ટ્ટાલાા ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૦૯૯૧૦૦૩૩૩ - - ખત્રીલાડ, લ્કા શટરની ાવે, કારાલડ 
૧૧ શ્રી જે. કે.છામા ઇ.ચા. ે. તત..ધ્રર ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૪૨૭૭૭૬૯૨૬ -- -- શયીમા કરેજ, કૈરાળનગય વવામટી, 

ળેયી-6, ગકુરનગય, જાભનગય 
૧૨ શ્રી એ.જી.યભાય જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૮૮૬૬૩૨૨૮૦૨ - - C/O,યાજુબાઆ દળમક, એવ .ટી.ડેની 

ફાજુભા,ં ધ્રર, જાભનગય. 
૧૪ શ્રી જે. કે.ઝારા જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૮૪૦૧૧૪૧૪૧૪   જરાયાભ વવામટી, ઓઘાબાઆના ં

ભકાનભા,ં જડીમા. 
૧૫ શ્રી એવ.જે. વ્માવ ટ્ટાલાા ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯    વ્માવ ડરેી, ચયા ાવે, મુ  .ધ્રર.  
૧૬ શ્રી અય.એભ.ટાકં ે. તત..જડીમા ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૫૧૦૧૪૧૦૨૪ - - દયીમારાર ભહંદય ાવે, યભેળબાઆ 

વ્માળના ભકાનભા,ં જડીમા 
૧૭ શ્રી ફી.એભ.યભાય જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૨૨૭૩૪૭૩૭૪ - - જરાયાભ વવામટી, ઓઘાબાઆના ં

ભકાનભા,ં જડીમા. 
૧૮ શ્રી જી.એ.ચોશાણ જુ.કરાકઁ ૦૨૮૯3 ૨૨૨૦૬૧ ૯૪૨૮૭૦૪૯૮૬   જરાયાભ વવામટી, ઓઘાબાઆના ં

ભકાનભા,ં જડીમા. 
૧૯ શ્રી ી.વી.ગ્રાલત ટ્ટાલાા ૦૨૮૯3 ૨૨૨૦૬૧  - - દયીમારાર ભહંદય ાવે, યભેળબાઆ 
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વ્માળના ભકાનભા,ં જડીમા 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ જુનાગઢ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એભ.એ.વૈમદ . ે. તત..− તલવાલદય 0૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ − − − જીલયાજયા , તલવાલદય 

૨ કુ.એવ. કે.લઘાવીમા જુ.કા. “ “ − − − − પે્રભયા, તલવાલદય 

૨ શ્રી કે.એર.યાઠડ ટ્ટાલાા “ “ − − − યાભધાભ.કારવાયી યડ, તલવાલદય. 

૩ શ્રી એન.લી.યભાય આ.ચા. ે. તત..−બંવાણ 0૨૮૭૩ ૨૫૩૨૨૮ − − − જીન સરટ,નલા ફવથટેળન ાવે,બંવાણ 

૪ શ્રી એભ.એભ. હશયાણી જુ.કરાકમ “ “ − − − શનભુાન ળેયી,બંવાણ 

૫ શ્રીભતી ફી.એભ.ગઢીમા ે. તત..−લથંરી 0૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ − − − ટેર ળેયી,લથંરી 

૬ શ્રી એન.ફી.લાઢેય જુ.કરાકમ “ “ − − − 𝑐/𝑜 શ્રી બખુાયી,વૈમદલાડા,લથંરી 
૭ શ્રી અય.જે.ચાદેંગયા ટ્ટાલાા “ “ − − − નલદુગામ  ચક,લથંરી. 
 શ્રી એભ.એર.કડીમાતય ેતત ભાીમા 0૨૮૭0 ૨૨૨૨૧૩ − − − વયકાયી દલાખાના વાભે,ભાીમા 
૮ શ્રી જે.અય.યામજાદા ે હશ.− ભાીમા “ “ − − − વંદયડા તા. કેળદ 

૯ શ્રી એચ.ડી. તવંધલ જુ.કરાકમ “ “ − − − ચયાની ાવે,ભયાયુ યડ,ભાીમા 
૧૦ શ્રીભતી એભ.એચ.ભક્કા ટ્ટાલાા “ “  − − ટ યાભજી ગજેયાના ભકાનભા,ં ભંદયડા 
૧૧ શ્રી એ.એન.ભશતેા ે. તત..− ભંદયડા 0૨૮૭૨ ૨૪૧૪0૮ − − − − 

૧૨ શ્રી એભ.એન.ડાબી જુ.કરાકમ “ “ − − − ાદય ચક ાવે, ભંદયડા 
૧૩ શ્રીભતી જે.જે.ભશતેા ટ્ટાલાા “ “ − − − કયેણી યડ,વયથલતી વવા. , કેળદ 

૧૪ શ્રી અય.એવ.ગવાઆ ે. તત..− કેળદ 0૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩0 − − − ડાગંય લાડી, જુનાગઢ યડ, કેળદ 
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૧૫ કુ.ડી.ફી.ડાગંય જુ.કરાકમ “ “ − − − વયકાયી કલા, .કયેણી યડ, કેળદ 

૧૬ શ્રી એવ.એ.જેઠલા ે. હશ. “ “ − − − ગાધંીનગય વવા. , કેળદ 

૧૭ શ્રી કે.ડી.ગયચય ટ્ટાલાા “ “ − − − ળસ્ક્તનગય,ભાગંય 

૧૮ શ્રી ી.ી.કડીમાતય આ.ચા. ે. તત..ભાગંય 0૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ − − − કંુબાયલાડા,ભાગંય 

૧૯ કુ.એભ.જે.જી જુ.કરાકમ “ “ − − − 𝑐/𝑜 શ્રી કડીમાતય,ળસ્ક્તનગય,ભાગંય 

૨૦ શ્રી એર.ી.ભારુ ટ્ટાલાા “ “ − − − ભાગંય 

૨૧ શ્રી જે.એન.કયંગીમા ે. હશ.−ભાણાલદય 0૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫    થટેથથન ાછ ભાણાલદય 

૨૨ શ્રી એન,એન. દેલયીમા ેતત ભાણાલદય “ “    થટેળન યડ,નલા સરટ ભાણાલદય 
૨૩ શ્રીજે.એ.બડંાયી ટાલાા ભાણાલદય “ “    થટેથથન ાછ ભાણાલદય 

 

 

 

 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ભશીવાગય-લણુાલાડા જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એવ. એ. ભરેક ેટા તતજયી તધકાયી, 

ફારાળીનય 

૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - A-6, ફીથભીલ્રાશ વવામટી,-૬ 
ણફસ્થભલ્રા વવામટી, ફારાળીનય 

૨ શ્રી એ. એભ. યભાય જુ. કરાકમ  ૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - ગકુરેળ વવામટી,ગક્રેળ વવામટી, 
ફારાળીનય 

૩ શ્રી એ. જી. વરકંી જુ. કરાકમ  ૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - અંફીકા વવામટી,અંણફકા વવામટી, 
ફારાળીનય 

૪ શ્રી અય. એભ. યભાય ટાલાા ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - વાઇનાથ વવામટી,વાઇનાથ વવામટી, 
ફારાળીનય 

૫ શ્રી ફી. અય. ફાયીઅ ેટા તતજયી તધકાયી, ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - શ ુદલાખાના નજીક, શ ુદલાખાના 
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વતંયાભયુ નજીક, વીકાયી ીઠા ાવે, વતંયાભયુ 

૬ શ્રીભતત એવ. લી. બઆ ે. હશવાફનીળ ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - એ.ટી.ડી કરેજની ાછ વતંયાભયુ 

૭ શ્રી લામ. અય. બાટીમા જુ. કરાકમ  ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - શ ુદલાખાના નજીક, વીકાયી ીઠા 
ાવે, વતંયાભયુ 

૮ - જગ્માલ ખારી- જુ. કરાકમ        

૯ શ્રી અય. એન. ડાભય ટાલાા ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - દુધની ડયેીની ફાજુભા,ં વતંયાભયુ 

૧0 શ્રી એવ. એન. ટેરીમા ેટા તતજયી તધકાયી, 
કડાણા 

૦૨૬૭૫ ૨૩૬૮૧૭ - - - દીલડા કરની, કડાણા 

૧૧ - જગ્મા  ખારી- જુ. કરાકમ        

૧૨ - જગ્મા  ખારી- જુ. કરાકમ  ૦૨૬૭૫ ૨૩૬૮૧૭ - - -  

૧૩ શ્રીભતત ળાતંાફેન ફી. ખાટં ટાલાા ૦૨૬૭૫ ૨૩૬૮૧૭ - - - પ્રજેકટ કલાટમવમ, હદલડા 
 

 

 

 

 

 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ભશવેાણા જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ એભ.એપ.ચાભડીમા ે.તત. તલવનગરૌ ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૮૯૮૭૮૧૩૪૧ - - ભટી લશયલાડ,ભેઆન ફજાયતલવનગય 

૨ શ્રી ડી.ડી.ચોધયી ે. હશ ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૨૫૬૩૫૭૪૫ - - દેરા તા.જજ.ભશવેાણા 
૩ શ્રી જી.ી. ચોધયી જુ.કા. 

 

૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૦૯૦૫૭૧૪૯ - - મુ.ંકીમાદય .ગુજંા 
તા.તલવનગ૨ જી.ભશવેાણા 

૪ શ્રી વી.કે.નામી જુ.કા. 
 

૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ 
 

૯૭૨૪૬૦૪૯૩૭ - - મ.ુ.સુઢંીમાતા.લડનગ૨ જી.ભશવેાણા 
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૫ શ્રી જીજ્ઞેળ જી.ટેર જુ.કા. ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૦૪૨૬૨૦૮૦ - - મ.ુ.ભશયેલાડા,તા.ઉંઝા 
૬ શ્રી એવ.એન.યાઠડ ૫ટાલાા ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૦૯૦૫૧૧૯૩ - - મ.ુ.ઘાઘયેટ તા.તલવનગ૨ 

 

૭ શ્રી અઆ.ડી.ભદી ે.તત.. લડનગ૨ ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૪૨૬૫૦૭૫૯૪ - - ફી-૨૦,નલદીફ્રેટ,શાઆલે યડ,વંભધય 
ભહંદય વાભે,ભશવેાણા-૨ 

 
૮ 

શ્રી જી.એભ.પ્રજાતત ે.હશ. ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૯૦૯૧૭૯૭૩૫ - - મુ.ં.ફાવણા,તા.તલવનગરૌ 

૯ કુ.જે.એભ.ચોધયી જુ.કા. ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩  - - મ.ુતયબ તા.તલવનગય જજ.ભશવેાણા 
૧૦ શ્રી એન.ડી.યાઠડ ૫ટાલાા ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૦૯૯૪૧૫૪૬૭ - - લણક૨લાવ ભ૨૨ુ દ૨લાજા 

લડનગ૨ 

૧૧ શ્રી લી.એભ.ટેર ે.તત.. કડી ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૭૨૪૪૭૩૧૯૦ - - ૫૧,કૃષ્ણવાગય વવા.નાગરયુ,ભેહ્વાણા 
૧૨  

શ્રી અઆ.ી.ભાી 
ે.હશ. ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૯૨૫૧૮૦૧૧૫ - - મ.ુ.કડી,જજ.ભશવેાણા 

૧૩ શ્રી અય.અઆ.છલા જુ.કા. ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૮૯૮૬૯૭૭૪૧ -  મ.ુ.રંચ,તા.જજ.ભશવેાણા 
૧૪ શ્રી એપ.એચ.વૈમદ 

 

૫ટાલાા ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૯૭૮૮૫૯૪૪૩  - બાગતલાડ કથફા કડી 

૧૫ શ્રી ફી.એ. ભકલાણા વ.તત.. ઉંઝા ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ ૯૮૯૮૭૩૬૪૧૭ - --- ૨૩,આન્સદયાાકમ વવામટી. લીવનગરૌ 
૧૬ શ્રી એ.ફી.ટેર 

 
ે.હશ. ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ ૯૮૨૫૭૫૩૦૩૩ - 

 
- એ-૧,વંદમૅ ફગં્રઝ,શટર 

યભાન ની ાછ ,ઉંઝા 
૧૭ શ્રી અય. ી. ઠાક૨ જુ.કા. ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ ૨૫૧૪૬૦ - - મુ.ં.પ્રધાનયુા. તા.ઉંઝા 
૧૮ ખા રી જગ્મા ટાલાા       
૧૯ શ્રી એ.એભ.ટેલૌ ે.તત.. ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૬૭૨૮૮૯૬ --- --- મ.ુ.લક્તાયુ, 

તા.હશંભતનગય જજ.વાફયકાઠંા 
૨૦ શ્રીભતત તપ્રમકંા અય જુ.કા. ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૭૫૧૨૬૯૮ -  C/Oટેર ળૈરે  

મ.ુ.જેયુ,તા.તલજાયુ 
૨૧ શ્રી એ.અય.ચોધયી જુ.કા. ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૯૧૩૧૬૪૧૭૫ - - મુ.ં.ખદરયુ તા.લીવનગરૌ 
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જજ.ભશવેાણા 
૨૨ કુ.નેશા ચોધયી જુ.કા ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૯૫૧૩૩૯૯   મ.ુયઠી તા.ખેયાલ ુજજ.ભશવેાણા 
૨૩ શ્રી ફી.અય. ઠાક૨ ૫ટાલાા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૦૯૪૯૫૨૮૨  - ઠાક૨લાવ ઉંડીપી 

૫યા ભશવેાણા. 
૨૪ શ્રી ફી.એવ.યભારૌ  ે.તત.. 

ખેયાલ ુ
૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૭૨૪૩૬૬૭૧૭ - - ૫૬,થલવતતક વવામટી,તાલયીમા યડ, 

ભશવેાણા 
૨૫ કુ.કે.એર.ટેર ે.હશ. ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૯૯૮૭૩૧૪૫૮   મ.ુ.સુહંઢમા તા.ખેયાલ ુજજ.ભશવેાણા 
૨૬ શ્રી ી.અય. જી જુ.કા. ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૨૨૭૨૫૪૯૯૩ -- - ખાયીકુઇ બાૂશભણલાવ  ખેયાલુ ં
૨૭ શ્રીએભ.અઇ. ફશરેીભ જુ.કા. 

 
૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૭૨૬૦૨૭૬૧૦ -- - ઠે.ફશરેીભલાવમ.ુ.તા.ખેયાલુ ં

જી.ભશવેાણા 
૨૮ શ્રી એન.એભ.ઠાક૨ ૫ટાલાા ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૮૨૫૫૫૯૬૬૪ -- - ટેફરીલાવ મ.ુ.ખેયાલ ુ

જજ.ભશવેાણા 
૨૯ શ્રી.એન.એભ.વરકંી ે.તત.. ફેચયાજીઃ ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૯૭૮૫૮૮૯૩૫ - - ૨૧/શબુરક્ષ્ભીવવામટી,તલબાગ-૨ -

ભયયુાાણીનીટાકંી ાવે, તલવનગય 
રંક યડ, ભશવેાણા-૧ 

૩૦ શ્રી વી.ી.ટેર 

 

જુ.કા. ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૬૬૨૪૮૮૪૦૯ - - ભીઠીઘાયીમાર, તા.ફેચયાજી જજ.ભશવેાણા 

૩૧ શ્રી અય. લી.ચોધયી જુ.કા. ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૬૨૪૬૬૩૪૨૬ - - મ.ુ.લણાગરા,તા.ઉંઝા 
૩૨ શ્રી ફી.વી.ચોશાણ ૫ટાલાા ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૯૧૩૦૪૯૮૬૦ - - મ.ુ.ખાબંેર તા. ફેચયાજી 

 

 

 

 

 

 

 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ભયફી જજલ્ર 
.નં નાભ શદ એવ.ડી. પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
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. ટી.કડ કચેયી ઘ૨ 
(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એન.જે.જી ે.તત..         લાકંાનેય ૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ ૯૯૧૩૫૨૯૧૨૨ - - બાટીમા વવામટી,એચ.કે.જાનીના 

ભકાનભા,ંભયુીમા શનભુાન ભહંદય 
ાવે,લાકંાનેય. 

૨ કુ.એવ.ય.ુ લકાણરમા જુ. ક્રાકમ            '' '' ૯૯૨૪૭૯૧૯૪૪ - - ભીરેનીમભ નગય, યાજકટ યડ, 
લાકાનેય. 

૩ શ્રીભતી એવ.વી. રાડલા ેટા શીવાફનીળ     " " ૭૫૫૯૨૩૧૪૩૬ - - c/o ઘડીમા તનરેળબાઆ, શયીાકમ 
વવામટી, ભયફી 

શાઆલે,નલાયા,લાકંાનેય. 

૪ શ્રી અય.લી. ઈાધ્મામ ટાલાા           '' '' ૯૯૯૮૮૪૩૭૩૭ - - ધભમ બસ્ક્ત, બ્રહ્મૌ વભાજ વવામટી , 
લાકંાનેય 

૫ શ્રી ી.એચ.લેકયીમા ે.તત..    ભાીમા -ભી. ૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ ૯૭૨૭૯૭૭૭૫૧ - - ભકાન ન-ં૩૧ બયલાડ ળેયી,હશયજી 
ફાબબુાઇ લાણીમાના ભકાનભા,ભાીમા 

ભંમાણા. 
૬ શ્રી એભ.એ. ફડા જુ. ક્રાકમ         '' '' ૯૯૭૯૮૮૫૬૮૫ - - શયીજન લાવ દેલજજ જુા વરકંી ના 

ભકાન ,  ભાીમા- ભી. 
૭ શ્રી.ી.લી.ઠાકય ે.તત.        શલદ ૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ ૯૭૨૫૩૨૭૧૬૬ - - c/o લવતં ાકમ શલદ 

૮ શ્રી.ફી.કે.લાઘરેા જુતનમય ક્રાકમ      ,, ,, ૯૯૧૩૫૮૧૨૪૩ - - વયકાયી લવાશત ક્લાટમય ન-ં૭ શલદ 

૯ શ્રી.એભ.એ.દલે જુતનમય ક્રાકમ      ,, ,, ૯૯૭૯૯૯૯૦૭૬ - - "વાઆ સભુન" લવતં ાકમ-૧, શલદ 

૧૦ શ્રી.કે.જે.મુંીમા ટાલાા           ,, ,, ૯૭૨૬૨૮૨૩૭૦ - - કયાચી કરની કંુબાયયા શલદ 
 

 

ેટાતતજયી કચેયીઓ નડીઅદ જજલ્ર 
.નં નાભ શદ એવ.ડી. પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
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. ટી.કડ કચેયી ઘ૨ 
(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એભ. કે યમ ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ 

 
૯૮૭૯૩૭૩૪૬૮ - subt r s-kheda-

khe@guj ar at .gov.i n 
મ.ુ તલઠ્ઠર યુા તા.ખેડા 

૨ શ્રી એભ.એભ.યભાય ેટા હશવાફનીળ ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ 
 

૯૯૨૫૧૧૦૫૧૭ - subt r s-kheda-
khe@guj ar at .gov.i n 

જરાયાભ વવામટી ખેડા 
−ભાતય યડ ખેડા 

૩ શ્રી કે.એચ.ભ્રભબટ્ટ જુ .ક્રાકમ  ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ ૯૪૨૯૨૧૨૧૩૧ - subt r s-kheda-
khe@guj ar at .gov.i n 

૯,જરાયાભ વવામટી ખેડા 

૪ શ્રી ફી.એભ.યફાયી ટાલાા ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ -- - subt r s-kheda-
khe@guj ar at .gov.i n 

મ.ુભયીડા યફાયી લાવ જજ.ખેડા 

૫ શ્રી જે.જે ગઢલી ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ 
 

૨૫૫૭૨૨૯ 
૯૯૨૫૪૮૬૮૭૫ 

- subt r s-kapad-
khe@guj ar at .gov.i n 

એ−૫ તતરૂતી વવામટી કડલજં 

૬ શ્રી ી.ડી ળાશ ેટા હશવાફનીળ ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ 
 

૯૪૦૮૧૭૧૯૬૯ - subt r s-kapad-
khe@guj ar at .gov.i n 

ીા ખડકી રાફંી ળેયી કડલજં 

૭ શ્રી  એભ.ય.ુગઢલી જુ .ક્રાકમ  ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૯૮૭૯૧૮૬૪૮૭ - subt r s-kapad-
khe@guj ar at .gov.i n 

૬૧ મગીનગય− ૧ ડાકય યડ કડલજં 

૮ શ્રી ડી. કે.ડંમા ટાલાા ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૮૧૪૦૪૨૦૪૨૨ - subt r s-kapad-
khe@guj ar at .gov.i n 

ગજુયાત શાઈવાગં ફડમ કડલજં 

૯ શ્રી ટી.ફી.ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ 
 

૯૪૨૮૧૫૨૫૮૫ - subt r s-t hasr a-
khe@guj ar at .gov.i n 

૨,ભાતંગી વવામટી,કટમની ફાજુભા,ંઠાવયા 

૧૦ શ્રી અય.જે.ચોશાણ ેટા હશવાફનીળ ૦૨૬૯૯ ૨૫૩૦૮૯ ૯૪૨૬૦૩૭૬૮૮ - subt r s-t hasr a-
khe@guj ar at .gov.i n 

૧૨/ વયકાયી લવાશત થટેળન યડ,ઠાવયા 

૧૧ શ્રી એપ.એભ.ચાલડા ટાલાા ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ -- - subt r s-t hasr a-
khe@guj ar at .gov.i n 

મ.ુ.જયાયુા તા.ઠાવયા જજ.ખેડા 
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ેટાતતજયી કચેયીઓ નલવાયી જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એવ.વી ભવુાયા ે.તત.તધકાયી,ગણદેલી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૯૨૪૫૩૯૦૭૪ --- --- રીભડાચક,  ફીરીભયા 
૨ શ્રી વી.એભ.ાઠક જુ.કરાકમ  ગણદેલી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૮૭૯૩૪૪૮૨૦ - - રીભડાચક,કુલા ાવે, ફીરીભયા. 
૩ શ્રી એભ.એભ.યાણા ટાલાા ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૯૯૮૮૬૭૬૯૬ - - ચતથમાની લાડી,ફદંય યડ ,ફીરીભયા 
૪ શ્રી અય ફી વનલણ ે

ે.તત..ચીખરી 
(આન.ચાજૉ ) 

૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૯૭૪૨૨૬૭૬૨ --- -- રગંયલાડ , ચાયરુ ,નલવાયી. 

૫ શ્રી ી.ફી.ફાયૈમા ે.હશ. .ે.તત.કચેયી 
ચીખરી 

૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૪૨૭૪૬૦૮૯૧ - - ૨૨-યાભનગય,નેળનર શાઆલે-૮, વભયરી 
તા. ચીખરી 

૬ શ્રીભતી લી.લી.ટેર ટાલાા,ે.તત.ચીખરી ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૭૧૨૮૩૦૩૬૭ - - ભયયુ ાકમની ફાજુભા ં
,ધાયાગીયી,નલવાયી. 

૭ શ્રી એન.કે .ગામકલાડ ે.તત..લાવંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૫૩૭૪૯૩૯૩૬ - - ભંઢાફાયી, .ડાભરીમા તા.લાવંદા 
જી.નલવાયી 

૮ શ્રી જી.ફી.ટેર ે.હશ. લાવંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૮૧૨૮૫૧૫૪૨૦ - - વયકાયી કલાટમય લાવંદા. 
૯ શ્રી કે લી ટેર જુ.કરાકમ ,ે.તત.ક.લાવંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૭૧૪૩૧૭૬૯૭ - - ોામફર કરની,લાવંદા 
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ેટાતતજયી કચેયીઓ  ારન૨ુ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એન.એચ.વરકંી ઇ.ચાજૉ ે.તત..દાતંા ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૬૬૨૭૨૦૯૨૨ - - પ્રજાતતલાવ દાતંા 
૨ શ્રી ફી.અય.ફાલા જુ.કા ,, ,, ૯૯૦૯૪૮૮૫૦૮ - -- આન્સદયાનગય, મ.ુ દાતંા 
૩ શ્રી ડી.ઝેડ.દેવાઆ ટાલાા ,, ,, ૯૮૭૯૨૩૦૭૮૨ - - આન્સદયાનગય, લવી યડ, દાતંા. 
૪ શ્રી.ી.જી.ચોશાણ ે.તત..ડીવા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - યફાયી ટેકયા. ડીવા 
૫ શ્રી.ડી.ફી.શ્રીલાથતલ જુ.કા ,, ,, ૯૪૨૬૪૦૩૮૯૪ - - યાભજીભહંદય ાવે ડીવા 
૬ શ્રીભતત.ભાલ્લીકાફેન જે.જળી જુ.કા ,, ,, ૯૪૦૮૪૦૯૭૪૮   યેલ્લેથટેળન ાવે ડીવા 
૭ શ્રી કે.એચ.જી જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ,, ,, ૯૮૯૮૨૪૬૦૬૬ - - વાઇફાફા ય શાઈવ ડીવા 
૮ શ્રી ય.ુકે.ભાજીયાણા ટાલાા ,, ,, ૯૪૨૭૬૩૯૪૩૩ - - યફાયી ટેકયા. ડીવા 
૯ શ્રી.લી.વી.ચંાર ે.તત.. હદમદય ૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - યશ.ેગામત્રીનગય વવામટી હદમદય 

થયાયડ 
૧૦ કુ.જે.કે.ચોધયી ે.હશ. ૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭    ઓગડ ટેકયા હદમદય 

૧૧ શ્રી ી.કે.તેયલાડીમા જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ,, ,, ૯૯૧૩૯૮૮૮૧૯ - - આંફરીલાવ હદમદય 

૧૨ શ્રી.અય.એર.ચોશાણ ટાલાા ,, ,,    વયકાયી લવાશત હદમદય 

૧૩ શ્રી અય.ી.ધાણધયા ે.તત.. તળશયી ૦૨૭૪૭ ૨૩૩૭૭૩ ૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - જનતા વવામટી, તળશયી 
૧૪ શ્રી એચ.કે.ટેર જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ,, ,, ૯૪૨૭૦૪૦૬૭૯ - - ચામુડંા વવામટી,તળશયી 
૧૫ શ્રી.અઇ.કે.યભાય ે.તત..થયાદ ૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - યાધેક્રુષ્ણ વવામટી ગામત્રી શાઇથકુરની 

ાછ થયાદ 
૧૬ શ્રી એચ.ી.વરકંી ે.હશ. ,, ,, ૯૪૨૭૩૩૭૭૦૨૦ - - થયાદ સરટ થયાદ 

૧૭ શ્રી એ.એવ.યતનયુા જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ,, ,, ૯૯૦૯૬૭૫૫૮૩ - - અળાયુા ભહંદયની વાભે થયાદ 

૧૮ શ્રી અઇ.અય.યાઠડ ટાલાા ,, ,, ૯૯૭૯૩૭૩૨૫૫ - - યભાય લાવ થયાદ 
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૧૯ શ્રી.અઇ.વી.ઠાકય ે.તત..ધાનેયા ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૩૫૬૭૦૫ - - યે.ટેરલાવ ધાનેયા 
૨૦ શ્રી ી.જી.કયેણ જુ.કા ,, ,, ૮૯૮૦૫૦૭૧૬૮ - - તલલેકાનદંવવામટી ની ફાજુભા ધાનેયા 
૨૧ શ્રી કે.કે.યભાય ટાલાા ,, ,, ભ.નથી - - તલલેકાનદં શાઇથકુર ની ફાજુભા ધાનેયા 

 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ાટણ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી ડી.અય.યીખ ેટા તતજયી તધકાયી

−  તવધ્ધયુ 
૦૨૭૬૭ ૨૨૦૩૯૪    ૧૨−એ,નય નાયામણ વવામટી ાટણ 

૨ શ્રીભતી એચ.ફી.ટેર ેટા હશવાફનીળ “ “    રક્ષ્ભી તવધ્ધયુ 

૩ શ્રી જે. કે.ઠાકય ટાલાા “ “    ણફના કમ્રેિ ાટણ 

૪ શ્રી એર.જે.પ્રજાતી ેટા તતજયી તધકાયી
−  ચાણથભા 

૦૨૭૩૪ ૨૨૨૨૦૬    ળકંય વવામટી ાટણ 

૫ શ્રી અય.એ.ટેર ેટા હશવાફનીળ “ “    રુાણીયુા ચાણથભા 

૬ શ્રી ફી.ડી.ભકલાણા જુ.કરાકમ  “ “    દુખલાડ જચક ાટણ 

૭ શ્રી એભ.એન.બીર ટાલાા “ “    રુાણીયુા ચાણથભા 

૮ 

 
શ્રી જી. કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી

−  શાયીજ 
૦૨૭૩૩ ૨૯૨૨૧૦    લાલ્લ્ભકી નગય શાયીજ 

૯ શ્રી જે.ી.ચોધયી જુ.કરાકમ “ “    કાતયા,શાયીજ 
૧૦ શ્રી કે.એવ.ચોધયી ેટા હશવાફનીવા “ “    મળ નગય  વવામટી ાટણ 

૧૧ શ્રી લી.એન. દેવાઆ ટાલાા “ “    જી.આ.ફી.ાવે શાયીજ 
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૧૨ શ્રી એન.જે.યાલર ેટા તતજયી તધકાયી
−  યાધનયુ 

૦૨૭૪૬ ૨૭૭૨૨૭    ગકુલ્નગય વવામટી યાધનંયુ 

૧૩ શ્રી જી.ી.જળી ેટા હશવાફનીળ “ “    ૪, ગકુલ્નગય વવામટી યાધનંયુ 
૧૪ શ્રી ફી.એભ.ચોધયી જુ.કરાકમ  “ “    વયદાયયુા યાધનયુ 

 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ ૨ફદં૨ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ −−−−−ખારી જગ્મા  −−

−− 
ેટા તતજયી તધકાયી યાણાલાલ ૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 

@gujarat.gov.in 
 

૨ શ્રી કે.અય.ભલુા જુ.કરાકમ  
−  ે. તત.ક.યાણાલાલ 

૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 

@gujarat.gov.in 
ગારયા યાણાલાલ 

૩ −−−−−ખારી જગ્મા −ે −

−− 

જુ.કરાકમ  
−  ે. તત.ક.યાણાલાલ 

૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 

@gujarat.gov.in 
 

૪ શ્રીભતત કે.ડી.અગઠ ટાલાા
− ે. તત.ક.યાણાલાલ 

૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 

@gujarat.gov.in 
રીવ કલા,,યાણાલાલ ાવે. 

૫ શ્રી ી.એવ.યાલર ેટા તતજયી તધકાયી 
કુતતમાણા 

૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 

@gujarat.gov.in 
તાલકુા ચંામતની ફાજુભા ઁકુતતમાણા 

૬ શ્રી એવ.જી.બારડીમા ેટા હશવાફનીળ 

−   ે. તત.ક કુતતમાણા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 

@gujarat.gov.in 
છામઁા યફદંય 

૭ શ્રી કે.એન. કેરૈમા જુ.કરાકમ  ે. તત.ક કુતતમાણા ૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 

@gujarat.gov.in 
બાગ્મaદમ ાકમ કુતતમાણા 

૮ શ્રી અય.જી.ડઁયા ટાલાા 
−  ે. તત.ક કુતતમાણા 

૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 

@gujarat.gov.in 
શયીઓભ વવામટી કુતતમાણા 
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ેટાતતજયી કચેયીઓ યાજકટ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી ફી. ી. વયલૈમા ે.તત. ડધયી ૦૨૭૨૦ ૨૩૩૪૧૧ ૯૪૨૭૨૨૦૦૪૬ - - ફારાજી ાકમ , ભલૈમા વકમર ાવે, 

ડધયી. 
૨ કુ.અય.અઇ.કરાડીમા જુતનમય ક્રાકમ  ,, ,, ૯૦૩૩૯૬૫૫૪૦ - - ફારાજી ાકમ , ભલૈમા વકમર ાવે, 

ડધયી . 
૩ શ્રી એ.ડી.યાઠડ ટાલાા        ,, ,, ૯૯૧૩૪૪૫૫૦૩ - - ફારાજી ાકમ , ભલૈમા વકમર ાવે, 

ડધયી. 
૪ શ્રીભતી એચ.ઓ.ચેતા ે.તત.  જવદણ ૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ ૯૪૨૭૨૭૫૩૮૦ - - અટકટ યડ, શનભુાનજી ભદંીય ાવે, 

જવદણ 
૫ શ્રી કે. એભ.યભાય ેટા હશવાફનીળ  ૦૨૮૧ ૨૨૦૨૪૮ ૯૯૦૪૯૩૮૯૮૪ - - c/o દાભજીબાઆ ઓધલજીબાઆ તભસ્રી. 

તલંછીમા યડ. વની લાડી ની ાછ. 
જવદણ 

૬ શ્રી ડી.એવ. ઘાડલી જુ. ક્રાકમ    '' '' ૭૩૫૯૬૨૨૫૦૨ - - લાજસયુ યા , ણરવ રાઆનની ફાજુભા ં
, જવદણ. 

૭ શ્રી ી.જી.કાગ્માતય ટાલાા   '' '' ૯૮૯૮૯૭૦૧૫૨ - - વયકાયી ક્લા. ન-ં ૫ , અટકટ યડ 
જવદણ. 

૮ શ્રીભતીઅય.કે.જળી ે.તત.  જેતયુ ૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ ૯૭૨૭૦૬૪૪૮૦ - - ભયનગય યડ , ડફયીમા લાડી. 
તળલશયી એાર્ટ્મભંટ, જેતયુ 

૯ શ્રી અય.જે.યાદડીમા ેટા હશવાફનીળ  '' '' ૯૪૨૯૪૧૮૧૪૪ - - c/o ઢરયીમા દીક જે. જુનાગઢ 
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યડ,ળીલભ ાકમ . "ઓભ" જેતયુ. 
૧૦ શ્રી એચ.જે.જાડજેા જુ. ક્રાકમ   '' '' ૯૮૨૪૪૫૮૧૦૦   ખડયા, ળેયી ન.ં૧-આ,ળકંયના ભહંદય 

ાવે,જેતયુ. 
૧૧ શ્રી એન. ટી. જળી ટાલાા ' '' '' ૯૪૨૮૨૮૪૩૫૨ - - યાજકટ યડ,, બાદય કરની ક્લાટમય ન-ં

૭,બ્રક ન-ં૨,  જેતયુ 
૧૨ શ્રી એચ.એન.ડાગંય ે.તત.    ઈરેટા ૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ ૯૭૨૭૮૦૦૧૧૧ - - ભશન નગય , વશીદ જુ મન યડ, 

ઈરેટા. 
૧૩ શ્રી જે.એભ.તાડા ે.હશ.      '' '' ૯૯૦૯૧૬૪૩૮૦ - - કાા નારા ાવે,યફદંય યડ,ઈરેટા. 
૧૪ શ્રી એન.અઆ.દેલમયુાયી જુ. ક્રાકમ   '' '' ૯૪૨૮૩૨૭૬૮૩ - - વયકાયી ક્લાટમય ન:ં ૩ ,શ ુદલાખાના 

ાવે, કરકી યડ, ઈરેટા. 
૧૫ શ્રી એભ.એ.અચામમ ટાલાા ,, ,, ૯૮૨૫૩૨૧૦૫૬ - - c/o વી.ટી. જળી ,જુના ફવ થટંડ ાવે, 

ળાક્ભાકેર્ટ્મલાી ળેયી, ઈરેટા 
૧૬ શ્રી જે.જી.કંુડાણરમા ે.તત..  ધયાજી '' '' ૯૪૨૮૨૮૦૮૦૬ - - ૨-લીથલકભામ વવમટી.બ્રક 

ન.ં૪૨.જભનાલડ યડ.ધયાજી 
૧૭ શ્રી કે.એભ.ડંયા ેટા હશવાફનીળ  '' '' ૯૪૨૯૯૧૭૬૨૨ - - વયકાયી ક્લાટમય ન:ં ૧૦/ફી, થટેળન 

સરટ ધયાજી. 
૧૮ શ્રી એર.એવ.વંદયલા જુ. ક્રાકમ           '' ''    c/o વની ફીશાયીબાઆ જભનાદાવના 

ભકાનભા,ંફારધાનાચયા ધયાજી. 
૧૯ શ્રી એભ.એભ.વરકંી ટાલાા         ' '' '' ૭૫૬૭૭૮૯૪૮૦ - - વયકાયી ક્લાટમય ન:ં ૧/ફી, થટેળન સરટ 

ધયાજી. 
૨૦ શ્રી એ.ડી.યભાય ે.તત..   ગંડર '' '' ૯૮૨૪૨૧૮૧૩૭ - - થટાપ ક્લાટય -૨ તાલકુા વેલાવદન ાવે 

યેળ્લે થટેવન ાવે,ગંડર. 
૨૧ શ્રી ડી.એન.બટ્ટ ના.હશ.   '' '' ૯૮૨૫૦૯૮૩૮૯ - - બગલદયા,ટેર લાડી ાવે,ગંડર. 
૨૨ શ્રી વી.કે.ભશતેા ે.હશ.      '' '' ૯૪૨૮૨૬૯૧૯૫ - - ગડા ળેયી,ભટી ફજાય ાવે,ગંડર. 
૨૩ શ્રીભતી એવ.એચ. શાથી જુ. ક્રાકમ    '' '' ૯૮૭૯૯૧૫૨૪૦ - - િયધાભ વવામટી,ળેયી ન-ં૩, બ્રક 
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ન:ં ૨૯, ગંડર. 
૨૪ શ્રીભતી ડી.અય. યભાય જુ. ક્રાકમ   '' '' ૯૪૨૭૯૬૫૭૩૨ - - બજયાજયા ળેયી ન-ં૧૨,ગંડર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  યાજી૫ા જજલ્ર 
.
ન.ં 

નાભ શદ એવ.ડી. 
ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ ખારી જગ્મા  ેટા તતજયીતધકાયી  

કેલડીમા કરની ૦૨૬૪૦   ૨૩૨૦૧૫   
subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in 

 − 

૨ 
શ્રી ી.અય.તડલી 

જુતનમય કાયકુન ે. તત.ક. 
કેલડીમા કરની 

૦૨૬૪૦   ૨૩૨૦૧૫   
subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in ફી−  તયા ટાઆ  કેલડીમા કરની 

૩ 
ખારી જગ્મા  

જુતનમય કાયકુન ે. તત.ક 
. કેલડીમા કરની 

૦૨૬૪૦   ૨૩૨૦૧૫   
subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in 

 − 

૪ 
શ્રી જી.જે.તડલી  

ટાલા, ે. તત.ક.  
કેલડીમા કરની 

૦૨૬૪૦   ૨૩૨૦૧૫   
subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in ફી−  તયા ટાઆ  કેલડીમા કરની 

mailto:subtrs?kevadiya?nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs?kevadiya?nar@gujarat.gov.in
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૫ ખારી જગ્મા  ેટા તતજયીતધકાયી  
ડડેીમાાડા ૦૨૬૪૯   ૨૩૪૦૪૮   

subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ.તા.ડડેીમાાડા જજ.નભમદા 

૬ 
શ્રી એવ ી તડલી  

ેટા હશવાફનીળ  ે. તત.ક. 
ડડેીમાાડા 

૦૨૬૪૯   ૨૩૪૦૪૮   
subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ.તા.ડડેીમાાડા જજ.નભમદા 

૭ 
શ્રીભતત એભ.જી.લવાલા 

ટાલાા  ે. તત.ક. 
ડડેીમાાડા 

૦૨૬૪૯   ૨૩૪૦૪૮   
subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ.ડડેીમાાડા જજ.નભમદા 

૮ શ્રી.વી ફી તડલી  ેટા તતજયીતધકાયી  
વાગફાયા  ૦૨૬૪૯   ૨૩૪૦૪૮   

subtrs − sagb
− nar@gujarat. gov. in વયકાયી લવાશત યાજીરા 

૯ શ્રી.વી.એભ.લવાલા  
ેટા હશવાફનીળ  

 ે. તત.ક.વાગફાયા  ૦૨૬૪૯   ૨૫૫૦૨૯   
subtrs − sagb
− nar@gujarat. gov. in વયકાયી લવાશત વાગફાયા 

૧૦ 
ખારી જગ્મા  

ટાલાા  ે. તત.ક. 
વાગફાયા  

૦૨૬૪૯   ૨૫૫૦૨૯   
subtrs − sagb
− nar@gujarat. gov. in 

−  

 

 

 

ેટાતતજયી કચેયીઓ સ૨ુત જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એચ.ી ગાભીત ેતત 

ફાયડરી 
૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ ૨૨૭૫૪૪ - - ફાયડરી 

૨ શ્રીભતત અય એવ ટેર ેહશ -//- -//- - - - એ-૯ ફીકે ાકમફાયડરી 
૩ શ્રીભતતી.ી.ચોધયી જુ ક -//- -//- - - - ફાયડરી 
૪ ખારી જગ્મા ટાલાા -//- -//- - - -  

૫ શ્રી એચ ડી ટંડરે ેતત 

ભાગંય 

૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ ૯૭૨૩૭૫૮૧૧૫ - - ભાગંય  તા .ભાગંય  

૬ શ્રી.એ.એવ.લાવંીઅ ેહશ -//- -//- - - - ઝડંાચક ભાગંય 

mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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૭ શ્રી એ એ લવાલા ટાલાા -//- -//- - - - ગલ.કલાટમવભાગંય 

૮ શ્રી ી અઆ ટેર ેતત 

ભહલુા 
૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ ૯૬૬૨૫૨૭૬૯૧ - - ભહલુા  તા.ભહલુા 

૯ શ્રીભતત એચ એભ હશયાલકય ેહશ -//- -//- - - - ભહલુા 
૧૦ ખારી જગ્મા ટાલાા -//- -//- - - -  

૧૧ શ્રી ી.એ.ભાકંહડમા કાભયેજ 

ેતત 

૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ - - - કાભયેજ ગાભ કાભયેજ 

૧૨ શ્રી કે એવ લવાલા જુ ક -//- -//- - - - ગલ.કલાટમવ 

ભાડંલી 
૧૩ શ્રી વી જી યાઠડ ટાલાા -//- -//- - - - કવાડ સયુત 

૧૪ શ્રી ફી ટી યાલર ેતત 

ભાડંલી 
૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ ૯૮૨૫૨૧૨૩૫૮ - - ગલ.કલાટમવસયુત 

૧૫ શ્રી અય.અય.ચોધયી ેહશ      --- 

૧૬ ખારી જગ્મા ટાલાા       

 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ સયેુસરનગ૨ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી એચ.એ.વરકંી ે.તત..રંફડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૨ ૯૪૨૮૨૯૩૧૨૪ -  -  ભટા ભહંદય ાછ, રંફડી. 
૨ જે.કે.લાઘરેા જુ.કા. રંફડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૨ ૯૯૭૯૨૩૭૬૯૬ -  -  યાભક્રુષ્ણ વવામટી,થટેળન યડ, રંફડી 
૩ એભ.જે.લડીમા ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૨ --- -  -  ફાશરેાયુા,ચબતુયા ાવે, રંફડી 
૪ અય.ફી.કણઝયીમા જુ.કા. રંફડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૨ ૯૮૨૪૨૦૨૮૮૩ -  -  વકાયી લવાશત, રખતય 
૫ ડી.ી.રારાણી ટાલાા ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૨ ૮૪૬૯૧૨૦૭૪૪ -  -  વકાયી લવાશત, રખતય 
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૬ શ્રી એવ.ફી.યભાય ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨૩૭૭૭૭ -  -  ળકયા ા ળેયી, ધ્રાગંધ્રા 
૭ શ્રી એ.ફી.યભાય ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૯૬૦૧૩૨૨૪૩૯ -  -  ઘરેડી ા, ધ્રાગંધ્રા 
૮ વી.એભ.માણજ્ઞક જુ.કા. ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ -  -  -  દેાાન ચય, ધ્રાગંધ્રા 
૯ જી.જે બટ્ટ જુ.કા. ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ -  -  -  વસૃદાલન ાકમ , ધ્રાગંધ્રા 
૧૦ અય.અય.ઠાકય ટાલાા, ૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - -  -  દેાાન ચય, ધ્રાગંધ્રા 
૧૧ શ્રી એભ.ફી.તલયભગાભી ે.તત..ાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩૨૩૨૯૨ -  -  તલયભગાભી લાવ, ાચં શાટડી ાટડી 
૧૨ ફી.એ.યાઠડ જુ.કા. ાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૯૭૨૬૯૩૨૬૪૯ -  -  ળકંયયા, ાટડી 
૧3 શ્રી જે.જે.યાણા ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૯૦૧૬૬૮૩૨૭૦ -  -  ાચં શાટડી ાટડી 
૧૪ એચ.અય.વૈમદ ટાલાા, ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૯૭૨૫૮૫૫૨૦૫ - - લાસડુીમાલાવ, ાટડી 
૧૫ શ્રી અય.જે.બાડકા ે.તત..લઢલાણ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩૨૭૮૦૨  

 
 શલા ભશરે યડ,લઢલાણ 

૧૬ અય.ી.તલઠ્ઠરાયા જુ.કા. લઢલાણ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૮૭૯૮૭૪૬૬૮ -  -  નલયંગ વવામટી-૧, ભકાન ન.ં૩  ૮૦ 
ફૂટ યડ,લઢલાણ 

૧૭ એચ.ી.તત્રલેદી જુ.કા.  લઢલાણ ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૨ ૯૭૨૩૭૨૨૫૭૦ -  -  ટંફા, લઢલાણ 
૧૮ ડી.લી.આટરીમા ટાલાા ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ -  -  -  તાલકુા ચંામત ાવે, લઢલાણ 
૧૯ ફી.અય.ઝારા ે.તત..ચટીરા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૯૪૨૮૮૧૨૫૨૫ -  -  જ્મતતનગય વવામટી,ચટીરા 
૨૦ શ્રી અય.ટી.યાલર ેટા હશવાફનીળ ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૯૯૨૫૧૫૫૧૫૦ -  -  ચામુડંા  ધભમળાા ાવે, ચટીરા 
૨૧ એભ.અઆ.યાઠડ જુ.કા. ચટીરા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ - -  -  જુના ફવ થટેસડ ાવે, ચટીરા 
૨૨ ફી.કે.ાડંય ટાલાા, ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૯૯૭૯૮૧૮૦૫૯ -  -  વયકાયી ક્લાટમય, ચટીરા 
૨૩ જી.એચ.યભાય ે.તત..વામરા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૪૪૫૧૭૨૬ -  -  ટેર ળેયી, વામરા 
૨૪ ડી.ફી.ચોશાણ જુ.કા. વામરા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ - -  -  ભુતબાઆ ભવાણી,યજતૂ ળેયી વામરા 
૨૫ ય.ુઅય.લાઘરેા ટાલાા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ - -  -  શહયજન લાવ, વામરા 
૨૬ કે.વી.ત્રાવદીમા ે.તત..રખતય ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૪૨૯૬૪૬૪૦૮  

 

- 

 

 

- 

અશજરીમા ળેયી,ચેતનકુભાય એન. 
અશજરીમાના ભકાનભા,ંરખતય 

૨૭ એ.એવ.ગાબ ુ--વદય-- ૦૨૭૫૨ ૨૨૩૨૪૯ -    વયકાયી લવાશત રખતય 
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૨૮ ડી.એ.ચાલડા જુ.કા. વામરા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૦૯૯૪૩૭૫૯૦ -  -  ગટેળણીમા ળેયી, રખતય 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ  લડદયા જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી. અય.કે.યાણા ે.તત.. ાદયા ૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮ -  - વી-૯,ચતયુ ાકમ વવામટી મ.ુતા.ાદયા 

જજ.લડદયા 
૨ શ્રી એચ.અઆ.યાણા ે.હશ ૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૨૫૦૦૧૯૩૬ -  - વી-૫ ભયધાભ વવામટી 

છાણી જકાત નાકા લડદયા 
 

૩ શ્રી.એવ.એ.ભાયલાડી ટાલાા ૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ નથી -  - વમાજીગજં,યશયુાભ બઠ્ઠા,ભાયલાડી 
ભશલ્ર લડદયા 

૪ શ્રી.એચ.જી.ટેર ે.તત..કયજણ ૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૯૭૪૪૪૧૯૦૪ -  -  ૨૮ એ,સમૂમનગય વવામટી ,ટેર 
ચેમ્ફવમની ાવે,નલાફજાય કયજણ 

૫ શ્રી.ી.જે.લાંદ જુ.ક્રાકમ ૦૨૬૬૬  ૮૪૬૯૮૫૪૬૭૪ -  -  ૧૪૩ ,દભ ાકમ વવામટી,,નલીન 
ફેટયી ાવે ભકયયુા યડ,લડદયા 

૬ શ્રીભતી.એભ.એવ.બટ્ટ ટાલાા ૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ -. -  -  ભટી ખડકી,મ.ુણથત ુતા.કયજણ 

જજ.લડદયા. 
૭ શ્રી એન.એભ.ઠક્કય . ેટા તતજયી તધકાયી 

ડબઆ 

૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૮૯૮૫૮૮૩૧૬ -  -  વ્રજ ભાધ્રમુ,૧૧-ફગં્રઝ, લડમ-૩ ની 
કચેયી વાભે, લાધડીમા યડ 

લડદયા. 
૮ શ્રી.લી.એભ.બટ્ટ જુ,ક્રાકમ ૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૪૦૮૩૪૨૨૨૭ -  -  વી-૧૩ ઘનશ્માધભનગય-ય, વયથલ તી 
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કમ્૪રેિ વાભે, ભાજંરયુ, લડદયા-૧૧ 
૯ શ્રી. ી એવ. ળાશ ે.તત. લાઘડીમા ૦૨૨૬૬૮ -૨૬૨૨૬૧ ૯૮૨૪૦૮૧૨૬૪ -  -  ૨૧ ફી કૈરાવ વવામટી લાઘડીમા યડ 

લડદયા 
૧૦ શ્રી. એવ.વી.ભશતેા ે.હશવાફનીળ ૦૨૨૬૬૮ -૨૬૨૨૬૧ ૯૭૧૪૯૪૪૯૯૭ -  -  ફી-17 વયકાયી ક્લાટમવ ાણીની ટાકીની 

વાભે કાયેરીફાગ,લડદયા 
૧૧ શ્રી.કે.કે.તડલી ટાલાા ૦૨૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ -  -  -  એપ-૨ વયકાયી લવાશત સબુાનયુા 

લડદયા 
૧૨ શ્રી.જી.ડી..યભાય ે.તત. વાલરી ૦૨૬૬૭-  

૨૨૨૩૧૬ 
 

૯૮૨૫૬૮૯૫૯૬ 
-  -  ગકુર લાટીકા વવામટી, તા.વાલરી. 

૧૩ શ્રી એ.ી.તડલી ેટા હશવાફનીળ ૦૨૬૬૭- ૨૨૨૩૧૬  -  -  મુ-ં-તા-વખંેડા જજ-લડદયા 
૧૪ શ્રી.એભ..અય.ટેર ટાલાા ૦૨૬૬૭- ૨૨૨૩૧૬ ૯૫૮૬૯૮૫૫૯૧ -  -  વયકાયી ક્લાટમય વાલરી લડદયા 

 
 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ લરવાડ જજલ્ર 
.નં

. 
નાભ શદ એવ.ડી. 

ટી.કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રીભતી.એન.જે.ટેર ે. તત..લાી ૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ ૯૮૨૫૮૭૦૩૦૪ − 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑣𝑎𝑝𝑖

− 𝑣𝑎𝑙@𝐺𝑢𝑗.𝐺𝑜𝑣𝑡. 𝑖𝑛 
જી.અઆ.ડી.વી.લાી 

૨ શ્રી.લામ.એવ.બવર ે ટાલાા − − − − − જી.અઆ.ડી.વી.લાી 
૩ શ્રી અય.એચ.ટેર 

કયાડા. 
ે. તત.. કયાડા ૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫ ૯૭૨૭૪૪૮૭૪૪ − 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑘𝑎𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎

− 𝑣𝑎𝑙@𝑔𝑢𝑗.𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 
મ.ુ.ભાડંલા તા.કયાડા જજ.લરવાડ 
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૪ શ્રી અય.વી.ટેર ેટા હશવાફનીળ − − − − − મ.ુ.તા.ઉંભયગાભ. જજ.લરવાડ 

૫ ખારી જગ્મા ે. તત..ાયડી ૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ − − 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑝𝑎𝑟𝑑𝑖
− 𝑣𝑎𝑙 @ 𝐺𝑢𝑗.𝐺𝑜𝑣𝑡. 𝑖𝑛 

 

૬ શ્રી.એભ.ી.યહશત. જુ.કરાકમ  − − − − − મ.ુ.સખુેળ,યહશતલાવ, દેલજી પણમા 
 તા.ાયડી જજ.લરવાડ 

૭ શ્રી.એન.અય.યહશત. ટાલાા − − − − − મ.ુ.સખુેળ દેલજી પણમા તા.ાયડી 
 જજ.લરવાડ 

૮ શ્રીભતી.એવ.અય.ટેર. ે. તત.. 

ધયભયુ 

૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩  − 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚
− 𝑣𝑎𝑙@𝐺𝑢𝑗.𝐺𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

ટી.લી હયરેકેસર. જજ.લરવાડ. 

૯ શ્રી. કે.વી.ગયાતવમા ેટા હશવાફનીળ. − − − − − બ્રક−વી, રુભ ન.ં૪,વયકાયી લવાશત.  

તા.ધયભયુ જજ.લરવાડ 

૧૦ શ્રી.એવ.ડી.બમે. ટાલાા. − − − − − મ.ુ.ભારનાડા તા.ધયભયુ જજ.લરવાડ 

૧૧ શ્રી.વી.ફી. 
બડંાયી. 

ે. તત.. 

ઉંભયગાભ 

૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ − − 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑢𝑚𝑏. 𝑣𝑎𝑙@ 

.𝑔𝑢𝑗.𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 
મ.ુ.ખતરલાડા.તા.ઉંભયગાભ, 

જજ.લરવાડ. 
૧૨ શ્રી.એભ.એન.ભાછી. ેટા હશવાફનીળ − − − − − ભાછીલાડ,લચલ ુપણય,ુતા. 

ઉંભયગાભ જજ.લરવાડ. 

૧૩ શ્રી.ફી.એભ.અંધેય. ટાલાા − − − − − થટ ઓહપવની વાભે,તા.ઉંભયગાભ. 

જજ.લરવાડ. 

 
 
 
 

ેટાતતજયી કચેયીઓ તાી જજલ્ર 
.નં નાભ શદ એવ.ડી. પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં



C:\Documents and Settings\Kishan_EDP\Desktop\RTI-2015 Granth 1 to 17\Sub Treasuries.docx                                            68 
 

. ટી.કડ કચેયી ઘ૨ 
(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી ડી.અય.લલી ેટા તતજયી તધકાયી 

,તનઝય 

૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૯૭૯૧૦૦૭૦૧ - subtrs-nizar-

sur@gujarat.gov.in 
c/o શ્રી અય.એભ.ટેર 

હકવનભાયલાડીગરી, મ.ુ.તનઝય 
જજ.તાી 

૨ શ્રી ફી.એચ.લવાલા જુતનમય કાયકુન ૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૭૨૬૨૦૮૩૧૩ - Subtrs-nizar-

sur@gujarat.gov.in 
/o શ્રી ફી.એવ.ટેર, 

મ.ુ.લેરદા,તા.તનઝય જજ..તાી 
૩ શ્રી જે.એવ.ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી, 

વનગઢ 

૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૧૩૭૬૨૨૯૧ - Subtrs-songadh-

sur@gujarat.gov.in 
શાથી પણયુ,ં વનગઢ, જજ.તાી 

૪ શ્રી જે.જે.જી જુતનમય કાયકુન ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૭૯૧૭૦૧૭૩ - Subtrs-songadh-

sur@gujarat.gov.in 
૧૨૬-તળલનગય ,વનગઢ,જજ.તાી 

૫ શ્રીભતી ી.લામ.ફાગરુ જુતનમય કાયકુન ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૪૨૭૯૨૫૬૦૯ - -- વયકાયી ક્લાટમવ, દળેયા કરની,રૂભ ફી-
૨ વનગઢ,જજ,તાી 

૬ શ્રી લામ.લી.તભસ્ત્રી જુતનમય કાયકુન ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૮૯૮૦૩૬૩૬૫૭ - -- ઈકાઆ ાથયડાકરની ૩/ફી/૯૪ઈકાઆ 

૭ શ્રી લી.ફી.વરકંી ટાલાા ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૭૮૧૪૫૪૦૯ - --- મ.ુ.ઈકાઆ કરની રૂભ.ન-ં૩/ફી-
૨૨,ઈકાઆ,તા. વનગઢ, જજ.તાી 

૮ શ્રી ફી.એભ.ટેર ેટા તતજયી તધકાયી, 
લારડ 

૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૪૨૭૧૭૦૦૨૬ - subtrs-valod-

sur@gujarat.gov.in 
c/o કાતંતરાર એભ.ગાભીત, રુ 

પણયુ,ંલારડ જજ.તાી 
૯ શ્રી અય.વી.ગાભીત જુનીમય કાયકુન ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૪૨૯૪૬૫૩૫૨ - subtrs-valod-

sur@gujarat.gov.in 
લારડ,રુ પણય,ુલારડ,જજ.તાી 

૧૦ શ્રી ડી.એવ.ગાભીત ટાલાા ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૫૮૬૩૪૪૮૬૬ -  વયકાયી 
લવાશત,કઠીપણય,ુલારડ,જજ.તાી 
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તનમભ વગં્રશ  -૧૦ 

તલતનમભભા ંજગલાઇ કમામ મજુફ ભશનેતાણાનંી ૫ઘ્ધતત વહશત દયેક તધકાયી ને કભમચાયીને ભતુ ંભશનેતાણુ ં
: 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ભદાલાદ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી કે.કે. દલે(આસચાજૉ) ે.તત.તધ. વરા ૫૧૪૨૨ ૫૬૨૬ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી ડી.જી.દ૨જી ના.હશ.  વરા ૪૯૫૩૦ ૫૪૭૦ તનમભનવુાય 
૩ શ્રીભતી ટી ી ચોધયી ના.હશ.  વરા ૪૦૭૧૭ ૪૭૨૦ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી એભ.એભ.લાઘરેા ૫ટાલાા વરા ૨૪૨૩૭ ૩૨૭૮ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી ફી.ી.લાઘરેા ે.તત.. ધકા ૧૩૭૦૦ - તનમભનવુાય 
૬ શ્રી અય.એન.વરકંી જુ.કરાકમ  ધકા ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૭ શ્રી એવ ી ભવાણી વ.જુ.કા. ધકા ૧૭૬૮૮ ૧૨૨૩ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી અ૨.અ૨.૫૨ભા૨ ૫ટાલાા  ધકા ૧૪૫૧૨ ૧૦૯૮ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી એવ.અય ચાલડા ે.તત..તલ૨ભગાભ ૧૩૭૦૦ - તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી લી.ફી. બયલાડ ે.હશ તલયભગાભ ૨૪૧૬૦ ૧૭૫૨ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી લી.એભ.હઢમારૌ જુ.કા. તલ૨ભગાભ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી એ.એવ.ભરેક ૫ટાલાાતલ૨ભગાભ ૨૦૬૫૪ ૭૬૦ તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રી કે.જી ભકલાણા 

(આસચાજૉ) 
ે.તત.. ધધંકુા ૩૮૭૬૪ ૧૩૪૦ તનમભનવુાય 

૧૪ શ્રી જે એન ભકલાણા ે.હશ.ધધંકુા ૨૭૩૦૯ ૧૮૯૧ તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી કે.અઇ.ભારૂ જુ.કરાકમ  ધધંકુા ૨૪૨૫૬ ૪૦૦ તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી અય.ફી.જાદલ ટાલાા ધધંકુા ૧૪૭૩૮ ૫૧૦ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી જી.ડી.ડડીમા ે.તત.. વાણદં ૪૭૫૩૮ ૨૭૯૭ તનમભનવુાય 
૧૮ શ્રી જે.એભ.ઝારા ે.હશ. વાણદં ૪૦૫૧૬ ૨૪૮૧ તનમભનવુાય 
૧૯ શ્રી અ૨. એન. 

ભકલાણા 
૫ટાલાા  વાણદં ૨૧૨૩૧ ૧૬૭૮ તનમભનવુાય 

 
ેટા તતજયી કચેયીઓ-  ભયેરી જજલ્ર 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી અય.ી.ડાબી ેટા તતજયી 

તધકાયી, યાજુરા 
૩૭૧૬૭ ૨૧૮૧ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી ય,ુફી.ફયીવાગય જુનીમય કરાકમ , 
યાજુરા 

૧૮૯૦૯ ૧૦૪૯ તનમભનવુાય 

૩ શ્રી એર.ફી.વાખટ વશામક જુનીમય ૭૮૦૦ - હપકવ - તનમભનવુાય 
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કરાકમ , યાજુરા ગાય 
૪ શ્રી ય.ુકે.જરારી ટાલાા, યાજુરા ૨૩૨૧૫ ૧૫૬૭ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી કે.કે.ભારૂ ેટા તતજયી 

તધકાયી, 
વાલયકંુડરા 

૪૨૭૮૭ ૨૪૬૭ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી જે.એભ.ગથલાભી વશામક જુનીમય 
કરાકમ , 

વાલયકંુડરા 

૭૮૦૦ - હપકવ 
ગાય 

- તનમભનવુાય 

૭ શ્રી કે.ી.ફયીવાગય ેટા હશવાફનીળ, 
વાલયકંુડરા 

૨૫૮૮૫ ૧૬૩૬ તનમભનવુાય 

૮ શ્રી ી.એવ.જી ટાલાા, 
વાલયકંુડરા 

૧૩૩૨૦ ૨૫૦ તનમભનવુાય 

૯ શ્રી એન.કે.વજીત્રા ેટા તતજયી 
તધકાયી, 
ફગવયા 

૪૫૨૪૭ ૨૫૮૧ તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી એચ.એભ.ભશતેા જુનીમય કરાકમ , 
ફગવયા 

૨૩૪૮૪ ૧૫૨૦ તનમભનવુાય 

૧૧ શ્રી એવ.ી.ડમંા જુનીમય કરાકમ , 
ફગવયા 

૪૦૭૧૯ ૨૩૪૯ તનમભનવુાય 

૧૨ શ્રી ઝેડ.એ વગલાન ટાલાા, 
ફગવયા 

૨૨૯૫૬ ૧૫૬૯ તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી ફી.જે.ફાલડા ેટા તતજયી 
તધકાયી, ફાફયા 

૩૯૬૫૧ ૨૩૦૧ તનમભનવુાય 

૧૪ શ્રી ી.એર.કયકય જુનીમય કરાકમ , 
ફાફયા 

૧૭૯૦૯ ૯૯૧ તનમભનવુાય 

૧૫ શ્રી એભ.ી.ભશતેા જુનીમય કરાકમ , 
ફાફયા 

૭૮૦૦ - હપકવ 
ગાય 

- તનમભનવુાય 

૧૬ શ્રી ફી.એન.લાજા ટાલાા, ફાફયા ૨૩૯૧૯ ૧૬૦૧ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી જી.ફી.ડફયીમા ેટા તતજયી 

તધકાયી, ધાયી 
૩૭૩૨૨ ૨૫૮૯ તનમભનવુાય 

૧૮ શ્રી ડી.ડી.દાપડા જુનીમય કરાકમ , 
ધાયી 

૭૮૦૦ - હપકવ 
ગાય 

- તનમભનવુાય 

૧૯ શ્રી અય.એચ.ચોશાણ જુનીમય કરાકમ , 
ધાયી 

૭૮૦૦ - હપકવ 
ગાય 

- તનમભનવુાય 

૨૦ શ્રી ફી.અય.લાજા ટાલાા, ધાયી ૨૩૨૭૭ ૪૬૦ તનમભનવુાય 
૨૧ શ્રી એચ.એ.લાા ેટા તતજયી 

તધકાયી, રાઠી 
૩૮૩૬૫ ૨૨૩૯ તનમભનવુાય 

૨૨ શ્રી ય.ુએન.ચોશાણ વશામક જુનીમય 
કરાકમ , રાઠી 

૭૮૦૦ - હપકવ 
ગાય 

- તનમભનવુાય 

૨૩ શ્રી એવ.ફી.ભકલાણા ટાલાા, રાઠી ૨૩૯૧૯ ૧૬૦૧ તનમભનવુાય 
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ેટા તતજયી કચેયીઓ- અણદં જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી જે.એભ.ગથલાભી વશામક જુનીમય 

કરાકમ , વાલયકંુડરા 
૩૯૫૨૧ શસૂમ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી કે.ી.ફયીવાગય ેટા હશવાફનીળ, 
વાલયકંુડરા 

૩૫૫૫૯ .....’’.... તનમભનવુાય 

૩ શ્રી ી.એવ.જી ટાલાા, 
વાલયકંુડરા 

૨૪૬૫૭  તનમભનવુાય 

૪ શ્રી એન.કે.વજીત્રા ેટા તતજયી 
તધકાયી, ફગવયા 

૧૨૯૬૬  તનમભનવુાય 

૫ શ્રી એચ.એભ.ભશતેા જુનીમય કરાકમ , 
ફગવયા 

૩૮૩૫૩ શસૂમ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી એવ.ી.ડમંા જુનીમય કરાકમ , 
ફગવયા 

૨૫૧૫૬ .....’’.... તનમભનવુાય 

૭ શ્રી ઝેડ.એ વગલાન ટાલાા, ફગવયા ૧૭૮૧૦ .....’’.... તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ફી.જે.ફાલડા ેટા તતજયી 

તધકાયી, ફાફયા 
૨૩૬૯૭ .....’’.... તનમભનવુાય 

૯ શ્રી ી.એર.કયકય જુનીમય કરાકમ , 
ફાફયા 

૪૫૫૫૪ શસૂમ તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી એભ.ી.ભશતેા જુનીમય કરાકમ , 
ફાફયા 

૪૪૫૭૭ .....’’.... તનમભનવુાય 

૧૧ શ્રી ફી.એન.લાજા ટાલાા, ફાફયા ૨૬૫૪૫ .....’’.... તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી જી.ફી.ડફયીમા ેટા તતજયી 

તધકાયી, ધાયી 
૧૯૫૩૫ .....’’.... તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી ડી.ડી.દાપડા જુનીમય કરાકમ , 
ધાયી 

૪૩૩૫૭ શસૂમ તનમભનવુાય 

૧૪ શ્રી અય.એચ.ચોશાણ જુનીમય કરાકમ , 
ધાયી 

૧૮૨૬૬ .....’’.... તનમભનવુાય 

૧૫ શ્રી ફી.અય.લાજા ટાલાા, ધાયી ૨૪૮૮૫ .....’’.... તનમભનવુાય 
 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- યલલ્રી જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એર .એવ.ફદય ેટા તતજયી 

તધકાયીણબરડા 
૨૧૪૬૦ ૨૭૦૯૬ તનમભનવુાય 
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૨ કુ.કે.ી. બગયા જુ.ક્રાકમ ૧૩૨૯૦ ૧૭૦૪૬ તનમભનવુાય 

૩ શ્રી ડી.એન. કટાયા 
 

જુ.ક્રાકમ ૧૩૬૮૦ ૧૭૫૨૬ તનમભનવુાય 

૪ શ્રી એ.એવ.પ્રજાતત જુનીમય ક્રાકમ ૫૩૦૦- - તનમભનવુાય 
૫ શ્રી ી. એન.યભાય ટાલાા ૯૫૨૦ ૧૨૯૧૮ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી એભ.જે. યભાય ેટા તતજયી 
તધકાયી  ભેઘયજ 

 

૨૧૪૬૦ ૨૪૯૫૦ તનમભનવુાય 

૭ શ્રી એર.એવ.કરાવલા જુનીમય ક્રાકમ  ૧૪૧૦૦ ૧૮૦૪૩ તનમભનવુાય 

૮ શ્રી એવ.જી. ઈાધ્મામ 
(જુ.ક્રાકમ ) 

ેટા હશવાફનીળ ૧૨૫૧૦ ૧૬૦૮૭ તનમભનવુાય 

૯ શ્રી એન.અય.જાની ટાલાા ૭૧૦૦ - તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી જે.એ.ભકલાણા ેટા તતજયી 

તધકાયી ફામડ 

૧૭૪૩૦ ૩૦૬૫૯ તનમભનવુાય 

૧૧ કુ..ી.અય.ચોધયી 
 

જુનીમય ક્રાકમ  ૭૭૩૦ ૯૯૫૮ તનમભનવુાય 

૧૨ ખારી જગ્મા -    તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી વી.કે.તનનાભા ટાલાા ૬૪૮૦ ૭૮૩૨ તનમભનવુાય 

 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-  બરૂચ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ કુ.ડી.અઆ.યાણા આ.ચા.ે..તત.., 

ઝ્ગહડમા 
૪૭૧૮૧ ૨૮૪૨ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી એભ.અઆ.ળાશ ે.હશ., ઝ્ગહડમા ૨૬૫૪૫ ૧૮૯૧ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી એભ.ી.ભાછી ટાલાા  ઝ્ગહડમા ૨૫૫૬૩ ૧૯૦૩ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી ડી.એ.લવાલા .તત.., અંકરેશ્વય ૬૨૦૮૨ ૪૧૦૧ તનમભનવુાય 
૫. શ્રી એ.એ.બાણા ના,હશ., અંકરેશ્વય ૩૯૭૬૦ ૨૫૦૦ તનમભનવુાય 
૬ શ્રીએવ.ટી.ચોશાણ ે.હશ., અંકરેશ્વય ૨૯૪૮૪ ૨૦૯૮ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી ી.વી.બગત જુ.કા. અંકરેશ્વય ૧૭૮૫૯ ૪૫૦ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ફી.અય.તડલી જુ.કા. અંકરેશ્વય ૧૭૦૧૦ ૪૫૦ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી એન.ઝેડ . 

ભાહ્યાલળંી 
ે.તત.., જબંવુય ૧૩૭૦૦ ૦ તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી એ.ફી.ટેર ે.હશ., જબંવુય ૩૭૩૭૩ ૨૩૯૦ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી એવ.એ.ળેખ જુ.કા. જબંવુય ૨૯૯૮૬ ૧૬૬૮ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રીભતત એવ.ફી.યાણા ટાલાા જબંવુય ૧૮૩૦૪ ૧૩૩૦ તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રીએભ.જે.લવાલા આ.ચા.ેતત 

લાણરમા 
૩૧૮૧૮ ૨૧૩૪ તનમભનવુાય 



C:\Documents and Settings\Kishan_EDP\Desktop\RTI-2015 Granth 1 to 17\Sub Treasuries.docx                                            

73 
 

૧૪ શ્રી એવ.વી.લવાલા ટાલાા લાણરમા ૨૪૭૮૨ ૧૮૬૭ તનમભનવુાય 
 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- બાલનગ૨ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી ય.ુડી.ચોશાણ ે.તત.. ૩૯૩૪૮ ૨૪૮૧ તનમભનવુાય 
૨ શ્રી એવ.એ.ભકલાણા જુ.ક્રાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી ડી.એર.ફયડ જુ.ક્રાકમ  ૨૬૫૮૮ ૧૮૯૩ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી કે.એન.યભાય ટાલાા ૨૪૮૪૭ ૧૮૭૦ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી કે.ી.ડડીમા આ/ચા ે.તત.. ૦ ૦ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી એભ.ી.યાજ્મગરુૂ જુ.ક્રાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી ફી.એભ.ટેર જુ.ક્રાકમ  ૨૪૬૯૫ ૦ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી એ.એભ.ાયેખ ે.તત.. ૩૮૨૪૫ ૨૧૪૪ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી અય.ી.જારા જુ.ક્રાકમ  ૨૪૬૫૭ ૧૮૦૪ તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી અય.એન.લાજા જુ.ક્રાકમ  ૪૪૫૭૭ ૨૭૨૨ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી અય.વી.ફગદાનીમા ટાલાા ૧૮૦૪૪ ૧૩૧૮ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી ડી.એન.યભાય ે.તત.. ૩૯૬૩૦ ૨૪૯૪ તનમભનવુાય 
૧૩ કુ.જે.જે.લાઘરેા જુ.ક્રાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી કે,જે,હદમયા જુ.ક્રાકમ  ૨૬૫૮૮ ૧૮૯૩ તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી ફી.ફી.બટ્ટ ે.તત.. ૪૫૫૫૪ ૨૭૬૭ તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી ફી.અય.જળી જુ.ક્રાકમ  ૨૪૯૯૫ ૩૦૦ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી જે.એ.બટ્ટ જુ.ક્રાકમ  ૧૬૪૫૧ ૪૫૦ તનમભનવુાય 
૧૮ શ્રીભતી અય.એભ.ડંયા ટાલાા ૨૦૪૦૪ ૭૬૦ તનમભનવુાય 
૧૯ શ્રી ફી.એન.યાજ્મગરુૂ ે.તત.. ૪૮૫૨૮ ૩૨૮૧ તનમભનવુાય 
૨૦ શ્રીભતી કે.લી.જાની ેટા હશવાફનીળ ૨૬૫૪૫ ૧૮૯૧ તનમભનવુાય 
૨૧ શ્રી એવ.વી.બીર જુ.ક્રાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૨૨ શ્રીભતી એચ.ફી.ભશતેા ટાલાા ૧૯૪૧૧ ૧૩૮૧ તનમભનવુાય 

 

 

 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ભજૂ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ં
જણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ 
૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી અઇ.એચ.વતા      ે. તત..અંજાય ૪૬૩૭૯  તનમભનવુાય 
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૨ શ્રી ફી.ડી.યભાય ેટા હશવાફનીળ    ૨૬૫૪૫  ----- તનમભનવુાય 

૩ શ્રી એ.એન.ફાબંણીમા જુ.કરાકમ −અંજાય  ૨૭૦૬૬  ----- તનમભનવુાય 

૪ શ્રી લી.અરૌ .રંચાણી ટાલાા−અંજાય ૨૨૧૮૧  ---- તનમભનવુાય 

૫ શ્રી ી.જી.શડીમા   ે. તત. –  ગાધંીધાભ ૪૫૪૮૮ ---- તનમભનવુાય 

૬ શ્રીભતી એન.ડી.ઓઝા      ે. હશ ગાધંીધાભ ૩૩૩૩૭  ----- તનમભનવુાય 

૭ શ્રી અય.લી.ફખાણી જુ.કરાકમ −  ગાધંીધાભ ૭૮૦૦  ----- તનમભનવુાય 

૮ શ્રી એભ.વી.યાજગય  ટાલાા
−  ગાધંીધાભ 

૧૩૩૨૦  ----- તનમભનવુાય 

૯ શ્રી એચ.અય. દેલકા  ે. તત..બચાઈ ૩૮૬૦૨  ---- તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી ડી.એવ.ગવુાઆં જુ.કરાકમ −  બચાઈ ૨૯૮૬૬ ---- તનમભનવુાય 

૧૧ શ્રી અઆ.જે.ફેરીભ ટાલાા −  બચાઈ ૨૬૧૦૧  ----- તનમભનવુાય 

૧૨ શ્રી કે.એર.ઠક્કય ઇ.ચા. ે. તત..યાય  ૨૭૫૨૧  ----- તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી અય.જી.કરી ટાલાા –  યાય ૨૨૧૧૩  ----- તનમભનવુાય 

૧૪ શ્રી એ.એભ.ભશથેલયી  ે. હશ મુસંરા ૨૯૫૩૭  ----- તનમભનવુાય 

૧૫ શ્રી એભ કે બ્રશભિતત્રમ ે. તત..મુસંરા ૧૩૭૦૦  તનમભનવુાય 

૧૬ શ્રી અઇ.એભ.ખજા જૂ.કા.−મુસંરા ૨૭૦૬૬  તનમભનવુાય 

૧૭ શ્રી અય.અય.યળીમા  ટાલાા –  મુસંરા  ૧૩૩૫૬  ---- તનમભનવુાય 

૧૮ શ્રીભતી ફી.જે.ધકીમા. ે. તત..નખત્રાણા ૪૮૦૨૮  તનમભનવુાય 

૧૯ શ્રી એભ.ટી.ટેર  ટાલાા –  નખત્રાણા ૧૫૦૦૬  ----- તનમભનવુાય 

૨૦ શ્રી લી.ડી.ચોશાણ  ે. તત..ભાડંલી ૪૨૯૭૨  ----- તનમભનવુાય 

૨૧ શ્રી એન. કે.જાડજેા  આ.ચા − ે. તત..  

− દમાય 

  ૨૭૩૯૧  ---- તનમભનવુાય 

 

૨૨ શ્રીભતી એર.અઆ.ઓઝા ટાલાા –  નરીમા ૨૩૪૪૦ ---- તનમભનવુાય 

૨૩ શ્રી અય.એવ.ઘઘાયી  ે. તત..નરીમા ૪૬૨૦૫  ----- તનમભનવુાય 

૨૪ કુ. કે.વી. રુાયેર ભાડંલી  
 ેટા હશવાફનીળ 

૩૩૩૫૯  તનમભનવુાય 

૨૫ શ્રી અય.એભ.ાયાધી  ટાલાા –  ભાડંલી ૨૨૧૩૫ ---- તનમભનવુાય 

૨૬ શ્રી જે. કે.જાડજેા ેટા  હશવાફનીવ
−  બચાઈ 

૨૪૫૩૪  તનમભનવુાય 
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ેટા તતજયી કચેયીઓ- છટાઈદેયુ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રીભતી કે.ફી.બાલવાય ેટા તતજયી 

તધકાયી વખંેડા 
૪૭૬૯૭ ૦૦ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી જે.એવ.ફાયીમા જુ.કાયકુન ૨૮૫૯૭ ૦૦ તનમભનવુાય 

૩ શ્રી ી.એચ.જાની ેટા તતજયી 
તધકાયી 

જેતયુાલી 

૫૦૧૬૧ ૦૦ તનમભનવુાય 

૪ શ્રીભતી કે.ફી.તડલી ેટા હશવાફનીળ ૨૪૭૯૦ ૦૦ તનમભનવુાય 

૫ શ્રી એન.એવ.યાણા ેટા તતજયી 
તધકાયી 
નવલાડી 

 

૪૮૪૮૯ ૦૦ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી.કે.જી.યાઠલા જુ,ક્રાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનમભનવુાય 

 

 

 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-દાશદ  જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી કે.એભ.ટેર ે.તત..શ્રી 

રીભખેડા 
૪૭૨૬૮-/ ૪૦૦-/ તનમભનવુાય 

૨ કુ.એવ.એવ .ટેર ે.હશ. ૨૯૪૦૯-/ ૪૦૦-/ તનમભનવુાય 

૩ કુ.અય.અય.તનનાભા જુ.ક્રાકમ  ૭૮૦૦-/ - તનમભનવુાય 

૪ શ્રી એવ.એવ.ટેર ે.તત..શ્રી 
દે.ફાહયમા 

૪૬૩૭૯-/ ૪૦૦ /-  તનમભનવુાય 

૫ શ્રી એભ.ફી.ફાભણ જુ.ક્રાકમ  ૧૯૩૭૨-/ ૧૫૦-/ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી એવ.ી.ણગયાવે ટાલાા ૧૪૫૧૨-/ ૧૫૦-/ તનમભનવુાય 

૭ શ્રી એભ.જી.ભાર આ.ચા.ે.તત..શ્રી 
ઝારદ 

૩૯૯૯૯-/ ૪૦૦-/ તનમભનવુાય 

૮ શ્રી લી.કે.ાદહયમા જુ.ક્રાકમ  ૨૫૪૩૮-/ ૪૦૦-/ તનમભનવુાય 

૯ શ્રી અય.જી.ચાયેર ટાલાા ૨૨૮૦૭-/ ૪૦૦-/ તનમભનવુાય 
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ેટા તતજયી કચેયીઓ- દેલભભૂી દ્વાયકા-જાભ ખબંારીમા  જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ં
જણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ 
૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી જે.એન.કફયી ે. તત.. દ્વાયકા ૪૮૬૫૬ ૨૮૪૬ તનમભનવુાય 
૨ કુ. એભ.એભ. તત્રલેદી ેટા હશવાફનીળ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી એચ.ફી.ચાલડા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી અય.જે.યભાય ટ્ટાલાા ૨૨૦૮૧ ૩૦૦ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી લામ અય.ગોથલાભી ે. તત..બાણલડ ૪૬૬૧૬ ૨૭૫૯ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી કે.એભ.ફેયીમા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી ી.જે.ભયી ટ્ટાલાા ૨૫૮૦૩ ૧૪૨૩ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી જે.અય.યામઠાઠા આ.ચા ે. તત..જાભ કલ્માણયુ ૨૯૩૫૩ ૩૦૦ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી ડી.જે.લાયતયીમા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 

 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ગાધંીનગ૨ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એન એવ ચધયી તધક તતજયી 

તધકાયી 
૪૯૨૬૩ ૨૨૩૧ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી લી એન યાજતુ ેટા હશવાફનીળ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૩ શ્રી કે કે ગજ્જય ેટા હશવાફનીળ ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી જે.જી. યેલય ેટા તતજયી તધકાયી  ૩૭૫૬૭ - તનમભનવુાય 
૫ શ્રી એ.જે.ચોધયી જુતનમય કાયકુન ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૬ શ્રી ી વી ભકલાણા ેટા તતજયી તધકાયી  ૩૯૯૯૯ ૧૮૧૧ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી જી એભ ટેર જુતનમય કાયકુન ૧૯૩૭૨ ૮૭૨ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ી વી ટેર ેટા હશવાફનીળ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૯ શ્રી અય એવ ચોશાણ ટાલાા ૨૫૫૨૦ ૧૧૪૧ તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ગીય વભનાથ-લેયાલ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 
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૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી કે.કે.યવાણીમા ેટા તતજયી 

.શ્રી,ઈના 
૪૫૫૫૪  તનમભનવુાય 

૨ શ્રી એચ.કે.ભહશાર ેટા શીવાફનીળ  
ે.તત.ક.ઈના 

૨૫૧૫૬  તનમભનવુાય 

૩ શ્રી જી.વી.બીર જુ. ક્રાકમ  
ે.તત.ક.ઈના 

૨૮૨૧૬  તનમભનવુાય 

૪ શ્રી.એભ.લી.ઝારા ેટા 
તત..શ્રી,કડીનાય 

૧૩૫૦૦  તનમભનવુાય 

૫ શ્રીભતત એવ.એ. 

તળલાણી 
જુ. ક્રાકમ  

ે.તત.ક.કડીનાય 

૩૫૫૨૯  તનમભનવુાય 

૬ શ્રી ડી.એર.ડયે ટાલાા 
ે.તત.ક.કડીનાય 

૨૩૭૯૭  તનમભનવુાય 

૭ શ્રી એવ.એચ..જી આ.ચા.ે. તત. 

.શ્રી,તારાા 
૩૮૦૨૪  તનમભનવુાય 

૮ શ્રી એભ.ફી.ચડુાવભા જુ. ક્રાકમ   
ે.તત.ક.તારાા 

૧૮૨૬૬  તનમભનવુાય 

૯ શ્રી જે.ઝેડ. ધડાદયા જુ. ક્રાકમ   
ે.તત.ક.તારાા 

૨૪૯૦૭ - તનમભનવુાય 

 
 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ગધયા  જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક ભશનેતાણુ ં લત૨ 

બથ્થુ ં
તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી કે. કે. લવાલા ેટા તતજયી 

તધકાયી, કારર 

૪૪૮૦૪ ૨૮૦૪ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી લી. કે. યફાયી જુ. કરાકમ  ૧૭૨૨૪ ૧૧૨૩ તનમભનવુાય 
૩ - જગ્મા ખારી - જુ. કરાકમ  - - તનમભનવુાય 
૪ શ્રી એન. કે. ભાછી ટાલાા ૧૪૫૭૨ ૧૧૫૮ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી એવ. કે. ખાયલા ેટા તતજયી 

તધકાયી, શારર 

૪૭૧૮૧ ૨૮૪૨ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી એ. કે. ચાલડા જુ. કરાકમ  ૧૯૩૭૨ ૧૩૨૨ તનમભનવુાય 
૭ - જગ્મા ખારી - જુ. કરાકમ  - - તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ી. અઇ. વરકંી ટાલાા ૨૩૧૭૬ ૧૭૯૩ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી એભ. એન. 

ફાયીઅ 

ેટા તતજયી 
તધકાયી, ળશયેા 

૪૫૬૧૧ ૨૮૬૫ તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી એચ. ી. ડંયા ે. હશવાફનીળ ૩૧૮૧૮ ૨૧૩૪ તનમભનવુાય 
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૧૧ શ્રી ય.ુ એપ. તરાય જુ. કરાકમ  ૨૫૮૦૯ ૭૦૦ તનમભનવુાય 
૧૨ - જગ્મા ખારી - ટાલાા - - તનમભનવુાય 

 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- હશંભતનગ૨ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એ. કે .યાઠડ ેટા તતજયી 

તધકાયી ઇડય 

૨૧૮૧૦ ૨૬૨૧૮ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી એ.વી.ટેર ેટા હશવાફતનળ ૧૨૩૭૦ ૧૪૭૩૯ તનમભનવુાય 

૩ શ્રીભતત ી.એભ ટેર જુનીમય ક્રાકમ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 

૪ શ્રી જે.એ.યભાય 

 

ટાલા ૯૮૦૦ ૧૨૨૨૬- તનમભનવુાય 

૫ શ્રી એન એચ યભાય ેટા તતજયી 
તધકાયી ખેડબ્રહ્મા 

૨૧૦૪૦- ૨૫૪૬૭ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી ડી.એન.યભાય જુનીમય ક્રાકમ  
 

૧૧૮૮૦- ૧૩૪૧૨ તનમભનવુાય 

૭ શ્રી જે.એર.યાઠડ જુનીમય ક્રાકમ  
 

૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 

૮ ખારી જગ્મા જુનીમય ક્રાકમ  
 

  તનમભનવુાય 

૯ શ્રી એર. એન.તણફમાડ ટાલાા 
 

૯૮૪૦ ૧૧૨૮૯ તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી એવ.ડી.તનનાભા ેટા તતજયી તધ. 

તલજમનગય 

૧૯૫૪૦- ૨૩૫૬૨- તનમભનવુાય 

૧૧ શ્રી અય.જે.ડંયા જુનીમય ક્રાકમ  ૧૧૪૦૦ ૧૪૦૯૮- તનમભનવુાય 

૧૨ ખારી જગ્મા ેટા હશવાફનીળ - - તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી એવ.કે. કટાયા ટાલાા ૧૦૩૩૦ ૧૨૮૪૬ તનમભનવુાય 

૧૪ શ્રી  લી. વી .ભશતેા ેટા તતજયી તધ. 

પ્રાતંતજ 

૨૧૮૧૦ ૨૬૨૧૮ તનમભનવુાય 

૧૫ કુ.  ડી.એચ.થનેશી જુનીમય ક્રાકમ ૭૮૦૦ -- તનમભનવુાય 

૧૬ શ્રીભતી એ.લી.ટેર જુનીમય ક્રાકમ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 

૧૭ શ્રી જે.જે.યભાય ટાલાા ૬૪૮૦ ૮૦૯૨ તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-  જાભનગ૨ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
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૧ શ્રી ડી.અય. ભેઘનાથી ે. તત..જાભ જધયુ ૪૯૧૬૯ ૫૫૫૪ તનમભનવુાય 
૨ શ્રી ટી.એ.બખુાયી જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી અય.ફી.ખાન ે. તત..રારયુ ૪૨૯૯૩ ૨૬૪૯ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી ડી. કે.જળી ેટા હશવાફનીળ ૨૮૫૯૧ ૧૯૮૩ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી કે. કે.ગભાયા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી એ.એ.વનયાત ટ્ટાલાા ૧૫૨૮૮ ૧૧૩૧ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી ફી. કે.યાલર ે. તત..કારાલડ ૩૩૪૩૩ ૩૮૯૪ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ફી.ફી.વયલૈમા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી ય.ુઅય.ડડીમા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રીભતી ફી.એવ.લયા ટ્ટાલાા ૧૪૯૦૮ ૧૧૦૧ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી જે. કે.છામા ે. તત..ધ્રર ૪૧૭૬૯ ૪૯૦૨ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી એ.જી.યભાય જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી જે. કે.ઝારા જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી એવ.જે. વ્માવ ટ્ટાલાા ૨૪૦૮૮ ૧૭૭૫ તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી અય.એભ.ટાકં ે. તત..જડીમા ૩૯૦૦૧ ૪૧૪૬૬ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી ફી.એભ.યભાય જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૮ શ્રી જી.એ.ચોશાણ જુ.કરાકઁ ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૯ શ્રી ી.વી.ગ્રાલત ટ્ટાલાા ૨૪૮૪૭ ૧૮૧૦ તનમભનવુાય 

 

 

 

 

 

 

 

 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- જુનાગઢ જજલ્ર 
 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 
ભશનેતાણુ ં

લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એભ.એ.વૈમદ ે. તત..− તલવાલદય ૧૩૫૦૦ - તનમભનવુાય 
૨ કુ.એવ. કે.લઘાવીમા જુ.કા. ૨૫૯૨૦  તનમભનવુાય 
૨ શ્રી કે.એર.યાઠડ ટ્ટાલાા ૧૭૫૨૦ - તનમભનવુાય 
૩ શ્રી એન.લી.યભાય આ.ચા. ે. તત..−બંવાણ ૨૬૩૪૦ ૮૧૮ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી એભ.એભ. હશયાણી જુ.કરાકમ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૫ શ્રીભતી ફી.એભ.ગઢીમા ે. તત..−લથંરી ૪૫૧૧૧ - તનમભનવુાય 
૬ શ્રી એન.ફી.લાઢેય જુ.કરાકમ ૩૨૪૫૨ - તનમભનવુાય 
૭ શ્રી અય.જે.ચાદેંગયા ટ્ટાલાા ૨૩૬૫૦ ૧૧૫૫ તનમભનવુાય 
 શ્રી એભ.એર.કડીમાતય ેતત ભાીમા ૧૩૫૦૦  તનમભનવુાય 
૮ શ્રી જે.અય.યામજાદા ે હશ.− ભાીમા ૨૮૦૬૩ - તનમભનવુાય 
૯ શ્રી એચ.ડી. તવંધલ જુ.કરાકમ ૭૮૦૦ ૧૨૨૮ તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રીભતી એભ.એચ.ભક્કા ટ્ટાલાા ૧૬૬૭૪ - તનમભનવુાય 
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૧૧ શ્રી એ.એન.ભશતેા  ે. તત..− ભંદયડા ૨૪૯૫૫ ૧0૭૪ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી એભ.એન. ડાબી જુ.કરાકમ ૧૭૫૨૦ - તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રીભતી જે.જે.ભશતેા ટ્ટાલાા ૧૬૯૨૬ - તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી અય.એવ.ગવાઆ ે. તત..− કેળદ ૪૫૧૧૧ ૮૯૫ તનમભનવુાય 
૧૫ કુ.ડી.ફી.ડાગંય જુ.કરાકમ ૧૮૩૦૫ - તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી એવ.એ.જેઠલા ે. હશ. ૩૧૩૮૧ ૧૧૪૯ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી કે.ડી.ગયચય ટ્ટાલાા ૨૩૩૧૪ - તનમભનવુાય 
૧૮ શ્રી ી.ી.કડીમાતય આ.ચા. ે. તત..ભાગંય ૨૬૨૧૫ - તનમભનવુાય 
૧૯ કુ.એભ.જે.જી જુ.કરાકમ ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૨૦ શ્રી એર.ી.ભારુ ટ્ટાલાા ૧૩૭૧૯ - તનમભનવુાય 
૨૧ શ્રી જે.એન.કયંગીમા ે. હશ.−ભાણાલદય ૩૧૨૨૮ - તનમભનવુાય 
૨૨ શ્રી એન,એન. દેલયીમા ેતત ભાણાલદય ૧૩૫૦૦  તનમભનવુાય 
૨૩ શ્રીજે.એ.બડંાયી ટાલાા  ભાણાલદય ૧૪૫૨૦  તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ભશીવાગય-લણુાલાડા જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા 

મજુફ ભશનેતાણુ ં
નકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એવ. એ. ભરેક ેટા તતજયી તધકાયી, 

ફારાળીનય 

૩૮૨૫૩ ૨૦૪૯ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી એ. એભ. યભાય જુ. કરાકમ  ૧૯૨૪૬ ૧૦૧૭ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી એ. જી. વરકંી જુ. કરાકમ  ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૪ શ્રી અય. એભ. યભાય ટાલાા ૭૧૦૦  તનમભનવુાય 
૫ શ્રી ફી. અય. ફાયીઅ ેટા તતજયી તધકાયી, 

વતંયાભયુ 

૪૫૫૩૨ ૨૭૬૬ તનમભનવુાય 

૬ શ્રીભતત એવ. લી. બઆ ે. હશવાફનીળ ૨૬૧૬૧ ૭૦૦ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી લામ. અય. બાટીમા જુ. કરાકમ  ૨૬૬૪૩ ૧૮૯૩ તનમભનવુાય 
૮ - જગ્મા  ખારી- જુ. કરાકમ  - - તનમભનવુાય 
૯ શ્રી અય. એન. ડાભય ટાલાા ૨૪૩૪૭ ૧૮૭૦ તનમભનવુાય 
૧0 શ્રી એવ. એન. ટેરીમા ેટા તતજયી તધકાયી, 

કડાણા 
૪૫૩૮૦ ૨૭૫૯ તનમભનવુાય 

૧૧ - જગ્માત  ખારી- જુ. કરાકમ  - - તનમભનવુાય 
૧૨ - જગ્માત  ખારી- જુ. કરાકમ  - - તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રીભતત ળાતંાફેન ફી. 

ખાટં 

ટાલાા ૧૪૫૦૬ ૧૧૭૮ તનમભનવુાય 

 
 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-ભશવેાણા  જજલ્ર 



C:\Documents and Settings\Kishan_EDP\Desktop\RTI-2015 Granth 1 to 17\Sub Treasuries.docx                                            

81 
 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 
ભશનેતાણુ ં

લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એભ.એપ.ચાભડીમા ે.તત.. ૪૮૧૨૮ ૨૧૮૧ તનમભનવુાય 
૨ શ્રી ડી.ડી.ચોધયી ે. હશ ૩૮૬૫૩ ૧૭૪૯ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી જી.ી. ચોધયી જુ.કા. ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી વી.કે.નામી જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૫ શ્રી જીજ્ઞેળ જી.ટેર જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૬ શ્રી એવ.એન.યાઠડ ૫ટાલાા. ૨૩૭૪૦ ૧૦૫૯ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી અઆ.ડી.ભદી ે.તત.. ૪૬૫૦૭ ૨૧૦૪ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી જી.એભ.પ્રજાતત ે.હશ. ૩૮૧૨૪ ૧૭૨૦ તનમભનવુાય 
૯ કુ.જે.એભ.ચોધયી જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી એન.ડી.યાઠડ ૫ટાલાા ૨૫૧૨૯ ૧૧૨૩ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી લી.એભ.ટેર ે.તત.. ૪૮૦૨૮ ૨૧૮૧ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી અઆ.ી.ભાી ે.હશ.. ૩૬૯૪૩ ૧૬૮૪ તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રી અય.અઆ.છલા જુ.કા. ૨૭૮૪૭ ૧૨૫૧ તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી એપ.એચ. વૈમદ ૫ટાલાા ૧૪૫૭૨ ૬૪૮ તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી ફી.એ.ભકલાણા ે.તત.. ૪૮૦૨૮ ૨૧૮૧ તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી અય. ી. ઠક૨ જુ.કા. ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી એ.ફી.ટેલૌ ે.હશ. ૩૭૭૭૩ ૧૬૯૦ તનમભનવુાય 
૧૮ ખારી જ્ગ્મા ૫ટાલાા   તનમભનવુાય 
૧૯ શ્રી એ.એભ.ટેર ે.તત.. ૪૫૫૩૨ ૨૦૬૬ તનમભનવુાય 
૨૦ શ્રીભતત તપ્રમકંા અય.ટેર જુ.કા. ૭૮૦૦  તનમભનવુાય 
૨૧ શ્રી એ.અય.ચોધયી જુ.કા. ૨૪૬૫૭ ૧૧૦૪ તનમભનવુાય 
૨૨ કુ.નેશા ચોધયી જુ.કા. ૭૮૦૦  તનમભનવુાય 
૨૩ શ્રી ફી.અય. ઠાક૨ ૫ટાલાા ૨૨૧૧૩ ૯૮૪ તનમભનવુાય 
૨૪ શ્રી ફી.એવ.યભાય ે.તત.. ૪૬૩૫૭ ૨૧૦૪ તનમભનવુાય 
૨૫ કુ.કે.એર.ટેલૌ ે. હશ. ૭૮૦૦  તનમભનવુાય 
૨૬ શ્રી ી.અય. જી જુ.કા. ૪૩૦૦૩ ૧૯૩૧ તનમભનવુાય 
૨૭ શ્રીએભ.અઇ.  ફશરેીભ જુ.કા. ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનમભનવુાય 
૨૮ શ્રી એન.એભ.ઠાક૨ ૫ટાલાા ૧૪૫૭૨ ૬૪૮ તનમભનવુાય 
૨૯ શ્રી એન.એભ.વરકંી ે.તત.. ૪૩૭૭૫ ૧૯૮૫ તનમભનવુાય 
૩૦ શ્રી વી.ી.ટેર જુ.કા. ૨૬૬૧૦ ૧૧૯૪ તનમભનવુાય 
૩૧ શ્રી અય.લી.ચોધયી જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૩૨ શ્રી ફી.વી.ચોશાણ ૫ટાલાા ૧૫૦૦૬ ૬૬૮ તનમભનવુાય 

 

 

 

 

 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-ભયફી  જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા 

મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 
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(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એન.જે.જી ે.તત..  

લાકંાનેય 

૪૩૭૭૫ ૨૬૮૫ '' 

૨ શ્રીભતી એવ.વી. રાડલા ેટા હશવાફનીળ  
'' 

૭૮૦૦ - '' 

૩ કુ.એવ. ય.ુ લકાણરમા જુ. ક્રાકમ   '' ૭૮૦૦ -  

૪ શ્રી અય.લી. ઈાધ્મામ ટાલાા   '' ૨૪૭૮૨ ૧૮૬૭ '' 

૫ શ્રી ી.એચ.લેકયીમા ે.તત..  

ભાીમા -ભી. 
૪૦૪૦૩ ૨૫૨૫ '' 

૬ શ્રી એભ.એ. ફડા જુ. ક્રાકમ   '' ૨૩૫૩૪ ૩૦૦ '' 

૭ શ્રી.ી.લી.ઠાકય ે.તત.   -   
શલદ 

૩૯૯૯૯ ૨૫૧૧ '' 

૮ શ્રી.ફી.કે.લાઘરેા જુતનમય ક્રાકમ  ૨૫૪૦૯ ૩૦૦ '' 

૯ શ્રી.એભ.એ.દલે જુતનમય ક્રાકમ  ૭૮૦૦ - '' 

૧૦ શ્રી.કે.જે.મુંીમા ટાલાા        
'' 

૨૧૬૧૩ ૧૭૪૪ '' 

 

 

 

 

 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-  નડીઅદજજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા 

મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એભ. કે.યમ ે. તત.તધકાયી ૪૩૫૭૪-/ ૨૯૦૫-/ તનમભનવુાય 
૨ શ્રી એભ.એભ.યભાય ેટા હશવાફનીળ ૨૮૬૭૦-/ ૧૭૮૫-/ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી કે.એચ.ભ્રભબટ્ટ જુ. ક્રાકમ ૧૮૬૦૯-/ ૧૩૪૯-/ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી ફી.એભ.યફાયી ટાલાા ૧૭૮૨૩-/ ૧૩૭૧-/ તનમભનવુાય 
૫ શ્રી જે.જે ગઢલી ેટા તતજયી તધકાયી ૪૪૩૬૦-/ ૨૯૯૩-/ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી ી.ડી ળાશ ેટા હશવાફનીળ ૨૩૪૫૩-/ ૧૮૩૩-/ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી  એભ.ય.ુગઢલી જુ. ક્રાકમ ૨૩૧૮૪-/ ૧૫૨૦-/ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ડી. કે.ડંમા ટાલાા ૧૩૮૨૮-/ ૧૧૭૮-/ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી ટી.ફી.ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી ૪૪૪૦૨-/ ૨૮૪૫-/ તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી અય.જે.ચોશાણ ેટા હશવાફનીળ ૨૫૦૦૬-/ ૧૯૦૮-/ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી એભ.એપ.ચાલડા ટાલાા ૧૮૦૦૯-/ ૧૩૨૦-/ તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-નલવાયી  જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા 

મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એવ.વી ભવુાયા ે.તત.તધકાયી,ગણદેલી ૫૦૫૦૨ vv તનમભનવુાય 
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૨ શ્રી વી.એભ.ાઠક જુ.કરાકમગણદેલી ૧૯૯૫૮ 
vv તનમભનવુાય 

૩ શ્રી એભ.એભ.યાણા ટાલાા ૨૫૧૮૯ 
vv તનમભનવુાય 

૪ શ્રી અય ફી વનલણ ે ે.તત. ચીખરી 
(આન.ચાજૉ). 

૪૪૫૭૮ 
vv તનમભનવુાય 

૫ શ્રી ી.ફી.ફાયૈમા ે.હશ. .ે.તત.કચેયી 
ચીખરી 

૨૬૫૨૩ vv તનમભનવુાય 

૬ શ્રીભતી લી.લી.ટેર ટાલાા,ે.તત.ચીખરી ૭૧૦૦ 
vv તનમભનવુાય 

૭ શ્રી એન.કે .ગામકલાડ ે.તત..લાવંદા ૪૯૬૧૨ vv તનમભનવુાય 
૮ શ્રી જી.ફી.ટેર ે.હશ. લાવંદા ૨૪૯૩૩ vv તનમભનવુાય 
૯ શ્રી કે લી ટેર જુ.કરાકમ ,ે.તત.ક.લાવંદા ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 

 
ેટા તતજયી કચેયીઓ-ારન૨ુ  જજલ્ર 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 
ભશનેતાણુ ં

લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એન.એચ.વરકંી ઇ.ચાજૉ ે.તત..દાતંા ૨૮૯૩૫ ,, તનમભનવુાય 
૨ શ્રી ફી.અય.ફાલા જુ.કા ૩૩૫૮૫ ,, તનમભનવુાય 
૩ શ્રી ડી.ઝેડ.દેવાઆ ટાલાા ૨૪૫૪૭ ,, તનમભનવુાય 
૪ શ્રી.ી.જી.ચોશાણ ે.તત..ડીવા ૧૩૭૦૦ ,, તનમભનવુાય 
૫ શ્રી.ડી.ફી.શ્રીલાથતલ જુ.કા ૧૮૨૬૬ ,, તનમભનવુાય 
૬ શ્રીભતત.ભાલ્લીકાફેન જે.જળી જુ.કા ૧૮૮૦૮ ,, તનમભનવુાય 
૭ શ્રી કે.એચ.જી જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ૩૧૧૦૨ ,, તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ય.ુકે.ભાજીયાણા ટાલાા ૨૨૩૫૫ ,, તનમભનવુાય 
૯ શ્રી.લી.વી.ચંાર ે.તત.. હદમદય ૧૩૭૦૦ ,, તનમભનવુાય 
૧૦ કુ.જે.કે.ચોધયી ે.હશ. ૨૩૫૨૮ ,, તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી ી.કે.તેયલાડીમા જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ૨૭૪૪૧ ,, તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી.અય.એર.ચોશાણ ટાલાા ૧૩૮૮૮ ,, તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રી અય.ી.ધાણધયા ે.તત.. તળશયી ૩૯૫૨૧ ,, તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી એચ.કે.ટેર જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ૨૭૩૯૧ ,, તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી.અઇ.કે.યભાય ે.તત..થયાદ ૪૫૨૩૨ ,, તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી એચ.ી.વરકંી ે.હશ. ૩૨૯૫૩ ,, તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી એ.એવ.યતનયુા જુ.કા.પ્રતત.તનયસુ્ક્ત ૨૬૧૯૬ ,, તનમભનવુાય 
૧૮ શ્રી અઇ.અય.યાઠડ ટાલાા ૨૧૩૫૩ ,, તનમભનવુાય 
૧૯ શ્રી.અઇ.વી.ઠાકય ે.તત..ધાનેયા ૪૨૯૯૩ ,, તનમભનવુાય 
૨૦ શ્રી ી.જી.કયેણ જુ.કા ૭૮૦૦ ,, તનમભનવુાય 
૨૧ શ્રી કે.કે.યભાય ટાલાા ૨૫૦૧૭ ,, તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ાટણ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની 

કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 
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(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી ડી.અય.યીખ ેટા તતજયી તધકાયી

−  તવધ્ધયુ 
૪૮૧૭૮ ૨૫૮૧ તનમભનવુાય 

૨ શ્રીભતી એચ.ફી.ટેર ેટા હશવાફનીળ ૩૬૬૭૯ ૨૦૫૮ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી જે. કે.ઠાકય ટાલાા ૨૪૫૨૨ ૧૪૯૫ તનમભનવુાય 
૪ શ્રી એર.જે.પ્રજાતી ેટા તતજયી તધકાયી

−  ચાણથભા 
૪૫૫૩૨ ૨૪૬૬ તનમભનવુાય 

૫ શ્રી અય.એ.ટેર ેટા હશવાફનીળ ૨૬૧૪૫ ૧૧૯૧ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી ફી.ડી.ભકલાણા જુ.કરાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી એભ.એન.બીર ટાલાા ૨૫૫૨૦ ૧૫૪૧ તનમભનવુાય 

૮ શ્રી જી. કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી
−  શાયીજ 

૩૯૫૨૧ ૨૧૮૯ તનમભનવુાય 

૯  

શ્રી કે.એવ.ચોધયી 
 

ેટા હશવાફનીળ 
 

૩૬૬૭૯ 
 

૨૦૫૮ 
તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી જે.ી.ચોધયી જુ.કરાકમ ૧૭૨૨૪ ૯૨૩ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી લી.એન. દેવાઆ ટાલાા ૨૪૩૭૫ ૧૪૯૧ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી એન,જે. .યાલર ેટા તતજયી તધકાયી

−  યાધનયુ 
૪૦૮૬૭ ૨૨૫૧ તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી જી.ી.જી ેટા હશવાફનીળ ૨૩૫૨૮ ૧૪૫૨ તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી ફી.એભ.ચોધયી જુ.કરાકમ  ૧૭૨૨૪ ૯૨૩ તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- ૨ફદં૨ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા 
મજુફ ભશનેતાણુ ંનકકી 
ક૨લાની કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ −−ખારી જગ્માભ −− ેટા તતજયી 

તધકાયી- યાણાલાલ 
---- ----- તનમભનવુાય 

૨ શ્રી કે.અય.ભલુા જુ .કરાકમ  ૭૮૦૦ ---- તનમભનવુાય 
૩ −−−

−−ખારી જગ્માય −−

−− 

જુ .ક્રાકમ  ----- ----- તનમભનવુાય 

૪ શ્રીભતત કે.ડી.અગઠ ટાલાા ૭૧૦૦ ---- તનમભનવુાય 
૫ શ્રી ી.એવ.યાલર ેટા તતજયી 

તધકાયી- કુતતમાણા 
૩૯૬૦૮ ૧૭૯૩ તનમભનવુાય 

૬ શ્રી એવ.જી.બારડીમા ેટા હશવાફનીળ ૨૫૧૫૬ ૧૨૫૩ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી કે.એન. કેરૈમા જુ .કરાકમ  ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી અય.જી.ડઁયા ટાલાા ૧૪૭૨૨ ૬૪૮ તનમભનવુાય 
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ેટા તતજયી કચેયીઓ- યાજકટ જજલ્ર 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 
ભશનેતાણુ ં

લત૨ 
બથ્થુ ં

તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની 

કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી ફી. ી. વયલૈમા ે.તત.   -   

ડધયી 
૪૩૭૭૫ ૨૬૮૫ '' 

૨ કુ.અય.અઇ.કરાડીમા જુતનમય ક્રાકમ  ૧૭૨૨૪ ૧૨૨૩ તનમભનવુાય 
૩ શ્રી એ.ડી.યાઠડ ટાલાા         ૨૨૧૭૩ ૧૭૪૪ તનમભનવુાય 
૪ શ્રીભતી એચ.ઓ.ચેતા ે.તત.   જવદણ ૧૩૭૦૦ - તનમભનવુાય 
૫ શ્રી કે. એભ.યભાય ેટા હશવાફનીળ ૩૯૨૩૯ ૨૪૭૬ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી ડી.એવ. ઘાડલી જુ. ક્રાકમ    ૧૭૨૨૪ ૧૨૨૩ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી ી.જી.કાગ્માતય ટાલાા    ૨૩૭૩૭ ૭૬૦ તનમભનવુાય 
૮ શ્રીભતી અય.કે.જળી ે.તત.    જેતયુ ૪૮૨૩૮ ૫૪૭૨ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી અય.જે.યાદહડમા ેટા હશવાફનીળ ૨૬૮૭૦ ૧૯૦૬ તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી એચ.જે.જાડજેા જુ.ક્રકમ      ૭૮૦૦ ૦ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી એન. ટી. જળી ટાલાા    ૨૩૩૦૬ ૬૦ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી એચ.એન. ડાગંય ે.તત.    ઈરેટા ૧૩૭૦૦ - તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રી જે.એભ.તાડા ે.હશ.        ૩૭૨૯૩ ૨૧૬૦ તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી એન. અઆ.દેલમયુાયી જુ. ક્રાકમ    ૧૬૪૫૧ ૪૫૦ તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી એભ.એ.અચામમ ટાલાા ૨૫૭૭૭ ૧૯૦૧ તનમભનવુાય 
૧૬ શ્રી જે.જી.કંુડાયીમા ે.તત..  ધયાજી ૪૫૨૩૨ ૨૪૬૬ તનમભનવુાય 
૧૭ શ્રી કે.એભ.ડંયા ે.હશ.   ૨૬૫૯૫ ૧૮૯૧ તનમભનવુાય 
૧૮ શ્રી એર.એવ.વંદયલા જુ. ક્રાકમ   ૪૧૭૭૮ ૨૫૯૩ તનમભનવુાય 
૧૯ શ્રી એભ.એભ.વરકંી ટાલાા   ૧૩૬૨૪ ૨૧૦ તનમભનવુાય 
૨૦ શ્રી એ.ડી.યભાય ે.તત.   ગંડર ૩૭૮૯૪ ૨૪૧૪ તનમભનવુાય 
૨૧ શ્રી ડી.એન.બટ્ટ ના.હશ.      ૪૨૧૯૦ ૨૬૧૨ તનમભનવુાય 
૨૨ શ્રી વી.કે.ભશતેા ે.હશ.    ૩૨૩૨૭ ૧૮૬૯ તનમભનવુાય 
૨૩ શ્રીભતી એવ.એચ. શાથી જુ. ક્રાકમ  ૨૪૩૫૭ ૧૫૦૪ તનમભનવુાય 
૨૪ શ્રીભતી ડી.અય. યભાય જુ. ક્રાકમ  ૧૯૦૭૨ ૧૦૨૨ તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ-યાજી૫ા  જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 

ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની કામમ 
૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ 

ખારી જગ્મા  
ેટા તતજયી 
તધકાયી  

કેલડીમા કરની 
0 0 

તનમભનવુાય 

૨ શ્રી ી.અય.તડલી 
જુતનમય કાયકુન  

કેલડીમા કરની ૧૭૪૪૫ 0 
તનમભનવુાય 

૩ ખારી જગ્મા  જુતનમય કાયકુન  0 0 તનમભનવુાય 
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કેલડીમા કરની 
૪ શ્રી જી.જે.તડલી  

ટાલા,  

કેલડીમા કરની ૨૪૧૧૯ 0 
તનમભનવુાય 

૫ 
ખારી જગ્મા  

ેટા તતજયી 
તધકાયી 

 ડડેીમાાડા 
0 0 

તનમભનવુાય 

૬ શ્રી એવ ી તડલી  
ેટા હશવાફનીળ  

ડડેીમાાડા ૩૨૧૯૫૦ 0 
તનમભનવુાય 

૭ શ્રીભતત એભ.જી.લવાલા 
ટાલાા  
ડડેીમાાડા ૧૪૪૯૭ 0 

તનમભનવુાય 

૮ 
શ્રી.વી ફી તડલી  

ેટા તતજયી 
તધકાયી  
વાગફાયા  

૪૫૦૧૧ 0 
તનમભનવુાય 

૯ શ્રી.વી.એભ.લવાલા  
ેટા હશવાફનીળ  

 વાગફાયા  ૩૮૦૨૪ 0 
તનમભનવુાય 

૧૦ ખારી જગ્મા  
ટાલાા   
વાગફાયા  0 0 

તનમભનવુાય 

 
ેટા તતજયી કચેયીઓ-સ૨ુત  જજલ્ર 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 
ભશનેતાણુ ં

લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એચ.ી ગાભીત ેતત ફાયડરી ૨૦૪૬૦ ૨૫૯૫૮ તનમભનવુાય 
૨ શ્રીભતત અય એવ ટેર ેહશ ૧૧૩૩૦ ૧૪૦૦૬ તનમભનવુાય 
૩ શ્રીભતત ી.ી.ચોધયી જુ ક ૭૮૦૦  તનમભનવુાય 
૪ ખારી જગ્મા ટાલાા   તનમભનવુાય 
૫ શ્રી એચ ડી ટંડરે ેતત ભાગંય ૨૦૬૭૦ ૨૫૨૮૪ તનમભનવુાય 
૬ શ્રી.એ.એવ.લાવંીઅ ેહશ ૧૧૯૧૦ ૧૪૬૩૫ તનમભનવુાય 
૭ શ્રી એ એ લવાલા ટાલાા ૯૮૪૦ ૧૧૬૮૯ તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ી અઆ ટેર ેતત ભહલુા ૨૦૬૭૦ ૨૪૮૮૪ તનમભનવુાય 
૯ શ્રીભતત એચ એભ 

હશયાલકય 

ેહશ ૧૩૬૮૦ ૧૬૭૫૬ તનમભનવુાય 

૧૦ ખારી જગ્મા ટાલાા   તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી ી.એ.ભાકંહડમા કાભયેજ ેતત ૨૦૫૯૦ ૨૪૮૯૦ તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી કે એવ લવાલા ેહશ ૧૨૨૬૦ ૧૫૧૧૯ તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રી વી જી યાઠડ ટાલાા ૧૧૦૭૦ ૧૩૭૬૭ તનમભનવુાય 
૧૪ શ્રી ફી ટી યાલર ેતત ભાડંલી ૨૧૮૧૦ ૨૬૩૧૮ તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી અય.અય.ચોધયી જુ ક ૭૮૦૦  તનમભનવુાય 
૧૬ ખારી જગ્મા ટાલાા   તનમભનવુાય 

 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- સયેુસરનગ૨ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 

ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની કામમ 
૫લ્ઘ્ઘ્ત 
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(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી એચ.એ.વરકંી ે.તત..રંફડી ૨૧૮૨૦- ૨૫૯૨૯- તનમભનવુાય 
૨ જે.કે.લાઘરેા જુ.કા. રંફડી ૧૨૧૩૦- ૧૪૮૯૨- તનમભનવુાય 
૩ શ્રીભતી એભ.જે.લડીમા ેટા હશવાફનીળ ૭૮૦૦- -- તનમભનવુાય 
૪ અય.ફી.કણઝયીમા જુ.કા. રંફડી ૭૮૦૦- - તનમભનવુાય 
૫ ડી.ી.રારાણી ટાલાા ૯૮૪૦- ૧૧૨૮૯- તનમભનવુાય 
૬ શ્રી એવ.ફી.યભાય ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૧૩૭૦૦- - તનમભનવુાય 
૭ શ્રી એ.ફી.યભાય ેટા હશવાફનીળ ૧૧૯૧૦ ૧૪૬૩૫- તનમભનવુાય 
૮ વી.એભ.માણજ્ઞક જુ.કા. ધ્રાગંધ્રા ૧૧૭૭૦- ૧૪૪૭૧- તનમભનવુાય 
૯ જી.જે બટ્ટ જુ.કા. ધ્રાગંધ્રા ૧૧૭૬૦- ૧૪૪૫૯- તનમભનવુાય 
૧૦ અય.અય.ઠાકય ટાલાા, ૮૩૫૦- ૧૦૨૮૦- તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી એભ.ફી.તલયભગાભી ે.તત..ાટડી ૧૩૭૦૦- - તનમભનવુાય 
૧૨ શ્રી જે.જે.યાણા ેટા હશવાફનીળ ૭૮૦૦+ - તનમભનવુાય 
૧૩ ફી.એ.યાઠડ જુ.કા. ાટડી ૧૧૯૩૦- ૧૪૬૫૮- તનમભનવુાય 
૧૪ એચ.અય.વૈમદ ટાલાા,ાટડી ૧૦૫૯૦- ૧૩૫૫૦- તનમભનવુાય 
૧૫ શ્રી અય.જે.બાડકા ે.તત..લઢલાણ ૨૧૮૧૦- ૨૬૨૧૮- તનમભનવુાય 
૧૬ અય.ી.તલઠ્ઠરાયા જુ.કા. લઢલાણ ૧૨૩૦૦- ૧૫૦૯૧- તનમભનવુાય 
૧૭ એચ.ી.તત્રલેદી જુ.કા. રંફડી ૧૦૬૮૦- ૧૨૮૯૬- તનમભનવુાય 
૧૮ ડી.લી.આટરીમા ટાલાા ૧૧૪૩૦- ૧૪૧૩૩- તનમભનવુાય 
૧૯ ફી.અય.ઝારા ે.તત..ચટીરા ૨૦૭૬૦- ૨૩૦૧૫- તનમભનવુાય 
૨૦ શ્રી અય.ટી.યાલર ેટા હશવાફનીળ ૧૧૯૧૦- ૧૪૬૮૫- તનમભનવુાય 
૨૧ એભ.અઆ.યાઠડ જુ.કા. ચટીરા ૭૮૦૦- - તનમભનવુાય 
૨૨ ફી.કે.ાડંય ટાલાા, ૧૧૦૭૦- ૧૨૨૦૫- તનમભનવુાય 
૨૩ જી.એચ.યભાય ે.તત..વામરા ૧૭૮૧૦- ૨૧૫૩૮- તનમભનવુાય 
૨૪ ડી.ફી.ચોશાણ જુ.કા. વામરા ૧૧૯૩૦- ૧૪૬૫૮- તનમભનવુાય 
૨૫ ય.ુઅય.લાઘરેા ટાલાા ૭૧૦૦- - તનમભનવુાય 
૨૬ કે.વી.ત્રાવદીમા ે.તત..રખતય ૧૯૪૯૦- ૨૩૫૦૩- તનમભનવુાય 
૨૭ એ.એવ.ગાબ ુ--વદય-- ૮૪૫૦- ૯૪૯૨- તનમભનવુાય 
૨૮ ડી.એ.ચાલડા જુ.કા. વામરા ૧૧૦૪૦- ૧૩૬૧૭- તનમભનવુાય 

 
 
 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- લડદયા જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 

ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની કામમ 
૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી. અય.કે.યાણા ે.તત.. 

ાદયા 
૩૯૬૩૦ ૦૦ તનમભનવુાય 

૨ શ્રી.એચ.અઆ.યાણા ેટા 
હશવાફનીળ 

૨૫૧૫૬ ૦૦ તનમભનવુાય 
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૩ શ્રી.એવ.એ.ભાયલાડી ટાલાા ૧૭૫૮૨ ૦૦ તનમભનવુાય 

૪ શ્રી.એચ.જી.ટેર ે.તત..કયજણ ૩૭૨૦૩ ૦૦ તનમભનવુાય 

૫ શ્રી.ી.જે.લાંદ જુ.ક્રાકમ ૩૨૬૧૪ ૦૦ તનમભનવુાય 

૬ શ્રીભતી.એભ.એવ.બટ્ટ ટાલાા ૨૩૧૭૬ ૦૦ તનમભનવુાય 

૭ શ્રી એન.એભ.ઠક્કય ે.તત.. 
ડબઇ 

૪૮૦૦૬ ૦૦ તનમભનવુાય 

૮ શ્રી.તલ.એભ.બટ્ટ જુ.ક્રાકમ ૭૮૦૦ ૦૦ તનમભનવુાય 

૯ શ્રી. ી એવ. ળાશ ે.તત. 
લાઘડીમા 

૪૯૬૫૫ ૦૦ તનમભનવુાય 

૧૦ શ્રી.એચ.વી.ભશતેા ે.હશવાફનીળ ૨૬૩૬૦ ૦૦ તનમભનવુાય 

૧૧ શ્રી.કે.કે.તડલી ટાલાા ૧૭૦૯૩ ૦૦ તનમભનવુાય 

૧૨ શ્રી.જી.ડી.યભાય ે.તત. 
વાલરી 

૫૦૫૦૨ ૦૦ તનમભનવુાય 

૧૩ શ્રી.એ.ી. તડલી ેટા 
હશવાફનીળ 

૨૨૨૪૯ ૦૦ તનમભનવુાય 

૧૪ શ્રી.એભ..અય.ટેર ટાલાા ૧૭૦૯૫ ૦૦ તનમભનવુાય 

 
 
 
 

ેટા તતજયી કચેયીઓ- લરવાડ જજલ્ર 
.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 

ભશનેતાણુ ં
લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 

ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની 
કામમ ૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રીભતી.એન.જે 

ટેર. 

ે. તત.. 

લાી. 
૪૭૨૬૮ ૨૮૪૬ તનમભનવુાય 

૨ 

 

શ્રી.લામ.એવ.બવરે ટાલાા ૧૩૯૨૪ ૫૧૦ તનમભનવુાય 

3 શ્રી.અય.એચ.ટેર ે. તત..− 

કયાડા. 
૩૭૪૪૩ ૭૦૦ તનમભનવુાય 

૪ શ્રી.અય.વી.ટેર ેટા હશવાફનીળ ૩૭૪૪૮ ૨૩૯૦ તનમભનવુાય 
૫ ખારી જગ્મા ાયડી - - તનમભનવુાય 
૬ શ્રી એભ.ી.  યહશત વ. જુ.કરાકમ  ાયડી ૭૮૦૦ - તનમભનવુાય 
૭ શ્રી.એન.અય.  યહશત ટાલાા ૨૪૯૫૦ ૧૮૭૨ તનમભનવુાય 
૮ શ્રીભતી.એવ.અય.ટેર. ે. તત..ધયભયુ ૪૪૪૧૮ ૨૮૪૬ તનમભનવુાય 
૯ શ્રી. કે.વી.ગયાવીમા. ેટા હશવાફનીળ ૨૫૩૫૪ ૭૦૦ તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી.એવ.ડી.બમે ટાલાા ૧૩૪૭૦ ૫૧૦ તનમભનવુાય 
૧૧ શ્રી.વી.ફી.બડંાયી. ે. તત.. 

ઉંભયગાભ 

૪૩૦૯૩ ૩૧૫૯ તનમભનવુાય 

૧૨ શ્રી એભ.એન ભાછી ેટા હશવાફનીળ ૨૬૫૪૫ ૧૮૯૧ તનમભનવુાય 
૧૩ શ્રી.ફી.એભ.અંધેય ટાલાા ૨૫૮૬૭ ૧૯૧૭ તનમભનવુાય 
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ેટા તતજયી કચેયીઓ- તાી જજલ્ર 

.ન.ં નાભ શદ ભાતવક 
ભશનેતાણુ ં

લત૨ બથ્થુ ં તલતનભમભા ંજણાવ્મા મજુફ 
ભશનેતાણુ ંનકકી ક૨લાની કામમ 

૫લ્ઘ્ઘ્ત 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
૧ શ્રી ડી.અય.લલી ેટા તતજયી 

તધકાયી , 
તનઝય 

૪૭૩૬૮- -- તનમભનવુાય 

૨ શ્રી ફી.એચ.લવાલા જુતનમય કાયકુન ૨૯૯૦૮/- -- તનમભનવુાય 
૩ શ્રી જે.એવ.ચોધયી ેટા તતજયી 

તધકાયી, 
વનગઢ 

૫૧૪૭૮/- --- તનમભનવુાય 

૪ શ્રી જે.જે.જી જુતનમય કાયકુન ૪૨૫૭૩/- -- તનમભનવુાય 
૫ શ્રીભતી ી.લામ.ફાગરુ જુતનમય કાયકુન ૧૮૫૦૦/- -- તનમભનવુાય 
૬ શ્રી લામ.લી.તભસ્ત્રી જુતનમય કાયકુન ૭૮૦૦ 

(હપકવ) 
-- તનમભનવુાય 

૭ શ્રી લી.ફી.વરકંી ટાલાા ૧૭૪૮૪/- -- તનમભનવુાય 
૮ શ્રી ફી.એભ.ટેર ેટા તતજયી 

તધકાયી, 
લારડ 

૪૭૨૬૮/- -- તનમભનવુાય 

૯ શ્રી અય.વી.ગાભીત જુનીમય કાયકુન ૪૧૮૩૧/- -- તનમભનવુાય 
૧૦ શ્રી ડી.એવ.ગાભીત ટાલાા ૧૩૯૨૪/- -- તનમભનવુાય 
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પ્રક૨ણ - ૧૨ (તનમભ વગં્રશ  -૧૧) 
 

પ્રત્મેક વથંથાને પાલામેર અંદાજ ૫ત્ર 
 

વ૨કા૨ ઘ્લાયા ેટા તતજયી કચેયીઓને અંદાજ૫ત્ર પાલલાભા ંઅલતુ ંન શમ ભાહશતી અ૫લાની ૨શતેી નથી. 
 

પ્રક૨ણ - ૧૩ (તનમભ વગં્રશ  -૧૨) 
 

વશામકી કામમકભૂના ભર અંગેની ૫ઘ્ધતત 
રાગ ુ૫ડતુ ંનથી 

 
 
 
 

પ્રક૨ણ - ૧૪ (તનમભ વગં્રશ  -૧૩) 
 

તેણ ેઅેર યાશત, ૫૨ભીટ કે તધકૃતત ભેલલાની તલગત 
 

રાગ ુ૫ડતુ ંનથી 
 
 

પ્રક૨ણ - ૧૬ (તનમભ વગં્રશ  -૧૪) 
 

તલજાણરુૂે ઈ૫રબ્ધ ભાહશતી 
 

૧૬.૧ તલજાણુ ંરૂે ઈ૫રબ્ધ તલતલધ મજનાઓની ભાહશતીની તલગત અ 
 

ગજુયાત વ૨કા૨શ્રીની લેફવાઇટ  'GSWAN'  દલાયા તથા પેકવ/ટેણરપન તથા ઇ-ભેઇર દલાયા ભાહશતી 
ભેલલાની/૫શંચાડલાની વ્મલથથા છે 

 
 

પ્રક૨ણ - ૧૭ (તનમભ વગં્રશ  -૧૫) 
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઈ૫રબ્ધ વલરતની તલગત 

 
૧૭.૧ રકને ભાહશતી ભે તે ભાટે તલબાગ ે૫નાલેર વાધન, ૫ઘ્ધતતઓ થલા વલરત ઈ૫રબ્ધ છે  જેલીકે, 

 
(૧) લતમભાન ૫ત્ર દલાયા 
(૨) નહટવફડમ દલાયા 
(૩) ખાવ હકથવાભા ંદથતાલેજની નકર ભેલલાની ૫ઘ્ધતત દલાયા 
(૪) ઈ૫રબ્ધ મહુદૂત તનમભવગંશૂ દલાયા 
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પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ  -૧૬) 
 

વ૨કાયી ભાહશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત વ૨કાયી તતં્રનુ ંનાભ :- ેટા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રાની) 

૨. ૧ ૧ વયકાયી તતં્રનુ ંનાભ : (૭) ેટા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રાની) 

.ન ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી કડ પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
(૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, દાશદ 

૧ શ્રી એવ.એવ.ટેર ે.તત..શ્રી દે.ફાહયમા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ - - subt r s-devbar i a-
dah@guj ar at .gov.i n 

જુની ભાભરતદાય કચેયી 
કંાઈસડ,દે.ફાહયમા 

૨ શ્રી એભ.જી.ભાર આ.ચા.ે.તત..શ્રી ઝારદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ - - subt r s-zal od-
dah@guj ar at .gov.i n 

જુની ભાભરતદાય કચેયી 
કંાઈસડ,ઝારદ 

૩ શ્રી કે.એભ.ટેર ે.તત..શ્રી ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ - - subt r s-l i mkheda-
dah@guj ar at .gov.i n 

જુની ભાભરતદાય કચેયી 
કંાઈસડ,રીભખેડા 

(૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગધયા 
૧ શ્રી કે. કે. લવાલા ેટા તતજયી તધકાયી, 

કારર 

૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - C/o શ્રી કે. અય.ભદીના ભકાનભા 
ભશાદેલ પીમા, કારર 

૨ શ્રી એવ. કે. ખાયલા ેટા તતજયી તધકાયી, 
શારર 

૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - લૈકંુઠ વવામટી, શારર 

૩ શ્રી એભ. એન. ફાયીમા ેટા તતજયી તધકાયી, 
ળશયેા 

૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - ળશયેા - 
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(૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, લડદયા 

૧ શ્રીભતી એન.એભ.ઠક્કય. ેટા તતજયી તધકાયી 
ડબઆ 

૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૪૨૭૦૭૬૦૩૪ - Subtrs-dabhoi-vad તાલકુા વેલાવદન કચેયીડબઆ  

૨ શ્રી જી.ડી યભાય ેટા તતજયી તધકાયી 
વાલરી 

૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૯૯૨૫૦૩૨૯૩૦ - Subtrs-savli-vad ભાભરતદાય કચેયીવાલરી 

૩ શ્રી ી.એવ.ળાશ ેટા તતજયી તધકાયી 
લાધડીમા 

 

૦૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૮૨૫૦૮૧૨૬૪ 

 

- Subtrs-vagho-vad ભાભરતદાય કચેયી લાધડીમા 

૪ શ્રી અય.કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી 
ાદયા 

૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮ - Subtrs-padra-vad ભાભરતદાય કચેયી ાદયા 

૫ શ્રી એચ.જી.ટેર ેટા તતજયી તધકાયી 
કયજણ 

૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૭૪૪૪૧૯૦૪ - Subtrs-karjan-vad તાલકુા વેલાવદનકયજણ 

(૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, બરૂચ 

૧ શ્રી એભ.જે.લવાલા આ.ચા.ે.તત.., લાણરમા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૭૫૬૭૦૮૨૬૮૯ --- Subtrs-valiya-

bha@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 

લાણરમા 
૨ શ્રી ડી.એ.લવાલા .તત..અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૭૮૭૯૭૬૭ -- Subtrs-anklesh- 

bha@gujarat.gov.in 
અંકરેશ્વય  તાલકુા 

વેલાવદન,ભશસેર ભટવમની 
વાભે,જુના નેળનર શાઆલે,અંકરેશ્વય 

૩ શ્રી એન.ઝેડ.ભાહ્યાલળંી ે.તત.., જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- Subtrs-jambusar-

bha@gujarat.gov.in 
જુની ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ, 

જબંવુય 

૪ કુ.ડી.અઆ.યાણા આ.ચા.ે.તત..,ઝઘડીમા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૭૨૩૬૮૨૧૯૨ -- Subtrs-jhaga-

bha@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 

ઝગડીમા 
(૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, સયેુસરનગ૨. 

૧ શ્રી એચ.એ.વરકંી ે.તત..રંફડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૪૨૮૨ ૯૩૧૨૪ -  -  ભટા ભહંદય ાછ, રંફડી. 

mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
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૨ શ્રી એવ.ફી.યભાય ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ -  -  ળકયા ા ળેયી, ધ્રાગંધ્રા 
૩ શ્રી એભ.ફી.તલયભગાભી ે.તત..ાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩ ૨૩૨૯૨ -  -  તલયભગાભી લાવ, ાચં શાટડી 

ાટડી 
૪ શ્રી અય.જે.બાડકા ે.તત..લઢલાણ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩ ૨૭૮૦૨ -  -  શલા ભશરે યડ,લઢલાણ 
૫ શ્રી ફી.અય.ઝારા ે.તત..ચટીરા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૯૪૨૮૮ ૧૨૫૨૫ -  -  જ્મતતનગય વવામટી,ચટીરા 
૬ શ્રી જી.એચ.યભાય ે.તત..વામરા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૪૪ ૫૧૭૨૬ -  -  ટેર ળેયી, વામરા 
૭ શ્રી કે.વી.ત્રાવદીમા ે.તત..રખતય ૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૪૯ ૯૪૨૯૬ ૪૬૪૦૮ -  -  અશજરીમા ળેયી,રખતય 

(૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, સ૨ુત શ્રી 
એવ.ફી.યભાય 

ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ -  -  ળકયા ા ળેયી, 
ધ્રાગંધ્રા 

૧ શ્રી એચ.ી.ગાભીત ે.તત. ૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ -- -- subtrs-bardo-

sur@gujarat.gov.in 
ફાયડરી 

૨ શ્રી.ી.અઆ.ટેર ે.તત. ૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ -- -- subtrs-mahuwa-

sur@gujarat.gov.in 
ભહલુા 

૩ શ્રી ફી ટી યાલર ે.તત. ૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ -- -- subtrs-mandvi-

sur@gujarat.gov.in 
ભાડંલી 

૪ શ્રી એચ.ડી.ટંડરે ે.તત. ૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ -- -- subtrs-mangrol-

sur@gujarat.gov.in 
લાણીમા લાડ,ભાગંયર 

૫ શ્રી ી.એ.ભાકંહડમા ે.તત. ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ -- -- subtrs-kamrej-

sur@gujarat.gov.in 
કાભયેજ 

 
(૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નલવાયી 

૧ શ્રી એવ.વી ભવુાયા ે.તત.તધકાયી,ગણદેલી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૯૨૪૫૩૯૦૭૪ --- --- રીભડાચક,  ફીરીભયા 
૨ શ્રી અય ફી વનલણ ે

ે.તત..ચીખરી 
(આન.ચાજૉ ) 

૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૯૭૪૨૨૬૭૬૨ --- -- રગંયલાડ , ચાયરુ ,નલવાયી. 

૩ શ્રી એન.કે .ગામકલાડ ે.તત..લાવંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૫૩૭૪૯૩૯૩૬ -  -  ભંઢાફાયી, .ડાભરીમા 
તા.લાવંદા જી.નલવાયી 

(૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નભમદા 
૧ ખારી જગ્મા ે.તત.., કેલડીમા ૦૨૬૪૦ ૨૩૨૦૧૫  --- subtrs-kevadiya- ફી- તયા ટાઆ, કેલડીમા 

mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
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 કરની nar@gujarat.gov.in 
 

કરની 

૨ ખારી જગ્મા ે.તત..,  ડડેીમાાડા ૦૨૯૪૯ ૨૩૪૦૪૮   subtrs-dediya-
nar@gujarat.gov.in 

 

ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 
ડડેીમાાડા 

૩ શ્રી.  વી ફી તડલી ે.તત.., વાગફાયા ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૯ ૯૭૨૭૯૦૭૯૩૯ -- subtrs-sagb-
nar@gujarat.gov.in 

 

ભાભરતદાય કચેયી કંમ્ાઉંડ , 
વાગફાયા 

(૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, લરવાડ 

૧ શ્રીભતી.એન.જે.ટેર ે. તત..લાી ૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ ૯૮૨૫૮૭૦૩૦૪ − Subtrs − vapi
− val@Guj. Govt. in 

જી.અઆ.ડી.વી.લાી 

૨ શ્રી અય.એચ.ટેર 

કયાડા. 
ે. તત..કયાડા ૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫ ૯૭૨૭૪૪૮૭૪૪ − Subtrs − kaprada

− val@guj. gov. in 
મ.ુ.ભાડંલા તા.કયાડા જજ.લરવાડ 

૩ ખારી જગ્મા ે. તત..ાયડી ૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ − − Subtrs − pardi
− val @ Guj. Govt. in 

 

૪ શ્રીભતી.એવ.અય.ટેર. ે. તત.. 

ધયભયુ 

૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩  − Subtrs − dharam
− val@Guj. Gov. in 

ટી.લી  હયરેકેસર. જજ.લરવાડ. 

૫ શ્રી.વી.ફી. 
બડંાયી. 

ે. તત.. 

ઉંભયગાભ 

૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ − − Subtrs − umb. val@ 

guj. gov. in 
મ.ુ.ખતરલાડા.તા.ઉંભયગાભ, 

જજ.લરવાડ. 
  

mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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(૧૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યાજકટ 

૧ શ્રીભતી અય.કે.જળી ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
જેતયુ 

૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-
raj@gujarat.gov.in 

જેર કમ્ાઉંડ,જેતયુ 

૨ શ્રી એ.ડી.યભાય ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ગંડર 

૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા વેલા વદન, થટેળન 
સરટ,ગંડર 

૩ શ્રી જે.જી.કંુડારીમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ધયાજી 

૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ , 
અઝાદ ચક .ધયાજી 

૪ શ્રી એચ.એન.ડાગંય ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ઈરેટા 

૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - subtrs-upleta-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા ણરવ થટેળન કમ્ાઉંડ , 
જુના દયફાયગઢ,ઈરેટા 

૫ શ્રીભતી એચ.ઓ.ચેતા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
જવદણ 

૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ - - subtrs-jasdan-
raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા વેલા વદન, ગ્રાઈસડ ફ્રય, 

જીરેશ્વય ાકમ ાવે, કભાયુ યડ, 

જવદણ 

૬ શ્રી ફી.ી.વયલૈમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ડધયી 

૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૧૧ - - subtrs--padha-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ, ફંક 
ઓપ આસડીમા વાભે ડ્ધયી 
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(૧૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગાધંીનગ૨ 
૧ શ્રી એન એવ ચધયી તધક તતજયી તધકાયી 

કરર 

૦૨૭૬૪ − − − − સથુાય લાવ ક્લ્મણ્યુા કરર 

૨ શ્રી  જે.જી. યેલય ેટા તતજયી તધકાયી  
દશગેાભ 

૦૨૭૧૬ − − − − ૫૯૪/૧૦ "ચ"  ટાઆ, 

વે− ૨૧,ગાધંીનગય 

૩ શ્રી ી વી ભકલાણા ેટા તતજયી તધકાયી  
ભાણવા 

૦૨૭૬૩ − − − − મતૃનગય વવામટી,ભાણવા 

(૧૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભદાલાદ 

૧ શ્રી ફી.ી. લાઘરેા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
ધકા 

૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ - - - ભાભરતદા૨ કચેયી કમ્ાઈંસડ,  
થટેળન યડ, ધરકા 

૨ શ્રી કે.જી ભકલાણા 
(આસચાજૉ) 

ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
ધધંકુા 

૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ - - - એવ.ટી.થટેળન યડ, કટમની વાભે 
ધધંકુા 

 

૩ શ્રી એવ.અય ચાલડા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
તલ૨ભગાભ 

૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ - - - ભાભરતદા૨ કચેયી કમ્ાઈસડ ટાલ૨ 
વાભે, તલ૨ભગાભ. 

 

૪ શ્રી જી.ડી.ડડીમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
વાણદં 

૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ - - - ભાભરતદા૨ કચેયી, કંમ્ાઈસડ, 
વ૨ખેજ થટેસડ શાઇલે, વાણદં. 

 

૫ શ્રી કે.કે.દલે (આસચાજૉ) ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
વરા(લગમ-૨) 

૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ - - - શાઇકટમ કંમ્ાઈસડ, વરા યડ, 
ભદાલાદ. 
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(૧૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભશવેાણા 
૧ શ્રી ફી.એ. ભકલાણા વ.તત... ઉંઝા ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ ૯૮૯૮૭૩૬૪૧૭ - --- ૨૩,આન્સદયાાકમ વવામટી. 

લીવનગરૌ 
૨ શ્રી અઆ.ડી.ભદી ે.તત.. લડનગ૨ ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૪૨૬૫૦૭૫૯૪ - - ફી-૨૦,નલદીફ્રેટ,શાઆલે 

યડ,વંભધય ભહંદય 
વાભે,ભશવેાણા-૨ 

૩ એભ.એપ.ચાભડીમા ે.તત.ક. તલવનગય ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૮૯૮૭૮૧૩૪૧ - - ભટી લશયલાડ,ભેઆન ફજાય 
તલવનગય 

 

૪ શ્રી લી.એભ.ટેર ે.તત.. કડી ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૭૨૪૪૭૩૧૯૦ - - ૫૧,કૃષ્ણવાગય 
વવા.નાગરયુ,ભેહ્વાણા 

૫ શ્રી એ.એભ.ટેલૌ ે.તત.. તલજાયુ ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૬૭૨૮૮૯૬ - - મ.ુ.લક્તાયુ, 
તા.હશંભતનગય જજ.વાફયકાઠંા 

૬ શ્રી ફી.એવ.યભારૌ  ે.તત..ખેયાલ ુ ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૭૨૪૩૬૬૭૧૭ - - ૫૬,થલવતતક વવામટી,તાલયીમા 
યડ, ભશવેાણા 

૭ શ્રી.એન.એભ.વરકંી ે.તત.. ફેચયાજીઃ ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૯૭૮૫૮૮૯૩૫ - - ૨૧/શબુરક્ષ્ભીવવામટી, 
તલબાગ-૨ -ભયયુાાણીની 
ટાકંી ાવે, તલવનગય રંક યડ, 

ભશવેાણા-૧ 
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(૧૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ાટણ 

૧ શ્રી ડી.અય.યીખ ેટા તતજયી તધકાયી
−  તવધ્ધયુ 

૦૨૭૬૭ ૨૨૦૩૯૪    ૧૨ −એ,

નય નાયામણ વવામટી ાટણ 
૨ શ્રી એર.જે.પ્રજાતી ેટા તતજયી તધકાયી

−  ચાણથભા 
૦૨૭૩૪ ૨૨૨૨૦૬ − − − ળકંય વવામટી ાટણ 

૩ શ્રી જી. કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી
−  શાયીજ 

૦૨૭૩૩ ૨૯૨૨૧૦ − − − લાલ્લ્ભકી નગય શાયીજ 

૪ શ્રી એન.જે.યાલર ેટા તતજયી તધકાયી
−  યાધનયુ 

૦૨૭૪૬ ૨૭૭૨૨૭ − − − ગકુલ્નગય વવામટી યાધનંયુ 

(૧૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, હશંભતનગ૨ 
૧ શ્રી લી.વી ભશતેા ેટાતતજયીતધકાયી 

પ્રાતંતજ 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ v v subtrsPrantijsab@guja

rat.gov.in. 
નગય ચંામત વાભે પ્રાતંતજ 

૨ 

 

શ્રી  એવ.ડી.તનનાભા ેટા તતજયીતધકાયી 
તલજમનગય 

૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪ v v subtrs-Vijaynagar-

sab@gujarat.gov.in. 
ભાભરતદાય કચેયી ાવે 

તલજમનગરૌ 
૩ શ્રી .એ .કે યાઠડ ેટા તતજયી તધકાયી  

ઇડય 

૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫ v v subtrs-Idar-sab 

gujarat.gov.in. 
એર વકમર ઇડરૌ 

૪ શ્રી  કે.કે .ગૉાત ેટા તતજયી તધકાયી 
ખેડબ્રહ્મા 

૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫ v v subtrs-khedbrahma-

sab@gujarat.gov.in. 
ચંામત કચેયી ાવે 

ખેડબ્રહ્મા 
૧૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ારન૨ુ (ફનાવકાઠંા) 

(૧) શ્રી.ી.જી.ચોશાણ ેટાતતજયીતધકાયીશ્રી,ડીવા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - યફાયી ટેકયા. ડીવા 
(૨) શ્રીએન.એચ.વરકંી 

ઇ.ચાજૉ 

ેટા તતજયી તધકાયી શ્રી, 
દાતંા 

૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૬૬૨૭૨૦૯૨૨ - - પ્રજાતતલાવ દાતંા 
 

(૩) શ્રી અય.ી.ધાણધયા ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,તળશયી 

૦૨૭૪૭ ૨૩૩૭૭૩ 

 

૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - જનતા વવામટી, તળશયી 

(૪) શ્રી.અઇ.વી.ઠાકય ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૩૫૬૭૦૫ - - યે.ટેરલાવ ધાનેયા 
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શ્રી,ધાનેયા 
(૫) શ્રી.લી.વી.ચંાર ેટા તતજયી તધકાયી 

શ્રી,હદમદય 

૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - યશ.ેગામત્રીનગય વવામટી 
હદમદય થયાયડ 

(૬) શ્રી.અઇ.કે.યભાય ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,થયાદ 

૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - યાધેક્રુષ્ણ વવામટી ગામત્રી 
શાઇથકુરની ાછ થયાદ 

(૧૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, જુનાગઢ 

૧ શ્રી એભ.એ.વૈમદ આ.ચા. ે. તત..− તલવાલદય 0૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ --- ---- --- દયફાયગઢ તલવાલદય 
૨ શ્રી એન.લી.યભાય આ.ચા. ે. તત..−બંવાણ 0૨૮૭૩ ૨૫૩૨૨૮ --- --- --- જુનુ ંફવથટેસડ બંવાણ 
૩ શ્રીભતી ફી.એભ.ગઢીમા ે. તત..−લથંરી 0૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ --- --- --- કટમ કભાઈસડ-ં લથંરી 
૪ શ્રી એભ.એર. કડીમાતય આ.ચા. ે. તત..− ભાીમા 0૨૮૭0 ૨૨૨૨૧૩ --- --- --- કટમ કમ્ાઈસડ-ભાીમા 
૫ શ્રી એ.એન. ભશતેા આ.ચા. ે. તત..− ભંદયડા 0૨૮૭૨ ૨૪૧૪0૮ --- --- --- ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઈસડ -

ભંદયડા 
૬ શ્રી અય.એવ.ગંવાઆ ે. તત..− કેળદ 0૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩0 --- --- --- ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઈસડ -

કેળદ 
૭ શ્રી એવ.એ. જેઠ્લા આ.ચા. ે. તત..− ભાગંય 0૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ --- --- --- કટમ કમ્ાઈસડ ભાગંય 
૮ શ્રી એન,એન. દેલયીમા આ.ચા. ે. તત..−ભાણાલદય 0૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ --- --- --- ગાધંીચક- ભાણાલદય 

(૧૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યફદં૨ 
૧ −−−−−ખારી જગ્માત 

−−−− 
ેટા તતજયી તધકાયી 

યાણાલાલ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 

@gujarat.gov.in 

- 

૨ શ્રી ી.એવ.યાલર ેટા તતજયી તધકાયી 
કુતતમાણા 

૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 

@gujarat.gov.in 
તાલકુા ચંામતની ફાજુભા ઁ

કુતતમાણા 
(૧૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, જાભનગ૨ 

૧ શ્રી ડી.અય. ભેઘનાથી ઇ.ચા. ે. તત..જાભજધયુ ૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬ ૯૯૭૯૧૬૭૦૯૦ - - તરુ ંની ાછા,હદગ્જાભ 
વકમર, દેલાકમ ,જાભનગય 
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૨ શ્રી અય.ફી.ખાન ે. તત..રારયુ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ - - ડી  .કે.  જળીના ભકાનભા,ં ભેઆન 
યડ, રારયુ 

૩ શ્રી ફી. કે.યાલર ઇ.ચા ે. તત..કારાલડ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૪૨૬૯૫૯૯૫૬ -- -- પ્રતાનગય, ગયફી ચક, 
જાભનગય. 

૪ શ્રી જે. કે.છામા ઇ.ચા ે. તત..ધ્રર ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ - - અનદં કરની,યડનં .૨ , ભેસટર 
શસ્થટર ાછ , જાભનગય 

૫ શ્રી અય.એભ.ટાકં ે. તત..જડીમા ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૫૧૦૧૪૧૦૨૪ - - દયીમારાર ભહંદય ાવે, યભેળબાઆ 
વ્માળના ભકાનભા,ં જડીમા 

(૨૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, અણદં 

૧ શ્રી લી.એન.યભાય      

(જાશયે ભાહશતી તધકાયી) 
ેટા તતજયી તધકાયી ઈભયેઠ ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ - - subtrs-umreth-

and@gujarat.gov.in 
કટમ કમ્ાઈસડ  ,ઈભયેઠ  

૨ શ્રીભતી કે.ય.ુબટ્ટ 

(જાશયે ભાહશતી તધકાયી) 

ેટા તતજયી તધકાયી ફયવદ ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ - - subtrs-borsad-
and@gujarat.gov.in 

તાલકુા ચંામત કમ્ાઈસડ 
ફયવદ 

૩ શ્રી અય.એવ.ઢીમાય  

   (જાશયે ભાહશતી તધકાયી) 
ેટા તતજયી તધકાયી ખબંાત ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ - - subtrs-khambhat-

and@gujarat.gov.in 
તાલકુા વેલા વદન ત્રણ દયલાજા  ,

ખબંાત 

૪ શ્રી ડી.ફી.ગહશર    

    (જાશયે ભાહશતી તધકાયી) 
ેટા તતજયી તધકાયી ેટરાદ ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ - - subtrs-petlad-

and@gujarat.gov.in 
ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઈસડ  ,

ેટરાદ 

(૨૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નડીમાદ 

૧ શ્રી એભ. કે યમ ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ 
 

૯૮૭૯૩૭૩૪૬૮ − subtrs − kheda
− khe@gujarat. gov. in 

મ.ુ તલઠ્ઠર યુા તા.ખેડા 

૨ શ્રી જે.જે ગઢલી ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ 
 

૨૫૫૭૨૨૯ 
૯૯૨૫૪૮૬૮૭૫ 

− subtrs − kapad
− khe@gujarat. gov. in 

એ−૫ તતરૂતી વવામટી કડલજં 

૩ શ્રી ટી.ફી.ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ 
 

૯૪૨૮૧૫૨૫૮૫ − subtrs − thasra
− khe@gujarat. gov. in 

૨,ભાતંગી વવામટી,કટમની ફાજુભા,ં 
 ઠાવયા 

  

mailto:subtrs-umreth-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-umreth-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-borsad-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-borsad-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-khambhat-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-khambhat-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-petlad-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-petlad-and@gujarat.gov.in
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(૨૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, બાલનગ૨ 
૧ શ્રી ફી.એન.યાજ્મગરુૂ ેટા તતજયી કચેયી ભહલુા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- બારડ યડ, ભહલુા 
૨ શ્રી ફી.ફી.બટ્ટ ેટા તતજયી કચેયી તાજા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- બટ્ટ ળેયી, તાજા 

૩ શ્રી કે.ી.ડડીમા ેટા તતજયી કચેયી ગાયીમાધાય ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪ -- -- -- ભાભ. કચેયી કમ્ાઈસડ, 
ગાયીમાધાય 

૪ શ્રી ય.ુડી.ચોશાણ ેટા તતજયી કચેયી લલ્રબીયુ ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- ભાભ. કચેયી કમ્ાઈસડ, લલ્રબીયુ 

૫ શ્રી ડી.એન.યભાય ેટા તતજયી કચેયી ારીતાણા ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- રીવ થટેળન ાવે, ારીતાણા 
૬ શ્રી એ.એભ.ાયેખ ેટા તતજયી કચેયી તળશય ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- પ્રાતં કચેયીની ફાજુભા,ં યાજકટ 

યડ, તળશય 

(૨૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભયેરી 
૧ શ્રી કે.કે.ભારુ ેટા તતજયી તધકાયી, 

વાલયકંુડરા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - દયફાયગઢ, વાલયકંુડરા 

ય શ્રી  જી.ફી.ડફયીમા ેટા તતજયી તધકાયી, ધાયી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાવઈસડય, 
ધાયી 

3 શ્રી અય.ી.ડાબી ેટા તતજયી તધકાયી, યાજુરા ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાવઈસડજ, 
યાજુરા 

૪ શ્રી એન.કે. વજીત્રા ેટા તતજયી તધકાયી, 
ફગવયા 

૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - ટેરલાડી ાવે, ફગવયા 

૫ શ્રી ફી.જે. ફાલડા ેટા તતજયી તધકાયી, ફાફયા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૫૮ - - - ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાવઈસડફ, 
ફાફયા 

૬ શ્રી એચ. એ. લાા ેટા તતજયી તધકાયી, રાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૪૦૫૬૪ - - - જુના દયફાયગઢ, રાઠી 
(૨૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, કચ્છ-ભજુ 

૧ શ્રી અઇ.એચ.વતા ે. તત..અંજાય ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫ ----- sub t r j -anj ar -
kut @guj r at .gov.i n 

જમનગય ,અંજાય-કચ્છ  
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૨ શ્રી ી.જી.શડીમા ે. તત. –  ગાધંીધાભ ૦૨૮૩૬ -૨૨૦૦૮૯  ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫ ----- sub t r j -gandhi -
kut @guj ar at .gov 

૧૫૫ /૧૫૬.વેકટય-૧૦/ફી 
ગાધંીધાભ 

૩ શ્રી એચ.અય. દેલકા ે. તત..બચાઈ ૦૨૮૩૭ -૨૨૪૦૫૦  ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮ ----- sub t r j -bhach-
kut @guj ar at .gov 

વયકાયી કલાટમય .યેલ્લેથટેળન યડ 
બચાઈ  –કચ્છ  

૪ શ્રી કે.એર.ઠક્કય ઇ.ચા. ે. તત..યાય ૦૨૮૩૦ ૨૨૦૦૧૯ ૯૪૨૮૬૮૧૮૯૪ ----- sub t r j -r apar -
kut @guj ar at .gov 

એકતાનગય ,યાય-કચ્છ  

૫ શ્રી એભ. કે.બ્રશભિતત્રમ ે. તત..મુસંરા ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮    ભશળેનગય મુસંરા  –કચ્છ  

૬ શ્રીભતી ફી.જે.ધકીમા. ેટા તતજયી તધકાયીનખત્રાણા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ ૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬  sub t r j -nakha-
kut @guj ar at .gov 

ફવથટંડયડ નખત્રાણા 

૭ શ્રી અય.એવ.ઘઘાયી ે. તત..નરીમા ૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪ ----- sub t r j -nal i ya-
kut @guj ar at .govj  

ીયા પીય ુનરીમા -કચ્છ  

૮ શ્રી લી.ડી.ચોશાણ ે. તત..ભાડંલી ૦૨૮૩૯ ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮ ----- sub t r j -dayapar -
kut @guj ar at .gov 

સબુાયયડભપતનગયીદમાયક
ચ્છ 

૯ શ્રી એન. કે .જાડજેા આ.ચા −  ે. તત.− દમાય ૦૨૮૩૯ ૨૨૩૩૦૯ ૯૪૨૭૭૬૨૭૨૬  sub t r j -mandvi -
kut @guj r at .gov.i n 

ભજુ રખત શાઇલે- દમાય-
કચ્છ 
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(૨૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, તાી 
૧ શ્રી ફી.એભ.ટેર ેટા તતજયી તધકાયી, લારડ ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૪૨૭૧૭૦૦૨૬ - subtrs-valod-

sur@gujarat.gov.in 
c/o કાતંતરાર એભ.ગાભીત, રુ 

પણયુ,ંલારડ જજ.તાી 
૨ શ્રી ડી.અય.લલી ેટા તતજયી તધકાયી ,તનઝય ૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૯૭૯૧૦૦૭૦૧ - Subtrs-nizar-

sur@gujarat.gov.in 
c/o શ્રી અય.એભ.ટેર 

હકવનભાયલાડીગરી, મ.ુ.તનઝય 
જજ.તાી 

૩ શ્રી જે.એવ.ચોધયી ેટા તતજયી તધકાયી, 
વનગઢ 

૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૧૩૭૬૨૨૯૧ - subtrs-songadh-

sur@gujarat.gov.in 
શાથી પણયુ,ં વનગઢ, જજ.તાી 

(૨૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, અશલા-ડાગં 

-શસૂમ- 
(૨૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભયફી 

૧ શ્રી ી.એચ.લેકયીમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ભાીમા ભંમાણા 

૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ - - subtrs-maliyami-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઉંડ 
,ભાીમા તભમાણા 

૨ શ્રી.ી.લી.ઠાકય ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,શલદ 

૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - - subtrs-halvad-
snr@gujarat.gov.in 

જુની ભાભરતદાય કચેયી કંાઉંડ , 
શલદ 

૩ શ્રી એન.જે.જી ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,લાકંાનેય 

૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ - - subtrs.wankaner-
raj@gujarat.gov.in 

દાણાીઠની ાવે લાકંાનેય 

(૨૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ફટાદ 

-શસૂમ- 
(૨૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગીય-વભનાથ 

૧ શ્રી કે.કે.યવાણીમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,ઈના ૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ - - subtrs-talala-jun 
@gujarat.gov.in 

કટમ કમ્ાઈસડ -ઈના 

૨ શ્રી.એભ.લી.ઝારા ેટા તતજયી 
તધકાયીશ્રી,કડીનાય 

૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ - - subtrs-una-jun 
@gujarat.gov.in 

કટમ કમ્ાઈસડ -કડીનાય 

૩ શ્રી એવ.એચ..જી આ.ચા.ેટા તતજયી ૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ - - subtrs.kodi-jun 
@gujarat.gov.in 

જુની રીવ રાઆન ફવ થટેસડ 
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તધકાયીશ્રી,તારાા ાવે -તારારા 
(૩૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભહશવાગય 

૧ શ્રી એવ. એ. ભરેક ેટા તતજયી તધકાયી 
ફારાતળનય 

   - - તનળા ચક, ફારાતળનય 

૨ શ્રી ફી. અય. ફાયીમા ેટા તતજયી તધકાયી 
વતંયાભયુ 

૦ય૬૭ યય૦૧૧ય  - - ેટા તતજયી કચેયી, વતંયાભયુ 
ભાભરતદાય ઓપીવ કેમ્ વ, 

વતંયાભયુ 

૩ શ્રી એવ. એન. ટેરીમા ેટા તતજયી તધકાયી કડાણા ૦ય૬૭ ય૩૬૮૧૭  - - ેટા તતજયી કચેયી, કડાણા 
ભાભરતદાય ઓપીવ કેમ્ વ, 

કડાણા 
(૩૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, દેલભતૂભ દ્વાયકા 

૧ શ્રી જે.એન.કફયી ે. તત.. દ્વાયકા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૮૨૫૩૦૯૪૫૮ − − ણફયરા સરટ, યેરલે થટેળન ાવે,  
દ્વાયકા 

૨ શ્રી લામ.અય.ગોથલાભી ે. તત..બાણલડ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ ૯૪૨૭૫૧૪૭૩૫ − − યાભજીબાઇ બટ્ટના ભકાનભા,ં  
દયફાયગઢ અગ,ગધંીચક,  

બાણલડ 

૩ શ્રી એન.જે.ારનયુા ે. તત..જાભ કલ્માણયુ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૯૦૯૫૦૧૧૨૮ − − કફીયનગય,અય.ટી.ગઢલીના ં 
ભકાનભા ંકલ્માણયુ 

(૩૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યલલ્રી-ભડાવા 
૧ શ્રી એર એવ.ફદય ેટાતતજયી તધકાયી ણબરડા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ v v Subtrs-bhiloda-sa 

b@gujarat.gov.in. 

ભાભરતદાય કચેયી ાવે,ણબરડા 

૨ શ્રી એભ.જે. યભાય ેટા તતજયી તધકાયી ભેઘયજ ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯   Subtrs-ભેઘ્રજ bhiloda-

sa b@gujarat.gov.in. 

રીવ થટેળન કમ્ાઈસડ ભેઘયજ 

૩ શ્રી જે.એ.ભકલાણા ેટા તતજયી તધકાયી ફામડ ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮ v v subtrs-Bayad-

sab@gujarat.gov.in. 

ભાભરતદાય /પ્રાતં  કચેયી ાવે, 
ફામડ 

(૩૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, છટાઈદેયુ 
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૧ શ્રીભતી કે.ફી.બાલવાય ેટા તતજયી તધકાયી વખંેડા ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ - subtrs-sankheda-vad તાલકુા વેલા વદન વખંેડા 

૨ શ્રી ી.એચ.જાની ેટા તતજયી તધકાયી 
જેતયુાલી 

૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૮૯૮૩૩૩૪૫૪ - subtrs-jetpavi-vad તાલકુા વેલા વદન  મ.ુયતનયુ, 
તા.જેતયુાલી 

૩ શ્રી એન.એવ.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી 
નવલાડી 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ ૯૮૨૫૩૧૨૨૦૬ 

 

- subtrs-naswa-vad ભાભરતદાય કચેયી ાવે, નવલાડી 
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પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ  -૧૬) 
વ૨કાયી ભાહશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 

વ૨કાયી તતં્રનુ ંનાભ :-  ેટા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જીલ્રા)એેરેટ તધકાયી 

.
ન.ં 

નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 
કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. શ્રી અય.જે.ળાશ જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 

ગાધંીનગય 

૦૭૯ ૦૭૯ ૨૩૨ 
૫૯૦૭૦ 

- - treasury-gnr@ 
gujarat.gov.in 

૩૦૩ ાશ્વહદ એાભેસટ 
ભશારક્ષ્ભી ચાય યથતા ારડી 

ભદાલાદ 

૨. શ્રી ડી લી યીખ શે્રમાન તતજયી તધકાયી 
ભદાલાદ 

૦૭૯ 
 
 

૨૫૫૦૬૬૨૫ 
૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૨૬૭૩૦૦૮૭ 
૭૫૬૭૦૭૮૪૮૯ 

૦૭૯-
૨૫૫૦૬૬૨૫ 

treasury- ahd 

@gujarat.gov.in 
રાર દ૨લાજા, બર,ભદાલાદ - 

૩૮૦૦૦૧. 

૩. શ્રી ડી.એભ.જધ્ધા જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
ભશવેાણા 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૨૧૫૩૦ - જ્મ બાયત વવામટી યાધન યુ 
ચકડી ાવે ભશવેાણા 

૪ શ્રી એચ.એચ.યભાય જજલ્રા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ાટણ 

 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬૨૩૦૨
૩૮ 

t r easur y -
pat @guaj r at . 

gov.i n. 

૧ ,કભાદી ફગરજ ાટણ  

૫ શ્રી અય.કે.ગહશર શે્રમાન તતજયી તધકાયી, 
યાજકટ 

૦૨૮૧ ૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 

૨૫૬૩૬૨૮ ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી ફીલ્ડંગ,ફહભુાી બલન 
કમ્ાઉંડ,યાજકટ 

૬ શ્રી એચ.લી.ટેર શે્ર.તત.તધ .સયુત. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ ૯૯૯૮૦૦૩૬૯૫ ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-

sur@gujarat.gov.in 
૪/૩૭૧,ભમાયા 

ળેયી,ફેગભયુા,સયુત. 

૭ શ્રી ી.એવ..ભદી જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
સયેુસરનગય 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૯ ૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

treasurysrn@ Gujarat 

gov in 
ક્રેક્ટય ઓપીવ કમ્ાઈસડ 

સયેુસરનગય 
૮ શ્રી ડી.એન.ટેર તતજયી તધકાયીશ્રી નલવાયી ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ 

*5&*_Z#Z*( ૦૨૬૩૭ 
૨૮૦૦૮૨ 

treasury-

nav@gujarat. gov.in 
૧૯ ડી, ઈત્તભ ભગંર વવામટી, 
કેજર શથીટર ાછ, ગ્રીડ 
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નલવાયી 
૯ શ્રી.અય.એ.ભશારા જજલ્રા તતજયી તધકાયી  ૦૨૬૪0 ૨૨૩૪૮૧  ૦૨૬૪૨-

૨૨૩૪૮૧ 

Treasury-

nar@gujarat.gov.in 
જજલ્રા તતજયી  કચેયી , જજલ્રા 
વેલા વદન  ,રૂભ નફંય-૨૭ ,

યાજીરા જજ- નભમદા 
૧૦. કુ.ટી.એવ.ફચા. જજલ્રા તતજયી 

તધકાયી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ t r easur y-val  

@Guj .gov .i n 
ભટા ાયવીલાડ,લરવાડ. 

૧૧ શ્રી એવ.ઝેડ ચોધયી  જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
બરૂચ  

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-

૨૨૦૪૩૦ 

Treasury-

bha@gujarat.gov.in 
કરેકટય કચેયીના કમ્ાઈસડભા ં, 

કણફી લગા,બરુચ 

૧૨ શ્રી એચ.એન.ગાભીત શે્રમાન તતજયી તધકાયી ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

ડી-૧ ઓપીવવમ કરની 
,રકાયુી,લડદયા 

૧૩ કુ. એ. અય. લૈશ્મ જજલ્રાક તતજયી તધકાયી 
ગધયા 

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ભ. ૭૫૬૭૦ 
૨૩૦૨૨ 

૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

ડી.આ.૧ ભાતકૃૃા, શ્રી ગણેળનગય, 

ભયુાલાલ, ગધયા ૩૮૯૦૦૧ 
૧૪ શ્રી લી.કે.વરકંી જજ.તત.શ્રી ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-

dah@gujrat.gov.in 
વયકાયી લવાશત ,ડી-૧/૩ ,દાશદ. 

૧૫ શ્રી ફી.ફી . યાલર જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
હશભતનગય 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 

- ૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૪૩ 

treasury- sab 
@gujarat.gov.in 

ફહભુાી ભકાન, હશભતનગરૌ  

૧૬ શ્રી એભ.એવ.કઠાયી જજ.તત..  ારનયુ ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫ - treasury-ban@ 

Gujarat.gov.in 
૭/3એ- કુફેયનગય વવામટી, 

ારનયુ 
૧૭ શ્રી એવ.જી.ટાયીમા જીલ્રા તતજયી તધકાયી, 

જુનાગઢ 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 
૨૬૩૦૨૧૪ 

૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-

jun@gujarat.gov.in 
ફહભુાી વકુંર,જુનાગઢ 

૧૮ અય.ડી.ખુટંી જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
યફદંય 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ 

 

૨૨૫૩૬૨૪ (ઘય)  ૦૨૮૬
/૨૨૫૩૬૨૪  

treasury-por @ 

gujarat.gov.in 
યાજીલનગય 

યફદંય 

૧૯ શ્રી એવ.એ.ગાભટ જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
જાભનગ૨ 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૨૬૭૦૦૫૨ 

૯૯૯૮૩૭૩૪૬૭ ૦૨૮૮- 
૨૬૭૦૦૫૨ 

treasury-jam 

@gujarat.gov.in 
ગરુાફ તનલાવ, ૨૪-હદગ્લીજમ 

સરટ, જાભનગ૨ 
૨૦ શ્રી ી. કે.ફરાત જજલ્રા તતજયી તધકાયી, ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૩૨૦૩ / ૦૨૮૩૨- Treasury-kut 

@gujarat. gov.in 
ડી -૧૯ વયકાયી ક્લાટમય કરેજ યડ 
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 કચ્છ-ભજુ ૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ ૨૩૧૨૦૨ ભજુ –  કચ્છ 

 

૨૧ શ્રી એભ. કે.નદંાણીમા જજલ્રાભ તતજયી તધકાયી, 
ભયેરી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ 
૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-

amr@Gujarat. 

gov.in 

કટમ કમ્ા.ઈસડj, યાજભશરે 
કમ્ા ઈસડઈ, ભયેરી 

૨૨ શ્રી એન.જે.ગહશર જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
બાલનગય 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury- bav 

@gujarat.gov.in 

અકાળદી એાટમભંટ, કાાનાા, 
બાલનગય 

૨૩ શ્રી વી.જી.કાછીઅ જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
નહડઅદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-
૨૫૫૦૧૩૪ 

t r easur y-
khe@guj ar at .gov.i

n 

થટેળન યડ  નહડઅદ  

૨૪ શ્રી અય .એભ.વગંાડા 
(એેરેટ તધકાયી)  

જજલ્રા તતજયી તધકાયી,અણદં ૦૨૬૯૨ ૨૬૧૨૭૫ - ૦૨૬૯૨- 
૨૬૩૦૦૫ 

Treasury-
and@gujarat.gov.in 

જજલ્રા વેલા વદન   ,ફયવદ 
ચકડી  ,અણદં  

૨૫ શ્રી એન.એભ.ગાતંલત જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
(આસચાજૉ) 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ t r easur y-
t api @guj r at .gov.i

n 

ડી-૨/૬ વયકાયી અલાવ 
ાનલાડી, તા. વ્માયા, જજ.તાી 

૨૬ કુ.કે.એર.લાઘરેા જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
ભયફી 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-
mor@gujarat.gov.in 

વાભા કાઠેં,રારફાગ,વેલા 
વદન,ભયફી. 

૨૭ શ્રી એચ.ફી.બટ્ટ ્ જજલ્રા તતજયી તધકાયી, ગીય 
વભનાથ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - Subtrs-veraval-jun 
@gujarat.gov.in 

“યાભક્રુા“ફવ થટેળન વાભે.તલદ્વાન 
અશ્રભની ફાજુભા ંગીય વભનાથ 

લેયાલ. 

૨૮ શ્રી જે.વી.ટેર ઇ .ચા . જજલ્રાવ તતજયી તધકાયી ૦ય૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - ૦ય૬૭૪ 
૨૫૦૪૪૯ 

subt r s-l una-pan@ 
guj ar at .gov.i n 

જજલ્રાt તતજયી કચેયી, 
ભાભરતદાય કચેયી કમ્ાઈસડ ,

લણુાલાડા 
૨૯ શ્રી જી.જે.લાજા જજલ્રા તતજયી તધકાયી 

દેલભતૂભ દ્વાયકા 
૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૭૪૧૦૦૧ - treasury-

dwarka@gujarat.gov.
in  

ભધયુભ વવામટી, ફવ થટેસડ 
ાછ જાભ ખબંાીમા 

૩૦ શ્રી એભ.એન.ફાદી જજલ્રાતતજયી તધકાયી 
ભડાવા 

૦૨૨૭૪ ૨૪૭૩૩૮ v -  treasury-arvalli 

@gujarat.gov.in 

રીવ થટેળન કમ્ાઈસડ, ભડાવા 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
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૩૧ શ્રી કે.ડી.ટેર જજલ્રા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 
રીટેકતનકકરેજ 

કંાઈસડ,છટાઈદેયુ 
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પ્રક૨ણ - ૧૮ (તનમભ વગં્રશ  -૧૭) 
સમ ઈ૫મગી ભાહશતી 

 
૧૮.૧ તથા ૧૮.૨ નહટવફડમ દલાયા કચેયીને રગતી તલતલધ ભાહશતી ભેલી ળકાળે. 

 
 

પ્રક૨ણ-૧૮ (૨) 
 

ેટા તતજયી કચેયી........................................................................................... 
 

'' ભાહશતી ભેલલા ભાટે '' 
વ૨કા૨ના તનમભ મજુફ ભરલાયી ક૨લાની ૨શળેે. 

 
(૧)  ભાહશતી અ૫લાભા ંન અલે કે અી ળકામ તેભ નથી તેભ જણાલલાભા ંઅલે ત ૨જદા૨ નીચ ે 
        દળામલેર તધકાયીને  ીર/૨જી/પયીમાદ કયી ળકળે. 

 
જજલ્રા તતજયી તધકાયીશ્રી 
.................................... 
.................................... 

 
તનમાભકશ્રી, હશવાફ ને તતજયીઓ, 

'' તલભા ને રેખા બલન'' બ્રક ન.ં૧૭, 
ડ.જીલયાજ ભશતેા બલન, વકુંર વેકટ૨-૧૦ ફી, 

ગાધંીનગ૨ 
પન નફં૨ (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૪૫૦૬-૨૩૨૫૪૩૭૭(અંગત) 

ઇ ભેઇર- dir-dat@gujarat.gov.in 

 
 


