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જિલ્લા  તિિોરી કચેરીઓ 

(િા.૧-૫-૨૦૧૫  ની સ્થિતિએ) 

માહિિી અતિકા૨ અતિતનયમ-૨૦૦૫ 

:: અનકુમૂણિકા :: 

 

અ.ન.ં   તનયમસગં્રિ તિગિ. 

(૧) (૨) (૩) 

૧ તનયમસગં્રિ : ૧ વ્યિથિા િતં્ર, કાયો અન ેફ૨િો 

૨ તનયમસગં્રિ : ૨ અતિકારીઓ / કમમચારીઓની સત્તા અને ફ૨િો. 

૩ તનયમસગં્રિ : ૩ તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમરીતિ 

૪ તનયમસગં્રિ : ૪ કાયો બજાિિા નકકી કરેલા િો૨િો. 

૫ તનયમસગં્રિ : ૫ ઉ૫યોગમા ંલેિાિા તનયમો, તિતનયમો, સચુનાઓ. 

૬ તનયમસગં્રિ: ૬ તનયતં્રિ િઠેળના દથિાિેિોનુ ં૫ત્રક. 

૭ તનયમસગં્રિ : ૭ તનતિ ઘડિ૨મા ંિનિા સાિ ેતિચા૨ તિતનમય. 

૮ તનયમસગં્રિ : ૮ સતમતિઓ, બોડમ, કાઉસ્સસલ 

૯ તનયમસગં્રિ : ૯ અતિકારી/ કમમચારીની માહિતિ પસુ્થિકા 

૧૦ તનયમસગં્રિ : ૧૦ અતિકારી/ કમમચારીની માતસક મળિ૨. 

૧૧ તનયમસગં્રિ : ૧૧ યોિનાઓ - અંદાિ૫ત્ર. 

૧૨ તનયમસગં્રિ : ૧૨ આતિિક સિાય. 

૧૩ તનયમસગં્રિ : ૧૩ ૫૨િાનગીઓ, અતિકૃતિઓ. 
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૧૪ તનયમસગં્રિ : ૧૪ તિજાણુ ંમાહિતિ. 

૧૫ તનયમસગં્રિ : ૧૫ જાિ૨ે ઉ૫યોગી ગ ૂિંાલય 

૧૬ તનયમસગં્રિ : ૧૬ જાિ૨ે માહિતિ અતિકારીઓ. 

૧૭ તનયમસગં્રિ: ૧૭ અસય માહિતિઓ. 
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પ્રક૨િ - ૨ (તનયમસગં્રિ -૧) 

સગંઠનની તિગિો, કાયમ અન ેફ૨િો  (તિિોરી કચેરીઓ) 

૨.૧ જાિ૨ેિતં્ર ઉદેશ/ િતે ુ

જિલ્લા તિિોરી/ પેટા તિિોરીમા ં૨જુ િિા ંિમામ પ્રકા૨ના િકક દાિાઓના બીલોની ચકાસિી કરી નાિાકંીય 

ચકુિિી ક૨િી િિા રાિયની સ૨કારી નાિાકંીય લેિડદેિડના પ્રારંણિક હિસાબો િૈયા૨ કરી એકાઉસટસટ 

િન૨લન ેમોકલિા. 

૨.૨ જાિ૨ેિતં્રનુ ંતમશન/ દુરંદેશી૫ણુ ં (તિઝન) 

ગિુરાિ સ૨કા૨ના નાિાકંીય માળખામા ંસ૨કા૨શ્રી, જાિ૨ે િનિા અને ઉપાડ અન ેચકુિિી અતિકારીશ્રીઓ 

િચ્ચ ેકડીરૂ૫ કામગીરી બજાિિી. 

રાિયના છેિાડાના ગામડા સિુી બેંક મા૨ફિે સ૨કારી નાિાકંીય ચકુિિીની વ્યિથિા િિા આધતુનક ટેકનોલોજી 

ધ્િારા હિસાબોની તિગિિા૨ માહિિી િૈયા૨ કરી એકાઉસટસટ િન૨લશ્રીની કચેરીને ૫િોંચાડિી િેમિ સ૨કા૨ને 

નાિાકંીય માહિિી પરુી પાડિી. 

૨.૩ જાિ૨ેિતં્રનો ટૂંકો ઈતિિાસ અન ેિેની ૨ચનાનો સદંિમ 

તિિોરી કચેરીઓની કામગીરી િા.૧/૪/૬૨ ૫િલેા ંમિસેલુ તિિાગના િાગ િરીકે કાયમ૨િ િિી. િા.૧/૪/૬૨ 

િી તિિોરી કચેરીને સ૨કા૨શ્રીના નાિા ંતિિાગ િથિક મકૂિા ંતિિોરી કચેરી, પેટા તિિોરી કચેરીઓ અલગ કચેરી 

િરીકે અસ્થિત્િમા ંઆિી. 

૨.૪ જાિ૨ેિતં્રની ફ૨િો 

(૧) સ૨કારી કચેરીઓના ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓન ેનાિાકંીય ચકૂિણુ ં

(૨) સ૨કા૨શ્રીના પેસશનરોને પેસશન િિા પેસશનન ેલગિી અનષુાણંગક ચકૂિિીઓ 

(૩) અસ૨કા૨ક અન ેઝડપી નાિાકંીય વ્યિથિા પરુી પાડિી 

(૪) િયડુીશીયલ અન ેનોન િયડુીશીયલ પ્રકા૨ના થટેમ્પ નુ ંિેચાિ થટેમ્પ  િેસડ૨ િિા અમદાિાદ  

             તસિાયની જિલ્લા તિિોરીઓ કચેરીઓ અન ેરાિયની િમામ પેટા તિિોરી કચેરી ખાિેિી જાિ૨ે  

             િનિાને થપે.એડિશેીિ થટેમ્પ  લગાિી આ૫િા બાબિ. 

(૫)      થટેમ્્સ, હકિંમિી િિસો, રોકડ પેટીઓ, તિતિિ ચ ૂટંિીઓના મિ૫ત્રો િિા ચ ૂટંિી 

             સાહિત્યની સ૨ુણિિ ખડંમા ં(થરોંગરૂમ) સ૨ુણિિ જાળિિી ક૨િી. 

(૬)       સ૨કા૨શ્રીના આિક અન ેખચમના પ્રારંણિક હિસાબો તનયમોનસુા૨ તનિાિિા 

(૭)      રાિય સ૨કા૨ની નાિાકંીય તશથિ જાળિિીમા ંસિાયક ભતૂમકા તનિાિિી.. 
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૨.૫ જાિ૨ે િતં્રની મખુ્ય પ્રવતૃત્તઓ/કાયો 
 

(૧) જાિ૨ે િનિાને નાિાકંીય ચકૂિિીઓ િઈ શકે િે માટે ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓન ેનાિા ંપરુા પાડિા ં                                                                    

(૨) સ૨કારી કચેરીઓન ેથટોૂંગરૂમની સેિાઓ પરુી પાડિી. 

(૩) થટેમ્પ ના િથ્િાની તનિાિિી ક૨િી અન ે િેનુ ંિેચાિ ક૨વુ ં

(૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેિિા પેસશન૨શ્રીઓન ેતિિોરીને સબંિંકિામ ફોમમ પરુા પાડિા 

(૫) જાિ૨ે િનિાને િેઓન ેસ૨કા૨શ્રીમા ંનાિા ંિમા કરાિિા બાબિ ેમાગમદશમન આ૫વુ.ં 

 
૨.૬ જાિ૨ેિતં્ર દિારા આ૫િામા ંઆિિી સેિાઓની યાદી અન ેિેનો સણંિ્િ તિિ૨િ 

 

(૧) સ૨કારી નાિાકંીય ચકુિિીઓ ક૨િી િેમિ બેંક મા૨ફિે સ૨કારી આિક થિીકા૨િી. 

(૨) એકાઉસટસટ િન૨લશ્રીની કચેરીને દરેક માસમા ંબ ેિખિ તનયિ િયેલ િારીખોએ (માસની ૧૯ અને  

        ૨૦ િિા  ૫ અને ૬ િારીખ) સ૨કા૨શ્રીના આિક/ખચમના પ્રારંણિક હિસાબો પરુા પાડિા. 

 (૩) સ૨કા૨શ્રીની કચેરીઓએ કરેલ આિકનુ ંમેળિણુ ંપ્રમાિીિ ક૨વુ ં

 (૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેમાતસક ખચમની માહિિી પરુી પાડિી 

 (૫) સતુપ્ર.ઓફ થટેમ્પ ની કચેરીને થટેમ્પ ના હિસાબોની/િથ્િાની માહિિી પરુી પાડિી                      

 (૬) સ૨કા૨શ્રીની આિક/ખચમની માહિિી માતસક િો૨િ ેઈલેકટોૂતનક ડટેા રૂપે ઈ.ડી.પી સેલ,  

              હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામકની કચેરી, ગાિંીનગ૨ને પરુી પાડિી જેનાિી માહિિી ૫ત્રકો     

              સ૨કા૨શ્રીના નાિા ંતિિાગન ેિિા અસય તિિાગન ેત્િહરિ આપી શકાય. જેનાિી નાિાકંીય  

              વ્યિથિા સદુઢ કરી શકાય. 
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                    તનયામક 

                 

               સયંકુ્િ તનયામક (ઇ.ડી.પી.)                                                                           સયંકુ્િ તનયામક (તિ.તન.)                        સયંકુ્િ તનયામક (િ) 
     
                         

હિસાબી  અતિકારી         સીથટમ એનાલીથટ     તનતિ તનરીિિ અતિકારી      હિસાબી અતિકારી              હિસાબી અતિકારી    હિસાબી અતિકારી     પગાર ચકાસિી                      

                      (સીથટમ)              િગમ-૧ અન ે૨    િગમ-૨         િગમ-૧  િગમ-૧       એકમ 
૧. એચ.ડી.એફ.સી.      (તિિોરી તનયતં્રિ)      (ણબલ બજેટ)  મખુ્ય રિથય સણચિ 

        ૨. જુિ તિમા યોિના    

            હિસાબી અતિકારી િગમ-૨ 

       
 

પગાર અન ેહિસાબ અતિકારી               તિિોરી અતિકારીઓ  તિિોરી અતિકારી (પસેશન)        

              અમદાિાદ/ગાિંીનગર         ૧. શ્રયેાન તિિોરી અતિકારી              ૧. અમદાિાદ 
                                                               ૨. જિલ્લા તિિોરી અતિકારી              ૨. ગાિંીનગર      નાયબ તનયામક (િ) 

  ૩. તિિાગીય તિિોરી અતિકારી    ૩. િડોદરા         
         ૪. સરુિ (સણુચિ)     

              ૫. રાિકોટ (સણુચિ) 
 
             

હિસાબી અતિકારી િગમ-૨     િિીિટી અતિકારી(કોટમ)          િિીિટી અતિકારી           િાલીમ અતિકારી  
                       (કોટમ બાબિો,પરીિા)  િગમ-૧ (રા.પ.)          િગમ-૨ (ણબ.રા.પ.)      િગમ-૧ અન ે

 િગમ-૨  

૨.૭    જાિરે િતં્રના રાજ્ય, તનયામક કચેરી, પ્રદેશ, જિલ્લો, બ્લોક િગેરે થિરોએ સથંિાગિ માળખાનો આલખે. 
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૨.૮ જાિ૨ે િતં્રની અસ૨કા૨કિામ અન ેકાયમિમિા િિા૨િા માટેની લોકો પાસેિી અપેિાઓ 

(૧) કામકાિના ઝડપી િિા સ૨ળ તનકાલ માટે િરૂરી માહિિી પરુાિા ઝડ૫િી પરુા ૫ડાય િે ઈચ્છતનય છે. 

 

(૨) સ૨કા૨ સામેના માગંિા સબંતંિિ ખાિા/ કચેરી ઘ્િારા ૨જુ િાય િે અપેણિિ છે. 

 

૨.૯ લોક સિયોગ મેળિિા માટેની ગોઠિિ અન ે૫ઘ્િતિઓ 

તિિોરી વ્યિથિા િતં્રની મખુ્ય કામગીરી સ૨કારી કચેરીઓ, પેસશનરો (તનવતૃ્ત સ૨કારી કમમચારીઓ) સાિ ેસકંળાયેલ િોઈ જાિ૨ે િનિા સાિ ેસીિો સ૫ંકમ  નહિિત્  િોઈ લોક સિયોગ માટે અિકાશ નિી. 

 

૨.૧૦ સેિા આ૫િાના, દેખરેખ તનયતં્રિ અન ેજાિ૨ે ફહરયાદ તનિા૨િ માટે ઉ૫લબ્િ િતં્ર 

આ ખાિાની તિતિિ કચેરીઓ ઘ્િારા આ૫િામા ંઆિિી સેિા બાબિ ેખાિાના નાગરીક અતિકા૨૫ત્રમા ંતિગિિા૨ માહિિી આ૫િામા ંઆિેલ છે. નાગરીક અતિકા૨૫ત્રની નકલ રાિયની િમામ પેટા તિિોરી, જિલ્લા તિિોરી 

કચેરીઓ િેમિ હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામકની કચેરી ખાિ ેઉ૫લબ્િ છે. િાલકુા કિાએ પેટા તિિોરી કચેરીઓ માટે પેટા તિિોરી અતિકારી જાિ૨ે માહિિી અતિકારી િરીકે તનમાયેલ છે િિા જિલ્લા કિાએ જિલ્લા તિિોરી 

કચેરીઓ માટે જિલ્લા તિિોરી અતિકારી અન ેપેસશન ચુકંિિા ંકચેરી, અમદાિાદ માટે તિિોરી અતિકારી પેસશન ચકુિિા ંકચેરીને જાિ૨ે માહિિી અતિકારી જાિ૨ે કરેલ છે. 

 

હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામકની કચેરી, ગાિંીનગ૨ ખાિ ેસયંકુિ તનયામક (િિીિટ)ને રાિય કિાએ જાિ૨ે માહિિી અતિકારી િરીકે તનમાયેલ છે. તનયામક, હિસાબ અન ેતિિોરીઓ રાિય કિાએ એપેલેટ અતિકારી િરીકે 

તનમાયેલ છે. આમ, ઉ૫રોકિ તિગિ ેખાિા ઘ્િારા દેખરેખ, તનયતં્રિ અને જાિ૨ે ફરીયાદ તનિા૨િ માટેના િતં્રની ૨ચના કરી છે. 
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૨.૧૧   મખુ્ય કચેરી અન ેજુદા જુદા થિરોએ આિલેી અસય કચેરીઓના સ૨નામા    (િ૫રાશકારોને સમિિામા ંસ૨ળ ૫ડે િે માટે જિલ્લા િા૨ િગીક૨િ કરો) 

સ૨કારી િતં્રનુ ંનામ :-  તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જીલ્લા) 

અ.ન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી 
કોડ 

ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧. શ્રી આર જે શાિ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, ગાિંીનગર 

૦૭૯ ૨૩૨૫૯૦૭૦ ૯૮૨૫૭૧૫૯૩૦ ૨૩૨૫૯૦૭૦ treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 
૩૦૩ પાશ્ર્િદીપ એપાટમમેંટ  

પાલડી,અમદાિાદ 
૨. શ્રી ડી. િી પરીખ ઇ.ચા.શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી, અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૬૬૨૫ 

૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૨૬૭૩૦૦૮૭ 
૭૫૬૭૦૭૮૪૮૯ 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ - 

૩૮૦૦૦૧. 

૩. શ્રી ડી.એમ.િોધ્િા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, મિસેાિા 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૨૧૫૩૦ treasury-
meh@gujarat.gov.in 

જ્ય િારિ સોસાયટી રાિન 
પરુ ચોકડી પાસે મિસેાિા 

૪.      શ્રી એચ.એચ.પરમાર જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,પાટિ 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬૨૩૦૨૩૮ treasury -pat@guajrat. 

gov.in. 
બ્લૉક ન.ં-૨,ગ્રાઉસડ 
ફ્લોર,જિલ્લા સેિા 

સદન,પાટિ. 
૫ શ્રી આર.કે.ગોહિલ શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી, રાિકોટ 

૦૨૮૧ ૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 

૨૫૬૩૬૨૮ ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી 
િિન કમ્પાઉંડ,રાિકોટ 

૬ શ્રી એચ.િી.પટેલ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી, સરુિ. 

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ ૯૯૯૮૦૦૩૬૯૫ ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-
sur@gujarat.gov.in 

૪/૩૭૧,મયારા 
શેરી,બેગમપરુા,સરુિ. 

૭ શ્રી પી.એસ.મોદી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, સરેુસદ્રનગર 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૯૮૩  ૩૦૮૪૫ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ Gujarat 
gov in 

ક્લેક્ટર ઓફીસ કમ્પાઉસડ 
સરેુસદ્રનગર 

૮. શ્રી ડી.એન.પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારીશ્રી,નિસારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ - ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-nav@gujarat. 
gov.in 

૧૯ ડી, ઉત્તમ મગંલ 
સોસાયટી, કેિલ િોસ્થપિલ 

પાછળ, ગ્રીડ નિસારી 
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૯. શ્રી આર.એ.મિાલા જિલ્લા તિિોરી  
અતિકારી, નમમદા 

૨૬૪૦ ૨૨૩૪૮૧ 0 0 treasury-nar@gujarat 
gov.in 

જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , 
જિલ્લા સેિા  સદન રૂમ ન-ં૨૭ 

રાિપીપલા જિ- નમમદા 
૧૦ કુ.ટી.એસ.બચા. જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, િલસાડ. 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val @Guj.gov 

.in 
મોટા પારસીિાડ,િલસાડ. 

૧૧ શ્રીએસ.ઝેડ.ચૌિરી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, િરુચ 

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-
bha@gujarat.gov.in 

કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં
, કિબી િગા,િરુચ 

૧૨ શ્રી એચ.એન.ગામીિ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી, િડોદરા 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન કોઠી કંપાઉસડ , 
િડોદરા 

૧૩ કુ. એ. આર. િૈશ્ય જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી, ગોિરા 

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ મો. ૭૫૬૭૦ 
૨૩૦૨૨ 

૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

ડી.ઇ.૧ માતકૃૃપા, શ્રી 
ગિેશનગર, ભરુાિાિ, ગોિરા 

૩૮૯૦૦૧ 

૧૪ શ્રી િી.કે. સોલકંી જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી, દાિોદ. 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - ૦૨૬૭૩)૨૩૯૧૧૬ Treasury-
dah@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી, દાિોદ. 

૧૫ શ્રી બી બી રાિલ .જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,  હિમિનગર 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 

v ૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૪૩ 

treasury- sab 
@gujarat.gov.in 

બહમુાળી મકાન ,હિમિનગર 

૧૬ શ્રી એમ.એસ.કોઠારી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, પાલનપરુ 

૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫ ૨૫૪૨૦૩ Treasury-ban@gujarat-
gov-in 

૭/3એ- કુબેરનગર 
સોસાયટી,પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા જીલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, જુનાગઢ 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 
૨૬૩૦૨૧૪ 

૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-
jun@gujarat.gov.in 

બહમુાળી સકુંલ,જુનાગઢ 

૧૮   શ્રી આર.ડી.ખુટંી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,  પોરબદંર 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨-
૨૨૫૩૬૨૪ 

૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨
૪ 

- treasury-por@ 
gujarat.gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ,સદુામા ચોક,   
પોરબદઁર. 

mailto:treasury-nar@gujarat
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૧૯ શ્રી એસ. એ. ગામોટ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, જામનગર 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૯૮૩૭૩૪૬૭ ૨૬૭૦૦૫૨ treasury-
jam@gujarat.gov.in 

સેિા સદન - ૨ સહકિઁટ િાઉસ 
સામ,ે લાલ બગંલા કંમ્પાઉસડ, 

જામનગર 

૨૦   શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૩૨૦૩/ 
૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ 

૦૨૮૩૨-૨૩૧૨૦૨ treasury-kut 

@gujarat. gov.in. 

ડી-૧૯ સરકારી ક્િાટમર કોલેિ 
રોડ ભિુ – કચ્છ 

 

૨૧ શ્રી એમ. કે.નદંાિીયા જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી, અમરેલી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, રાિમિલે 
કમ્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૨ શ્રી એન.જે.ગોહિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી િાિનગર 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav 

@gujarat.gov.in 
જિલ્લા સેિા સદન -૨, 

બહમુાળી િિન, િાિનગર 

૨૩ શ્રી સી. જી. કાછીઆ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી નહડઆદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ treasury-
khe@gujarat.gov.in 

થટેશન રોડ, નહડઆદ 

૨૪ શ્રી આર. એમ. સગંાડા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી આિદં 

 

(૦૨૬૯૨) ૨૬૩૦૦૫ - (૦૨૬૯૨) 
૨૬૩૦૦૫ 

treasury-
and@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 
ચોકડી , આિદં 

૨૫ શ્રીબી.એન..પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, આિિા 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, આિિા, 
જિલ્ લા – ડાગં, 

 
૨૬ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, િાપી 
(ઇસચાર્જ) 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

ડી-૨/૬ સરકારી આિાસ 
પાનિાડી, િા. વ્યારા, 

જિ.િાપી 
૨૭ કુ.કે.એલ.િાઘલેા જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, મોરબી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-

mor@gujarat.gov.in 
સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 

સદન,મોરબી. 
૨૮ શ્રી એમ. એચ. બિેકા  જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, બોટાદ 

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૪૩૦ - - treasury-
botad@gujarat.gov.in 

ચોિો માળ, િાલકુા સેિા 
સદન, પાળીયાદ રોડ , બોટાદ 

mailto:treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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૩૬૪૭૧૦ 
૨૯ શ્રી એચ.બી.િટ્ટ ્ જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, ગીર 
સોમનાિ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - treasury-gir-
som@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 
૩૦ શ્રી જે.સી.પટેલ જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી, લિુાિાડા 
૦ર૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - (૦ર૬૭૪) 

૨૫૦૪૪૯ 

treasury-
mahisagar@gujarat.gov.

in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ, 

લિુાિાડા 
૩૧ શ્રી જી.જે.િાજા જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, જામ 
ખિંાળીયા 

૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૭૪૧૦૦૧ -- treasury-
dwarka@gujarat.gov.in  

મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ 
પાછળ જામ ખિંાળીયા 

૩૨ શ્રી એમ.એન.બાદી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી  મોડાસા 

૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮ 

૨૪૭૩૩૮  

v ૨૪૭૩૩૮ treasury-arvalli 
@gujarat.gov.in 

ટાઉન પોલીસ થટેશન 
કમ્પાઉસડ  મોડાસા 

૩૩ શ્રી કે.ડી.પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

પોલી ટેકતનક કોલેિ કંપાઉસડ, 
છોટાઉદેપરુ 

૩૪ શ્રી.ડી. તિ. પરીખ તિિોરી અતિકારી 
(પેસ શન) અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૪૦૦૬૫૦૮૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ pension-aha@gujarat. 
gov.in 

બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 
લાલદ૨િાજા અમદાિાદ - ૧ 

૩૫ શ્રી જે.આઇ. હિિંડોચા તિિોરી અતિકારી 
(પેસ શન) ગાિંીનગર 

૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧ - ૫૫૬૫૧ treasury_pension_gnr@
gujarat.gov.in 

પેસશન ચકુિિા કચેરી, 
સિયોગ સકુંલ, બી બ્લોક , 
િોયિળીયેપિીકાશ્રમ પાસે, 

સેકટર-11,ગાિંીનગર 

૩૬ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય તિિોરી અતિકારી 
(પેસ શન), િડોદરા 

૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩ - ppo-vad@gujarat.gov.in કુબેરિિન, િોયિણળય,ે કોઠી 
ચાર રથિા, િડોદરા 

૩૭ શ્રી એ.એ.કહડયાિાલા તિિોરી અતિકારી 
તિિાગીય તિિોરી 
કચેરી,અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 

૨૨૬૮૦૧૩૪ 

૨૨૬૮૦૧૪૪ 

 ૦૭૯-૨૨૬૮૦૧૨૪ to-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

ઓ.પી.ડી.ણબલ્ડીંગ,બીિો 
માળ,સીિીલ િોથપીટલ 

કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ 

mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
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૭૫૬૭૦૮૪૦૫૯ 
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૨.૧૨ (૧) કચેરી શરૂ િિાનો સમય  :-  સિા૨ના ૧૦.૩૦ કલાકે 

                   (૨) કચેરી ખાિ ેકાઉસટ૨ ઉ૫૨િી નાિાકંીય લેિડ દેિડનો સમય. 

  શતનિા૨ તસિાયના કામકાિના હદિસ ે કામકાિના શતનિા૨ના હદિસ ે દ૨ મહિનાની ૧૫મી િારીખ અન ેમહિનાના 

છેલ્લા કામકાિના હદિસ ે

૧. િમામ બેસકીંગ તિિોરી / પેટા તિિોરી સિારે ૧૦.૪૫ િી બપોરે ૪.૦૦ સિુી સિારે ૧૦.૪૫ િી બપોરે ૨.૦૦ સિુી સિારે ૧૦.૪૫ િી બપોરે ૨.૦૦ સિુી 

૨. િમામ નોન બેસકીંગ પેટા તિિોરી સિારે ૧૦.૪૫ િી બપોરે ૪.૦૦ સિુી સિારે ૧૦.૪૫ િી બપોરે ૨.૦૦ સિુી સિારે ૧૦.૪૫ િી બપોરે ૨.૦૦ સિુી 

 

(૩) કચેરી બિં િિાનો સમય  :-  ૧૮.૧૦ કલાકે
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પ્રક૨િ - ૩ (તનયમસગં્રિ -૨) 

અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨િો 

 

૩.૧ સથંિાના અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨િોની તિગિો આપો 

 

(૧) તિિોરી અતિકારી / અતિક તિિોરી અતિકારી 

 

(૧) ખાિાકીય ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓ િ૨ફિી ૨જુ િિા ંબીલો મજું૨ ક૨િા િેમિ પેસશનરોના 

પ્રિમ િેમિ અંતિમ ચકુિિાના બીલો મજું૨ ક૨િા. 

(૨) જાિ૨ે િનિા અન ેથટેમ્પ  િેસડરોને માગંિી મિુબના થટેમ્પ  પરુા પાડિા. 

(૩) એકાઉસટસટ િન૨લની કચેરી િિા સ૨કા૨શ્રીના સબંતિિ અતિકારીઓને તનયિ હદિસોએ 

હિસાબો મોકલિાની કાયમિાિી. 

(૪) રીઝમિ બેંક ઓફ ઈસડીયા સાિ ે૫ત્ર વ્યિિા૨. 

(૫) તિિોરીના તનયિ કરેલ હિસાબ િિા ૫ત્રકો તનયતમિ મોકલિા. 

(૬) થટેમ્પ નો થટોક અન ેહકિંમિી ચીિ િથતઓુ, ખાિાકીય રોકડ પેટી સ૨ુણિિ ખડંમા ંરાખિી 

અન ેિેની સમયાિંરે ખરાઈ ક૨િી. 

(૭) તિિોરી કચેરીના રોિીંદા કામ ૫૨ દેખરેખ િિા માગમદશમન પરંુુ પાડિાની. 

(૮) પેટા તિિોરી કચેરી અને બેંક િ૨ફિી મળેલા દૈતનક લિેડ-દેિડના ૫ત્રકોની/ થરોલની 

ચકાસિી અન ેખિિિી ક૨િાની કાયમિાિી. 

(૯) હિસાબો કોમ્્યટુ૨ ૫ઘ્િતિિી િૈયા૨ કરીને ઈ.ડી.પી.સેલની કચેરી ગાિીનગ૨ને મોકલી 

આ૫િા. 

(૧૦) પેટા તિિોરી અતિકારીઓ/ કમમચારીઓની સાિ ેતનયતમિ મીટીંગ યોજી પ્રશ્નો િલ ક૨િા 

અન ેમાગમદશમન આ૫વ ુિેમિ દેખરેખ અન ેતનયતં્રિ રાખિી. 

(૧૧) િાબાની પેટા તિિોરી કચેરીઓની િાતષિક િિીિટી િપાસિી ક૨િી. 

(૧૨)  પેસશરોની િાતષિક િયાિીની ખરાઈ. 

(૧૩) ઉપાડ અન ેતનયતં્રિ અતિકારીઓના સિીના નમનૂાની જાળિિી અન ેચકાસિીની 

કામગીરી. 
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(૨) હિસાબનીશ :- 

 

(૧) શાખાઘ્યિ િરીકે ઓહડટ, પેસશન, હડપોઝીટ, ચેક, મિકેમ, હિસાબી શાખા અને ઈડીપી 

શાખાના િડા િરીકેની કામગીરી. ખાસ હકથસા િરીકે જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમદાિાદમા ં

થટેમ્પ  શાખાનુ ંસ૫ુ૨િીઝન અન ેસ૨ુણિિ ખડંની એક ચાિીની સલામિ જાળિિી. 

(૨) હિસાબનુ ંદૈતનક અન ેમાતસક સકંલન ક૨વુ ં(પેટા તિિોરીના હિસાબો સાિ ે). 

(૩) પેટા તિિોરી કચેરીઓના દૈતનક હિસાબોં (ડઈેલી શીટો)ની ચકાસિી ક૨િી. 

(૪) ચલિો અન ેિાઉચરોની ચકાસિી કરી ચલિો મજું૨ ક૨િા અન ેરૂા.૧૦,૦૦૦/- સિુી 

ઉચ્ચક બીલ તસિાયના બીલો મજું૨ ક૨િા િેમિ પેસશનરોના માતસક પેસશનના બીલો 

મજું૨ ક૨િા. 

(૫) રૂા ૧૦,૦૦૦/- ઉ૫૨ના બીલો  ચકાસીને તિિોરી અતિકારીશ્રીના સિીમા ંમકુિાની 

કાયમિાિી. 

(૬) થટોૂગરૂમમા ંથટેમ્પ , ખાિાકીય કેશ બોિ, િેલ્યબુલ આટીકલ િિા શીલ્ડ પેકેટોની સ૨ુણિિ 

જાળિિી ક૨િી. 

(૭) તનકાલ ક૨િાના બાકી બીલો માગિીદા૨ને ન મળે ત્યા ંસિુી સલામિ રીિે જાળિિી 

ક૨િી. 

(૮) હરઝિમ બેંક સાિેનો ૫ત્ર વ્યિિા૨ િરૂરી હરમાકમ સાિે તિિોરી અતિકારીની સિીમા ંમકુિા. 

(૯) એકાઉસટસટ િન૨લની કચેરી, ખાિાના િડા સાિેના ૫ત્ર વ્યિિારો તિિોરી અતિકારીની 

સિીમા ંમકુિા. 

(૧૦) તિિોરી કચેરીની રોિબરોિની વ્યિથિામા ંતિિોરી અતિકારીને મદદરૂ૫ િવુ.ં 

(૧૧) પેસશનરોની િાષમહક િયાિીની ખરાઈ ક૨િાની કામગીરી. 

(૧૨) ઉપાડ અન ેતનયતં્રિ અતિકારીના સહિના નમનૂાની જાળિિી અન ેચકાસિી. 

(૧૩) હડપોઝીટના હિસાબોના પેટા ૨જીથટરો તસિાયના બાકીના િમામ આિક-ખચમના હિસાબના 

પેટા ૨જીથટરોમા ંદૈતનક હિસાબોમા ંટૂંકી સિી કરી સ૨િાળા પ્રમાિીિ ક૨િા. 

 

(૩) નાયબ હિસાબનીશ 

(૧) ચલિો ૫૨ સિી કરી મજું૨ ક૨િાની કામગીરી િિા પેસશનબીલ મજું૨ ક૨િાની કામગીરી 

(૨) પેસશનરોના પેસશન િેમિ અસય બીલોની ચકાસિીની કામગીરી. 

(૩) શાખાના તસનીય૨ અને જુતનય૨ કા૨કુનો ઘ્િારા મજું૨ કરેલા ચલિો અન ેબીલો તિિોરી 

અતિકારીશ્રી/ હિસાબનીશશ્રીની સિીમા મકુિાના છે િેની ચકાસિી કરી િારીખ સાિેની 
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સિી ક૨િી. ચલિો/ બીલો મજું૨ ક૨િા કે ન ક૨િા િે અંગે તિિોરી અતિકારીશ્રીનુ ંઘ્યાન 

દો૨વુ.ં 

(૪) ૨જુ િયેલ બીલો નકા૨િા માટે િરૂરી તનયમો, હકુમોનો સદંિમ આપી તિિોરી 

અતિકારીશ્રીની સિી મેળિિી. 

(૫) તિિોરીની હિસાબી, હડપોઝીટ, ઈડીપી, મિકેમ તિગેરે શાખાની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨િીઝન. 

(૬) શાખાના તસનીય૨ અને જુતનય૨ કા૨કુનોને િેઓની કામગીરીમા ંમાગમદશમન આ૫વુ.ં 

(૭) શાખાની થિાયી હકુમોની ફાઈલ વ્યિસ્થિિ રીિે તનિાિાય િેની યોગ્ય કાળજી રાખિી. 

(૮) કમમચારીઓની ૨જા અ૨જીઓ મજુંરી માટે તિિોરી અતિકારીશ્રીની સિીમા ંમકૂિી. 

(૯) એકાસટસટ િન૨લની કચેરી, ખાિાના િડાની કચેરી િેમિ રીઝિમ બેસક િ૨ફિી મળેલ 

૫ત્રોના િિાબ સત્િરે િાય િેની કાળજી લેિી. 

(૧૦) પેસશન૨ને મનીઓડમ૨ ઘ્િારા મોકલાયેલ પેસશન અંગ ેપેસશન૨ને મનીઓડમ૨ની ૨કમ 

મળ્યા  અંગેની પાિિી ઉ૫૨ની પેસશન૨ની સિીને પેસશન ચુકંિિી હકુમ ઉ૫૨ની 

પેસશન૨ની નમનૂાની સિી સાિ ેચકાસિી ક૨િાની કામગીરી. 

(૧૧) ઉપાડ અન ેતનયતં્રિ અતિકારીના સિીના નમનૂાની જાળિિી અન ેચકાસિી. 

(૧૨) થટેમ્પ  શાખાન ેલગિી િમામ કામગીરી િેમિ તિિોરીના સ૨ુણિિ ખડંની એક ચાિીની 

સલામિ જાળિિી. 

(૧૪) હિસાબી શાખાન ેલગિી  િમામ કામગીરી. 

 

 

(૪) તસનીય૨ અન ેજુતનય૨ કા૨કુનોની કામગીરી :- 

 

(૧) ચેકશાખાાઃ- 

૧. કાઉસટ૨ ૫૨ અતિકૃિ સદેંશિાિકના ઓળખ કાડમની િિા અિ૨ િિ૨ પસુ્થિકાની નોંિોની 

ચકાસિી કરીને બીલો થિીકારી ટોકન ઈથય ુક૨િા. 

૨. મજું૨ િયેલ બીલોના  ચેકો િૈયા૨ ક૨િા. 

૩. ચેકની એડિાઈઝ િૈયા૨ ક૨િી. 

૪. ચેક ડીલીિરી કાઉસટ૨ ૫૨ અતિકૃિ સદેશાિાિક િ૨ફિી ટોકન િિા તનયિ નમનુાની 

પાિિી ૨જુ િયેિી ચેક ડીલીિ૨ ક૨િા. 

૫. ટોકનના હિસાબ તનિાિિા િિા સમયાિંરે સેસશસ ક૨વુ.ં 

૬. ચેકના હિસાબો િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 
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(૨)  ઓહડટ શાખાાઃ- 

૧. બીલોની તનયમોનસુા૨ ચકાસિી કરીને નાયબ હિસાબનીશ / હિસાબનીશ  મા૨ફિ ે

અતિકારીની મજુંરી અિે ૨જુ ક૨િા. 

૨. મજું૨ િયેલ/ િાિંા િઠેળના બીલો ચેક શાખાન ેમોકલિાની કામગીરી. 

૩. ગાૂસટના હકુમોની ચકાસિી અન ેફાઈલીંગ ક૨વુ.ં 

 

(૩)  પેસશન શાખાાઃ- 

૧. પેસશન પેમેસટ ઓડમ૨ મળિા િેની નોંિ પી.પી.ઓ. ૨જીથટ૨ / લેિ૨મા ંક૨િી. 

૨. પેસશનરોના માતસક પેસશન બીલો િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી 

૩. પેસશનના ચુકંિિાનંી નોંિ લેિ૨મા/ં પીપીઓમા ંક૨િાની કામગીરી. 

૪. પેસશન૨ની ૨જુઆિના તનકાલની કામગીરી. 

૫. પેસશન૨ના િાષમહક આિકના પ્રમાિ૫ત્ર િૈયા૨ કરીને પેસશનરોન ે૨િાના  ક૨િાની 

કામગીરી. 

 

(૪) હિસાબી શાખાાઃ- 

૧. ચલિ એસફેશમેસટ ૨જીથટ૨ તનિાિવુ.ં 

૨. હિસાબી શાખાની કેશબકુ તનિાિિી. 

૩. રીઝિમ બેંક ઓફ ઈન્સડયા હડપોઝીટનુ ં૨જીથટ૨ િૈયા૨ ક૨વુ.ં 

૪. ચલિો િાઉચરોના  હિસાબના પેટા ૨જીથટરોમા ંખિિિી ક૨િાની. 

૫. હિસાબના પ્રિમ લીથટ િિા બીજા લીથટના હિસાબો િૈયા૨ ક૨િાની. 

૬. આિક ખચમના મેળિિાનંી કામગીરી. 

૭. ખચમના િાઉચ૨ ૫ત્રક સબંતંિિ ઉપાડ અતિકારીને મોકલિાની કામગીરી 

૮. હિસાબી કામગીરીને લગિા ૫ત્રવ્યિિા૨. 

 

(૫) યાતંત્રક૨િ શાખાાઃ- 

૧. િાડમિે૨ની જાળિિી, િેના િાતષિક મેઇસટેનસસના કોસરેકટ આ૫િાન ેલગિી કામગીરી િિા 

િાડમિે૨ના િાષમહક િીમો િાિો કરાિિાની કામગીરી. 
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(૬)  થટેમ્પ  શાખાાઃ- 

૧. થટેમ્પ  િેસડ૨ ઘ્િારા ૨જુ િયેલ થટેમ્પ ની માગં યાદીની ચકાસિી કરીને  માગંિાયાદી 

મિુબ થટેમ્પ ના િથ્િાની ફાળિિી ક૨િાની કામગીરી. 

૨. થટેમ્પ  િેસડ૨ ઘ્િારા થટેમ્પ ની િ૨પાઈ કરેલ ૨કમના ચલિની ચકાસિી ક૨િાની 

કામગીરી. 

૩. થટેમ્પ ના હિસાબો તનિાિિાની િિા િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 

૪. માસના અંિ ેથટેમ્પ નો ્લસ માઈનસ મેમો િૈયા૨ ક૨િો. 

૫. રોકડ પેટીઓ હકિંમિી િથતઓુ, સીલબિં પેકેટો તિગેરેના ૨જીથટરો તનિાિિા 

૬. ચેક બકુ, રીઝિમ બેંક ઓફ ઈન્સડયાના ડ્રાફટના ફોમમ, કેશ ઓડમ૨ના ફોમ્સમના ૨જીથટરો 

તનિાિિા. 

૭. માગમ અન ેમકાન તિિાગ, નમમદા નળ સ૫ંતત્ત અન પાિી પ૨ુિઠા તિિાગ િિા િન અન ે

૫યામિ૨િ તિિાગના ચેકિી નાિા ંઉપાડિાની સત્તા િરાિિા ંઉપાડ અતિકારીઓને િેમિ 

પી.એલ.એ.ના િિીિટકિામને ચેકબકુો પરુી પાડિી. 

 

(૭)  હડપોઝીટ શાખાાઃ- 

 

૧. જુદા જુદા પ્રકા૨ની હડપોઝીટના હિસાબો તનિાિિાની કામગીરી. 

૨. હડપોઝીટના રીફડંના ચુકંિિાનંી કામગીરી. 

૩. પીએલએના હિસાબો તનિાિિાની કામગીરી. 

૪. ૫સમનલ હડપોઝીટ/ પીએલએના મેળિિાનંી કામગીરી. 

૫. હડપોઝીટ શાખાન ેલગિા ૫ત્ર વ્યિિા૨ની કામગીરી. 
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(૮)  રેકડમ શાખાાઃ- 

 

૧. તિિોરી / પેટા તિિોરીના રેકડમન ુ ંતનયમોનસુા૨ િગીક૨િ કરી િેની જાળિિી ક૨િાની 

કામગીરી. 

૨. તિિોરી કચેરીની દૈતનક િરૂરીયાિ મિુબની ૫૨ચ૨ુિ ચીિિથતઓુની ખરીદી ક૨િાની. 

૩. જુના રેકડમની િરૂરીયાિ પ્રસગંે સબંતંિિ શાખાન ેજુનુ ંરેકડમ પરંુુ પાડિાની િેમિ િે ૫૨િ 

મેળિિાની કામગીરી. 

૪. તિિોરી કચેરીના ઉ૫યોગ માટેના િરૂરી થટેશનરી િિા ફોમ્સમના ઈસડટે િૈયા૨ કરી સ૨કારી 

પ્રેસને મોકલિાની િેમિ સ૨કારી પ્રેસ િ૨ફિી ફોમ્સમ િિા થટેશનરીનો િથ્િો મળ્યિેી 

તિિોરીની જુદી જુદી શાખાઓન ેિરૂરીયાિ િેમિ માગંિી મિુબ િેની ફાળિિી ક૨િાની 

િેમિ િેનો હિસાબ તનિાિિાની. 

૫. રેકડમની જાળિિીની સમયમયામદા પરુી િયેિી િેના નાશ /તનકાલ ક૨િાની કામગીરી. 

૬. લેખન સામગીૂ અન ેડડેથટોકની િથતઓુનુ ં૨જીથટ૨ તનિાિિાનુ ં

૭. પથુિકોનુ ંલાઇબ્રેરી ૨જીથટ૨ તનિાિવુ ં
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:: િિીિટી તિિાગ :: મિકેમ તિિાગ 

 

(૧) િકમશીટ તનિાિિી માસાસિ ેતિિોરી અતિકારી સમિ ૨જુ ક૨િી. 

(૨) થિાયી હકુમોની ફાઈલ તનિાિિી. 

(૩) માતસક ૫ગા૨ બીલો અન ેઅસય િથ્િાના બીલો િૈયા૨ ક૨િા. 

(૪) િાિરી ૫ત્રક, ૫૨ચ૨ુિ ૨જા હિસાબ, સતિિસબકુ િગેરે તનિાિિા. 

(૫) કાયમી પેશગી િેમિ કેશબકુની તનિાિિી ક૨િી. 

(૬) ટપાલ સ્થિકા૨િી, મોકલિી અને િિચેિી ક૨િી. 

(૭) કચેરીનુ ંબજેટ િૈયા૨ ક૨વુ.ં 

(૮) માતસક ખચમ ૫ત્રકો િૈયા૨ ક૨િા. 

(૯) ૫ત્રોન ુટાઈ૫ કામગીરી ક૨િાની. 

(૧૦)  જામીન િગેરેની સઘ્િ૨િાની ખરાઈ ક૨િી. 
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પ્રક૨િ - ૯ 

(તનયમ સગં્રિ -૩) 

 

તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદૂુાઓ અંગે તનિમય લેિા માટે કઈ કાયમ૫ઘ્િતિ અનસ૨િામા ંઆિ ેછે? 

ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ િિા હિસાબ તનયમ સગંિૂ િાગ-૨ની િોગિાઈઓ અન ે

સચૂનાઓ મિુબ કાયમ૫ઘ્િતિ અનસુ૨િામા ંઆિ ેછે. 

 

૯.૨ અગત્યની બાબિો માટે કોઈ ખાસ તનિમય લેિા માટેની દથિાિેજી કાયમ૫ઘ્િતિઓ/ઠરાિેલી 

કાયમ૫ઘ્િતિઓ/તનયિ મા૫દંડો/તનયમો કયા કયા છે? તનિમય લેિા માટે કયા કયા થિરે તિચા૨ 

ક૨િામા ંઆિ ેછે? 

                 ઉ૫૨ ૯(૧) મા ંઉલ્લખે કરેલ તિગિ ેતનિમય લેિામા ંઆિે છે. 

 

૯.૩ તનિમયન ેિનિા સિુી ૫િોંચાડિાની કઈ વ્યિથિા છે? 

નોહટસ બોડમ દિારા િિા કાઉસટ૨ ૫ઘ્િતિ દિારા માહિિી ૫િોંચાડાય છે િિા ખાસ 

હકથસામા ં૫ત્રવ્યિિા૨ દિારા િિા સમાચા૨ ૫ત્ર દિારા માહિિી ૫િોંચાડિાની વ્યિથિા છે. 

 

૯.૪ તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંજેના મિંવ્ય લેિાના  છે િે અતિકારીઓ કયા છે? 

          તિિોરી અતિકારીશ્રી/અતિક તિિોરી અતિકારીશ્રી િિા હિસાબનીશશ્રીના મિંવ્યો ઘ્યાન ેલેિાય છે. 

 

૯.૫ તનિમય લેના૨ અંતિમ સત્તાતિકારી કોિ છે? 

                 તિિોરી અતિકારીશ્રીઓ 
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૯.૬ જે અગત્યની બાબિો ૫૨ જાિ૨ે સત્તાતિકારી દિારા તનિમય લેિામા ંઆિ ેછે િેની માહિિી અલગ 

રીિે નીચેના નમનુામા ંઆપો 

 

૧ જેના ૫૨ તનિમય લેિાના૨ છે િે 

તિષય 

તિિોરી અતિકારીશ્રીને કામગીરીને  લગિા િમામ 

તનિમયો 

૨ માગમદશમક સચુન/હદશા તનદેશ 

િો કોઈ િોય િો 

ગિુરાિ તિિોરી તનયમો ૨૦૦૦ િિા હિસાબ તનયમ 

સગં્રિ િાગ-૨ની િોગિાઈઓ અનસુા૨ 

૩ અમલની પ્રહકયૂા ગિુરાિ તિિોરી તનયમો  મિુબ િકક દાિાઓની 

ચકાસિી 

૪ તનિમય લેિાની કાયમિાિીમા ં

સકંળાયેલ અતિકારીઓના િોદૂા 

તિિોરી અતિકારીશ્રી/ અતિક તિિોરી અતિકારીશ્રી 

િિા હિસાબનીશશ્રી અન ેનાયબ હિસાબનીશ (થટેમ્પ  

શાખા) 

૫ ઉ૫૨ િિાિેલ અતિકારીઓના 

સ૫ંકમ અંગેની માહિિી 

કચેરીના નોહટસ બોડમ ઉ૫૨ તિગિિા૨ માહિિી 

ઉ૫લબ્િ છે િેમિ પ્રકરિ-૮મા ંતિગિ ેઉ૫લબ્િ છે. 

૬ િો તનિમયિી સિંોષ ન િોય િો 

કયા ંઅન ેકેિી રીિે અપીલ 

ક૨િી? 

તનયામકશ્રી હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામકશ્રીની કચેરી, 

તિમા અન ેલેખા િિન, બ્લોક ન.ં૧૭, ડો.જીિરાિ 

મિિેા િિન સકુંલ, સેકટ૨-૧૦-બી, ગાિંીનગ૨ 

તિગિિા૨ લેણખિમા ં૨જુઆિ ક૨િાની ૨િશેે. જેનો 

સ૫ંકમ નબં૨: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૫૦૬ / ૦૭૯-

૨૩૨૫૪૩૭૭ (અંગિ) છે િેમિ ઈમેઈલ 

એડ્રસેાઃdir.dat @ Gujarat gov.tn છે. 
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પ્રક૨િ-૧૫ (તનયમ સગં્રિ-૪) 

કાયો ક૨િા માટે નક્કી કરેલા િો૨િો (તિિોરી કચેરીઓ) 

કામના તનકાલ અંગેના િો૨િો અન ેસમય મયામદા 

 

૧. હડપોઝીટ રીફડંના બીલ પાચં હદિસ 

૨. પેસશનનુ ંપ્રિમ ચકુિણ ુિિા 

ગ્રેિયઈુટી અન ેરૂપાિંરીિ પેસશનની 

ચકુિિી 

િરૂરી દથિાિેિો સાિ ેરૂબરૂ ઉ૫સ્થિિીના િધમુા ંિધ ુ

પાચં હદિસમા ંિિા પેટા તિિોરીના હકથસામા ંિધમુા ં

િધ ુત્રિ હદિસમા ં

૩. માતસક પેસશન ચકુિણ ુ- મની ઓડમ૨/ 

બેંક 

૫છીના માસના પ્રિમ કામકાિના હદિસે કે ત્યારબાદ્ 

૪. કામચલાઉ િિારાનુ ંચકુિણુ ં મજુંરી હકુમ પ્રા્િી ૫છીના માસમા ં

૫. પેસશનના પી.પી.ઓ.ની અસય જિલ્લા 

તિિોરી કે બેંકમા ંિબદીલી અંગે 

અ૨જીના સાિ હદિસમા ં

૬. કુટંુબ પેસશનની ચકુિિી અ૨જી અન ેતનવિૃ કમમચારીના અિસાનનો દાખલો 

૨જુ કરે િાત્કાલીક 

૭. પેસશન૨ના મતૃ્ય ુપ્રસગંે રાિિ ચકુિણુ ં તનયકુિિા દ્વારા અન ેઅ૨જી અન ેઅિસાનનો દાખલો 

૨જુ કરે િાત્કાલીક 

૮. નાિા ંિમા કરાવ્યાનુ ંપ્રમાિ૫ત્ર અ૨જી પ્રા્િી બાદ જિલ્લા તિિોરી કચેરી દ્વારા સાિ 

હદિસમા ંિિા પેટા તિિોરી કચેરી  દ્વારા ચૌદ 

હદિસમા ં

૯. થટેમ્પ  િેસડ૨ને થટેમ્પ  પરુા પાડિા મગંળિાર અન ેશકુિૂાર પ્રતિ સ્િાિ 

૧૦. દથિાિેિો ૫૨ ણચ૫કાિિાનો થટેમ્પ રુ. ૧૦૦૦/-સિુી નાિા ંિયામનુ ંચલિ ૨જુ કરે િે િ 

હદિસે,િેિી િધ ુરકમ માટે બીજા હદિસે બેંક થરોલ 

મા ંચકાસિી કયામ બાદ 

૧૧. આિકિેરો િ૨ના૨ પેસશન૨ને પેસશન 

ચકુિિાનુ ંપ્રત્રક 

નાિાહંકય િષમ પરુૂ િયે ૫છીના જુન માસના અંિ 

સિુીમા ં

 

 જુદા-જુદા પ્રકા૨ના ૨જુ િિા ણબલોના ચેકો ઉપાડ અતિકારી દ્વારા કેટલા હદિસોમા ંઆ૫િામા ંઆિશ ે
િે જાિ૨ે ક૨િામા ંઆિશે. 

 નાગરીકો િિા અ૨િદારોના સચુનોને આિકા૨િામા ંઆિશે. 
 અતિકા૨૫ત્રની સમયાિંરે સમીિા કરી િરૂરી ૫હરિિમનો કરાશે અન ેિેની પ્રતસસ્ઘ્િ અપાશે. 
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પ્રક૨િ-૪ (તનયમ સગં્રિ-૫) 

કાયો ક૨િા માટેના તનયમો, તિતનમયો, સચુનાઓ તનયમ સગંિૂ અન ેદફિરો. 

 

૪.૧ જાિ૨ે િતં્ર અિિા િેના તનયતં્રિ િઠેિના અતિકારીઓ અન ે કમમચારીઓએ ઉ૫યોગ ક૨િાના 

તનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ, તનયમ સગંિૂ અન ેદફિરોની યાદી નીચેના નમનુા મિુબ આપો. 

 

દથિાિેિનુ ંનામ/મિાળુ ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

દથિાિેિનો પ્રકા૨ હિસાબ તનયમ સગં્રિ િાગ-૨ 

દથિાિેિ પ૨ુત ુટંુકુ લખાિ ઉ૫૨ ૧ અન ે૨ મિુબ 

વ્યહકિન ેતનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ સગંિૂ 

અન ેદફિરોની નકલ અિીંિી મળશે. 

તનયિ હકમિે િેચાિ માટે સ૨કારી બકુડપેોમા 

મળી શકે છે. 

તિિાગ દ્વારા તનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ 

સગં્રિ અને દફિ૨ની નકલ માટે લેિાિી ફી. 

સ૨કારી બકુ ડપેો, અમદાિાદ, િડોદરા િિા 

રાિકોટમાિંી ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

રૂા.૧૮૮-૦૦ની હકિંમિ ેિિા હિસાબ તનયમ સગં્રિ 

િાગ-૨ રૂા.૨૦-૦૦ ની હકિંમિ ેિેચાિિી 

ઉ૫લબ્િ. 
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પ્રક૨િ - ૬ (તનયમ સગં્રિ -૬) 

જાિ૨ે િતં્ર અિિા િો તનયતં્રિ િઠેળની વ્યહકિઓ પાસેના દથિાિેિોની કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

 

અ.ન.ં દથિાિેિની 

કિા 

દથિાિેિનુ ંનામ અન ેિેની એક લીટીમા ંઓળખાિ દથિાિેિ મેળિિાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

નીચેની વ્યહકિ પાસ ેછે/િનેા 

તનયતં્રિમા ંછે. 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. 

(૧) િિીિટી શાખા સીકયરુીટી બોસડ સાચિિી ૫-િષમ સિુી માહિિી મેળિિાના અતિતનયમો- 

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

તિિોરી અતિકારી 

(૨) --- '' --- િાિન/મકાનન ેલગિા િ૨ુુરી 

દથિાિેિો 

સાચિિી  મદુિ પ્રિમ િાય ત્યા૨બાદ ૨-િષમ 

સિુી 

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

(૩) --- '' --- જી.પી.એફ. ફાઈનલ ઉપાડ ૫-િષમ સિુીના --- '' --- --- '' --- 

(૪) --- '' --- બીલ ૨જીથટ૨ સાચિિી-૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૫) --- '' --- કોસરાકટ સાિેના એગીુૂમેસટ ૨ િષમ સિુીના --- '' --- --- '' --- 

(૬) --- '' --- સીનીયોરીટી લીથટ 

 

સાચિિી - ૫ િષમ સિુી --- '' --- --- '' --- 
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(૭) --- '' --- ફોડ કેસ ,કોટમ  કેસ , ગિમમેસટ 

ઈસકિાયરી, થટાફ ઈસકિાયરી. 

સાચિિી - ૩૦ િષમ અિિા ઈસકિાયરી ચાલ ુ

િોય ત્યા ંસિુી 

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

(૮) બકુશાખા ચલિ સાચિિી - ૩ િષમ --- '' --- અતિક તિિોરી અતિકારી 

(૯) --- '' --- િમામ  પ્રકા૨ના સબસીડીયરી 

૨જીથટરો 

સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૦) --- '' --- િાલકુાની ડલેીશીટ સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૧) --- '' --- બેસક ડઈેલી થકોૂલ સાચિિી - ૩ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૨) --- '' --- રીઝિમ બેસક હડપોઝીટ ૨જીથટ૨ સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૩) બકુશાખા એલ.સી ૨જીથટ૨ સાચિિી - ૫ િષમ માહિિી મેળિિાના અતિતનયમો- 

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

અતિક તિિોરી અતિકારી 

(૧૪) --- '' --- કેશબકુ(રીસી્ટ) (પેમેસટ) સાચિિી-30 િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૫) ઓહડટશાખા ગાૂસટઈન એડના ઓડસમ અન ે

એડિાઈઝ 

સાચિિી - ૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૬) --- '' --- થપેસીમેન સીગ્નેચ૨ ઉપાડ અતિકારી બદલાય નિી ત્યા ંસિુી --- '' --- --- '' --- 

(૧૭) ચેકશાખા ચેકડોૂન ૨જીથટ૨ સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 
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(૧૮) --- '' --- આઉટ થટૈસડીંગ ચેક લીથટ સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૧૯) હડપોઝીટ શાખા નવ ુ હડપોઝીટ એકાઉસટ ખોલિા માટે 

ના ૫ત્રવ્યિિા૨ 

સાચિિી - ૩૦ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૦) --- '' --- મ્યનુીસીપાલીટી હડપોઝીટ એકાઉસટ સાચિિી - ૧૦ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૧) --- '' --- લે્સ હડપોઝીટના િાષમહક થટેટમેસટ સાચિિી - કાયમી --- '' --- --- '' --- 

(૨૨) પેસશન શાખા પી.પી.ઓ ૨જીથટ૨  ગેૂિયઈુટી, 
કોમ્યટેુશન, 

પેસશન પેમેસટ ૨જીથટ૨ 

સાચિિી - ૧૦ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૩) --- '' --- પ્રોિીઝનલ પીપીઓ ઈશ્ય ુિિા 

ગેૂિયઈુટી ઓડમસ 

સાચિિી -૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૪) --- '' --- રાસસફ૨ પી.પી.ઓ ની ફાઈલ સાચિિી - ૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૫) --- '' --- આઈ.આ૨.એલ.એ િિા પી.એસ.બી. 

થકીૂમના પેમેસટ ના રેકોડમ િિા 

હડથ્યટુકેસ ચાલ ુિોય ત્યા ંસિુી 

સાચિિી - ૩ િષમ 

 

 

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

(૨૬) થટેમ્પ  શાખા થટેમ્પ ના ઈસડસેટ અન ેસબસીડીયરી 

પે૫સમ 

સાચિિી - ૧ િષમ માહિિી મેળિિાના અતિતનયમો- 

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

અતિક તિિોરી અતિકારી 
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(૨૭) થટેમ્પ  શાખા ડીથકાઉસટ બકુ સાિેના થટેમ્પ  થટોક 

૨જીથટ૨ 

સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૮) --- '' --- રેઝરી ઘ્િારા બારોબા૨ િેચાિ 

ક૨િામા ંઆિિા થટેમ્પ  ૨જીથટરો 

સાચિિી - ૩ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૯) ૨જીથટીૂ શાખા ઈસિડમ અન ેઆઉટિડમ ૨જીથટ૨ સાચિિી - ૩ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૩૦) પેટા તિિોરી 

કચેરી 

ડ ેબકુ સાચિિી - ૩૦ િષમ --- '' --- --- '' --- 
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પ્રક૨િ - ૫ (તનયમસગં્રિ-૭) 

 

નીતિ ઘડિ૨ અિિા નીતિના અમલ સબંતંિ િનિાના સભ્યો સાિે સલાિ ૫રામશમ અિિા પ્રતિતનતિત્િ 

માટેની કોઈ વ્યિથિા િોય િો િેની તિગિ 

 

આ ખાિાન ેલગિી કામગીરી સ૨કારી કચેરીઓ, તનવતૃ્ત સ૨કારી અતિકારી/ કમમચારી (પેસશન૨) સાિ ેસકંળાયેલ       

છે. જાિ૨ે િનિા સાિ ેસીિો સ૫ંકમ  નિીિિ િોય આિી વ્યિથિા તનયિ િયેલ નિી. 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૭ (તનયમસગં્રિ-૮) 

 

િેના િાગ િરીકે ૨ચાયેલી બોડમ, ૫રીષદ, સતમતિઓ અન ેઅસય સથંિાઓનુ ં૫ત્રક 

 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 
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તનયમ સગં્રિ-૯ 

અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની માહિિી પસુ્થિકા-(ડીરેકટરી) 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિિા-ડાગં 

અ.ન. નામ િો.દો. એસ.ટી.ડી.
કોડ 

ફોન નબંર ફેિ નબંર ઇમેઇલ સરનામ ુ

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી બી.એન..પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ:ુ-એ.૩૦૨ શ્રીરંગ એપાટમમેસ ટ િાલર, િલસાડ 

૨ શ્રી જે.સી. ગાતિિ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુબી કે પાકમ-૨ શાથ ત્રીરોડ બારડોલી િા.બારડોલી જી. સરુિ 

૩ શ્રી ડી.િી.િસાિા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુપો:-ણબલિાિ િા:-ઉમરપાડા 
જિ:-સરુિ 

૪ શ્રી એસ.સી.ગિળી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુહિરીર પાડા પો.બોરગાિ િા.સરુગાિા જિ:-નાતશક 

૫ શ્રી એમ.જી. રાઠોડ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુપો:-ગગંપરુ 

િા:િાસંદાજિ:-નિસારી 
૬ શ્રી એસ.એસ.ગાતિિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-

dan@gujarat.gov.in 
મ.ુપો:િિાનદગડ્ િા:-આિિા જિ:-ડાગં 

૭ શ્રી જે. જે.કાિડોળીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુહિરીર પાડા િા:-ચીખલી 
જિ:-નિસારી 

૮ શ્રી એમ.એસ.ગાતિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુપો:-ચીકટીયા િા:-આિિા જિ:-ડાગં 
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૯ શ્રી ટી.બી. ગાગંડેુ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુસોનનુીયા પો:-ગોટીયામાળ 

િા.િઘઇ જિ-ડાગં 

૧૦ શ્રી એમ.એમ.િાઘમારે પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુ પો:-ચનખલ 

િા.આિિા જિ-ડાગં 
૧૧ શ્રી એમ.એન.રાિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-

dan@gujarat.gov.in 
મ.ુનડગખાદી પો:-તપિંપરી 

િા.આિિા જિ-ડાગં 
૧૨ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી જુ. કારકુન ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-

dan@gujarat.gov.in 
મ.ુઉમરીયા પો:-ગલકંુડ િા:- આિિા જિ:-ડાગં 

૧૩ શ્રી એચ.ઝેડ.ગાગંોડા જુ. કારકુન ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુપો:-પાડંિા િા:-આિિા જિ:-ડાગં 

૧૪ શ્રી જે.ઝેઙ.ઠાકરે પટાિાળા ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુણચચોંડ પો.દગતુનયા િા.િઘઇ જિ.ડાગં 

૧૫ શ્રી એમ.પી. ચૌિરી પટાિાળા ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુપો:-દરાપાડા િા:- િઘઇ જિ:-ડાગં 

૧૬ શ્રી એચ. જે. ગાિડા પટાિાળા ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.gov.in 

મ.ુપો:-િદરપાડા   િા:-િઘઇ જિ:-ડાગં 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સરનામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી ડી િી પરીખ 

( ઇનચાર્જ ) 
શે્ર. તિ. અ. ૦૭૯ ૨૫૫૦૬૬૨૫ ૨૬૭૩૦૦૮૭ 

૭૫૬૭૦૭૮૪૮૯ 

 treasury-ahd 
@gujarat.gov.in 

બી-૨૦૧ ઇસદ્રપ્રથિ ૩ ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ િનિંય ટાિર પાસે 
સેટેલાઇટ ,અમદાિાદ-૧૫ 
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૨ શ્રી.બી.ટી.જાની અ.તિ. અ. ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૫૮૫૮૧૦૫  --//-- ડી-૩/૧૨, ગિમમેસટ કોલોની, ગરુૂકુળ પાસ,ે િસ્ત્રાપ૨ુ, 
અમદાિાદ. 

૩ શ્રીમિી જે.એસ.શાિ અ.તિ. અ. ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૬૦૧૦૮૦  --//-- બી/૩૦૩, ઈસદ્રપ્રથિ તિિાગ-૨ઘ શ્રેયસ ટેકરા, અમદાિાદ 

૪ શ્રી ડી.એમ.સોનારા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૮૪૮૮૮૪૭૫૨૦  --//-- મ.ુપો. ચડંીસર, િા. િોળકા, જી. અમદાિાદ. 

૫ શ્રી એ.બી િોષી હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૪૧૧૮૩૯૦  --//-- એ/૧૩૮,નમ્રિા ટેનામેંસટ િટિા રોડ ઇસનપરુ 

૬ શ્રી િી.એસ પટેલ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૦૧૪૧૦૪૯૦  --//-- ૩૯/૫૩૫ ગીિા એપાટટમમેસટ રાિીપ અમદાિાદ 

૭ શ્રીમિી એ.ડી.િટ્ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૬૦૧૧૧૬  --//-- ૧૫ થિ્નીલ ફ્લેટ સારદા સોસયટી સામ,ે પાલડી  
અમદાિાદ-૭. 

૮ શ્રી.કે.કે.દિે હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૫૦૯૯૪૬  --//-- ૭, તત્રદેિ એપાટમમેસટ, નિરેૂપાકમ , િસ્ત્રાપ૨ુ, અમદાિાદ 

૯ શ્રીમિી 
આઇ.િી.ગુડંચેીયા 

 

હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૦૮૭૩૯૫૭૦  --//-- ૧૯/એ,મધલુક્ષ્મી સોસાયટી,િેિલપરુ પોલીસ ચોકી 
પાસ,ેઅમદાિાદ. 

૧૦ શ્રી ડી.એચ.ધ્રિુ 
 

ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૨૬૯૨૬૪૭૨  --//-- ૧૦૩/ એ, સકુોમલ એપાટમમેસટ, રામદેિનગ૨, સેટેલાઈટ રોડ, 
અમદાિાદ 

૧૧ શ્રીમિી પી પી િોળીયા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૨૬૮૨૮૨૧૯  --//-- બગંલાન.ં૨૯,મિીદીપ સોસાયટી જીિરાિ પાકમ ,અમદાિાદ 

૧૨ શ્રીમિી પી.એન.મિિેા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૯૬૧૯૩૬૫  --//-- એ/૭, સય ુિાિેશ્ર્િરી સોસાયટી, કેનાલ રોડ, િોડાસ૨, 
અમદાિાદ 

૧૩ 

 

શ્રી એસ આર પટેલીયા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૩૭૫૦૩૦૯૭૨  --//-- બી-૬ શ્રીનાિજી નગર નિુન થકુલની બાજુમા િાટકેશ્વર 
મિીનગર , અ"િાદ 
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૧૪ શ્રીમિી આ૨.એ.હકશ્યન ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૫૨૬૧૫૭ 
 

 --//-- ૫- ડાયના પોલેસ,સીએનઆઈ ચચમ સામ,ે મિીનગ૨(ઈથટ) 
અમદાિાદ 

૧૫ શ્રી એચ.કે.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૨૧૮૭૮૪  --//-- સી/૩૦,સયૂામ એપાટમેંસટે, કે.કે.નગર ચાર રથિા, ઘાટલોડીયા, 
અમદાિાદ 

૧૬ શ્રી એન.િી.ગાિંી ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૦૯૬૩૭૪૧  --//-- ડી/૩૪, સેટેલાઈટ સેસટ૨, માનસી ટાિ૨ પાસ,ે િસ્ત્રાપ૨ુ, 
અમદાિાદ 

૧૭ શ્રી એમ બી પડંીિ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૯૪૩૯૮૫  --//-- ૭ દણિિી સોસાયટી સથંક્રુિી એપાટમમેંટ પાસે મિીનગર 
અમદાિાદ 

૧૮ શ્રી એસ એસ િાટીયા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૦૩૨૩૩૮  --//-- એ-૨૫, નદંીગ્રામ િાઉસીંગ સોસાયટી કોિરપરુ  િોટરિકમ ની 
બાજુમા નાના ચીલોડા રોડ , અમદાિાદ 

૧૯ શ્રી કે.જી.મકિાિા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૦૦૫૪૪૮  --//-- ઈ /૨૫, કમમચારીનગ૨ તિિાગ-૧, િાટલોડીયા, અમદાિાદ-
૬૧ 

૨૦ શ્રી ડી એમ ગાિંી ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૪૮૪૮૬૧  --//-- ૪ અહરિિં કોમ્પલેિ રામજી મદંીર સામે રામનગર ચોક 
સાબરમિી , અમદાિાદ 

૨૧ શ્રી જે.એમ.રાઠોડ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૩૨૪૨૭૫૫  --//-- ૨૦/૪૭૮, ડામ. આબેડક૨ કોલોની, ભદુ૨પરુા રોડ, 
આંબાિાડી,અમદાિાદ. 

૨૨ શ્રી એચ.બી.પટેલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૭૬૫૬૬૮૮  --//-- સી/૩,યોગેશ્વર પાકમ ,સી.ટી.એમ.અમદાિાદ. 

૨૩ શ્રી જે.આઇ.સિાપરા પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૧૩૩૪૫૩  --//-- ડી/૨૦૨,શ્યામ રસિ એપાટમેસટે,પચં દેિ મિામદંીરની 
બાજુમા,ં 

િાટલોડીયા, અમદાિાદ 

૨૪ શ્રી કે.પી.રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૨૫૯૨૩૨૫૧  --//-- ૪૬/૩૮૮.જી.કોલોની સખુરામનગર,અમદાિાદ. 
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૨૫ શ્રી એચ.જે.૫૨મા૨ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૦૪૪૭૦૯૫૬  --//-- ૪૦૮, એ, શાિપ૨ુ સ૨કીિાડ, અખાડા પાસ,ે િિક૨િાસ, 
અમદાિાદ. 

૨૬ શ્રીમિી જે.ડી.સિંિી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૯૦૦૧૨૨૧  --//-- એ/૪૦૨, મોિરાિિીલા,લાિસય સોસાયટી રોડ, િાસિા, 
અમદાિાદ 

૨૭ શ્રી જે.બી.પાસંડ ે પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૨૬૮૧૦૨૪૪  --//-- ૯, સય ુગીરીરાિ સોસાયટી, આ૨.આ૨.તત્રિેદી િાઈથકુલ સામે, 
િથિાપ૨ુ રેલ્િેરોસીંગ, િેિલપ૨ુ, અમદાિાદ 

૨૮ શ્રી પી.બી.પરમાર પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૬૧૫૯૪૫૨  --//-- ૧૦૦૩/એ/૩,તિિયનગર િા.સોસાયટી,કાકંીયા 
રોડ,અમદાિાદ.. 

૨૯ શ્રી ડી.એસ.૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૩૨૬૩૭૫  --//-- ૧૧, િમમજીિન સોસાયટી, ડ્રાઈિીન રોડ, ગરુૂકુળ પાછળ, 
અમદાિાદ 

૩૦ શ્રી ય ુઆ૨ શાિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૫૩૪૬૬૦૭  --//-- અ-૬ દસ બગંલા સકારી િસાિિ આંબાિાડી અમદાિાદ-૬ 

૩૧ શ્રી એન એચ તત્રિેદી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૪૮૬૭૦૦૯  --//-- ૧૯, ગાયત્રીપાકમ સોસાયટી, કોલટ રોડ,સાિદં 

૩૨ શ્રી એન.સી.શાિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૫૩૭૯૫૧૫૮૮ 
૨૬૮૨૩૧૪૧ 

 --//-- ડી/૭, શ્રીનદંનગ૨ તિિાગ-૧, િેિલપ૨ુ, અમદાિાદ-૫૧ 

૩૩ શ્રીમિી િી.સી.મેકિાન પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૯૮૫૩૯૮૮૦  --//-- ૨૪, શરોન એિસય,ુ પજંાબ નેશનલ બેંક પાસ,ે મિીનગ૨, 
અમદાિાદ 

૩૪ શ્રીમિી બી.બી.શાિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૫૫૭૭૬૩૪  --//-- ઈ-૬૨, યશ ટાિ૨, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, 
અમદાિાદ 

૩૫ કુ. જી ડી ૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૦૯૨૮૮૬૭૬  --//-- જી-૨૮ ગોકુલ ફલેટ સમિમ સોસાયટી પાસ,ે મેમનગ૨ 
અમદાિાદ 

૩૬ શ્રીમિી  આ૨ ડી 
જાડજેા 

પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૯૫૦૯૪૧૭  --//-- ૧,લક્ષ્મીનગ૨ શોપીંગ સેસટ૨,સિોદય થકુલની સામ ેકેકે નગ૨ 
રોડ,ઘાટલોડીયા અમદાિાદ 
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૩૭ શ્રીમિી કે.બી.મોદી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૨૪૪૩૭૪  --//-- ૬/બી, િયોિીદશમન એપાટમમેસટ, શયામલ ચા૨ ૨થિા, 
સેટેલાઈટ, અમદાિાદ 

૩૮ શ્રીમિી 
િી.આર.ધ્રાફાિી 

પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૨૫૩૭૭૦૮૧  --//-- એ/૨૫૪ આનદં ટેનામેસટ થમતૃિ મહંદ૨ પાસ ેઘોડાસ૨ 
અમદાિાદ 

૩૯ શ્રીમિી 
િી.ડી.રાયગાિંી 

પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૨૫૪૪૦૧૩૧ 
૯૪૨૮૨૧૯૦૬

૯ 

 --//-- ૧૪, િપોિન એપાટમમેસટ,૭૯, રાિાિલ્લિ કોલોની સામ,ે 
િિાિ૨ ચોક, મિીનગ૨, અમદાિાદ. 

૪૦ શ્રીમિી એચ.એસ.શાિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૫૯૫૪૩૫  --//-- ૨૧, નિકા૨ ફલેટ, બેરેિ રોડ, િાસિા, અમદાિાદ 

૪૧ શ્રી એન.ડી.૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૩૧૧૫૬૩  --//-- ૫૭, િલ્લિનગ૨ સોસાયટી, ઓઢિ રોડ, અમદાિાદ 

૪૨ શ્રીમિી જે.કે.રાિિશંી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૩૫૫૩૩૧  --//-- સી-૪૧ શાશ્ર્િિ અએપાટમમેસટે આનદં તમલન ટાિર સામે, 
તસતિલ િોસ્થપટલ પાછ્ળ,અમદાિાદ. 

૪૩ શ્રીમિી કે.ય.ુસોમૈયા પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૪૪૧૧૦૨૫  --//-- પાસપોટમ ઓફીસ કિાટસમ, ૬૦૨, છઠો માળ, ગલુબાઈ ટેકરા, 
અમદાિાદ. 

૪૪ શ્રી બી િી રાિલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૨૧૯૦૮૦  --//-- ૧૧, પષુ૫્દેિ સોસાયટી ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્સડયા પાસ,ે 
સેટેલાઈટ, અમદાિાદ 

૪૫ શ્રી જે.આર પરમાર પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૧૫૭૭૩૪૨૬૭   ૨૭, તિષ્ણનુગર સોસાયટી, મ.ુ િા. બાિળા, જી. અમદાિાદ. 

૪૬ શ્રીમતિ જે.એ.દિ ે પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૬૦૯૩૮૪  --//-- સી/૨૦૧,ડીિાઇન લાઇફ એિસય,ુરામદેિ 
નગર,,સેટેલાઇટ,અમદાિાદ. 

૪૭ શ્રી પી બી રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૪૩૩૫૫૦૧  --//-- સી/૯૬ પ્રિાકર ટેનામેસટ જી ડી િાઇથકુલ રોડ સૈિપરુ બોઘા 
અમદાિાદ-૩૮૨૩૪૫ 

૪૮ શ્રીમિી એસ.એ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૫૭૬૦૭૯૩  --//-- ૭૩, પચંિટી પાકમ , અંકુર સોસાયટીની અંદર, સિૂપરુ બોઘા, 
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પ્રજાપતિ અમદાિાદ. 
૪૯ શ્રીમિી એન.એન.કોટ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૧૭૩૮૫૦૦૯૭  --//-- ડી/૨૦૩, કનકકલા-૧, સીમા િોલ સામ,ે ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, 

સેટેલાઇટ, અમદાિાદ. 
૫૦ શ્રી જી.જી. તસિંિિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૯૬૫૧૨૮૩  --//-- મ.ુપો. િિી, િા. તિરમગામ , જી. અમદાિાદ. 

૫૧ શ્રીમિી જી.એમ શકુલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૭૬૦૦૦૫૫૦૩૩  --//-- ઇ/૪, દેિસીટી બગંલોઝ, તનરમાિ ટાિર ની સામે, 
ઘાટલોડીઆ, અમદાિાદ. 

૫૨ શ્રી િી.એચ િાઘલેા પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૨૧૯૬૬૪  --//-- મ.ુપો. કંુડલ, િા. સાિદં, જી. અમદાિાદ. 

૫૩ શ્રી પી.બી. જાદિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૯૮૦૯૬૪૪૦  --//-- ૨, બિરંગભિુન, નીચાિફળી, તિરમગામ, જી.અમદાિાદ. 

૫૪ કુ.એ.ડી મેિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૮૪૬૦૪૪૭૯૫૯  --//-- રાિાનગર સોસાયટીની બાજુમા,ં યશ-૪ એપાટમમેસટ ની પાછળ, 
િીલ િાસ, ઘોડાસર’, અમદાિાદ. 

૫૫ કુ.પી.જી પરમાર પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૭૭૭૯૦૬૯૪૪૬  --//-- બી./૨, સરુિી સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા, જી. અમદાિાદ. 

૫૬ શ્રીમિી એન.એચ દિ ે પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૧૨૯૯૬૪૭૮  --//-- ૪૦, તશિશહકિ સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા, જી. અમદાિાદ. 

૫૭ કુ.પી..ડી. રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૪૯૬૮૯૬  --//-- એફ/૧૨, સરલ એપાટમમેસટ, સિુાષણબ્રિ, અમદાિાદ. 

૫૮ કુ.એમ.એચ પટેલ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૬૨૫૪૬૩૬૨  --//-- સી/૧૬, સય ુતશિશહકિ સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા. જી. 
અમદાિાદ. 

૫૯ શ્રી. એન.એચ 
જેઠલોજીયા 

પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૦૧૭૭૧૨૬૪  --//-- ઘર ન-ં૧૪૧૧/૧, મીઠાખળી ગામ,સરકારી ચોરાની બાજુમા,ં 
એલીસબ્રીિ, અમદાિાદ. 

૬૦ કુ.એન.બી ચૌિાિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૦૧૬૯૮૨૨૯૧  --//-- સી/૫૪, સય ુતશિશહકિ સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા, જી. 
અમદાિાદ. 
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૬૧ શ્રી એ.ય ુદત્ત પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૪૧૪૭૨૮  --//-- ૧૫૧૫/૯, િરગોતિિંદ કંુિારનુ ંડિલેુ,ં રામ ચોક, સરકીિાડ, 
શાિપરુ, અમદાિાદ. 

૬૨ શ્રી એમ.એ સૈયદ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૯૮૨૫૪૪૮૬  --//-- એ./૧૧, અલફલાિ સોસાયટી, અમન સોસાયટી પાછળ, 
રસલુાબાદ,લાબાદ,શાિ-આલમ,અમદાિાદ. 

૬૩ કુ.એમ.આર રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૧૭૩૩૩૪૬૪૫  --//-- એ/૪૭, િલકમલ પાકમ , પચંમખુી િનમુાન સામે, સૈિપરુ 
બોઘા, અમદાિાદ. 

૬૪ શ્રી એચ એમ 
બ્રહ્મિતત્રય 

પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૩૨૭૭૨૩૩૦૩  --//-- એમ-૫૫ / ૬૫૬, ણચત્રકુટ એપાટમમેસટ, સોલા રોડ, ના૨િપરુા, 
અમદાિાદ-૧૩ 

૬૫ શ્રી.એન.આ૨.ચૌિરી જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૩૭૪૯૩૨૫૦૧  --//-- ૧૬/ ૪૯૧, શાસ્ત્રીનગ૨ સ૨કારી િસાિિ, ૨ન્નાપાકમ , 
અમદાિાદ 

૬૬ કુ. એફ.જે.ચૌિરી જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૬૩૬૭૩૨  --//-- ૧૪, િનરાિ સોસાયટી, રાિી૫, અમદાિાદ 

૬૭ શ્રી જે જી મિિેા જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૫૮૬૬૨૩૩  --//-- સી-૨૬, ૫રેશ એપાટમ . આલોક એપાટમમેસટની સામ ે
પાલડી,અમદાિાદ 

૬૮ શ્રીમિી િી.જે.મોદી જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૯૫૧૭૨૪૧  --//-- ૨૦૨/૨૪૨૦, પ્રતિિા એપાટમમેસટ, સોલા રોડ, ના૨િપરુા, 
અમદાિાદ 

૬૯ શ્રી કે.ડી.ખરાડી જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૬૧૪૪૮૦ - ---//-- ૨/ઈ/૩, મીરામગંલ એપાટમમેસટ, ટાઈમ્સ ઓફ ઈસડીયા રોડ, 
િસ્ત્રાપ૨ુ, અમદાિાદ. 

૭૦ શ્રીમિી એ.જે શાિ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૦૩૩૦૦૯૦૯૧  --//-- બ્લોક ન-ં૧૧૨/૭,ચ-ટાઇપ,સેકટર-૨૭,ગાિંીનગર. 

૭૧ શ્રીમિી કે.જી.ડોહડયા જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૯૮૪૬૪૨૩૧  --//-- બી-૧૦૮, િસ્ત્રાપરુ સરકારી મકાન 

૭૨ કુ. એ.બી.ગામીિ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૨૮૩૫૨૨  --//-- એ/૧૧, િયરાિ કોમ્્લેિ, િા૨િ પેરોલ પ૫ંની સામ,ે 
સોનીની ચાલી,અમદાિાદ 
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૭૩ શ્રીમિી એચ.પી.રાિલ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૫૨૬૪૫૫૨  --//-- ૭૯, નિરંગ ટેનામેસટ, તિિગાગ-૩, શા૨દા તિઘ્યા મહંદ૨ 
પાસ,ે ઈસનપ૨ુ, અમદાિાદ 

૭૪ કુ એચ એસ શાિ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૨૭૪૧૯૬૧૫  --//-- એમ-૪૨/૪૯૫, ૨ઘકુુળ એપાટમ સોલા રોડ ના૨િપરુા, 
અમદાિાદ 

૭૫ શ્રી એસ એમ શિરેી જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૮૫૨૮૬૭૪  --//-- પોલીસ લાઈનની બાજુમા ંબકરામડંી પાસ,ે રાિી૫, અમદાિાદ 

૭૬ શ્રી એ.ડી.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૯૨૧૨૪૭૬  --//-- એ-૫૪૨, મિાિી૨પ્રભ ુતિિાગ સોસાયટી, અબુમદાનગ૨, 
ઓઢિ, અમદાિાદ 

૭૭ શ્રી કે.જી.રાઠોડ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૨૨૭૪૩૩૩૩૩  --//-- ૧૧,પા૨સકંુિ સોસા.તિ-૧,ઉમીયાતિિય રોડ,સેટેલાઈટ 
રોડ,અ.િાદ 

૭૮ શ્રી એસ.એમ કાિોિરા જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૪૬૩૪૯૯૮  --//-- મ.ુ બોડી,કાતનયાડ રોડ, િા. જી. બોટાદ, 

૭૯ શ્રી એસ બી ૫ટેલ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૨૧૯૦૯૦  --//-- ૯-સી,તશિમહંદિં૨ એપાટમ . યમનુાજીની િિેલીની સામ ેિાડુઆિ 
નગ૨, અ'િાદ 

૮૦ શ્રી ટી.આ૨.બોરોલ ે જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૬૬૯૧૩૮૧  --//-- ૭૬, આઈ-૧૧૮૦, કૃષ્િનગ૨, સૈિપ૨ુ બોિા, નરોડા, 
અમદાિાદ 

૮૧ શ્રી એ.પી.આચાયમ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૦૪૪૭૪૩૨૩  --//-- ૧૦, પ્રભનુગ૨ સોસાયટી, બિુીસાગ૨ રોડ, પચંસીલ, 
અમદાિાદ 

૮૨ શ્રી જે.જી.શમામ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૯૮૭૨૫૨૭૪  --//-- બી/૯૪-૧, કુબે૨નગ૨, દેિલાલી બજા૨, આયમસમાિ મહંદ૨ની 
પાછળ, અમદાિાદ 

૮૩ કુ. એ.બી.િસાિી જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૦૧૧૩૭૧૦૦  --//-- પ-૨/૭, શાતંિ એપાટમમેસટ, િરદાન ટાિર રોડ, શાસ્ત્રીનગર, 
શોપીંગ સેસટર સામ,ે શાસ્ત્રીનગર, એસ.૨/૧૭,સાતંિ એપાટ્મમેસટ 

જુલેલા મહંદર સામે,નારણ્પરુા,અમદાિાદ. 
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૮૪ શ્રી સી ડી શાિ જુ.કલાકમ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૫૫૯૯૨૧૫  --//-- ૧૨/બી ગગંોત્રી સોસાયટી પાસપોટમ ઓફીસ પાસે ગલુબાઇ 
ટેકરા અમદાિાદ-૬ 

૮૫ શ્રી પી આર કુચારા ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૮૭૦૩૨૧૯૨  --//-- ૩૩ ખોડીયાર  સોસાયટી તિ-૧, અતનલ થટાચમ મીલ સામે 
સરસપરુ અમદાિાદ 

૮૬ શ્રી.જી.એલ.રાઠોડ ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ -  --//-- અિીદામખુીનો િાસ, ગલુબાઈ ટેકરા, એલીસબ્રીિ, અમદાિાદ. 

૮૭ શ્રી ડી.એ. િેગડા ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૮૭૯૦૯૨૮૭  --//-- ૧૩૦, મજુ૨ગામ િાઉસીંગ સોસાયટી, ગીિામહંદ૨ રોડ,  
અમ-૨૨ 

૮૮ શ્રી આ૨ એસ મકિાિા ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૨૪૨૫૬૫૭૦  --//-- બી-૨૫ નદંાલય સોસાયટી રૂદૂ ફલેટની બાજુમા ંરાિી૫, 
અમદાિાદ 

૮૯ શ્રી.એન.પી.૫ટિી ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ -  --//-- બી-૯, ગિમ. ઓફીસસમ કોલોની, ૨ત્નસાગ૨, મેઘાિીનગ૨, 
અ'િાદ 

૯૦ શ્રી.બી.કે.આલ્શીકા ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ -  --//-- અસા૨િા પલુ નીચ,ે કુબે૨પરુા, િીલિાસ, અમદાિાદ. 

૯૧ શ્રી.િી.િી. અમીન ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૨૫૭૯૧૯૭૩  --//-- ૨૩/૫૨૩ સી કોલોની, નરોડા રોડ, અશોક મીલ પાસ,ે 
અમદાિાદ. 

૯૨ શ્રીમિી આ૨.એ.સોલકંી ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૮૭૧૩૭૯૯૯  --//-- એચ-૧૦, ગગંા એપાટમ . જી.ડી.િાઈથકુલ સામ,ે નરોડા રોડ  
અ. િાદ 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમરેલી 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ. કે .નદંાિીયા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૨૨૨૨૬૮ Treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

સખુતનિાસ કોલોની બ્લોક-ડી-૧૮, અમરેલી 

૨ શ્રી એમ.એમ.મલુ્લા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ગિેશ સોસાયટી, અમરેલી 

૩ શ્રી એમ.ડી.લિરેી મખુ્ ય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૬૮ - - - ગિેશ સોસાયટી, અમરેલી 
૪ શ્રી આઇ.કે.પટેલ મખુ્ ય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - જેશીંગપરા, અમરેલી 
૫ શ્રી ડી.આર.કલાિી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - લાઠી રોડ, રોયલ પાકમ , અમરેલી 
૬ શ્રીમતિ એ. 

સી.ભપુિાિી 
નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - લાઠી રોડ, ગલુાબ પાકમ , અમરેલી 

૭ શ્રી કે.આર.પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ ૨૨૯૬૯૦ - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૪૭, અમરેલી 
૮ શ્રી એલ.જી.ઝાલા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૬, અમરેલી 
૯ શ્રી એમ.આઇ.ઘાચંી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - િારિાડી, અમરેલી 
૧૦ શ્રી આર.આર.પડંયા જુનીયર કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - કે. કે. પાકમ , લાઠી રોડ, અમરેલી 
૧૧ શ્રી એચ.કે.નાયક જુનીયર કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની, અમરેલી 
૧૨ શ્રીમતિ 

બી.એલ.રામાિી 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - માિેકપરા, હિરામોિી ચોક, અમરેલી 
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૧૩ શ્રી બી.જે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૪, અમરેલી 
૧૪ શ્રી જે.એચ.કપાસી પેટા હિસાબનીશ ૯૪૨૬૩૧

૪૯૧૨ 
૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૫, અમરેલી 

૧૫ શ્રી પી.જે.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુ તનિાસ કોલોની સી-૯,અમરેલી 
૧૬ શ્રી એન.બી.મયાત્રા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - તત્રપદા સોસાયટી, અમરેલી 
૧૭ કુ. કે.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી-૧૨, અમરેલી 
૧૮ શ્રી એમ.ડી.બગડા સિાયક જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સિોદય સોસાયટી, અમરેલી 
૧૯ કુ.િી.એસ.દલ સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - િરી રોડ, સરકાર િાડા, અમરેલી 

૨૦ રિાબેન જે. તનમાિિ સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - માિેકપરા, અમરેલી 
૨૧ િષામબેન િાદાિાઇ 

દાફડા 
જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - િયિીમ સોસાયટી, અમરેલી 

૨૨ શ્રી એન.બી.રાઠોડ સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ગોકુલ નગર, અમરેલી 
૨૩ શ્રી ડી.એસ.ઉનાગર જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી-૦૩,અમરેલી 
૨૪ શ્રી એચ.િી.ચડુાસમા સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી-૦૩,અમરેલી 
૨૫ શ્રીમિી એલ.કે.િાળા પટાિાળા ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ગીરીરાિ શેરી ન.ં-૫, અમરેલી 
૨૬ શ્રીમતિ સી.પી.રાિળ પટાિાળા ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - મિીબાપાકમ , અમરેલી 

૨૭ કુ. કે.એમ.પટેલ સિાયક જુ. કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - માિેકપરા, હિરામોિી ચોક, અમરેલી 

૨૮ શ્રી કે.આર.તત્રિેદી પટાિાળા ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી,અમરેલી 
૨૯ શ્રી એન.એલ.જાડજેા પટાિાળા ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ણચિલ રોડ, સિોદય સોસાયટી, અમરેલી 
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 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિદં 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો  ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

એસ.ટી.ડી ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીઆર.એમ.સગંાડા જિલ્લા 
તિિોરીઅતિકારી  

૦૨૬૯૨ ૨૬૧૨૭૫ …….. ૦૨૬૯૩ 
૨૬૩૦૦૫ 

treasury-

and@gujarat.gov.in 
એ-૨૮ આમ્રકંુિ ડુપલિે િૈકુઠ -૨ ની સામે સય ુ

િી.આઇ.પી.રોડ િડોદરા 
૨ શ્રી આર.જે.િાઘલેા અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ ......... -----------''----

----- 
-----''----- ૧૧ િહરકૃપા િાઉસીંગ સોસાયટી 

ગામ ખમુરિાડ પાિરીયા િા.જિ. ખેડા 

૩ શ્રી એમ.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ -----''----
- 

-----''----- ........... -----------''----
----- 

-----''----- ૧૦ શ્રીજી તિિાર કરમસદ િા.જિ. આિદં 

૪ શ્રીમિી ડી.એચ.રાિલ િીસાબનીસ -----''----
- 

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

-----''----- ૬ એ ,પણૂિિમા સોસાયટી , બોરસદ ચોકડી 

૫ શ્રી આર.બી.બિેુલીયા િીસાબનીસ -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 177-ચૈિસય પાકમ , જુના મોગરી રોડ, અમીન ઓટોની સામેની 
ખાચંામા,ંઆિદં 

૬ કુ.કે.સી.િટ્ટ ના.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 1/5 ચૈિસયવદૃા અિરફામમ પાસેતિ.તિ.નગર રોડ, આિદં 

૭ શ્રી એચ.એન.પરીખ ના.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 8, પ્રેરિા નગર સોસાયટી, મિશે કોમ્્લેિની સામે, િાઘોડીયા 
રોડ િડોદરા-25 

૮ શ્રી એસ.એમ.પહંડિ ના.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 40-એ, તત્રકોલ નગર સોસાયટી, આયિેુહદક િોસ્થપટલ પાસે, 
પાિી ગેટ, િડોદરા-390019 

૯ કુ. એમ એન બિેકા પે.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- હદિાિંી રેસીડસસી,ન-ં૨૧ તિન ુકાકા માગમ,શાલીગ્રામ 
પાછળ.બાકરોલ 

mailto:treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-and@gujarat.gov.in
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૧૦ શ્રી િી.જે.નાયક પે.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- બી-401 , આનદંિનએપાટમમેસટ 

બોરસદ ચોકડી, આિદં 

૧૧ શ્રી એચ એ મકિાિા પે.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 11બી પ્રકૃતિપાકમ , ચાિડાપરુા, આિદં 

૧૨ શ્રી ય.ુએચ.રાિલજી 

 

પે.હિ. 
 

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

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

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

મ.ુપો.રણખયાલ િાયા.ડાકોર િા.ઠાસરા 
જિ.ખેડા 

૧૩ આઇ.એન.રોહિિ પે.હિ -----''----- -----''----- -----''----- -----''----- -----''----- મુ.ંપો.રાસનોલ િા.જિ.આિદં 

૧૪ કુ. જે.પી. શાિ પે.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- બ્લોક ન.ં 1/2, કલ્યાિસોસાયટી 
કરમસદ િી િીનગર આિદં 

૧૫ શ્રી એ આર શેડગ ે ડ.ેએમ.ઓ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- કૃષ્િ એ ઠાકોર, દિખાનાપાછળઅલકંાર-2,િીિી નગર, આિદં 

૧૬ શ્રી એસ આર ડાિી પે.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 1/5 ચૈિસયવદૃ અિર ફામમ પાસે, આિદં 

૧૭ કુ.કે એ પટેલ પે.હિ. -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- A/3 તશિદશમન પાકમ , તિદ્યાડરેી સામે, બોરસદ ચોકડી આિદં 

૧૮ કુ. ટી.પી.પટેલ પે.હિ -----''----- -----''----- .. ...... -----''----- ૩ ઈ સદીરા કો.ઓપ.સોસા મુ ંતસિોલ 

િા.પેટલાદ જિ.આિદં 

૧૯ કુ.એસ.ય.ુિિોરા પે.હિ -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- નયા િિન સોસા.િાલેિ રોડ,આિદં 

૨૦ શ્રી.કે.એસ. પટેલ પે.હિ. -----‘’--- -----‘’--- -----‘----- ------“---- -------“---- ચૈિસ્વદુમ  અિર ફામમ આિદં 

૨૧ એ.આર.સોલકંી જુ.કા -----”--- -----”--- ----“--- -----“-- -----“---- સિંરામ મદંીર પાસે ઉમરેઠ 

૨૨ શ્રીમિી િી જે રાિ જુ.ક્લાકમ  -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- 19, મિશે્વરી સોસા.ગિેશ ચોકડી પાસેકૈલાસ પાકમરોડ, આિદં 

૨૩ શ્રી એસ એચ િાિસાર જુ.ક્લાકમ  -----''----- -----''----- -----''----- -----------''-------
-- 

-----''----- નારાયિ પાકમ તિ.તિ.& બાકરોલ રોડ , આિદં 

૨૪ શ્રી એમ.એ શમામ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- સાઇં ક્રુપા િાળંદની ખડકી સારસા 
૨૫ શ્રી કે કે પટેલ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- બી.૪૦૧ આનદંન એપાટમસટ બોરસદ ચોકડી આિદં 

૨૬ શ્રી જે.પી. પટેલ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- .૪૦૩આનદં એપાટ્મમેસટ બોરસદ ચોકડી આિદં 



43 

 

૨૭ શ્રીમિી એસ જે 
પઢીયાર 

જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- પષુ્પક સોસાયટી િાડગડુ રોડ આિદં 

૨૮ શ્રી િી આર પ્રજાપતિ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- બી-૭ નારાયન બગં્લોઝ જિટોડીયા રોડ આિદં 
૨૯ કુ.યોગીની એમ.િટ્ટ સ.જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- રામ બાગ સોસા. તિ.તિ.નગર 

૩૦ શ્રી એમ.ટી.બારોટ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- પાિન એપાટમમેસટ બોરસદ 
૩૧ શ્રી જે.ડી.રોહિિ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- િય હિિંદ સોસા. મિાદેિ મહંદર સામ.ેબોહરયાિી 
૩૨ કુ. એ.ડી.પરમાર જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- બી-૨ નીશાિં બગ્લોઝ સે સટ ઝેતિયસમ રોડ ચાિડાપરુા આિદં 

૩૩ શ્રીમિી આર.એસ.ઠાકોર જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- શિુ બગ્લોઝસગરામપરુાની સામે ખેિીિાડી િાડગડુ રોડ 
આિદં 

૩૪ કુ.એસ. જે.પટેલ સ જુ.કા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- આનદંબાગ સોસા.ગિેશ  ચોકડી આિદં 

3૫ શ્રી પી.એ.મકિાિા પટાિાળા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- ગરુૂ ક્રુપા સોસા. લોટીયા િાગોળ આિદં 

૩૬ શ્રી આર જી સોલકંી પટાિાળા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- ૩૬-કલ્પયગુ સથંકાર પાકમ જીટોડીયા રોડ આિદં 

૩૭ શ્રી પી એન વ્યાસ પટાિાળા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- ૩૬-કલ્પયગુ સથંકાર પાકમ જીટોડીયા રોડ આિદં 

૩૮ શ્રી એચ સી ચૌિાિ પટાિાળા ---“----- ---“----- -----“--- -----“---- ------“--- ૩,જીસસ નગર લોટીયાિગોળ આિદં 

 

 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અરિલ્લી-મોડાસા 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો  ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

એસ.ટી.ડી ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ.એન.બાદી જિલ્લા તિિોરી ૦૨૭૭૪ ૨૪૭૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov

તમરઝા પાકમ ,કોલેિ રોડ ,મોડાસા 

mailto:treasury-arvalli@gujarat.gov.in
mailto:treasury-arvalli@gujarat.gov.in
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અતિકારી .in 

૨ ખાલી િગ્યા અતિકતિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov

.in 

 

૩ શ્રી એન.એમ.ઝાલા હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov

.in 

એસ.ટી બસ થટેસડ પાછળ, મોડાસા 

૪ શ્રી એમ.એચ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov

.in 

શિુમ ફ્લેટ, મેઘરિ રોડ, મોડાસા 

૫ શ્રી બી.એચ.અસારી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

દેિથય ડુ્લેિ , રચના પાકમની બાજુમા,ંઆલપરુ રોડ, મોડાસા 

૬ શ્રી બી.એમ.અસારી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

રત્નદીપ સોસાયટી, માલપરુ રોડ, મોડાસા 

૭ શ્રી સી. કે.પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

કેદારનાિ સોસાયટી ,માલપરુ, મોડાસા 

૮ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૯ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૧૦ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૧૧ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૧૨ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૧૩ શ્રી એચ.ડી.પડંયા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૧/નાલદંા-૧ ડી.પી.રોડ, માલપરુ રોડ, ડો. દિે સાિબેના 
મકાન પાછળ , મોડાસા 

mailto:treasury-arvalli@gujarat.gov.in
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૧૪ શ્રીપી.બી.પટેલ પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

મોિી સાગર સોસાયટી  ,માલપરુ રોડ મોડાસા 

૧૫ શ્રી આર.એ.પટેલ પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

શિુમ ફ્લેટ, મેઘરિ રોડ, મોડાસા 

૧૬ શ્રી એસ.ડી.પટેલ પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૬૧/અયોધ્યાપરુી,મેઘરિ બાયપાસ, મોડાસા 

૧૭ શ્રી એન.બી .ફલજેા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

ધનુઈ માિા રોડ, તશિમ પાકમ , મોડાસા 

૧૮ શ્રી ટી એસ.ખાટં પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૧૨/તિિેકાનસંદ સોસાયટી, એસ.ટી.ડપેો પાછળ, મોડાસા 

૧૯ શ્રી સી.પી.િિકર પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

બાલાપીર દગામ પાછળ,આઈશા કરીમ સોસાયટી  પાલનપરુ 
રોડ, મોડાસા 

૨૦ શ્રી જે.એલ. ગામિેી પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

બી/૬  ક્િાટમર, તસિંચાઈ તિિાગ, કલેક્ટરશ્રીના બગંલા પાછળ, 
મોડાસા 

૨૧ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૨૨ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૨૩ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૨૪ શ્રી કે.એચ.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૨૮/ િલ્લિ ટેનામેસટ , માલપરુ રોડ, મોડાસા 

૨૫ શ્રી એન.એમ.પરમાર જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

પ્રિામી સોસાયટી મોડાસા 

૨૬ શ્રી જે.િી.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૨૧, ઓમનગર  સોસાયટી, માલપરુ રોડ, મોડાસા 
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૨૭ શ્રી એમ.એમ.સૈયદ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૪૪/એ, સાબલીયા એથટેટ, 
ડુગરિાડા રોડ, મોડાસા 

૨૮ શ્રી મતિ એ.એમ.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

ગોિિમન એપાટમમેસટ, ટાઉન શીપ, ૨૦૧ ડીપ, મોડાસા 

૨૯ કુ.ણઝિંકલ એ.પટેલ " જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

કલ્પિરૂ સોસાયટી, મોડાસા 

૩૦ કુ.જી.જે.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

તસિંચાઈ કોલોની ક્િાટમર નબંી/૭, મામલિદાર કચેરી પાછળ, 
મોડાસા 

૩૧ શ્રી િી.આર.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

રત્નમ સોસાયટી, રામપાકમ સકમલ , મોડાસા 

૩૨ શ્રી િી.પી.નાઈ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

ઓમનગર  સોસાયટી, માલપરુ રોડ, મોડાસા 

૩૩ શ્રીમતિઆઈ.કે.િગોરા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

રત્નદીપ સોસાયટી, માલપરુ રોડ, મોડાસા 

૩૪ શ્રી એસ. એસ. પરમાર જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

૨૨/ગાયત્રી સોસાયટી ,સાઈં મદંીર સામ,ે મોડાસા 

૩૫ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૩૬ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

3૭ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૩૮ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૩૯ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૪૦ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 
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૪૧ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૪૨ શ્રી એમ.ડી.મકિાિા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

આઈપીડીિીઝન કોલોની, મોડાસા 

૪૩ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૪૪ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

૪૫ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૪૬૩૩૮   treasury-
arvalli@gujarat.gov.in 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િરૂચ 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી

. 

ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-
૨૨૦૪૩૦ 

treasury-
bha@gujarat.gov.in 

ઇ-૧, સરકારી ક્િાટસમ ,ગિુરાિ ગેસ કુ. સામ ે, િરુચ 

૨ શ્રી પી.એમ.િસાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩ -- -- એ-૯,િરીઓમકોમ્્લેિ,  િોલાિ,િરુચ 

૩ શ્રી જે.કે.ગોહિલ હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૨૪૩૬૪૬૭૮ -- -- ૪૪, નારાયિ નગર -૧, શસ્ક્િનાિ પાસ,ે િરુચ 
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૪ કુ.ડી.આઇ.રાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૭૨૩૬૮૨૧૯૨ ---- -- િાજીખાના બજાર , ઘરન.ંબી-૨૧૨,િરુચ 

૫ શ્રી બી.પી.બારડ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૪૨૭૫૯૪૯૯૫ -- -- ૨૧, શ્રીતનકેિન સો-૧,ઝાડશે્વર રોડ,િરુચ 

૬ શ્રીમતિ 
આર.એન.નાિાિટી 

ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૨૪૫૦૮૦૮૬ ---- -- એ-૩,િી ફ્રેંસડઝ  કોલોની, જે.પી.કોલેિ સામ,ે િરુચ 

૭ શ્રી એ.એમ.આઇ.પટેલ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૪૨૭૮૩૪૭૩૧ ---- -- બી-૧૦,અમનપાકમ સોસાયટી,દિિે બાયપાસ રોડ િરૂચ 

૮ શ્રીમતિ એચ.જે.પચંાલ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૨૫૬૧૪૮૯૮ ---- -- એ-૧૭૧,આસિુોષ-૩, એચડીએફસી બેસક સામ,ેલીસક 
રોડ,િરૂચ 

૯ શ્રી એસ.આર.પટેલ પેટા  હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૯૮૪૪૯૬૬૫ -- -- ૧૨૧૫-નમમદા એપાટમમેસટ,ગિુરાિ િાઉતસિંગ બોડમ િરૂચ 

૧૦ શ્રી આઇ.િાય.ય.ુપટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૯૮૩૫૩૭૨૫ -- -- c/oઅણલ ઇસા બગસ ,એ/૧૦-૧,નેશનલ પાકમ ,િરુચ 

૧૧ શ્રી એસ.આઇ.મસુશી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૦૪૦૪૭૨૪૩ -- -- બી/૪૬ ,િરૂચા સોસાયટી,િબંસુર રોડ, િરૂચ 

૧૨ શ્રી કુ.જે.કે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૯૮૩૦૪૮૭૧ -- -- ઇ/૫૩૭,લીમડીચોક થકુલ પાસે, બી ડીિીઝન પોલીસ થટેશન 
પાછળ,િરૂચ 

 
૧૩ શ્રીમતિ એન.કે.ઇંટિાલા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 

૨૪૦૪૨૯ 
૯૮૭૯૫૦૪૧૮૦ -- -- મીલેતનયમ માકેટ પાછળ,પાચંબત્તી ,દેશબધં ુગેથટ િાઉસની 

ગલીમા ં,િરૂચ 
૧૪ શ્રી િાય.જે.ટેલર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 

૨૪૦૪૨૯ 
૯૮૭૯૪૧૯૫૨૩ -- -- એ-૫૫, નારાયિ નગર-૩ ,શસ્ક્િનાિ,િરુચ , 



49 

 

૧૫ શ્રી એમ.આઇ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૭૯૨૯૩૬૩૮ -- -- એ-૩૫, મોના પારક સો,િબંસુર રોડ, િરુચ 

૧૬ શ્રી બી. આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૭૨૪૩૧૬૧૪૬ -- -- એ-૪૬,મીરા પાકમ સો.દિિે બાયપાસ રોડ,િરુચ 

૧૭ શ્રી જે.ડી.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૭૯૨૭૦૬૭૯ -- -- બી-૭, િનીશ પાકમ સોસાયટી , તત્રમતુિ િોલ પાસે, િરુચ 

૧૮ શ્રી િાય.જી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૨૫૬૫૬૧૩૪ -- -- એ-૪,સીિમ ટેલર ,ઝાડશે્વર રોડ ,આંગન એપાટમમેસટ િરૂચ 

૧૯ શ્રી પી.કે.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૬૮૭૨૧૯૮૦૮ -- -- બી-૧૬ ,િાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી,તિિાગ-૨ ,પીપલોદ ,સરુિ 

૨૦ શ્રીમતિ િી.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૭૧૪૪૦૮૭૧૩ -- -- મ.ુપો.ડિલેી ,જાદિ ફણળયુ ં,િા.િાણલયા .જી.િરૂચ 

૨૧ કુ.એચ.એસ.ગાતમિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૫૮૬૮૫૯૬૩૩ -- -- ્લોટ નબંર-૧૧૦૧ /૬ ,રૂદ્રાિ રેસીડસસી,િલિારા 
ચોકડી,જીઆઇડીસી ,અંકલેશ્વર 

૨૨ શ્રી બી.ય.ુિસાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૦૯૮૦૨૪૨૨ -- -- મ.ુસિુરેલ ,િા.િાગરા ,જી.િરૂચ 

૨૩ શ્રીએ.િી.મઠીયા જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૬૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૨૪૯૯૩૮૫૭ -- -- મ.ુપો.સીિપોિ ,િા.જી.િરુચ 

૨૪ શ્રી ડી.સી.પરમાર જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૪૨૭૧૦૧૭૭૦ -- -- w-3,સરકારી િસાિિ, શસ્ક્િનાિ ,િરુચ 

૨૫ શ્રીમતિ એચ.કે.પડંયા સ જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૨૫૩૯૨૮૯૪ -- -- નિચોકી ઓિારા ,િમીયિરામની ખડકી, િરુચ 
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૨૬ શ્રી એસ.એ.પારેખ જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૭૪૭૫૪૪૨૧ -- -- મ.ુપો.િા.આમોદ, ઠે.િાડીફણળયુ,ં જી.િરૂચ 

૨૭ શ્રી િી એ.િસાિા સ જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૭૧૨૨૭૮૭૪૫ -- -- મ.ુનાજાબંડુા પો.મોટા જાબંડુા િા.િાણલયા 

૨૮ શ્રી એચ.જી.િસાિા જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૬૮૭૦૪૫૧૩૫ -- -- મ.ુપો.બીલોઠી, િા.િાણલયા,જી.િરૂચ 

૨૯ શ્રી  ડી.િી.પટેલ જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૧૩૩૦૩૫૪૫ -- -- મ.ુપો.કરાયા ,ડાડુંણળયા ફણળયા, િા.પારડી જી.િલસાડ 

૩૦ શ્રી એચ.જી.મકિાિા જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૦૧૬૯૭૫૭૮૨ -- -- મ.ુિોંયરા ,િા.િીંછીંયા ,જી.રાિકોટ 

૩૧ શ્રી આર.ડી.નાઇ 

 
પટાિાળા ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 

૨૪૦૪૨૯ 
૯૦૯૯૬૩૯૩૭૭ -- -- િાજીખાના બજાર ,ડુમિાડ,િરુચ 

૩૨ શ્રી ડી.એમ.પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૨૫૭૬૭૦૬૧ -- -- દાડંીયા બજાર, શાિ િનરલ થટોસમની બાજુમા,  િરુચ 

૩૩ શ્રીમતિ સી.ટી.ચદેંલ પટાિાળા ૦૨૬૪૨ ૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૯૮૪૧૦૪૫૬ -- -- ફાટા િળાિ ,ગડહરયાિાડ ,િરુચ 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાિનગ૨ 
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અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી

. 

ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એન.જે.ગોહિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

બી/૩, આકાશદીપ ફ્લેટ, કાળાનાળા, િાિનગર 

૨ શ્રી ડી.કે.ચૌિાિ હિસાબનીશ અને ઇ/ચા. 
અતિક તિિોરી અતિકારી 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગૌિમેશ્વરનગર, ણચત્રા, િાિનગર 

૩ કુ.જી.જે.બરૈયા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

રામનગર, કાળીયાબીડ, િાિનગર 

૪ શ્રી જે.આર.વ્યાસ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ણચત્રા પ્રેસ ક્િાટસમ, િાિનગર 

૫ શ્રી જે.પી.વ્યાસ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તિિયરાિનગર, િાિનગર 

૬ શ્રી એસ.િાય.સારાિી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

 

૭ કુ.એન.એ.િટ્ટ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

આકાશગગંા એપાટમમેસટ, રૂપાિી, િાિનગર 

૮ શ્રી ડી.એન.કામોઠી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

૯ શ્રી આર.ડી.ગોહિલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

જુની િગિિીપાકમ , કાળીયાબીડ, િાિનગર 

૧૦ શ્રી પી.િી.ચૌિાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ણચત્રા પ્રેસ ક્િાટસમ, િાિનગર 

૧૧ શ્રી આર.જે.ચડુાસમા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ણચત્રા પ્રેસ ક્િાટસમ, િાિનગર 
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૧૨ શ્રી એ.જી.સેિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

૧૩ શ્રી આર.ડી.પરુાિી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

દેવબુાગ, િાિનગર 

૧૪ શ્રી એમ.જી.િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

સાગિાડી, કાળીયાબીડ, િાિનગર 

૧૫ શ્રી િી.પી.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

સમ્યક ફ્લેટ, ડાયમડં ચોક, િાિનગર 

૧૬ શ્રી ટી.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

દીલબિાર બગં્લોઝ,તસદસરરોડ, િાિનગર 

૧૭ શ્રી જે.એસ.પાઠક પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

કાળીયાબીડ, િાિનગર 

૧૮ શ્રી એમ.જે.રાયજાદા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િસ્ક્િનગર, તસદસરરોડ, િાિનગર 

૧૯ શ્રી એચ.બી.સાધ ુ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

૨૦ શ્રી િી.આર.તસપાઇ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

દીિાનપરા બાટમન લાઇબ્રેરી પાસ,ે િાિનગર 

૨૧ શ્રી આઇ.એ.પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િોબી સોસા. બોરિળાિ પાસ,ે િાિનગર 

૨૨ શ્રી કે.પી.ડોડીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ડી.ડી.ફ્લેટ, સિુાષનગર રોડ, િાિનગર 

૨૩ શ્રી એસ.જે.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

યાના એપાટમમેંટ, ઇસકોન, િાિનગર 

૨૪ શ્રી એમ.એસ.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગિમ. ક્િાટસમ, પાનિાડી, િાિનગર 

૨૫ શ્રી બી.કે.ગૌથિામી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

જુની િગિિી, કાળીયાબીડ, િાિનગર 
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૨૬ શ્રી એસ.કે.િોગદીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

૨૭ શ્રી એન.ડી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

સયુામિદંન એપાટમમેંટ, તિિયરાિનગર, િાિનગર 

૨૮ શ્રી એન.બી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

સિગિુનગર, ણચત્રા, િાિનગર 

૨૯ શ્રી કે.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

નારી રોડ, િાિનગર 

૩૦ શ્રી િી.એલ.ઘોરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગિમ. ક્િાટસમ, ણચત્રા, િાિનગર 

 
 

૩૧ શ્રી ડી.એસ.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

્લોટ ન.ં૧૩૮૧, ઘોઘા સકમલ, ઘોઘારોડ, િાિનગર 

૩૨ શ્રી જી.પી.ગાબાિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તશિઓમનગર, જ્િેલ્સ સકમલ, િાિનગર 

૩૩ કુ.એચ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગોરી ફળીય,ુ દીિાનપરા રોડ, િાિનગર 

૩૪ કુ.એમ.જે.શાિ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

શ્રેયસ સોસા. માિિિીલ સામ,ે િાઘાિાડી રોડ, િાિનગર 

૩૫ કુ.એમ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

શ્રીનાિજીનગર, િાિનગર 

૩૬ શ્રી એ.કે.ગોિલે જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િડિા, ફચરીયાિાડ, િાિનગર 

૩૭ શ્રી કે.પી.દિ ે જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િગદીશ્વર પાકમ , તસદસર રોડ, િાિનગર 

૩૮ શ્રી એચ.બી.િેગડ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

પ્રભદુાસ િળાિ, િાિનગર 

૩૯ શ્રી બી.પી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગિમ. ક્િાટસમ, જેલ રોડ િાિનગર 
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૪૦ શ્રી આર.જે.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

કાળીયાબીડ, િાિનગર 

૪૧ શ્રી િી.જી.ચડુાસમા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તનલકંઠનગર, ગાયત્રીનગર પાછળ, િાિનગર 

૪૨ શ્રી ડી.જી.ડાખંરા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તસદસર રૉડ, િાિનગર 

૪૩ શ્રી એન.ડી.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગૌિમેશ્વરનગર, ણચત્રા, િાિનગર 

૪૪ શ્રી એ.કે.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

કિબીિાડ, િજાગરાિાળી શેરી, િાિનગર 

૪૫ શ્રી કે.એન.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

મનુીડરેી રોડ, પટેલ પાકમ , િાિનગર 

૪૬ શ્રી પી.બી.ડાિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

બાિંિીયાની િાડી, િળીયા કોલેિ સામ,ે તિધ્યાનગર, 
િાિનગર 

 

૪૭ શ્રી િી.ડી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િમનુાકંુડ, સય.ુ કો.િા.સોસા. િાિનગર 

૪૮ શ્રી િી.એ.બેલીમ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

માજીરાિિાડી ગેથટ િાઉસ પાછળ, પાનિાડી, િાિનગર 

૪૯ શ્રી કે.કે.બાિંિીયા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગિમ. ક્િાટસમ, જેલ રોડ િાિનગર 

૫૦ શ્રી આર.પી.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

સાગર સોસા. સિુાષનગર, િાિનગર 

૫૧ શ્રી બી.એલ.મારૂ પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િરિેિ, િાિનગર 

૫૨ શ્રી એસ.એચ.મકિા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

સીદીનો િકીયો, િડિા, િાિનગર 
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૫૩ શ્રી સી.આર.ગલચર પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

આનદંનગર, િાિનગર િડિા, ખીિડાિાળી શેરી, િાિનગર્ 

૫૪ શ્રીમતિ કે.એચ.જાડજેા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

િડિા, ફાચરીયા િાડ, િાિનગર 

૫૫ શ્રીમતિ પી.એન.ગોહિલ પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

ગિમ. ક્િાટસમ, પાનિાડી, િાિનગર 

૫૬ શ્રી બી.એમ.િટ્ટ પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

કામીનીયાનગર, તસદસરરોડ, િાિનગર 

૫૭ શ્રી એ.બી.પરમાર પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ treasury-
bav@gujarat.gov.in 

તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ભિૂ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી  

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૩૨૦૩/ 
૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ 

૦૨૮૩૨-
૨૩૧૨૦૨ 

treasury-kut 
@gujarat. gov.in. 

ડી-૧૯ સરકારી ક્િાટમર કોલેિ રોડ ભિુ – કચ્છ 

 

૨ શ્રી િી.એ.પ્રજાપિી 
 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૯૮૭૫૧૪૪૭ એિ “ ૭૫સથંકારનગરજે.પી.ગોથિામી મગંલમ ચાર રથિા 
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૩ શ્રી ઍસ.િી.ઠક્કર હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૧૮૬૭૭૪ એિ “ સથંકારનગર ઍસ.ટી.િકઁશોપ સામે ભિુ 

૪ શ્રીમિી ય.ુએસ.ગોર હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૫૬૬૮૬૮ એિ “ સરકારી કમમચારી િસાિિ ભજ્ુ 

૫ શ્રીમિી ઍસ.ઍસ..ઠક્કર નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૦૬૧૫ એિ “ સથંકારનગર ઍસ.ટી.િકઁશોપ સામે ભિુ 

 

૬ શ્રીમિી આર.બી.મોનાિી. નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૮૧૮૫૦૮ એિ “ જુની રાિલિાડી િનમુાન મહંદર સામે. ભિુ. 

૭ શ્રીમિી ડી. એસ. ગોર નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૭૯૪૫૩૪૩૨ એિ “ અહરિિં નગરભિુ_ક્ચ્છ. 

૮ સશુ્રી ડી.િી.ઠક્કર્ નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૧૩૯૧૯૬૧૧ એિ “ એકિા સોસાયટી. ભિુ. 

૯ શ્રી એસ. બી. ચૈાિરી નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૨૫૪૧૯૫૩૦ એિ “ એસ ૧ સિંય એપાટમમેસટ 

ભિુ_ક્ચ્છ. 
 

૧૦ શ્રી એઇ. એ ઘાસરુા નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૮૪૦૧૫૩૭૨૭૪ એિ “ મગંલમ ચાર રથિા- 

ભિુ_ક્ચ્છ 
૧૧ શ્રી એસ. િી.દાિડા. પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૬૪૫૧૯૭૭ એિ “ િાનશુાલી નગર ભિુ_ક્ચ્છ. 

 

૧૨ શ્રીમિી એફ્ સી. િોષી. પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૨૯૮૨૯૧ એિ “ ૬. આહદત્ય કિીનગર મગંલમ ચાર  રથિા ભિુ સ ્

૧૩ શ્રી જે.ટી.િાસ.ુ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૧૮૨૫૮૫ એિ “ ૧૦. મારુતિ ્લોટ ભિુ – કચ્છ 
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૧૪ શ્રીમિી ટી.એ.ઠાકર 

 

પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૦૮૬૧૯૬૦૮ એિ “ હિિંગલાિિાડીિરદાસદન-૧  ભિુ_ 

 

૧૫ શ્રી ડી.બી.સોનૈયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ -
૯૦૯૯૩૪૮૦૫૬ 

એિ “ દ્રીિામેથિરકોલોનીસરકારી 
િસાિિ,ભિુ ૨૫૧/૪ 

૧૬ શ્રી પી. પી સોઢા 
 

પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૭૫૬૭૭૦૨૬૬૦ એિ “ િાલદાસ નગર્ ભજ્ુ-કચ્છ 

૧૭ શ્રી આર પી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૨૬૨૨૫૩ એિ “ ૩૬ કિામટર- ભજ્ુ-કચ્છ 

૧૮ શ્રી .એચ.એચ.િાગેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૨૪૯૩૬૪૧૮ એિ “ મગંલમ ચાર રથિા- 

ભિુ_ક્ચ્છ 
૧૯ શ્રી એલ સી ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૭૧૨૬૭૭૯૬૪ એિ “ પ્રશાિં પાકમ ૨૧૨ મિાતિર નગર ભજ્ુ-કચ્છ 

૨૦ શ્રી પી.કે.જાડજેા. 
 

જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૭૬૦૧૧૭ એિ “ સરકારી િસાિિ રાિલ િાડી 

૨૧ શ્રી આર.બી.ત્રીિેદી. જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૭૬૮૬૬૪૮૬૮ એિ “ સથંકારનગરગરબી ચોક ભિુકચ્છ. 

૨૨ શ્રી ડી.ડી.ઢીલા. જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૬૬૨૩૯૩૧૭૬ એિ “ ઘનશ્યામ નગરભિુ-કચ્છ 

૨૩ શ્રી િાય.કે. જાડજેા જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૨૫૧૫૯૫૧૭ એિ “ િાલદાસ નગર ભજ્ુ – કચ્છ 

૨૪ શ્રીમિી આર. કે.ચૌિાિ 

 

જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૫૬૧૯૦૦ એિ “ ૧૧. સોનિારા. સય ુલોટસ કોલોની ભિુ – કચ્છ 
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૨૫ શ્રી પી.એસ.ખાડંકેા. જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૨૯૯૫૯૭ એિ “ સયંોગ નગર ભજ્ુ-કચ્છ 

૨૬ શ્રીમતિ આર એચ છાયાિી જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૬૮૭૬૨૭૧૧૪ એિ “ િાનસુાલી નગર ભજ્ુ-કચ્છ 

૨૭ શ્રી િી.કે.જેપાર. 
 

પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૭૯૩૨૯૯૨૪ એિ “ મ.ુપો.મીરઝાપર,િા.ભિુ_કચ્છ. 

૨૮ શ્રી એમ.કે.ગોર પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૭૨૫૫૨૬૦૬૬ એિ “ આયુિેઁહદક િોસ્થપટલની બાજુમા,ભિુ 

૨૯ શ્રી િી.પી.ગોથિામી. 
 

પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૧૩૬૮૦૫૭૫ એિ “ ૪૮૧,આરટીઓ રીલોકેશન સાઇડ ભિુ_ કચ્છ. 

૩૦ શ્રી ડી.કે.િોષી. 
 

પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૭૨૫૫૨૬૦૬૬ એિ “ એ/૩જુની રાિલિાડી, 

૩૧ શ્રી ડી.પી.િાનશુાલી. પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૭૧૪૪૨૬૮૯૬ એિ “ િયેષ્ઠા નગર ભિુ_ક્ચ્છ. 
 

૩૨ શ્રી એમ.પી.મિષે્િરી પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૮૧૪૧૪૮૭૧૧૩ એિ “ જુની રાિલિાડી,  . ભિુ_ક્ચ્છ 

 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બોટાદ 
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અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ. એચ. બિેકા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૪૯-
૨૫૧૪૩૦ 

૨૫૧૪૩૦ ૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦ ૦૨૮૪૯-
૨૫૧૪૩૦ 

treasury-botad@ 
gujarat.gov.in 

 

૨ શ્રી સી.જી .ગોહિલ ઇનચાર્જ, અતિક્ 
તિિોરી અતિકારી 

  ૯૪૨૭૨૧૧૯૫૯ - - પાિમ સોસાયટી, ્લોટ ન ં૪૨૮૩, િોિા રોડ , ગાયત્રી નગર , 
િાિનગર 

૩ શ્રી સી.જી. ગોહિલ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૭૨૧૧૯૫૯ - - પાિમ સોસાયટી, ્લોટ ન ં૪૨૮૩, િોિા રોડ , ગાયત્રી નગર , 
િાિનગર 

૪ શ્રી એસ.એન. સરારીયા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૭૯૩૬૩૨૬૧ - - શીશ ુતિિાર પ્રાિતમક શાળા પાસ,ે િસહુક ્લોટ , િાનગઢ - 
૩૬૩૫૩૦ 

૫ શ્રી એ.બી. કંસારા નાયબ હિસાબનીશ '' '' ૯૪૨૮૨૧૯૬૬૨ - - ૩૦૫, શકુન એપાટમ - 1, સપુર સોસાયટી ચાર રથિા પાસે, 
રામદેિનગર, સેટેલાઇટ , અમદાિાદ ૩૮૦૦૧૫ 

૬ શ્રી ડી.ટી. મિિેા નાયબ હિસાબનીશ '' '' ૯૪૨૮૦૭૮૮૯૧ - - "બીલીપત્ર" ૧૩૬૫/સી -૧, શ્રમજીિી અખાડા રોદ , િોિા 
સકમલ , િાિનગર 

૭ શ્રી બી.એચ .ઠકકર નાયબ હિસાબનીશ '' '' ૯૪૦૮૫૨૩૭૨૫ - - ૨૨- રતિ પાકમ , " િદેંમાિરમ", અંિ તિિાલય પાસ ે, નિા 
િકં્શન રોડ , સરેુસદ્રનગર 

૮ શ્રી પી.એન. મશ્કરીયા નાયબ હિસાબનીશ " " ૯૯૦૪૮૭૭૩૬૦ - - "સયુોદય", જુના રામજીમહંદર પાસ,ે િૈદ શેરી, બોટાદ 

૯ શ્રી ડી.જી. ખાિંડીયા નાયબ હિસાબનીશ " "  - - મ.ુ કેરીયા  ન ં૧, િા બોટાદ , જી. બોટાદ , ૩૬૪૭૧૦ 
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૧૦ શ્રી પી.િી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૪૩૬૦૩૨૦ - - ્લોટ ન ં૪૨૭, સય ુતશિનગર િલાજા રોડ , િાિનગર - 
૩૬૪૦૦૨ 

૧૧ શ્રી એ.આર. બોરીચા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૩૭૫૮૪૯૨૯૩ - - ્લોટ ન ં૩૯, રામદેિનગર , ણચત્રા , િાિનગર ૩૬૪૦૦૪ 

૧૨ શ્રી બી.એલ પરમાર પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૦૬૭૧૯૯૮૨૧ - - ડીએનટી િાઇથકુલ રોડ પાસે , દત્ત બાપનુા બગંલા સામ,ે 
"શ્રીજી કૃપા", િોરાિરનગર , િા િાિિાન , જી જી 

સરેુસદ્રનગર ૩૬૩ ૦૨૦ 
૧૩ શ્રી સી.જે ઉિડીયા પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૭૧૨૮૪૯૪૯૬ - - મોટા અંકેિાળીયા, િા. િાગંધ્રા , જી સરેુસદ્રનગર 

૧૪ શ્રી એચ પી ધ્રાગંિરીયા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૯૯૮૮૭૦૭૩૮ - - ૩૬/અ , આનદંિામ રેસીડસસી, પાળીયાદ રોડ , પિંિાની 
કાટંો , બોટાદ ૩૬૪૭૧૦ 

૧૫ શ્રી જી.ડી ડાગંર જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૨૪૨૧૬૨૦૫ - - બ્લોક ન ં૬૨, નારાયનનગર -2, પાળીયાદ રોડ , બોટાદ 
૩૬૪૭૧૦ 

૧૬ શ્રી એસ.િી. બાિળીયા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૭૨૫૯૧૧૨૦૦ - - મ.ુ નાગલપર , િા બોટાદ , જી. બોટાદ ૩૬૪૭૧૦ 

૧૭ શ્રી ટી.ડી દેિમરુારી જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૮૯૮૯૬૮૪૬૩ - - મ ુ. ગઢાળી , િા. ગઢડા , જી. બોટાદ ૩૬૪૭૧૦ 

૧૮ શ્રી બી.િી તિિંઝુડા પટાિાળા ,, ,, ૯૯૦૪૫૩૮૩૮૪ - - ૧૩, ગિમમેસટ કિાટમર , ગીરીરાિ સોસાયટી , પાળીયાદ રોડ , 
બોટાદ ૩૬૪૭૧૦ 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, છોટાઉદેપરુ. 
અન.ુ નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
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ન.ં ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી કે.ડી.પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

્લોટ ન.ં ૧-એ ઘનશ્યામ નગર કો.ઓ. સોસાયટી. 
થિાતમનારાયિ મહંદર ની પાછળ, ગ્રીડ, નાની ચોિીશી, 

    મ ુ.પો . કાબીલપરુ જી. નિસારી 
૨ શ્રી િી.એચ.શાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૮૭૯૫૨૦૩૪૫  treasury-vad 

@gujarat.in 

તિશ્રાતંિ,બ્લોકન ં૦-૧૦૭ બાલાજી નગર સમિા ફ્લેટ ની 
પાછળ, સિુાનપરુા િડોદરા 

૩ શ્રીમિી આર.આર.શાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૮૭૯૮૯૧૭૮૦  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

આઈ-૨૧ મિાલાશ્મી ફ્લેટસ, મકુ્િાનદંકારેલીબાગ ની નજીક,  
િડોદરા 

૪ શ્રી એન.િી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૬૩૮૪૨૬૮૪૩  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

સી-૧૮૩ નાિદ્વાર ટાઉનશીપ, ડિોઇરોડ, રાિ નગર 
સોસાયટી ની પાછળ, િડોદરા 

૫ શ્રી િાય.જે.મનસરુી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૮૨૦૦૫૦૫૮૬  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

મ.ુપો. છાપી િોટલ ની પાછળ િાિ િાઇિે િા. િડગામ જી. 
બનાસકાઠંા 

૬ શ્રી બી.આર.કાપડીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૯૯૮૭૩૧૮૭૮  treasury-vad 

@gujarat.in 

૬૧શૈલગગંાસોસાયટી, આઈ. પી. શાળા ની નજીક ચાદંખેડા, 
અમદાિાદ 

૭ શ્રીમિી પી બી. પલાસ જુ,ક્લાકમ  ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૮૧૪૧૭૬૬૮૨૧  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

પેલેસ રોડ સરકારી ચાલી રૂમ ન ં૨/૮ છોટાઉદેપરુ 

૮ શ્રી જી.પી.બારીયા જુ,ક્લાકમ  ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૭૧૪૪૭૬૧૪૩  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

મ ુપો  સખંેડા બ્રાહ્મિ શેરી િા સખંેડા જી છોટાઉદેપરુ 

૯ શ્રી સી.એન.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૦૯૯૨૮૧૫૮૭  treasury-vad 

@gujarat.in 

મ ુપો મનજેા દશામા ંમહંદર ની નજીક મનજેા જી િડોદરા 

૧૦ શ્રી એસ.પી.રાઠિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૭૨૭૫૪૫૭૫૩  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

મ ુપો િેસસિાિી િા જેિપરુ-પાિી જી છોટાઉદેપરુ 
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૧૧ શ્રી એસ.એસ.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૯૧૩૩૩૧૮૭૬  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

 

૧૨ શ્રી. આર.બી.રાઠિા પટાિાળા ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૯૦૪૯૯૮૧૪૯  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

મ ુપો  બાર ૧૧૭  િા જેિપરુ-પાિી જી છોટાઉદેપરુ 

૧૩ શ્રી ય.ુએમ.બારીયા પટાિાળા ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૦૪૬૦૭૮૫૭૮  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

૭૩, નિાપરુા િા બોડલેી 
જી છોટાઉદેપરુ 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દાિોદ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી િી.કે.સોલકંી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - treasury-
dah@gujrat.gov.in 

સરકારી િસાિિ, ડી-૧/૩, દાિોદ. 

૨ શ્રી એસ.કે.બારીયા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - treasury-
dah@gujrat.gov.in 

ગોતિિંદ નગર, દાિોદ 

૩ શ્રી ડી.એમ.લિુાર હિસાબનીશ ---“--- ---“--- - - ------“----- એમ.એમ.ડામોરના મકાનમા,ં કૈલાસમીલ રોડ, દાિોદ. 
૪ શ્રી િી. એમ.પરમાર ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- રાઘિ િોથટેલ,ગોદી રોડ,દાિોદ 

૫ શ્રી કે.આર.ટેલર ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- ગોતિસદનગર, દાિોદ 

૬ શ્રી એસ.એચ.બામિીયા ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- સિકાર નગર,ગરબાડા ચોકડી પાસે , દાિોદ 
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૭ શ્રી એસ.એસ.ણબલિાલ ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- મ.ુિાદંહરયા,થકુલ પાસે.પો. 
રાબડાલ,દાિોદ 

૮ શ્રી એ.એસ.પસાયા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- મ.ુખરેડી,િિોર ફણળય,ુખરેડી 
૯ શ્રી એસ.ટી.મકિાિા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“---- સિકાર નગર,શ્રી ડી.એસ.બાહરયાના મકાનમા,ં દાિોદ 

૧૦ શ્રી ટી.એન.ગુડંીયા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“---- સિકાર નગર,ગરબાડા ચોકડી પાસે , દાિોદ 

૧૧ શ્રી  એચ.એમ.બામણ્યા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- સિકાર નગર,ગરબાડા ચોકડી પાસે , દાિોદ 

૧૨ શ્રી સી.સી.પરમાર પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- નિરંગ સોસાયટી, ગોિરા રોડ, દાિોદ. 
૧૩ શ્રી જી.એમ.બાહરયા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- સરકારી િસાિિ, બી-૩/૨૧,દાિોદ 

૧૪ શ્રી એમ.આર.સગંાડા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- ગોદી રોડ,દાિોદ 

૧૫ કુ.એસ.કે.ભહુરયા પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- ગોદી રોડ,દાિોદ 

૧૬ શ્રી બી.જી.િરિાડ પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- રામા િોટલની પાસે,દાિોદ 

૧૭ શ્રી એસ.એફ.પઠાિ પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- રામા િોટલની પાસે,દાિોદ 

૧૮ શ્રીમતિ કે.એમ.િાિોર પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- સરકારી િસાિિ, બી-૨/૭૯,દાિોદ 

૧૯ શ્રી જે.કે.મતુનયા જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- c/o એ.બી.ગહુડયાર,પડાિ તિથિાર,દાિોદ. 
૨૦ કુ.પી.િી.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- દ્રન્ષ્ટ નેત્રાલયની પાછળ, જી.આઇ.ડી.સી.,ગલાણલયાિાડ, 

દાિોદ. 
૨૧ શ્રી જી.આર.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- મ,ુપો,રણળયાિી, દાિોદ. 
૨૨ શ્રી એમ.કે.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- એકાઉસટ  કોલોની ચાર રથિા,ગોિરા રોડ,દાિોદ. 
૨૩ શ્રી એ.સી.પચંાલ જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- સિકાર નગર, ગરબાડા ચોકડી, દાિોદ 
૨૪ શ્રી પી.જે.ડાગંી જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- સિકાર નગર, ગરબાડા ચોકડી, દાિોદ 
૨૫ શ્રી આર.એફ.મતુનયા જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- પડાિ રોડ, દાિોદ 
૨૬ કુ.એસ.િી.બામિીયા જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- દ્રન્ષ્ટ નેત્રાલયની પાછળ, જી.આઇ.ડી.સી.,ગલાણલયાિાડ, 

દાિોદ 
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૨૭ શ્રી એચ.કે.પરમાર પટાિાળા ---“--- ---“--- - - - સિકાર નગર, દાિોદ 
૨૮ શ્રી આર.બી.ચૌિાિ પટાિાળા ---“--- ---“--- - - ------“----- શ્રી સી.જે.મકરાિી,તસિંગલ ફણળયા, દાિોદ. 
૨૯ શ્રીમતિ ડી.ડી.તત્રિેદી પટાિાળા ---“--- ---“--- - - ------“----- 

 

સરકારી િસાિિ, એ-૫/૨૭,દાિોદ 

 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દેિભમૂી દ્વારકા-જામ ખિંાલીયા 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી જી.જે.િાજા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૭૪૧૦૦૧ -- treasury-
dwarka@gujarat.gov.in  

મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ પાછળ જામ ખિંાળીયા 

૨ શ્રી િાય.કે.સોઢા ઇ.ચાઅતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૯૮૭૩૭૨૮૧ -- -- પઠાિ પાડો જામ ખિંાળીયા 

૩ શ્રી બી.કે.ગોજીયા હિશાબનીસ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૦૬૬૦૦૮ -- -- મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ પાછળ જામ ખિંાળીયા 
૪ શ્રી િી.ડી,સઘંાિી નાયબ હિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૮૧૪૦૧૨૧૦૮૬ -- -- જૈન ઉપાશ્રય બાજુમા,ંખોજા િાડ  જામ ખિંાળીયા 

mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
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૫ શ્રી િી.કે.ઝાલા નાયબ હિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૬૦૧૯૬૯૮૧૧ -- -- સિિારાના ચોરા પાસ,ે ડો. દિે િાળી શેરી-૧૮ જામ 
ખિંાળીયા 

૬ શ્રીમતિ એ.િી.માલદે પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૫૭૪૫૪૮ -- -- c/o સી.કે.નાકર,નિા પરા, િનિા પે્રસની બાજુમા ંજામ 
ખિંાળીયા 

૭ શ્રી એન.બી.નેગાિંી પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૬૨૫૭૩૫૮ -- -- c/o િી.આર.સપંટ,,રેલ્િે થટેશન સામે, અજીિ ભિુન જામ 
ખિંાળીયા 

૮ શ્રી આર.સી.ગોસાઇ પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૪૨૦૯૦૦ -- -- મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ પાછળ જામ ખિંાળીયા 
૯ શ્રી ડી.બી.ખેરડીયા પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૮૪૬૦૮૧૦૦૦૭ -- -- સરકારી કિાટર-૬  જામ ખિંાળીયા 
૧૦ શ્રી આર.પી.રાિલીયા જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૮૯૮૦૭૩૯૫૬૮ -- -- યોગેથિરનગર -૨, યોગેથિરનગર મદંીર ની બાજુમા,ંિરમપરુ 

જામ ખિંાળીયા 
૧૧ શ્રી એસ.આર.મોડ જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૬૭૯૬૮૦ -- -- c/o જે.જે.સોઢા રેલ્િે ફાટક પાસે જામ ખિંાળીયા 
૧૨ શ્રી બી.કે.અજા જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૭૧૪૬૨૪૦૬૨ -- -- રેલ્િે થટેશન સામે, જામ ખિંાળીયા 
૧૩ શ્રી િી.એચ.ચૌિાિ જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૨૭૫૯૫૭૫૫૯ -- -- િારાિી ક્રુપા,રામનાિ સોસાયટી, જામ ખિંાળીયા 
૧૪ શ્રી ડી.કે.મારૂ જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૭૨૭૬૩૪૩૪૪ -- -- સિિારા િાડ,શેરી ન ં૧૮ જામ ખિંાળીયા 
૧૫ શ્રી આર.આર.સોલકંી પટ્ટાિાળા ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૮૯૫૮૩૩   સરકારી કિાટર-૩  જામ ખિંાળીયા 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગાિંીનગ૨ 

અન.ુનં
. 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર જે શાિ જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૭૯ ૨૩૨૫૯૦૭૦ ૯૮૨૫૭૧૫૯૩૦ ૨૩૨૫૯૦૭૦ treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 
૩૦૩ પાશ્ર્િદીપ એપાટમમેંટ  પાલડી,અમદાિાદ 

૨ શ્રીમિી એસ એમ 
ચૌિરી 

અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૭૯ ૨૩૨૫૦૭૭૦ - - - ૧૧/૫ ચ ટાઇપ સ-ે ૭  ગાિંીનગર 

૩ શ્રી બી એલ પરમાર હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૭ - - - કલોલ 

૪ શ્રીમિી બી આર 
સચઁાણિયા 

હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ - - - સહ્જજાનસદ સીટી સી/૨ ૪૦૩ કુડાસિ - ગાિંીનગર 

 

૫ શ્રી સી િી મિેાિ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૪ - - - ૪૧૫/૧ સે-૨૨  ગાિંીનગર 

 

૬ શ્રીમિી સી.િી.દેસાઇ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૩૦૨,શેફાયર ફ્લેટ,પટેલ િાડી,ખોખરા,મિીનગર 
પિૂમ,અ'િાદ. 

૭ શ્રી િી ડી ચાિડા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ - - - ૫૭૭/૧ સે -૬ બી  ગાિંીનગર 

 

૮ શ્રીમિી 
કે.જી.િોળહકયા 

ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ - - - ૩૦૫,મિાબાહ ુતશલ્પતિલા 
એપાટમ .કેકેનગર,ઘાટલોહડયા,અ'િાદ 

૯ શ્રી.જે.એન.નાયક ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ - - - ઇ-૧૦૨ તસધ્િશીલા એપાટમ . એકિા ટાિર પાસ ે

બેરેિ રોડ,િાસિા,અ'િાદ 
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૧૦ શ્રીમિી એચ પી 
પટેલ 

ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ - - - ક્લ્પવકૃ્ષ  પે્રક્લશા ભારતી સામે, ગાાંધીનગર 

૧૧ શ્રીમિી પી આર િટ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ - - - સી-૪ આબાિાડી ફ્લેટ  િદપુમરા  અમદાિાદ્ 

૧૨ શ્રી આર કે 
રાિાિસીયા 

ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૧૧૯/૪ ચ-ટાઇપ  ગાિંીનગર 

 

૧૩ શ્રી બી.એમ.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૫૦/શ્રીજી નગર તિિાગ-૨ રાિીપ,અ'િાદ 

૧૪ શ્રી પી.એન.શાિ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૨૧,તમલન પાકમ ,િિાિર ચોક નજીક,મિીનગર,અ'િાદ 

૧૫ શ્રીમિી પી.પી.તત્રિેદી ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૨૦, યશ સાગર સોસાયટી,ઘાટલોહડયા, અ,િાદ 

૧૬ શ્રી ડી આર પટેલ     ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - સી   ૩/૩૭   િસ્રાપરુ મેમનગર અમદાિાદ 

૧૭ શ્રી જે એસ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૨૫/ સરુણિ એક્ઝોહટકા કુડાસિ, ગાિંીનગર 

 

૧૮ શ્રી બી એમ સોલકઁી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૭૫/૩ ચ ટાઇપ  સ-ે૨૦   ગાિંીનગર 

 

૧૯ શ્રી  એ.એસ.ઠ ।કૉર  પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૮૩૨/૨ સે-૭ સી  ગાિંીનગર 

 

૨૦ શ્રી આર એમ ્પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૪૨૭/૨ સે-૧૩ એ  ગાિંીનગર 

 

૨૧ શ્રી જી આર રાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૧૦૬૯/૧ સે-૪ એ   ગાિંીનગર 

 

૨૨ કુ ડી િી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૮૪૯/૯  છ ટાઇપ સે-૨૪  ગાિંીનગર 

 

૨૩ કુ ડી આર જુિાલીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - એ-૩૮  મિાિીર થરતુિ નિા નરોડા અમદાિાદ 

૨૪ કુ કે એ શેખ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૨૪૪/૨ સે -૪ એ  ગાિંીનગર 
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૨૫ શ્રી આર એમ પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૧૧૫/૫ છ ટાઇપ સ-ે ૨૯   ગાિંીનગર 

 

૨૬ કુ બી  એ પારેખ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૯૩/૨ સે-૩ એ   ગાિંીનગર 

 

૨૭ શ્રીમિી આર એચ 
ગજ્િર 

પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૪૧/૯ છ ટાઇપ સ-ે૨૧   ગાિંીનગર 

 
૨૮ શ્રીમિી આર ય ુ

પ્રજાપિી 
પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૪૬ આરાિના સોસાયટી દિગેામ 

૨૯ કુ કે બી પરમાર્ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૭૫/૧ િ ટાઇપ સ-ે૬  ગાિંીનગર 

 

૩૦ કુ ડી જી પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૯૮ સિોદય નગર સ-ે ૩૦  ગાિંીનગર 

 

૩૧ કુ એ એ પારેખ ્ જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૬૨/૫ િ ટાઇપ સ-ે૬   ગાિંીનગર 

 

૩૨ શ્રી ડી પી ગોથિામી જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૩૬૪/૨ હકશાન નગાર સે-૨૬  ગાિંીનગર 

 

૩૩ શ્રીમિી  એમ જે 
પરમાર 

જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૪૭/૮  િ ટાઇપ સ-ે૨૨   ગાિંીનગર 

 

૩૪ શ્રી એમ ડી કાગલકર જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૧૧૪૨/૨ સે-૪ ગાિીનગર 

૩૫ શ્રી એ એન  શમામ જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૧૫૨/૭ બી -૧ ટાઇપ સ-ે૨૩   ગાિંીનગર 

 

૩૬ શ્રી એ સી સોલકઁી જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૪૪ મિશે્ર્િરી  સોસાયટી તિિાગ -૧ િાટ્કેશ્ર્િર અમદાિાદ 

 

૩૭ કુ એન પી  સાગર જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૨૨- વદુાિન સોસાયટી ચાદ્ખેડા અમાદાિાદ્ 

૩૮ શ્રી એચ પી 
આસોડીયા 

જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૩૮૧ સે-૧૪   ગાિંીનગર 
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૩૯ શ્રી બી એમ  પરમાર પટાિાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૬૧૯/૧ સે-૩  સી  ગાિંીનગર 

 

૪૦ શ્રી એ જી િાઘલેા પટાિાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૧૮/૪ જ્/૧  ટાઇપ સ-ે  ગાિંીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગીર સોમનાિ- િેરાિળ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.બી.િટ્ટ જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ ૯૭૩૭૧૭૦૦૦૩ - treasury-gir-

som@gujarat.gov.in 
૬૦-ફટ રોડ આરિી એપાટમમેસટ તિધ્યિુ નગરની બાજુમા ં

બ્લોક-ડી-૨૨ િેરાિળ 
૨ શ્રી બી.કે.પાઘડાળ અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ ૯૪૨૯૦૪૩૫૮૩ - - આહદત્યપાકમ થિાતમનારાયિ મહંદર સામે જુનાગઢ િાઇિે રોડ 

િેરાિળ 
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૩ શ્રી પી.જી.મિિર હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૮૫૭૫૮૦૧ - - c/o હદનેશ િાઇ તિરોજા  તશિક કોલોની બ્લોકન-ં૩ િેરાિળ 

૪ શ્રી જી.એલ.ઓડદેરા ના,હિ. ,, ,, ૯૫૩૭૨૦૪૨૩૦ - - c/o નિનિાઇ શામજીિાઇ વ્યાસ શ્રીપાલ સોસાયટી નિી 
િિેલીની બાજુમા ંિેરાિળ 

૫ શ્રી ડી.કે.બારડ ના.હિ. '' '' ૯૯૦૪૨૬૭૧૨૩ - - ણબિારી નગર ડાિોર રોડ િરેાિળ 

૬ શ્રી સી.જે.િેકરીયા ના.હિ. '' '' ૯૯૭૪૬૯૯૩૧૬ - - c/o  રાયકાભિુન િાિના-૨ સોસાયટી ૮૦-ફટ રોડ િેરાિળ 

૭ શ્રી િી.બી.દેસાઇ ના.હિ. '' '' ૭૦૪૮૪૩૬૭૨૨ - - c/o રાયકાભિુન િાિના-૨ સોસાયટી ૮૦-ફટ રોડ િેરાિળ 

૮ શ્રી ડી.ડી.ચોપડા ના.હિ. " " ૭૫૭૫૦૩૬૩૪૦ - - રાયકાભિુન િાિના-૨ સોસાયટી ૮૦-ફટ રોડ િેરાિળ 

૯ શ્રી િી.એન.ખાનપરા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૯૪૪૨૦૦૧ - - c/o કે.આર.ખાનપરા િલારમ સોસાયટી પાછળ 

“શ્રીનાિજી”ડાિોર રોડ િેરાિળ 

૧૦ શ્રી ડી.એ.ઝોરા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૬૩૮૩૮૭૬૭૭ - - c/o િી.કે.પરમાર,પ્રકાશ કોમ્્લેિ શેરીન-ં૪ િેરાિળ. 

૧૧ શ્રી જે.એમ.િોષી પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૫૧૦૪૯૧૨૯૭ - - c/o એસ.એચ.િોષી િાિના-૨ સોસાયટી ૮૦-ફટ રોડ 
િેરાિળ 

૧૨ શ્રીમતિ એસ.એ.રતિયા પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૦૩૩૩૫૨૧૭૭ - - સરકારી થટાફ કિાટર રાજેસદ્રભિુન રોડ િેરાિળ 

૧૩ શ્રી આર.આર.ડાિી પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૯૦૪૭૫૫૦૭૬ - - c/o કે.પી.ડાિી રેયોન િાઉસીંગ સોસાયટી િેરાિળ 

૧૪ શ્રી જી.પી.બાબરીયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૪૨૮૪૪૦૭૯૮ - - c/o દાનાિાઇ પજુાિાઇ ના મકાનમા ંતશિજી નગર િોટલ 

પાકમ પાછળ િેરાિળ 
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૧૫ કુ.એચ.આર.બકોત્રા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૪૨૯૩૨૦૨૦૫ - - c/o હકરીટિાઇ જે િોષી ૬૦-ફટ રોડ “પ્રતિક” િેરાિળ 

૧૬ શ્રી એચ.ડી.કટારીયા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૨૨૮૮૦૦૫૧૩ - - c/o દાનાિાઇ પજુાિાઇ ના મકાનમા ંતશિજી નગર િોટલ 
પાકમ પાછળ િેરાિળ 

૧૭ કુ.ડી.જી.િોષી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૩૩૮૯૨૬૫૫ - - c/o હકરીટિાઇ જે િોષી ૬૦-ફટ રોડ “પ્રતિક” િેરાિળ 

૧૮ શ્રી એ.કે.ગોહિલ જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૨૨૮૭૭૭૩૨૯ - - c/o શિુમ ટાિર બસ થટેશન સામેની ગલીમા ંિેરાિળ 

૧૯ શ્રી કે.આર.મકિાિા પટાિાળા ,, ,, ૯૭૨૩૫૩૭૫૩૯ - - િસનિાઇના મકાનમા ંમફિીયા પરા રાજેસદ્રભિુન રોડ 

િેરાિળ 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગોિરા 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ કુ. એ. આર. િૈશ્ય જિલ્ લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ મો. ૭૫૬૭૦ 
૨૩૦૨૨ 

૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

ડી.ઇ.૧ માતકૃૃપા, શ્રી ગિેશનગર, ભરુાિાિ, ગોિરા 
૩૮૯૦૦૧ 
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૨ શ્રી કે. એમ. ચૌિરી અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૧૩૪૮/૬ બાપનુગર સોસાયટી, ગોિરા 
૩ - િગ્યા ખાલી- હિસાબનીશ - - - -  - 
૪ શ્રી એમ. એચ. જાડજેા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૮૫૧૧૧ 

૮૪૮૮૪ 

૨૪૨૫૨૨  ૪૬ પચંિટી સોસાયટી, એફસીઆઈ ગોડાઉન પાછળ, ગોિરા 

૫ શ્રી આર. કે. પરમાર હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૮૨૫૭ 

૬૪૨૭૭ 

૨૪૨૫૨૨  સી. ૨૯, આનદંનગર સોસાયટી, ગોિરા 

૬ - િગ્યા ખાલી - ના. હિસાબનીશ - - - -  - 
૭ શ્રી જે. કે. િાિોર ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૬૬૨૧ 

૭૫૩૦૮ 

૨૪૨૫૨૨  મકાન ન.ં ૧૩૪૮/૪ તનરાિં વધૃ્િાશ્રમ રોડ, બાપનગુર 
સોસાયટી, ગોિરા 

૮ શ્રીમિી ડી. બી. શાિ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૪૦, રાયિિાડી સોસાયટી, બામરોલી રોડ, ગોિરા 
૯ શ્રી બી. ડી. ડામોર ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૭૫૬૭૨ 

૪૭૩૪૯ 

૨૪૨૫૨૨  સરકારી િસાિિ, બ્લોક ન.ંર/૬/c , કોમસમ કોલેિ પછળ 
ગોિરા 

૧૦ શ્રી ડી. પી. સોલકંી ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  C/o શ્રી િી.એસ.સોલકંીના મકાનમા ં
સરથ િિી સો. ઘ્ િારકેશ તનિાસ ગોિરા 

૧૧ શ્રી િી. કે. બારીયા ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૮૭૯૦ 

૧૪૬૩૨ 

૨૪૨૫૨૨  નાલદંા સોસાયટી, નાલદંા થકુલની નજીક, ૬૦-એ, ભરુાિાિ 
ગોિરા 

૧૨ શ્રી એમ. એલ. બારીયા પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  બ્ લોક ન.ં૧૩/બી રૂમ ન.ં૪, ૩૬ કિાટમસમ, ગોિરા 
૧૩ શ્રી આર. બી. મિીડા પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ગીિા સોસાયટી, પોલીસ િડે કિાટમરની બાજુમા,ં ગોિરા 
૧૪ શ્રી એ. પી. પડંયા પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૧૪ શાિંી તનિાસ સોસાયટી, ગોિરા 
૧૫ શ્રી બી. એસ. બારીઆ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૨૬૧૪૮૯ ૨૪૨૫૨૨  ૪૮ કિાટમસમ, બ્લોક ન.ં૧, ગોિરા 
૧૬ - િગ્યા ખાલી - પે. હિસાબનીશ - - - -  - 
૧૭ શ્રી િી. આર. પટેલ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૫૦ સરયિુીલા સોસા., સથંકાર નગરીની બાજુમા,ં ભરુાિાિ, 

ગોિરા 
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૧૮ શ્રી કે. ય ુસોલકંી પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૯૨૪૫ 

૮૩૬૯૦ 

૨૪૨૫૨૨  િનમુાનજી મદંીર પાસ,ે િાિડી, ગોિરા 

૧૯ શ્રી એમ. એસ. પઠાિ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૭૭ િીલ પાકમ , કોમસમ કોલેિ પાછળ, ગોિરા 
૨૦ શ્રીમતિ આર. પી. 

બારોટ 

પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  પ્રકાશ એમ. બારોટ, તશિદમશન પ્રીસ સ લોિની બાજુમા,ં 
ગોિરા 

૨૧ શ્રી કે. આર. બારીઆ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  C/o. એમ.એન.બારીઆ ના મકાન, યોગેશ્વર સોસા., ભરુાિાિ 
ગોિરા 

૨૨ કુ. આર. ડી. ચૌિાિ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  પોલીસ ચોકી ન.ં ૬ સામે, 
થટેશન રોડ, ગોિરા 

૨૩ - િગ્ યા ખાલી - પે. હિસાબનીશ       

૨૪ શ્રી એ. સી. ડબગર જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ભરુાિાિ, ડબગર સોસાયટી, ગોિરા 
૨૫ શ્રીમિી સી. જે. દિ ે જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૨૬૧૫૫૦ ૨૪૨૫૨૨  ર૬ પાિમિી નગર, ભરુાિાિ, ગોિરા 
૨૬ શ્રી એસ. જે. સેિક જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ગોકુળ ટેનામેસટ, િાિડી બઝુગમ ગોિરા 
૨૭ શ્રી એમ. જે. િાઘલેા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  રૂમ ન.ં૩,બ્લોક.૧ર,સરકારી િસાિિ, કલેકટર કચેરી પાછળ, 

ગોિરા 
૨૮ કુ. આર. જે. ડાગંી જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ૨૩ કૃષ્િ પાકમ સોસાયટી, સાપંા રોડ, ગોિરા 
૨૯ શ્રી પી. એન. પિદા સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ર૪ કિાટમર, બ્લોક ન.ં ૪(૧), 

બામરોલી રોડ, ગોિરા 
૩૦ - િગ્યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - -   

૩૧ શ્રી એમ. પી. કીશોરી જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૯૨૪૫ 

૮૩૬૯૦ 

૨૪૨૫૨૨  ર૪ કિાટમર, રૂમ ન.ં ૧૫ 

બામરોલી રોડ, ગોિરા 
૩૨ શ્રી એસ. િી. સોલકંી સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૭૨૩૦ 

૨૧૭૦૨ 

૨૪૨૫૨૨  કિા. ન.ં ૩૬, રૂમ ન.ં ૧૧, બ્લોક ન.ં૧૨ 

ગિમેસટ કિાટમર, ગોિરા 
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૩૩ - િગ્યા ખાલી - સ. જુ. કલાકમ  - - - -   

૩૪ શ્રી ડી. આર. ગોિીલ સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૯૫૧૦૧ 
૧૯૦૮૨ 

૨૪૨૫૨૨  ૪૮,  ૧/૭ ગિરમેસટ કિાટમર, િજીસ કોલોની પાછળ, 
ગોિરા 

૩૫ - િગ્યા ખાલી - પટાિાળા - - - -   

૩૬ શ્રી જે. આર. ચૌિાિ પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  બિારપરુા રોડ, રોહિિિાસ, ગોિરા 
૩૭ શ્રી એસ. બી. િરીિન પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ર૪/ પ/૪ કિાટમસમ, થ મશાનની બાજુમા,ં ગોિરા 
૩૮ શ્રીમતિ એસ. ડી. માળી પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  આઈ.ટી.આઈ. પાછળ, સોનીની િાડી સામ,ે ગોિરા 
૩૯ શ્રીમિી એ.એસ.ભરુીયા પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  જિલ્ લા પચંાયિ ઓફીસ પાછળ, ગોિરા 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, હિિંમિનગ૨ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી બી બી રાિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

treasury-
sab@gujarat.gov.in 

અંકુર સો મિાિીર નગર ,હિિંમિનગર 

૨ શ્રી જી.પી..િિજારા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૩૨.સેત ુસોસાયટી , પો પીપેલોદી 
હિિંમિનગર 

mailto:treasury-sab@gujarat.gov.in
mailto:treasury-sab@gujarat.gov.in
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૩ ખાલી જ્ગ્યા મખુ્ય હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ - 

૪ શ્રી બી.એસ.રાઠોડ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૨૦,તનકંુિ બગંલો,સિકારી જીન રોડ ,હિમિનગર 

૫ શ્રી જે.એમ.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ  
 
 
 

૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ નિરંગ સોસાયટી મિાિીરનગર, હિમિનગર 

૬ શ્રી િી પી પટેલ નાયબહિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ , મિિેાપરુા ,હિમિ નગર 

૭ શ્રી ડી.આર.િટ્ટ નાયબહિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૪૭/ણચત્રકુટ સોસાયટી,મિાિીર નગર ,હિમિનગર 

૮ શ્રીમતિ  એન.આર.પટેલ નાયબહિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સગનુ સોસાયટી,સિકારી જીન રોડ,,હિમિ નગર 

૯ શ્રીમિીકે.જી. કાિરેકર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨-
૨૪૦૭૧૫ 

“ શીિાલીક બગં્લોઝ, ્લોટ ન.ં૨૬, ગાયત્રી મદંીર રોડ, 
મિાિીર નગર, હિમિનગર. 

૧૦ શ્રી િી.પી. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨-
૨૪૦૭૧૫ 

“ હિમિનગર. 

૧૧ શ્રી એમ.એસ.તનનામા નાયબહિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  
 

૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૭૮/સિુાષનગર, સિકારી જીન યા હિિંમિનગર 

૧૨ શ્રી ટી.જી.પટેલ નાયબહિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  
 

૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ઉમીયા પહરિાર મિાિીરનગર, હિમિનગર 

૧૩ શ્રી એલ.એમ. બારા નાયબહિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ િોલેશ્વર, પ્રાિતમક શાળા પાસ,ે હિમિનગર. 
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૧૪ ખાલી જ્ગ્યા પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ - 

૧૫ શ્રી આઈ.એન. મકિાિા પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ શે્રયસ ્સોસાયટી,િસીયા રોડ,હિમિ નગર 

 

૧૬ શ્રીમતિ એન.ડી.પટેલ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર , હિમિ નગર 

૧૭ શ્રીમતિ જી.બી.ગઢિી પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ શાસ્ત્રીનગર,સિકારી જીન રોડ,  હિમિ નગર 

૧૮ શ્રી કે પી ઝાલા 
 
 
 

પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર , હિમિ નગર 

૧૯ શ્રી પી કે પટેલ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સી/૨૬ ,૬૦ ક્િાટમર મિિેાપરુા, હિમિનગર 

૨૦ શ્રી.બી.બી.રાઠોડ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ કૈલાદેિી,એ-૧૪ દોલિતિિાર પેલેસની બાજુમા ં
,મિાિીરનગર ,હિમિનગર 

૨૧ શ્રી િી.જે.પરમાર પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સી/૩૪ ,૬૦ ક્િાટમર મિિેાપરુા, હિમિનગર 

૨૨ શ્રી એસ.કે.શાિ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૨૮૦/૨,શ્રીનગર સોસાયટી ,સી રોડ,મિાિીરનગર 
હિમિનગર 

૨૩ શ્રી ડી.એન પટેલ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૧૦૮/ઓમકાર બગંલો,ફૈિ ઈંગ્લીશ થકુલની બાજુમા,ં બરેિા 
રોડ ,હિમિનગર 

૨૪ શ્રી આર.એમ.જાડજેા પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ કેશિપાકમબ્રહ્માિીનગર,મિિેાપરુા, હિમિ નગર 
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૨૫ શ્રી જે.િી. પટેલ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૩૩-એ,રઘનુદંન સોસાયટી, િસીયા રોડ,મિાિીરનગર , 
હિમિનગર 

૨૬ શ્રી એસ.બી.પટેલ 

 
 

પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૧૨૪, તસદ્ધાિમનગર ક્િાટમસમ,,મિિેાપરુા,  હિમિ નગર 

૨૭ એચ.એન.સિુાર 

 

પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ 

 

૨૪૦૭૪૩ 

 

 ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ અનિંતિિાર સોસાયટી,સિકારી જીન રોડ,હિમિ નગર 

૨૮ કે.એસ.પટેલ પેટાહિસાબતનશ 
 

૦૨૭૭૨ 

 

૨૪૦૭૪૩ 

 

 ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર હિમિનગર 

૨૯ ખાલી િગ્યા 
 

પેટા હિસાબતનશ 

 

    “  

૩૦ શ્રી પી ડી પટેલ પેટાહિસાબતનશ 
 

૦૨૭૭૨ 

 

૨૪૦૭૪૩ 

 

 ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સરકારી િસાિિ મિિેાપરુા હિિંમિનગર 

૩૧ શ્રી એમ આર ચાિડા પેટાહિસાબતનશ 
 

૦૨૭૭૨ 

 

૨૪૦૭૪૩ 

 

 ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર હિમિનગર 

૩૨ શ્રી આર.એસ.રાઠોડ પેટાહિસાબતનશ ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ બહ્માિીનગર  મિિેાપરુા હિમિનગર 

 
૩૩ કુ.એસ.એફ.ખણતુસયા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ પરબડા, હિમિનગર 

૩૪ શ્રી એચ. એ .પટેલ ્ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ એ-૧,તિષ્ણ ુસોસાયટી, મિાિીરનગર , હિમિ નગર 

૩૫ કુ.એસ.િી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ િોલેથિર તશિશસ્ક્િ સોસાયટી, હિમિ નગર P 
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૩૬ કુ.એન.જી.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સિકારી જીન રોડ,  હિમિ નગર 

૩૭ શ્રી જે.બી.ઝાલા " જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સિકારી જીન ,   હિમિ નગર 

 

૩૮ શ્રી ટી.કે.બ્રહ્મિટ્ટ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર હિમિનગર 

૩૯ શ્રી પી.એ.પડંયા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ શારદા કંુિ સોસાયટી હિમિનગર 

૪૦ કુ.જે.એ.ગામેિી જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૧૩૩/શ્યામ સુદંર સોસાયટી ,સિકારી જીન રોડ ,હિમિનગર 

૪૧ શ્રી યતિન એન.પટેલ 
 

જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ઓમકાર ફ્લેટસ, બી-બ્લોક-૦૦૧,બેરિા રોડ ,હિમિનગર 

૪૨ શ્રી પાિમ .બી.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર હિમિનગર 

૪૩ કુ, સધં્યા આર.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિાિીરનગર હિમિનગર 
 

૪૪ શ્રી એસ.િી.ડામોર પટાિાળા 
 

૦૨૭૭૨ 

 
 

૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ મિિેાપરુા, િા.હિમિનગર 

૪૫ શ્રી ડી.કે.તનનામા પટાિાળા ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૨૫/સરકારી ક્િાટમસમ, મોિીપરુા હિમિનગર 

૪૬ શ્રીમતિ એસ.કે.ડામોર પટાિાળા ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સી/૮, િાઈિે રોડ, મિિેાપરુા, હિમિનગર 
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૪૭ શ્રીમતિ બી.િી.કટારા પટાિાળા ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ક્િાટમસમ ન-ં૬૦, સરકારી ક્િાટમસમ, મોિીપરુા હિમિનગર 

૪૮ શ્રી એમ.કે.તસસોહદયા પટાિાળા ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ ૨૨/કિામિિી સોસાયટી,બલિિંપરુા,  હિમિનગર 

૪૯ શ્રી આર.એન.અસોડા પટાિાળા ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ પરબડા રોડ,,સરકારી િસાિિ મિિેાપરુા 

૫૦ શ્રીમતિ એચ.કે.ડામોર પટાિાળા ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩  ૦૨૭૭૨v 

૨૪૦૭૧૫ 

“ સરકારી ક્િાટમર ન.ં૧૬, મોિીપરુા હિમિનગર 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જામનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ. એ. ગામોટ જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૯૮૩૭૩૪૬૭ -- treasury-
jam@gujarat.gov.in 

ગલુાબ તનિાસ, ૨૪-હદગ્િીિય ્લોટ, જામનગર 

૨ શ્રી એ. એ. કરમરુ અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૮૮૨૨૦૦૪ -- -- સરકારી િસાિિ, બ્લોક ન-ં   , સરૂસેક્શન રોડ, જામનગર 
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૩ શ્રી ડી. આર. મેઘનાિી હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૯૧૬૭૦૯૦ -- -- અતલુ પપંની પાછાળ,હદગ્જામ સકમલ, દેિપાકમ ,જામનગર 

૪ શ્રી એચ. એન. દિ ે હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૮૭૨૯૬૫૦ -- -- અણિલાષા એપાટમમેસટ, ફ્લેટ ન.ં એ-૯, ૨/૩ પટેલ કોલોની, 
જામનગર 

૫ શ્રી એસ. એમ. ગસુાઇ હિશાબનીસ ૦૨૮8 ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૨૧૦૧૯૪ -- -- લીમડા લાઇન,જામનગર 

૬ કુ. એન. એન. સોઢા હિશાબનીસ ૦૨88 ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૪૮૩૧૧૩૨ -- -- 45,હદસ્ગ્િિય ્લોટ, માલિુા ચોક,િેલનાિ 
એપાટમમેસટનીબાજુમા,ં જામ. 

૭ શ્રી આર. એસ. િટ્ટ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૦૪૯૮૪૫૦૨ -- -- "મા"ં રાિાહરષ્િ પાકમ , તિક્ટોરીયા પલૂ પાસે, જામનગર 

૮ શ્રીમતિ સી.ટી.િોરા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૬૭૭૦૧૮ -- -- િાલ્કેશ્વરી સોસાયટી,જામનગર 

૯ શ્રીમતિ એસ. સી. ઝાલા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૭૬૯૯૯૩ -- -- રામેશ્વરનગર, શેરીન ં2, શસ્ક્િ ક્રુપા, જામનગર 

૧૦ શ્રી િી. કે. જાડજેા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૯ ૨૫૫૪૩૧૧ ૯૯૧૩૨૦૫૫૫૦ -- -- ગિમેસટ કોલોની, સી-૧૧/૧૩૦, પ્રદશમન ગાઉસડ, જામનગર. 

૧૧ શ્રીમતિ એમ. જી. રાઠોડ પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૬૬૪૬૮૦ -- -- કૈલાશનગર, શેરીન-ં3 ના છેડ,ે એસ.ટી.ડપેો, જામનગર. 

૧૨ શ્રી જે.કે.છાયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ -- -- આનદં કોલોની,રોડન.ં૨, મેસટલ િોસ્થપટલ પાછળ , જામનગર 

૧૩ શ્રી બી.િી.તત્રિેદી પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૩૫૧૩૪૩ -- -- "ગાયત્રી ક્રુપા" રામેશ્વરનગર રોડન.ં ૨,૧૪/૧૩૩ જામનગર 

૧૪ શ્રી એચ.ડી.િીમાિી પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૬૨૨૪૨૫૫ -- -- આનદં કોલોની,રોડન.ં૨, મેસટલ િોસ્થપટલ પાછળ , જામનગર 

૧૫ શ્રીમતિ એન.ટી.લલુા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૩૭૭૭૬૧૧૯૨ -- -- પ્રદશમન ગ્રાઉસડ બ્લોકન.ં બી-૨/૩૩,જામનગર 

૧૬ શ્રી એન.એલ.માડંતિયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૫૬૪૮૬૬ -- -- ક્રુષ્િ કોલોની ન.ં૫,૫૮- હદ.્લોટ, જામનગર 
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૧૭ શ્રી એચ.ડી.િાઢેર પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૭૫૨૪૬૮ -- -- કે.પી.શાિની િાડી બ્લોકન.ં૨૧૦,રામેશ્વર,જામનગર 

૧૮ શ્રી એ.પી.કારેલીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૬૨૪૦૭૭૯૭૬ -- -- રોયલ પષુ્પ પાકમ , શેરી ન-ં3, જામનગર. 

૧૯ શ્રી બી.કે.રાિલ પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૬૯૫૯૯૫૬ -- -- પ્રિાપનગર, ગરબી ચોક, જામનગર. 

૨૦ શ્રી િી.એન.રાિલીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૪૮૧૫૬૫ -- -- રિજિિ નગર બ્લોકન.ંએફ-૧૮/૬૪૪,જામનગર 

૨૧ શ્રી કે.એમ.ગડારા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૭૭૫૭૪૯ -- -- C/O ડી.આર.મેઘનાિી, અતલુ પપંની પાછાળ,હદગ્જામ સકમલ, 

દેિપાકમ  
૨૨ કુ. કે.જે.નગહરયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૭૨૬૭૨૬ -- -- 101,ક્રુષ્િરાિ એપાટમમેસટ, પાકમ કોલોની, િોગમસ પાકમ પાસ,ે 

જામનગર. 
૨૩ કુ. એ.એ.જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૬૯૮૬૫૫૬૬૭ -- -- જી.જી.િોસ્થપટલની પાછળ,ગાયત્રી ચોક, નિાગામ ઘડે, 

જામનગર. 
૨૪ શ્રી િાય.એન.િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૯૮૩૩૫૯૭૮ -- -- પટેલ કોલોની 9/2, ગિેશ ટેનામેસટ સામે, જામનગર. 

૨૫ શ્રી કે. એન. િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૭૨૪૩૪૮૦૦૮ -- -- પટેલ કોલોની 9/2, ગિેશ ટેનામેસટ સામે, જામનગર. 

૨૬ શ્રી િાય.જી.રાિા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૮૮૬૬૦૭૪૫૫૮ -- -- સીટી પોલીસ લાઇન, રૂમ ન-ંજી-3, જામનગર. 

૨૭ શ્રી બી.જે.િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૨૪૫૯૭૭ -- -- બેડશે્વર,નરશી મળુજી ઓઇલ મીલ પાસેના ંડલેામા,ંજામનગર 

૨૮ શ્રીમતિ આર. િી. 
િારોિરીયા 

પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૯૮૬૦૩૪૨૪ -- -- પ્રદશમન ગ્રાઉસડ બ્લોકન.ં બી-5/76, જામનગર 

૨૯ શ્રી ય.ુ જે. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૬૮૭૭૧૦૦૧૧ -- -- C/O ઓ.કે.ચડુાસમા,નદંનિન પાકમ-2,બ્લોક 
C3/235,રિનીિસાગર રોડ, જામનગર 
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૩૦ શ્રી. એચ. સી. ચલ્લા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૮૭૦૬૮૩ -- -- "મોમાઈ ક્રુપા", રામનગર, શેરી-6, ગોકુલનગર સામે, જામનગર 

૩૧ શ્રી જે. એમ. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૪૧૧૧૪૧ -- -- પટેલ કોલોની શેરી ન.ં9/એ ના છેડ,ે જામનગર. 

૩૨ શ્રી એન. બી. ગાગીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૭૭૬૯૨૬ -- -- િરીયા કોલેિ, કૈલાશનગર સોસાયટી, શેરી-6, ગોકુલનગર, 

જામનગર 

૩૩ શ્રી પી. એન. પરમાર પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૮૮૬૬૬૭૫૫૫૦ -- -- બી-૩૦૧, લેકવ્ય ુપોઈસટ, બી.ઓ.બી., પાસ,ે સમેુર ક્લબ રોડ, 

જામનગર 

૩૪ શ્રી કે. એસ. ગોંડલીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૨૧૯૧૯૮ -- -- બ્લોક ન.ં૧૦૨૦, જુનો હડુ્કો, રિજીિનગર, જામનગર-
૩૬૧૦૦૫ 

૩૫ શ્રી િી. ય.ુ બેલા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૪૦૫૩૮૨૯૩૯ -- -- નાિા B-૧/5 બેડશે્વર સરકારી િસાિિ, જામનગર 

૩૬ શ્રીમતિ 

એમ.એસ.માડંિીયા 
જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૦૫૦૨૫૫ -- -- શ્રી મગંલમ' ૭/૩ પટેલ કોલોની,સદુામાપરુી 

એપાટમ .સામ,ેજામનગર 

૩૭ શ્રી પી.પી.પડંયા જુ.કલાકમ  પ્રતિતનયકુ્િ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૪૧૦૮૩૫૯૫ -- -- ગિમમેસટકોલોની, બેડશે્વર, જામનગર. 

૩૮ શ્રી િી.એન.માકંડ જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૮૦૭૪૮૨૦ -- -- "શશીહદન"  ૨-મોમાઇનગર, ગાિંીનગર,જામનગર 

૩૯ શ્રી બી.એસ.નણળયાપરા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૯૧૦૨૩૭૫ -- -- િહરયા પ્રજાપતિ સમાિિાડી,કતપલેશ્વર િોસ્થપટલની 
બાજુમા,ંજામનગર 

૪૦ શ્રી એ.ડી.િામેચા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૫૧૦૫૯૧૫૪૬ -- -- "ક્રુષ્િ કંુિ" ખારાકુિા, સેિાિાડ સામ,ે સેસરલ બેંક 
રોડ,જામનગર 

૪૧ શ્રી પી.એલ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૫૭૪૮૧૫ -- -- "પ્રશાિં" સીસડીકેટ સોસાયટી,ગલુાબનગર,જામનગર 

૪૨ શ્રી િાય.જે.ઝાલા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૨૫૧૨૨૪૮૨ -- -- તનમમળનગર શેરી નબંર-૪, રામેશ્વરનગર,જામનગર 
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૪૩ શ્રી એ. એ. મકિાિા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૮૧૫૬૦૬૫૦૭૩ -- -- B/20 બેડશે્વર સરકારી િસાિિ, જામનગર 

૪૪ શ્રી એ.એન.િાછાિી પટાિાળા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૫૮૬૪૦૫૩૫૪ -- -- મયરુનગર, પ્રજાપતિની િાડીની સામ,ે તનલકંઠ એપાટમમેસટ, 

જામનગર. 
૪૫ શ્રી એમ.આર.દિ ે પટાિાળા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૦૪૪૭૧૫૨૭ -- -- ગાિંીનગર બ્લોકન.ં ડી-૪૭ રેલિે થટેશન બાજુમા,ં જામનગર 

૪૬ શ્રી એ.જી.િાઝડકા પટાિાળા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૨૪૪૧૯૦૯૫ -- -- એરફોસમ થટેશન ન.ં૧ ક્ર્િા.ન.ં૭૩૦/૩, જામનગર 

 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જૂનાગઢ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ ૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ treasury-
jun@gujarat.gov.in 

“થનેિ”, બ્લોક ન:ં૩૧, રાિમોિી સોસાયટી, પ્રમખુથિામી 
માગમ,ણબલનાિ મહંદર પાછળ,જુનાગઢ. 

૨ શ્રી જે.સી.હિદડ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- સરથિિી એપા., ઝાઝંરડા રોડ,, જુનાગઢ 
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૩ શ્રી એ.ડી.મિિેા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- િોષીપરા, જુનાગઢ 

૪ શ્રીમિી એમ.એચ.રાિા ના.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- “પિૂન”, ગાિંીગ્રામ,, જુનાગઢ 

૫ શ્રી એચ.ટી.માડંિપરા ના.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- રાિાકૃષ્િ સોસા., ગિુાિીિ પાસે, જુનાગઢ. 

૬ શ્રી એચ.િી.રાિા ના.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- “પિૂન”, ગાિંીગ્રામ,, જુનાગઢ 

૭ શ્રી બી.કે.બતંિયા પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- જુનાગઢ બાયપાસ, જુનાગઢ. 

૮ શ્રી એલ.એન.તસસોદીયા પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- નિરત્ન પાકમ , ઝાઝંરડારોડ જુનાગઢ 

૯ શ્રી ટી કે પરુોિીિ પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- મારુતિ એપા., નાની શાક  માકેટ, ડબા ગલી, જુનાગઢ. 

૧૦ શ્રી જી.આર.કછોટ પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ગાિંીગ્રામ, કોસિેસટ થકુલની પાસે, જુનાગઢ. 

૧૧ શ્રી િી.બી.જાની પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- “હકરિ”, દુિેશનગર, જુનાગઢ. 

૧૨ શ્રીમિી આર.િી.લાડાિી પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- “રોનક” માનસનગર રાિમિલે એપા. જુનાગઢ. 

૧૩ શ્રી બી.ડી.વ્યાસ પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- તિનાયક એપા. હદપાિંલી. ટીંબાિાડી, જુનાગઢ 

૧૪ શ્રી એસ.આર.િોષી પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- દ્વારકાિીશ એપા., હદપાિંલી, જુનાગઢ. 

૧૫ શ્રીમિી જે.ડી.અઘરેા પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ. 

૧૬ શ્રી એમ.આર.અંબાિી પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- િોષીપરા, જુનાગઢ. 
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૧૭ શ્રી એસ.એ.બખુારી પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ. 

૧૮ કુ.જે.આઇ.દિ ે પે.હિ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- જુનાગઢ બાયપાસ, જુનાગઢ 

૧૯ શ્રીમિી કે.પી.સાણંચલા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- િોષીપરા, જુનાગઢ. 

૨૦ શ્રી પી.એન.કાિરીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ડી-૧૪, સિજાનદં સોસા., જુનાગઢ. 

૨૧ કુ.એન.પી.કરંગીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ટીંબાિાડી, અહદતિનગર સોસા., જુનાગઢ. 

૨૨ કુ.એચ.પી.ડોબરીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- માનસ નગર, બ્લોકન-ં૨૮, ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ. 

૨૩ કુ.આર.િી.રાિલ જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- તશિમ, દ્વારીકાપરુી, શતશકંુિ રોડ, જુનાગઢ. 

૨૪ શ્રી જી.પી.બાબરીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ૨૦૩, તત્રિેિી એપા., જુનાગઢ. 

૨૫ કુ.એચ.આર.બકોત્રા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- દીપાિંલી, ટીંબાિાડી જુનાગઢ. 

૨૬ કુ.એમ.ય.ુનદંાિીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- જુનાગઢ બાયપાસ, જુનાગઢ. 

૨૭ કુ.કે.એચ.નદંાિીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- રાિમિલે એપા., હદપાિંલી, ટીંબાિાડી, જુનાગઢ. 

૨૮ શ્રી એન.બી.પોપટ જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- િસ્ક્િિામ એપા., ડ્રીમલેસડ  સોસા., જુનાગઢ. 

૨૯ શ્રી આર.ડી.મહિડા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ગીરનાર દરિાજા, જુનાગઢ. 

૩૦ શ્રીમિી ય.ુય.ુસોલકંી જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- દીપાિંલી, ટીંબાિાડી જુનાગઢ. 
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૩૧ શ્રી કે.સી.તસસોદીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ. 

૩૨ શ્રી એસ.િી.રાદડીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- લક્ષ્મીનગર પાસ,ે જુનાગઢ. 

૩૩ શ્રી એ.આર.ધલુીયા પટ્ટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- શ્રીરાિ એપા., ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ. 

૩૪ શ્રી એચ.જે.મારડીયા પટ્ટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- કાજીિાડા, મારડીયા તનિાસ, જુનાગઢ 

૩૫ શ્રી પી.કે.ખાિદર પટ્ટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- પ્રિામી નગર-૨ જુનાગઢ. 

૩૬ શ્રી િી.એ.િહરયલ પટ્ટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- સલાટિાડા, જુનાગઢ 

૩૭ શ્રી જે.સી.હફચડીયા પટ્ટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ --- “ --- શશીકંુિ પાસે, જુનાગઢ. 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિીસાગર-લિુાિાડા 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ િગ્યા ખાલી- જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯  - treasury-
mahisagar@gujarat.gov.i

n 

 

૨ શ્રી જે.સી.પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ ૯૪૨૭૦૮૬૫૦
૫ 

- treasury-
mahisagar@gujarat.gov.i

n 

અંણબકા સોસાયટી,લિુાિાડા 
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૩ શ્રી કે. જે. રાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ, રાિા િાસ,ઘાટી 
ફળી, લિુાિાડા 

૪ શ્રી િાય. આર. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - સાઇંબાબા મહંદર પાસે, બ્રાહ્મિિાડી,સાઈ બાબા મહંદર 
પાસ,ેબ્રામિ િાડી લિુાિાડા 

૫ શ્રી જે. િાય. માનજી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - ફાિમા મથજીદ પાસે, ઘાચંીિાડા,ફિમા મસ્થિદ પાસ,ે 
લિુાિાડા 

૬ શ્રી એ. ટી. િઢીયાર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - પીપળી બજાર, માડંિી પાસ,ેપીપળી બજાર,મડંાિી પાસ,ે 
લિુાિાડા 

૭ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ હિસાબનીશ - - - - -  

- 

૮ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ હિસાબનીશ - - - - - - 

૯ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ હિસાબનીશ - - - - - - 

૧૦ શ્રી કે. કે. િેરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - આર.બી.માછીના મકાનમા,ં આદશમ થકુલની 
પાસ,ેઆર.બી.માછીના મકાનમા,આદશમ થકુલની પાસે, 

લિુાિાડા 
૧૧ શ્રી સી. બી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - સિુારિાડા,સિુાર િાડા, લિુાિાડા 

૧૨ શ્રી એ. એ.. િોરા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - ફાિમા મથજીદની બાજુમા,ં ઘાચંીિાડા, ફિમા મસ્થિદ પાસે, 
લિુાિાડા 

૧૩ શ્રી બી. એન. પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - સાઇંબાબા મહંદર પાસે, બ્રાહ્મિિાડી, સાઈ બાબા મહંદર 
પાસ,ેબ્રામિ િાડી, લિુાિાડા 

૧૪ કુ. જે. કે. મછાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - નાના સિુારિાડા, પરા બજાર,નાના સિુાર િાડા, લિુાિાડા 
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૧૫ શ્રી એફ. એસ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - સાઇંબાબા મહંદર પાસે, બ્રાહ્મિિાડી, સાઈ બાબા મહંદર 
પાસ,ેબ્રામિ િાડી, લિુાિાડા 

૧૬ - િગ્ યા ખાલી - પેટા હિસાબનીશ - - - - - - 

૧૭ - િગ્ યા ખાલી - પેટા હિસાબનીશ - - - - - - 

૧૮ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૧૯ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૨૦ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૨૧ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૨૨ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૨૩ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૨૪ શ્રી એ. એસ. પટેલીયા જુ. કલાકમ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ,માકેટીંગ યાડમની 
બાજુમા, લિુાિાડા 

૨૫ શ્રી પી. એન. નીનામા જુ. કલાકમ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ, માકેટીંગ યાડમની 
બાજુમા લિુાિાડા 

૨૬ શ્રી આર. એમ. પરમાર જુ. કલાકમ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - એસ. કે. િાઇથકુલની બાજુમા ંલિુાિાડા 

૨૭ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 
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૨૮ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૨૯ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - - - - 

૩૦ શ્રી એન.ય.ુચૌિાિ પટાિાળા - ૦૨૬૭૪ - ૨૫૦૪૪૯ - - - રે.પાડંિા,લિુાિાડા- 

૩૧ શ્રી જે. બી. ચૌિાિ પટાિાળા ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - કોટેિ િોથપીટલ,કોટેિ િોસ્થપિલ , લિુાિાડા 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિસેાિા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી ડી.એમ.િોધ્િા જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 

treasury-
meh@gujarat.gov.in 

જ્ય િારિ સોસાયટી રાિન પરુ ચોકડી પાસે મિસેાિા 

૨ શ્રી એચ.કે.ઠાકર અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૮૪૬૦૬૩૨૧૭૬ ૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 

-- ક્િાટસૅન.ંડી-૩,પ્રિમમાળે  કારકનૂચાલી, બીલાડી બાગની 
સામ,ે મિસેાિા 

૩ શ્રીમિી સી.એસ.શમામ હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૭૬૯૮૧૫૪૦૪૫ ૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 

--- ૧૦,રાિે બગં્લોઝ ,અમિૃ પાટી ્લોટ નીસામે ,મોઢેરા રોડ 
,મિસેાિા 

૪ શ્રી આર.એમ.પરમાર હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૨૪૩૯૩૫૦૬ ૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 

- 33,ગરુૂકૃપા સોસાયટી,પોલીસ િડે્કિાટ્મસ ની બાજુમા,ં 
મિસેાિા-૧ 

૫ શ્રી આર.ડી.ચાિડા 
 
 

હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૭૪૫૪૪૮૨૫ ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુપો.િોટાિા િા.મિસેાિા 
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૬ શ્રી એમ.એમ.સોની 
 
 

 

હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૮૯૮૬૭૪૨૨૯ ૨૨૧૫૩૦ - એચ/૩,તશિમફ્લેટ ,જી.ઇ.બી.સામ.ે તિસનગર રોડ 

મિસેાિા 

૭ શ્રીએસ.એસ. નાડોદા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૦૯૫૩૬૯૧૮ ૨૨૧૫૩૦ - એ-૯૭, તિરૂપતિ શાિીબાગ ટાઉનશીપ, રાિનપરુ રોડ , 
મિસેાિા-૨ 

૮ શ્રી એચ.એસ. 
૫૨મા૨ 

ના.િી. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૨૨૫૪૯૯૪૭
     

૨૨૧૫૩૦ - મુ.ંpoપો.ઉમિા િા. તિસનગ૨ 

૯  

શ્રી પી.કે.પટેલ 
ના.િી. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૯૮૦૬૮૮૦૭ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ્લોટન.ં૭૬૬/૨,સેકટર-૭/બી,ગાિંીનગર 

 

૧૦ શ્રી બી.િી.ચૌિરી ના.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૨૪૨૬૨૫૮૨ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૯,િનલક્ષ્મી બગં્લોઝ,િોબીઘાટ,મિસેાિા 

૧૧ શ્રી બી.િી.દરજી ના.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૫૭૪૩૮૩૬૩૪ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૩,એ,રાિેશ્યામ સોસાયટી,િોબીઘાટ ,મિસેાિા 

૧૨ શ્રીમિી ડી.ડી.ગમાર 

 
ના.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૨૭૪૨૪૨૮૬ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- મ.ુઢોલીયા,-પીનન.ં૩૮૫૧૩૫ િા.અમીરગઢ,જિ.બનાસકાઠંા 

૧૩ શ્રી િી.એમ.પટેલ ના.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૯૮૬૯૪૪૭૨ ૨૨૧૫૩૦ - ૮૭,ગ્રીનસીટી, મોઢેરારોડ્, 
મિસેાિા 

૧૪ શ્રીઆ૨.બી.પ્રજા૫તિ પે. હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૨૪૧૯૧૪૨૩ ૨૨૧૫૩૦ - ૧૧-રામલખન સોસા. ટી.બી. રોડ મિસેાિા 
 

૧૫ શ્રી બી.જે. સોલકંી પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૮૮૬૬૪૪૨૦૦૧ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૧૪,ગગંાસાગર સોસાયટીઅમરનાિ મિાદેિ સામે  

૧૬ કુ.કે.બી. િોષી પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૯૭૩૭૧૪૬ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૬૬/નિીકા૨કુન ચાલ મિસેાિા 
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૧૭ શ્રી બી.ટી.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૮૨૫૫૫૨૫૨૦ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૩,સુદંરમ બગં્લોઝ,મોઢેરા રોડ,ટહકુો પાટી ્લોટ્ની સામે, 
મિસેાિા 

૧૮ કુ.અલ્પા બી.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૧૮૦૯૬૧ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- પડંયાશેરી અમિોલ દ૨િાજા િડનગ૨ 

૧૯ શ્રીમિી ટી.ડી.રામી 
 

પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ 

 

૯૫૫૮૦૧૪૫૪૪ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૧/શીિલપાકમ તિ-૩ 

તિસનગ૨ રોડ મિસેાિા 
૨૦ શ્રી આઇ.એસ. િૈશ્ય પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૭૬૮૦૭૭૯ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૮,શાિંીકંુિ સોસા.િડે પોથટ ઑહફસની બાજુમા ં,મિસેાિા 

૨૧ શ્રી જે.િી.પટેલ ્ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૯૧૭૪૩૧૫ ૨૨૧૫૩૦ - બી-૬, િરિી બગં્લોઝ,તિસનગર રોડ ,મિસેાિા 
૨૨ શ્રી પી.એ.પરમાર પે.હિ. 

 
૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૪૨૯૧૨૧૫૧૧ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- સી-૫, સરકારી િસાહ્જિ , 
અંબાજીપરા, મિસેાિા 

૨૩ શ્રી  જી.પી.પટેલ પે.હિ. 
 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૭૮૩૧૫૨૧૦ ૨૨૧૫૩૦ - ૧૧-ગ્રીન પાકમ સોસાયટી,તિ-૨, મોઢેરા રોડ, મિસેાિા 

૨૪ શ્રી એસ.પી.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૦૯૬૬૦૩૬૪ ૨૨૧૫૩૦ - ૩/એ,અરતિિંદનગરસોસાયટી,તિિાગ-૧ 
કાસંાએન.એ.તિથિાર , તિરુપતિ મોલ ની સામે , 

તિસનગર 
૨૫ શ્રી કે.એ.ગઢિી 

 

પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૮૯૮૧૩૧૯૫૪ ૨૨૧૫૩૦ - તિરૂપતિ િષમ રેસીડસેસી, માનિ આશ્રમ ચોકડી,મિસેાિા-૨ 

૨૬ કુ.નમ્રિા એ.પટેલ પે.હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૧૪૩૯૭૯૬૪ ૨૨૧૫૩૦ - સરદાર પટેલ ની પોળ ,ગોતિિંદચકલા,  તિસનગર 
૨૭ તમત્તલ આર.દેસાઇ પે.હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૪૨૭૧૫૫૯૬૪ ૨૨૧૫૩૦ - થિાગિ બગં્લોઝ,રામોસિા ચોકડી, મિસેાિા-૨ 
૨૮ કુ.િીના આર.પટેલ પે.હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૮૧૨૮૦૩૬૦૭૯ ૨૨૧૫૩૦ - ૩૭, નિી કારકુન ચાલ,બીલાડીબાગની સામ,ે મિસેાિા 
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૨૯ શ્રીમેિી 
આર.એલ.ચૌિરી 

પે.હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૩૭૮૮૫૨૧૩ ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુખડંોસિપીનન.ં૩૮૪૩૧૦ િા.તિસનગર જિ.મિસેાિા 

૩૦ શ્રીમિી 
એમ.એન.પ્રજાપતિ 

પે.હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૮૩૦૬૧૩૬૩૧૭ ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુપો.પનુાસિ પીન.ન.ં૩૮૨૭૧૦,િા.જિ.મિસેાિા 

૩૧ કુ.એમ.જી.િરિાિી પે.હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૭૪૯૯૬૫૯૧ ૨૨૧૫૩૦ - સરકારી ગોડાઉન પાસે.મ.ુપો.કડી જિ.મિસેાિા 
૩૨ ખાલી િગ્યા      -  
૩૩ ખાલી િગ્યા      -  
૩૪ ખાલી િગ્યા      -  
૩૫ ખાલી િગ્યા      -  
૩૬ ખાલી િગ્યા      -  
૩૭ ખાલી િગ્યા      -  
૩૮ શ્રી એમ.કે.૫૨મા૨ જુ.કા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૨૪૫૫૦૯૩૨ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૧૦/મનુ લાઈટ સોસા. સોમનાિ રોડ  મિસેાિા 

૩૯ શ્રી જે. એલ.ચૌિરી જુ.કા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૭૮૭૨૫૮૬૧ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ગગંોત્રીસોસા.માનિ આશ્રમ મિસેાિા 

૪૦ શ્રી એસ.એમ.પ્રજાપતિ જુ.કા. 
 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ 

 

૯૪૨૮૯૫૫૫૮૪ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- મ.ુઉદલપરુિા.તિસનગર જિ.મિસેાિા 

૪૧ શ્રી કે.એમ.કટારીયા જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૮૯૮૦૫૧૭૪૮૩ ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુશેરપરુા-સેંિર,પો.પાચંડા,િા.િડગામ 
૪૨ શ્રી િી.કે.રાિલ જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૨૫૨૬૬૫૮૯ ૨૨૧૫૩૦ - બી/૮૦-સાતંનધ્ય રેસીડસસી શ્રીપાલિી આગળ,રાિનપરુ 

રોડ,મિસેાિા 
૪૩ શ્રી પકંિ એ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૯૨૨૫૮૪૮ ૨૨૧૫૩૦ - હરષ્િનગર સોસાયટી,પીલદુરા 

િા.જિ.મિસેાિા 
૪૪ કુ.ડી.બી.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૬૬૨૫૧૧૩૯૦ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૭,લિ-કુશ બગં્લોઝ, સરકારી િસાહ્જિ પાસે,િોબીઘાટ 
રોડ,મિસેાિા 
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૪૫ શ્રી જે.એસ,ઠાકો૨ ૫ટાિાળા 
 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૦૪૦૮૫૬૨૬ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- ૫૧,એ-િિાિ૨ સોસાયટી સામ ેમગ૫રા મિસેાિા-૨ 

૪૬ શ્રી િી.સી.ઠાકોર પટાિાળા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ - ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુસાકંરાિા.િારીિ,જિ.પાટિ 
૪૭ ખાલી િગ્યા      -  
૪૮ ખાલી િગ્યા      -  
૪૯ ખાલી િગ્યા      -  

 

 

 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મોરબી 

રમ નામ િોદો એસ.ટી 
ડી કોડ 

ફોન નબંર ફેિ નબંર ઇ-મેઇલ સરનામ ુ

કચેરી ઘર 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ કુ.કે.એલ.િઘલેા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ ૯૯૦૯૬૨૪૪૮૪ - treasury-mor@ 
gujarat.gov.in 

લાલબાગ,સરકારી િસાિિ ક્િાટમર ન:ં ડી-૩/૧૬,મોરબી-
૨. 

૨ શ્રી એમ.એન.રાઠોડ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ ૯૯૨૫૮૨૦૩૭૯ - - લાલબાગ,સરકારી િસાિિ ક્િાટમર ન:ં ડી-૨/૧૦,મોરબી-
૨. 

૩ શ્રી એ. બી. િેકરીયા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૨૫૮૦૦૮૦૩ - - િિતશલા એપાટ્મમેંટ , છાત્રાલય પાસે મોરબી 
૪ શ્રી પી.િી.િૈધ્ય હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૩૭૭૦૯૩૭ - - c/o એમ.પી.કિિરીયા,આશાપરુા પાકમ ,િાિડી રોડ,મોરબી. 
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૫ શ્રી કે.આર.ઉિરેજા ના.હિ. '' '' ૯૯૨૫૯૮૩૮૦૮ - - રામતિિયનગર,નરસગં ટેકરી પાછળ, મોરબી-૧. 
૬ કુ.સી.િી.ચાગંેલા ના.હિ. '' '' ૯૪૨૮૭૯૦૧૦૦ - - ગોકુલ િામ , રિાપર રોડ, મોરબી . 
૭ શ્રી એસ.સી.કારીયા ના.હિ. '' '' ૯૪૨૮૨૫૩૧૧૭ - - િમેકંુિ, ૨-મિસેદ્રપરા, સપુર ટોકીિ પાસે, મોરબી. 
૮ શ્રી આર.પી.રાિલ ના.હિ. " " ૯૪૨૭૫૬૩૦૨૫ - - ૧૧-મિાિીર સોસાયટી નિા બસ થટેસડ સામે, શનાળા રોડ, 

મોરબી 
૯ શ્રી ડી.જી. મોિપરા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૭૯૪૯૪૫૧૮ - - રામતિિયનગર સોસાયટી, રિાપર રોડ મોરબી 
૧૦ શ્રી કે.જી. િરિેશા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૨૫૫૩૬૬૯૦ - - c/o ડી ડી જાડજેા , રૂષિનગર-૩. બ્લોક-૬૨, મોરબી-૨ 

૧૧ શ્રી ડી.જી.ડાિી પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૯૨૫૬૪૮૯૫૮ - - લાલ બાગ કેઁપશ સરકારી ક્િાટેસ ન ં૨૩ બ્લોક ન ં૪ 
મોરબી 

૧૨ શ્રી જે.એન.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૯૨૪૬૨૪૦૦૨ - - c/o એમ.પી.કિિરીયા,આશાપરુા પાકમ ,િાિડી રોડ,મોરબી. 
૧૩ શ્રી 

એસ.એન.દેસમખુ 

પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૭૧૨૩૪૮૮૯૮ - - ઉમીયા સોસાયટી , રિાપર રોડ મોરબી 

૧૪ શ્રી 
આર.જી.માકડીયા 

જુતનયર ક્લાકમ  ,, ,, ૯૭૨૩૧૩૧૦૭૧ - - શ્રીજી પેલસે બ્લોક-૫૦૨, નટિર પાકમ-ફ્લોરા સોસાયટી 
સામ,ેમોરબી 

૧૫ શ્રી પી.ટી.લીખીયા જુતનયર ક્લાકમ  '' '' ૯૯૧૩૫૨૮૨૫૪ - - ૧૦૬-િિશીલા એપાટ્મેંટ .પટેલ કસયા છાત્રાલય 
પાસ.ે.સનાળારોડ.મોરબી 

૧૬ કુ એ.એ. ખોખર જુતનયર ક્લાકમ  '' '' ૯૭૨૭૩૬૬૭૭૦ - - કાપડ બજાર ગઢની  રાગં, તસપાઇ શેરીન:ં ૨, મોરબી-૧. 
૧૭ શ્રી િાય. આર. િટ્ટી જુતનયર ક્લાકમ  ,, ,, ૯૪૨૮૨૦૦૦૭૩ - - સોમૈયા સોસાયટી, રેિા પાકમ , મોરબી-૨ 

૧૮ શ્રી ડી.ડી.જાડજેા જુતનયર ક્લાકમ  '' '' ૯૯૭૮૨૦૬૪૬૪ - - રૂષિનગર-૩. બ્લોક-૬૨, મોરબી-૨ 
૧૯ શ્રીમિી જે.એ.લાડકા જુતનયર ક્લાકમ  ,, ,, ૯૯૭૪૮૧૫૦૬૫ - - કાલીકા ્લોટ શેરીન-ં૧, બાિાજીના જીન સામે, મોરબી 
૨૦ શ્રી એન.પી. િટ્ટ જુતનયર ક્લાકમ  ,, ,, ૯૮૨૫૨૨૨૪૨૮ - - ઉમીયા સોસાયટી , રિાપર રોડ મોરબી 
૨૧ શ્રી એન. 

એલ.પરમાર 

પટાિાળા   '' '' '' ૯૯૧૩૨૨૨૭૦૭ - - લાલબાગ બી-૧-૫/૨૬,મોરબી-૨. 
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  જિલ્લા તિિોરી કચેરી ,ખેડા-નડીઆદ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી.  ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨    

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી સી. જી. કાછીઆ જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૨૫૫૦૧૩૪ treasury-

khe@gujarat.gov.in ૧૬, મકુ્િાનદંનગર સોસાયટી, જૈતમની પાકમ સામ,ે ઇન્સદરા 
ગાિંી માગમ, નડીઆદ - ૩૮૭૦૦૨ 

૨ શ્રી એ.એસ. હરશ્ર્શ્ર્ચન અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 
૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૮૨૫૩૪૫૮૭૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૨૦ હદવ્ય િયોિ સોસાયટી પિનચક્કી રોડ નહડઆદ 

૩ શ્રી એ.એમ.શેખ. હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪૨૫૬
૯૩૭૩ 

૯૭૨૪૧૬૯૫૮૨ ૨૫૫૦૧૩૪ - રુબીના સોસાયટી નડીયાદ. 

૪ શ્રી ડી. િી. ગોર. હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૭૯૫૮૩૮૩૦ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૩૪ ક્રુષ્િનગર સોસાયટી પીિ રોડ નડીયાદ 

૫ શ્રી િી,કે,ગરુ્જર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૭૨૭૩૯૧૧૭૦ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૧૯ હદવ્ય િયોિ સોસાયટી પિનચક્કી રોડ નહડઆદ 

૬ શ્રીમિી 
એસ.એસ.પટેલ 

નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 
૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૮૯૮૦૪૧૦૨૮ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૦, અલકનદંા  સોસાયટી, માઈ મહંદર પાછળ નહડઆદ 

૭ શ્રી એફ. એલ. ચૌિાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 
૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૮૨૫૩૪૫૩૪૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૦-ગાયત્રી નગર સોસાયટી નડીઆદ 
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૮ શ્રીમિી જે.એસ. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 
૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૪૨૭૪૦૩૦૨૫ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧/ ચૈિસય ફલેટ 

સિંરામ રોડ, 
નહડઆદ 

૯ શ્રીમિી કે. એ. પટેલ. નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 
૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૪૨૮૩૯૦૮૦૦ ૨૫૫૦૧૩૪ - ઓફીસ થટાફ કોલોની અલ્કાપરુી રોડ િડોદરા. 

૧૦ શ્રીમિી 
એસ.આર.ગોહિલ 

નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૧૩૪૬૧૯૪૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - તસયોન થરીટ તમશન રોડ, નહડઆદ. 

૧૧ શ્રીમિી જે. એ. દેસાઇ. નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૭૯૧૦૫૯૪૩ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૩૦૧ રામ-ને ્લાઝા ખારીિાિ રોડ દાડંીયા બજાર 
િડોદરા 

૧૨ શ્રીમિી પી. બી. 
દેસાઇ 

નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૪૮૮૯૩૯૧૪૦ ૨૫૫૦૧૩૪ - મ.ુ િાડગડુ િા. આિદં 

૧૩ શ્રી ય.ુ એ. લખારા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૭૯૭૩૬૩૦૭ ૨૫૫૦૧૩૪ - બી-૪ સરકારી િસાિિ નડીઆદ 

૧૪ શ્રી બી. જે. પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૨૫૮૩૭૯૭૩ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૩૫/સૌિસય પાકમ સોસાયટી તમશન રોડ, નડીઆદ 

૧૫ શ્રી મો.આહદલ. એમ. 
શેખ. 

પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૧૭૩૧૯૮૮૬૯ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૪ લાલ કોલોની એસ. ટી. નગર નહડઆદ 

૧૬ શ્રી આર.સી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૯૮૩૭૩૦૫૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - કલ્યાિ કંુિ સોસાયટી, મીલ રોડ નડીઆદ 

 

 
૧૭ શ્રી એમ.એન.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૭૩૫૯૧૧૫૬૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - 3- રામક્રુપા સોસાયટી ઝલક િોટલ સામે નડીઆદ 
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૧૮ શ્રી જે.સી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૭૫૬૭૭૭૭૭૪૧ ૨૫૫૦૧૩૪ - એ/૧ ઉમગંપાકમ ઈસદીરા ગાિંી માગમ નહડઆદ 

૧૯ શ્રી મોિસીન. એમ. 
શેખ. 

પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૨૫૩૨૪૩૦૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૦ રૂબીના પાકમ સોસાયટી િોજા િલાિડી રોડ નડીઆદ 

૨૦ શ્રીમિી િી.ટી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૪૨૮૯૯૯૪૩૮ ૨૫૫૦૧૩૪ - સિોદય સોસાયટી સેસટમેરી થકુલ પાછળ, નહડઆદ 

૨૧ શ્રી એમ.િી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૭૪૨૯૦૩૫૬ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૩૬/ નિરેૂ નગર પીિ રોડ, નહડઆદ 

૨૨ શ્રી આર. સી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૭૬૯૮૨૪૩૩૪૩ ૨૫૫૦૧૩૪ - ઇ-૫૪ કમમિીર નગર-૨ નિા બીલોદરા નડીઆદ. 

૨૩ શ્રી એસ જી. સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૪૬૦૦૭૩૫૦૭ ૨૫૫૦૧૩૪ - બી-૧ સરકારી િસાિિ નડીઆદ. 

૨૪ શ્રી એ. આર. નીનામા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૬૩૮૪૪૩૨૩૮ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૫/૧૬૧ શસ્ક્િ કંુિ સિુાષ નગર તમલ રોડ નડીઆદ 

૨૫ શ્રી એસ.એચ. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૧૨૮૯૪૫૧૭૫ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૯- કલ્પના સોસાયટી મીશન રોડ નડીઆદ 

૨૬ શ્રી એચ.કે.શાિ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૨૪૭૧૯૩૪૮ ૨૫૫૦૧૩૪ - બી-૮/રાિ એપાટમમેસટ  તિશાલ નગરરોડ ઇસનપરુ 
અમદાિાદ 

૨૭ શ્રી કે.એમ.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૧૪૧૨૫૮૮૭૭ ૨૫૫૦૧૩૪ - ય/ુ૭સરકારી િસાિિ નડીઆદ 

૨૮ શ્રી એન.જે.તત્રિેદી જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૫૧૦૩૨૧૫૮૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૩૦૨ મધપુષુ્પ એપાટમમેસટ સિંરામ મહંદર પાસે નહડઆદ 
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૨૯ શ્રી જી.કે.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૫૮૬૫૮૨૫૮૭ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૩૬/સૌિસય પાકમ સોસાયટી તમશન રોડ, નડીઆદ 

૩૦ શ્રી એચ.પી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૦૪૬૧૧૮૭૨ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૨, તસલ્િર પાકમ સોસાયટી કોલેિ રોડ, નહડઆદ 

૩૧ શ્રી બી. પી. કા.પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૪૨૯૩૨૩૪૨૩ ૨૫૫૦૧૩૪ - કિાટસમ નડીયાદ નગરપાણલકા પાસે નડીયાદ. 

૩૨ શ્રી િી. એમ. પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૪૨૬૮૮૨૫૨૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ગામ – ઝડંા િા – કપડિિં 

૩૩ શ્રી એસ.આર.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૨૫૭૮૭૦૩૧ ૨૫૫૦૧૩૪ - એ/૪ શીિલપાકમ સોસાયટી, પીિ રોડ નહડઆદ 

૩૪ શ્રી િી.એન બ્રિમિટ્ટ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૨૪૪૧૬૩૧૮ ૨૫૫૦૧૩૪ - નિારાિ પરુા શ્રીજીફળીય ુનડીઆદ. 

૩૫ શ્રી પી.જે ઝાલા જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૦૯૧૫૪૫૧૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - સિકાર સોસાયટી મજંીપરુા રોડ નડીઆદ. 

૩૬ કુ.એસ.એમ.મકિાિા જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૨૨૭૨૨૪૫૦૮ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૦-૧૧ અમરનાિ સોસાયટી રંગ ઉપિન પાટી્લોટ પાસે 
નડીઆદ 

૩૭ શ્રી એમ.કે.પરમાર જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૭૯૫૬૦૭૫ ૨૫૫૦૧૩૪ - બી-૫૬ િલારામ પાકમ સોસાયટી નડીઆદ 

૩૮ શ્રી એમ.ટી. પચંાલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૯૦૪૩૮૪૪૫૩ ૨૫૫૦૧૩૪ - પી.ડબ્લય ુડી થટાફ ક્િાટસમ રાિીબાગ નડીઆદ 

૩૯ શ્રી જી.એસ,મહિડા જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૪૨૬૪૨૪૦૦૨ ૨૫૫૦૧૩૪ - જી-૧૦ સરકારી િસાિિ નડીઆદ 
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૪૦ શ્રીમિી એચ.આર 
પ્રજાપતિ 

જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૪૨૯૨૫૦૯૨૨ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૪ તિનસ પાકમ સોસાયટી પીિ રોડ નડીઆદ 

૪૧ શ્રીમિી આર. એચ. 
પરમાર. 

જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૧૨૮૫૨૭૧૬૬ ૨૫૫૦૧૩૪ - સરુાશામળ પાિીની ટાકંી પાસે રોહિિ ફળીય.ુ 

૪૨ કુ. એસ. આઇ. વ્િોરા. જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૯૮૬૯૮૯૯૭ ૨૫૫૦૧૩૪ - ડરેી સામે મ.ુ ત્રાિ. 

૪૩ શ્રી બી.કે.પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૭૯૯૭૪૫૩૯ 

 

૨૫૫૦૧૩૪ - ૮૯/ િય અંબ ેનગર એસ.ટી. નગર સામે નહડઆદ 

૪૪ શ્રી પી.એસ.િાળંદ પટાિાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૫૭૪૨૬૨૩૧૯ 

 

૨૫૫૦૧૩૪ - દુિેશ્વર મિાદેિ પોળ, કંસારબજાર નહડઆદ 

૪૫ શ્રી એ.એસ.પઠાિ પટાિાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

--- ૨૫૫૦૧૩૪ - દેસાઈભિુન મીલ રોડ નહડઆદ 

૪૬ શ્રી એ.એસ.મસુ્થલમ પટાિાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૫૧૧૪૨૯૨૮૫ 

 

૨૫૫૦૧૩૪  જીરામાકેટ પાસે મરીડા િાગોળ, નહડઆદ 

૪૭ શ્રીમિી ડી.જી.તરુી પટાિાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

-- ૨૫૫૦૧૩૪  રાજેસદ્ર નગર િાિીયાિાડ નહડઆદ 

૪૮ શ્રી એસ. જે. પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૭૧૪૭૨૩૫૬૪ 

 

૨૫૫૦૧૩૪  મ.ુ પોરડા – િાટેરા 

  



100 

 

 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, નિસારી 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ   સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ ઈ મેઈલ  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮)  (૯) 

૧ શ્રી ડી.એન.પટેલ તિિોરી અતિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૭૫૬૭૦૨૩૨૭૮ ૦૨૬૩૭ 
૨૮૦૦૮૨ 

treasury-nav@gujarat. 
gov.in 

 ૧૯ ડી, ઉત્તમ મગંલ સોસાયટી, કેિલ િો:5L8, પાછળ, 
ગ્રીડ નિસારી 

૨ કુ.એસ.એસ.ખિંાિી અતિક તિિોરી    
અતિકારી. 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૭૦૫૧૪૭૯ “ “  સકંલ્પ, ગાયત્રી નગર, એરૂ રોડ,તિિલપોર ,િા. 
િલાલપોર જિ. નિસારી 

૩ શ્રી એ.બી.િગિ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૭૧૨૭૦૬૨ “ “  મીશન કંમ્પાઉસડ , િલાલપોર રોડ,નિસારી 

૪ શ્રીમતિ જે ડી ચૌિરી હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૦૯૯૯૫૮૬૫૨ “ “  ઘલેખદી એરૂ ,નિસારી 

5 શ્રી આર.કે.િસાિા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૪૪૮૫૦૮૫ “ “  ૧૦૨,ણચત્રકુટ કોમ્્લેિ,તિિલપોર રોડ ,નિસારી. 

૬ શ્રી આર.બી.સોનિિ ે નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૨૨૬૭૬૨ “ “  લગંરિાડ , ચારપલુ ,નિસારી. 

૭ શ્રી કે.એમ. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૧૪૦૦૨૫૮૦૬ “ “  તિિલપોર, જિ. નિસારી 

૮ શ્રી એચ.ડી.નાયક નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૭૭૧૬૮૧ “ “  તિહદિ બગંલો,રામજી મદંીર સામે, 
િલાલપોરરોડ,નિસારી. 

૯ શ્રી એ.એમ.દેસાઇ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૪૭૫૩૭૭૫ “ “  ૧૮સીએ ,કુસમુકંુિ સમુગંલ સોસાયટી,કબીલપોર,નિસારી 

૧૦ શ્રી એ.બી.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૮૨૫૮૬૨૭૨૫ “ “  સી-૫ પ્રમખુપાકમ સોસા.િમાલપોર,નિસારી. 
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૧૧ શ્રી કે.એ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૮૫૪૧૪૭૦ “ “  િાઇથકુલની સામે, ક્થબાપાર, નિસારી 

૧૨ શ્રી આઇ.જી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )$Z*)$*#*_ “ “  ટાટા થકુલ રોડ, નિસારી 

૧૩ શ્રી એમ.એસ.આહિર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૫૮૯૬૭૯૬ “ “  સી-૫ પ્રમખુપાકમ સોસા.િમાલપોર,નિસારી. 

૧૪ શ્રીમિી જે.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૮૭૧૩૨૫૦ “ “  ઘનશ્યામ પાકમ ,િમાલપોર ,નિસારી 

૧૫ શ્રી જે બી ખલાસી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૯૦૫૬૪૬૧ “ “  ૨૮૮ સીિારામ નગર એરુ ચાર રથિા િલાલપોર 

૧૬ શ્રી આઈ એમ કાલા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૩૨૭૦૦૬૦૬૭ “ “  ૨૦૫ થટાર કોમ્પલેિ દરગાિ રોડ નિસારી 

૧૭ શ્રી કૃપેશ એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૬૦૧૬૪૯૦૪૮ “ “  બી/૩૯ અિર ટાઉનશીપ છાપરા રોડ, નિસારી. 

૧૮ શ્રીમિી એસ.પી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૮૭૪૩૬૯૭ “ “  ્લોટ ન.ં૭૮બી ,િમીનગર સોસાયટી,ગ્રીડ રોડ,નિસારી. 

૧૯ શ્રી જે એન પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૧૩૮૧૪૨૩૬ “ “  કબીલ પોર  િિલ પાકમ નિસારી 

૨૦ શ્રી કે.સી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૫૫૮૯૫૨૦૦૩ “ “  થટેશન રોડ , નિસારી , 

૨૧ શ્રી એ.એસ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૧૩૦૭૧૪૧૮ “ “  ૫૮ એ,િસિંતિિાર સોસા.ગ્રીન પાકમ 
સોસા.પાછલ,કબીલપોર. 

૨૨ શ્રી એ.એસ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૭૪૦૦૨૬૩ “ “  ૫૪ એ -૧૦ સરકારી િસાિિ, જુનાિાિા ,નિસારી. 

૨૩ શ્રી એમ.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૫૪૩૯૫૭૯ “ “  કથબા િાઇથકુલ સામે,નિસારી. 

૨૪ શ્રી એમ.એમ.લાડ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૮૭૯૫૨૭૧૬૩ “ “  નિચેિન સોસા. ,લુસંસીકુઇ ,નિસારી 
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૨૫ શ્રી આર.એમ.ટેલર જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૩૧૮૪૨૭ “ “  ઋતષકેશ એપાટમમેસટની સામે, િલાલપોર રોડ ,નિસારી. 

૨૬ શ્રીમિી ડી.આર.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૮૮૮૧૪૩૪ “ “  મિસેલુી કમમચારી સોસાયટી,િીિરાિાડી પાછળ,નિસારી. 

૨૭ શ્રી આર.જે.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૩૪૭૨૨૮૦૧૪ “ “  ચોપદાર મિોલ્લો,જુનાિાિા,નિસારી. 

૨૮ શ્રી એચ.ડી.લાડ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૪૧૭૫૦૮૬ “ “  િલિરંગ સોસાયટી,કબીલપોર ,નિસારી. 

૨૯ શ્રીમિી એમ.આર. નાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૮૮૮૫૩૯૯ “ “  તિશાલ્નગર, નિસારી 

૩૦ શ્રી જે.એમ.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૬૬૨૯૧૬૯૪૨ “ “  આહદિાસી સોસાયટી,છાપરા,નિસારી. 

૩૧ શ્રીમિી એસ.એમ.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૧૪૧૪૯૭૮૭૨ “ “  નાની ચોિીસી,ગ્રીડ નિસારી. 

૩૨ શ્રી જે.સી.ચૌિરી. પટાિાળા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૯૫૫૬૫૯ “ “  બ્લોક ન.ંબી- ૪ ,રૂમ ન.ં૬૨ પો.કિાટમર ,નિસારી 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ   ૯૫૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૨૨૭૨૨૪૫૦૮ ૨૫૫૦૧૩૪ v 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ.એસ.કોઠારી જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 

૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫ ,, treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

૭/3એ- કુબેરનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 

૨ શ્રી એસ.સી.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૯૩૧૪૧૯૦ ,, ,, ગરુૂક્રુપા સોસાયટી, પાલનપરુ 

૩ શ્રી િી.એચ.િોષી નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૬૫૧૫૬૧૪ ‘’ ‘’ જુના ટેણલફોન એક્ષ્ચેસિ પાસે,પટિીના દિાખાના 
પાછળ,પાલનપરુ 

૪ શ્રીમિી.જે.િી.ચૌિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૯૮૨૭૩૧૦૨ ‘’ ‘’ બેચરપરુા પાલનપરુ 

૫ શ્રી એમ.િી.ચૌિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૨૪૦૮૩૧૮૫ ,, ,, ૨૯-શ્રીનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 

૬ શ્રી.એસ.પી.ધ્રાગંી નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૭૬૪૩૧૩૦ ,, ,, એચ-૧૨ સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૭ શ્રી.પી.બી.માજી નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૮૧૧૨૦૭૫ ,, ,, M-3 સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 
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૮ શ્રી.એ.એચ.પરમાર નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૧૩૯૮૮૪૦૦ ,, ,, રિ.ેિગદા િિકરિાસ િા.પાલનપરુ 

૯ શ્રી સી.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૬૪૧૨૩૫૧ ,, ,, મ.ુિાગળ (પીં),િા.પાલનપરુ 

૧૦ શ્રી.િી.એચ.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૮૦૨૨૫૫૬ ,, ,, સરકારી િસાિિ ક્િાટમરન-ં૧૬ પાલનપરુ 

૧૧ શ્રી.એમ.આર.તસસિી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૯૮૮૪૪૦૯૩ ,, ,, સખુબાગ રોડ પાલનપરુ 

૧૨ શ્રી.એ.જી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૯૮૮૫૪૦૧૩ ,, ,, બેચરપરુા પાલનપરુ 

૧૩ શ્રી એન.પી.અગ્રિાલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૯૮૯૩૬૩૫૩ ,, ,, તિરૂપિી ટાઉનશીપ,ડીસાિાઇિે, 
પાલનપરુ 

૧૪ શ્રી પી.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ “ “ ૯૮૯૮૨૨૯૬૮૨ “ “ સરદાર પટેલ નગર, પાલનપરુ 

૧૫ શ્રી પી.જે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૯૮૮૧૯૨૭૪ ,, ,, જુના ગિંબજારની સામે,પાલનપરુ 

૧૬ શ્રી પી.આર.મેિાડા પેટા હિસાબનીશ “ “ ૯૪૨૬૨૭૯૧૯૧ “ “ ૭/3એ- કુબેરનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી કે.આઇ.નગરીયા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૯૭૧૭૧૩૦ ,, ,, કમાલપરુા ચોક પાલનપરુ 

૧૮ શ્રી.બી.બી.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૭૯૩૯૬૩૬૭   કમાલપરુા ચોક પાલનપરુ 

૧૯ શ્રી.એમ.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૯૮૫૩૬૯૫૬ ,, ,, રિ.ેકમાલપરુા િાિીયાિાસ પાલનપરુ 

૨૦ શ્રી.આર.એમ.રબારી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૩૭૯૨૯૦૯૧ ,, ,, રિ.ેગોરિાડી ઢુઢીયાિાડી પાલનપરુ 

૨૧ શ્રી.િાય.એન.રાિલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૬૦૧૧૪૩૫૨૫ ,, ,, મ.ુપો.િગાિા શ્રીનગરસોસાયટી િા.પાલનપરુ જિ.બ.કા 
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૨૨ શ્રીમિી.પી.એસ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૦૯૯૬૬૬૯૦૦ ,, ,, રિ.ેઆનદં ફલેટ બેચરપરુા પાલનપરુ 

૨૩ શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૭૫૪૪૫૭૪ ,, ,, મ.ુપો.રિનપરુ,િા.પાલનપરુ,જિ.બ.કા ં

૨૪ શ્રી.જી.આર.િડીયોલ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૬૩૮૦૫૧૪૬૬ ,, ,, મ.ુપો.માલોસિા િા.પાલનપરુ જિ.બ.કા 

૨૫ શ્રી.એન.ડી.િનાિાડીયા જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૮૪૭૬૮૯૬   એસ-૬ સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૨૬ શ્રી સી.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૮૦૦૦૦૧૮૮૦૯ ,, ,, મ.ુપો.િગદા,િા.પાલનપરુ 

૨૭ શ્રી એ.િી.રાઠોડ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૯૨૫૩૯૩૨૨૯ ,, ,, ૧,કમમચારીનગર,િનમુાનટેકરી,પાલનપરુ 

૨૮ શ્રી એન.જે.ઠાકર જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૭૩૨૯૩૩૯ ,, ,, તશિનગર આબરુોડ િાઇિે,પાલનપરુ 

૨૯ શ્રી ડી.સી.બોડાિા જુ.કલાકમ ,, ,, ૯૪૨૬૨૬૮૮૦૯ ,, ,, મ.ુિાસિા(િ.) િા. પાલનપરુ 

૩૦ શ્રી પી.કે.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૯૫૨૮૦૦૧ ,, ,, મ.ુમેરિાડા,પો.રિનપરુ,િા.પાલનપરુ 

૩૧ શ્રી.એલ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ ,, ,, ૯૯૦૪૮૧૮૩૮૯   રિ.ેનિાલક્ષ્મીપરુા પાલનપરુ 

૩૨ શ્રી ડી.એન.દેસાઇ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૮૬૭૭૧૭૭ ,, ,, ૬,થટેટબેંક સોસાયટી,બેચરપરુા,પાલનપરુ 

૩૩ શ્રી એ.એલ.પટેલ જુ.ક્લાકમ “ “ ૮૧૪૦૨૪૨૭૧૩ “ “ ૭/3એ- કુબેરનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 

૩૪ શ્રી એચ.જે.સોલકંી જુ.ક્લાકમ “ “ ૯૮૨૫૮૮૯૭૬૮ “ “ સોનબાગ, મીરા ગેટ, પાલનપરુ 

૩૫ શ્રી બી.એન.શ્રીમાળી જુ.ક્લાકમ “ “ ૯૫૫૮૯૬૮૩૪૪ “ “ મ.ુખોડલા. િા.પાલનપરુ 
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૩૬ શ્રી.એન.કે.બાિા જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૯૭૯૯૨૪૭૩૯ - - મ.ુલીમ્બોઈ પો.મેમદપરુ િા.િડગામં 

૩૭ કુ. એમ.એચ.પરમાર જુ.કલાકમ  ,, ,, ૮૯૮૦૧૮૧૦૮૪ ; ‘’ મ.ુપો.સીસરાિા,િા.િડગામ,જિ.બ.કા.ં 

૩૮ શ્રીમતિ.એચ.એસ.પરમાર જુ.કલાકમ  ,, ,, ૮૪૦૧૦૧૬૩૯૯ ,, ,, A ટાઈપ-૧૨ ક્િાટમર(A/12-5)સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૩૯ શ્રી પી.ડી.પટિી પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૯૯૭૨૧૪૯ ,, ,, આકેસિફાટક,િાલીબાથકલૂ પાસે,દીપનગર,પાલનપરુ 

૪૦ શ્રી જી.આર.ચૌિાિ પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૭૬૩૮૩૩૭ ,, ,, સિયોગ સોસાયટી,ડરેીરોડ,પાલનપરુ 

૪૧ શ્રી જી.કે.પરમાર પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૭૯૦૩૦૦૧ ,, ,, સિયોગ સોસાયટી,ડરેીરોડ  પાલનપરુ 

૪૨ શ્રીમિી એલ.કે.ગોિીલ પટાિાળા ,, ,, ૯૮૯૮૭૬૭૭૨૦ ,, ,, ગિેશપરુા, ગિપલાલ શકંરિાઇ નાઇ ના 
મકાનમા,ંપાલનપરુ 

૪૩ શ્રી એસ.જે.કલમા પટાિાળા ,, ,, ૯૪૦૯૩૨૧૭૪૫ ,, ,, મ.ુપો.કોદરાલી િા.િડગામં જિ.બકા. 

૪૪ શ્રી.કે.એમ.ચડુી પટાિાળા ,, ,, નિી ,, ,, મ.ુપો.સદરપરુ િીલિાસ િા.પાલનપરુ જિ.બ.કા 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પાટિ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 
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(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.એચ.પરમાર જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬૨૩૦૨૩૮ treasury -pat@guajrat. 

gov.in. 
૧,કમળાદીપ બગલોિ પાટિ 

૨ શ્રી  જે.કે.પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

,, ,,  ,, ,, ગોકુલનગર પાટિ 

૩ શ્રી એન.કે.દરજી હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ૧૨૭,શ્રીનગર સોસા., પાટિ 

૪ શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, શ્રીનગર સોસાયટી પાટિ 

૫ શ્રી ડી.ટી.પડંયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,,  ,, ,, સનરાઇઝ  સોસાયટી પાટિ 

૬ શ્રી  ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,,  ,, ,,  

૭ શ્રી  ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,,  ,, ,,  

૮ શ્રી જી.એ.કટારીયા પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ૨૧,અંબાજી નગર, પાટિ 

૯ શ્રી કે.બી.રબારી પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ૩૭/એ, શ્રીરામપાકમ , પાટિ 

૧૦ શ્રી કે.એમ.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ૭,ગોિિમન રેસી., પાટિ 

૧૧ શ્રી એમ.ડી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ગરુુક્રુપા સોસાયટી, પાટિ 

૧૨ શ્રી એલ.કે.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, મોટી િાટીયાિાડ, પાટિ 

૧૩ શ્રી એ.આર.ઓઝા પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ૧૬, વ્રિતિિાર સોસા.િાગ-૨ પાટિ 

૧૪ શ્રી એસ.કે.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, જી.ઇ.બી પાસે  પાટિ 

૧૫ શ્રી એ.એસ.શાિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ખેિડાનો પાડો િીિટો પાટિ 

૧૬ શ્રી એસ.એચ.શ્રીમાળી પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, જુની સરકારી િસાિિ પાટિ 
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૧૭ શ્રી એચ.કે.કરલીયા પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, દુખિાડો પાટિ 

૧૮ શ્રી એચ.બી.નાિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, નિી સરકારી િસાિિ પાટિ 

૧૯ શ્રી બી.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, ૨૪-અયોધ્યાનગર સોસા. પાટિ 

૨૦ શ્રી એન.બી.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ,, ,,  ,, ,, મ.ુપો.ગાગંલાસિ િા.તસદ્ધપરુ        જી. પાટિ 
૨૧ શ્રી િી.જી.મકિાિા જુ.કલાકમ  ,, ,, ,, ,, ,, દેિશંી સોસાયટી  પાટિ 

૨૨ શ્રી એસ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, ૩/એ ગોકુલનગર  સોસા. પાટિ 

૨૩ શ્રી એ.એમ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, ૪-શિુમ પાટિ 

૨૪ શ્રી એ.િી.સોની જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, યશ નગર પાટિ 

૨૫ શ્રી એ.કે.પરમાર જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, દુખિાડો પાટિ 

૨૬ શ્રી ડી.એમ.મોદી જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, લગ્નની ખડકી િીિટો પાટિ 

૨૭ શ્રી આર.પી. ચૌિરી જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, યશ નગર  સોસાયટી પાટિ 
૨૮ શ્રી જી.એસ.ઠકકર જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, લાિણ્ય  સોસાયટી પાટણ ્
૨૯ શ્રીમિી જી.પી.િાઘલેા જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, સરથિિી સોસાયટી પાટિ 
૩૦ શ્રીમિી એ.આર.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, પાયલ પાકમ  સોસાયટી પાટણ ્
૩૧ શ્રી એ.ટી.દેસાઈ જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,, શ્રીકંુિપાકમ સોસાયટી પાટણ ્
૩૨ શ્રી  ખાલી િગ્યા જુ.કલાકમ  ,, ,,  ,, ,,  
૩૩ શ્રી િી.એમ.િોશી પટાિાળા ,, ,,  ,, ,, એ/૫૩ કમમભમૂી  સોસાયટી  પાટિ 

૩૪ શ્રી પી.કે.પટેલ પટાિાળા ,, ,,  ,, ,, ગરુુક્રુપા સોસા. પાટિ 

૩૫ શ્રી  ખાલી િગ્યા પટાિાળા ,, ,,  ,, ,,  
૩૬ શ્રી  ખાલી િગ્યા પટાિાળા ,, ,,  ,, ,,  
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 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પોરબદંર 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબંર  ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓફીસ ઘર    

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ આર.ડી.ખુટંી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ 

૨૨૫૩૬૨૪(ઘર) 

૨૨૫૩૬૨૪ ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

રાજીિનગર 

પોરબદંર 

૨ એન. બી.માિલા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----“------ પીરચોક પોરબદંર 

૩ બી.જી.ચોરિાડા હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----“----- પોરબદંર 

૪ શ્રી આર.જી.ઝાલા ના. હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- છાયઁા પોરબદંર 

૫ શ્રી એમ.સી.રાઠોડ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુબેલી પોરબદંર 

૬ શ્રી કે.કે.રાિાિાયા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- િોજેશ્વર્લોટ,પોરબદંર 

૭ શ્રીમતિ આર.ડી.પાિખાણિયા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- છાયઁા પોરબદંર 

૮ શ્રીમતિ િી.એ.િોશી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 

૯ શ્રી કે.એન.ગોથ િામી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 
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૧૦ શ્રીિી.એમ.મકિાિા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 

૧૧ શ્રી આર.પી.પડઁયા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુબેલી પોરબદંર 

૧૨ શ્રી જે. કે. િેટારીયા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- પોરબદંર 
૧૩ શ્રી એલ.એમ.કરમટા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- છાયઁા પોરબદંર 

૧૪ શ્રી એન.એ.િાઘલેા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ,, ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”------ િોજેશ્વર્લોટ,પોરબદંર 

૧૫ શ્રી બી.આર.મછુાર જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”------ છાયઁા પોરબદંર 

૧૬ શ્રી એચ.પી.પરમાર જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪  સરકારી કિા.પોરબદંર 

૧૭ શ્રીમતિ આર.ડી.તશયાિી પટાિાળા ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- સરકારી કિા.પોરબદંર 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિકોટ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર. કે. ગોહિલ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૨૫૬૩૬૨૮ 

૯૮૨૫૪૨૪૧૬૯ 

૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

‘ઓમ’ તિમલનગર મેઇન રોડ આલાપ એિસય ુસોસાયટી 
પાછળ, યતુન. રોડ,શેરી ન.ં૨/૬,રાિકોટ. 

૨ શ્રી િી.બી.બામટા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

,, ,, ૯૪૨૬૯૧૧૭૮૦ - - બી-૩, શાિંીનીકેિન, એિસય,ુ રૈયા રોડ, આલાપ ગ્રીન 
સીટીની પાછ્ળ,રાિકોટ 
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૩ શ્રી પી.આર. પટેલ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૨૫૧૧૭૬૮૬ - - ડી-૬,શાિંીનીકેિન એિસય,ુરૈયા રોડ,આલાપ ગ્રીન સીટીની 
પાછળ,રાિકોટ 

૪ શ્રી એન. િી. તિઠલાિી હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૨૪૪૮૮૬૬૭ - - ઓમ, ૬૪-નદંનિન સોસાયટી, રૈયા ચોકડી પાસે,રાિકોટ. 

૫ શ્રી એચ.પી.રાઠોડ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૯૦૨૭૬૦૧   શેઠ્નગર, શેરી ન-ં૫,બ્લોક ન-ં૧૬૮, જામનગર રોડ, રાજ્કોટ. 

૬ શ્રી એસ.એન.માકંડીયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૭૯૧૮૮૯૯૨ - - "મરુલીિર",નટરાિનગર,શેરી ન.ં-૧,યતુનિસીટી રોડ , 
રાિકોટ 

૭ શ્રી એમ.િી.દુિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૯૮૧૬૩૪૩૯ - - ૧૦-મિાદેિ પાકમ , રૈયા રોડ , િનિા ડરેી સામે રાિકોટ. 

૮ શ્રી આર.એમ.ગોિલે નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૪૩૧૩૨૮૯ - - c/o એ.સી.ચલાલીયા,"િાદીક", રાિલ નગર સોસાયટી ન-ં
૨,બ્લોક ન-ં૨૫, ૧૫૦ ફટ રીંગ રોડ, રાિકોટ. 

૯ શ્રીમિી ય.ુ જે. વ્યાસ નાયબ 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૭૪૬૧૫૮૫ - - પથુકર િામ સોસાયટી, શેરીન:ં ૩ બ્લોક નઑં ૧૦૦ યતુન. 
રોડ રાિકોટ. 

૧૦ કુ.જી.એચ.િેરૈયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

'' '' ૯૪૨૮૨૫૬૨૨૦ - - શ્રી થત્યક્રુપા૧૦-િકંશન ્લોટ , રાિકોટ 

૧૧ શ્રી એસ.ટી.મગુરા નાયબ 
હિસાબનીશ 

'' '' ૯૯૨૫૪૭૨૦૬૦ - - રામેશિર સોસાયટી, ગિેશ કોમ્્લેિ પાછળ, માલિારી 
ફાટક, રોલેિ બેરીંગ રોડ,ગોંડલ ચોકડી,કોઠારીયા,રાિકોટ. 

૧૨ કુ.એચ. િી. ક્ક્કડ નાયબહિસાબની
શ 

,, ,, ૮૮૬૬૭૫૦૬૭૫ - - બી-૧૪, અિરિિન,પશુ્કરિામ સોસાયટી, યનુી.રોડ, 
રાજ્કોટ્ 

૧૩ શ્રી એમ.િી.િસોયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૭૫૬૭૫૨૨૨૦૧ - - 'શીિ' એ.પી.પાકમ શેરી ન-ં૬,અમીન માગમ િકંશન,૧૫૦ રીંગ 
રોડ,રાિકોટ. 

૧૪ કુ. એમ.જે.પાલેજા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૭૩૮૩૨૪૪ - - "શ્રીનાિજી",બ્લોક ન.ં:-૭૯એ, િનિા સોસા.,શેરી ન.ં:-૩, સય ુ
જાગનાિ,રાિકોટ. 
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૧૫ શ્રી જે.ડી.કુલર પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૨૪૭૯૨૮૦૬ - - જાગતૃિદીપ મેનોર,  A wing 401, િતષિલ પાકમ ,સાધિુાસિાિી 
રોડ,રાિકોટ. 

૧૬ શ્રીમિી ડી.એસ. િટ્ટ પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૭૪૦૭૮૮૬૮ - - તિશ્વમગંલ, ૫, િસ્ક્િનગર સોસા. પોથટ ઓહફસ પછળ 
રાિકોટ 

૧૭ શ્રી િી.પી.નારોલા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૪૮૨૩૬૪૦ - - ૧૨-મિાદેિ પાકમ .રૈયા મેઇન રોડ.સકમલ પાસે. રાિકોટ 

૧૮ કુ. એસ.કે.ફળદુ પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૨૨૮૩૫૯૪૬૧ - - ઉતમયા ક્રુપા કૈલાસપાકમ -૮, નટરાિનગર પાછળ, યતુન.રોડ 
રાિકોટ 

૧૯ કુ. ડી.આર. સેલાિી પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૮૬૦૯૧૨૧ - - અિિંીપાકમ બ્લોક્ન:ં૮૪, શીિલપાકમનીબાજુમા,ં જામનગરરોડ 
રાિકોટ 

૨૦ શ્રીમિી કે.એસ. રાજા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૨૪૭૩૪૩૪૩ - - તશિ, થિાશ્રય સોસાયટી મિડી રોડ રાિકોટ 

૨૧ શ્રીમિી જે.આર. શાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૭૧૪૪૩૫૦૮૫ - - હિરામિનગર, રૈયા રોડ,િનમુાનમઢી પાછળ,'અિર',રાિકોટ 

૨૨ કુ.જી.એમ.મિિેા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૪૦૩૧૮૮૮ - - 'શીિશક્િી' ઘનશ્યામનગર શેરીન:ં૧,બ્લોકન:ં૧૩, 
કાલાિડરોડ રાિકોટ 

૨૩ શ્રી એચ.બી.તનમાિિ પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૭૭૨૯૮૯૪ - - રતિ રેતસડેંસી, બ્લોકન:ં૭૧, 'િહરક્રુપા', ૧૫૦ રીંગરોડ, રાિકોટ 

૨૪ શ્રી ઓ.આર.મિિેા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૮૨૮૮૪૫૨ - - ૨૩-ગગંોત્રી પાકમ . યનુીિસીટી રોડ, રાિકોટ. 

૨૫ શ્રી બી.એચ.ગોરી પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૪૨૪૧૧૧૦ - - ખ્િાજા પાકમ ,બ્લોક ન.૫,નિી ઘાચીિાડા રાિકોટ. 
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૨૬ શ્રી આર.પી.દુિરેજીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૨૫૬૧૩૪૯૧ - - પતુનિનગર શેરી ન-ં૨, મારૂિીનદંન,બિરંગિાડી-૬, 
રાિકોટ. 

૨૭ કુ.એસ.એમ.પચંોલી પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૯૮૨૭૨૭૨૨ - - "આનદી" ૨-નટરાિ નગર.યનુીિસીટીરોડ રાિકોટ. 

૨૮ શ્રીમિી એમ.ટી. દુિરેજીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૫૬૦૩૨૪૭ - - અિિંીપાકમ-૧૪૩, શીિલ પાકમ ની બાજુમા,ં જામનગર રોડ 
રાિકોટ 

૨૯ શ્રી એચ.એન.કાનાબાર પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૫૨૨૨૮૪૨ - - ૧૦૫- સાકાર ફ્લેટ, િલારામ-૨, યતુન.રોડ રાિકોટ. 

૩૦ શ્રી ડી.બી.મિિેા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૯૮૦૬૫૧૩૪ - - સરકારી ક્િાટમર ન:ં સી-૨/૧૯, બહમુાળી િિન સામે, 
રાજ્કોટ. 

૩૧ શ્રી જી.એલ. પારઘી પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૭૨૫૫૪૮૫ - - "તશિિારા", મેઘમાયાનગર શેરીન:ં૨, નાનામિા રોડ, 
રાિકોટ. 

૩૨ શ્રી ઓ.સી.ફેફર પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૨૫૦૬૮૧૨૨ - - ૩૦૧, માિિ એપાટમમેંટ, ૨-કૈલાસપાકમ સોસા. યતુન. રોડ 
રાિકોટ. 

૩૩ શ્રી િી.એમ.નગિાડીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૫૬૨૫૯૯૮ - - "શ્રી મોમાઈ કૃપા", મિશે્વરી સોસાયટી,શેરી ન.ં-૨,કોઠારીયા 
મેઈન રોડ,રાિકોટ. 

૩૪ શ્રી આઇ.એ.માિકીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

'' '' ૯૮૯૮૮૧૪૫૦૨ - - મિાદેિ પાકમ ,િનિા ડરેી સામે,c/o એન.િી.િાઘલેા, રૈયા રોડ 
રાિકોટ 

૩૫ શ્રી સી.બી.જાની પેટા 
હિસાબનીશ 

'' '' ૯૯૨૫૨૨૦૯૧૫ - - સરકારી કમમચારી સોસાયટી,શેરી ન.ં૧૪,રાિકોટ. 

૩૬ શ્રી પી. કે. બોરીસાગર પેટા 
હિસાબનીશ 

'' '' ૯૮૯૮૪૮૫૭૭૭ - - શાસ્ત્રીનગર ની પાછળ ,અિર િાટીકા સોસાયટી,રાિકોટ. 
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૩૭ શ્રીમિી એ. સી. િાછાિી પેટા 
હિસાબનીશ 

'' '' ૯૯૯૮૧૬૩૧૯૯ - - સૌરાષ્ટ યતુન.રોડ, કેટેગરી -સી,સરકારી ક્િાટર ન-ં૧૫/૮૮ 

૩૮ શ્રી એન.સી.ચડુાસમા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૭૯૫૧૯૧૯૧ - - ગિમ. ક્િાન:ંઇ/૩, મિાિીરપાકમ , તનમમલાથકુલ પાસે રૈયા રોડ 
રાિકોટ 

૩૯ શ્રી એચ.િી. ડલેાિાળા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૯૮૨૯૦૬૬૦ - - ૧૦૩, કોમલ એપાટ્મમેંટ, રૈયા નાકા ટાિર અંદર, દેિકુિરબા 
થકુલ પાસે રાજ્કોટ્ 

૪૦ શ્રી જે.િી. કુમારખાિીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૯૮૧૨૯૫૨૦ - - મ.ુચાચંડીયા. જી.રાજ્કોટ, િાયા.કુિાડ્િા,પો.મેસિડા-
૩૬૦૦૦૩ 

૪૧ શ્રી એન.જે. પરમાર પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૯૦૪૩૪૩૪૬૮ - - ૨, મેઘમાયાનગર, માત્રછૂાયા, નાના મિા 
રોડ,રાિકોટ.૩૬૦૦૦૪ 

૪૨ શ્રીમિી એસ.બી. રાઠોડ પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૦૩૩૫૧૨૫૬૬ - - સી.એલ.એફ- ૨, સરકારી િસાિિ, બ્લોક ન-ં૭,ક્િાટેર ન-ં
૧૦૯,જામનગર રોડ.રાિકોટ. 

૪૩ શ્રી ડી.કે.િાઘલેા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૮૧૪૧૫૬૯૭૨૫ - - c/o લકુમ મિેંદ્રકુમાર િી. િામ્બે આિાસ યોિના,બ્લોક ન-ં
૨,કિાટેર ન-ં૩,કાલાિાડ રોડ, રાિકોટ. 

૪૪ શ્રીમિી એ.ડી.મકિાિા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૭૨૫૧૦૭૬૨૪ - - c/o િરિિાઇ પરમાર, ડ્રીમ્લેંસડ, લક્ષ્મી સોસાયટી,રાજ્કોટ. 

૪૫ શ્રીમિી એન.બી.જાડજેા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૭૯૦૫૫૫૯૯ - - ૧૫૦ ફટ રીંગ રોડ,અયોધ્યા ચોક, રાયડસેમ કાફે પાછળ, 
૪૦૨, ગ્રહુ્મમદંીર,રાજ્કોટ 

૪૬ શ્રીમિી કે.એમ.ડઢાિીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૪૨૭૧૫૭૯૨૭ - - આલપ એિસય,ુએ-૮૩, યનુીિેસીટી રોડ, રોયલ િોલ સામે, 
રાજ્કોટ. 

૪૭ શ્રી આર.કે.િાઘલેા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૭૧૨૪૭૨૩૭૦ - - િીમાલય સોસાયટી.શેરી ન.ં૧..૧૫૦ ફટ રીંગ રોડ..ઉમીયા 
ચોક..રાજ્કોટ. 
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૪૮ કુ. કે.બી.રામાિી પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૦૩૩૩૮૩૭૮૪ - - પીરની દરગાિની બાજુમા, મ.ુકુિાિડા,જી.રાિકોટ 

૪૯ શ્રી ડી.જે.પડંયા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૯૮૨૫૬૭૦૨૭૮ - - કલરિ ,્લોટ ન-ં૩૬,બાલાજી પાકમ-૨,કોઠારીયા રોડ,શિગાર 
િોલ પાછળરાજ્કોટ 

૫૦ શ્રી એમ.િી.પાઘરા પેટા 
હિસાબનીશ 

,, ,, ૮૮૬૬૧૨૮૯૧૦ - - આશીિામદ,સાગર સોસાયટી,શેરી ન.ં૧,કોઠારીયા મેઇન રોડ, 
રાિકોટ. 

૫૧ શ્રી બી.કે. ઝાલા ગિુ. ટાઇપીથટ ,, ,, ૯૩૭૪૮૧૯૧૯૬ - - 'શીિમ' ૪, મીરાનગર, રૈયા રોડ રાિકોટ. 

૫૨ કુ.એ.એલ.દેલિાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૬૦૧૮૪૨૧૭૪ - - G/૪૩,સરકારી ક્િાટમર,વ્ુદંાિન સોસાયટી,રાિી ટાિરની 
પાછળ,કાલાિડ રોડ, રાિકોટ. 

૫૩ શ્રી બી.આર. સાબંડ જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૪૨૯૧૮૯૧૧૦ - - 'િયિડિાળા', િારિીનગર-૪, ગાિંીગ્રામ, રાિકોટ. 

૫૪ શ્રી એ.એમ. જાની જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૭૯૫૯૨૨૨૨ - - રેસકોષમ પાકમ બ્લોક-૭૪/૩૦૧ એરોડ્રામ રોડ રાિકોટ 

૫૫ શ્રીમિી જે.જી. તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૯૭૯૪૬૯૬૩૯ - - કોઠારીયા કોલોની ક્િાટમર ન-ં૨૫૭ રાિકોટ 

૫૬ કુ. જી.કે.સાગઠીયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૪૦૯૫૬૨૪૭૮ - - રામદેિક્રુપા, ૩-તિિયનગર સોસાયટી નિા િોરાળા, 
રાિકોટ 

૫૭ કુ. િી.સી.સોલકંી . જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૩૭૭૭૭૭૯૪૨ - - ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ મદંીર , બ્લોક ન-ં૫, પેડક રોડ, રાિકોટ. 

૫૮ કુ.એ.કે.ગોિાિી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૨૪૮૯૮૭૩૪ - - "તશિાલીક" ગાિંીગ્રામ, ૮૦ ફુટ રોડ, પ્રજાપિી િાડી સામે, 
રાિકોટ. 

૫૯ શ્રી એમ.ડી. સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૯૯૦૯૯૭૭૪ - - આરિી એપાટમમેસટ, કશીતિશ્વનાિ ્લોટ, ફ્લેટ-૧૦૧, 
રાિકોટ. 
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૬૦ શ્રી કે.જે. સોજીત્રા જુ. ક્લાકમ   '' '' '' ૯૯૨૪૮૪૩૪૬૦ - - ' શ્રી િરીક્રુષિ', ૨૧-અ, માિિ પાકમ , યનુી.રોડ, રાિકોટ 

૬૧ શ્રી એચ.બી. પડંયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૩૩૩૨૫૮૨૧ - - બ્રમસમાિ, સોસાયટી, બ્લોક-૬, 'તત્રપદા' રૈયારોડ રાિકોટ. 

૬૨ કુ.એમ.જી.હિરાિી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૯૯૮૭૬૬૦૫૮ - - ૭-પરસાિાનગર, જામનગર રોડ પાસ,ે 'રાિે' , રાિકોટ. 

૬૩ કુ.ડી.કે.િાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૩૩૦૭૩૩૬૨ - - ૪-સયશુસ્ક્િ સોસાયટી ,'પજુા',સિંકબીર રોડ, સાહંદપની 
થકુલની બાજુમા,ંરાિકૉટ. 

૬૪ કુ. જે.પી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૯૮૮૪૫૭૧૧ - - 'મારૂતિનદંન ', ૧૫-એ મેહલુ નગર, તનલકંઠ તસનેમા પાછળ 
રાિકોટ. 

૬૫ કુ. િી.ડી. મશરૂ જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૭૨૬૬૦૫૫૧૦ - - જુના બ્લોક-૭૯, કોઠારીયા મેઇન રોડ, અરતિિંદિાઇ મણિયાર 
નગર, રાિકોટ. 

૬૬ શ્રી એસ.આર.િાડા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૯૧૩૭૫૬૭૬૨ - - ૪-આકાશદીપ સોસા. ૧૫૦ રીંગ રોડ મિડી ચોકડી 
પાસ,ેરાિકોટ. 

૬૭ કુ.ડી.એ.રત્નુ ં જુતનયર ક્લાકમ - - ૯૭૨૫૬૧૧૬૭૮ - - સી.એલ.એફ.-૨ કિાટમર,જામનગર રોડ,બ્લોક ન.ં-૧(૩) 
જામટાિર ચોક,રાિકોટ. 

૬૮ કુ.એચ.આર.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ - - ૯૪૨૯૪૪૪૦૭૮ - - "િમમિહકિ",ગીિાનગર -૮ નો કોનમર્ પી.એન.ટી.કોલોની 
પાછળ,ગોંડલ રોડ ,િકાિ નાકા પાસ,ેરાિકોટ. 

૬૯ શ્રી એસ.જી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ - - ૯૮૨૪૨૪૨૧૨૯ - - િસનિાડી મૈઇન રોડ,ડો.કાચાના દિાખાના સામે,િાિીજી 
નીિાસ.રાિકોટ 

૭૦ શ્રી એ.િાય.સમા જુતનયર ક્લાકમ - - ૮૪૮૫૯૧૯૪૬૯ - - સી.એલ.ફ. ક્િાટ્સ, ન.ં૧૦૩,બ્લોક ન.ં૬,જામનગર 
રોડ,રાજ્કોટ 

૭૧ કુ. સી.િી.િોડકીયા જુતનયર ક્લાકમ - - ૯૮૯૮૬૯૪૯૮૧ - - શીિનગર,ગ્રીનલેંડ ચોકડી,નાગબાઇ ઇલે.ની બાજુમા.રાજ્કોટ 
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૭૨ શ્રી ડી. જી. તત્રિેદી જુ. ક્લાકમ   '' '' '' ૮૭૫૮૮૫૭૭૭૫ - - "િમમ આતશષ", ૪ િારિીય નગર સોસાયટી,૧૫૦ ફુટ રીંગ 
રોડ, ગાિંીગ્રામ,રાિકોટ. 

૭૩ શ્રી એ.આર.સરુાિી જુ. ક્લાકમ   '' '' '' ૯૮૯૮૯૯૦૯૦૯   "િય સોમનાિ" ૪ જ્ઞાન જીિન ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, મોદી 
થકુલ પાછળ, રાિકોટ. 

૭૪ શ્રી િી.એન.ઠાકર જુ. ક્લાકમ   '' '' '' ૯૪૨૬૪૮૦૫૪૪ - - "પારીજાિ" બી-૧૨૧.આલાપ સેંચરુી,યતુન.રોડ. રાિકોટ 

૭૫ કુ..એ.કે.મિિેા જુ. ક્લાકમ   '' '' '' ૯૫૫૮૮૦૦૨૯૨   નિલનગર-૧૭. મિડી ્લોટ. રાિકોટ. 

૭૬ શ્રી એસ.એલ.પરમાર પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૮૦૫૭૧૩૪ - - c/o મિસેિાઇ ચૌિાિઁ, ૧૦-૧૧ લક્ષ્મીિાડી કોનેર, અનીલ 
માછ્લી ઘર,રાિકોટ 

૭૭ શ્રી એમ.ડી.મિિેા પટાિાળા ,, ,, ૯૯૦૪૬૧૯૧૯૮ - - શસ્ક્િ સોસાયટી નિા ગામ, જાગ્રતુિ રોડિેઝની પાસે, 
રાિકોટ. 

૭૮ શ્રી કે. જે. ખીમસરુીયા પટાિાળા   '' '' '' ૯૭૨૭૯૨૬૭૨૫ - - ૩-એમ.જી.્લોટ,બેડીપરા,રાિકોટ. 

૭૯ શ્રી જે.કે.સોલકંી પટાિાળા ,, ,, - - - િરમનગર શેરીન:ં૧, મિડી ચોકડી ,પટેલ બોડીંગ 
પાછળ,રાિકોટ 

૮૦ શ્રી કે.બી.ગોરીયા પટાિાળા ,, ,, ૯૯૨૫૮૭૫૪૨૨ - - ચામુડંાક્રુપા , રત્નદીપ સોસા. શેરી-૫, પેડક રોડ , રાિકોટ 

૮૧ શ્રી જી.એમ.પરમાર પટાિાળા ,, ,, ૯૩૭૪૮૯૩૪૧૪ - - ડી-૫૦,િરમ સીનેમા પાછળ, રાિકોટ 

૮૨ શ્રી એમ.એચ. પીઠડીયા પટાિાળા ,, ,, ૯૮૭૯૩૨૨૪૨૭ - - 'નીલકંઠ', જીિનનગર શેરી-૨, રૈયારોડ રાિકોટ 

૮૩ શ્રી પી.એન. િાયાિી પટાિાળા ,, ,, ૯૩૭૫૯૭૭૫૩૧ - - દામજીમેપા ્લોટ શેરી-૫, સિકાર સોસાયટી પાસ,ે રાિકોટ 

૮૪ શ્રી િી.આર.રાઠોડ પટાિાળા ,, ,, ૯૯૨૪૭૬૭૮૫૨ - - સયુોદય સોસાયટી ૩૦ ફુટ રોડ, કોઠારીયા રોડ રાિકોટ 
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૮૫ શ્રી આર.એમ.મોરબીયા િોટર બેરર ,, ,, - - - મીરાનગર શેરી-૪, રૈયારોડ રાિકોટ 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિપી૫ળા 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર. એ. મિાલા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - treasury-nar@gujarat 
gov.in 

ડી-૪/૧ િડીયા પેલેસ સરકારી િસાિિ રાિપીપલા 

૨ શ્રી ડી િી પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - treasury-nar@gujarat 
gov.in 

કરિિ કોલોની કેમ્પસ કેટેગરી ડી-૧ /૧ ઓફીસસમ કોલોની 
રાિપીપલા 

૩ શ્રી એમ. એન. માછી હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - િડીયા પેલેસ સરકારી િસાિિ રાિપીપલા 
૪ શ્રી બી કે રાઠિા નાયબ 

હિસાબનીશ 

૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કાછીયાિાડ રાિપીપલા 

૫ શ્રી જે કે ચૌિરી નાયબ 

હિસાબનીશ 

૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સરકારી િસાિિ ,રાિપીપલા 

૬ શ્રી ય ુડી પ્રજાપિી નાયબ 

હિસાબનીશ 

૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - તનિાસી શાળા , રાિપીપલા 

mailto:treasury-nar@gujarat
mailto:treasury-nar@gujarat
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૭ શ્રી એમ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - ૮, િલારામ સોસાયટી, રાિપીપલ 

૮ શ્રી ડી. જે. િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - નિા ફળીયા પોલીસ લાઇન પાસે રાિપીપલા 
૯ કુ.આર આર િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સરકારી િસાિિ,રાિપીપલા 
૧૦ શ્રી એ આર િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - િલારામ સોસાયટી, રાિપીપલ 

૧૧ શ્રી જે આર પઢારીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - ફોરેથટ ક્િાટર  , રાિપીપલા 
૧૨ શ્રી સી એમ કટારા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - ફોરેથટ ક્િાટર , રાિપીપલા 
૧૩ શ્રી આર બી અસારી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - ફોરેથટ ક્િાટર  રાિપીપલા 
૧૪ શ્રીમિી બી.પી.શાિ જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - રાિપીપલા 
૧૫ શ્રી એસ. આર. પરમાર જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સરકારી િસાિિ , રાિપીપલા 
૧૬ શ્રી એમ. એન. પાડિી જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - નિાપરા , રાિપીપલા 
૧૭ શ્રી  બી.સી,પટેલ જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની , રાિપીપલા 
૧૮ શ્રી જે.આર. દેશમખુ જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની , રાિપીપલા 
૧૯ શ્રીમિી એન.જી.િોષી જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની , રાિપીપલા 
૨૦ શ્રી પી. કે. િડિી જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની , રાિપીપલા 
૨૧ શ્રી એસ બી િસાિા જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - મ.ુ ચીકદા િા. ડડેીયાપાડા જિ- નમમદા , રાિપીપલા 
૨૨ શ્રી કે કે િસાિા જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કાતછયાિાડ , રાિપીપલા 
૨૩ શ્રી કે.સી. િસાિા પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - રાજેસદ્રનગર સોસાયટી , રાિપીપલા 
૨૪ શ્રી એસ.એ.િડિી પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની એફ -૧ રૂમ ન-ં૧  , રાિપીપલા જિ- નમમદા 
૨૫ કુ.પી.ડી.પટેલ પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કાછીયાિાડ  , રાિપીપલા જિ- નમમદા 
૨૬ શ્રીમિી આઈ.એ.પચંોલી પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - , રાિપીપલા 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સ૨ુિ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીએચ.િી પટેલ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી  

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

9998003695 ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-
sur@gujarat.gov.in 

૪/૩૭૧,મયારા શેરી,બેગમપરુા,સરુિ. 

૨ શ્રી.સી.આર.ગાગંડેુ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બી-3\૨૦૨,રાિ રેસીડેંસસી,સય ુસીટીલાઇટ રોડ,સરુત ્

૩ શ્રીમિી  આર.,કે.પટેલ ્ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - મારફ્િ,શ્રી એચ.એમ.પટેલ,સાબરગામ, નીયોલ પાટીયા 
પાસ,ેસરુત ્

૪ શ્રી એમ.એન મિિેા હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૫૦૫,અપમિ ટાિર,ફાયર થટેશનની સામે, કિારગામ સરુિ. 

૫ શ્રી ડી એન ઉપાધ્યાય હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ઇ-૧૧ ગિ. કિાટમર ખટોદરા સરુિ 

૬ શ્રીપી પી દિે હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   બી ૫૦૪ ગ.ુિા.બોડમ પાડંસેરા સરુિ 

૭ શ્રીમિી એસ એસ મરાઠે ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૧૦૧ ગ્રીનવ્ય ુએપા આનદં મિલ રોડ સરુિ 

૮ શ્રીમતિ બી જી દેસાઇ ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૩૫, મોરાર નગર રાદેર રોડ સરુિ 
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૯ શ્રીમિીએન એમ રાદેરીયા ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૨૦૧,લબ્િી એપાટ્મ મેસટટ સોનીફળીયા સરુિ 

૧૦ શ્રીમિી બી આર ચૌિરી ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - એ-૧૩/૨, ગરુુક્રુપા રો િાઉસ અડાિિ ગામ સરુિ 

૧૧ શ્રી આઇ એમ પટેલ ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૧૪૬ શિુમ રેસીડસસી નિાગામ ડીંડોલી સરુિ 

૧૨ શ્રી સી.એમ.પટેલ ના.હિ. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ડી-૨૭,સરથિિીનગર, રામનગર સરકારી િસાિિ,ની 
બાજુમા ં,રાદેંર રોડ ,સરુિ 

૧૩ શ્રી એન આર ચૌિરી ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૯૧-િરીદશમન સોસાયટી નિો કોસાડ રોડ અમરોલી સરુિ 

૧૪ શ્રી આર એમ મોદી ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   એ/૫૮ ગોિધ્મ ન પાકમ , ગગંથેિર મિાદેિ મદંીર ની પાછળ 
અડાિિ  સરુિ 

૧૫ શ્રીમિી એચ એમ મિિેા પે.હિ ૦૨૬૧ -//- - - - જી-૩ સમરિ એપાટમમેસટ આનદં મિલ રોડ સરુિ 
૧૬ શ્રી એન જે પટેલ પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-

૧૭ 
- - - ૬૩, શાિંીનગર સોસાયટી અમરોલી સરુિ 

૧૭ શ્રી આર એમ કાયથિ પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બ-ં૨૨, દીનદયાળ સોસાયટી પાલનપરુ પાટીયા સરુિ 

૧૮ શ્રી જી સી કોઠીયા પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બી-૩/૪૦૪ ,મગંલમ પાકમ ,તપપલોદિકાિનાકા,સરુિ 

૧૯ શ્રીમિી એન બી કોટિાલ પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   એ-૧૦૧ સમિમપાકમ એપાટમમેસટ અડાિિ સરુિ 

૨૦ શ્રીમિી કે.ડી.પરમાર્ પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

 - - ૧૨૧,રાિાક્રુષ્િ સોસાયટી,પાલનપરુ િકાિનાકા,સરુિ 
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૨૧ 
શ્રીમિી જી પી પટેલ પેહિ ૦૨૬૧ -//- - - - ૫૬-પ્રિીિા રો િાઉસ િતનપાકમ રોડ નય ુઅડાિિ સરુિ 

૨૨ શ્રીમતિ એસ ડી પટેલ પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૯-િરિનાિ સોસાયટી ડરેી ફળીયા કિારગામ સરુિ 

૨૩ કુ ડી એચ રાદેરિાલા પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૪૪-થિામી આત્માનદં સોસાયટી રામનગર સરુિ 

૨૪ શ્રી િાય જે મૈસરુીયા પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૯૨૭ સિુાર મિોલ્લો ઓલપાડ સરુિ 

૨૫ શ્રીમતિ એમ એમ સોનાર પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બી-૨ મિીરત્ન પાકમ રોિાઉસ  અડાિિ સરુિ 

૨૬ શ્રીમિી જી જે પટેલ પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૨૭,સુદંરિન સોસાયટી, િિાગીરપરુા,સરુિ. 

૨૭ શ્રી સી પી સખુડીયા પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૯૮-અ કૈલાસનગર સોસાયટી પરિિ પાટીયા સરુિ 

૨૮ શ્રી  આર જી  પટેલ પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   િિાગંીરપરુા સરુિ 

૨૯ શ્રીમતિ જે એમ ગજ્િર પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   બી જી -૨ અયોડદ્યાપરુમ એપાટટમ  મેંટ  જેન 

૩૦ કુ દીપાલી  કે સેલર પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૨/૪૬ પાચંપીપળા થરીટ રાદેંર સરુિ 

૩૧ શ્રીમિી એમ કે ચૌિરી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   બી/૧૦૦ આતશસ રોિાઉશ િિાગંીરપરુા સરુિ 

૩૨ શ્રી આર એસ રામાિી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૨૧૫ સતુિિા સોસાયટી તસમાડા ગામ સરુિ 
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૩૩ શ્રી આર એચ કલસરીયા પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૨૮૪ ડાિયા પાકમ સોસાયટી  એલ એમ રોડ િરાછા સરુિ 

૩૪ કુ શોિા આર પાલ પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૫૪૮ આતિિામિ સોસાયટી -૧ ચીકુ િાડી ની સામે ગ ુિા 
બોડમ પાડેંસરા સરુિ 

૩૫ કુ િહકિ પી સેલર પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

  - ૨૪૭ ગાળા ટાઇપ  હદન દયાળ   સોસાયટી  પાલનપરુ 
પાટીયા સરુિ 

૩૬ કુ િલ્પા િી પારેખ પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

  - ૧૧૭/૧૧૮ કાિસજી નગર સોસાયટી  મોરારજી દેસાઇ 
બાગ પાસે  અડાિિરોડ સરુિ 

૩૭ શ્રીમિી એચ ડી રાદેરી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૧૦૨-એ િાગ્યોદય સોસાયટી પાલનપરુ પાટીયા સરુિ 

૩૮ શ્રી આઇ પી ચૌિરી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બી/૩/૨૭ સરકારી િસાિિ રામનગર સરુિ 

૩૯ શ્રી સી એસ પટેલ જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - દેિ આતશષ સોસાયટી મોરાિાગળ સરુિ 

૪૦ શ્રીમિી એન એન ચૌિાિ જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ગ્રીનિેલી રો િાઉસ અડાિિ સરુિ 

૪૧ શ્રી એસ એસ કિારગામીયા જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બી-૮૨ તનત્યાનદં સોસાયટી કિારગામ સરુિ 

૪૨ શ્રી એસ ડી દેસલ ે જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૧૮૫-૧૮૬ તિષ્ણ ુપાકમ સોસાયટી પિુાગામ સરુિ 

૪૩ શ્રી આર.સી ગેફિાલા જુ કા ૦૨૬૧ -//- - - - બી-3 /૨૭ સરકારી િસાિિ અઠ્િાલાઇસસ સરુિ 
૪૪ શ્રી એન એન શ્રીમાલી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-

૧૭ 
- - - સરકારી િસાિિ રામનગર સરુિ 
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૪૫ શ્રી આર.સી.પરમાર જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૧૮૮,શ્રીજી નગરી સોસા,ઉગિ િેંસાિ રોડ,િિાગંીરાબાદ 
,સરુિ 

૪૬ કુ ટી કે પડંયા જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૨૭, િય અંબે સોસાયટી ઉમાિિનની બાજુમા િટાર રોડ 
સરુિ 

૪૭ શ્રી ડી.એમ.િસાિા જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૧૭,નમન એપા.િોગાિી નગર,અડાિિ ,સરુિ 

૪૮ શ્રી બી બી તમસ્ત્રી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૨૧,શ્રી રામદેિ નગર રોિાઉસ પાલનપરુ િકાિનાકા સરુિ 

૪૯ શ્રીમિી ય ુએસ ચૌિરી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - એ-૧૮ ગ્રીનપાકમ સોસાયટી પ્રાઇમ આકેડની સામે સરુિ 

૫૦ કુ એચ બી ચૌિરી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ઈ-૭,સરકારી િસાિિ ,ખટોદરા,સરુિ 

૫૧ કુ.કે.િી.પટેલ જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૨૮,િાહડયા નગર,ભલુકા િિન પાસે, અડાિિ ,સરુિ 

૫૨ શ્રીમિી ડી.િી ચૌિરી જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - બી.કે.પાકમ ,િટાર રોડ ,સરુિ 

૫૩ શ્રી ટી એસ પટેલ જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   બોરીયા િા મહિુા જી સરુિ 

૫૪ શ્રી આર પી ચૌિરી જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   નેિાિીયા િા મહિુા જી સરુિ 

૫૫ શ્રી એસ સી રાઠોડ જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - પિનદીપ એપાટમમેસટ અમરોલી સરુિ 
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૫૬ કુ એસ જી રબારી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   ૧૦૧-સી-૩ ગોકુલ રેસીડ્સસી અલિાિ સરુિ 

૫૭ કુ ડી પી રાઓલ જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

   સી-૫૦૫ ગિુાિીિ એપાટમમેસટ સમુલુ ડરેી રોડ સરુિ 

૫૮ શ્રીમિી િી.એમ સારં્ગ પટાિાળા ૦૨૬૧ -//-    બી-૧૮,પાલનપરુ િકાિનાકા,રાદેંર રોડ,સરુિ 
૫૯ શ્રી એમ એ મલેક પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-

૧૭ 
- - - સાગર કોમ્પલેકસ િોડી બગંલા મલકજી બાિાનો ટેકરો 

સૈયદપરુા સરુિ 
૬૦ શ્રી એમ એચ પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-

૧૭ 
- - - મ ુિટાર મોનાડાઇંગની પાછળ િટાર ચાર રથિા સરુિ 

૬૧ શ્રી એચ સી ચૌિરી પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - કૈલાશ નગર સોસાયટી રૂમન ં૧૩૯ ડેંડોલી ગામ સરુિ 

૬૨ શ્રી ડી ડી પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - મોરાિાગળ િગનુગર સરુિ 

૬૩ શ્રી ડી એ તશિોરા પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૧૩/૭૮ ગ.ુ િા.બોડટમ. પાલનપરુ પાટીયા રાદેર રોડ સરુિ 

૬૪ શ્રી.એસ એસ િોશી  ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬-
૧૭ 

- - - ૨૩, બીિો માળ, શ્રી નાયજી  એપાટ્મ મેંટ,  ધિુ િારક  
સોસાય ્ટી,   નારાયિ િાડીની સામ,ે િરીિોમ મીલ પાસે,  

િેડ રોડ, સરુિ -૪ 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સરેુસદ્રનગ૨ 
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અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી પી.એસ.મોદી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૯૮૩ 
૩૦૮૪૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ Gujarat gov 
in 

ક્લેક્ટર ઓફીસ કમ્પાઉસડ સરેુસદ્રનગર 

૨ શ્રીમિી કે.એન.િિરીયા હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૯૬ 
૪૬૬૦૧ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- પઢીયાર રોડ, શેરી ન.ં ૧ “મારૂતિ” 

સરેુસદ્રનગર. 
૩ એસ.ડી.સૈયદ ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૬ 

૬૨૭૮૪ 
૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- નરેુમિમદ સોસાયટી નિા સકંશન રોડ સરેુસદ્રગર 

૪ જે.આર.શેખડા ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૭૯૫૯૮૩૭
૨ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- રામ બાગ સોસાયટી,૮૦ ફટ રોડ, સરેુસદ્રનગર. 

૫ કુ.ઍચ. ય.ુ તત્રિેદી ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૨૫૫ 
૫૫૬૦૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- -૩, અલકંાર તસનેમા પાછળ, સરેુસદ્રનગર 

૬ શ્રીમિી એલ.જે.સોલકંી ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૨૩૨  

૮૦૮૭૮ 
૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- આશીિામદ,દયામય થકલૂ પાસે, કૈલાસ પાકમ પાછળ, 
સરેુસદ્રનગર. 

૭ શ્રી ડી.એમ.ઝાલા ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૮૧૪૦૦ 

૨૦૨૨૦ 
૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ગીિા સોસાયટી બ્લોકન.ં૩૩ ઘઘુરીપાકમ પાસે ૮૦ ફુટ રોડ 
સરેુસદ્રનગર. 

૮  

શ્રી કે.એમ. કિઝરીયા 
ના.હિસાબનીશ  

૦૨૭૫૨ 
 

૨૮૨૨૫૨ 
 

૯૫૫૮૫ 

૩૮૯૫૧ 

 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૬૦,કિામટર રૂમ ન.ં૪૨ 
,સરેુસદ્રનગર. 
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૯ 

એ.જે.જાદિ ડ.ેએ.ઓ. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૯૮૯૫૪૫૩
૩ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૧૨/અ સિયોગ પાકમ , નિા િકંશન રોડ, સરેુસદ્રનગર 

૧૦ એમ.સી.મકિાિા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૨૪૮ 
૬૩૧૯૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ગિપતિ ફાટસર, િોરાિરનગર 

૧૧ બી.ટી.પાડલીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૨૬૧ 
૦૮૪૪૩ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- શાિંીનગર શેરી-૨,માનિમહંદર રોડ, ઉિોગનગર પાછળ, 
સરેુસદ્રનગર 

૧૨ જે એલ મેણિયા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૮૨ 
૪૭૪૬૯ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- િરેમા િાડી સામે, પ્રજાપતિ પાકમ રોડ, શાતંિ ક્રુપા મકાન, 
રિનપર. 

૧૩ િી.પી. રાઠોડ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૭૯૪ 
૯૭૮૬૮ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- મીલ રોડ, કાિંી કોટન મીલ રોડ, મકાન ન.ં૪, સરેુસદ્રનગર. 

૧૪ સી.જે.જાડજેા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨  ૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૬૦-સરકારી ક્િાટમર, સરેુસદ્રનગર 

૧૫ િી.આર.ગોહિલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૮૪ 
૭૫૦૯૭ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- બાપનુગર રોડ, વ્રિતનિાસ ની સામ,ે સિોદય દેરાસર ચોક, 
સરેુસદ્રનગર. 

૧૬ ડી.જે.ગજેળીયા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૩૭૫૮૩૩૩૯
૩૩ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૧૯-કૃષ્િનગર સોસાયટી શેરી ન.ં૨ રિનપર 

૧૭ જે.એમ.રાિા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૭૯૮ 
૭૪૨૭૬ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૨૦ ક્િાટમર ન.ં ૨,સરેુસદ્રનગર. 

૧૮ શ્રીમિી કે.જી.તસધ્ધ્પરુા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૭૯૭ 
૪૧૬૮૧ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- થનેિિાિ સરદાર સોસાયટી રોડ, સરેુસદ્રનગર. 



128 

 

૧૯ 

 

શ્રી બી.એન.દોશી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૮૩ 
૨૯૫૦૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- તિમલનાિ સોસાયટી, સરેુસદ્રનગર. 

૨૦ કુ. બી.બી.દિ ે પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૭૯૮ 
૨૪૫૦૪ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- પ્રજાપતિ પાકમ , “માઈ” પ્રજાપતિની િાડી પાસ,ે સરેુસદ્રનગર. 

૨૧ શ્રી આર.આર.રાિા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૪૨૨૩૩
૯ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- િરશહકિ સોસાયટી દયામયી થકુલ સામે શહકિ મદંીરની 
બાજુમંા સરેુસદ્રનગર 

૨૨ શ્રી આર.એચ.ઠક્કર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૨૨૮૩ 
૯૨૯૩૬ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૨૨/રતિ પાકમ િનયગુ પે્રસ પાસે નિા િકંશન રોડ 
સરેુસદ્રનગર 

૨૩ શ્રી એમ.એમ.શેખ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૯૮૪૯૧૩૮
૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૨૦/ કિામટર ન-ં૦૨ સરેુસદ્રનગર 

૨૪ શ્રી આઇ.એ.સોનરાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૨૭૩ 
૬૭૫૮૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- સોનલ સોસાયટી નમમદા કિામટરની પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૨૫ પી.ડી.પારેખ જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૯૮૫ 
૯૦૯૮૧ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- “શ્રી થિામીનારાયિ” સત્યમ પાકમ ,  સરેુસદ્રનગર. 

૨૬ શ્રી િાય.કે.રાઠોડ જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૮૮ 
૧૨૫૧૭ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- સકંલ્પ પાકમ , હદવ્યા સોસાયટી પાસ,ે સરેુસદ્રનગર. 

૨૭ એમ.આર.ગઢિી જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૨૬૯ 
૨૭૩૦૪ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- તિિેકાનદં-૨, બ્લોક ન.ં૧૬ ની સામે રાઘિ તનિાસ, 
સરેુસદ્રનગર. 

૨૮ એન.કે.મલેક જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૭૯૭ 
૩૭૪૨૩ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ક્રુષ્િનગર, કલેક્ટર કચેરી પાછ્ળ, સરેુસદ્રનગર. 

૨૯ એચ.બી.જાડજેા જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૦૯૧ 
૦૦૦૭૭ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ગાયત્રી સોસાયટી, સમલા િાઉસની  પાછ્ળ,સરેુસદ્રનગર. 
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૩૦ શ્રીમિી બી.એમ.િીરાિી જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૨૨૨૨૫૦ ૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૪,તિમલનાિ સોસાયટી,ગોકુલ પાકમ પાસે,”તિસામો” 
સરેુસદ્રનગર. 

૩૧ શ્રી બી.એન.પારઘી જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૩૭૭૦૧૨૯
૨  

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- મ.ુ રાિસીિાપરુ, િિકરિાસ, િા.ધ્રાગંધ્રા   જિલ્લો- 
સરેુસદ્રનગર. 

૩૨ એ.કે.ગાગંડીયા જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૨૭૫૧૯૪૨૮
૬ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- દુિરેિ રોડ, લક્ષ્મીપરા શેરી ન.ં- ૨ સરેુસદ્રનગર. 

૩૩ એચ.બી.ગોિલે જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૨૪૬ 
૭૨૦૦૭ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૧૨૪ સજંીિની સોસાયટી રિનપર સરેુસદ્રનગર. 

૩૪ ડી.એન.દેિિળા જુ.કા. ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૩૨૭૧ 
૮૫૬૫૫ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- શાિંીનગર શેરી-૨,માનિમહંદર રોડ, ઉિોગનગર પાછળ, 
સરેુસદ્રનગર 

૩૫ બી.એસ.િેંસજાળીયા જુ.કા. ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૮૨૫૮૪૦૩૦
૯ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- કરમિ  પરા, ટી.બી. િોસ્થપટલ પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૩૬ જી.િી.દુલેરા જુ.કા. ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૭૨૭૨૨૯૯૯
૪ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ખારા કુિા પાસે,રોકડીયા િનમુાન પાસે, િોરાિરનગર 

૩૭ શ્રી િી.જે.ઝાલા જુ.કા. ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૮૯૮૩૪૩૭૭
૦ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- િમમયગુ સોસાયટી દાળમીલ રોડ સરેુસદ્રનગર 

૩૮ શ્રી ડી.પી.રબારી જુ.કા. ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૭૧૪૬ 
૨૦૬૮૨ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- તશિમપાકમ , ઉતમયા ટાઉનતશપની સામે સય ુ૮૦ ફુટ રોડ 
સરેુસદ્રનગર 

૩૯ શ્રીમિી જી.જે.ભિુાત્રા પટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૮૭૯૮ 
૬૪૮૬૪ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- સરકારી ક્િાટમર,સરેુસદ્રનગર 

૪૦ શ્રી એમ.એમ.િોષી પટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૧૩૩ 

૩૦૦૬૮ 
૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- તપત ્ક્રુપા, રામેશ્વર ટાઉનશીપ, રિનપર. 
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૪૧ શ્રી આર.એમ.િાઘલેા પટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૦૯૪ 
૪૯૨૪૬ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- જીન દરિાજા પાસે, ઘરશાળા રોડ, િોરિરનગર 

૪૨ શ્રીમિી આઇ.એમ.િોષી પટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૯૬ 
૪૬૫૫૪ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- ૮૬-કલ્યાિનગર, સરેુસદ્રનગર. 

૪૩ શ્રી પી.કે.ચૌિાિ પટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૦ 
૪૬૩૦૮ 

૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

- દુિરેિ ફાટક બિાર, શેરી ન.ં ૪ સરેુસદ્રનગર. 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િડોદરા 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.એન.ગામીિ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

ડી-૧ ઓફીસસમ કોલોની ,અલકાપરુી,િડોદરા 

૨ શ્રી ડી.આર.પચંોલી અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૯૮૨૫૫૫૮૯૭૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બી-૫૦ ઉમા કોલોની ,િાિોડીયા રોડ, િડોદરા 

૩ શ્રી પી.એ.દિ ે અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૯૯૦૯૪૫૯૩૯૮ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બી-70 સેિાશ્રમ સો. આત્મજ્યોિી આશ્રમપાસે, સિુાનપરુા 
િડોદરા 
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૪ શ્રી.એસ.એ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ ૯૮૨૫૭૮૬૯૭૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૧૦૩- સારિી કોમ્પલેિ,ઇસદુચાચા િોલની પાછળ,છાિી 
.િડોદરા 

૫  

કુ.કે.કે.રાિલ. 
 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

 

૯૮૨૪૩૬૦૨૬૦ 
૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

62-બી પાયલ પાક્બ્રામઇટ થકુલ પાસે િી.આઇપી રોડ 
િડોદરા 

૬ શ્રી આર.જે.િોષી હિસાબનીશ ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૯૪૨૮૮૭૮૨૭૪ ૨૪૨૯૭૪૯  

treasury-vad 

@gujarat.in 

સી-૩૧૨ સાઇંદીપ નગર િૈકંુઠ બગંલોઝ પાસે સય ુ
.િી.આઇ.પી રોડ િડોદરા 

૭ શ્રી જી.િી.પરમાર નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૯૪૨૮૮૮૧૦૩૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એ-૪૭૭ ગાયત્રી નગર સોસા.મકરપરુા િકાિ નાકા પાસે 
િડોદરા 

૮ શ્રી એમ.એમ.પચંાલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૭૮૪૮૪૦૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૩૮-પ્રમખુ સોસા. િરસાલી િડોદરા 

૯ શ્રી એસ.જે.દેસાઇ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૧૪૧૬૯૬૧૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

મ.ુચાપડ િા..જિ.િડોદરા 

૧૦ શ્રી.એસ.એન.મલેક નાયબ 
હિસાબનીશ 

0265 ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૭૯૩૦૧૨૬૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

101-માનિ ફ્લેટ-માનિમહંદર સોસાયટી િાઘોડીયા રોડ 
િડોદરા 

૧૧ શ્રીમિી એ.િી. પરીખ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૪૨૮૧૬૮૭૧૭ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બી 203 અિરિામ ફ્લેટ બી પી સી રોડ િડોદરા 
 

૧૨ શ્રીમિી આઇ એસ. પચંાલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૭૮૩૩૫૯૫૮ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

4 એ નદંીગામ સોસાયટી,તસિંિિાઇ માિા રોડ પ્રિાપનગર 
િડોદરા 

૧૩ શ્રી જે િી પાઠક નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૪૨૬૭૮૦૪૪૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

12- યોગેશ્વર સોસાયટી તિિાગ-2 સિુાનપરુા િડોદરા 

૧૪ શ્રી એસ.આઇ.શકુ્લા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૦૬૫૧૦૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

ઇ-૧૧ વ્રિ િાટીકા સોસા..િાિોડીયા રોડ િડોદરા 
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૧૫ શ્રી.કે.બી.મોદી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૦૧૬૩૧૬૯૫૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૩૦૬ –ચદંન કોમ્પલકે્િ ,ઉંડા ફણળયા,મકરપરુા ગામ 
,િડોદરા 

૧૬ શ્રી સી.એસ.લાકડાિાલા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૭૯૧૮૨૦૧૩ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

 

સી-169 રાિરત્ન સો. બગીખાના પાસે  િડોદરા 
 

૧૭ શ્રી આર.સી.ખારિા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૭૪૭૦૧૧૯૪ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એ-૧ -૯૬ દશમનમ ગ્રીન મિશે કોમ્પલેિ ની પાછળ 
િડોદરા 

૧૮ શ્રી એન સી ચૌિાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૨૫૬૬૯૬૯૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

911 શરદનગર િરસાલી િડોદરા 
 

૧૯ શ્રી ડી.આઇ.દેિરે પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૬૦૧૨૮૨૭૭૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એ-૮ વ ૃદંાિન ડુ્લિે માિજેા િડોદરા 
 

૨૦ શ્રીમિી.જે.કે.સોલકંી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૫૩૫૧૯૨૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

1538 અંણબકાનગર સોસાયટી ગોત્રી િડોદરા. 

૨૧ શ્રી આર.પી.િોષી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૬૧૫૬૭૩૪ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

સી-47 આમ્રપણલ સોસાયટી, મગંલેશિર ટાઉનતશપ પાસ,ે 
માિંલપરુ િડોદરા 

૨૨ શ્રીમિી ડી.બી.તમસ્ત્રી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૩૮૬૪૭૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એ-4 ગિમમેસટક્િાટસમ, સિુાનપરુા િડોદરા 

૨૩ શ્રી એચ.એન.દલિાડી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૫૯૮૫૫૧૯ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એલ-289/ તિિયનગર, 
િરિી રોડ િડોદરા 

૨૪ શ્રી એસ.એસ.કુલકિી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૪૨૭૪૦૪૩૩૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૩૩-એ સોસાયટી સયાજીપાકમ આિિા રોડ, િડોદરા 
 

૨૫ શ્રી.એચ.આર.શાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૫૩૧૫૧૬૪ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એ-૭૭ સૌિસ ય સોસાયટી બીલા બોસ ગ િાઈ ઈસ ટરનેશનલ 
થ કુલની બાજુમા ંિડસર રોડ,માિંલપરુ, િડોદરા-૧૨ 
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૨૬ શ્રીમિી એસ.કે.શાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૭૯૩૦૪૫૧૮ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

6/366, સત્યમ એપાટમમેસટ, આઇટીઆઇ ગોરિા સામે, 
હરફાઇનરી રોડ િડોદરા, 

૨૭ શ્રીમિી ડી એસ ઠાકર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૩૨૭૭૫૫૫૨૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બી-18 સામરાજ્ય-1, અકોટા,મિુમહડુા. િડોદરા. 

૨૮ શ્રી આર.બી.પરમાર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૭૭૩૮૬૦૭ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in એફ-૧૬૪, િાગ્યલિમી ટાઉનશીપ, આિિારોડ િડોદરા 

૨૯ શ્રી.આર.જે.િડિી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૧૪૫૧૧૨૯૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

પહરિાર ચાર રથિા 
િાઘોડીયા રોડ િડોદરા 

૩૦ શ્રી.એ.એન.ચૌિાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૯૮૫૭૫૯૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in િરીનગર, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 

૩૧ શ્રી.કે.સી.િડિી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૫૩૧૭૮૩૮ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in 186 અયોધ્યાનગર સરદાર એથરેટ પાછળ આિિારોડ, 

િડોદરા 
૩૨ શ્રી સી.એમ.પરમાર પેટા 

હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૭૯૦૯૦૦૧૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in 

 

૮/૬૮ સરકારી િસાિિ જી.કોલોની, સખુરામનગર,  
અમદાિાદ-૨૧ 

૩૩ શ્રી આર.બી.િસાિા પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૬૭૯૫૭૭૯ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in એ-૨૧૬ હરધ્ િી-તસધ્ િી સોસાયટી એમ.એમ.િોરા 

૩૪ કુ.ટી.એસ.િાિોર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૬૦૧૬૮૨૩૨૯ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in ડી-૪૯ ઘનશ્ યામપાકમ સોસાયટી, સ ય ુસમા રોડ, છાિી 

િકાિનાકા, િડોદરા-૨૭ 

૩૫ શ્રી એમ.એ.શેઠ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૯૮૫૫૫૯૩૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

મોઢિાડા િખારફળી, િધંકુા જી. 
અમદાિાદ-૬૦ 

૩૬ શ્રી એમ.એસ.કુરેશી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૨૭૭૪૪૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in ૧/૩૦ મ્ યતુનતસપલ કિાટમર, િાસંીિાળા ઝાઉં, નિી મથ જીદ 

પાસ,ે છીપિાડ િમાલપરુ, અમદાિાદ-૦૧ 
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૩૭ કુ.એમ.િી.રાઠોડ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૮૭૫૮૧૦૪૧૭૬ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in ૨૦૬-સી, રેલ્ િે કોલોની, પ્રિાપનગર, િડોદરા-૦૪ 

૩૮ શ્રી આર.સી.સોલકંી જુ,ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૭૪૬૮૧૫૩૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in બી-૭ સરકારી કિાટમર સલાટિાડા િડોદરા 

૩૯ શ્રી કે.પી.સોઢા જુ,ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૬૮૬૯૧૩૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in બ્લોક ન-ં22 પ્રિમૌપિન ટાઉનશીપ સનફામામ રોડ, 

અટલાદરા, િડોદરા, 
૪૦ શ્રી િી.ડી.મકિાિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૩૬૩૪૭૨૦ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in ૮-એ ગીિાપાકમ સોસા.િરસાલી િડોદરા 

૪૧ શ્રીઆર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૭૨૪૨૧૨૭૩૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in એ-૧૪૫ હિરાબાનગર, બાપોદ િકાિનાકા પાસ,ે િાઘોડીયા 

રોડ, િડોદરા 
૪૨ શ્રી. ડી એમ .સિુારીયા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૨૫૭૮૭૮૨૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad @gujarat.in સબર એફ-૧-૨૩૨ રીશ્ર્ધ્િ તસશ્ર્ધ્િ સોસાયટી સમિા 

સિુાનપરુા િડોદરા-૨૩ 

૪૩ શ્રીમિી.એસ.આર. 
િટ્ટ 

જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૨૨૮૧૯૧૨૮૯ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

ઈ-૯, સયુોદય પાકમ પચંામિૃ પાસે ગોત્રી રોડ,િડોદરા 

૪૪ શ્રી.જે.િાય.વ્યાસ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૪૨૮૬૯૧૪૪૬ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બી-૨૦૧,ઈંગે ચેમ્બસમ કબીર મદંીર ફળીયા જુની 
કાછીયાિાડ લક્કડપીઠ રોડ િડોદરા 

 

૪૫ કુ. એચ.બી રાઠિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૬૦૦૦૨૩૪૬૬ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

જી-૭, ગાયત્રી ક્રુપા સોસાયટી-૨ સેિાસી રોડ સેિાસી 
િડોદરા 

૪૬ શ્રી.એચ.એસ.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૪૨૬૭૮૧૨૧૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

કૃષ્િ શેરી, દંિેશ્વર ગામ પ્રિાપ નગર રોડ િડોદરા 

૪૭ શ્રીમિી એમ.ડી. િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૨૪૩૫૯૨૬૯ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

સી-૧૦,અંકુરપાકમ સોસાયટી સી.કે.પ્રજાપતિ થકુલ નજીક 
લક્ષ્મીપરુા રોડ 

િડોદરા 
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૪૮ શ્રી એન.બી.પ્રજાપિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૪૦૫૧૪૫૭૭૫ 

 
૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

43-માિિનગર, તિિયનગર પાછળ, િરસાલી, િડોદરા. 

૪૯ કુ.ટી.સી.િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૮૭૪૦૪૫૨૧૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બી-311 સાઇ-તિિાર ફલેટ પનુમકોમ્પલિે પાછળ, 
િાઘોડીયા રોડ, િડોદરા 

 

૫૦ શ્રી.ડી.પી.ચાિડા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૭૯૬૩૪૪૩૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

બ્ લોક ન.ંએ રૂમ ન.ં૮ નાલદંા સરકારી િસાિિ, કલાદશમન 
ચાર રથ િા, િાઘોડીયા રોડ, િડોદરા-૧૯ 

૫૧ શ્રી.આર.એમ. 
ઘિેરીયા 

જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૮૦૦૦૮૩૬૦૫૫ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

B-2 383 તસિાિમ બગં્લોઝ સમા સાિલી રોડ,િડોદરા 

૫૨ શ્રી.એ.જે.ડોડીયા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૨૭૫૧૨૦૫૪૪ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એચ-૮, સલાટિાડા  સરકારી િસાિિ િડોદરા 

૫૩ શ્રીમિી એસ.એ.બાગલુ પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૨૨૮૨૦૯૮૦૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૧૪,નમ્રિા પાકમ દંિેશ્વર પ્રિાપ નગર રોડ િડોદરા 

૫૪ શ્રી.એચ.કે.રાઠોડ પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૧૩૭૦૯૧૨૪ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૨૪,િરંગ પાકમ િરિી રોડ િડોદરા 

૫૫ શ્રીમિી િી.એમ. ડાગં ે પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૦૩૩૩૬૨૧૭૨ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

૯૮૪,શીિમ નગર અંણબકા નગરની પાસે  ગોત્રી રોડ 
િડોદરા 

૫૬ શ્રી. એ.કે.િાઘલેા પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૫૬૭૭૪૩૦૩૩ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

સી-૨ સરકારી િસાિિ સિુાનપરુા િડોદરા 

૫૭ શ્રી.િી.એચ.પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૫૩૭૯૦૬૫૪૬ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

19- રાિજીનગર, િરસાલી,જીઇબીસામે કલ્યાનનગર 
પાછલ િરસાલી,િડોદરા. 

૫૮ શ્રી એસ.એમ.રાઠિા પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૯૮૫૬૪૫૮૩

૬ 
૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

એ1/54 દ્વારકાનગરી, િાઘોડીયાહરિંગ રોડ િડોદરા. 
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૫૯ શ્રી.એસ.કે.પડંયા પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૬૩૮૦૨૬૩૭૯ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

ડી-87 નિચેિન સોસાયટી ,િડોદરા 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િલસાડ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ કુ.ટી.એસ.બચા. જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val  gujarat.gov.in મોટા પારસીિાડ,િલસાડ 

૨ શ્રી.આર.એમ. િદ્રા. અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val  gujarat.gov.in મિીબાગ-૩,અબ્રામા,્લોટ-૩૪,િલસાડ 

૩ શ્રી.કે.કે.પથિાગીયા. હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - શ્રી ઠાકોરજી નગર,્લોટ-૨૯,સીિીલરોડ 
નનકિાડા,િલસાડ. 

૪ શ્રી.પી.ય.ુ પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૯/પારસ એપાટમમેસટ,મણિનગર સોસાયટી, તિિલ રોડ, 
િલસાડ 

૫ શ્રી.આઇ.એસ.પટેલ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૧૧૮, પચંિટી સોસાયટી, મોગરાિાડી, િલસાડ 

૬ શ્રીમિી.એમ.બી. 
મિિેા 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૫૦૧-અ, અમરજ્યોિ એપાટમમેસટ, િાલર, દેસાઇ ફણળયા 
િલસાડ. 

૭ શ્રીમિી.બી.એન. પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - તિરૂપિી સોસાયટી,િલસાડ. 
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૮ શ્રીમિી એમ. એમ. સૈયદ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૨૦૩, રજ્િાડી એપાટમ મેસટ, પોલીસ િડે ક્િાટર રોડ, 
અબ્રામા,િલસાડ. 

૯ શ્રીમિી એમ. એ. કદમ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - -  

૧૦૧, હદલબર એપાટમમેસટ, િનભરૂા રોડ, િલસાડ 

૧૦ શ્રી. એમ. જી. મલુ્લા. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ગ્રીન પાકમ , કોસબંા રોડ, િલસાડ 

૧૧ શ્રીમિી.બી.એમ. દેસાઇ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - િહરક્રુપા, મોરાિાગડા, િલસાડ 

૧૨ શ્રીમિી.જે.જે.પટેલ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ્લોટ ન.ં૧૨૯, ગોકુલિામ સોસાયટી, અબ્રામા, િરમપરુ 
રોડ, િલસાડ 

૧૩ શ્રીમિી.એન.ડી. 
પટેલ. 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ગીિાિંલી સોસાયટી,તિિલ રોડ,િલસાડ 

૧૪ શ્રી.એ.એમ.ટંડલે. પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - િદેલી, િગાલાલા, િલસાડ 

૧૫ શ્રી.જે.બી.ગાતંિિ. પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - એલ-૪, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 

૧૬ શ્રી બી.એસ.પટેલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - c/o શ્રી.જી.આર.પટેલ, ૨૮, િહર કંુિ સોસાયટી,અબ્રામા, 
િલસાડ 

૧૭ શ્રી.બી.કે.િિકર. પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - સરથિિી થકુલની બાજુમા,ંઅબ્રામા, િલસાડ 

૧૮ શ્રી.બી.એસ.િારલી. પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - એફ-૯,સરકારી િસાિિ,તિિલ રોડ,િલસાડ . 
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૧૯ શ્રી.એમ.બી.માથટર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - સતિથમરિ સોસાયટી, તસતિલ રોડ, િલસાડ 

૨૦ કુ.જે.એફ.ઠાકોર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - આઇ-૧૧, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 

૨૧ શ્રીમિી.એસ.એ.પટેલ. પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૧૨,જીગ્નેશ એપાટમમેસટ,મલુ્લા િાડી, િલસાડ. 

૨૨ શ્રીમિી.એન.આર. 
પટેલ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૧૧૮, પચંિટી સોસાયટી, મોગરાિાડી,િલસાડ. 

૨૩ શ્રીમિી.એમ.ડી. 
પટેલ. 

જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૨૦૯૩, સદુશમનપાકમ ,સીિીલ રોડ.િલસાડ. 

૨૪ શ્રીમિી.એફ.બી ઇથટબેરૂ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - શ્રી જે જે પડંીયા, માિિ કંુિ  સોસાયટી, તિિલ રોડ, 
િલસાડ 

૨૫ શ્રી.બી.કે.માિ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૫૦૧,શભંનુાિ એપાટમમેસટ,િશી ફણળયા,િાલર,િલસાડ 

૨૬ શ્રી.એમ.એ.શેખ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૪-બાલાજી એપાટમમેસટ,  િલસાડ 

૨૭ શ્રી.આર.િી.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ફિસિાડા, િલસાડ 

૨૮ શ્રી.બી.એન.આહિર. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ઉંટડી િા.જિ.િલસાડ 

૨૯ શ્રી.જી.આર.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - બગંલા ન.ં૯, રશ્મી પાકમ ,સત્યમ સોસાયટી સામ,ે િાલર, 
િલસાડ. 

૩૦ શ્રી.ડી.એમ.ટંડલે. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - કોસબંા, નિી લાિસી, િલસાડ 
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૩૧ શ્રી.એચ.એન.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - િનમુાન િાગડા, કોળીિાડ, િલસાડ 

૩૨ શ્રીમિી.પી.જી.કંુકિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ય-ુ૧૨, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 

૩૩ શ્રી.એચ.આર.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ૧૯-એ,માનશીકંુિ,રાિા હરષ્ના સોસાયટી,અબ્રામા,િલસાડ. 

૩૪ શ્રીમિી.એમ.ડી.  પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ્લોટ ન.ં૨૭, અમરનાિ પાકમ ,િાલર રોડ,સીિીલ પાસ,ે 

િલસાડ. 
૩૫ શ્રી.ડી.બી.આહિર પટાિાળા ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - આહિર ફણળયા, નનકિાડા, િલસાડ. 

૩૬ શ્રી.ડી.એમ.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - મગોદ, મિા ફણળયા, િલસાડ. 

૩૭ શ્રી.ડી.સી.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - - - ડીથપેસસરી રોડ, બરૂડીયા િાડ, િલસાડ. 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાપી-વ્યારા 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
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૧ શ્રી એન. એમ. ગાતંિિ જિલ્લા 
તિિોરી 
અતિકારી 
(ઇસચાર્જ) 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

ડી-૨/૬ સરકારી આિાસ પહરસર,પાનિાડી, વ્યારા 

૨ શ્રી એન. એમ. ગાતંિિ અતિક 
તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

ડી-૨/૬ સરકારી આિાસ પહરસર,પાનિાડી, વ્યારા 

૩ શ્રી િી.આઇ. મિીડા હિસાબનીશ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૪૬૯૩૭૭૩૩૮ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

મ.ુપો. કપરુા, િા..વ્યારા,જિ.િાપી 

૪ શ્રી એમ.એન.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૯૫૦૮૫૮૨ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

૭૧, રામકબીર સોસાયટી, થટેશન રોડ,વ્યારા, જિ.િાપી 

૫ શ્રી કે.એલ.ચૌિરી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૮૭૯૦૪૩૫૭૧ ૨૨૦૨૩૩ - તશિશહકિ નગર સોસાયટી,,વ્યારા,જિ.િાપી 

૬ કુ.કે.આર.ગામીિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૭૨૬૯૦૫૬૫૦ ૨૨૦૨૩૩ - ૪૪-તમિલનગર સોસાયટી, કાકરાપાર રોડ, વ્યારા,જિ.િાપી 

૭ શ્રી એસ.આર.ચૌિરી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૦૯૫૯૪૮૭૧ ૨૨૦૨૩૩ - ૫૪- શ્યામતિલા રેસીડસસી, મસુારોડ,વ્યારા,જિ.િાપી 

૮ શ્રી એ.સી.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૬૮૭૦૨૨૪૧૦ ૨૨૦૨૩૩ - તશિશહકિ-૧,મસુા રોડ,વ્યારા,જિ.િાપી 

૯ શ્રી પી.ડી.રાયકા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૮૨૫૫૯૦૫૧૯ ૨૨૦૨૩૩ - તશિશસ્ક્િ નગર-૨ ્લોટ ન-ં૬૧,કાનપરુા,વ્યારા 

૧૦ શ્રી એન. એસ.ગામીિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૮૨૬૦૮૦૭ ૨૨૦૨૩૩ - કાનપરુા(ખટાર ફણળય)ુ વ્યારા 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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૧૧ શ્રી એન. એન.પટેલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૦૯૯૪૫૨૫૬૮ ૨૨૦૨૩૩ - જુનુ ંઢોડીયાિાડ વ્યારા 

૧૨ કુ.િી.આર.ગામીિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૪૯૧૬૬૮૭ ૨૨૦૨૩૩ - કાનપરુા વ્યારા,જિ.િાપી 

૧૩ કલ્પનાબેન એન.ચૌિરી પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૬૮૭૦૨૦૧૪૯ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.કેળકુઇ,(નદી ફણળય)ુ િા.વ્યારા,જિ.િાપી 

૧૪ કુ. એસ.જે.ગામીિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૬૮૭૯૬૭૭૦૩ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.તસલેટિલે,પો.સીપીએમ.િા.સોનગઢ,જિ.િાપી 

૧૫ શ્રીમિી એચ.બી.ગામીિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૮૨૫૬૮૪૫૪૮ ૨૨૦૨૩૩ - એ-૨/૩ સરકારી આિાસ પહરસર,પાનિાડી, વ્યારા 

૧૬ શ્રી કે.જી. પટેલ જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૨૫૧૭૨૬૯૨ ૨૨૦૨૩૩ - સી-૧૧ શસ્ક્િનગર સોસા.અંિારિાડી રોડ વ્યારા 

૧૭ શ્રીમિી એન.એમ.ગામીિ જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૭૨૬૯૯૯૩૪૬ ૨૨૦૨૩૩ - સરીિાનગર સોસાયટી,ઘર ન-ં૧૫,વ્યારા,જિ.િાપી 

૧૮ શ્રી ડી.બી.ચૌિરી જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૭૬૦૦૦૨૭૦૨૬ ૨૨૦૨૩૩ - ૫૫-શ્યામતિલા રેસીસડસી, વ્યારા 

૧૯ શ્રીમિી એસ.બી.ઢોડીયા જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૯૪૮૪૧૩૨ ૨૨૦૨૩૩ - સીંગી ફણળય,ુવ્યારા જિ.િાપી 

૨૦ શ્રીમિી ટી.એન. પરમાર જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૯૨૮૧૭૩૬ ૨૨૦૨૩૩ - િાઉસીંગબોડમ, િા. વ્યારા,જિ.િાપી 

૨૧ કુ. ડી. કે.નાયક જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૫૧૧૨૪૨૩૧૫ ૨૨૦૨૩૩ - એ-૮ સરકારી ક્િાટમસ પાનિાડી, વ્યારા 
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૨૨ કુ.એસ.પી.ચૌિરી જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૭૫૮૦૪૩૫૯૧ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.સીંગી ફણળય,ુવ્યારા,જિ.િાપી 

૨૩ શ્રી ડી.એસ.પટેલ જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૫૩૭૫૦૭૭૬૮ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.સીંગી ફણળય,ુવ્યારા,જિ.િાપી 

૨૪ શ્રી એમ.સી.ચૌિરી જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૨૫૭૧૧૪૪૧ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.પાનાિાડી,િા.વ્યારા,જિ.િાપી 

૨૫ શ્રી એન.એ.ચૌિરી જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૦૯૭૧૮૧૭૯ ૨૨૦૨૩૩ - ઇસદ્રપ્રથિ સોસાયટી,પાનિાડી,િા.વ્યારા,જિ.િાપી 

૨૬ શ્રી આર.ટી.િળિી જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૫૩૭૯૫૫૭૦૪ ૨૨૦૨૩૩ - બી-૨૫,સરકારી ક્િાટમસ પાનિાડી, વ્યારા 

૨૭ શ્રીમિી આર.બી.ચૌિરી જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૧૪૧૨૦૫૬૫૨ ૨૨૦૨૩૩ - સરકારી ક્િાટમસપાનિાડી, વ્યારા 

૨૮ શ્રી જે.એચ.ગામીિ જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૨૪૭૪૪૫૪૨ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.મગરકુઇ,િાવ્યારા,જિ.િાપી 

૨૯ શ્રી જે.બી.ગામીિ જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૭૨૬૯૯૯૩૪૬ ૨૨૦૨૩૩  સી-૨/૮ સરકારી આિાસ પહરસર,પાનિાડી, વ્યારા 

૩૦ શ્રી બી.કે.ગામીિ પટાિાળા ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૧૩૩૯૪૦૬૦ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.સીંગી ફણળયુ ંવ્યારા જિ.િાપી 
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  પેસશન ચકૂિિા કચેરી,,અમદાિાદ 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં

ઓહફસ ઘ૨   

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬)   (૭) 

૧ શ્રી.ડી.તિ.પરીખ તિિોરી 
અતિકારી (પે) 

૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૪૦૦૬૫૦૮૪ - pension-
ahd@gujarat.gov.in બી,૨૦૧ ઇસદ્રપ્રથિ -૩ શ્યામલ ચાર રથિા સેટેલાઇટ 

અમદાિાદ 

૨ શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૯૫૫૮૮૯૭૧૧૫ - - જી/૨૩ સિિાસ ફલેટ જીિરાિ પાકઁ અમદાિાદ 

૩ શ્રી એ આર પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૯૮૯૬૮૧૦૫ - - બ્લોક ન ં૭૦૮-૪ સેક્ટર -૮ ઘ ટાઇપ ગાિંીનગર 

૪ શ્રીમિી ય ુપી ત્રીિેદી હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૨૧૯૦૭૬ - -  

૫ શ્રી.એ.એસ.પટેલ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૫૪૬૧૨૦૮ - - ૧,ગિિાલ એપાટઁમેંટસ માનિ કલ્યાિ આશ્રમની પાછળ 
મણિ નગર અમદાિાદ 

૬ શ્રી.આઇ.સી.શાિ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૩૯૫૪૫૬ - - બી-૨૨, ઇન્સદરાનગ૨, ગિુરાિ થટેહડયમ પાસે, મોટેરા  રોડ, 

સાબ૨મિી, અમદાિાદ 

૭ શ્રીમિી  એચ ડી. પટેલ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૦૮૩૯૪૨૨૩ - - કે કોલોની સી જી રોડ અમદાિાદ 

૮ શ્રી એસ.આર.િાિસાર નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૭૯૦૩૮૪૧૮ - - ૧- સોનલ  સોસાયટી, ગરુુકુલ રોડ ,મેમનગર , અમદાિાદ 
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૯ શ્રી.કે.કે.ગોિલે નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૦૪૭૪૫૦ - - ૫,િરીગીરીઍપાટ્મમેંટ,િાટકેથિરસકમલ.ખોખરા.અમદાિાદ. 

૧૦ શ્રી એન ઈ મેકિાન નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૬૬૩૪૯૧૮ - - ૮,એબેનએિરસોસાયટી,િાડીલાલથટાફસોસાયટીપાસે, 

૧૧ શ્રીએસ. એસ.લલીિ નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૫૪૬૧૩૪૪ - - એ.એસ-૧ પાિમ એપાટમમેસટસ, ગિેશ ગલી, દિિી 
સોસાયટી, મિીનગ૨, અમદાિાદ 

૧૨ શ્રી.એમ.એ.શેખ નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૭૬૦૦૮૬૨૭૦૩ - - સી-૪ સકુુન ડુ્લકે્શ ગાિંી થરિુી કો ઓ િા સો અમદાિાદ 

૧૩ શ્રી જે એન પારેખ નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૨૭૩૧૯૭ - - એ-૧૪ તનત્યાનદં સોસાયટી ,નદીઆદ ,૩૮૭૦૦૨ 

૧૪ કુ એસ  એમ બરાસરા નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૭૬૩૧૩૩૩ - - બી -૩૧ િાગિિ નગર સોસાયટી .સોલરોડ ,અમદાિાદ-
૬૧ 

૧૫ શ્રી.  બી પી તત્રિેદી નાયબ 

હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૯૮૧૭૯૯૨૬ - - ૪૦૫,સેત્રુિંય ફ્લેટ ,શકંર આશ્રમ સામ ે,પાલડી,અમદાિાદ 

૧૬ શ્રી એચ. કે. ડાિી પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૦૯૧૦૬૦૨૫ - - ડી-૪ શાતંિનાિ ફલેટ િેિલપરુ અમદાિાદ 

૧૭ શ્રી.િી.એ.રાિલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૨૧૪૬૯૪૪ - - ૨૮૪૦ પીપરડીની પોળ રાયપરુ અમદાિાદ 

૧૮ શ્રી.આર.બી.દાયમા પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૪૪૭૪૨૩૦ - - ૯-જીિનકલા સો િલિરંગ સો પાસે િેિલપરુ અમદાિાદ 

૧૯ શ્રીમિી એ જે દિ ે પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૭૪૧૪૨૨૪ - - ૧૨૧ જીિનદીપ રો િાઉસ િલિેિ અમદાિાદ 
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૨૦ શ્રી એ.કે.તત્રિેદી પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૯૩૯૯૮૯ - - એ-૭૭ િયિાન ુસોસાયટી,ઘાટલોડીઆ અમદાિાદ -૬૧ 

૨૧ શ્રી એ. એન. પડંયા પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૯૮૩૭૩૬૬૮ - - 3૨, નેમીનાિ સોસાયટી તિિાગ-૧ સાક માકેટની બાજુમા 
રાિીપ 

૨૨ શ્રીમિી  તિ. આર. ચાિડા પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૬૮૭૯૬૯૯૪૭ - - એ-૬૯, બાજીગર સોસાયટી, આનદં નગર ચાર રથિા 
સેટેલાઇટ અમદાિાદ ૧૫ 

૨૩ શ્રી બી એસ શમામ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૬૨૪૨૧૨૩૧૩ - - એ-૨૨, રંગકૃપા  સોસાયટી, જીિરાિપકમ   , િેિલપરુ, 

અમદાિાદ 

૨૪ શ્રી ડી આર ચોકસી પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૬૦૩૦૪૧ - - બ્લોક ન-ં૮/૮૫ પિૂન એપાટમમેંટ ,િાસિા અમદાિાદ-૭ 

૨૫ કુ ડી બી પટેલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૪૮૨૮૦૦૭ - - ૫૧-િસિં તિિાર સોસાયટી કઠિાડા રોડ નરોડા અમદાિાદ 

૨૬ એમ એન િીરડીઆ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૦૦૦૩૩૦૭૩૫ - - ૩૦- લક્ષ્મી ક્રુપા સોસાયટી  િટિા રોડ  ઇસપંરુ અમદાિદ 

૨૭ એસ જી શાિ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૧૨૭૬૭૬૦૭ - - િગિિી તનિાસ , િકીલ િાડી સોસાયટી મિી નગર 

અમદાિાદ 

૨૮ એમ બી પચંોલી પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૪૦૫૭૬૧ - - કીંિલ -૫૮ કંુદન ટેનામેસટ  િાસિા અમદાિાદ 

૨૯ ટી એસ પજુારા પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૭૩૪૦૭૫૬૭૭ - - કે -૨૯ કે કોલોની સરકારી િસાિિ નિરંગપરુા અમદાિાદ 

૩૦ શ્રી  જે એસ પડિરીઆ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૯૦૬૩૩૯૮ - - ૩- ચોક્સી ની ચાલી -પાિીની ટાકી પાસે ઉત્તમ નગર 

મિીનગર અમદાિાદ 
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૩૧ શ્રી જી આર બારોટ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૦૦૦૬૩૩૭૪૪ - - બી-૪૦૩ પાિન િીિમ એપાિમમેસટ કાકદીઆ િોથપીટલ સામે 
બાપનુગર અમદાિાદ 

૩૨ શ્રી એમ આર દેસાઇ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૮૬૬૧૧૬૯૯૬ - - મધરુ લિમી સોસાયટી િેિલપરુ  અમદાિાદ 

૩૩ કુ. બી.બી.રાયકા જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૧૩૬૭૬૭૨૬ - - જુના પ્રાિતમક આરોગ્ય કેસદ્ર સામે રબારી િાસ ડિોળા 
ગાિંીનગર 

૩૪ શ્રીમિી.ય.ુપી.ડાિી જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૭૯૯૬૪૧૨૦ - - ૩૧,નિપ્રકાશ સો  મલાિ િળાિ રોડ અમદાિાદ 

૩૫ શ્રી.આર.એસ.િાટી જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૫૧૮૮૨૮૦ - - એ-૬ દુગાપાકઁ સો કઠિાડા રોડ અમદાિાદ 

૩૬ શ્રી િાય એ મલેક જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૧૭૩૦૯૮૦૨૨ - - ૧,જાબિુાલા .સોસાયટી જાગતૃિ થકુલની પાછળ મક૨બા 
સ૨ખેિ અમદાિાદ 

૩૭ શ્રી.પી.જી.ઉપાધ્યાય જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૦૧૯૭૮૩ - - ય-ુ૪૦૭ શ્રીનદંનગર તિ-૨ િેિલપરુ અમદાિાદ 

૩૮ શ્રી આઇ જી ગોિલે જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૮૬૦૮૨૭ - - મ.ુદાિા િ.કપડિિં જી.ખેડા 

૩૯ શ્રી એન. એમ.ઠકક૨ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૭૦૮૪૩૨૩ - - અાઃ- ૪, સ૨ુિીપાકમ ,ખારિાલા ફેકટરી   ,ઇસનપરુ   રોડ, 

અમદાિાદ 

૪૦ શ્રી િી ડી શાિ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૦૪૩૮૧૦૦૩ - - બી-૫ નિકલ૫્ ફલટ  પાલડી અમદાિાદ- ૭ 

૪૧ શ્રીપી.જે.દત્ત જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૯૮૭૭૧૭૬૫ - - ૯૬૮/નિી િડિાળી પોળ ,શાિપરુ ,અમદાિાદ 

૪૨ શ્રી કે.એન. પરમાર જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૬૨૨૧૭૫૫ - - ૧૦૦,િારિ નગર ,છેપા કબ્રથિાન સામ,ે ગેિા મહંદર 

,અમ્દાિાદ 

૪૩ શ્રી એસ.પી ચાિડા જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૭૨૩૦૭૯૩ - - નાની િાિડી ,િા. રાિપરુ જી. અમદાિાદ 
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૪૪ કુ. એસ. જી. િગેડ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭  - - મ.ુ િાસિા, િા. બાિળા, જી. અમદાિાદ 

૪૫ શ્રી કે.ડી. બાિળીયા જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૬૦૧૮૮૪૧૮૭ - - મ.ુ ઉમરાળા, િા. રાિપરુસ જી. અમદાિાદ 

૪૬ કુ. કે. જી.શેખ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૪૮૭૧૪૫૬ - - ચોિો માળ, બી-૧૪, બિુામની ફ્લેટ, લાલા કોમ્્લેિ ,શાિ 
આલમ, અમદાિાદ 

૪૭ શ્રી જે  બી ચલાલીઆ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૯૮૧૦૬૩૦ - - રાિ ટેલર , જુના થિામીનારાયિ મદંીર પાસે બોટાદ 

૪૮ શ્રી સી ડી તનનામા જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૦૮૬૪૦૯૫૯ - - ડુ્લેિ નબંર-૧૪,િરીનગર સોસાયટી,િાિોલ ,ગાિંીનગર 

૪૯ શ્રીમિી એમ આર પટેલ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૩૪૭૩૩૭૯૯૨ - - હરશ્ના થટેટ બેક સોસાયટી, નિા િાડિ ,અમદાિાદ 

૫૦ શ્રી  એન  એમ  પરમાર ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૬૯૦૨૫૨૫૩૨ - - ગ્રીન પાકમ સોસાયટી, ૪૮ તિિાગ-૧ ચાદંખેડા, અમદાિાદ 

૫૧ શ્રી.એલ.પી.પરમાર ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૬૮૭૦૩૪૧૦૭ - - ૭૨, માિેકલાલ િરીલાલ મીલ ની ચાલી,સ૨સ૫ર , 

અમદાિાદ 

૫૨ શ્રી જી એમ ૫૨મા૨ ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૭૬૦૦૬૦૨૨૫૭ - - ડી-૧૨ બી કોલોની સરકારી િસાિિ અમદાિાદ 

૫૩ શ્રી એન એમ શ્રીમાળી ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૯૩૯૩૯૦ - - ૫૬,પોપટલાલની મોિનનીચાલી સરસપરુ અમદાિાદ 

૫૪ શ્રીમિી એસ એસ િાઘલેા ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૩૭૫૮૨૮૮૮૭ - - એ - ૨૩, સ૨કારી   િસાિિ, ગલુબાઇ ટેકરા , આબાિાડી, 
અમદાિાદ - ૧૫ 
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તિિાગીય તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 
અ.ન.ં નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં
કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એ.એ.કહડયાિાલા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૨૫૯૬૩૨૧૫ ૨૨૬૮૦૧૨૪ to-dto-

ahd@gujarat.gov.in 
૭, સકુુન-૩કો.ઓ.સોસાયટી લી. સરખેિ-જુિા પરુા રોડ 

હરલાયસસ પાસેિેિલપરુઅમદાિાદ. 
૨ શ્રી જે.બી.રબારી અતિક 

તિિોરી 
અતિકારી 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૩૪ ૯૯૨૪૨૭૫૪૪૫ --//-- addlto-dto-

ahd@gujarat.gov.in 
બી-૮બ્રહ્મ સત્ય સોસાયટી,અજુ મન આશ્રમ 
પાસચાદંલોડીયાઅમદાિાદ-૩૮૨૪૮૧ 

૩ શ્રી એમ.એસ.પરમાર હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૨૭૫૨૯૭૫૪ 

૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ 
--//-- --//-- ૧૬ ણગહરિારી સોસાયટી રાિાથિામી રોડ રાિીપ 

અમદાિાદ-૭ 
૪ શ્રીમિી ડી.એચ.િટ્ટ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૦૪૨૭૪૬ --//-- --//-- ડી-૪૦૧ વ્રિતિિાર ચદંન પાટી ્લોટ પાસેસેટેલાઇટ 

રોઅમદાિાદ 

૫ શ્રી આર.એચ.રાિપરીયા ના.હિસાબ
નીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૨૧૯૦૭૭ --//-- --//-- ૮૦.સયુોગ - ૯૯ બગ્લોઝ કેયરુ પાકમની બાજુમાતંનકોલ 
નિા નરોડા રોડઅમદાિાદ. 

૬ શ્રી િી. એમ. પટેલ ના.હિસાબ
નીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૨૫૩૨૭૭૩૬ --//-- --//-- બી-૧૬તનતિદ એપાટમમેંટજેઠાિાઇ 
પાકમનારાયિનગરપાલડી અમદાિાદ. 

૭ શ્રીમિી ટી.આર.હરશ્ર્ચ્શ્વયન ના.હિસાબ
નીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૨૫૮૫૨૭૨૯ 
૯૪૨૭૮૦૩૭૩૫ 

--//-- --//-- બી/૨૧, બેિેલ કૃપા સોસાયટી, િી૨િ િાઉસીંગની પાસ,ે 
િરીપરુામિીનગ૨, પિુમ, અમદાિાદ 

૮ શ્રીમિી એ.એસ.પટેલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૪૧૯૫૩૬ --//-- --//-- જી-૧પિમકુિ સોસાયટીતિિાગ-૩ મેઘાિીનગરઅમદાિાદ. 

૯ શ્રી.એસ.એચ.િટ્ટ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૯૮૮૫૮૬૧૫ --//-- --//-- ૨૦૩, દારેિ૨મ ગલુીથિા મસ્થિદ સામ,ે હિિંમિજીગ૨ 
સોસાયટી,રોયલ અકબ૨ ટાિ૨ પાછળ, સ૨ખેિ રોડ, 

અમદાિાદ. 
૧૦ શ્રી આર.ડી.બલિાિી પેટા ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૭૪૧૪૦૯૭૮ --//-- --//-- સી-૩૨િય યોગીરોિ એપાટમમેસટ કો.ઓ.સો.લી. િરે 
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હિસાબનીશ કૃષ્િનગરસરદારનગરઅમદાિાદ-૩૮૨૪૭૫. 
૧૧ શ્રીમિી જે.એન.રાઠોડ પેટા 

હિસાબનીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૭૮૮૧૫૭૪૪ --//-- --//-- સી/૨૪. તશિ ટાિરસોિરાબજી કમ્પાઉસડજુના 
િાડિઅમદાિાદ-૧૩ 

૧૨ કુ. ય.ુ એમ. પટેલ પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૯૮૦૦૦૩૭૭ --//-- --//-- સી-૨ પ્રાિમના એપાટમમેસટિીરાિાડીમિાિીરનગર 
રોડઅમદાિાદ. 

૧૩ કુ એસ. પી. જાથકર પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૬૩૮૦૬૧૯૪૯ --//-- --//-- ૨-મેઘિારા કંુિ નિી સીિીલ િોથપીટલઅસારિા 

૧૪ શ્રી બી.એમ.પડંયા જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૭૯૩૧૪૦૪૩ --//-- --//-- ૨૦૪ રીશ એિસય-ુ૨તનરાિં ચોકડી રોડિસ્ત્રાલઅમદાિાદ. 

૧૫ શ્રીમિી જે.કે.પોકીંયા જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૧૮૭૨૨૭ --//-- --//-- એ-૨૦એપલ રેસીડસસીતનકોલ રોડખોડીયાર મદંીરની 
બાજુમાઅંમદાિાદ. 

૧૬ શ્રી એસ.આર.ઠાકોર જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૯૮૯૭૪૪૬૫ --//-- --//-- એ/૧/૨૩ગાયત્રી સોસાપટીસૈિપરુ બોઘાનરોડા 
રોડઅમદાિાદ. 

૧૭ શ્રીમિી કે.િી..કાપડીયા જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૨૪૧૭૪૨૭૨ --//-- --//-- ૯૬ ગિપિ સોસાયટી શાિીબાગકેમ્પ રોડઅમદાિાદ-૪ 

૧૮ શ્રીમિી િી.બી.ણબિોલા જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૦૯૫૧૪૨૭૯ --//-- --//-- એલ-૫/૨૩સરકારી િસાિિશાસ્ત્રીનગરનારિપરુા.  
અમદાિાદ 

૧૯ શ્રી કે.આર.પટેલ જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૨૫૦૭૦૨૭૫ --//-- --//-- ઇ-૧૨શ્યામ એપાટમમેસટ-તિિાગ-૨ સરકીટ િાઉસ 
પાસેશાિીબાગઅમદાિાદ-૩૮૦૦૪ 

૨૦ કુ.કે.જી.મકિાિા જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૭૪૦૫૨૬૦૩૨૬ --//-- --//-- ૨૭૦/એ/૪૮પટેલ પરમાનદંની ચાલીતિિય પેરોલ 
પપંની સામેરણખયાલ રોડઅમદાિાદ-૩૮૦૦૨૧. 

૨૧ કુ.એમ.જે.મોદી જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૭૪૬૬૬૫૫ --//-- --//-- બી-૨/૪સરકારી િસાિિશાિીબાગ, ડફનાળા, અમદાિાદ 

૨૨ શ્રી. એ. િી રાઠોડ પટાિાળા ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૭૮૭૪૫૧૦૬૨૬ --//-- --//-- એન-૨ ઓફીસર કોલોનીમઘેાિીનગર,અમદાિાદ 
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૨૩ શ્રી. આઇ. એમ. પઠાિ પટાિાળા ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૭૯૭૯૭૮૬૧ --//-- --//-- સી-૫ અંકલેશિરીયા બ્લોક. ખાનપરુ,અમદાિાદ. 
 

 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, ગાિંીનગર 
અ.ન.ં નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં
કચેરી ઘર 

૧ શ્રી જે આઇ હિિંડોચા  તિિોરી 
અતિકારી 
(પેસશન) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧ - - treasury_pension_gnr@
gujarat.gov.in 

્ લોટ ન.ં ૮૭૯/૨, સેકટર ૧૩-બી, ગાિંીનગર 

૨ શ્રી બી.એચ.પટેલ અતિક 
તિિોરી 
અતિકારી 

૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦ - - --//-- બ્લોક ન ં૭૦૩/૫, સેક્ટર ૮, ગાિંીનગર 

૩ શ્રી સી એ પટેલ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૨ - - --//-- ન ં૧૪ ણચત્રકુટ રો િાઉસ ચાદંલોહડયા, 
૪ શ્રીમતિ એ એ છાયા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- ્લોટ ન ં૯૧૪/૨ સેક્ટર ૧૩-બી, ગાિંીનગર 

૫ કંુ. કે. એમ. પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫ - - --//-- ૧૮૮/૬, ચ-ટાઇપ, સે-૩૦, ગાિંીનગર 
૬ શ્રીમતિ કે એલ િટ્ટ ના.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯ - - --//-- એફ ૪૧ નદંનિન-૩ સેટેલાઇટ િોિપરુ ગામ ચાર રથિા 

પાસ ે અમદાિાદ 

૭ શ્રી એ એસ શમામ ના.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૨ - - --//-- ૫૧"કે કોલોની" નિરંગપરુા અમદાિાદ 

૮ કુ ડી.સી.મોઢ ના.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫ - - --//-- ્લોટ ન-ં૧૬૫૫/૧, સે.ન.ં ૨-ડી, ગાિંીનગર 

૯ શ્રી એ એમ પહંડિ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- બ્લોક ૧૦૮/૪ છ ટાઇપ સકે્ટર -૨૨ ગાિંીનગર 

૧૦ શ્રી આર આર ગોસાઇ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩ - - --//-- ૧૪૭/૫ બી ૧ ટાઇપ સકે્ટર-૨૩ ગાિંીનગર 

૧૧ શ્રીમિી એમ.એ.પટેલ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- સે.ન ં-૨૨ બ્લોક-૧૦૨/૧૦ છ ટાઈપ , ગાિંીનગર 

mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
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૧૨ કુ કે.એસ.સોલકંી પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯ - - --//-- રામજી મદંીરની  ચાલી રેલ્િે થટેશન પિુમ કલોલ 

૧૩ એ.એ.સોલકંી પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫ - - --//-- ૧૪૦/૨, બી૧-ટાઇપ, સે-૨૩, ગાિંીનગર 
૧૪ કુ. જે.સી. કિસાગરા પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૬ - - --//-- સી/૫૦૩, શકુનતિલાસ એપાટમ . સરગાસિ ચોકડી. 

ગાિંીનગર 
૧૫ શ્રીમતિ એન એન રાિલ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- ્લોટ ન ં૭૯૫/૨ સેક્ટર-૪ સી ગાિંીનગર 

૧૬ કુ.એન ડી ગોહિલ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯ - - --//-- ૬૪૬,સેક્ટર-૬ બી ગાિંીનગર 

૧૭ શ્રી બી કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫ - - --//-- પેિાપરુ,ચરેડી રોડ,િા જી ગાિંીનગર 

૧૮ શ્રી જે બી રાઠોડ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૬ - - --//-- મ.ુ ણબલમિા િા. દેિગામ જી ગાિંીનગર 

૧૯ શ્રી એચ આર પરમાર જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫ - - --//-- ન ં૪૮ થિસ્થિક સોસાયટી,તિસનગર,ણલિંક રોડ,મિસેાિા 
૨૦ શ્રીમતિ કે િાય જાડજેા જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩ - - --//-- બ્લોક ન ં૮૨/૫ સેક્ટર-૬,ગાિંીનગર 

૨૧ કુ. િી પી ડાિી જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- સી.૨૦૪,સામ્િિી ફ્લેટ,ઘાટલોહડયા,અમદાિાદ 

૨૨ શ્રી એ પી રાઠોડ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- મ.ુિેળાિાસ,િા.દાિંીિાડા,જી બનાસકાઠંા 
૨૩ શ્રી ડી એસ ણલિંબાિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪ - - --//-- મ.ુબાિળીયા(પાલ),પો.કિાદર,િા.ણિલોડા 
૨૪ કુ. એ કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫ - - --//-- ન ં૩૭,અિિપરુી સોસાયટી, ગાયત્રી મહંદર સામ,ે અંણબકા 

િાઇિે, કલોલ 

૨૫ કુ. એન એ પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૬ - - --//-- ગામ મડંાલી પો. ખરોડ િા તિજાપરુ જી મિસેાિા 
૨૬ શ્રી આર બી ઠાકોર જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩ - - --//-- ગામ ડરે િા.જી.પાટિ િચલી પાટી 
૨૭ શ્રી કે એ કટારા જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩ - - --//-- મ.ુડઢિાિ,િા.તિિયનગર,જી.સાબરકાઠંા 
૨૮ શ્રી જે જે ચૌિરી જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩ - - --//-- મ.ુમોટામેળા,િા.િાનેરા,જી.બનાસકાઠંા 
૨૯ શ્રીમતિ પી પી પરમાર પટ્ટાિાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩ - - --//-- ન ં૪૪ સત્યમ સોસાયટી,રો િાઉસ,ચાદંખેડા 
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પેસશન ચકૂિિા કચેરી, િડોદરા 
અ.ન.ં નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં
કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય તિિોરી 
અતિકારી 

(પે) 

૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩ - ppo-vad@gujarat.gov.in ૧૦,સત્ય તિલાસ સોસાયટી,પોલ પાકમ પાસ ે, આર 
.ટી.ઓ. રોડ , િારતસયા , િડોદરા 

૨ શ્રી એસ.એમ. લાડ અતિક 
તિિોરી 
અતિકારી 

૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૭૨૫૪૬૫૪૪૦ - - ય-ુ૩ ઓહફસસમ કોલોની, અલકાપરુી , િડોદરા 

૩ શ્રીમિી િી.એમ.ઝાલા હિસાબનીશ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૬૮૭૬૦૪૪૩૯ - - બી-૧૭ તિિયનગર, સરકારી િસાિિ, િરિી િારતસયા 
રીંગ રોડ , િડોદરા 

૪ શ્રી એ.બી.જાદિ હિસાબનીશ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૨૪૯૯૯૦૦૧ - - મ.ુપો-ડબકા , િા-પાદરા , જિ-િડોદરા ૩૯૧૪૪૦ 
૫ શ્રીમિી જે. બી. ચૌિરી નાયબ  

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૫૫૮૮૧૧૭૬૮ - - ઓહફસસમ ફ્લેટ, કેટેગરી-ડી-૮ બ્લોક ન-ં૨ અલકાપરુી 

િડોદરા 
૬ શ્રીમિી  એસ.એસ.િોશી નાયબ  

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૦૯૨૭૧૦૫૪ - - ૧૦૨, િનક એપાટમમેસટ, િાિી પોળ નાકા, દાહંડયાબજાર  

િડોદરા 
૭ શ્રી ડી.એચ.શાિ નાયબ  

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૮૯૮૭૯૩૯૦૩ - - ૪૪, સરુમ્ય સફાયર, મોટનાિ મહંદર રોડ, િરિી દેિા 

રોડ િડોદરા 
૮ શ્રીમિી એલ.એચ.પાઠક પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૮૨૫૦૯૮૦૩૧ - - ૧૪૫,આદીનાિ સોસાયટી િી.આઇ.પી રોડ કારેલીબાગ 

િડોદરા 
૯ શ્રીમિી એ.એસ.શાિ પેટા ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૭૨૫૬૭૫૨૫૩ - - "સમુતિ" ૭-િયશ્રી મિાકાળી સોસાયટી દીપ અ ચેમ્બર 
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હિસાબનીશ પાસ,ે માિંલપરુ િડોદરા 
૧૦ શ્રીમિી જી.એસ.િૈિ પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૨૫૨૬૯૨૦૭ - - ૩૦૪,સાઇંનાિ ટાિર  ખારીિાિ રોડ દાહંડયા બજાર 

િડોદરા 
૧૧ શ્રીમિી એસ.ટી દિે પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૭૯૮૯૮૦૬૧ - - એચ-૨૧, ઇ સદ્રપ્રથિ સોસાયટી, ચાિકય પરુી ચાર રથિા 

િડોદરા 
૧૨ શ્રી એન.એમ.િસાિા પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૫૫૮૮૧૧૦૯૮ - - સી-૧/૬૫ શ્રી િલ્લિટેનામેસટ િૈષ્િિપાકમની બાજુમા ં

એમ/એમ/વ્િોરા શો-રૂમની સામે િડોદરા 
૧૩ શ્રી જે .આર.ચૌિાિ પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૪૦૯૪૮૫૮૭૧ - - એ-૧૮, સરકારી િસાિિ, ગિેશનગરની બાજુમા ં, 

ગોરિા  િડોદરા 
૧૪ શ્રી એમ.ડી.પટેલ પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૮૯૮૨૯૮૯૯૦ - - સી-૧૬ સરેુશ પાકમ ન-ં૨ પહરિાર ચાર રથિા પાસ ે

િાઘોહડયા રોડ , િડોદરા 
૧૫ શ્રીમિી બી.પી.પડંયા પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૭૩૮૩૩૧૯૯૧૯ - - બી-૪૩, રેિાપાકમ સોસાયટી, કલાદશમન ચાર રથિા 

િડોદરા 
૧૬ કુ.પી.આઇ. પાલ પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૦૩૩૫૫૮૧૬૪ - - C/o સિંયિાઇ જી. પટેલ, I.O.C કોલોની, I.O.C. ટાઉન, 

િડોદરા. 
૧૭ શ્રી િી.જે.ચૌિરી પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૪૨૮૨૧૯૬૬૬ - - C/o બાબિુાઇ ચૌિરી, ONGC કોલોની, િડોદરા. 

૧૮ શ્રી આઇ.એસ.અમીન જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૫૫૮૮૨૨૯૭૬ - - બી-૭૯ મધસુાગર સોસાયટી , િડસર રોડ , િડોદરા 
૧૯ શ્રી એસ.કે.િૈયા જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૫૫૮૮૧૧૩૨૮ - - "તશિકંુિ" કાકાસાિબેની પાગા , દાહંડયા બજાર િડોદરા 
૨૦ શ્રી આર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૦૯૨૦૪૯૯૬ - - મ.ુપો- મિુપરુ (રેલાયપરુા) િા-પાદરા જિ-િડોદરા -

૩૯૧૪૪૦ 
૨૧ શ્રીમિી િી.એમ.નાયક જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૮૨૫૦૬૯૮૬૪ - - સી-૨ િનલક્ષ્મી સોસાયટી ન-ં૧ કારેલીબાગ િડોદરા 
૨૨ શ્રીમિી કે.સી. શાિ જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૨૪૯૮૬૬૪૩ - - ૧૦, ગોકુલનગર સોસાયટી, આિિા રોડ , િડોદરા 
૨૩ શ્રીમિી  એમ.પી પટેલ જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૮૨૫૫૫૪૭૩૪ - - ૨૪/એ, કલ્યાિબાગ સોસાયટી, દીપ ચેમ્બર નજીક 
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માિંલપરુ , િડોદરા 
૨૪ શ્રી એમ.એ.િડિી જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૭૬૦૦૫૯૭૩૩૭ - - બી-૪/૫, નાલદંા, િાઘોડીયા રોડ િડોદરા 
૨૫ શ્રી એમ.એ.વ્િોરા જુ.ક્લાકમ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૭૮૭૮૫૦૫૦૧૦ - - ૯૦,િ િરૂિ નગર, છાિી િકાિ નાકા, અમર આઇસ  

ફેક્ટરીની બાજુમા ં, િડોદરા 
૨૬ શ્રી એસ.ડી. સોલકંી પટાિાળા ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૦૯૮૭૦૭૪૦ - - ૫૬૫, સગંમ સિાદ ક્િાટસમ , િરિી રોડ , િડોદરા 
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તનયમ સગં્રિ-૧૦ 
પ્રક૨િ : ૧૧(તનયમ સગં્રિ--૧૦) 

તિતનયમોમા ંિોગિાઈ કયામ મિુબ મિનેિાિાનંી ૫ઘ્િતિ સહિિ દરેક અતિકારી અન ેકમમચારીને મળતુ ં
મિનેિાણુ ં: 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિિા-ડાગં 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી.એન..પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૧૯૮૧.૦૦ ૩૧૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે.સી. ગાતિિ હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦.૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી.િી.િસાિા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૦૫૫.૦૦ ૨૮૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એસ.સી.ગિળી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૩૦૪.૦૦ ૨૮૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એમ.જી. રાઠોડ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૯૬૨૮.૦૦ ૨૮૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ.એસ.ગાતિિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૦૭૬૭.૦૦ ૨૮૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી જે. જે.કાિડોળીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૬૦૩૮.૦૦ ૨૮૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એમ.એસ.ગાતિિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૫૪૯.૦૦ ૨૫૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ટી.બી. ગાગંડેુ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૫૦.૦૦ ૨૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એમ.એમ.િાઘમારે પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦.૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એમ.એન.રાિિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦.૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી જુ. કારકુન ૧૬૯૫૧.૦૦ ૨૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એચ.ઝેડ.ગાગંોડા જુ. કારકુન ૭૮૦૦.૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જે.ઝેઙ.ઠાકરે પટાિાળા ૨૩૧૭૪.૦૦ ૨૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એમ.પી. ચૌિરી પટાિાળા ૨૨૯૧૦.૦૦ ૨૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એચ. જે. ગાિડા પટાિાળા ૨૩૯૦૭.૦૦ ૨૧૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી િી પરીખ      
(ઇન ચાર્જ) 

શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૬૧૨૭૫ ૭૨૧૬ 

 
તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.બી.ટી.જાની અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૯૨૫૫ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 
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૩ શ્રીમિી જે.એસ.શાિ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૬૯૧૧ ૬૧૧૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ડી.એમ સોનારા હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એ.બી િોષી હિસાબનીશ ૫૧૨૭૨ ૫૬૨૬ તનયમોનસુાર 

૬. શ્રી િી.એસ પટેલ હિસાબનીશ ૪૯૫૦૧ ૫૪૭૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી એ.ડી.િટ્ટ હિસાબનીશ ૫૩૯૦૫ ૫૮૫૨ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી.કે.કે.દિે હિસાબનીશ ૫૧૪૨૨ ૫૬૨૬ તનયમોનસુાર 

૯. શ્રીમિી 
આઇ.િી.ગુડંચેીયા 

હિસાબનીશ ૫૨૧૫૭ ૫૭૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૦. શ્રી ડી.એચ.ધ્રિુ ના.હિસાબનીશ ૪૨૨૭૮ ૪૮૫૪ તનયમોનસુાર 

૧૧. શ્રીમિી પી પી િોળીયા ના.હિસાબનીશ ૪૨૯૧૨ ૪૯૦૯ તનયમોનસુાર 

૧૨. શ્રીમિી પી.એન.મિિેા ના.હિસાબનીશ ૪૬૪૫૨ ૪૯૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૩. શ્રી એસ આર પટેલીયા ના.હિસાબનીશ ૪૨૯૩૭ ૪૯૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૪. શ્રીમિી આ૨.એ.હકશ્યન ના.હિસાબનીશ ૪૬૭૫૨ ૫૨૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૫. શ્રી એચ.કે.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૬૮૫૨ ૫૨૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૬. શ્રી.એન.િી.ગાિંી ના.હિસાબનીશ ૪૨૪૨૧ ૪૫૯૨ તનયમોનસુાર 

૧૭. શ્રી ડી એમ ગાિંી ના.હિસાબનીશ ૪૨૭૨૧ ૪૮૯૨ તનયમોનસુાર 

૧૮. શ્રી એસ એસ િાટીયા ના.હિસાબનીશ ૪૮૪૫૩ ૫૩૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૯. શ્રી કે.જી.મકિાિા ના.હિસાબનીશ ૩૮૭૬૪ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૦. શ્રી એમ બી પડંીિ ના.હિસાબનીશ ૪૩૯૦૯ ૪૯૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૧. શ્રી જે.એમ.રાઠોડ ના.હિસાબનીશ ૪૭૩૬૬ ૫૦૧૦ તનયમોનસુાર 

૨૨. શ્રી એચ.બી.પટેલ પે.હિસાબનીશ ૪૧૪૯૧ ૪૭૮૦ તનયમોનસુાર 

૨૩. શ્રી જે.આઇ.સિાપરા પે.હિસાબનીશ ૪૦૦૭૧ ૪૬૫૬ તનયમોનસુાર 

૨૪. શ્રી કે.પી.રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૧૭૮૯૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૫. શ્રી જે.આર.પરમાર પે.હિસાબનીશ ૨૮૭૯૦ ૩૪૨૨ તનયમોનસુાર 

૨૬. શ્રી એન.એસ 
જેઠલોજીયા 

પે.હિસાબનીશ ૨૯૫૮૦ ૩૭૬૪ તનયમોનસુાર 

૨૭. શ્રી િી.એચ િાઘલેા પે.હિસાબનીશ ૨૫૮૫૨ ૩૪૪૪ તનયમોનસુાર 

૨૮. શ્રી એચ.જે.૫૨મા૨ પે.હિસાબનીશ ૨૭૫૩૯ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૯. શ્રીમિી જે.ડી.સિંિી પે.હિસાબનીશ ૨૫૧૨૯ ૩૩૮૨ તનયમોનસુાર 

૩૦. શ્રી જે.બી.પાસંડ ે પે.હિસાબનીશ ૩૫૯૧૭ ૪૩૦૮ તનયમોનસુાર 

૩૧. શ્રી પી.બી.પરમાર પે.હિસાબનીશ ૨૭૭૩૯ ૩૬૦૬ તનયમોનસુાર 

૩૨. શ્રી ડી.એસ.૫ટેલ પે.હિસાબ`નીશ ૩૯૬૭૧ ૪૩૫૬ તનયમોનસુાર 

૩૩. શ્રી ય ુઆ૨ શાિ પે.હિસાબનીશ ૨૩૪૪૮ ૧૦૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૪. શ્રી એન એચ તત્રિેદી પે.હિસાબનીશ ૨૫૮૫૨ ૩૪૪૪ તનયમોનસુાર 

૩૫. શ્રી એન.સી.શાિ પે.હિસાબનીશ ૪૧૧૧૬ ૪૪૮૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રીમિી િી.સી.મેકિાન પે.હિસાબનીશ ૩૩૬૧૧ ૪૧૧૦ તનયમોનસુાર 

૩૭. શ્રી પી બી રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૨૭૫૯૯ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૩૮. શ્રીમિી બી.બી.શાિ પે.હિસાબનીશ ૩૯૯૭૧ ૪૬૫૬ તનયમોનસુાર 

૩૯. કુ. જી ડી ૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૨૫૧૨૯ ૩૩૮૨ તનયમોનસુાર 

૪૦. શ્રીમિી  આ૨ ડી જાડજેા પે.હિસાબનીશ ૨૩૦૮૭ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૧. શ્રીમિી કે.બી.મોદી પે.હિસાબનીશ ૩૯૯૭૧ ૪૬૫૬ તનયમોનસુાર 

૪૨. શ્રીમિી િી.આર.ધ્રાફાિી પે.હિસાબનીશ ૨૭૫૯૯ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 
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૪૩. શ્રીમિી િી.ડી.રાયગાિંી પે.હિસાબનીશ ૨૫૩૪૫ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૪. શ્રીમિી એચ.એસ.શાિ પે.હિસાબનીશ ૩૪૨૧૬ ૪૧૬૨ તનયમોનસુાર 

૪૫. શ્રી એન.ડી.૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૩૩૬૧૧ ૪૧૧૦ તનયમોનસુાર 

૪૬. શ્રીમિી જે.કે.રાિિશંી પે.હિસાબનીશ ૪૧૪૧૬ ૪૭૮૦ તનયમોનસુાર 

૪૭. શ્રીમિી કે.ય.ુસોમૈયા પે.હિસાબનીશ ૨૯૦૯૦ ૩૭૨૨ તનયમોનસુાર 

૪૮. શ્રી બી િી રાિલ પે.હિસાબનીશ ૨૭૫૯૯ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૪૯. શ્રીમતિ જે.એ.દિ ે પે.હિસાબનીશ ૩૫૯૧૭ ૪૩૦૮ તનયમોનસુાર 

૫૦. શ્રી એચ એમ 

બિૂમિતત્રય 

પે.હિસાબનીશ ૩૪૨૧૬ ૪૧૬૨ તનયમોનસુાર 

૫૧. કુ.એમ.આર રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૨. કુ.પી.ડી. રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૩. શ્રી. પી.બી.જાદિ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી. એમ.એ સૈયદ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રી જી.જી. તસિંિિ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૬. શ્રી એ.ય ુદત્ત પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૭ કુ. એ.ડી મેિ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૮ શ્રીમિી જી.એમ શકુલ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫૯ કુ. પી.જી. પરમાર પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬૦ કુ. એન.બી ચૌિાિ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬૧ શ્રીમિી એન.એન કોટ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬૨ શ્રીમિી એન.એચ દિ ે પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬૩. શ્રીમિી એસ.એ 
પ્રજાપતિ 

પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬૪. શ્રીમિી એમ.એચ પટેલ પે.હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬૫. શ્રી સી ડી શાિ જુ.કલાકમ  ૨૧૫૯૭ ૨૪૪૮ તનયમોનસુાર 

૬૬ શ્રી.એન.આ૨.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૨૫૮૩૨ ૩૩૬૦ તનયમોનસુાર 

૬૭ કુ. એફ.જે.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૧૯૨૨૦ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૬૮. શ્રી જે જી મિિેા જુ.કલાકમ  ૧૯૭૭૯ ૨૨૯૨ તનયમોનસુાર 

૬૯. શ્રીમિી િી.જે.મોદી જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭૦. શ્રી કે.ડી.ખરાડી જુ.કલાકમ  ૧૯૭૯૯ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૭૧. કુ.એ.એસ.પરીખ જુ.કલાકમ  ૧૮૪૬૧ ૧૯૯૬ તનયમોનસુાર 

૭૨. શ્રીમિી કે.જી.ડોહડયા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭૩. કુ. એ.બી.ગામીિ જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭૪. શ્રીમિી એચ.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭૫ કુ એચ એસ શાિ જુ.કલાકમ  ૨૦૩૬૨ ૨૩૪૨ તનયમોનસુાર 

૭૬ શ્રી એસ એમ શિરેી જુ.કલાકમ  ૧૯૨૨૪ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૭૭ શ્રી એ.ડી.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ૧૮૬૬૧ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૭૮ શ્રી કે.જી.રાઠોડ જુ.કલાકમ  ૧૬૮૧૫ ૩૫૦ તનયમોનસુાર 

૭૯ શ્રી એસ બી ૫ટેલ જુ.કલાકમ  ૩૩૦૩૩ ૪૦૫૪ તનયમોનસુાર 

૮૦. શ્રી ટી.આ૨.બોરોલ ે જુ.કલાકમ  ૧૮૬૬૧ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૮૧. શ્રી એ.પી.આચાયમ જુ.કલાકમ  ૧૭૧૧૫ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૮૨ શ્રી જે.જી.શમામ જુ.કલાકમ  ૧૭૧૧૫ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૮૩ કુ. એ.બી.િસાિી જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 
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૮૪ શ્રી એસ.એમ કાિોિરા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮૫ શ્રી પી આર કુચારા ૫ટાિાળા ૨૫૫૭૪ ૩૩૮૮ તનયમોનસુાર 

૮૬ શ્રી.જી.એલ.રાઠોડ ૫ટાિાળા ૨૫૯૩૮ ૩૪૨૪ તનયમોનસુાર 

૮૭ શ્રી ડી.એ. િેગડા ૫ટાિાળા ૨૭૧૫૮ ૩૫૨૪ તનયમોનસુાર 

૮૮ શ્રી આ૨ એસ મકિાિા ૫ટાિાળા ૨૫૫૧૯ ૩૩૮૮ તનયમોનસુાર 

૮૯ શ્રી.એન.પી.૫ટિી ૫ટાિાળા ૨૪૯૨૯ ૧૩૧૦ તનયમોનસુાર 

૯૦ શ્રી.બી.કે.આલ્શીકા ૫ટાિાળા ૨૨૨૬૯ ૧૩૧૦ તનયમોનસુાર 

૯૧ શ્રી.િી.િી. અમીન ૫ટાિાળા ૨૪૮૭૫ ૩૩૨૮ તનયમોનસુાર 

૯૨ શ્રીમિી આ૨.એ.સોલકંી ૫ટાિાળા ૧૯૪૮૧ ૨૨૭૧ તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમરેલી 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ. કે .નદંાિીયા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૨૭૫૪ ૮૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ.એમ.મલુ્લા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૭૫૫૬ ૩૫૬૬ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.ડી.લિરેી મખુ્ ય હિસાબનીશ ૪૪૭૬૦ ૨૫૪૩ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આઇ.કે.પટેલ મખુ્ ય હિસાબનીશ ૪૩૦૬૬ ૨૪૬૬ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.આર.કલાિી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૩૯૦ ૨૩૮૫ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ એ. સી. 
ભપુિાિી 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૬૪૪ ૨૭૪૯ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર.જે.મિિેા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૭૩૩૨ ૨૧૮૯ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી કે.આર.પરમાર નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૫૯૦૪ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એલ.જી.ઝાલા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦-હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એમ.આઇ.ઘાચંી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦-હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી આર.આર.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૭૬૯ ૧૭૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એચ.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૨૪૯૫૪ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમતિ બી.એલ.રામાિી પેટા હિસાબનીશ ૨૫૮૮૫ ૧૬૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી.જે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦-હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી જે.એચ.કપાસી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦-હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી પી.જે.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૪૯૨ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એન.બી.મયાત્રા પેટા હિસાબનીશ ૨૮૯૭૦ ૧૭૮૫ તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ. કે.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ ૧૬૩૦૧ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એમ.ડી.બગડા સિાયક જુ.કલાકમ ૭૮૦૦- હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ.િી.એસ.દલ સિાયક જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦- હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૨૧ રિાબેન જે. તનમાિિ સિાયક જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦- હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૨૨ િષામબેન િાદાિાઇ 
દાફડા 

જુ.કલાકમ ૧૬૩૦૧ ૯૨૩ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એન.બી.રાઠોડ સિાયક જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦- હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 
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૨૪ શ્રી ડી.એસ.ઉનાગર જુ.કલાકમ ૧૬૩૦૧ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એચ.િી.ચડુાસમા સિાયક જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦- હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રીમિી એલ.કે.િાળા પટાિાળા ૨૦૪૨૯ ૧૩૮૪ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમતિ સી.પી.રાિળ પટાિાળા ૧૩૭૭૪ ૭૯૮ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી કે.આર.તત્રિેદી પટાિાળા ૧૩૩૮૦ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી એન.એલ.જાડજેા પટાિાળા ૧૯૪૯૨ ૧૩૪૬ તનયમોનસુાર 
 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિદં 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રીઆર.એમ.સગંાડા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી  

૫૬૦૮૮ શસૂય તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી આર.જે.િાઘલેા અતિક તિિોરી 
અતિકારી  

૫૯૭૦૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ ૪૭૩૯૭ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી ડી.એચ.રાિલ હિસાબનીસ ૪૭૨૦૩ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી આર.બી.બિેુલીયા હિસાબનીશ ૪૫૫૩૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૬ કુ.કે.સી.િટ્ટ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૯૪૪૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એચ.એન.પરીખ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૧૨૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ.એમ.પહંડિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૯૨૩૯ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૯ કુ. એમ એન બિેકા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૨૩૯ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧0 શ્રી િી.જે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૩૬૧૮૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એચ એ મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૩૭૨૪૩ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી ય.ુએચ.રાિલજી પેટા હિસાબનીશ ૩૨૭૦૩ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આઇ એન રોહિિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૩૯૧ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ. જે.પી. શાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૯૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એ આર શેડગ ે પેટા હિસાબનીશ ૩૬૫૯૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ આર ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૨૩૯૨૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ.કે એ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૦૩૯ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ.ટી.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૯ કુ.એસ.ય.ુિિોરા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી કે એસ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૧ એ.આર.સોલકંી જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૦૪  તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી િી જે રાિ જુ.ક્લાકમ  ૪૫૩૮૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 
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૨૩ શ્રી એસ એચ િાિસાર જુ.ક્લાકમ  ૨૯૬૪૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.એ.શમામ િોદ્દો ૩૩૯૧૦ િળિર િથ્્ ુ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી કે કે પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૧૯૯૫૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી જે.પી. પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૧૯૩૭૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમિી એસ જે 
પઢીયાર 

જુ.ક્લાકમ  ૧૮૪૧૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી િી આર પ્રજાપતિ જુ.ક્લાકમ  ૧૭૩૭૪ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ.યોગીની એમ.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી એમ.ટી.બારોટ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી જે.ડી.રોહિિ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૨ કુ. એ.ડી.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રીમિી આર.એસ.ઠાકોર જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૪ કુ.શ્રધ્િા જે. પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૧૭૩૭૪ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી પી.એ.મકિાિા પટાિાળા ૨૩૬૯૭ .....’’...... તનયમોનસુાર 

3૬ શ્રી આર જી સોલકંી પટાિાળા ૧૬૬૩૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

3૭ શ્રી પી એન વ્યાસ પટાિાળા ૧૪૧૫૯ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એચ સી ચૌિાિ પટાિાળા ૧૮૬૭૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અરિલ્લી-મોડાસા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ.એન.બાદી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૨૨૫૫૦ ૨૮૮૩૭ તનયમોનસુાર 

૨ ખાલી િગ્યા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એન.એમ.ઝાલા મખુ્યહિસાબનીશ ૨૦૬૬૦ ૨૫૮૪૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ.એચ.પટેલ હિસાબનીશ ૧૮૭૦૦ ૨૩૭૦૧ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી બી.એચ.અસારી હિસાબનીશ ૨૧૦૩૦ ૨૪૫૬૭ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી બી.એમ.અસારી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૮૨૫૦ ૨૧૩૨૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી સી. કે.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૮ ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

  તનયમોનસુાર 

૯ ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

  તનયમોનસુાર 

૧0 ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

  તનયમોનસુાર 

૧૧ ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

  તનયમોનસુાર 
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૧૨ ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એચ.ડી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૧૭૮૧૦ ૨૨૬૮૧ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીપી.બી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૩૮૫૦ ૧૭૭૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૫૨૦ ૧૬૧૭૫ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ.ડી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૬૮૪૦ ૨૧૮૧૩ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એન.બી .ફલજેા પેટા હિસાબનીશ ૧૧૮૯૦ ૧૫૩૨૫ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ટી એસ.ખાટં પેટા હિસાબનીશ ૧૫૮૨૦ ૨૦૧૫૯ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી સી.પી.િિકર પેટા હિસાબનીશ ૧૧૭૦૦ ૧૫૦૯૧ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી જે.એલ. ગામિેી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૧ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૨ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૩ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી કે.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૮૯૯૦ ૧૧૭૫૮ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એન.એમ.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૭૯૭૦ ૧૦૨૫૩ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી જે.િી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૧૯૫૦ ૧૫૧૭૪ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એમ.એમ.સૈયદ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી મતિ એ.એમ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ.ણઝિંકલ એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૦ કુ.જી.જે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૭૭૩૦ ૯૧૨૨ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી િી.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી િી.પી.નાઈ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રીમતિઆઈ.કે.િગોરા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એસ. એસ. પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૫ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

3૬ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

3૭ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

૩૮ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     
૩૯ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     
૪૦ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     
૪૧ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ   v  
૪૨ શ્રી એમ.ડી.મકિાિા જુનીયર ક્લાકમ ૧૦૪૭૦ ૧૨૫૯૧  
૪૩ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ   -  
૪૪ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ   v  
૪૫ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િરૂચ 
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અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૫૦૭૨ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી પી.એમ.િસાિા હિસાબનીશ ૪૭૨૬૮ ૨૮૪૬ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી જે.કે.ગોહિલ હિસાબનીશ ૪૯૬૫૫ ૨૯૫૬ તનયમોનસુાર 

૪ કુ.ડી.આઇ.રાિા હિસાબનીશ ૪૭૧૮૧ ૨૮૪૨ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી બી.પી.બારડ ના. હિસાબનીશ ૪૫૬૧૧ ૨૭૬૫ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ 
આર.એન.નાિાિટી 

ના. હિસાબનીશ ૪૭૨૦૩ ૨૮૪૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ.એમ.આઇ.પટેલ ના. હિસાબનીશ ૪૦૫૬૩ ૨૫૩૭ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમતિ એચ.જે.પચંાલ ના. હિસાબનીશ ૩૯૩૪૮ ૨૪૮૧ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૫૬૮ ૧૬૫૨ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આઇ.િાય.ય.ુપટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૨૩૮૨ ૨૧૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ.આઇ.મસુશી પેટા હિસાબનીશ ૩૯૩૪૮ ૨૪૮૧ તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.જે.કે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૩૮૬૫૩ ૨૪૪૯ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમતિ એન.કે.ઇંટિાલા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૯૭૩ ૨૦૪૯ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી િાય.જે.ટેલર પેટા હિસાબનીશ ૩૧૮૧૮ ૨૧૩૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એમ.આઈ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૫૧૭૨ ૧૧૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી બી.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૮૦૯૯ ૨૪૯૫ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી જે.ડી.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ ૩૬૬૭૯ ૨૩૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી િાય.જી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૮૬ ૧૪૩૩ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી પી.કે.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી િી.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.એચ.એસ.ગાતમિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી બી.ય.ુિસાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ.િી.મઠીયા જુ.કારકુન ૨૭૩૯૧ ૧૯૩૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી ડી.સી.પરમાર જુ.કારકુન ૧૯૦૫૯ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રીમતિ એચ.કે.પડંયા સ જુ.કારકુન ૧૭૯૬૬ ૯૭૧ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ.એ.પારેખ જુ.કારકુન ૧૮૨૬૮ ૧૧૨૮ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી િી એ.િસાિા સ જુ.કારકુન ૧૬૩૦૧ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એચ.જી.િસાિા જુ.કારકુન ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી ડી.િી.પટેલ જુ.કારકુન ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી એચ.જી.મકિાિા જુ.કારકુન ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી આર.ડી.નાઇ પટાિાળા ૨૪૪૫૬ ૧૮૫૨ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી ડી.એમ.પરમાર પટાિાળા ૨૪૪૫૬ ૧૮૫૨ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રીમતિ સી.ટી.ચદેંલ પટાિાળા ૧૪૭૦૬ ૮૭૮ તનયમોનસુાર 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાિનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં



164 

 

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એન.જે.ગોહિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૮૧૬૪ ૭૦૭૬ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ડી.કે.ચૌિાિ હિસાબનીશ ૫૦૯૯૯ ૫૭૦૨ તનયમોનસુાર 

૩ કુ.જી.જે.બરૈયા હિસાબનીશ ૪૯૯૮૬ ૫૬૨૬ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી જે.આર.વ્યાસ હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જે.પી.વ્યાસ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૬૪૦૦ ૫૩૧૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ.િાય.સારાિી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૭૪૨ ૫૧૬૪ તનયમોનસુાર 

૭ કુ.એન.એ.િટ્ટ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૯૫૦ ૪૯૧૮ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી.એન.કામોઠી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૯૫૦ ૪૯૧૮ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આર.ડી.ગોહિલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી પી.િી.ચૌિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી આર.જે.ચડુાસમા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એ.જી.સેિા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૭૦૩ ૪૭૨૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.ડી.પરુાિી પેટા હિસાબનીશ ૪૧૭૬૯ ૪૯૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એમ.જી.િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૪૧૨૬૯ ૪૮૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી િી.પી.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૬૨૩૯ ૪૪૦૬ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી ટી.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૪૨૯૭૯ ૫૦૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી જે.એસ.પાઠક પેટા હિસાબનીશ ૩૯૭૦૩ ૪૭૨૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એમ.જે.રાયજાદા પેટા હિસાબનીશ ૪૦૩૬૭ ૫૫૦૮ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એચ.બી.સાધ ુ પેટા હિસાબનીશ ૩૯૫૬૭ ૪૭૦૮ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી િી.આર.તસપાઇ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૪૬૩ ૩૯૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આઇ.એ.પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૭૬ ૩૭૨૨ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી કે.પી.ડોડીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૩૯૭ ૩૮૧૨ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એસ.જે.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૨૫ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.એસ.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૯૯૪ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી બી.કે.ગૌથિામી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૮૦૭ ૩૭૬૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ.કે.િોગદીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૨૩ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એન.ડી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૨૩ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એન.બી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૩૬૧૩૯ ૪૪૦૬ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી કે.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી િી.એલ.ઘોરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી ડી.એસ.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી જી.પી.ગાબાિી જુ.ક્લાકમ  ૩૩૨૫૭ ૪૦૭૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ કુ.એચ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  ૩૧૧૧૮ ૩૬૦૮ તનયમોનસુાર 
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૩૪ કુ.એમ.જે.શાિ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૩૭૭ ૩૬૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ કુ.એમ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  ૩૪૦૫૭ ૪૮૭૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી એ.કે.ગોિલે જુ.ક્લાકમ  ૨૬૬૭૪ ૩૪૯૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી કે.પી.દિ ે જુ.ક્લાકમ  ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એચ.બી.િેગડ જુ.ક્લાકમ  ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી બી.પી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  ૧૬૬૫૧ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી આર.જે.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી િી.જી.ચડુાસમા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી ડી.જી.ડાખંરા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એન.ડી.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી એ.કે.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૩૩૧ ૩૬૩૬ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી કે.એન.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૩૩૧ ૩૬૩૬ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી પી.બી.ડાિી જુ.ક્લાકમ  ૨૮૩૩૧ ૩૬૩૬ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી િી.ડી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૩૩૧ ૩૬૩૬ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી િી.એ.બેલીમ જુ.ક્લાકમ  ૨૫૯૪૫ ૧૨૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૯ શ્રી કે.કે.બાિંિીયા જુ.ક્લાકમ  ૨૬૩૧૧ ૩૪૫૮ તનયમોનસુાર 

૫૦ શ્રી આર.પી.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૦૩૧ ૩૩૩૬ તનયમોનસુાર 

૫૧ શ્રી બી.એલ.મારૂ પટ્ટાિાળા ૨૬૫૫૨ ૩૪૭૫ તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રી એસ.એચ.મકિા પટ્ટાિાળા ૨૬૪૫૨ ૩૪૭૫ તનયમોનસુાર 

૫૩ શ્રી સી.આર.ગલચર પટ્ટાિાળા ૨૩૫૯૨ ૩૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રીમતિ કે.એચ.જાડજેા પટ્ટાિાળા ૨૨૭૯૭ ૩૧૫૩ તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રીમતિ પી.એન.ગોહિલ પટ્ટાિાળા ૧૭૬૨૯ ૬૫૫ તનયમોનસુાર 

૫૬ શ્રી બી.એમ.િટ્ટ પટ્ટાિાળા ૨૨૫૦૮ ૩૮૫૭ તનયમોનસુાર 

૫૭ શ્રી એ.બી.પરમાર પટ્ટાિાળા ૧૫૩૬૫ ૧૯૫૧ તનયમોનસુાર 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ભિૂ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી  

 ૫૩૫૫૪ ---- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િી.એ.પ્રજાપિી 
 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી  

૫૩૬૨૮  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ઍસ.િી.ઠક્કર હિસાબનીસ ૪૭૭૭૧ ---- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી ય.ુએસ.ગોર 

 

હિસાબનીસ ૪૪૩૮૦ ---- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી 
ઍસ.ઍસ..ઠક્કર 

નાયબ 
હિસાબનીસ 

૪૫૦૮૦ ----- તનયમોનસુાર 

૬ કુ ડી.િી.ઠ્ક્કર નાયબ 
હિસાબનીસ 

૩૭૩૭૩  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી 
આર.બી.મોનાિી. 

નાયબ 
હિસાબનીસ 

૪૩૪૭૫ ---- તનયમોનસુાર 
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૮ શ્રીમિી ડી.એસ.ગોર નાયબ 
હિસાબનીસ 

૧૩૫૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ. બી. ચૈાિરી નાયબ  
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એઇ. એ ઘાસરુા નાયબ  
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ. િી.દાિડા. પેટા  હિસાબનીસ ૩૨૧૦૯ 

 

----- તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ. એફ્ સી. િોષી. પેટા હિસાબનીશ ૨૫૭૨૦  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જે.ટી.િાસ.ુ પેટા હિસાબનીશ ૨૫૭૨૦  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીમિી ટી.એ.ઠાકર 

 

પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૪૫  તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એલ.સી.ચૌિાણ ્ પેટા હિસાબનીશ ૩૮૬૫૩  તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી ડી.બી.સોનૈયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી આર પી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી પી. પી સોઢા 
 

પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી .એચ.એચ.િાગેલા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી પી.કે.જાડજેા. 
 

જુ. કલાકમ  ૨૬૨૯૬ ---- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આર.બી.ત્રીિેદી. જુ. કલાકમ  ૨૬૬૩૨ ---- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી ડી.ડી.ઢીલા. જુ. કલાકમ  ૨૬૩૬૬ ---- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી િાય ્કે. જાડજેા જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રીમિી આર. કે. 
ચૌિાિ 

 

જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી પી.એસ.ખાડંકેા. જુ. કલાકમ  ૧૭૭૨૪ ---- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રીમિીઆર એચ 
છાયાિી 

જુ. કલાકમ ૭૮૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એમ.કે.ગોર પટાિાળા ૨૨૨૧૩ ---- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી િી.કે.જેપાર. પટાિાળા ૨૨૪૮૨ ---- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી ડી.પી.િાનશુાલી. પટાિાળા ૨૦૬૮૧ ----- તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી િી.પી.ગોથિામી. 
 

પટાિાળા ૧૭૨૭૬ ----- તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી ડી.કે.િોષી. 
 

પટાિાળા ૧૪૩૩૮ ---- તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એમ.પી.મિશે્વરી પટાિાળા ૭૧૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બોટાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ.એચ. બિેકા જિલ્લા તિિોરી   તનયમોનસુાર 
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અતિકારી 
૨ શ્રી સી.જી .ગોહિલ ઇનચાર્જ , અતિક્ 

તિિોરી અતિકારી 
  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી સી.જી. ગોહિલ હિસાબનીશ ૪૮૦૨૮ ૨૮૮૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એસ.એન. સરારીયા હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એ.બી. કંસારા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૮૨૭ ૨૪૫૭ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ડી.ટી. મિિેા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૮૨૭ ૨૪૫૭ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી બી.એચ .ઠકકર નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી પી.એન. મશ્કરીયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ડી.જી. ખાિંડીયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી પી.િી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એ.આર. બોરીચા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી બી.એલ પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી સી.જે ઉિડીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એચ પી 
ધ્રાગંિરીયા 

જુતનયર ક્લાકમ ૪૨૯૯૩ ૨૬૪૯ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી જી.ડી ડાગંર જુતનયર ક્લાકમ ૨૫૦૦૪ ૧૮૨૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ.િી. બાિળીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૨૨૪ ૧૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી ટી.ડી દેિમરુારી જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી બી.િી તિિંઝુડા પટાિાળા ૨૧૧૨૯ ૭૬૦ તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, છોટાઉદેપરુ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ંિિાવ્યા 

પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી કે.ડી.પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૬૬૨૧૭  ૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િી.એચ.શાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૫૯૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી આર.આર.શાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૬૩૧ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એન.િી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૩૪૨૩૯ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િાય.જે.મનસરુી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી બી.આર.કાપડીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી પી બી. પલાસ જુ,ક્લાકમ  ૧૭૦૨૧ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જી.પી.બારીયા જુ,ક્લાકમ  ૩૪૪૧૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી સી.એન.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૨૮૯૭૬ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એસ.પી.રાઠિા જુ.ક્લાકમ  ૧૭૬૮૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ.એસ.પટેલ પટાિાળા ૨૫૮૦૩ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી. આર.બી.રાઠિા પટાિાળા ૨૨૩૮૬ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી ય.ુએમ.બારીયા પટાિાળા ૨૧૯૦૬ ૦૦ તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દાિોદ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી િી.કે.સોલકંી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૬૨૨૪/- ૮૦૦/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એસ.કે.બારીયા અતિકા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૨૪૩૩/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી.એમ.લિુાર હિસાબનીશ ૪૮૪૨૮/- ૮૦૦/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િી. એમ.પરમાર ના.હિ. ૪૨૯૯૩/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી કે.આર.ટેલર ના.હિ. ૪૩૮૭૫/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ.એચ.બામિીયા ના.હિ. ૧૭૧૧૦/- ૭૫/- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એસ.એસ.ણબલિાલ ના.હિ. ૪૦૧૫૪/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એ.એસ.પસાયા પે.હિ. ૩૩૯૬૬/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.ટી.મકિાિા પે.હિ. ૩૦૮૬૩/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ટી.એન.ગુડંીયા પે.હિ. ૩૬૦૭૧/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી  એચ.એમ.બામણ્યા પે.હિ. ૩૪૦૪૧/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી સી.સી.પરમાર પે.હિ. ૩૭૩૯૧/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જી.એમ.બાહરયા પે.હિ. ૨૫૩૫૪/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એમ.આર.સગંાડા પે.હિ. ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૫ કુ.એસ.કે.ભહુરયા પે.હિ. ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી બી.જી.િરિાડ પે.હિ. ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એસ.એફ.પઠાિ પે.હિ. ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રીમતિ કે.એમ.િાિોર પે.હિ. ૨૪૫૪૬/- ૪૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે.કે.મતુનયા જુ.ક્લાકમ  ૧૯૦૦૫/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ.પી.િી.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ૧૭૨૨૪/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી જી.આર.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ૧૭૨૨૪/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એમ.કે.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ૧૭૨૨૪/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ.સી.પચંાલ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી પી.જે.ડાગંી જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી આર.એફ.મતુનયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ.એસ.િી.બામિીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એચ.કે.પરમાર પટાિાળા ૧૮૮૨૫/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી આર.બી.ચૌિાિ પટાિાળા ૧૫૦૪૬/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રીમતિ ડી.ડી.તત્રિેદી પટાિાળા ૧૬૯૩૬/- ૧૫૦/- તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દેિભમુી દ્વારકા-જામ ખિંાલીયા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી જી.જે.િાજા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૬૬૪૧૭ ૪૦૨૯ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િાય.કે.સોઢા ઇ.ચાઅતિક 
તિિોરી અતિકારી 

૪૯૨૫૯ ૨૮૮૨ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી બી.કે.ગોજીયા હિશાબનીસ ૧૩૭૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િી.ડી,સઘંાિી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િી.કે.ઝાલા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ એ.િી.માલદે પેટાહિસાબનીશ ૪૦૩૫૫ ૨૪૭૬ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એન.બી.નેગાિંી પેટાહિસાબનીશ ૨૯૪૬૭ ૧૯૯૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર.સી.ગોસાઇ પેટાહિસાબનીશ ૨૮૦૪૦ ૧૯૨૬ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ડી.બી.ખેરડીયા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આર.પી.રાિલીયા જુ.કલાકમ  ૨૬૦૨૩ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ.આર.મોડ જુ.કલાકમ  ૧૯૫૯૯ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી બી.કે.અજા જુ.કલાકમ  ૧૬૯૧૫ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી િી.એચ.ચૌિાિ જુ.કલાકમ  ૧૭૬૮૮ ૧૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી ડી.કે.મારૂ જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.આર.સોલકંી પટ્ટાિાળા ૧૪૫૮૮ ૧૮૪૬ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગાિંીનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર જે શાિ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૭૧૧૨૦ ૬૩૪૪ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રીમિી એસ એમ 
ચૌિરી 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૫૦૩ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી બી એલ પરમાર હિસાબનીશ ૫૧૦૦૨ ૪૦૭ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી બી આર 
સચઁાણિયા 

હિસાબનીશ ૪૯૧૨૪ ૪૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી સી િી મિેાિ હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી સી.િી.દેસાઇ ના.હિસાબનીશ ૩૯૫૦૩ ૩૬૨૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િી ડી ચાિડા ના.હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી કે.જી.િોળહકયા ના.હિસાબનીશ ૩૯૭૦૩ ૩૬૨૦ તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી.જે.એન.નાયક ના.હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી એચ પી પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૭૨૩૯ ૪૨૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી પી આર િટ ના.હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર કે રાિાિસીયા ના.હિસાબનીશ ૪૪૦૮૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી.એમ.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૨૦૫૦ ૩૮૧૮ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી પી.એન.શાિ ના.હિસાબનીશ ૪૫૩૮૨ ૪૧૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી પી.પી.તત્રિેદી ના.હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી ડી આર પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૪૫૯૩ ૪૦૪૨ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી જે એસ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૯૦૭૭ ૩૬૫૬ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી બી એમ સોલકઁી પેટા હિસાબનીશ ૩૬૨૭૪ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી  એ.એસ.ઠ ।કૉર  પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૭૬ ૨૬૨૨ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આર એમ ્પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૪૦૭૪૨ ૩૭૩૮ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી જી આર રાિા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૩૯૭ ૨૭૧૨ તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ ડી િી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ ડી આર જુિાલીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૪ કુ કે એ શેખ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી આર એમ પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૯૮૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ બી  એ પારેખ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમિી આર એચ 
ગજ્િર 

પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રીમિી આર ય ુ
પ્રજાપિી 

પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ કે બી પરમાર્ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૦ કુ ડી જી પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ એ એ પારેખ ્ જુતનયર કારકુન ૧૬૬૫૧ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી ડી પી ગોથિામી જુતનયર કારકુન ૧૮૭૪૨ ૧૭૪૪ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રીમિી  એમ જે પરમાર જુતનયર કારકુન ૧૬૬૫૧ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એમ ડી કાગલકર જુતનયર કારકુન ૧૮૧૯૭ ૧૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી એ એન  શમામ જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી એ સી સોલકઁી જુતનયર કારકુન ૧૮૧૯૭ ૧૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ એન પી  સાગર જુતનયર કારકુન ૧૮૧૯૭ ૧૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એચ પી આસોડીયા જુતનયર કારકુન ૧૮૧૯૭ ૧૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી બી એમ  પરમાર પટાિાળા ૨૬૪૩૯ ૨૩૬૪ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એ જી િાઘલેા પટાિાળા ૧૪૪૮૩ ૯૫ તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગીર સોમનાિ-િેરાિળ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ.બી.િટ્ટ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૦૦૩૪  તનયમોનસુાર 
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૨ શ્રી બી.કે.પાિડાળ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૨૬૦૩  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી પી.જી.મિિર હિસાબનીશ ૪૫૫૫૪  તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી જી.એલ.ઓડદેરા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૫૧૪૫  તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.કે.બારડ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી સી.જે.િેકરીયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િી.બી.દેસાઇ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી.ડી.ચોપડા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી િી.એન.ખાનપરા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૯૦૩  તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી.એ.ઝોરા પેટા હિસાબનીશ ૩૦૩૭૪  તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી જે.એમ.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૯૨  તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમતિ એસ.એ.રતિયા પેટા હિસાબનીશ ૨૮૬૦૪  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.આર.ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જી.પી.બાબરીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૯૫૮  તનયમોનસુાર 

૧૫ કુ.એચ.આર.બકોત્રા જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૩૭૨  તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એચ.ડી.કટારીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૨૨૪  તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ.ડી.જી.િોષી જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એ.કે.ગોહિલ જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી કે.આર.મકિાિા પટાિાળા ૨૨૬૪૦  તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગોિરા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ કુ. એ. આર. િૈશ્ય જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૮૫૧૮ ૩૮૪૬ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી કે. એમ. ચૌિરી અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૯૧૧૩ ૨૯૩૧ તનયમોનસુાર 

૩ - િગ્યા ખાલી- હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ. એચ. જાડજેા હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી આર. કે. પરમાર હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬ - િગ્યા ખાલી - ના. હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી જે. કે. િાિોર ના. હિસાબનીશ ૩૯૩૪૮ ૨૪૮૧ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી ડી. બી. શાિ ના. હિસાબનીશ ૪૨૯૯૩ ૨૬૪૯ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી બી. ડી. ડામોર ના. હિસાબનીશ ૪૩૦૭૧ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી. પી. સોલકંી ના. હિસાબનીશ ૪૩૭૭૫ ૨૬૮૫ તનયમોનસુાર 
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૧૧ શ્રી િી. કે. બારીયા ના. હિસાબનીશ ૩૯૬૯૫ ૨૪૯૭ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એમ. એલ. બારીયા પે. હિસાબનીશ ૨૪૯૩૩ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર. બી. મિીડા પે. હિસાબનીશ ૩૩૩૩૭ ૨૨૦૪ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એ. પી. પડંયા પે. હિસાબનીશ ૨૭૫૨૧ ૧૯૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી. એસ. બારીઆ પે. હિસાબનીશ ૨૭૯૭૬ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ - િગ્યા ખાલી - પે. હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી િી. આર. પટેલ પે. હિસાબનીશ ૨૬૫૪૫ ૧૮૯૧ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી કે. ય ુસોલકંી પે. હિસાબનીશ ૨૬૫૨૩ ૧૮૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એમ. એસ. પઠાિ પે. હિસાબનીશ ૩૦૨૯૯ ૨૦૬૪ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમતિ આર. પી. 
બારોટ 

પે. હિસાબનીશ ૩૨૫૭૭ ૨૧૬૯ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી કે. આર. બારીઆ પે. હિસાબનીશ ૩૬૬૭૯ ૨૩૫૮ તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ. આર. ડી. ચૌિાિ પે. હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૩ - િગ્ યા ખાલી - પે. હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ. સી. ડબગર જુ. કલાકમ  ૨૭૦૧૦ ૨૨૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રીમિી સી. જે. દિ ે જુ. કલાકમ  ૧૭૪૪૫ ૯૪૭ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ. જે. સેિક જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એમ. જે. િાઘલેા જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૮ કુ. આર. જે. ડાગંી જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી પી. એન. પિદા સ. જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૦ - િગ્યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી એમ. પી. કીશોરી જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એસ. િી. સોલકંી સ. જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૩ - િગ્યા ખાલી - સ. જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી ડી. આર. ગોિીલ સ. જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૫ - િગ્યા ખાલી - પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી જે. આર. ચૌિાિ પટાિાળા ૨૪૮૨૨ ૧૯૦૭ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી એસ. બી. િરીિન પટાિાળા ૧૯૭૬૩ ૭૬૦ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રીમતિ એસ. ડી. માળી પટાિાળા ૨૦૬૮૧ ૧૬૭૮ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રીમિી એ. એસ. 
ભરુીયા 

પટાિાળા ૧૩૩૮૦ ૩૬૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, હિિંમિનગર 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી બી રાિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૨૨૫૫૦ ૨૭૧૮૪ તનયમોનસુાર 
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૨ શ્રી જી.પી..િિજારા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૨૧૧૧૦ ૨૫૭૯૯ તનયમોનસુાર 

૩ ખાલી િગ્યા મખુ્યહિસાબનીશ - -- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી બી .એસ.રાઠોડ હિસાબનીશ ૨૨૫૬૦ ૨૭૦૯૫ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જે.એમ.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૨૧૦૫૦ ૨૫૩૨૯ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ડી.આર. િટ્ટ ટ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૨૦૬૫૦ ૨૪૯૬૧ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમતિ 

એન.આર.પટેલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ ્

૨૦૬૫૦ ૨૫૦૧૧ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિીકે.જી. કાિરેકર નાયબ 
હિસાબનીશ ્

૨૧૬૮૦ ૨૬૦૬૬ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી િી પી પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ ્

૨૦૬૫૦ ૨૪૮૬૧ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એમ.એસ.તનનામા નાયબ 
હિસાબનીશ ્

૧૭૭૧૦ ૨૧૪૨૧ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી ટી.જી.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ ્

૨૦૬૫૦ ૨૪૯૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એલ.એમ. બારા નાયબહિસાબનીશ ૧૮૧૧૦- ૨૦૭૨૬- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આઈ.એન. મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૮૭૦ ૧૫૭૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીમતિ એન.ડી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૧૯૧૦v ૧૪૬૩૫ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમતિજી.બી.ગઢિી પેટા હિસાબનીશ ૧૨૫૨૦- ૧૫૩૪૮- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી બી.બી.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૩૬૦ ૧૫૨૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી િી.જે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૧૬૮૪૦ ૧૮૭૧૯- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એસ.કે.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૫૨૦- ૧૫૩૪૮ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી ડી.એન.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૧૯૧૦- ૧૪૬૩૫ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આર.એમ.જાડજેા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૧૭૦- ૧૪૯૩૯ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી જે.િી. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૧૨૦- ૧૪૮૮૦- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એસ.બી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૧૨૦- ૧૪૮૮૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એચ.એન .સિુાર પેટા હિસાબનીશ ૧૧૨૭૦ ૧૩૮૮૬ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી કે.એસ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૯૩૯૬- ૧૦૯૬૬- તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી પી ડી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૫૨૦ ૧૪૦૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એમ આર ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૧૬૯૦૦ ૨૦૪૭૩ તનયમોનસુાર 

૨૭ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૨૮ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી આર.એસ.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૦૮૦- ૧૩૬૨૬- તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી કે પી ઝાલા સ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી પી કે પટેલ સ પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૨ કુ.એસ.એફ.ખણતુસયા જુનીયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૯૩૪૪ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એચ. એ .પટેલ ્ જુનીયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦- ૯૬૪૪ તનયમોનસુાર 

૩૪ કુ.એસ.િી.સોલકંી જુનીયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦- v તનયમોનસુાર 

૩૫ કુ.એન.જી.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી જે.બી.ઝાલા જુનીયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૯૪૯૪ તનયમોનસુાર 
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૩૭ શ્રી ટી.કે.બ્રહ્મિટ્ટ જુનીયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦- ૯૩૪૪ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી પી.એ.પડંયા જુનીયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 

૩૯ કુ.જે.એ.ગામેિી જુનીયર ક્લાકમ ૭૮૦૦v - તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી યતિન એન.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦v v તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી પાિમ બી.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 

૪૨ કુ.સધં્યા આર.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એસ.િી.ડામોર પટાિાળા ૬૬૮૦v ૭૧૯૦- તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રીમિી િી એમ ગાિંી જુનીયર ક્લાકમ ૧૮૮૭૦ ૨૨૭૭૮ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી ડી.કે.તનનામા પટાિાળા ૧૧૧૦૦ ૧૨૬૩૭ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રીમતિ એસ.કે.ડામોર પટાિાળા ૮૭૧૦ ૯૮૩૦ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રીમતિ બી.િી.કટારા પટાિાળા ૯૫૨૦v ૧૦૯૪૬ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી એમ.કે.તસસોહદયા પટાિાળા ૪૮૦૦v ૫૫૩૯v તનયમોનસુાર 

૪૯ શ્રી આર.એન.અસોડા પટાિાળા ૬૪૮૦v ૭૪૪૪ તનયમોનસુાર 

૫૦ શ્રીમતિ એચ.કે.ડામોર પટાિાળા ૧૧૧૦૦v ૧૩૧૦૨ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જામનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ. એ. ગામોટ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૬૨૨૦૪ ૭૪૩૨ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એ. એ. કરમરુ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૫૦૩૮ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી. આર. મેઘનાિી હિશાબનીસ ૪૯૧૬૯ ૫૫૫૪ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એચ. એન. દિ ે હિશાબનીસ ૫૨૫૫૧ ૫૮૫૨ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એસ. એમ. ગસુાઇ હિશાબનીસ ૪૯૯૮૬ ૫૬૨૬ તનયમોનસુાર 

૬ કુ. એન. એન. સોઢા હિશાબનીસ ૧૩૭૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર. એસ. િટ્ટ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૫૫૪૨ ૫૯૬૪ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમતિ સી.ટી.િોરા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૮૦૭૯ ૫૪૫૮ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમતિ એસ. સી. ઝાલા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૬૩૩ ૪૮૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી િી. કે. જાડજેા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમતિ એમ. જી. રાઠોડ પેટાહિસાબનીશ ૪૧૭૬૯ ૪૯૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી જે.કે.છાયા પેટાહિસાબનીશ ૪૧૭૬૯ ૪૯૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી.િી.તત્રિેદી પેટાહિસાબનીશ ૨૬૯૨૩ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એચ.ડી.િીમાિી પેટાહિસાબનીશ ૨૬૯૨૩ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમતિ એન.ટી.લલુા પેટાહિસાબનીશ ૩૫૫૨૩ ૫૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એન.એલ.માડંતિયા પેટાહિસાબનીશ ૩૪૪૮૨ ૪૨૬૦ તનયમોનસુાર 
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૧૭ શ્રી એચ.ડી.િાઢેર પેટાહિસાબનીશ ૩૨૩૦૩ ૪૦૬૮ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એ.પી.કારેલીયા પેટાહિસાબનીશ ૩૩૩૭૦ ૪૧૬૨ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી બી.કે.રાિલ પેટાહિસાબનીશ ૩૩૪૩૩ ૪૧૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી િી.એન.રાિલીયા પેટાહિસાબનીશ ૨૮૫૫૦ ૧૦૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી કે.એમ.ગડારા પેટાહિસાબનીશ ૨૧૭૩૦ ૩૪૬૪ તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ. કે.જે.નગહરયા પેટાહિસાબનીશ ૩૩૫૫૮ ૪૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ. એ.એ.જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી િાય.એન.િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી કે. એન. િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી િાય.જી.રાિા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી બી.જે.િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૩૧૯૪૦ ૪૦૩૬ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રીમતિ આર. િી. 
િારોિરીયા 

પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી ય.ુ જે. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી. એચ. સી. ચલ્લા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી જે. એમ. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એન. બી. ગાગીયા પેટાહિસાબનીશ ૩૨૭૮૦ ૪૧૧૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી પી. એન. પરમાર પેટાહિસાબનીશ ૪૧૮૬૯ ૪૯૦૨ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી કે. એસ. ગોંડલીયા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી િી. ય.ુ બેલા પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રીમતિ 

એમ.એસ.માડંિીયા 
જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી પી.પી.પડંયા જુ.કલાકમ  
પ્રતિતનયકુ્િ 

૨૯૪૯૦ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી િી.એન.માકંડ જુ.કલાકમ  ૧૯૨૮૭ ૨૮૯૨ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી બી.એસ.નણળયાપરા જુ.કલાકમ  ૧૮૩૯૭ ૨૩૯૬ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એ.ડી.િામેચા જુ.કલાકમ  ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી પી.એલ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી િાય.જે.ઝાલા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એ. એ. મકિાિા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી એ.એન.િાછાિી પટાિાળા ૨૬૧૬૭ ૩૩૮૫ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી એમ.આર.દિ ે પટાિાળા ૨૪૮૪૦ ૩૨૭૩ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી એ.જી.િાઝડકા પટાિાળા ૩૨૭૮૦ ૩૧૩૧ તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જુનાગઢ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૬૮૭૮૨ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે.સી.હિદડ હિસાબનીશ ૪૬૦૭૯ - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.ડી.મિિેા હિસાબનીશ ૪૭૧૮૧ ૩૮૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી એમ.એચ.રાિા ના.હિ. ૩૯૮૦૩ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એચ.ટી.માડંિપરા ના.હિ. ૩૮૧૩૩ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એચ.િી.રાિા ના.હિ. ૪૫૫૧૧ ૫૨૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી બી.કે.બતંિયા પે.હિ. ૨૦૫૨૦ ૫૨૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એલ.એન.તસસોદીયા પે.હિ. ૨૧૦૫૦ - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ટી કે પરુોિીિ પે.હિ. ૨૩૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી જી.આર.કછોટ પે.હિ. ૩૧૪૨૩ - તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િી.બી.જાની પે.હિ. ૨૩૬૭૪ - તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી આર.િી.લાડાિી પે.હિ. ૩૦૧૮૪ ૪૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી.ડી.વ્યાસ પે.હિ. ૨૫૫૦૧ - તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એસ.આર.િોષી પે.હિ. ૨૫૫૦૧ ૪૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી જે.ડી.અઘરેા પે.હિ. ૩૫૭૪૯ - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એમ.આર.અંબાિી પે.હિ. ૨૯૯૩૨ - તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એસ.એ.બખુારી પે.હિ. ૨૬૮૦૩ - તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ.જે.આઇ.દિ ે પે.હિ. ૨૨૧૪૧ - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી કે.પી.સાણંચલા જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી પી.એન.કાિરીયા જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.એન.પી.કરંગીયા જુ.કા. ૭૮૦૦ ૩૭૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ.એચ.પી.ડોબરીયા જુ.કા. ૧૮૭૬૨ ૧૩૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ.આર.િી.રાિલ જુ.કા. ૧૮૨૧૬ ૫૨૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી જી.પી.બાબરીયા જુ.કા. ૧૮૭૬૨ - તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ.એચ.આર.બકોત્રા જુ.કા. ૧૮૨૧૬ - તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ.એમ.ય.ુનદંાિીયા જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ.કે.એચ.નદંાિીયા જુ.કા. ૧૭૬૯૧ - તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એન.બી.પોપટ જુ.કા. ૧૭૧૮૭ ૪૯૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી આર.ડી.મહિડા જુ.કા. ૧૭૧૮૭ ૫૨૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રીમિી ય.ુય.ુસોલકંી જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી કે.સી.તસસોદીયા જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એસ.િી.રાદડીયા જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એ.આર.ધલુીયા પટ્ટાિાળા ૧૩૭૫૯ ૪૯૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એચ.જે.મારડીયા પટ્ટાિાળા ૨૩૩૧૪ ૨૬૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી પી.કે.ખાિદર પટ્ટાિાળા ૧૩૩૨૦ ૫૨૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી િી.એ.િહરયલ પટ્ટાિાળા ૨૦૮૧૫ - તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી જે.સી.હફચડીયા પટ્ટાિાળા ૨૨૩૬૦ - તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિીસાગર-લિુાિાડા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧  જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી 

- - તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે.સી.પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૨૪૫૫ ૩૦૮૫ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી કે. જે. રાિા હિસાબનીશ ૪૫૬૩૨ ૨૭૬૬ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િાય. આર. પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જે. િાય. માનજી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૫૮૭ ૨૭૨૨ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એ. ટી. િઢીયાર નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ 
હિસાબનીશ 

- - તનયમોનસુાર 

૮ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ 
હિસાબનીશ 

- - તનયમોનસુાર 

૯ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ 
હિસાબનીશ 

- - તનયમોનસુાર 

૧0 શ્રી કે. કે. િેરી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૨૩ ૧૮૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી સી. બી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૫૭ ૧૯૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એ. એ.. િોરા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી. એન. પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ. જે. કે. મછાર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એફ. એસ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૬ - િગ્ યા ખાલી - પેટા હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૧૭ - િગ્ યા ખાલી - પેટા હિસાબનીશ - - તનયમોનસુાર 

૧૮ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૧૯ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨0 - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૧ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૨ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૩ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ. એસ. પટેલીયા જુ. કલાકમ ૩૫૦૨૯ ૨૨૮૨ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી પી. એન. નીનામા જુ. કલાકમ ૨૯૯૦૮ ૨૦૪૬ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી આર. એમ. પરમાર જુ. કલાકમ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૮ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 
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૨૯ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩0 શ્રી એન.ય.ુચૌિાિ પટાિાળા ૭૧૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી જે. બી. ચૌિાિ પટાિાળા ૧૪૫૩૮ ૧૧૭૮ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિસેાિા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી.એમ.િોધ્િા જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૬૧૭૫ ૨૫૩૮ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એચ.કે.ઠાકર અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૩૭૯૫૩ 00 તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી સી.એસ. શમામ હિસાબનીશ ૪૮૫૯૩ ૨૧૪૩ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.એમ.પરમાર હિસાબનીશ ૪૮૧૨૮ ૨૧૮૧ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી આર.ડી.ચાિડા હિસાબનીશ ૪૪૭૦૮ ૨૦૨૮ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીએમ.એમ.સોની હિસાબનીશ ૪૬૬૫૭ ૨૧૦૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એસ.એસ. નાડોદા હિસાબનીશ ૪૬૪૫૭ ૨૧૦૪ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એચ.એસ.૫૨મા૨ ના.િી. ૪૫૫૧૧ ૨૦૬૫ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી પી.કે.પટેલ ના.હિ. ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી બી.િી.ચૌિરી ના.હિ. ૩૯૩૪૮ ૧૭૮૧ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી બી.િી.દરજી ના.હિ. ૪૫૫૧૧ ૨૦૬૫ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી ડી.ડી.ગમાર ના.હિ. ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી િી.એમ.પટેલ ના.હિ. ૪૫૬૧૧ ૨૦૬૫ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીઆ૨.બી.પ્રજા૫તિ પે. હિ ૩૧૮૧૮ ૧૪૩૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી.જે. સોલકંી પે.હિ. ૨૯૦૬૨ ૧૩૦૭ તનયમોનસુાર 

૧૬ કુ.કે.બી. િોષી પે.હિ. ૨૫૮૮૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી બી.ટી.પટેલ પે.હિ. ૩૬૬૭૯ ૧૬૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ.અલ્પા બી.પટેલ પે.હિ. ૨૯૯૧૨ ૧૩૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી ટી.ડી.રામી પે.હિ. ૨૬૫૪૫ ૧૧૯૧ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આઇ.એસ. િૈશ્ય પે.હિ. ૨૬૬૨૦ ૧૧૯૧ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી જે.િી.પટેલ ્ પે.હિ. ૩૬૭૭૯ ૧૬૫૮ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી પી.એ.પરમાર પે.હિ. ૩૫૦૨૧ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી  જી.પી.પટેલ પે.હિ. ૨૨૭૦૦ ૫૨૯ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એસ.પી.પટેલ પે.હિ ૨૭૫૨૧ ૧૨૩૬ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી કે.એ.ગઢિી 
 

પે.હિ. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ.નમ્રિા એ.પટેલ પે.હિ. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ તમત્તલ આર.દેસાઇ પે.હિ. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 



179 

 

૨૮ કુ.િીના આર.પટેલ પે.હિ. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રીમેિી 
આર.એલ.ચૌિરી 

પે.હિ. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રીમિી 
એમ.એન.પ્રજાપતિ 

પે.હિ. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ.એમ.જી.િરિાિી પે.હિ. ૨૬૫૨૩ ૧૧૯૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૩ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૪ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૫ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૬ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૭ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એમ.કે.૫૨મા૨ જુ.કા ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી જે. એલ.ચૌિરી જુ.કા ૧૭૨૨૪ ૭૭૩ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એસ.એમ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી કે.એમ.કટારીયા જુ.કા. ૨૭૩૯૧ ૧૨૩૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી િી.કે.રાિલ જુ.કા. ૨૭૮૪૭ ૧૨૫૧ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી પકંિ એ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪૪ કુ.ડી.બી.પ્રજાપતિ 

 

જુ.કા. ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી જે.એસ,ઠાકો૨ ૫ટાિાળા ૧૮૩૦૪ ૮૨૦ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી િી.સી.ઠાકોર પટાિાળા ૧૫૦૭૯ ૨૭૭ તનયમોનસુાર 

૪૭ ખાલી િગ્યા પટાિાળા   તનયમોનસુાર 

૪૮ ખાલી િગ્યા પટાિાળા   તનયમોનસુાર 

૪૯ ખાલી િગ્યા પટાિાળા   તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મોરબી 
અન ુ નામ િોદ્દો માતસક 

મિનેિાણ ુ

િળિર-
િળિર 
િથ્્ ુ

તિતનમયનમા 
િિાવ્યા મિુબ 
મિેંિાણ ુનક્કી 
કરિાની કાયમ 

પધ્િતિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ કુ.કે.એલ. િાઘલેા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૪૬૬૭૯ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ.એન.રાઠોડ અતિક્ તિિોરી 
અતિકારી 

૩૯૦૯૨ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.બી.િેકરીયા હિસાબનીશ ૪૭૭૪૭ ૩૨૪૫ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી પી.િી.િૈધ્ય હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી કે.આર.ઉિરેજા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૩૦૯૩ ૨૬૪૯ તનયમોનસુાર 

૬ કુ.સી.િી.ચાગંેલા નાયબ ૪૭૫૭૬ ૪૮૩૦ તનયમોનસુાર 
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હિસાબનીશ 

૭ શ્રી એસ.સી.કારીયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર.પી.રાિલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૬૦૩ ૨૬૩૧ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ડી.જી.મોિપરા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૯૮૩ ૨૧૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી કે.જી.િરિેશા પેટા હિસાબનીશ ૩૭૩૭૩ ૨૩૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી ડી.જી.ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૨૨૦૭૬ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી જે.એન.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એસ.એન.દેસમખુ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી આર.જી.માકડીયા જુતનયર ક્લાકમ ૩૨૩૮૨ ૨૧૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી પી.ટી.લીખીયા જુતનયર ક્લાકમ ૩૦૪૬૬ ૨૦૬૮ તનયમોનસુાર 

૧૬ કુ એ.એ. ખોખર જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૨૬૬ ૧૨૭૧ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી િાય. આર. િટ્ટી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૯૫૮ ૧૩૪૯ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ડી.ડી.જાડજેા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૨૨૪ ૧૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી જે.એ.લાડકા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૪૨૩ ૯૪૬ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એન.પી. િટ્ટ જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૩૭૨ ૧૩૨૨ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એન. એલ.પરમાર પટાિાળા ૨૧૮૧૬ ૩૬૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, નડીઆદ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી સી. જી. કાછીઆ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૪૬૬૭૯/- ૩૩૫૫/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એ.એસ. હરશ્ર્શ્ર્ચયન અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૬૨૮૩/- ૩૪૧૯/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.એમ.શેખ. હિસાબનીશ ૪૩૫૫૩/- ૨૫૦૪/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ડી. િી. ગોર. હિસાબનીશ ૪૩૫૫૩/- ૨૬૫૪/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િી,કે,ગરુ્જર નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૬૬૬૦/- ૨૪૭૧/- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી એસ.એસ.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૭૪૬/- ૨૮૬૫/- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એફ. એલ. ચૌિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૭૪૬/- ૨૮૬૫/- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી જે.એસ. પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૩૪૪/- ૨૬૪૯/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમિી કે. એ. પટેલ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૦૯૦/- ૭૦૦/- તનયમોનસુાર 
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૧૦ શ્રીમિી 
એસ.આર.ગોહિલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૭૪૮૮/- ૨૫૧૧/- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી જે. એ. દેસાઇ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૫૪૮૦/- ૨૪૧૪/- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી પી. બી. દેસાઇ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી ય.ુ એ. લખારા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૬૮૪/- ૭૦૦/- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી. જે. પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૨૫૧૯૨/- ૧૯૯૨/- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી મો.આહદલ એમ. 
શેખ. 

પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી આર.સી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૧૯૨/- ૧૯૧૭/- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એમ.એન.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૩૯૦૯/- ૧૮૫૫/- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જે.સી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૮૬૭/- ૧૮૫૩/- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી મોિસીન. એમ. શખે. પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી િી.ટી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૨૬૨૨૭/- ૧૬૬૭/- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એમ.િી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૪૫૩/- ૭૦૦/- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી આર. સી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એસ જી. સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ. આર. નીનામા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એસ.એચ. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૭૦૩/- ૧૯૯૦/- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એચ.કે.શાિ જુ.ક્લાકમ ૨૪૬૯૫/- ૧૮૯૩/- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી કે.એમ.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ ૧૭૫૧૨/- ૪૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એન.જે.તત્રિેદી જુ.ક્લાકમ ૧૭૫૧૨/- ૧૨૯૬/- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી જી.કે.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ ૧૬૦૦૧/- ૧૨૨૩/- તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી એચ.પી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ ૧૬૦૦૧/- ૧૨૨૩/- તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી બી. પી. કા.પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી િી. એમ. પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦/- 

 

 તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એસ.આર.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૨૪૬૯૫/- ૧૮૯૩/- તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી િી.એન બ્રિમિટ્ટ જુ.ક્લાકમ ૩૧૨૯૮/- ૨૨૧૨/- તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી પી.જે ઝાલા જુ.ક્લાકમ ૩૧૨૯૮/- ૨૨૧૨/- તનયમોનસુાર 

૩૬ કુ.એસ.એમ.મકિાિા જુ.ક્લાકમ ૧૬૦૦૧/- ૧૨૨૩/- તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી એમ.કે.પરમાર જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એમ.ટી. પચંાલ જુ.ક્લાકમ ૨૪૬૯૫/- ૭૭૫/- તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી જી.એસ,મહિડા જુ.ક્લાકમ ૧૬૪૯૮/- ૪૫૦/- તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રીમિી એચ.આર 
પ્રજાપતિ 

જુ.ક્લાકમ ૧૬૦૦૧/- ૧૨૨૩/- તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રીમિી આર. એચ. 
પરમાર. 

જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૪૨ કુ. એસ. આઇ. વ્િોરા. જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી બી.કે.પરમાર પટાિાળા ૨૨૯૭૭/- ૧૮૭૦/- તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી પી.એસ.િાળંદ પટાિાળા ૨૨૨૩૨/- ૧૮૩૪/- તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી એ.એસ.પઠાિ પટાિાળા ૨૨૨૧૧/- ૧૮૩૩/- તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી એ.એસ.મસુ્થલમ પટાિાળા ૨૩૨૪૬/- ૧૮૮૩/- તનયમોનસુાર 
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૪૭ શ્રી એસ. જે. પરમાર પટાિાળા ૧૩૮૨૮/- ૧૧૭૮/- તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રીમિી ડી.જી.તરુી પટાિાળા ૧૬૯૭૪/- ૧૦૩૦/- તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, નિસારી 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી.એન.પટેલ જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી 

૭૦૫૧૧ vv તનયમોનસુાર 

૨ કુ.એસ.એસ.ખિંાિી અતિક તિિોરી 
અતિકારી. 

૪૨૬૦૩ vv તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.બી.િગિ હિસાબનીશ ૪૬૪૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી જે ડી ચૈિરી હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી આર.કે.િસાિા નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૮૨૭ vv તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી આર.બી.સોનિિ ે નાયબ હિસાબનીશ 
(િાલ ઇન.ચાર્જ 

પે.તિ.અ.ચીખલી ) 

૪૪૫૭૭ vv તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી કે.એમ. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૦૮૪ vv તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એચ.ડી.નાયક નાયબ હિસાબનીશ ૪૫૫૧૧ vv તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એ.એમ.દેસાઇ નાયબ હિસાબનીશ ૩૭૬૫૭ vv તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એ.બી.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૩૨૩૮૨ vv તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી કે.એ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૩૯૧ vv તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આઇ.જી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૩૩૫૯ vv તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એમ.એસ.આહિર પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૦૯ vv તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીમિી જે.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૬૭૫૩ vv તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી જે એન પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી કે.સી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી જે બી ખલાસી પેટા હિસાબનીશ ૩૮૩૦૬ vv તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આઈ એમ કાલા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૦૯ vv તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી કૃપેશ એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૪૫ vv તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી એસ.પી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૨૫૧૫૬ vv તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એ.એસ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૧૭૨૨૪ vv તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એ.એસ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૨૫૭૬૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એમ.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૪૨૪૭૩ vv તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.એમ.લાડ જુ.કલાકમ  ૪૨૫૭૩ vv તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી આર.એમ.ટેલર જુ.કલાકમ  ૧૭૪૪૫ vv તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રીમિી ડી.આર.પટેલ જુ.કલાકમ  ૧૭૦૭૪ vv તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી આર.જે.પટેલ જુ.કલાકમ  ૨૯૯૦૮ vv તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એચ.ડી.લાડ જુ.કલાકમ  ૪૨૫૭૩ vv તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રીમિી એમ.આર. 
નાયક 

જુ.કલાકમ  ૪૨૪૭૩ vv તનયમોનસુાર 
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૩૦ શ્રી જે.એમ.પટેલ પટાિાળા ૨૦૭૨૧ vv તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રીમિી એસ.એમ.પટેલ પટાિાળા ૧૮૬૩૦ vv તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી જે.સી.ચૌિરી. પટાિાળા ૭૧૦૦ vv તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 
 
 

િલ્લા તિિોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ.એસ.કોઠારી જિલ્ લા તિિોરી 
અતિકારી 

૬૪૨૭૬ ,, તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એસ.સી.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૪૮૦૨૮ ,, તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી િી.એચ.િોષી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૩૭૭૫ ,, તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી.જે.િી.ચૌિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૯૯૩ ,, તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એમ.િી.ચૌિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૪૩૩ ,, તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી.એસ.પી.ધ્રાગંી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૫૬૮૩ ,, તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી.પી.બી.માજી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૪૧૫ ,, તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી.એ.એચ.પરમાર નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૯૧૩૧ ,, તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી સી.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૦૧ ,, તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.િી.એચ.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૨૨૫૭૬ ,, તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી.એમ.આર.તસસિી પેટા હિસાબનીશ ૨૭૫૨૧ ,, તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી.એ.જી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૫૨૧ ,, તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એન.પી.અગ્રિાલ પેટા હિસાબનીશ ૩૭૪૭૩ ,, તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી પી.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૦૯ ,, તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી પી.જે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૦૯ ,, તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી પી.આર.મેિાડા પેટા હિસાબનીશ ૩૭૬૪૩ ,, તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી કે.આઇ.નગરીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૨૮૬ ,, તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી.બી.બી.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૩૦૨૯૯ ,, તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી.એમ.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી.આર.એમ.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી.િાય.એન.રાિલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી.પી.એસ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ૩૩૫૧૦ ,, તનયમોનસુાર 
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૨૪ શ્રી.જી.આર.િડીયોલ જુ.કલાકમ  ૩૩૫૧૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી.એન.ડી.િનાિાડીયા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી સી.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ૨૩૫૫૩ ,, તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એ.િી.રાઠોડ જુ.કલાકમ  ૧૯૩૭૨ ,, તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એન.જે.ઠાકર જુ.કલાકમ  ૧૮૮૦૮ ,, તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી ડી.સી.બોડાિા જુ.કલાકમ ૧૭૩૭૪ ,, તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી પી.કે.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૧૭૩૭૪ ,, તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી.એલ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી ડી.એન.દેસાઇ જુ.કલાકમ  ૧૭૨૨૪ ,, તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એ.એલ.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૧૬૪૫૧ ,, તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એચ.જે.સોલકંી જુ.ક્લાકમ ૩૩૯૮૮ ,, તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી બી.એન.શ્રીમાળી જુ.ક્લાકમ ૧૭૨૨૪ ,, તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી.એન.કે.બાિા જુ.કલાકમ  ૩૩૫૧૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ. એમ.એચ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રીમતિ.એચ.એસ.પરમા
ર 

જુ.કલાકમ  ૧૬૪૫૧ ,, તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી પી.ડી.પટિી પટાિાળા ૨૩૭૮૮ ,, તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી જી.આર.ચૌિાિ પટાિાળા ૨૩૭૮૮ ,, તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી જી.કે.પરમાર પટાિાળા ૧૪૨૭૨ ,, તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રીમિી એલ.કે.ગોિીલ પટાિાળા ૧૭૪૪૪ ,, તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એસ.જે.કલમા પટાિાળા ૧૯૧૧૧ ,, તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી.કે.એમ.ચડુી પટાિાળા ૨૨૬૫૯ ,, તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પાટિ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ.એચ.પરમાર જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૩૮૯૬ ૩૨૩૩ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી  જે.કે.પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૩૪૫૩ ૨૮૩૧ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એન.કે.દરજી હિસાબનીશ ૪૬૩૫૭ ૨૫૦૪ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ હિસાબનીશ ૪૫૫૩૨ ૨૪૬૬ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.ટી.પડંયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૫૬૮૩ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ખાલી િગ્યા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જી.એ.કટારીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ---- તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી કે.બી.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી કે.એમ.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એમ.ડી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એલ.કે.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૫૨૧ ૧૬૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એ.આર.ઓઝા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૦૫૦ ૧૬૧૨ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એસ.કે.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૮૪ ૧૬૧૭ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એ.એસ.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૪૫ ૧૫૯૧ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ.એચ.શ્રીમાળી પેટા હિસાબનીશ ૨૪૯૫૪ ---- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એચ.કે.કરલીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૪૫ ૧૯૯૧ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એચ.બી.નાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૦૨૯ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી બી.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૫૧૫૬ ૧૫૨૭ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એન.બી.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૬૯૩ ૧૬૯૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એસ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ ૧૭૨૨૪ ૯૨૩ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી જી.એસ.ઠકકર જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી િી.જી.મકિાિા જુ.કલાકમ  ૩૩૫૧૦ ૧૯૧૨ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ.એમ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૨૯૬૪૮ ૧૭૩૪ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એ.કે.પરમાર જુ.કલાકમ  ૨૮૬૯૩ ૧૬૯૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એ.િી.સોની જુ.કલાકમ  ૩૦૧૪૭ ૧૭૫૭ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી ડી.એમ.મોદી જુ.કલાકમ  ૧૭૩૭૪ ૧૦૭૩ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એ.ટી.દેસાઇ જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી ખાલી િગ્યા જુ.કલાકમ  ૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રીમિી  જી.પી.િાઘલેા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રીમિી એ.આર.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી આર.પી. ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી િી.એમ.િોશી પટાિાળા ૨૭૩૯૧ ૧૬૩૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી પી.કે.પટેલ પટાિાળા ૧૪૭૨૨ ૯૪૮ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦ ૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પોરબદં૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ આર.ડી.ખુટંી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૪૬૫૬ ૩૨૬૮ તનયમોનસુાર 

૨ એન. બી.માિલા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૬૮૮૨ ---- તનયમોનસુાર 

૩ બી.જી.ચોરિાડા હિસાબનીશ ૪૮૮૫૨ ૨૬૧૯ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.જી.ઝાલા ના. હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એમ.સી.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૩૨૯૦૩ ૧૮૮૪ તનયમોનસુાર 



186 

 

૬ શ્રી કે.કે.રાિાિાયા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૨૪૨ ૧૭૧૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમતિ 

આર.ડી.પાિખાણિયા 
પેટા હિસાબનીશ ૩૩૪૦૨ ૧૯૦૭ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમતિ િી.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૩૦૭૫૫ ૧૭૮૫ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી કે.એન.ગોથ િામી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીિી.એમ.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી આર.પી.પડઁયા જુ.ક્લાકમ ૩૦૧૪૭ ૧૫૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી જે. કે. િેટારીયા જુ.ક્લાકમ ૩૦૮૬૧ ૨૧૬૮ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એલ.એમ.કરમટા જુ.ક્લાકમ ૧૭૨૨૪ ૯૨૩ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એન.એ.િાઘલેા જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦ ------ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી.આર.મછુાર જુ.ક્લાકમ ૭૮૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એચ.પી.પરમાર જુ.ક્લાકમ ૧૬૪૫૧ ----- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમતિ આર.ડી.તશયાિી જુ.ક્લાકમ ૧૭૪૮૪ ------ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિકોટ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર.કે.ગોહિલ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૮૭૫૮૩ ૯૬૬૮ સરકારશ્રીના 
તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િી.બી. બામટા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૬૦૪૫૧ ૬૫૪૮ '' 

૩ શ્રી પી.આર.પટેલ હિસાબનીશ ૫૨૫૫૧ ૫૮૫૨ '' 
૪ શ્રી એન.િી.તિઠલાિી હિસાબનીશ ૪૮૪૧૧ ૫૪૭૪ '' 
૫ શ્રી એચ.પી.રાઠોડ હિસાબનીશ ૫૦૧૧૩ ૫૬૨૪ '' 
૬ શ્રી એસ.એન.માકંડીયા નાયબ 

હિસાબનીશ 

૪૨૯૦૪ ૫૦૦૨ '' 

૭ શ્રી એમ.િી.દુિાિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૬૪૮૨ ૬૦૩૮ '' 

૮ શ્રી આર.એમ.ગોિલે નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૫૫૦ ૪૯૬૨ '' 

૯ શ્રીમિી ય.ુજે.વ્યાસ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૩૧૧ ૫૧૨૬ '' 

૧૦ કુ.જી.એચ.િેરૈયા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૨૦૧ ૪૮૫૨ '' 

૧૧ શ્રી એસ.ટી.મુગંરા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ - '' 

૧૨ કુ. એચ.િી.ક્ક્કડ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ - '' 

૧૩ શ્રી એમ.િી.િસોયા પેટા હિસાબનીશ ૪૧૮૪૪ ૪૯૦૨ '' 
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૧૪ કુ. એમ.જે.પાલેજા પેટા હિસાબનીશ ૪૧૯૫૦ ૪૯૧૮ '' 
૧૫ શ્રી િી.એમ.નગિાડીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૬૬૩૯ ૪૪૫૦ '' 
૧૬ શ્રીમિી ડી.એસ. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૧૯૮ ૨૪૦ '' 
૧૭ શ્રી િી.પી.નારોલા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૭૭૭ ૫૪૫૬ '' 
૧૮ કુ. એસ.કે.ફળદુ પેટા હિસાબનીશ ૩૨૮૭૦ ૪૧૧૮ '' 
૧૯ કુ. ડી.આર.સેલાિી પેટા હિસાબનીશ ૩૨૯૩૮ ૪૧૨૪ '' 
૨૦ શ્રીમિી 

એમ.ટી.દુિરેજીયા 
પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૭૬ ૩૭૨૨ '' 

૨૧ શ્રીમિી જે.આર.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૭૨૫૧ ૪૫૦૪ '' 
૨૨ કુ.જી.એમ.મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૩૩૭૭૮ ૪૧૯૮ '' 
૨૩ શ્રીમિી કે.એસ.રાજા પેટા હિસાબનીશ ૨૮૦૭૬ ૩૪૨૨ '' 
૨૪ શ્રી ઓ.આર.મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૨૨૦ ૩૪૪૪ '' 
૨૫ શ્રી બી.એચ.ગોરી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૩૦ ૩૭૩૮ '' 
૨૬ શ્રી આર.પી.દુિરેજીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૩૭૮ ૪૦૬૮ '' 
૨૭ કુ. એસ.એમ.પચંોલી પેટા હિસાબનીશ ૩૯૭૦૩ ૪૭૨૦ '' 
૨૮ શ્રી એચ.બી.તનમાિિ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૭૬ ૩૭૨૨ '' 
૨૯ શ્રી એચ.એન.કાનાબાર પેટા હિસાબનીશ ૩૫૦૨૭ ૪૩૦૮ '' 
૩૦ શ્રી ડી.બી.મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૩૧૩૩૪ ૧૩૪૦ '' 
૩૧ શ્રી જી.એલ.પારઘી પેટા હિસાબનીશ ૩૪૪૮૨ ૪૨૬૦ '' 
૩૨ શ્રી આઇ.એ.માિકીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૪૦૦૫ ૪૨૧૮ '' 
૩૩ શ્રી ઓ.સી.ફેફર પેટા હિસાબનીશ ૩૯૮૦૩ ૪૭૨૦ '' 
૩૪ શ્રી જે.ડી.કુલર પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૭૬ ૩૭૨૨ '' 
૩૫ શ્રી એન.સી.ચડુાસમા પેટા હિસાબનીશ ૨૪૬૬૯ ૧૩૪૦ '' 
૩૬ શ્રી સી.બી.જાની પેટા હિસાબનીશ ૨૮૯૬૬ ૩૭૭૪ '' 
૩૭ શ્રી પી.કે.બોરીસાગર પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૨૩ ૩૫૯૪ '' 
૩૮ શ્રીમિી એ.સી.િાછાિી પેટા હિસાબનીશ ૩૭૬૧૪ ૧૩૪૦ '' 
૩૯ શ્રીમિી 

કે.એમ.ડઢાિીયા 
પેટા હિસાબનીશ ૪૦૩૮૪ ૪૭૮૦ '' 

૪૦ શ્રી એચ.િી.ડલેાિાલા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૪૧ શ્રી જે.િી. 

કુમારખાિીયા 
પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 

૪૨ શ્રી એન.જે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૪૩ શ્રીમિી એસ.બી.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૪૪ શ્રીમિી એ.ડી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૪૫ શ્રી ડી.કે. િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૪૬ શ્રીમિી એન.બી.જાડજેા પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૫૩ ૩૭૨૦ '' 
૪૭ શ્રી આર.કે.િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૨૫ ૧૩૪૦ '' 
૪૮ કુ.કે.બી.રામાિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૪૯ શ્રી ડી.જે.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૫૦ શ્રી એમ.િી. પાઘરા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ - '' 
૫૧ શ્રી બી.કે.ઝાલા ગિુ. ટાઇપીથટ ૩૧૮૩૪ ૩૯૭૨ '' 
૫૨ કુ.એ.એલ.દેલિાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૬૮૫૧ ૮૫૦ '' 
૫૩ શ્રી બી.આર.સાબંડ જુતનયર ક્લાકમ ૨૦૪૪૪ ૨૩૯૪ '' 



188 

 

૫૪ શ્રી એ.એમ.જાની જુતનયર ક્લાકમ ૨૪૯૨૬ ૩૩૩૬ '' 
૫૫ શ્રીમિી જે.જી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૭૧૩ ૨૦૫૬ '' 
૫૬ કુ. જી.કે.સાગઠીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૫૭ શ્રી એમ.ડી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૪૬૪૦૦ ૫૩૧૦ '' 
૫૮ શ્રી કે.જે.સોજીત્રા જુતનયર ક્લાકમ '' ૪૩૩૧૨ ૪૩૯૬ '' 
૫૯ શ્રી િી.એન.ઠાકર જુતનયર ક્લાકમ ૨૧૦૫૭ ૨૪૪૮ " 
૬૦ શ્રી એસ.જી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૭૪૨ ૨૨૪૪ " 
૬૧ શ્રી એચ.બી.પડંયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૭૪૨ ૨૨૪૪ " 
૬૨ કુ.એમ.જી.હિરાિી જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૩ કુ.ડી.કે.િાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૪ કુ. જે.પી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૫ કુ. િી.ડી.મશરૂ જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૬ શ્રી એસ.આર.િાડા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૭ કુ.એ.કે.ગોિાિી જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૮ કુ. એચ.આર.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૯૭ ૨૧૯૬ '' 
૬૯ શ્રી ડી.જી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૦ કુ.ડી.એ.રત્નુ ં જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૧ શ્રી એ.આર.સરૂાિી જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૨ શ્રી એ.િાય.સમા જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૩ કુ. સી.િી.િોળકીયા જુતનયર ક્લાકમ ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૪ કુ.એ.કે.મિિેા જુ. ક્લાકમ   '' ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૫ કુ. િી.સી.સોલકંી જુ. ક્લાકમ   '' ૭૮૦૦ ૦ '' 
૭૬ શ્રી એસ.એલ.પરમાર પટાિાળા ૧૪૦૬૯ ૬૫૫ '' 
૭૭ શ્રી એમ.ડી.મિિેા પટાિાળા ૨૬૪૬૩ ૪૨૧૦ '' 
૭૮ શ્રી કે.જે.ખીમસરુીયા પટાિાળા ૧૫૮૧૯ ૧૯૯૧ '' 
૭૯ શ્રી જે.કે.સોલકંી પટાિાળા ૨૬૫૧૭ ૩૪૮૦ '' 
૮૦ શ્રી કે.બી.ગોરીયા પટાિાળા ૨૧૪૩૦ ૩૦૨૯ '' 
૮૧ શ્રી જી.એમ.પરમાર પટાિાળા ૨૪૯૭૫ ૨૦૬૦ '' 
૮૨ શ્રી એમ.એચ.પીઠડીયા પટાિાળા ૧૯૦૬૯ ૨૨૯૫ '' 
૮૩ શ્રી પી.એન.િાયાિી પટાિાળા ૨૫૨૭૭ ૩૩૭૬ '' 
૮૪ શ્રી િી.આર.રાઠોડ પટાિાળા ૧૫૮૧૯ ૧૯૩૧ '' 
૮૫ શ્રી આર.એમ.મોરબીયા િોટર બેરર ૨૬૫૧૭ ૩૪૮૦ '' 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિપી૫ળા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર. એ. મિાલા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૬૪૪૭૬ 0 તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ડી િી પટેલ અતિક તિિોરી ૫૦૦૭૦ 0 તનયમોનસુાર 



189 

 

અતિકારી 
૩ શ્રી એમ. એન. માછી હિસાબનીશ ૪૧૯૯૩ 0 તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી બી કે રાઠિા નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૦૦૧ 0 તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જે કે ચૌિરી નાયબ હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ય ુડી પ્રજાપિી નાયબ હિસાબનીશ ૪૨૧૯૦ 0 તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એમ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૬૪૫૪ 0 તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી. જે. િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૦૯૯ 0 તનયમોનસુાર 

૯ કુ.આર આર િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એ આર િડિી પેટા હિસાબનીશ ૪૦૩૭૮ 0 તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી જે આર પઢારીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી સી એમ કટારા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર બી અસારી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીમિી બી.પી.શાિ જુતનયર કારકુન ૩૧૨૯૭ 0 તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એસ. આર. પરમાર જુતનયર કારકુન ૪૧૭૯૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એમ. એન. પાડિી જુતનયર કારકુન ૪૧૦૪૪ 0 તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી  બી.સી,પટેલ જુતનયર કારકુન ૪૧૧૪૪ 0 તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જે.આર. દેશમખુ જુતનયર કારકુન ૧૭૪૪૫ 0 તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી એન.જી.િોષી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી પી. કે. િડિી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એસ બી િસાિા જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી કે કે િસાિા જુતનયર કારકુન ૧૭૨૯૯ 0 તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી કે.સી. િસાિા પટાિાળા ૨૩૬૭૫ 0 તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એસ.એ.િડિી પટાિાળા ૧૮૭૨૬ 0 તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ.પી.ડી.પટેલ પટાિાળા ૧૮૬૩૦ 0 તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રીમિી 
આઈ.એ.પચંોલી 

પટાિાળા ૧૮૬૩૦ 0 તનયમોનસુાર 

  



190 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સ૨ુિ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ િી પટેલ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૨૬૪૬૦ ૩૫૭૪૪ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.સી.આર.ગાગડેુ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૨૭૬૬૦ ૩૬૪૬૮ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી આર.કે.પટેલ ્ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૨૭૧૯૦ ૩૬૦૪૬ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ એન મિિેા હિસાબનીશ ૨૧૪૩૦ ૨૮૬૫૬ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી એન ઉપાધ્યાય હિસાબનીશ ૨૨૫૬૦ ૩૦૦૯૧ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી પી પી દિ ે હિસાબનીશ ૨૧૦૫૦ ૨૮૦૭૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર.એમ.મોદી નાયબ 
હિસાબનીશ . 

૨૧૦૪૦ ૨૮૦૬૧ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એન.આર ચૌિરી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૮૬૩૦ ૨૫૦૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આઇ એમ પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૨૦૯૭૦ ૨૭૭૯૨ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમતિ એસ.એસ.મરાઠે નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૮૯૦૦ ૨૨૫૦૩ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી બી જી દેસાઇ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૯૪૯૦ ૨૬૧૬૭ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી એન એમ 
રાદેરીયા 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૯૮૫૦ ૨૬૫૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમિી બી આર 
ચૌિરી 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૯૧૨૦ ૨૫૭૨૨ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી સી.એમ.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૨૦૬૫૦ ૨૭૭૧૬ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી એચ એમ 
મિિેા 

પેટા હિસાબનીશ ૧૫૧૩૦ ૨૦૬૩૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એન જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૫૧૩૦ ૨૦૬૩૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી આર એમ કાયથિ પેટા હિસાબનીશ ૧૧૨૭૦ ૧૫૬૫૩ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જી સી કોઠીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૧૨૭૦ ૧૫૬૫૩ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી કે ડી પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૧૪૧૧૦ ૧૯૨૬૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી એન બી 
કોટિાલ 

પેટા હિસાબનીશ ૧૪૩૪૦ ૧૯૫૫૨ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમિી જી પી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૩૪૮૦ ૧૮૪૬૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમતિ એસ ડી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૪૧૧૦ ૧૯૨૬૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ ડી એચ રાદેરિાલા પેટા હિસાબનીશ ૧૫૦૭૦ ૨૦૪૭૯ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી િાય જે મૈસરુીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૫૨૦ ૧૭૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રીમિી એમ એમ પેટા હિસાબનીશ ૧૪૩૪૦ ૧૯૫૫૨ તનયમોનસુાર 
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સોનાર 

૨૬ શ્રીમતિ જી જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૪૯૧૦ ૧૬૪૮૬ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી સી પી સખુડીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૫૨૦ ૧૪૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી  આર જી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૬૫૮૦ ૨૨૩૯૭ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રીમતિ જે એમ ગજ્િર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૦ કુ દીપાલી  કે સેલર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રીમિી એમ કે ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી આર એસ રામાિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી આર એચ 
કલસરીયા 

પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૪ કુ શોિા આર પાલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૫ કુ િહકિ પી સેલર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

3૬ કુ િલ્પા િી પારેખ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રીમિી એચ ડી રાદેરી જુતનયર ક્લાકમ  ૧૬૫૪૦ ૨૨૩૪૬ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી આઇ પી ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૧૧૫૯૦ ૧૨૯૩૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી સી એસ પટેલ જુતનયર ક્લાકમ  ૯૦૨૦ ૧૨૧૦૫ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એન એન ચૌિાિ જુતનયર ક્લાકમ  ૮૪૬૦ ૧૧૩૯૪ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી એસ એસ 
કિારગામીયા 

જુતનયર ક્લાકમ  ૮૭૨૦ ૧૧૭૨૪ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી એસ ડી દેસલ ે જુતનયર ક્લાકમ  ૮૭૨૦ ૧૧૭૨૪ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી આર સી ગેફિાલા જુતનયર ક્લાકમ  ૮૨૧૦ ૯૪૩૫ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી એન એન શ્રીમાળી જુતનયર ક્લાકમ  ૮૨૧૦ ૯૪૩૫ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી આર સી પરમાર જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૪૬ કુ ટી કે પડંયા જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૪૬૭ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી ડી એમ િસાિા જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી બી બી તમસ્ત્રી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૪૬૭ તનયમોનસુાર 

૪૯ કુ ય ુએસ ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૪૬૭ તનયમોનસુાર 

૫૦ કુ એચ બી ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૪૬૭ તનયમોનસુાર 

૫૧ કુ કે િી પટેલ જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રીમિી ડી િી ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૫૩ શ્રી ટી એસ પટેલ જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી આર પી ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રી એસ સી રાઠોડ જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૫૬ કુ એસ જી રબારી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦  તનયમોનસુાર 

૫૭ કુ ડી પી રાઓલ જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૪૬૭ તનયમોનસુાર 

૫૮ શ્રીમિી િી એન સારંગ પટાિાળા ૮૦૮૦ ૧૦૯૭૨ તનયમોનસુાર 

૫૯ શ્રી એમ એ મલેક પટાિાળા ૧૧૪૧૦ ૧૫૮૯૧ તનયમોનસુાર 

૬૦ શ્રી એમ એચ પટેલ પટાિાળા ૧૦૯૨૦ ૧૫૧૭૮ તનયમોનસુાર 

૬૧ શ્રી એચ સી ચૌિરી પટાિાળા ૯૧૮૦ ૧૩૦૦૯ તનયમોનસુાર 

૬૨ શ્રી ડી ડી પટેલ પટાિાળા ૧૦૯૨૦ ૧૫૧૭૮ તનયમોનસુાર 

૬૩ શ્રી એસ એસ િોશી પટાિાળા ૭૩૮૦ ૧૦૬૮૩ તનયમોનસુાર 

૬૪ શ્રી ડી એ તશિોરા પટાિાળા ૯૬૪૦ ૧૩૫૫૩ તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સરેુસદ્રનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્્ુ ં
તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી પી.એસ.મોદી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૨૬૪૬૦ ૩૨૦૫૮- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ---ખાલી જ્ગ્યા--- અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

- - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી 
કે.એન.િિરીયા 

હિસાબનીશ ૨૧૪૩૦- ૨૫૭૭૩- તનયમોનસુાર 

૪ એસ.ડી.સૈયદ ના. હિસાબનીશ ૧૮૩૬૦- ૨૨૧૮૧- તનયમોનસુાર 

૫ કુ.એચ.ય.ુતત્રિેદી ના. હિસાબનીશ ૧૭૮૯૦- ૨૧૬૩૧- તનયમોનસુાર 

૬  ડી.એમ.ઝાલા ના. હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦- - તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી એલ.જે.સોલકંી ના. હિસાબનીશ ૧૮૨૫૦- ૨૧૭૫૩- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી કે.એમ.કિઝરીયા ના. હિસાબનીશ ૧૩૫૦૦- - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી જે.આર.શેખડા ના. હિસાબનીશ ૧૯૪૯૦- ૨૩૫૦૩- તનયમોનસુાર 

૧૦ એ.જે.જાદિ ડ.ેએ.ઓ. ૧૭૦૪૦- ૨૦૬૩૭- તનયમોનસુાર 

૧૧ એમ.સી.મકિાિા પેટાહિસાબનીશ ૧૨૮૯૦- ૧૫૭૮૧- તનયમોનસુાર 

૧૨  બી.ટી.પાડલીયા પેટાહિસાબનીશ ૧૬૯૦૦- ૨૦૫૭૩- તનયમોનસુાર 

૧૩ િી.પી.રાઠોડ પેટાહિસાબનીશ ૧૭૪૯૦- ૨૧૧૬૩- તનયમોનસુાર 

૧૪ આર.આર.રાિા પેટાહિસાબનીશ ૧૬૯૦૦- ૨૦૪૭૩- તનયમોનસુાર 

૧૫ ડી.જે.ગજંેળીયા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૫૨૦- ૧૩૧૩૩- તનયમોનસુાર 

૧૬  જે.એમ.રાિા પેટાહિસાબનીશ ૧૭૮૧૦- ૧૯૩૫૭- તનયમોનસુાર 

૧૭ િી.આર.ગોહિલ પેટાહિસાબનીશ ૧૦૫૨૦- ૧૩૦૦૮- તનયમોનસુાર 

૧૮ જે.એલ.મેિીયા પેટાહિસાબનીશ ૧૪૮૪૦- ૧૬૧૭૯- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી કે.જી.તસધ્ધ્પરુા પેટાહિસાબનીશ ૧૭૪૯૦- ૨૧૧૬૩- તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી સી.જે.જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૧૬૯૦૦- ૨૦૪૭૩- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી બી.એન.દોશી પેટાહિસાબનીશ ૧૧૫૬૦- ૧૪૨૨૫- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી આઇ.એ.સોનરાિ પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એમ.એમ.શેખ પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી આર.એચ.ઠક્કર પેટાહિસાબનીશ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ. બી.બી.દિ ે પેટાહિસાબનીશ ૧૧૨૭૦- ૧૩૮૮૬- તનયમોનસુાર 

૨૬ પી.ડી.પારેખ જુતનયર કલાકમ ૧૯૮૫૦- ૨૪૦૨૫- તનયમોનસુાર 

૨૭ એમ.આર.ગઢિી જુતનયર કલાકમ ૧૪૯૦૦- ૧૮૧૩૩- તનયમોનસુાર 

૨૮ એન.કે.મલેક જુતનયર કલાકમ ૧૨૧૩૦- ૧૩૬૭૯- તનયમોનસુાર 

૨૯ એચ.બી.જાડજેા જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 
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૩૦ શ્રીમિી 
બી.એમ.િીરાિી 

જુતનયર કલાકમ ૧૦૪૩૦- ૧૨૬૦૩- તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી બી.એન.પારઘી જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦-  તનયમોનસુાર 

૩૨ એ.કે.ગાગંડીયા જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦- - તનયમોનસુાર 

૩૩ એચ.બી.ગોિલે જુતનયર કલાકમ ૭૭૩૦- ૯૪૯૪- તનયમોનસુાર 

૩૪ ડી.એન.દેિિળા જુતનયર કલાકમ ૭૭૩૦- ૮૫૭૧- તનયમોનસુાર 

૩૫ બી.એસ.િેંસજાળીયા જુતનયર કલાકમ ૧૧૯૩૦- ૧૪૬૫૮- તનયમોનસુાર 

૩૬ જી.િી.દુલેરા જુતનયર કલાકમ ૧૨૧૩૦- ૧૪૮૯૨- તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી િાય.કે.રાઠોડ જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦- -- તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી િી.જે.ઝાલા જુતનયર કલાકમ ૧૧૭૬૦- ૧૪૪૫૯- તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી ડી.પી.રબારી જુતનયર કલાકમ ૭૭૩૦- ૯૪૯૪- તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રીમિી જી.જે.ભિુાત્રા પટાિાળા ૯૩૪૦- ૧૦૩૫૪- તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી એમ.એમ.િોષી પટાિાળા ૬૬૮૦- ૮૩૨૬- તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી આર.એમ.િાઘલેા પટાિાળા ૬૪૮૦- ૮૧૩૨- તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રીમિી 
આઇ.એમ.િોષી 

પટાિાળા ૭૧૦૦- - તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િડોદરા 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ં

િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ. એન.ગામીિ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૭૩૭૪૦  ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.ડી.આર.પચંોલી અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૭૦૮૪ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી પી.એ.દિ ે અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૬૪૫૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.એસ.એ.પટેલ હિસાબનીશ ૪૯૦૧૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૫ કુ.કે.કે.રાિલ હિસાબનીશ ૪૯૭૪૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી આર.જે.િોષી હિસાબનીશ ૪૮૯૬૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૭ શ્રી જી.િી.પરમાર નાયબ 

હિસાબનીશ 

૪૩૦૧૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એમ.એમ.પચંાલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૧૧૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.જે.દેસાઇ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૯૮૪ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.એસ.એન.મલેક નાયબ ૪૩૩૨૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
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હિસાબનીશ 
૧૧ શ્રીમિી એ.િી. પરીખ નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૬૧૬૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એસ.આઇ.શકુ્લ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૨૫૩ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમિી આઇ 
એસ.પચંાલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૫૩૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જે િી પાઠક નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૧૪૧૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી.કે.બી.મોદી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી સી.એસ.લાકડાિાલા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૫૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૧૭ શ્રી આર.સી.ખારિા પેટા હિસાબનીશ ૩૦૪૪૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એન સી ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૫૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૧૯ શ્રી ડી.આઇ.દેિરે પેટા હિસાબનીશ ૨૮૫૨૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી.જે.કે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૫૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આર.પી.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૩૮૧૦૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી ડી.બી.તમસ્ત્રી પેટા હિસાબનીશ ૨૪૯૬૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એચ.એન.દલિાડી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૬૬૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એસ.એસ.કુલકિી પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૫૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી.એચ.આર.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૨૭૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રીમિી એસ.કે.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૮૧૦૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમિી ડી એસ ઠાકર પેટા હિસાબનીશ ૩૭૦૧૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી આર.બી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૨૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી.આર.જે.િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૫૬૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી.એ.એન.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૮૧૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી.કે.સી.િડિી પેટા હિસાબનીશ ૩૩૨૦૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી સી.એમ.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૨૪૭૨૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી આર.બી.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ કુ.ટી.એસ.િાિોર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી એમ.એ.શેઠ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી એમ.એસ.કુરેશી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ.એમ.િી.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી આર.સી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ  ૩૦૩૪૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી કે.પી.સોઢા જુ,ક્લાકમ  ૨૮૫૪૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી િી.ડી.મકિાિા જુ.ક્લાકમ  ૨૩૨૩૩ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રીઆર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૨૩૯૨૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી. ડી એમ .સિુારીયા જુ.ક્લાકમ  ૨૦૮૧૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રીમિી.એસ.આર.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી.જે.િાય.વ્યાસ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૫ કુ. એચ.બી રાઠિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૪૬ શ્રી.એચ.એસ.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૪૭ શ્રીમિી એમ.ડી. િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૪૮ શ્રી એન.બી.પ્રજાપિી જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
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૪૯ કુ.ટી.સી.િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૫૦ શ્રી.ડી.પી.ચાિડા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૫૧ શ્રી.આર.એમ.ઘિેરીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રી.એ.જે.ડોડીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૩ શ્રીમિી એસ.એ.બાગલુ પટાિાળા ૧૫૨૭૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી.એચ.કે.રાઠોડ પટાિાળા ૧૫૧૨૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રીમિી િી.એમ. ડાગં ે પટાિાળા ૧૫૫૭૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૫૬ શ્રી. એ.કે.િાઘલેા પટાિાળા ૨૧૦૫૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૫૭ શ્રી.િી.એચ.પરમાર પટાિાળા ૧૫૧૩૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૫૮ શ્રી એસ.એમ.રાઠિા પટાિાળા ૪૫૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૯ શ્રી.એસ.કે.પડંયા પટાિાળા ૧૫૧૨૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િલસાડ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ં

િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ કુ.ટી.એસ.બચા. જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૫૦૦૩૪ ૧૧૦૦ ------------- 

૨ શ્રી.આર.એમ િદ્રા. અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૬૦૯૨૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી.કે.કે.પથિગીયા. હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી.પી.ય.ુપટેલ. હિસાબનીશ ૪૮૦૨૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી.આઇ.એસ.પટેલ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૩૦૯૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી.એમ.બી.મિિેા. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૭૩૦૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી.બી.એન.પટેલ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૬૯૩ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી.એમ.એમ.સૈયદ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૬૦૬ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમિી.એમ.એ.કદમ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૦૭૦૬ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.એમ.જી.મલુ્લા. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૮૨૭ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી.બી.એમ.દેસાઇ. નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૮૨૭ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી.જે.જે.પટેલ. નાયબ  
હિસાબનીશ 

૪૦૪૦૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમિી.એન.ડી.પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૩૧૮૧૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી.એ.એમ.ટંડલે. પેટા હિસાબનીશ ૩૫૬૮૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 
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૧૫ શ્રી.જે.બી.ગાતંિિ. પેટા હિસાબનીશ ૩૦૯૨૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી બી. એસ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૨૫૪૭ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી.બી.કે.િિકર. પેટા હિસાબનીશ ૩૮૬૪૫ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી.બી.એસ.િારલી. પેટા હિસાબનીશ ૩૧૪૧૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એમ બી માથિર પેટા હિસાબનીશ ૩૨૩૮૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ. જે એફ ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૨૫૩૩૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમિી.એસ.એ.પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૩૪૪૪૪ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી.એન.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રીમિી એમ ડી પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૭૧૫ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રીમિી એફ. બી 
ઇથટબેરૂ 

જુ.ક્લાકમ  ૨૭૦૨૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી બી કે માિ જુ.ક્લાકમ  ૪૨૪૭૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એમ એ શખે જુ.ક્લાકમ  ૪૨૩૪૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી આર િી પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૫૮૦૭ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી બી. એન આહિર જુ.ક્લાકમ  ૨૬૫૮૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી જી આર પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૧૯૦૫૯ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી ડી એમ ટંડલે જુ.ક્લાકમ  ૪૨૪૭૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી એચ એન પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૬૨૧૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રીમિી પી.જી. કંુકિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ -------- તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી.એચ.આર.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૧૭૨૨૪ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રીમિી.એમ.ડી.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૧૬૪૫૧ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી ડી બી આહિર પટાિાળા ૨૪૨૨૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી ડી એમ પટેલ પટાિાળા ૨૫૧૮૪ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી ડી સી પટેલ પટાિાળા ૨૪૧૭૪ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાપી 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ં

િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એન. એમ. ગાતંિિ તિિોરી અતિકારી 
(ઇસચાર્જ) 

------- - તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એન. એમ. ગાતંિિ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૦૨૭૨/- - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી િી.આઇ. મિીડા હિસાબનીશ ૪૫૫૫૪/- - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ.એન.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૩૭૭૫/- - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી કે.એલ.ચૌિરી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૨૯૯૩/- - તનયમોનસુાર 

૬ કુ.કે.આર.ગામીિ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦/-
(હફક્સ) 

- તનયમોનસુાર 
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૭ શ્રી એસ.આર.ચૌિરી નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૨૮૪/- - તનયમોનસુાર 

 
 

૮ શ્રી એ.સી.પટેલ નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૮૮૨૭/- - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી પી.ડી.રાયકા નાયબ 
હિસાબનીશ 

૩૭૩૧૮/-  તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એન. એસ.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૩૧૯/- - તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એન. એન.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૪૫/- - તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.િી.આર.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૫૨૮/- - તનયમોનસુાર 

૧૩ કલ્પનાબેન એન.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ.એસ.જે.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી 
એચ.બી.ગામીિ 

પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી કે.જી. પટેલ જુતનયર કારકુન ૨૯૯૦૮/- - તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી એન.એમ. 
ગામીિ 

જુતનયર કારકુન ૨૬૧૬૧/- - તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ડી.બી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૧૮૨૬૬/- - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી એસ.બી.ઢોડીયા જુતનયર કારકુન ૨૪૬૫૭/- - તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી ટી.એન. 
પરમાર 

જુતનયર કારકુન ૪૨૯૯૩/- - તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ. ડી. કે.નાયક જુતનયર કારકુન ૧૬૩૦૧/- - તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી ડી.એસ.પટેલ જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ.એસ.પી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.સી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એન.એ.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી આર.ડી.િળિી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમિી આર.બી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી જે.એચ.ગામીિ જુતનયર કારકુન ૭૮૦૦/-(હફક્સ) - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી જે.બી.ગામીિ જુતનયર કારકુન ૨૮૬૧૮/- - તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી બી.કે.ગામીિ પટાિાળા ૨૦૬૮૧/- - તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, અમદાિાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્્ુ ં તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી.ડી.તિ.પરીખ તિિોરી અતિકારી 
(પે) 

૫૨૫૩૭ ૭૨૧૬ તનયમોનસુાર 

ર શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૦૬૮૪ ૬૨૦૮ તનયમોનસુાર 
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૩ શ્રી એ આર પટેલ હિસાબનીશ ૪૯૩૪૯ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.આઇ.સી.શાિ હિસાબનીશ ૪૨૮૬૬ ૫૪૭૨ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી ય ુપી તત્રિેદી હિસાબનીશ ૪૫૧૪૭ ૫૭૦૨ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી  એચ ડી. પટેલ હિસાબનીશ ૪૩૬૭૩ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી.એ.એસ.પટેલ હિસાબનીશ ૪૫૧૪૭ ૫૭૦૨ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી.  બી પી તત્રિેદી નાયબ 

હિસાબનીશ 

૩૯૪૫૧ ૫૧૪૨ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.આર.િાિસાર નાયબ 

હિસાબનીશ 

૪૨૭૪૬ ૫૪૭૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.કે.કે.ગોિલે નાયબ 

હિસાબનીશ 

૪૦૩૪૪ ૫૨૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એન ઈ મેકિાન નાયબ 

હિસાબનીશ 

૩૬૩૭૦ ૪૮૫૪ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી    જે એન પારેખ નાયબ 

હિસાબનીશ 

૪૦૩૪૪ ૫૨૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીએસ. એસ.લલીિ નાયબ 

હિસાબનીશ 

૩૪૪૦૦ ૫૧૭૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ એસ  એમ બરાસરા નાયબ 

હિસાબનીશ 

૩૫૪૮૦ ૪૭૬૮ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી.એમ.એ.શેખ નાયબ 

હિસાબનીશ 

૩૪૯૮૩ ૪૭૨૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એચ. કે. ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૩૦૭૯૪ ૪૩૦૮ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી.િી.એ.રાિલ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૪૫૩ ૩૬૦૬ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી.આર.બી.દાયમા પેટા હિસાબનીશ ૨૩૪૫૩ ૩૬૦૬ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી  ડી આર ચોકસી પેટા હિસાબનીશ ૩૪૩૨૧ ૪૬૫૬ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી એ જે દિ ે પેટા હિસાબનીશ ૨૧૭૭૬ ૩૪૪૪ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એ.કે.તત્રિેદી પેટા હિસાબનીશ ૨૫૯૧૬ ૩૮૪૪ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી  તિ. આર. 
ચાિડા 

પેટા હિસાબનીશ ૩૬૦૩૮ ૪૮૯૨ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ. એન. પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૭૦૩ ૩૯૨૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી બી એસ શમામ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૬૫૪ ૩૭૨૨ તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ ડી બી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ એમ એન િીરડીઆ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ એસ જી શાિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ એમ બી પચંોલી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ ટી એસ પજુારા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી  જે એસ પડિરીઆ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી જી આર બારોટ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એમ આર દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ કુ. બી.બી.રાયકા જુ કલાકમ  ૧૬૦૧૧ ૨૧૮૬ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રીમિી.ય.ુપી.ડાિી જુ કલાકમ  ૧૬૦૧૧ ૨૧૮૬ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી.આર.એસ.િાટી જુ કલાકમ  ૧૬૦૧૧ ૨૧૮૬ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી િાય એ મલેક જુ કલાકમ  ૨૪૬૯૫ ૪૫૨૬ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી.પી.જી.ઉપાધ્યાય જુ કલાકમ  ૩૬૧૦૧ ૪૮૨૮ તનયમોનસુાર 
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૩૮ શ્રી આઇ જી ગોિલે જુ કલાકમ  ૧૭૧૨૦ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી એન. એમ.ઠકક૨ જુ કલાકમ  ૧૬૪૮૮ ૨૨૫૪ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી િી ડી શાિ જુ કલાકમ  ૧૬૪૮૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રીપી.જે.દત્ત જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી કે.એન. પરમાર જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એસ.પી ચાિડા જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ કુ. એસ. જી. િગેડ જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી કે.ડી. બાિળીયા જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૬ કુ. કે. જી.શેખ જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી જે  બી ચલાલીઆ જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી સી ડી તનનામા જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૯ શ્રીમિી એમ આર પટેલ જુ કલાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫૦ શ્રી.એલ.પી.પરમાર ૫ટાિાળા ૨૧૮૮૦ ૩૪૨૪ તનયમોનસુાર 

૫૧ શ્રી જી એમ ૫૨મા૨ ૫ટાિાળા ૨૧૮૮૦ ૩૪૨૪ તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રી એન એમ શ્રીમાળી ૫ટાિાળા ૨૦૫૨૦ ૩૩૬૨ તનયમોનસુાર 

૫૩ શ્રી  એન  એમ  પરમાર ૫ટાિાળા ૨૨૯૭૭ ૩૫૩૦ તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રીમિી એસ એસ 
િાઘલેા 

૫ટાિાળા ૧૬૭૨૬ ૬૫૫ તનયમોનસુાર 

 
 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્્ ુ તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રી એ.એ.કહડયાિાલા તિિોરી અતિકારી ૬૨૨૦૪/- ૭૪૩૨/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે.બી.રબારી  અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૯૨૬૦/- ૫૫૬૨/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.એસ.પરમાર હિસાબનીશ ૫૩૧૫૧/- ૬૩૫૨/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી ડી.એચ.િટ્ટ હિસાબનીશ ૪૮૨૩૮/- ૫૪૭૨/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી 
આર.એચ.રાિપરીયા 

ના.હિસાબનીશ ૪૯૭૮૬/- ૫૩૨૬/- તનયમોનસુાર 

૬. શ્રી િી. એમ. પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૦૦૮૪/- ૪૪૮૦/- તનયમોનસુાર 

૭. શ્રીમિી 
ટી.આર.હરશ્ર્ચ્શ્વયન 

ના.હિસાબનીશ ૪૮૨૧૬/- ૫૪૭૦/- તનયમોનસુાર 

૮. શ્રીમિી એ.એસ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૯૫૬૭/- ૪૭૦૮/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.એઅચ.િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૯૬૬/- ૩૭૭૪/- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આર.ડી.બલિાિી પેટા હિસાબનીશ ૩૮૯૭૭/- ૪૬૫૬/- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી જે.એન.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૭૬- ૩૭૨૨/- તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ. ય.ુ એમ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૩ કુ એસ. પી. જાથકર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી.એમ.પડંયા જુતનયર કલાકમ ૨૭૯૪૫/- ૩૬૦૨/- તનયમોનસુાર 
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૧૫ શ્રીમિી જે.કે.પોકીંયા જુતનયર કલાકમ ૩૩૨૫૭/- ૪૦૭૦/- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ.આર.ઠાકોર જુતનયર કલાકમ  ૧૮૧૯૭/- ૨૧૯૬/- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી કે.િી..કાપડીયા જુતનયર કલાકમ  ૭૮૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રીમિી િી.બી.ણબિોલા જુતનયર કલાકમ  ૭૮૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી કે.આર.પટેલ જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ.કે.જી.મકિાિા જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.એમ.જે.મોદી. જુતનયર કલાકમ ૭૮૦૦/- ---  
૨૨ શ્રી. એ. િી રાઠોડ પટાિાળા ૨૪૨૮૭/- ૧૩૧૦/-  
૨૩ શ્રી. આઇ. એમ. પઠાિ પટાિાળા ૧૫૭૫૯/- ૧૯૩૧/-  

 
 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, ગાિંીનગર 
અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્્ ુ તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રી જે આઇ હિિંડોચા તિિોરી અતિકારી 
(પેસશન) 

૬૨૨૦૪ ૫૫૩૨ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી બી.એચ.પટેલ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૪૧૩૧૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી સી એ પટેલ હિસાબનીશ ૫૦૮૪૯ ૪૬૦૨ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમતિ એ એ છાયા હિસાબનીશ ૫૦૧૫૪ ૪૫૩૨ તનયમોનસુાર 

૫ કંુ. કે. એમ. પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ કે એલ િટ્ટ ના.હિ ૪૨૩૫૯ ૩૮૫૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ એસ શમામ ના.હિ ૩૮૯૩૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૮ કુ ડી.સી.મોઢ ના.હિ ૧૩૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એ એમ પહંડિ પે.હિ ૨૬૫૩૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આર આર ગોસાઇ પે.હિ ૨૮૩૧૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી એમ.એ.પટેલ પે.હિ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ કે.એસ.સોલકંી પે.હિ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૩ એ.એ.સોલકંી પે.હિ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ. જે.સી. કિસાગરા પે.હિ ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમતિ એન એન રાિલ જુ.કા ૧૮૭૪૨ ૧૭૪૪ તનયમોનસુાર 

૧૬ કુ.એન ડી ગોહિલ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી બી કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જે બી રાઠોડ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એચ આર પરમાર જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમતિ કે િાય જાડજેા જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ. િી પી ડાિી જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એ પી રાઠોડ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી ડી એસ ણલિંબાિ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૪ કુ. એ કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 
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૨૫ કુ. એન એ પ્રજાપતિ જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી આર બી ઠાકોર જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી કે એ કટારા જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી જે જે ચૌિરી જુ.કા ૭૮૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રીમતિ પી પી પરમાર પટ્ટાિાળા ૨૩૬૪૭ ૨૧૧૮ તનયમોનસુાર 
 

 

 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, િડોદરા 
અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્્ ુ તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય તિિોરી અતિકારી 
(પે) 

૫૪૦૫૯ ૭૨૧૬ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એસ.એમ. લાડ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૫૧૭૮૦ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી િી.એમ.ઝાલા હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એ.બી.જાદિ હિસાબનીશ ૧૩૭૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી જે. બી. ચૌિરી ના. હિસાબનીશ ૪૦૭૨૬ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી  એસ.એસ.િોશી ના. હિસાબનીશ ૩૭૯૫૭ ૪૯૦૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ડી.એચ.શાિ ના. હિસાબનીશ ૩૭૮૨૯ ૪૮૯૨ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી એલ.એચ.પાઠક પેટા હિસાબનીશ ૩૬૬૩૬ ૪૮૫૫ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમિી એ.એસ.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૫૯૯૭ ૪૭૨૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી જી.એસ.િૈિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૦૫૪ ૩૩૬૨ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી એસ.ટી દિ ે પેટા હિસાબનીશ ૨૯૫૦૧ ૪૧૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એન.એમ.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૧૫૬ ૩૭૯૬ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જે .આર.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૫૩૬૮ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એમ.ડી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૦૦૫ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી બી.પી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૨૪૦૦૫ ૩૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૬ કુ.પી.આઇ. પાલ પેટા હિસાબનીશ ૨૨૪૦૮ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી િી.જે.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૨૨૪૦૮ ૩૪૪૪ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આઇ.એસ.અમીન જુ.ક્લાકમ  ૨૬૬૪૬ ૩૭૫૨ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એસ.કે.િૈયા જુ.ક્લાકમ  ૨૭૦૦૮ ૩૭૮૬ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૨૬૬૪૬ ૩૭૫૨ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમિી િી.એમ.નાયક જુ.ક્લાકમ  ૧૬૪૬૫ ૨૩૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી કે.સી. શાિ જુ.ક્લાકમ  ૧૬૪૬૫ ૨૩૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રીમિી  એમ.પી પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.એ.િડિી જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એમ.એ.વ્િોરા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 
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૨૬ શ્રી એસ.ડી. સોલકંી પટાિાળા ૧૪૨૨૮ ૨૧૪૧ તનયમોનસુાર 
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પ્રક૨િ - ૧૨ (તનયમ સગં્રિ--૧૧) 

પ્રત્યેક સથંિાન ેફાળિાયેલ અંદાિ ૫ત્ર 

િમામ યોિનાઓ, સણૂચિ ખચમ અન ેકરેલ ચકુિિી અંગે અિિેાલોની તિગિો. 

તિકાસ, તનમામિ અન ેિકતનકી કાયો અંગે િિાબદા૨ જાિ૨ે િતં્ર માટે. 

 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોિનાઓ અસિય ેજુદી જુદી પ્રવતૃિઓ માટે અંદાિ૫ત્રની તિગિોની માહિિી. 

િષમ ૨૦૧૪-૧૫                (રૂા. લાખમા)ં 

અ.ન ં યોિનાનુ ંનામ/ 

સદ૨ 

પ્રવતૃત્ત પ્રવતૃિ શરૂ 

કયામની 

િારીખ 

પ્રવતૃિના 

અંિની 

અંદાજેલ 

િારીખ 

સણુચિ 

૨કમ 

મજું૨ િયેલ ૨કમ છુટી કરેલ / 

ચકુિેલ ૨કમ 

(િ્િાની સખં્યા) 

છેલ્લા િષમનુ ં

ખરેખ૨ ખચમ 

કાયમની ગિુિત્તા માટે સપંિુમ ૫િ ે

કામગીરી માટે િિાબદા૨ અતિકારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 

યોિનાકીય કાયો ન િોઈ માહિિી શસુય છે. 
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હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામક તનયતં્રિ િઠેળની કચેરીઓ : િષમ ૨૦૧૪-૧૫ 

(રૂા. 

િજા૨મા)ં 

 

સદ૨ સણુચિ અદાિ૫ત્ર મજું૨ િયેલ અંદાિ૫ત્ર છૂટી કરેલ ચકુિેલ ૨કમ ( િ્િાની સખં્યા) કુલ ખચમ 

 મખુ્ય સદ૨ ૨૦૫૪ તિિોરી 

અન ેહિસાબ િિીિટ 

૦૯૫(૧) તનયામક       (નોન 

્લાન) 

૭૨૪૩૦ ૭૨૪૩૦ ૬૧૧૬૨ 

(૫ િ્િા) 
 
 

૬૧૧૬૨ 

 ૦૯૬(૧)   પી.એ.ઓ (નોન 

્લાન) 

૫૫૨૩૦ ૫૫૨૩૦ ૫૧૨૨૭ 

(૫ િ્િા) 
 

૫૧૨૨૭ 

 ૦૯૭(૧)   તિિોરીઓ (નોન 

્લાન) 

૬૯૫૦૯૪ ૬૯૫૦૯૪ ૬૩૧૭૧૬ 

(૫ િ્િા) 
 

૬૩૧૬૨૧ 

 ૦૯૮(૧)   િપાસનીશ (નોન 

્લાન) 

- - - 
 

- 

 મખુ્ય સદ૨      ૨૦૭૧ 

(૮૦૦)  મનીઓડમ૨ કમીશન 

(નોન ્લાન) 

૧૦ ૧૦ --- --- 
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(તનયમ સગં્રિ--૧૨) 

પ્રક૨િ - ૧૩ 

સિાયકી કાયમકમૂોના અમલ અંગેની ૫ઘ્િતિ 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૧૪ (તનયમ સગં્રિ -૧૩) 

િેિ ેઆપેલ રાિિો, ૫૨મીટ કે અતિકૃતિ મેળિિાની તિગિો 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૧૬ (તનયમ સગં્રિ -૧૪) 

તિજાણરુૂપે ઉ૫લબ્િ માહિિી 

 

૧૬.૧  તિજાણુ ંરૂપે ઉ૫લબ્િ તિતિિ યોિનાઓની માહિિીની તિગિો આપો 

ગિુરાિ સ૨કા૨શ્રીની િેબસાઈટ 'GSWAN' દિારા િિા ફેકસ/ટેણલફોન િિા ઈ-મેલ ઘ્િારા માહિિી 

મેળિિાની/૫િોંચાડિાની વ્યિથિા છે 
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પ્રક૨િ - ૧૭ (તનયમ સગં્રિ -૧૫) 

માહિિી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉ૫લબ્િ સિલિોની તિગિો 

 

૧૭.૧ લોકોન ેમાહિિી મળે િે માટે તિિાગ ેઅ૫નાિેલ સાિનો, ૫ઘ્િતિઓ અિિા સિલિો ઉ૫લબ્િ છે 

 જેિીકે, 

(૧) િિમમાન ૫ત્ર દિારા 

(૨) નોહટસબોડમ દિારા 

(૩) ખાસ હકથસામા ંદથિાિેિોની નકલો મેળિિાની ૫ઘ્િતિ દિારા 

(૪) ઉ૫લબ્િ મહુદ્રિ તનયમ સગં્રિ દિારા 
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :- જિલ્લા તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જિલ્લા)મદદનીશ જાિ૨ે માહિિી અતિકારી 

અ.ન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી 
કોડ 

ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી સી િી મિેાિ હિસાબનીશ,  તિિોરી 
કચેરી,ગાિંીનગર 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - --- --- ૪૧૫/૧ સે-૨૨  ગાિંીનગર 

 

૨.   શ્રી કે.કે.દિે હિસાબનીશ તિિોરી 
કચેરી, અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૫૦૯૯૪૬ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ - 

૩૮૦૦૦૧. 
૩ - મેહ્જસાિા - - - - - - 

૪ શ્રી એન.કે.દરજી હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ -- ૬૨૩૦૨૩૮ treasury -pat@  
guajrat.gov.in. 

૧૨૭,શ્રીનગર સોસા., પાટિ 

૫ - રાિકોટ - - -- -- - - 

૬ શ્રીમિી આર.કે.પટેલ અ.તિ.અ. તિિોરી 
કચેરી,સરુિ 

(પેસશન) 

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ -- ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-sur@gujarat.gov.in મારફ્િ 
શ્રીએચ.એમ.પટેલ,સાબરગામ,તન

યોલ્પાટીયા પાસે, સરુિ. 
૭ શ્રી એસ.ડી.સૈયદ મખુ્ય હિસાબનીશ 

 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૬૬૨૭૮૪ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ Gujarat gov in ક્લેક્ટર ઓફીસ કમ્પાઉસડ 

સરેુસદ્રનગર 
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૮ શ્રી એ.બી.િગિ હિસાબનીશ, તિિોરી 
કચેરી નિસારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ - - - મીશન કંમ્પાઉસડ , િલાલપોર 
રોડ,નિસારી 

૯ શ્રી.એમ એન માછી હિસાબનીશ ૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧  - Treasury-nar@gujarat.gov.in  

જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , જિલ્લા 
સેિા સદન  ,રૂમ નબંર-૨૭ ,

રાિપીપલા જિ- નમમદા 
 

૧૦ શ્રી.કે.કે. 
પથિાગીયા 

હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - ૨૫૦૫૧૧ treasury-val  gujarat.gov.in શ્રી ઠાકોરજી નગર,્લોટ-
૨૯,સીિીલરોડ 

નનકિાડા,િલસાડ. 
૧૧ શ્રી. જે.કે.ગોહિલ  હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૯૨૪૩૬૪૬૭૮ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-bha@gujarat.gov.in કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં, 

કિબી િગા,િરુચ 
૧૨ --- િડોદરા - - - - - - 
૧૩ શ્રી એમ. એચ. જાડજેા હિસાબનીશ,,ગોિરા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ gujarat.gov.in જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 

બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, િોંયિળીય,ે 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 
૧૪ શ્રી ડી.એમ.લિુાર મદદનીશ જાિરે 

માહિિી અતિકારી અને 
હિસાબનીશ. 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-dah@gujrat.gov.in જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી,દાિોદ. 

૧૫ શ્રી એસ.જી.રાઠોડ હિસાબનીશ, તિિોરી 
કચેરી, હિિંમિનગ૨ 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૧૫ - ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૩ treasury- sab 
@gujarat.gov.in 

નીલકંઠ સોસાયટી, િોલેશ્વ૨, 

હિિંમિનગ૨ 

૧૬ શ્રી.આર.એસ.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ  પાલનપરુ ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ મોબા. ન ં
૯૪૨૭૪૮૧૫૩૯ 

૨૫૪૨૦૩ Treasury-ban@gujarat-gov-
in 

રાિરેસીડસેસી બગંલોઝ, િનમુાન 
ટેકરી, 

પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી એ.ડી.મિિેા હિસાબનીશ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ treasury-jun@gujarat.gov.in ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ. 
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૧૮ બી.જી.ચોરિાડા હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬
૨૪ 

૨૨૫૩૬૨૪ -----“----- પોરબદંર 

૧૯ શ્રી ડી. આર. 
મેઘનાિી 

હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 9979167090 -- -- અતલુ પપંની પાછાળ,હદગ્જામ 
સકમલ, દેિપાકમ ,જામનગર 

૨૦ શ્રી ઍસ.િી.ઠક્કર હિસાબનીશ, ભિુ 

 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૧૮૬૭૭૪ ---- ----- સેિા સદન ભિુ – મસુદ્રા રોડ 
ભિુ- કચ્છ 

૨૧ શ્રી આઈ.કે.પટેલ હિસાબનીશ તિિોરી 
કચેરી, અમરેલી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - જેસીંગપરુા,  અમરેલી 

૨૨ કુ.જી.જે.બારૈયા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન, બહમુાળી 
િિન, િાિનગર 

૨૩ - નડીયાદ. - - - - v - 

૨૪ શ્રી ડી.એચ.રાિલ           
(મદદનીશ જાિરે 
માહિિી અતિકારી) 

હિસાબનીશ.જિ.તિ.ક. 
આિદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ v v v જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 
ચોકડી , આિદં 

૨૫ શ્રી એમ. જી. રાઠોડ નાયબ હિસાબનીશ 
આિિા, 

૦૨૬૩૧- ૨૨૦૨૪૫ - - - જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, આિિા, 
જિલ્ લા – ડાગં, ટે. ન.ં ૦૨૬૩૧-

૨૨૦૨૪૫ 

૨૬ શ્રી એમ.એન.પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૯૫૦૮૫૮૨ ૨૨૦૨૩૩ treasury-tapi@gujrat.gov.in ૭૧, રામકબીર સોસાયટી, થટેશન 
રોડ,વ્યારા, જિ.િાપી 

૨૭ - મોરબી - - - - - - 
૨૮ - બોટાદ - - - - - - 
૨૯ - ગીર- સોમનાિ - - - - - - 
૩૦ શ્રી કે. જે. રાિા હિસાબનીશ 

મહિસાગર 

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં 
સિંરામપરુ રોડ, રાિા િાસ,ઘાટી 

ફળી, લિુાિાડા 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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૩૧ - દેિભતૂમ દ્વારકા - - - - - - 
૩૨ - અરિલ્લી-મોડાસા - - - - - - 
૩૩ શ્રી િી.એચ.શાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૮૭૯૫૨૦૩૪૫  treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

પોલીટેકતનક કોલેિ 
કંપાઉસડ,છોટાઉદેપરુ 

૩૪ શ્રી એસ આર  

િાિસાર 

નાયબ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૨૫૫૦૧૮૯૯ 
૨૫૫૦૧૬૯૯ 

૯૯૭૯૦૩૮૪૧૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ pension-ahd@gujarat.gov.in બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 
લાલદ૨િાજા અમદાિાદ - ૧ 

૩૫ - હિસાબનીશ,     
પેસશન ચકૂિિા 
કચેરી,ગાિંીનગર 

- - - - - - 

૩૬ શ્રી  ડી.એચ.શાિ નાયબ હિસાબનીશ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૯૦૯૨૭૧૦૫૪  ppo-vad@gujarat.gov.in કુબેરિિન, િોંયિણળય ે, કોઠી 
ચાર રથિા, િડોદરા 

૩૭ શ્રી એમ.એસ.૫૨મા૨ હિસાબનીશ 

તિિાગીય તિિોરી 
કચેરી,અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 

૨૨૬૮૦૧૩૪૨૨
૬૮૦૧૪૪ 

૨૭૫૨૯૭૫૪ 

૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ 

૨૨૬૮૦૧૨૪ account1-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી,બીિો 
માળ,ઓ.પી.ડી ણબલ્ડીંગ,સીિીલ 

િોથપીટલ 
કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ. 

 

 

 

 

 

mailto:ppo-vad@gujarat.gov.in
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :- જિલ્લા તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જિલ્લા)જાિ૨ે માહિતિ અતિકારી 

 

અ.ન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી 
કોડ 

ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ એસ.એમ.ચૌિરી અતિક તિિોરી 
અતિકારી 
ગાિંીનગર 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૦૭૭૬ - - - બ્લોક-ન-ં૧૧/૧ ચ ટાઇપ 
સેક્ટર-૭ ગાિંીનગર 

૨. શ્રી બી.ટી.જાની અતિક તિિોરી 
અતિકારી, 
અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૫૮૫૮૧૦૫ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd @gujarat.gov.in લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ 

- ૩૮૦૦૦૧. 

૩ શ્રી એચ.કે.ઠાકર અ.તિ.અ. મિસેાિા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૮૪૬૦૬૩૨૧૭૬ ૨૨૧૫૩૦ 

 

-- ૩૧,મારુતિનદંન 
બગં્લોઝ,િલોટા રોડ,તિસનગર 

 
૪ શ્રી જે.કે.પટેલ અતિક તિિોરી 

અતિકારી, પાટિ 

૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ - ૨૩૦૨૩૮ treasury- pat @gujarat.gov.in A-૧ નિી સરકારી િસાિિ, 
કૉલેિ રોડ,પાટિ 

૫ શ્રી િી.બી.બામટા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૪૨૬૯૧૧૭૮૦ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ gujarat.gov.in બહમુાળી િિન કમ્પાઉસડ, 
રેસકોષમ પાસે, રાિકોટ. 
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૬ શ્રી સી.આર.ગાગડેુ અ.તિ.અ. સરુિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ -- ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-sur@gujarat.gov.in બી-3\૨૦૨ રાિ રેસીડેંસસી,સય ુ
સીટીલાઇટ રોડ,સરુિ 

૭ શ્રી એસ.ડી.સૈયદ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૬૬૨૭૮૪ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ Gujarat gov in ક્લેક્ટર ઓફીસ કમ્પાઉસડ 

સરેુસદ્રનગર 

 
૮ કુ એસ એસ ખિંાિી અતિક તિિોરી    

અતિકારી,નિસારી 
૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૫૪૬૫૪૪૦ “ “ સકંલ્પ ગાયત્રી નગર એરૂ 

રોડ,4તિિલપોર ,િા 
િલાલપોર જિ. નિસારી 

૯ શ્રી.ડી.િી.પટેલ અતિકતિિોરી 
અતિકારી  

૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧   

- 

 

Treasury-nar@gujarat.gov.in જિલ્લા તિિોરી  કચેરી   ,
જિલ્લા સેિા સદન  ,રૂમ નબંર-

૨૭ ,રાિપીપલા જિ - નમમદા 
૧૦ શ્રી આર.એમ.િદ્રા. અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ Treasury-val@  gujarat.gov.in મિીબાગ-૩,અબ્રમા,્લોટ-

૩૪,િલસાડ 

૧૧ શ્રી.પી.એમ.િસાિા ઇ.ચા.અતિકતિિો
રી અતિકારી  

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-bha@gujarat.gov.in કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં
, કિબી િગા,િરુચ 

૧૨ શ્રી.પી.એ.દિ ે અતિક તિિોરી 
અતિકારી (કાડેિ) 

િડોદરા 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૯૦૯૫૪૬૩૯૮ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૭૪૯ treasury_ 

vad@gujarat.in 
કુબેરિિન કોઠી 
કંમ્પાઉસડ,િડોદરા 

૧૩ શ્રી કે. એમ. ચૌિરી અતિક તિિોરી 
અતિકારી ગોિરા 

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ gujarat.gov.in જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, િોંયિળીયે, 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 
૧૪ શ્રી એસ.કે.બારીયા જાિરે માહિિી 

અતિકારી અને 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી. 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-dah@gujrat.gov.in જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી,દાિોદ. 
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૧૫ શ્રી જી પી િિજારા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

હિમિનગર 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 

v ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૩ treasury-sab@gujarat. 
gov.in 

Pબહમુાળી મકાન હિમિનગર 

૧૬ શ્રી જી.એન.જાની અતિક તિિોરી 
અતિકારી પાલનપરુ 

૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ મોબા ન.ં 
 

૨૫૪૨૦૩ Treasury-ban@gujarat-gov-in 
 

૬૦એ,શ્રીરામનગર 
સોસાયટી,ગોબરી 
રોડ,પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી જે.સી. હિદડ ઇ.અ.તિ.અ. 
જુનાગઢ 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ treasury-jun@gujarat.gov.in B-9,તિકાસ બગંલો,સરકારી 
ક્િાટસમ,ણબલખા રોડ જુનાગઢ 

૧૮ શ્રી એ. એ. કરમરુ અતિક તિિોરી 
અતિકારી જામનગર 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૮૮૨૨૦૦૪ -- -- સરકારી િસાિિ, બ્લોક ન-ં   , 

સરૂસેક્શન રોડ, જામનગર 

૧૯ શ્રી િી.એ.પ્રજાપિી 
 
 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

ભિુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૯૮૭૫૧૪૪૭ ૨૩૧૩૨૦૨ Treasury-kut 
@gujarat. gov.in. 

સેિા સદન ભિુ – મસુદ્રા રોડ 
ભિુ- કચ્છ 

૨૦ શ્રી એમ.એમ.મલુ્લા અતિક તિિોરી 
અતિકારી, અમરેલી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ Treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, રાિમિલે 
કમ્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૧ શ્રી ડી.કે.ચૌિાિ ઇ.ચા. અતિક 
તિિોરી અતિકારી 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav @gujarat.gov.in જિલ્લા સેિા સદન બહમુાળી 
િિન િાિનગર 

૨૨ શ્રી એ.એસ. હરશ્ર્શ્ર્ચન અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 
૨૫૬૯૩૭૩ 

 

૯૮૨૫૩૪૫૮૭૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૨૦ હદવ્ય િયોિ સોસાયટી 
પિનચક્કી રોડ નહડઆદ 

૨૩ શ્રી આર.જે.િાઘલેા અતિક તિિોરી 
અતિકારી,આિદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ ......... -----------''--------- -----''----- જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 
ચોકડી , આિદં 

૨૪ 

 

શ્રી જે.સી. ગાતિિ, હિસાબનીશ આિિા, 
જિલ્ લા – ડાગં, 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-dan@gujarat.gov.in જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, આિિા, 
જિલ્ લા – ડાગં, ટે. ન.ં 
૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૫ 
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૨૫ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ 

 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી વ્યારા 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ treasury-tapi@gujarat.gov.in ડી-૨/૬ સરકારી આિાસ 
પાનિાડી, વ્યારા 

૨૬ એન. બી.માિલા અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ - ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

પીરચોક પોરબદંર 

૨૭ શ્રી એમ.એન.રાઠોડ અતિક તિિોરી 
અતિકારી, મોરબી. 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-mor@ gujarat.gov.in સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 
સદન,મોરબી. 

૨૮ શ્રી સી.જી. ગોહિલ ઇનચાર્જ, અતિક 
તિિોરી અતિકારી , 

બોટાદ 

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૪૩૦ - - treasury-botad@gujarat.gov.in ચોિો માળ, િાલકુા સેિા 
સદન, પાળીયાદ રોડ , બોટાદ 

૩૬૪૭૧૦ 
૨૯ શ્રી બી.કે.પાઘડાળ અતિક તિિોરી 

અતિકારી, િેરાિળ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ - - Subtrs-veraval-jun 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 
૩૦ શ્રી જે.સી.પટેલ અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ ૯૪૨૭૦૮૬૫૦૫ - subtrs-luna-pan@ gujarat.gov.in અંણબકા સોસાયટી,લિુાિાડા 

૩૧ શ્રી િાય.કે.સોઢા ઇ.ચા અતિક 
તિિોરી અતિકારી 

૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૯૮૭૩૭૨૮૧ -- -- પઠાિ પાડો જામ ખિંાળીયા 

૩૨ - અરાિલ્લી-મોડાસા - - - - - - 

૩૩ - છોટાઉદેપરુ - - - - - - 

૩૪ શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર 

 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી, 

પેસશન ચકુિિા ં
કચેરી, 

અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૪૦૦૬૫૦૮૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

 

pension-aha@gujarat. gov.in જી/૨૩ સિિાસ ફલેટ જીિરાિ 

પાકઁ અમદાિાદ 

 

૩૫ શ્રી બી.એચ.પટેલ અ.તિ.અ.(પેસ શન) ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦ - - treasury_pension_gnr@gujarat.
gov.in 

પેસશન ચકુિિા કચેરીસિયોગ 
સકુંલ, બી બ્લોક 

mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
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,િોયિળીયપેિીકાશ્રમ પાસે, 

સેકટર-11,ગાિંીનગર 

૩૬ શ્રી એસ.એમ. લાડ અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૭૨૫૪૬૫૪૪૦  ppo-vad@gujarat.gov.in કુબેરિિન, િોંયિણળય ે, કોઠી 
ચાર રથિા, િડોદરા 

૩૭ શ્રી જે.બી.રબારી અતિક તિિોરી 
અતિકારી તિિાગીય 

તિિોરીકચેરી 
અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 

૨૨૬૮૦૧૩૪ 

૨૨૬૮૦૧૪૪ 

૯૯૨૪૨૭૫૪૪૫ ૨૨૬૮ ૦૧૨૪ addlto-dto-ahd@gujarat.gov.in તિિાગીય તિિોરી કચેરી,બીિો 
માળ,ઓ.પી. ડી 

ણબલ્ડીંગ,સીિીલ િોથપીટલ 
કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ. 

 

 

પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :-  તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જીલ્લા)એપેલેટ અતિકારી 

અ.ન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી 
કોડ 

ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર.જે.શાિ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૯૦૭૦ - - treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 
૩૦૩ પાશ્વાહદપ 

એપામેંસટ,મિાલક્ષ્મી ચાર 

mailto:ppo-vad@gujarat.gov.in
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ગાિંીનગર રથિા, 
પાલડી,અમદાિાદ 

૨. શ્રી ડી િી પરીખ  
(ઇન ચાર્જ) 

શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી, અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૬૬૨૫ 

૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૨૬૭૩૦૦૮૭ 
૭૫૬૭૦૭૮૪૮૯ 

૦૭૯- ૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ - 

૩૮૦૦૦૧. 
૩ શ્રી ડી.એમ.િોધ્િા જિ. તિ.અ.શ્રી,મિસેાિા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૨૧૫૩૦ 

 

- જ્ય િારિ સોસાયટી રાિન 
પરુ ચોકડી પાસે મિસેાિા 

૪    શ્રી એચ.એચ.પરમાર જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારીશ્રી,પાટિ 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬૨૩૦૨૩૮ treasury -pat@guajrat. 

gov.in. 
૧,કમળાદીપ બગલોિ પાટિ 

૫ શ્રી આર.કે.ગોહિલ શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી, રાિકોટ 

૦૨૮૧ ૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 

૨૫૬૩૬૨૮ ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી 
િિન કમ્પાઉંડ,રાિકોટ 

૬ શ્રી એચ.િી.પટેલ શે્ર.તિ.અતિ. સરુિ. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ ૯૯૯૮૦૦૩૬૯૫ ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-
sur@gujarat.gov.in 

૪/૩૭૧,મયારા 
શેરી,બેગમપરુા,સરુિ. 

૭ શ્રી પી.એસ.મોદી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૯૮૩  ૩૦૮૪૫ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ Gujarat 
gov in 

ક્લેક્ટર ઓફીસ કમ્પાઉસડ 
સરેુસદ્રનગર 

૮ શ્રી ડી.એન.પટેલ તિિોરી અતિકારીશ્રી 
નિસારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૭૫૬૭૦૨૩૨૭૮ ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-nav@gujarat. 
gov.in 

૧૯ ડી, ઉત્તમ મગંલ 
સોસાયટી, કેિલ િોથપીટલ 

પાછળ, ગ્રીડ નિસારી 
૯ શ્રી.આર.એ.મિાલા જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી  
૦૨૬૪0 ૨૨૩૪૮૧  ૦૨૬૪૨-૨૨૩૪૮૧ Treasury-

nar@gujarat.gov.in 
જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , 

જિલ્લા સેિા સદન  ,રૂમ નબંર-
૨૭ ,રાિપીપલા  જિ- નમમદા 

૧૦     કુ.ટી.એસ.બચા. જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val @Guj.gov 
.in 

મોટા પારસીિાડ,િલસાડ. 

૧૧  શ્રી એસ.ઝેડ ચૌિરી  જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, િરૂચ 

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-
bha@gujarat.gov.in 

કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં
, કિબી િગા,િરુચ 

૧૨  શ્રી એચ.એન.ગામીિ શ્રેયાન તિિોરી ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ ૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad ડી-૧ ઓફીસસમ કોલોની 
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અતિકારી ૨૪૩૨૪૪૦ @gujarat.in ,અલકાપરુી,િડોદરા 
૧૩ શ્રી િી. કે. સોલકંી અપીલ અતિકારી અને 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી દાિોદ 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૬ - - Treasury-
dah@gujrat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી,દાિોદ. 

૧૪     શ્રી બી.બી. રાિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી હિમિનગર 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 

v ૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૪૩ 

treasury- sab 
@gujarat.gov.in 

બહમુાળી મકાન ,હિમિનગર્ 

૧૫  શ્રી એમ.એસ.કોઠારી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,પાલનપરુ 

૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫ ૨૫૪૨૦૩ treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

૭/3એ- કુબેરનગર સોસાયટી, 
પાલનપરુ 

૧૬  શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા જીલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, જુનાગઢ 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 
૨૬૩૦૨૧૪ 

૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-
jun@gujarat.gov.in 

બહમુાળી સકુંલ,જુનાગઢ 

૧૭    શ્રી આર.ડી.ખુટંી જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,પોરબદંર 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ 

 

૨૨૫૩૬૨૪(ઘર) ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

રાજીિનગર 

પોરબદંર 

૧૮  શ્રી એસ. એ. ગામોટ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,જામનગર 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૯૮૩૭૩૪૬૭ -- -- ગલુાબ તનિાસ, ૨૪-હદગ્િીિય 
્લોટ, જામનગર 

૧૯    શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૩૨૦૩/ 
૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ 

૦૨૮૩૨-૨૩૧૨૦૨ Treasury-kut 
@gujarat. gov.in. 

ડી-૧૯ સરકારી ક્િાટમર કોલેિ 
રોડ ભિુ – કચ્છ 

૨૦  શ્રી એમ.કે.નદંાિીયા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,અમરેલી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૨૨૨૨૬૮ Treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

ઇ-૨૫, િાઉસીંગ બોડમ, 
અમરેલી 

૨૧    શ્રી એન.જે.ગોહિલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન, બહમુાળી 
િિન, િાિનગર 

૨૨ શ્રી સી. જી. કાછીઆ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી નહડઆદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ treasury-
khe@gujarat.gov.in 

થટેશન રોડ, નહડઆદ 

૨૩  શ્રી  આર.એમ.સગંાડા જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી,આિદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૧૨૭૫ …….. 02692 263005 Treasury-
and@gujarat.gov.in જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 

ચોકડી , આિદં 
૨૪    શ્રી બી.એન. પટેલ, જિલ્ લા તિિોરી ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury- જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, આિિા, 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
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 અતિકારી આિિા, 
– ડાગં 

dan@gujarat.gov.in જિલ્ લા – ડાગં, ટે. ન.ં 
૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૫ 

૨૫ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી (ઇસચાર્જ) 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

ડી-૨/૬ સરકારી આિાસ 
પાનિાડી, િા. વ્યારા, 

જિ.િાપી 
૨૬ કુ.કે.એલ.િાઘલેા જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, મોરબી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-

mor@gujarat.gov.in 
સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 

સદન,મોરબી. 
૨૭ કુ. એ. આર. િૈશ્ય જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી,ગોિરા 
૦ર૬૭ર ર૪ર૩૦૬ - (૦ર૬૭ર)ર૪રપરર treasury-pan@ 

gujarat.gov.in 
બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, િોંયિળીય,ે 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 
૨૮ શ્રી એન.જે. ગોહિલ ઇનચાર્જ , જિલ્લા 

તિિોરી અતિકારી, 
બોટાદ 

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૪૩૦ - - treasury-
botad@gujarat.gov.in 

ચોિો માળ, િાલકુા સેિા 
સદન, પાળીયાદ રોડ , બોટાદ 

૩૬૪૭૧૦ 
૨૯ શ્રી એચ.બી.િટ્ટ ્ જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, ગીર 
સોમનાિ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - Subtrs-veraval-jun 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 
૩૦ શ્રી જે.સી.પટેલ ઈ.ચા. જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦ર૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - (૦ર૬૭૪) 

૨૫૦૪૪૯ 

subtrs-luna-pan@ 
gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ, 

લિુાિાડા 
૩૧ શ્રી જી.જે.િાજા જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી દેિભતૂમ 
દ્વારકા 

૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૭૪૧૦૦૧ - treasury-
dwarka@gujarat.gov.in  

મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ 
પાછળ જામ ખિંાળીયા 

૩૨ શ્રી એમ.એન.બાદી જિલ્લાતિિોરી અતિકારી 
મોડાસા 

૦૨૨૭૪ ૨૪૭૩૩૮ v  treasury-arvalli 
@gujarat. 

gov.in 

પોલીસ થટેશન કમ્પાઉસડ, 
મોડાસા 

૩૩ શ્રી કે.ડી.પટેલ જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 

પોલીટેકતનકકોલેિ 
કંપાઉસડ,છોટાઉદેપરુ 
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૩૪ શ્રી ડી.િી.પરીખ 

 

તિિોરી અતિકારી, 
પેસશન ચકૂિિા કચેરી, 

અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૪૦૦૬૫૦૮૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

 

pension-aha@gujarat. 
gov.in 

બી,૨૦૧ ઇસદ્રપ્રથિ -૩ શ્યામલ 
ચાર રથિા સેટેલાઇટ 

અમદાિાદ 

૩૫ શ્રી જે.આઇ. હિિંડોચા તિિોરી અતિકારી 
(પેસ શન) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧ - ૫૫૬૫૧ treasury_pension_gnr@
gujarat.gov.in 

પેસશન ચકુિિા કચેરીસિયોગ 
સકુંલ, બી બ્લોક 

,િોયિળીયપેિીકાશ્રમ પાસે, 

સેકટર-11,ગાિંીનગર 

૩૬ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય તિિોરી અતિકારી (પે) ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩  ppo-
vad@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન, િોંયિણળય ે, કોઠી 
ચાર રથિા, િડોદરા 

૩૭ શ્રી એ.એ.કડીયાિાલા તિિોરી અતિકારી 
તિિાગીય તિિોરી 
કચેરી,અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 

૨૨૬૮૦૧૪૪ 

૨૨૬૮૦૧૩૪ 

૯૮૨૫૯૬૩૨૧૫ ૨૨૬૮૦૧૨૪ to-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી,બીિો 
માળ,ઓ.પી. ડી. 

ણબલ્ડીંગ,સીિીલ િોથપીટલ 
કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ 
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પ્રક૨િ - ૧૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૭) 

અસય ઉ૫યોગી માહિિી 

 

૧૮.૧ િિા ૧૮.૨ નોહટસબોડમ દિારા કચેરીને લગિી તિતિિ માહિિી મેળિી શકાશે. 

 

પ્રક૨િ-૧૮ (૨) 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી .............................................. 

 માહિિી મેળિિા માટે 

સ૨કા૨ના તનયમો મિુબ અમલિારી ક૨િાની ૨િશેે. 

 

(૧)  માહિિી આ૫િામા ંન આિ ેકે આપી શકાય િેમ નિી િમે િિાિિામા ંઆિ ેિો અ૨િદા૨ નીચે 

દશામિેલ અતિકારીને  અપીલ/અ૨જી/ફરીયાદ કરી શકશ.ે 

 

તનયામકશ્રી, હિસાબ અને તિિોરીઓ, 

િિ તિમા અન ેલેખા િિનિિ બ્લોક ન.ં૧૭, 

ડો.જીિરાિ મિિેા િિન, સકુંલ સેકટ૨-૧૦ બી, 

ગાિંીનગ૨ 

ફોન નબં૨ (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૪૫૦૬-૨૩૨૫૪૩૭૭(અંગિ) 

ઈ મેઈલ- dir-dat@gujarat.gov.in 


