
 

હશવાફ ને તતજોયી તનમાભકની કચેયી,ગાધંીનગય. 
                                                                        (તા.૧-૫-૨૦૧૫ ની સ્થથતતએ) 

ભાહશતી  તધકાય તધતનમભ- ૨૦૦૫ 
 
 

 

 

નકુ્રભણણકા  
 

 

.ન.ુ તનમભ વગં્રશ  તલગત 
(૧) (૨) (૩) 

૧ તનમભવગંશૂ - ૧ વ્મલથથા તતં્ર, કામો ને પ૨જ 

૨ તનમભવગંશૂ - ૨ તધકાયીઓ / કભમચા૨યીઓની વત્તા ને પ૨જ. 

૩ તનમભવગંશૂ - ૩ તનણમમ રેલાની પ્રકકમાભા ંનવુ૨લાની કામમયીતત 

૪ તનમભવગંશૂ - ૪ કામો ફજાલલા નકકી કયેરા ધ૨ણ. 

૫ તનમભવગંશૂ - ૫ ઈ૫મગભા ંરેલાતા તનમભ, તલતનમભ, સચુનાઓ. 

૬ તનમભવગંશૂ - ૬ તનમતં્રણ શઠેના દથતાલેજનુ ં૫ત્રક. 
૭ તનમભવગંશૂ - ૭ તનતત ઘડત૨ભા ંજનતા વાથે તલચા૨ તલતનભમ. 

૮ તનમભવગંશૂ - ૮ વતભતતઓ, ફડમ, કાઈસ્સવર 

૯ તનમભવગંશૂ - ૯ તધકાયી/ કભમચાયીની ભાકશતત  
સુ્થતકા 

૧૦ તનમભવગંશૂ - ૧૦ તધકાયી/ કભમચાયીની ભાતવક ભત૨. 

૧૧ તનમભવગંશૂ - ૧૧ મજનાઓ - અંદાજ૫ત્ર. 



 

૧૨ તનમભવગંશૂ - ૧૨ અતથિક વશામ. 

૧૩ તનમભવગંશૂ - ૧૩ ૫૨લાનગીઓ, તધકૃતતઓ. 

૧૪ તનમભવગંશૂ - ૧૪ તલજાણુ ંભાકશતત. 
૧૫ તનમભવગંશૂ - ૧૫ જાશ૨ે ઈ૫મગી ગ ૂથંારમ 

૧૬ તનમભવગંશૂ - ૧૬ જાશ૨ે ભાકશતત તધકાયીઓ. 
૧૭ તનમભવગંશૂ - ૧૭ સમ ભાકશતતઓ. 

 



 

તનમભ વગં્રશ-૧ 
વગઠનની તલગતો,કામો ને પયજો  

હશવાફ ને તતજોયી તનમાભકની કચેયી, ગ.ુયા.ગાધંીનગય 
૨.૧   જાશયે તતં્ર  ઈદેળ/શતે ુ 
(૧) યાજમની તતજયી કચેયીઓ, ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયી, ભદાલાદ / ગાધંીનગ૨ તેભજ ેસળન ચકુલણા કચેયીઓના ખાતાના લડા 
તયીકેની લશીલટીમ તથા નાણાકંીમ કાભગીયી ક૨લી તથા વ૨કા૨ની અલક-જાલકના કશવાફ વ્મલસ્થથત ને તનમતભત યીતે તૈમા૨ કયાલલા. 
૨.૨ જાશયે તતં્રન ુતભળન /\દુયદેળીણ ુ(તલઝન) 
યાજ્મની તતજયી કચેયીઓ, ૫ગા૨ ન ે કશવાફની કચેયીઓ તથા ે સળન ચકુલણા કચેયી દૃાયા  થતા ચકુલણા ંને વ૨કાયી અલક તેભજ 
સલેણની કાભગીયી ન ે૫સળન ચકુલણા ંઅંગેની તનતતતલમક ભાગમદળમક તવઘ્ધાતં દૃાયા  સચુારૂ યીત ેવચંારન ક૨વુ.ં 
૨.૩ જાશયે તતં્રનો ટુકો આતતશાવ ને તેની યચનાનો વદંબભ  
બશૃદ મુફંઇ યાજ્મભાથંી રગ ગજુયાત યાજ્મની ૨ચના તા.૧-૫-૧૯૬૦ થી થતા ં તતજયી ન ે કશવાફને રગતી ફાફત ભાટે નાણા ં
તલબાગના તા.૩૦-૬-૧૯૬૦ના ઠયા લ  સલમ ેનાણા ં તલબાગના લશીલટી તનમતં્રણ શઠે કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની ખાતાના લડાની 
કચેયીની થથા૫ના ક૨લાભા ંઅલી. 
 યાજ્મની વ૨કાયી તતજયીઓ ને ૫ગા૨ ન ેકશવાફ તધકાયીઓની કચેયીઓનુ ંવચંારન કામમક્ષભ યીત ે થામ ને વ૨કા૨શ્રીની અલક 
જાલકના કશવાફ વ્મલસ્થથત ને તનમતભત યીતે જલામ તે શતે ુઘ્માનભા ંયા ખી અ કચેયીનુ ંવ્મલથથાતતં્ર ગઠલલાભા ંઅવ્યુ ંછે.  
૨.૪    જાશયે તતં્રની પયજો  

(૧) અ ખાતાના તાફા શઠેના લગમ-૧ થી લગમ-૪ના તભાભ કભમચાયીઓના ભશકેભન ેરગતી કાભગીયી ક૨લાભા ંઅલ ેછે. 
(૨) તતજયી કચેયીઓના લામકક લશીલટી ઇસવે કળન ક૨વુ ંતેભજ તેના ઈ૫૨ જરૂયી તનમતં્રણ તથા ભાગમદળમન રુૂ ાડવુ.ં 



 

(૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ે ટા તતજયી કચેયીઓ તથા ૫ગા૨ ન ેકશવાફ તધકાયીશ્રીની કચેયીઓ દૃાયા  માતં્રીક૨ણ ૫ઘ્ધતતથી તૈમા૨ ક૨લાભા ં
અલેર તનમત થમેર  અલક-ખચમના કશવાફનુ ંઇ.ડી.ી વેર દૃાયા  એકત્રીક૨ણ કયી  જરૂયીમાત મજુફ ભાકશતી યુી ાડલી.  

(૪) યાજમની જજલ્રા / તાકુા કટો, નાભદા૨ ટ્રીબ્યનુર ને નાભદા૨ શાઇકટમભા ંઅ ખાતા વાભે દાખર થમેર યીટ ીટીળન અંગેની કાભગીયી 
ક૨લી. 

(૫) અ કચેયીની બડંા૨ વત્મા૫ન ળાખા (થટ૨ લેયીપીકેળન  ઓગેનાઇઝેળન) ભા૨પત  યાજમભા ં અલેરા વ૨કાયી બડંા૨ ને જથ્થા તેભજ 
ચંામત શથતક અલેરા બડંા૨ ને જથ્થાની ઓચચંતી મરુાકાત રઇન ેબોતતક ચકાવણી ક૨લાભા ંઅલ ેછે. 

(૬) યાજ્મ વ૨કા૨ના વ૨કાયી કભમચાયીઓની જુથ તલભા મજનાના કશવાફન ેરગતી કાભગીયી ક૨લાભા ંઅલ ેછે. 
(૭) ચખર બા૨તીમ વેલાના ગજુયાત કેડ૨ના તધકાયીઓના કેસર વ૨કા૨ની જુથ તલભા મજનાના વ્મકકતગત અલકના કશવાફની તનબાલણી તથા 

તનવતૃત વભમ ેફચત પંડની ચકુલણી તેભજ કશવાફ કેન્દ્સરમ મજના સલમ ેતનબાલલાભા ંઅલતા શઇ નલી કદલ્શી ખાત ેભેલણાની કાભગીયી 
ક૨લાભા ંઅલ ેછે. 

(૮) યાજ્મ વ૨કા૨ લતી શાઈવંગ ડેલર૫ભેસટ પાઇનાસવ કોયેળન(એચ.ડી.એપ.વી.) દૃાયા  યાજ્મ વ૨કા૨ના કભમચાયીઓન ેભકાન ફાધંકાભ ભાટે 
તધયા ણ  થમેર ૨કભના કશવાફ તનબાલલાની કાભગીયી ક૨લાભા ં અલ ે છે. તેભજ ફેસક યેટ તથા વ૨કા૨શ્રી દૃાયા  તનમત થમેર વ્માજ 
તપાલતની ૨કભ ભાટે વ૨કા૨શ્રી દૃાયા  અ૫લાભા ંઅલતી યા શત (વફવીડી) યાજ્મ વ૨કા૨ દૃાયા  એચ.ડી.એપ.વીન ેચકુલલાની કાભગીયી 
ક૨લાભા ં અલ ેછે. 

(૯) અ ખાતા શઠેના તભાભ યાજમ૫તત્રત ને ફીન-યાજમ૫તત્રત કભમચાયીઓન ેભકાન ફાધંકાભ  / ભકાન ખયીદી  ભાટે તથા લાશન ખયીદલા 
ભાટે ેળગીઓન ેરગતી ફાફતની  કાભગીયી ક૨લાભા ંઅલ ેછે.  

(૧૦)  લડી કચેયીના તભાભ તધકાયી / કભમચાયીઓન ે ૫ગા૨ બથ્થા / કસટીજસવી ફીર તથા સમ ચકુલલા ાત્ર શકક દાલાના ચકુલણા ંક૨લાભા ં
અલ ેછે. 



 

 
૨.૫   જાશયે તતં્રની મખુ્મ પ્રવ્રતુતઓ/કામો 

(૧)   વભગ ૂગજુયાત યાજ્મની કશવાફ ને તતજયી તનમાભકના તાફા શઠેની કચેયીઓભા ંવભાન કશવાફી વલંગમના  લગમ-૧ થી લગમ-૪ના ભશકેભન ે
રગતી તભાભ પ્રકા૨ની લશીલટન ેરગતી ફાફતના ભરીક૨ણની કાભગીયી. 

(૨) યાજ્મ વ૨કા૨ની સમ કચેયીઓ, ચંામત, ફડમ, કોયેળન, સમ વથંથાઓભા ંજમા ંવભાન કશવાફી વલંગમની જગ્માઓ છે ત્મા ંલગમ-૧ થી 
લગમ-૩ ની જગ્માઓભા ંવભાન કશવાફી વલંગમની જગ્માઓન ેરગતા ભશકેભન ેરગતી તભાભ લશીલટી કાભગીયી.  

(૩) યાજ્મની તતજયી કચેયીઓ / ે ટા તતજયી કચેયીઓ / થથાતનક બડં કશવાફની કચેયીઓ તેભજ ૫ગા૨ ન ેકશવાફની કચેયીઓ,ગાધંીનગ૨ 
/ ભદાલાદ તથા ે સળન ચકુલણા કચેયીઓ ઈ૫૨ લશીલટી તેભજ નાણાકંીમ તનમતં્રણની કાભગીયી. 

(૪)  ે સળન ન ેપ્રતલડસટ પંડ તનમાભકની કચેયી, થથાતનક બડં કશવાફ કચેયીઓના ભશકેભની લશીલટી કાભગીયી 
(૫) જજલ્રા તતજયી / ૫ગા૨ ને કશવાફ તધકાયીશ્રીની કચેયી દૃાયા  માતં્રીક૨ણ ૫ઘ્ધતતથી તૈમા૨ ક૨લાભા ંઅલતા અલક ને ખચમના કશવાફ 

ઇ.ડી.ી વેર દૃાયા  એકતત્રત કયી જરૂયીમાત મજુફ ભાકશતી યુી ાડલી.  
(૬) યાજ્મ વ૨કા૨ના  કભમચાયીઓની જુથ લીભા મજનાની કશવાફી કાભગીયી. 
(૭) એચ.ડી.એપ.વી દૃાયા  વ૨કાયી કભમચાયીઓન ેઅ૫લાભા ંઅલેર ગશૃ તધયા ણના કશવાફ તનબાલલા. 
(૮) તાફા શઠેની કચેયીઓના કભમચાયી / તધકાયીઓન ેવભમાતંયે દ્યતન તનમભથી લાકેપ ક૨લા ઓ૫લગમ તેભજ ખાતાકીમ ૫યીક્ષા રક્ષી 

તારીભ લગોનુ ંઅમજન કયી તારીભ અ૫લાની કાભગીયી ક૨લાભા ંઅલે છે. સમ વ૨કાયી કચેયીઓના તેભજ ચંામતના કભમચાયીઓન ે
૫ણ નાણાકંીમ ફાફત, ે સળન લગેયેની તારીભ તલના મલુ્મ ેઅ૫લાભા ંઅલ ેછે. 

 
 



 

 
૨.૬ જાશયે તતં્ર દ્વાયા અલાભા ંઅલતી વેલાઓની માદી ને તેન ુવણંિપ્ત તલલયણ.  

(૧) યાજ્મની તતજયી કચેયીઓ તેભજ ે ટા તતજયી કચેયી દૃાયા  વ૨કાયી કચેયીઓ  / વ્મકકતગત ભાગંણા અંગેના ફીર ૨જુ થતા ંચકુલણા ં
ક૨લાભા ંઅલ ેછે. 

(૨) જાશ૨ે જનતાન ેજયડુીળીમર તેભજ નન જયડુીળીમર થટેમૌ૫ ભી ૨શ ેતે ભાટે તતજયી કચેયી તેભજ ે ટા તતજયી કચેયી દૃાયા  થટેમૌ૫ ે ૫૨ 
યુા  ાડલાભા ંઅલ ેછે. 

(૩) યાજ્મ વ૨કા૨ની કચેયીઓના લેલ્યએુફર અટીકલ્વ ન ેકેળ ફક્ષની સ૨ુક્ષીત ખડંભા જાલણી. 
(૪) ે સળનયન ેવભમવ૨ ે સળન ભી ૨શ ેતે યીત ેકાભગીયી ક૨લી 
(૫) ી.ડી. / ી.એર.એ.ના કશવાફ યા ખલા. 
(૬) વ૨કાયી દેલા (વ૨કાયે ફશા૨ ાડેર રન, ટે્રઝયી ફીર, વાધનામ ેળગી) ની રેલડદેલડની કાભગીયી ક૨લી.  
(૭) વ૨કાયી દેલા (વ૨કાયી પ્રભીવયી નટ, ફે૨૨ ફસડઝ, થટક વટીપીકેટની મુ ૨કભ તથા વ્માજ)ની ચકુલણીની કાભગીયી. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

૨.૭    જાશયે તતં્રના યાજ્મ, તનમાભક કચેયી, પ્રદેળ, જજલ્રો, બ્રોક લગેયે સ્તયોએ વસં્થાગત ભાખાનો અરેખ. 
                                                             તનમાભક 
 

 

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

  

     

  

હશવાફી તધકાયી   વીસ્ટભ એનારીસ્ટ     હશવાફી તધકાયી     હશવાફી તધકાયી                                     

             લગભ-૧                  લગભ-૧                લગભ-૨ 
    (વીસ્ટભ) 
  

   

 હશવાફી તધકાયીલગભ-૧ (ણફર-ફજેટ)    હશવાફી તધકાયીલગભ-૧ (તત.તન.)   તનતધ તનયીિણ તધકાયી  
 

                        

         

 

           

 

             

                                                  
               

 

હશવાફી તધકાયી                  ગાય ને હશવાફ તધકાયી            તતજોયી તધકાયીઓ                         

   ૧. એચ.ડી.એપ.વી.                     (૧) ભદાલાદ   (૨) ગાધંીનગય      ૧.  શે્રમાન તતજોયી તધકાયી  

  ૨.  જુથ લીભા મોજના                                                         ૨.  તતજોયી તધકાયી  

                                                             ૩.  તધક તતજોયી તધકાયી 

                                                                                  ૪.  ેટા તતજોયી તધકાયી  

 

નામફ તનમાભક(લ.) 

હશવાફી તધકાયી  
લગભ-૧(કોટભ  ફાફતો) 
 

લશીલટી તધકાયી 
લગભ-૧(યા..) 

લશીલટી તધકાયી 
લગભ-૨( ણફ.યા..) 
 

       તારીભ તધકાયી 
             લગભ-૧ 

 

         તારીભ તધકાયી 
              લગભ-૨ 
 



 

૨.૮ જાશયે તતં્રની વયકાયકતા ને કામભિભતા લધાયલા ભાટેની રોકો ાવેથી ેિાઓ.   

(૧) તટથથ યીત ેપ૨જ ફજાલી ળકામ તે ભાટે ફાશમ યીત ેલયધ ન થામ ત ેે ચક્ષત છે. 

 (૨) તનમત તનમભ તલરુઘ્ધ તનણમમ રેલડાલલા દફાણ ન થામ તે ેચક્ષત છે. 

(૩) કાભના ઝડી તથા વ૨ તનકાર ભાટે જરૂયી ભાકશતી / યુા લા ઝડ૫થી પ્રયા  ૫ડામ તે ઇચ્છનીમ છે. 

(૪) વ૨કા૨ વાભેના ભાગંણા  વફધંીત ખાતા કચેયી / દૃાયા  ૨જુ થામ તે ેચક્ષત છે. 

૨.૯ રોક વશમોગ ભેલલા ભાટેની ગોઠલણ ને ધ્ધતતઓ. 

કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચેયીની મખુ્મ કાભગીયી યાજ્મની તતજયી કચેયીઓ / થથાતનક બડંા કશવાફની કચેયીઓ/ ૫ગા૨ ને 

કશવાફ કચેયી, (ભદાલાદ / ગાધંીનગ૨) તેભજ ે સળન ચકુલણા કચેયીઓના ભશકેભ તલમની કાભગીયીન ેરગતી છે. જાશ૨ે જનતા વાથે 

વીધી યીતે અ કચેયીની કઇ કાભગીયી વકંામેર ન શલાથી જાશ૨ે જનતા વાથ ેકઇ ૫ઘ્ધતત તનમત થમેર નથી. વ૫ંકમ ૨શતે ન શઇ, રક 

વશમગ ભાટે લકાળ નથી. 

 

 



 

૨.૧૦ વેલા અલાના દેખયેખ તનમતં્રણ ને જાશયે પહયમાદ તનલાયણ ભાટે ઈરબ્ધ તતં્ર  

કશવાફ ન ે તતજયી તનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાધંીનગ૨ ખાત ેવયંકુત તનમાભકશ્રી (લશીલટ) ને યાજ્મ કક્ષાએ જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયી તયીકે 

તનભેર છે. તનમાભકશ્રી કશવાફ ન ે તતજયીઓ યાજ્મ કક્ષાએ એ૫રેટ તધકાયી તયીકે તનભામેર છે. અભ ઈ૫યકત તલગત ેખાતા દૃાયા  

દેખયેખ / તનમતં્રણ ન ેજાશ૨ે પયીમાદ તનલા૨ણ ભાટેના તતં્રની નીચ ેજણાવ્મા પ્રભાણ ે૨ચના કયેર છે.   
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o 

ધી યા ઇટ ટુ ઇસપભેળન એકટ-૨૦૦૫ને નરુક્ષીને અ ખાતાની જાશ૨ે વત્તા ભડંની કચેયીઓ ભાટે ભદદનીળ જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયી, જાશ૨ે ભાકશતી 
તધકાયી તેભજ એે રેટ ઓથયીટીની તનભણ ૂકંના હુકભ જાયી ક૨લાભા ંઅલેર છે. જે નીચે મજુફ છે. 

 

યાજ્મ કક્ષાએ 

.ન. જાશયેવત્તા ભડં  ભદદનીળ જાશયે 
ભાહશતી તધકાયી 

જાશયે ભાહશતી તધકાયી એેરેટ ઓથોયેટી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ હશવાફ ને તતજોયી 
તનમાભકની કચેયી,બ્રોક 
ન૧ં૭,ડા.જીલયાજ ભશતેા 
બલન,ગાધંીનગય આ-ભૈર 
એડ્રવ     
dir-dat@gujarat.gov.in 

FAX :- 079-23259760 

કચેયી તધિક 
(યજીસ્રીળાખા ) 

નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
ટે.ન.ં૦૭૯૨૩૨૫૪૪૪૦  
આ-ભૈર એડ્રવ     
 

dydir-

dat@gujarat.gov.in                         

વયંકુત  તનમાભક ટે.ન.ં૦૭૯૨૩૨૫૪૩૯૪  
આ-ભૈર એડ્રવ     
jtdiradm-dat@gujarat.gov.in 

૨ ગાય ને હશવાફ 
તધકાયીની કચેયી 

ગાધંીનગય 

તધિક 
(ભશકેભ/યજીસ્ટયી 

ળાખા) 

હશવાફી તધકાયી લગભ-૧ 
(જી.એ.એવ) 

 

ગાય ને હશવાફ તધકાયી ,ગાય ને હશવાફ તધકાયીની કચેયી,બ્રોક ન.ં૧૨,જુના વણચલારમ ગાધંીનગય  
 

 



 

૩ ગાય ને હશવાફ 
તધકાયીની કચેયી 

ભદાલાદ 

તધિક 
(ભશકેભ/યજીસ્ટયી 

ળાખા) 

હશવાફી તધકાયી લગભ-૨ 
 

 

ગાય ને હશવાફ તધકાયી ,ગાય ને હશવાફ તધકાયીની કચેયી,ફહભુાી ભકાન ,રારદયલાજા ,ભદાલાદ  

 

 

જજલ્રા કક્ષાએ 

 

.નPં જાશયે વત્તા ભડં  (બ્રીક ઓથોયીટી) 
ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી 
તધકાયી (APIO) 

જાશયે ભાહશતી તધકાયી (PIO) એેરેટ ઓથોયેટી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ જજલ્રા તતજોયી કચેયીઓ  

(લગભ-૧કે તેની ઈયની કિાની)  
શે્રમાન તતજોયી તધકાયીશ્રી4  

જજલ્રા તતજોયી કચેયી ભદાલાદ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા  તધક તતજોયી તધકાયી 
 (ભશકેભ) 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

Z શે્રમાન તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી લદોદયા 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
 (કાડેિ) 

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૩ શે્રમાન તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી યાજકોટ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
 (ેન્ળન) 

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૪ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી સયુત  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
 (કાડેિ) 

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૫ 
જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  

જજલ્રા તતજોયી કચેયી જાભનગય 
યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 

  
 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

 જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ભયેરી 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૭ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી નડીમાદ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૮ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ભેશવાણા 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 



 

૯P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી હશભતનગય 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૦ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી જુનાગઢ 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૧P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી બાલનગય 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૨P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી સયેુન્રનગય 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૩P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી બરુચ 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૪P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ગોધયા 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૫P 
જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી લરવાડ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૬P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ારનપયુ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૭P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ગાધંીનગય 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૮P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી દાશોદ 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૧૯P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી નલવાયી 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૦ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી યાજીા 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૧P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ાટણ 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 



 

૨૨P જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ોયફદંય 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૩ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી આંણદ 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૪ જજલ્રા તતજોયી કચેયીઓ(લગભ-૨ કિાની)  
જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  

જજલ્રા તતજોયી કચેયી કચ્છ-ભજુ 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા ભશકેભ ળાખાના લડા 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૫ 

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ડાગં 

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા ભશકેભ ળાખાના લડા 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૬ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી યલલ્રી  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૭ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ફોટાદ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૮ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ભશીવાગય  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૨૯ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી છોટા ઈદેપયુ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૩૦ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી દેલ ભભુી દ્વાયકા  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૩૧ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ગીય વોભનાથ  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૩૨ જજલ્રા તતજોયી તધકાયીશ્રી4  
જજલ્રા તતજોયી કચેયી ભોયફી  

યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી 

૩૩ ેન્ળન ચકુલણા કચેયી લડોદયા  યજીસ્ટયી ળાખાના લડા તધક તતજોયી તધકાયી(ેન્ળન ) 
  

 

જજલ્રા તતજોયી તધકાયી (ેન્ળન ) 
૩૪ ેન્ળન ચકુલણા કચેયી,ભદાલાદ હશવાફનીળ /નામફ હશળાફનીળ તધક તતજોયી તધકાયી(ે ન્ળન)  તતજોયી તધકાયી(ેન્ળન)ેન્ળન ચકુલણા કચેયી ,ફહભુાી 



 

(ભશકેભ/યજીસ્ટયી ળાખા  ભકાન ,રાર દયલાજા ,ભદાલાદ. 
૩૫ ેન્ળન ચકુલણા કચેયી,ગાધંીનગય  યજીસ્ટયી ળાખા લડા  તધક તતજોયી તધકાયી(ે ન્ળન)  તતજોયી તધકાયી(ેન્ળન) 
૩૬ તતજોયી તધકાયીશ્રી તલબાગીમ જીલ્રા તતજોયી 

કચેયી ભદાલાદ  
યજીસ્ટયી ળાખા લડા  તધક તતજોયી તધકાયી  તતજોયી તધકાયી 

 

 

 

 

તાકુાકિાએ 
.ન.ં 

જાશયે વત્તા ભડં  (બ્રીક 
ઓથોયેટી) 

ભદદનીળ જાશયે 
ભાહશતી તધકાયી 

(APIO) 

જાશયે ભાહશતી તધકાયી  
(PIO) 

એેરેટ તધકાયી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ેટા તતજયી 

કચેયીઓ(તભાભ) 
- વફધંીત કચેયીઓના 

ેટા તત.તધકાયીઓ 

 

વફતંધત જજલ્રાનાશે્રમાન/જજલ્રા તતજયી તધકાયી  
 

 
૨.૧૧ મખુ્મ કચેયી ને જુદા જુદા સ્તયોએ અલેરી ન્મ કચેયીઓના વ૨નાભા -હશવાફ ને તતજોયી તનમાભકની કચેયી, ગાધંીનગ૨ના (૧) કામાભરમ અદેળ ક્રભાકંઃ-
હશતતતન-ળાવન-યા ૫-લડીકચેયી-૦૫-૬૬૫૪ તા.૧૫-૧૨-૨૦૦૮ તથા (૨) કામાભરમ અદેળ ક્રભાકંઃ-હશતતતન-ળાવન-યા ૫-જજલ્રાકચેયી-૦૫-૬૬૫૫, તા.૧૫-૧૨-૨૦૦૮વાથેનુ ં
ણફડાણ. 
ભાહશતતના તધકા૨ તધતનમભ શઠે તલબાગલા૨ નકકી થમેર ૫બ્રીક ઓથોયીટી, જે તે ૫બ્રીક ઓથોયીટી શઠે તનયકુત થમેર જાશ૨ે ભાહશતત તધકાયી, ભદદનીળ 
જાશ૨ે ભાહશતત તધકાયી ને એે રેટ ઓથોયીટીની તલગતો દળાભલત ુ ં૫ત્રક.  

તલબાગનુ ં
નાભ 

તલબાગ 
શઠેની 
૫બ્રીક 
ઓથોયીટી
નો કભૂાકં 

૫બ્રીક ઓથીયીટી (કચેયી)નુ ંનાભ 

તનયકુત થમેર જાશ૨ે 
ભાહશતી તધકાયી 

તનયકુત થમેર ભદદનીળ જાશ૨ે ભાહશતી 
તધકાયી 

તનયકુત થમેર એે રેટ 
ઓથોયીટી 



 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
નાણા ં 
તલબાગ 

૧ હશવાફ ને તતજોયી તનમાભકની કચેયી, બ્રોક 
ન ં૧૭, ડાભ. જીજીલયા જ ભશતેા બલન, 
ગાધંીનગ૨. 
ઇ-ભેઇર એડ્રેવ ;  
dir-dat@gujarat.gov.in 

FAX :- 079-23259760 

નામફ તનમાભક(લશીલટ) 
ટે.નPં ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૪૦ 
આ-ભેર-એડ્રવ odtdir1- 

dat@gujarat.gov.in   
       

કચેયી તધિક (યજીસ્ટયી ળાખા) 
હશવાફ ને તતજોયી તનમાભકશ્રીની કચેયી 
ગાધંીનગય 

વયંકુત  તનમાભક(લશીલટ) 
ટે.નPં ૦૭૯-૨૩૨૫૪૩૯૪ 
 આ-ભેર-એડ્રવ  
jtdiradm-

dat@gujarat.gov.in 

 ૨ ગાય ને હશવાફ તધકાયીની કચેયી 
ગાધંીનગય 

હશવાફી તધકાયી લગભ-૧ 
( જી.એ.એવ.) 

તધિક(ભશકેભ/યજીસ્ટયીળાખા) ગાય ને હશવાફ તધકાયી 
ગાય ને હશવાફ કચેયી,  
બ્રોક ન.ં૧૨,જુના વણચલારમ 
ગાધંીનગય   

 ૩ ગાય ને હશવાફ તધકાયીની કચેયી 
ભદાલાદ 

હશવાફી તધકાયી લગભ-૨  તધિક(ભશકેભ/યજીસ્ટયીળાખા) ગાય ને હશવાફ તધકાયી 
ગાય ને હશવાફ કચેયી,  
ફહુભાીભકાન,રારદયલાજા, 
ભદાલાદP 

 
૨.૧૨ કચેયી ળરૂ થલાન વભમ -વલાયે ૧૦-૩૦ કરાક 
    કચેયી ફધં થલાન વભમ - વાજંે   ૬-૧૦  કરાક 



 

તનમભવગંશૂ-૨ 

oo 5 + SvsVf oo 

XF;G ZFHI5l+T XFBF 

VPG\P VlW1FSG]\ GFD VG[ 

SFDULZLGL lJUT 

SD"RFZLG]\ GFDqCF[N'F[qSFDULZLGL lJUT 

s!f sZf s#f 

! zL S[PV[DPZFJ,4  

VlW1FS ov 

 XFBFGF TDFD SD"RFZL 

wJFZF ZH] YTF SFU/F[GL 

GF[\WqD];N'F lGIDF[G];FZ 

RSF;L VFU/ JCLJ8L 

VlWSFZLGL D\H]ZL VY[" 

DF[S,JFP 

 XFBFGF TDFD SD"RFZLGL 

SFDULZL RSF;JL T[G]\ 

lGIDG SZJ]\ T[DH 

SFDULZL AFAT[ IF[uI 

DFU"NX"G 5]Z] 5F0J]\P 

 JCLJ8L VlWSFZLzL wJFZF 

;]RjIF D]HAGL TDFD 

SFDULZLP 

s!f શ્રી લી.એન.ટેર P GFIA lC;FAGLXov 

 JU"v! GL AN,LqA-TL lGD6]S V\U[GL SFDULZL 

 5|lTlGI]lST YL lGD6]S 5FD[, JU"!qZ GF VlWSFZLVF[GL lGD6]S 

AF[,LVF[ XZTF[ GSSL SZJFGL SFDULZLP 

 JU"v!GF VlWSFZLVMGL ;LGLIMZL8L IFNL T{IFZ SZJFGL 

SFDULZL TYF T[G[ ,UTM 5+jIJCFZP 

 JU"v!GF VlWSFZLVMGL SFIDLSZ6 V\U[GL SFDULZLP 

 JU"v!GF VlWSFZLVMGL HuIFVMGL DFlCTL V\U[GL SFDULZLP 

  JU"v! GF VlWSFZLVF[GL lGD6}\S V\U[ DF\U6F5+S DF[S,JF 

V\U[GL SFDULZLP 

 JU"v!GF\ VlWSFZLVMGL ;ZSFZzL äFZF DF\U[, TDFD DFlCTLVM 

T{IFZ SZJFGL SFDULZLP 

 JU"v! GF\ EZTL lGIDF[q5ZL1FF lGIDF[ GSSL SZJF AFATP 

 VlWSFZL wJFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

 

sZf zL 0LPS[PlGGFDF4 GFIA lC;FAGLXov 

 5|FYDLS T5F;G[ ,UTL JU"v!qZ GF VlWSFZLVM V\U[GM 

5+jIJCFZP 

 BFTFSLI T5F;G[ ,UTL JU"v!qZ GF VlWSFZLVM V\U[GM 

5+jIJCFZP 

 BFTFSLI S[;MG[ ,UTL l+DF;LS DFlCTLGF 5+SM T{IFZ SZJFP 



 

 VlWSFZLVM äFZF D[/JJFDF\ VFJTF V[RP ALPV[PqV[DP;LPV[P G[ 

,UTL T[ V\U[GL GM\W SZJLP 

 T5F;G[ ,UTL ;\A\lWT VlWSFZLVMGF lS:;FDF\ VnTG ZÒ:8Z 

AGFJL T[ V\U[GL GM\W SZJLP 

 BFTFSLI T5F;G[ ,UTL AFATM 5ZtJ[ lJEFU ;FY[ ;\5S"DF\ ZCL 

H~ZL lJUTM 5]ZL 5F0JFGL SFDULZLP 
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 D]JD[g8 ZÒ:8Z lGEFJ6LGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL wJFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 
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 DSFG 5[XULqJFCG 5[XULqlGJ'¿ YTF\ SD"RFZLVF[G[ BFTFSLI 

T5F;GF 5|DF65+F[ VF5JFGL SFDULZLP 
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 U'5vZ GF SD"RFZLVF[GF AFAT[ DFGGLI D\+LzLq;\;N ;eIzLq 
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SFDULZLP 

zL V[GPALPKF8AFZ4 5[8F lC;FAGLX ov 

 XF;Gv! T[DH XF;GvZ XFBFGF TDFD SD"RFZLVF[ wJFZF 

ZF[H[ZF[H ,BJFDF\ VFJTF\ 5+F[qVP;P5+F[qGF[\Wq5lZ5+F[qIFNLVF[q 
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 XF;GvZ[S0" XFBFGF VlWSFZLVF[GF 8[,LOF[G AL,F[GF 0=FO8 T[DH 
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SFDULZLP 

 8F.5 YI[, SFU/F[GL Sd5[Z SZJFGL SFDULZLP 

 V[S XFBFDF\YL ALHL XFBFDF\ HTF 5+F[GF 8=FghL8 ZHL:8Z 

lGEFJJFGL SFDULZLP 

 XF;Gv! XFBFGF 5;\NUL OF., VG[ NOTZL C]SD OF.,GF 5+F[ 

;FRJJFGL SFDULZLP 

 XFBFGL 5BJF0LS TFZLH T{IFZ SZJFGL SFDULZLP 

 XFBFGL DFl;S 5|UlT VC[JF, T{IFZ SZJFGL SFDULZLP 

 XFBFG]\ D]JD[g8 ZÒ:8Z lGEFJJFGL SFDULZLP 

  XFBFGF SD"RFZLVMGF ;LPV[,PSF0" lGEFJJFGL SFDULZLP 

 XFBFDF\ H~ZL :8[XGZL XF;G Z[S0" XFBFDF\YL D\UFJJFGL 

SFDULZLP 

 h[ZM1F XFBFDF\ SFU/M DMS,JF TYF ,FJJFGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

 

                                                       ;\I]ST lGIFDSsJCLJ8f 



 

oo 5 + SvsSf oo 

XF;G lAGvZFHI5l+TvZ XFBF 

VPG\P VlW1FSG]\ GFD VG[ 

SFDULZLGL lJUT 

SD"RFZLG]\ GFDqCF[N'F[qSFDULZLGL lJUT 

s!f sZf s#f 

! zL V[;PS[PXFC4 

VlW1FS  

 XFBFGF TDFD SD"RFZL 

äFZF ZH] YTF SFU/F[GL 

GF[\WqD];N'F lGIDF[G];FZ 

RSF;L VFU/ JCLJ8L 

VlWSFZLGL D\H]ZL VY[" 

DF[S,JFP 

 XFBFGF TDFD SD"RFZLGL 

SFDULZL RSF;JL T[G]\ 

lGIDG SZJ]\ T[DH 

SFDULZL AFAT[ IF[uI 

DFU"NX"G 5]Z] 5F0J]\P 

 JCLJ8L VlWSFZLzL äFZF 

;]RjIF D]HAGL TDFD 

SFDULZLP 

zL JLPS[P58[,4 GFIA lC;FAGLX   ov 

 U'5v# ;LWL EZTLGF .g0[g8 T{IFZ SZL DF[S,JFP 

 U'5v# ZF[:8Z ZÒ:8Z lGEFJJFP 

 U'5v# AN,LvlGD6}\Ss0LPV[P8LPq0LP5LP5LPV[OPqVgI BFTFq 

5LPV[PVF[PsVDNFJFNqUF\WLGUZfq0[%I]8[XGP 

 U'5v# OZLIFNq5|FYDLS T5F;qBFTFSLI T5F;s0LPV[P8LPq0LP5LP5LP 

SR[ZLqVgI BFTFq5LPV[PVF[PsVDNFJFNqUF\WLGUZf 5|lTlGI]lSTGF 

SD"RFZL 5}ZTFf 

 U'5v# :8[5vV5 D\H]Z SZJLP 

 XFBFwI1F wJFZF ;]RJFTL VgI SFDULZLP 

 0LPV[P8LPq0LP5LP5LPqVgI BFTFq5LPV[PVF[Pq5|lTlGI]lSTGF .gSDA\;L 

TYF AFIF[0[8F T{IFZ SZJLP 

 VFZP8LPVF.PC[9/ D/TL VZÒ ;A\WGL DFlCTL 5]ZL 5F0JL 

s0LPV[P8LPq0LP5LP5LPq5LPV[PVF[PqVgI BFTFq 5|lTlGI]lSTfP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

zL V[DPV[RP58[,4 GFIA lC;FAGLX   ov 

 U'5v# A-TL DF8[GL 5;\NUL IFNL T{IFZ SZJLP 

 U'5v# lTHF[ZL SR[ZLGF .gSdAg;L ZÒ:8Z lGEFJJFP 

 U'5v# A-TLqAN,LGL SFDULZLslTPSPq5LP5LPVF[Pq 

 prRTZ 5UFZ WF[Z6 D\H]Z SZJFsU'5v#fP 

 U'5v#q$ OZLIFNq5|FYDLS T5F;qBFTFSLI T5F; slTHF[ZL SR[ZLq 

:YFlGS E\0F[/ lC;FAfP 

 OZHDF[S]OLGF\ S[;F[GL & DF;[ ;DL1FF SZJLP 



 

 BFTFSLI T5F;GF l+DFl;S DFlCTL 5+SF[ T{IFZ SZJFP 

 XFBFwI1F wJFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

 VFZP8LPVF.PC[9/ D/TL VZÒGF[ lGSF, SZJF[slTHF[ZL SR[ZL 

5]ZTLfP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

zL V[DPH[PHF[QFL4 GFIA lC;FAGLX ov 

 U'5v#4 55 ZLjI]GL SFDULZLP 

 JW] VeIF; D\H]ZLGL OF.,F[ sU'5v#q$fP 

 GFDqV8S ;]WFZ6F\P 

 

 ,F[S;EF q lJWFG;EF q DCFGUZ5Fl,SF q TF,]SF 5\RFIT q lH<,F 

5\RFIT R}\86L :8FO OF/J6LGL OF., lGEFJJLP 

 U'5v# VgI BFTFq5|lTlGI]lSTGF BFGUL VC[JF, D\UFJJF TYF 

lAZF5v! XFBFG[ DF[S,JFP 

 VgI BFTFq5|lTlGI]lSTq0LPV[P8LPq0L5L5Lq5LPV[PVF[PGF SD"RFZLVF[ 

GF AFIF[0[8F VnTG SZJFP 

 U'5v# ;CFIS lGZL1FS SR[ZLGF .gSdAg;L ZÒ:8Z lGEFJJFP 

 BF; lS:;FDF\ D[0LS, lA, D\H}ZLsU'5v#q$f VFZP8LPVF.PC[9/ 

DFlCTL VZÒVF[GF[ lGSF, s;CFIS lGZL1FS SR[ZLfP 

 lJG\TLqAN,LGL VZÒ GF[\WJFGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP  

BF,L HuIF  5[8F lC;FAGLX ov 

 XFBFGF[ V[SXG %,FGGL DFlClT T{IFZ SZJLP 

 U'5v# GF AFIF[0[8F lTHF[ZL SR[ZLq:YFlGS E\0F[/ lC;FA SR[ZL 

5]ZTF T{IFZ SZJF T[DH JBTF[JBT YTF\ O[ZOFZGL V;Z VF5L 

VnTG ZFBJFP 

 V[SH SR[ZLDF\ +6 JQF" p5ZF\T OZH AHFJTF\ SD"RFZLGL IFNL 

T{IFZ SZJLP 

 U'5v# GF .gSdAg;L ZÒ:8ZDF\ C]SDF[GL V;Z VF5L VnTG 

ZFBJFGL SFDULZLP 



 

 lJN[X 5|JF; V[GPVF[P;LPVF5JFGL SFDULZLP 

 :YFJZ4 H\UD lD<ST V\U[ lGIDG SZJFGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP  

zL 5LPV[DP 58[,4 5[8F lC;FAGLX ov 

 lAPZFP5PSD"RFZLGL JI lGJ'ltTq5[gXG lGIDGGL SFDULZLP 

 U'5v#q$ GF RFH" V[,Fpg;qBF; 5UFZ D\H]ZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

S]P 8LP V[DP RF\5FG[ZL4 H]lGIZ S,FS" ov 

 XFBFDF\ VFJTF SFU/F[ AFZGLXL ZÒ:8ZDF\ GF[\WJF T[DH NZ[S 

SF[d5F.,[;G 5|DF6[ XFBFDF\ JC[\R6L SZJLP 

 XFBFGF SFU/F[GL ZJFGUL SZJLP 

 XFBFGF 8F.5GF SFU/F[GL GF[\W6L SZJLq8F.5 SZFJL XFBFDF\ 

JC[\R6L SZJLP 

 DFl;S 5|UlT VC[JF, T{IFZ SZJF[P 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

zL V[GPALPKF8AFZ4 5[8F lC;FAGLX  ov 

sXFPlAZF5v! T[DH lAZF5vZ XFBFGL TDFD 8F.5SFDGL SFDULZLf  

 XF;Gv! T[DH XF;GvZ XFBFGF TDFD SD"RFZLVF[ wJFZF 

ZF[H[ZF[H ,BJFDF\ VFJTF\ 5+F[qVP;P5+F[qGF[\Wq5lZ5+F[qIFNLVF[q 

NZBF:TF[q5+SF[qVFN[XsA-TLvAN,LfqSFIF",I VFN[XqlGJ'l¿GF 

C]SDF[qV9JFl0S VF5JFDF\ VFJTL DFlClTGF 5+SF[ql+DFl;S 

5+SF[qDFl;S BF,L HuIFGF 5+SF[ sU'5v! YL # GFfP 

 5ZL1FF XFBFGL 5[5ZF[ 8F.5SFD SZJFGL SFDULZLP 

 XF;GvZ[S0" XFBFGF VlWSFZLVF[GF 8[,LOF[G AL,F[GF 0=FO8 T[DH 

5+SF[GF 8F.5SFD SZJFGL SFDULZLP 

 XF;GvZ[S0" XFBFGF 8F.5L:8GL ZHF NZdIFG T[ XFBFGL 8F.5 

V\U[GL SFDULZLP 

 XF;GvZFHI5l+T XFBFGF 8F.5L:8GL ZHF NZdIFG T[ XFBFGL 

8F.5 V\U[GL SFDULZLP 

 VlW1FSzL slAZF5v! T[DH lAZF5vZf wJFZF ;F[\5JFDF\ VFJTL 



 

SFDULZLP 

 JCLJ8L VlWSFZLzL wJFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ TDFD SFDULZLP 

 GFIA lGIFDSzLsJf T[DH ;\I]ST lGIFDSzLsJf wJFZF ;F[\5JFDF\ 

VFJ[ T[ TDFD SFDULZLP    

 

                                                       ;\I]ST lGIFDSsJCLJ8f 



 

oo 5 + Svs0f oo 

XF;G lAGvZFHI5l+Tv# XFBF 

VPG\P VlW1FSG]\ GFD VG[ 

SFDULZLGL lJUT 

SD"RFZLG]\ GFDqCF[N'F[qSFDULZLGL lJUT 

s!f sZf s#f 

! zL JLPV[DPZFJ,4 

VlW1FS  

 XFBFGF TDFD SD"RFZL 

äFZF ZH] YTF SFU/F[GL 

GF[\WqD];N'F lGIDF[G];FZ 

RSF;L VFU/ JCLJ8L 

VlWSFZLGL D\H]ZL VY[" 

DF[S,JFP 

 XFBFGF TDFD SD"RFZLGL 

SFDULZL RSF;JL T[G]\ 

lGIDG SZJ]\ T[DH 

SFDULZL AFAT[ IF[uI 

DFU"NX"G 5]Z] 5F0J]\P 

 JCLJ8L VlWSFZLzL äFZF 

;]RjIF D]HAGL TDFD 

SFDULZLP 

zL 5LPV[RPHMQFL4 GFIA lC;FAGLX   ov 

 

 V[SXG %,FGP 

 prRS1FFGL ;lDlT ;D1F ZH] SZJF DF8[GF D];NF T{IFZ SZJFGL 

SFDULZLP 

 VgI BFTFGL SR[ZL TZOYL ÒP;LPV[;PVFZP lGIDM V\U[ 

DFU"NX"GP 

 NOTZL lGZL1F6P 

 GF6F\ lJEFU äFZF YGFZ JCLJ8L lGZL1F6GL SFDULZLP 

 BFTFSLI ;lDlTGL A[9S AFATP 

 ZM:8Z ;\5S" VlWSFZLGL lGD6]\S4 ZM:8Z V\U[GL DFlCTL ;\S,LT 

SZL GF6F\ lJEFUG[ DMS,JFGL SFDULZLP 

 CFHZL V\U[ VFSZ6L q T5F;6LP 

 JL UJ"Gg; TF,LD V\U[P 

 ;ZSFZzL TZOYL A[S,F[U 5ZtJ[GL DF\U[, DFlCTL ;\Sl,T SZL 

DF[S,JLP 

 ;ZSFZzLGF lJS,F\UF[ DF8[GL HuIF ;]lGl`RT SZJF AFATGL 

DFlCTL T{IFZ SZL ;ZSFZzLDF\ ZH] SZJF V\U[GL SFDULZLP 

 DFlCTGF VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 C[9/ D/[, VZÒqV5L, 

VZÒGF[ ;DIDIF"NFDF\ lGSF, YFI T[ 5Z N[BZ[B ZFBJFGL T[DH 

IF[uI DFU"NX"G VF5JFGL SFDULZLP 

 :DF8" UF[<; V\U[GL DFlCTL T{IFZ SZL ;ZSFZzLDF\ DF[S,JFGL 

SFDULZLP 



 

 U]0 JU"Gg; V\U[GL DFlCTL T{IFZ SZL ;ZSFZzLDF\ DF[S,JFGL 

SFDULZLP 

 V[JF[0" V\U[GL DFlCTL ;ZSFZzLDF\ DF[S,L VF5JF V\U[GL 

SFDULZLP 

 JFlQF"S V\NFH V\U[GL DFlCTL ;\A\lWT XFBFG[ 5]ZL 5F0JLP 

 p5F0 VG[ R}SJ6L VlWSFZL TZLS[GL SFDULZL SZJF AFAT[GF 

VFN[X SZJF V\U[GL SFDULZLP 

 SR[ZLGF J0F HFC[Z SZJFGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

 

zL S[P H[P 5\0IF4 5[8F lC;FAGLX   ov 

 ZC[DZFC[ lGD6}\SGL SFDULZLP 

 U'5v$ G]\ .g0[g8 T{IFZ SZJ]\P 

 U'5v$ AN,LqlGD6}\SP 

 U'5v$ ZF[:8Z T{IFZ SZJ]\qlGEFJJ]\P 

 U'5v$ 5}J" ;[JF TF,LDGL SFDULZLP 

 JU"v$ A-TLGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

BF,L HuIF .qRF zL I]P0LPRFJ0F4 5[8F lC;FAGLX ov 

DFlCTL VlWSFZ VlWlGIDvZ__5 C[9/GL ;3/L 

SFDULZL H[JL S[4  

 D/[, VZÒqV5L, VZÒGL :JLS'lTGL 5CMR VF5JLP 

 D/[, VZÒqV5L, VZÒ 5ZtJ[ ;\A\lWT XFBFVM 5F;[YL lGIT 

;DI DIF"NFDF\ D[/JJFGL SFDULZLP 

 D/[, VZÒqV5L, VZÒ 5ZtJ[ XFBFVM TZOYL D/[, DFlCTLG[ 

wIFG[ ,. GS, RFH" HDF SZFJJF VZHNFZG[ H6FJJFGL 

SFDULZLP 

 VZÒqV5L, VZÒ V+[GF ;¿F D\0/G[ :5X"TL G CMI TM 

;\A\lWT ;¿F D\0/G[ VZÒ TANL, SZJF V\U[GL SFI"JFCLP 

 D/[, V5L, VZÒ 5ZtJ[ ;\A\lWT SR[ZL 5F;[YL VC[JF, D\UFJJF 



 

V\U[GL SFI"JFCLP 

 D/[, VZÒqV5L, VZÒ 5ZtJ[ VZHNFZ äFZF GS, RFH" HDF 

SZF IF V\U[GL HF6 YI[YL DFlCTL 5]ZL 5F0JF V\U[GL SFDULZLP 

 D/[, VZÒVMqV5L, VZÒVM V\U[ DFl;S DFlCTL ;ZSFZzLDF\ 

DMS,L VF5JF V\U[GL SFDULZLP 

 D/[, VZÒVMqV5L, VZÒVM V\U[ l+DFl;S DFlCTL 

;ZSFZzLDF\ DMS,L VF5JF V\U[GL SFDULZLP 

 D/[, VZÒqV5L, VZÒGL DFlCTL VMG,F.G SZJF V\U[GL 

SFI"JFCLP 

 BFTFGF lHPlTPSPq5LPV[PVF[Pq5LP5LPVF[PqlJPlTPSPGF\ U|\Yv! YL !* 

VnTG SZFJJF V\U[GL SFDULZL TYF VF SR[ZLGF U|\Yv! YL !* 

VnTG SZFJJFGL SFDULZL T[DH VF VnTG YI[, U|\YMGL 

GS,MGL ;MO8SM5LG[ BFTFGL J[A;F.8 p5Z V5,M0 SZFJJFGL 

SFDULZLP 

 GF6F lJEFUqVgI lJEFU äFZF TANL, Y. D/[, VZÒqV5L, 

VZÒ 5ZtJ[ ;DIDIF"NFDF\ VZHNFZG[ DFlCTL 5]ZL 5F0JF 

V\U[GL SFDULZLP 

 VZÒqV5L, VZÒ 5ZtJ[ VZHNFZ äFZF DFlCTL VFIMUDF\ 

;[Sg0 V5L, SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ;[Sg0 V5L, JBT[ 5]ZL 5F0JFGL 

DFlCTL T{IFZ SZJLq;\A\lWT 5F;[YL D[/JJL VG[ VFIMUDF\ 

5CM\RF0JF V\U[GL SFDULZLP 

 D/[, VZÒqV5L, VZÒVMGL lJUT lGIT GD]GFGF ZÒ:8ZDF\ 

lGEFJJLP 

 HFC[Z DFlCTL VlWSFZLqV[5[,[8 VlWSFZLG[ ;[Sg0 V5L, JBT[ 

VFIMUDF\ ~A~ ;]GJ6LDF\ CFHZ ZC[JF AFAT[ H~ZL ;FWlGS 

SFU/M T{IFZ SZJFGL SFDULZLP 

 5LPVF.PVF[P TYF V[P5LPVF.PVF[PGL lGD6}\S V\U[GL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL äFZF ;M\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP  

zL VPH[P9FSMZ4 H]lGIZ S,FS" ov 

 .GJ0"qVFp8J0"GL SFDULZLP 



 

 8=FghL8 ZÒ:8Z lGEFJ6LGL SFDULZLP 

 h[ZM1F S-FJJFGL SFDULZLP 

 SD"RFZLVMG[ ;CFISGL SFDULZLP 

 5BJF0LSvDFl;S TFZLH SF-JFGL SFDULZLP 

 NOTZL C]SD VG[ 5;\NUL C]SDGL OF., lGEFJJFGL SFDULZLP  

 :8[XGZL V\U[GL SFDULZLP 

 ;LPV[,PSF0" V\U[GL SFDULZLP 

 D]JD[g8 ZÒ:8Z lGEFJ6LGL SFDULZLP 

 VlWSFZL TYF VlW1FSzL wJFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[ T[ VgI SFDULZLP 

 

                                                       ;\I]ST lGIFDSsJCLJ8f 



 

 

                                               

;\I]ST lGIFDSsJCLJ8f  

lC;FA VG[ lTÔ[ZL lGIFDSGL SR[ZL 

O[S; G\P s_*)f Z#Z5)*&_ 

Z#Z5$#)$ s;\I]ST lGIFDSf 

                  U]HZFT ZFHI 

           cc lJDF VG[ ,[BF EJG cc 

5Z!_& (GSWAN) 

E-mail:-jtdiradm-dat@gujarat.gov.in                         

a,MS G\P !*4 0F"P ÒJZFH DC[TF EJG ;\S],4 

V[DPV[,PV[PSJF8"Z ;FD[4 ;[S8Zv!_qAL4 

UF\WLGUZv#(Z_!_ 

G\AZ o lClTlGqlAZF5v!qDC[SDqXFBF OF/J6LqZ_!#q TFZLB o     v$vZ_!# 
 

J\RF6DF\ ,LWF\ ov 

s!f ;ZSFZzLGF GF6F\ lJEFUGF TFPZ(v(vZ_!Z GF 9ZFJ S=DF\SovT;DqZ_qZ__(q!#&!q3P 

sZf ;ZSFZzLGF GF6F\ lJEFUGF TFPZ$v)vZ_!Z GF 9ZFJ S=DF\SovT;DqZ_qZ__(q!#&!q3P 

s#f XF;GvlAZF5v! XFBFGL OF., p5Z DFGPlGIFDSzLGF TFP!(v!_v!Z GF VFN[X VG];FZP 

s$f XF;GvlAZF5v! XFBFGL OF., p5Z DFGPlGIFDSzLGF TFPZ(v#v!# GF VFN[X VG];FZP 

 

 

oo VF N[ X oov 

 ZFHIGL 5|JT"DFG 5[8F lTHF[ZL SR[ZLVF[GL SFDULZLGL ;DL1FF SZL TN'G VF[K]\ SFI"EFZ6 WZFJTL 5[8F lTHF[ZL SR[ZL4 :YFlGS 5lZA/F[G[ wIFG[ ,. A\W SZJFGF[ lG6"I lTHF[ZL ;]WFZ6F\ (Treasury 

Reforms) C[9/ ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[GF ;\NE"DF\ A\W SZJFDF\ VFJ[, 5[8F lTHF[ZL SR[ZLVF[GF :8FOG[ VFD]Bvs!f TYF VFD]BvsZf DF\ NXF"J[, ;ZSFZzLGF GF6F\ lJEFUGF 9ZFJYL V+[GL SR[ZL BFT[ TANL, 

SZJFGL 5ZJFGULqD\H}ZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P 

 DC[SD XFBFGL SFDULZL ;Z/TF 5}J"S TYF ;DI DIF"NFDF\ 5}6" Y. XS[ T[ C[T]G[ wIFG[ ,.4 V+[GL SR[ZL BFT[ TANL, SZJFDF\ VFJ[, DC[SDG[ wIFG[ ,[TF\ lAGvZFHI5l+Tv# XFBF GJL pEL SZJF V\U[ 

DFPlGIFDSzLV[ ;\NE"vs#f YL VFN[X VF5[, K[P H[GF ;\NE"DF\\ ;DU| DC[SDsXF;GvZFP5Pq lAZF5v!qlAZF5vZf XFBFGL SFDULZLGL ;DL1FF SZL VF ;FY[GF 5+SvsVf4sAf4sSf TYF s0f DF\ NXF"J[, lJUTF[V[ 

SFDULZLGL 5]Go OF/J6L ;\NE"vs$f YL D/[, DFPlGIFDSzLGL D\H]ZL VG];FZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VFN[XGF[ TFtSFl,S V;ZYL VD, SZJFGF[ ZC[X[P 

 5+SvsVf4sAf4sSf TYF s0f DF\ NXF"J[, SFDULZL p5ZF\T ;\A\lWT XFBFGF VlW1FSqXFBFGF J0F H[ SFDULZL ;]5|T SZ[ T[ SFDULZL ;\A\lWT SD"RFZLV[ SZJFGL ZC[X[P 
 

 

;\I]ST lGIFDSsJCLJ8f 

GS, ZJFGF 5|lTov 

s!f ;\I]ST lGIFDSzL4 lTPlGPXFBF4 lCPlTPlGPSR[ZL4 UF\WLGUZP 

sZf GFIA lGIFDSzLsJf4XFPZFP5PqlAZF5P!vZv#qXFP;LGLPq5ZL1FF XFBF4 lCPlTPlGPSR[ZL4 UF\WLGUZP 

s#f lC;FAL VlWSFZLzL4 lA,vAH[8qH]PlJPIF[PqV[RP0LPV[OP;LPXFBF4 lCPlTPlGPSR[ZL4 UF\WLGUZP 

s$f lC;FAL VlWSFZLzL4 XF;GvZ[S0" XFBF4 lCPlTPlGPSR[ZL4 UF\WLGUZP 

sZf lGIFDSzLGF VU| ZC:I ;lRJzL4 lCPlTPlGPSR[ZL4 UF\WLGUZP 



 

s#f ;\A\lWT VlW1FSzL 

s$f NOTZL C]SD OF.,P s5f 5;\NUL OF.,P 

  

           

 

  

 

 
        
 
ફીર ફજેટ ળાખા  
૧. હશવાફી તધકાયી (લગભ-૧) 
વત્તાઃ 
(૧)  કચેયીના લડા તયીકે તભાભ પ્રકાયના ચફરના ચકુલણા ભાટેના હુકભ ક૨લા. 
(૨) લડી કચેયી ખાતેના તધકાયી/કભમચાયીઓની વેલાથીના યેકડમભા ંઇસકીૂભેસટ સમ હુકભ તેભજ ૨જા અંગેની ખયા ઇ ક૨લી ને વેલાથીઓ ધતન યા ખલી. 
પ૨જોઃ 
(૧) ઈાડ ને ચકુલણા તધકાયી તયીકે લડી કચેયીના તધકાયીઓ/કભમચાયીઓના ૫ગા૨ બથ્થા તેભજ સમ ૫્ૌયકા૨ના ફીરના ચકુલણા ક૨લા. 
(૨) ભકાન ફાધંકાભ ેળગી તેભજ લાશન ે ળગીના હુકભ ક૨લા. 



 

(૩) કશવાફ ને તતજયી તનમાભક શઠેની તભાભ કચેયીઓનુ ંલામકક અંદાજ૫ત્ર તૈમા૨ ક૨વુ.ં 
(૪) યાજ્મની તતજયી, ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયી,ગાધંીનગ૨ ને ભદાલાદ તેભજ ે સળન ચકૂલણા કચેયીને ગાૂસટની પાલણી ક૨લી, ખચમના કશવાફ તનબાલલા તેભજ એ.જી. વાથે 

ભેલણાનંી કાભગીયી ક૨લી. 
(૭) ળાખાના ગ્ર૫ુ.૧ તથા ગ્ર૫ુ.૨ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલા 
(૮) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
 

 

 

 

 

 

 

Z તધિક(ફીર ળાખા) -૧ 
વત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તલઝન શઠેના ગ૫ૃ-૩ ને ગ૫ૃ-૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની વત્તા ધયા લે છે. 

 પ૨જોઃ 
  ળાખાના નીચેની તલગતના દપતયની કાભગીયીનુ ંસ૫ુ૨તલઝન. 

(૧) ૫ગા૨ ફીર ટેફર. 
(૨) પ્રલાવ/જુથલીભા મજના/૨ુલણી ફીર ટેફર. 
(૩) વેલાથી, લશીલટી ભાકશતી ટેફર. 
(૪) કેળ ને કેળીમ૨ ટેફર. 



 

(૫) પ્ર.પંડ ,ેસળન ટેફર(ગ૫ૃ-૨) 
 (૬) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
 
૩ તધિક(ફજેટ ળાખા) -૨ 

વત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તલઝન શઠેના ગ૫ૃ-૩ ને ગ૫ૃ-૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની વત્તા ધયા લે છે. 

  

 પ૨જોઃ 
 ળાખાના નીચેની તલગતેના દપતયની કાભગીયીનુ ંસ૫ુ૨તલઝન. 
 ૧) ફજેટને રગતી તભાભ કાભગીયીનુ ંટેફર. 
 ૨) ટૂંકી મદુતનુ ંરન ટેફર. 
 ૩) ભકાન ે ળગીનુ ંટેફર. 
 ૪) લાશન ે ળગીનુ ંટેફર. 
 ૫) એ.જી. કચેયી વાથે ખચમના કશવાફની ભેલણાની કાભગીયીનુ ંટેફર. 
 ૬) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
 

૪. નામફ હશવાફનીળ (ફીરો) -૧ 

 (૧) લડી કચેયીના કભમચાયીઓની નભુાનીત તાયીખ /ફઢતી/ઈ.૫.ધ. ભજંરુી ને ૫ગા૨ ફાધંણી ને તેને અનવુચંગક કાભગીયી. 
 (૨) લડી કચેયીના કભમચાયીઓ ને તધકાયીઓના ે સળન કેવ ને તેને અનવુચંગક કાભગીયી. 
 (૩) મખુ્મ કચેયીના તધકાયીઓ/કભમચાયીઓના જી.ી.પંડની ે ળગી/અંળતઃ ઈાડ તેભજ અખયી ઈાડની ભજૂંયી તેભજ ફીર ફનાલલાની કાભગીયી તથા  તેને અનવુચંગક 

કાભગીયી. 
 (૪) એચ.ફી.એ./એભ.વી.એ. ની વ્મકકતગત ાવબકુ તનબાલલી. 



 

 (૫) જી.ી.પંડની થમેર કાતના ભેલણાની કાભગીયી. 
 (૬) પ્રતતતનયકુકત ૫૨ના કભમચાયી/તધકાયીઓના જી.ી.પંડ ે ળગી/અંળતઃ ઈાડ તેભજ અખયી ઈાડની કાભગીયી. 
 (૭) જી.ી.પંડ,કામભી ેસળન ખાતા  નલા  ખરલા તથા પ્રાન નફંય  વફંધેંની કાભગીયી. 
 (૮) વીરેકળન ગે્રડ અંગેની કાભગીયી. 
 (૯) ેસળન યીલીઝન અંગેની કાભગીયી. 
 (૧૦) પ્રતતતનયકુકત ૫૨ના કભમચાયી/તધકાયીઓના નભુાનીત તાયીખ, ઈ.૫.ધ.ની અનવુચંગક કાભગીયી. 
 (૧૧) વી.વી.વી. ની તારીભભા ંઅંગેની કાભગીયી. 
 (૧૨) ે સળન ૫ત્રક-ક,ખ તેભજ સમ ભાકશતી ળાવન લશીલટ ળાખાને દ૨ ભાવે ભકરલી. 
 (૧૩)    તનવતૃ કભમચાયી વેલાથી  
 (૧૪)  અય.ટી.અઆ લડી કચેયી ગ્રથં તૈમાય કયલાની કાભગીયી  
 (૧૫) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
૫. નામફ હશવાફનીળ (ફજેટ) -૨ 

 ૧) તાફાની જજલ્રા કચેયીઓના ભાતવક ખચમ૫ત્રક ભેલી,ખતલણી ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૨) મખુ્મ વદ૨ ૨૦૫૪ના તભાભ કશવાફ તનબાલી એ.જી.કચેયી વાથે ભેલણાનંી કાભગીયી. 
 ૩) વ૨કાયી ખચમભા ંક૨કવ૨ની તલગતે ભાકશતી તૈમા૨ કયી નાણા ંતલબાગને ભકરલાની કાભગીયી. 
 ૪) મખુ્મ વદ૨ ૨૦૭૧ ભનીઓડમ૨ કભીળન ખચમના કશવાફ યા ખી એ.જી. વાથે ભેલણાનંી કાભગીયી. 
 ૫) નુતલિતનમગ તેભજ જાશ૨ે કશવાફ વતભતત ત૨પથી ઈ૫સ્થથત થમેર મદૃુાઓની ભાકશતી અ૫લાની કાભગીયી. 
 ૬) ટૂંકી મદુતની રનના તાફાની કચેયીના ભાતવક ૫ત્રકની ચકાવણી કયી ભેલણાનંી તથા તેને અનવુચંગક કાભગીયી. 
 ૭) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
 



 

૬. નામફ હશવાફનીળ (ફજેટ) -૩ 

 ૧) ભકાન ેળગીઓની ૨જીઓની ચકાવણી કયી તેની વ્મકકતગત પાઇર તનબાલી, નાણા ંતલબાગને બડં પ્રાપ્તત પ્રભાણ૫ત્ર ભાટે ભકરલી. 
 ૨) ભકાન ેળગીની ૨જીઓના બડં પ્રાપ્તત પ્રભાણ૫ત્ર અવ્મેથી તેના ભજૂંયી હુકભ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૩) ભકાન ેળગી દથતાલેજ ૨જૂ થમેથી તેની ચકાવણીની કાભગીયી. 
 ૪) ભકાન ે ળગી દથતાલેજ વભમવ૨ ૨જૂ કમામના પ્રભાણ૫ત્ર ઇથય ુક૨લાની કાભગીયી. 
 ૫) દથતાલેજ વભમવ૨ ૨જૂ ન થમેર શમ ત દંડકીમ વ્માજની કામમલાશી ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૬) ભકાન ે ળગીના - " -ના લાધંા પ્રભાણ૫ત્ર- " - ને રગતી કાભગીયી. 
 ૭) ભકાન ે ળગીની લસરુાત પ્રણમ થમેથી કભમચાયીઓ/તધકાયીઓને ભકાન ગીયમકુત ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૮) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
 

 

૭. નામફ હશવાફનીળ (ફજેટ) -૪ 
 ૧) લડી કચેયીના તનમતં્રણ શઠેની તભાભ કચેયીઓ ભાટે મખુ્મ વદ૨ ૨૦૫૪ તતજયી ને કશવાફ શઠેના ગોણ વદય ભાટે ફજેટની તભાભ કાભગીયી તેભજ  સધુાયેર અંદાજ૫ત્ર 

તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૨) નાણા ંતલબાગ ત૨પથી દ૨ ભાવે પાલલાભા ંઅલતી ગાૂસટને જજલ્રા કક્ષાએ અલેર કચેયીઓને તેભના ભજું૨ થમેર અંદાજ મજુફ જરુયી ગાૂસટ પાલલાની  કાભગીયી. 
 ૩) તલતનમગ કશવાફના ે યા ના જલાફ તૈમા૨ કયી તતજયી તનમતં્રણ ળાખાને ભકરલાની કાભગીયી. 
 ૪) યાજ્મ વ૨કા૨ના અકસ્થભક તનતધભાથંી ે ળગી ઈાડલાની કાભગીયી તેભજ ઈાડેર ે ળગી વ૨બ૨ ક૨લા પ્ર૨ક ભાગંણી મકુલા દ૨ખાથત તૈમા૨ ક૨લાની  કાભગીયી. 
 ૫) મખુ્મ વદ૨ ૨૦૫૯ જાશ૨ે ફાધંકાભ વદ૨ શઠેના તે્રના ખાતાના તનમતં્રણ શઠેની કચેયીઓના નાના મૂ કાભની તલગતલા૨ માદી તૈમા૨ ક૨લાની  કાભગીયી તથા તેન 

ગતૂાકભૂ નકકી કયી વફંતંધત તધક્ષક ઇજને૨ને ભકરાલલાની કાભગીયી. 
 ૬) એ.જી. યા જકટ/ી.એ.ઓ. ગાધંીનગ૨/ભદાલાદ વાથે ખચમના કશવાફના ભેલણાનંી કાભગીયીભા ંભદદ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૭) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
૮.    ેટા હશવાફનીળ (ફીર ટેફર) -૧ 
 ૧) લડી કચેયીના તભાભ તધકાયી/કભમચાયીઓના ૫ગા૨ ચફર તેભજ ૨ુલણી ચફર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 



 

 ૨) ૫ગા૨ બથ્થા પ્રભાણ૫ત્ર તથા એર.ી.વી., ચાજૉ એરાઈસવના ચફર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૩) લડી કચેયીના તધકાયી/કભમચાયીઓનુ ંએ.ફી.વી. ૨જીથટ૨ તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૪) લsડી કચેયીનુ ંલામકક તેભજ સધુાયેર અંદાજ૫ત્ર તૈમા૨ ક૨વ ુતેભજ તેને રગતી અનવુચંગક કાભગીયી. 
 ૫) તારીભ કેસરને ભાનદ લેતન ભાટેની ગાૂસટ પાલણીની કાભગીયી. 
 ૬) વેરેયી થરી૫ તૈમા૨ કયી, ઇથય ુક૨લાની કાભગીયી. 
 ૭) લડી કચેયી ભાટે પાલેર ગાૂસટભાથંી થતા ંખચમના ભાતવક ખચમ૫ત્રક તૈમા૨ ક૨લા. 
 ૮) ગાૂસટ ૨જીથટ૨ તનબાલવુ.ં 
 ૯) ભાતવક ખચમ૫ત્રકનુ ંભેલણુ ંક૨વુ.ં 
 ૧૦) અલેકલેયા ને ાત્ર તધકાયી/કભમચાયીઓના કકથવાભા ંતનમભાનવુા૨ અલકલેયા ની લસરુાત કયી ટીડીએવ પાઇર ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૧૧) લડી કચેયીના તધકાયી/કભમચાયીઓના તનવતૃત્તના કકથવાભા ં શકક૨જાનુ ંયકડભા ંરુાતં૨ના ફીર ફનાલલાની કાભગીયી. 
 ૧૨) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી.  
૯.    ેટા હશવાફનીળ (કેળીમય) -૩ 
 ૧) તભાભ પ્રકા૨ના લડી કચેયી ખાતેના ફીર ૫ગા૨ ને કશવાફી તધકાયીની કચેયી, ગાધંીનગ૨  ૨જૂ ક૨લાની કાભગીયી તેભજ ાવ થમેર ફીરના ચેક  ભેલલાની કાભગીયી. 
 ૨) ચેક થટેટ ફંકભા ંલટાલીને વફંતંધત કભમચાયીઓ તેભજ ાટીઓને ચકૂલણાનંી કાભગીયી. 
 ૩) કેળબકુ તનબાલલી. 
 ૪) ઈચ્ચક ફીર,કસટીજસવી ફીર તેભજ તલગતલા૨ ચફર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૫) ી.એ. યીકુ૫ભેસટના ચફર ફનાલી તેના ચકુલણાની કાભગીયી. 
 ૬) એ.જી. તથા નાણા ંતલબાગના તાવણી નંધની તુમતાની કાભગીયી. 
 ૭) કે્રડીટ વવામટીના ચેક ભેલી તેની ચકુલણાનંી કાભગીયી. 
 ૮) થટર થટેમૌ૫ ફીર ફનાલલા તેભજ થટેમૌ૫ ભેલી યેકડમ ળાખાને સ૫ુ૨ત ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૯) ૫૨ચ૨ુણ ૨કભની લસરુાતની કાભગીયી. 
 ૧૦) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 



 

૧૦.    ેટા હશવાફનીળ (ફજેટ) -૩ 

 ૧) લાશન ે ળગીની ૨જીઓની ચકાવણી કયી, તેની વ્મકકતગત પાઇર તનબાલલી તેભજ  બડં પ્રાપ્તત પ્રભાણ૫ત્ર ભાટે નાણા ંતલબાગને ભકરલી. 
 ૨) નાણા ંતલબાગ ત૨પથી બડં પ્રાતત થમેથી લાશન ે ળગીના ભજૂંયી હુકભ તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૩) લાશન ે ળગીના દથતાલેજ ૨જૂ થમેથી ચકાવણી ક૨લાની તથા તનમત વભમભમામદાભા ંદથતાલેજ ૨જૂ થમા અંગેના પ્રભાણ૫ત્ર અ૫લાની કાભગીયી. 
 ૪) દંડકીમ વ્માજના હુકભ ક૨લાની કાભગીયી, લાશન ેળગીની ૨કભની લસરુાત ણુમ થમેથી - " -ન ડય ુપ્રભાણ૫ત્ર- " - અંગેની કાભગીયી તેભજ ગીયમકુત  ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૫) પ્રલાવ બથ્થા ચફર,એર.ટી.વી. ચફર તેભજ તનવતૃત્ત પ્રલાવ બથ્થા ચફર જરૂયી ચકાવણી કયી, તેની ભજૂંયી ભેલી, ી.એ.ઓ.ભા ંદાખર ક૨લાની  કાભગીયી. 
 ૬) નાજ ે ળગી,તશલેા૨ ે ળગી, ખંા ે ળગી, વામકર ે ળગીના ભજુંયીના ભજુંયી હુકભ તૈમા૨ કયી ચફર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૭) પ્રતતતનયકુકત ૫૨ના ખાતાના તધકાયી/કભમચાયીઓના ૨જાના યકડભા ંરુાતં૨ના ફીર ફનાલલા તેભજ તેને રગતી અનવુગંીક કાભગીયી. 
 ૮) ભકાન બાડાના ભાતવક ૫ત્રક તૈમા૨ કયી તેને રગતી અનવુચંગક કાભગીયી. 
 ૯) ભેડીકર ફીર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી., ભાનદલેતનના ફીર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૧૦) લડી કચેયીના તનવતૃ્ત થતા/લવાન ાભતા તધકાયીઓના કકથવાભા ંજુથ લીભાના ભજુંયી હુકભ તૈમા૨ કયી ફીર તૈમા૨ ક૨લાની 
 ૧૧) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
૧૧.    ેટા હશવાફનીળ (ફીર) -૪ 

 (૧) ડીએટી થટાપના તભાભ લગમ-૩ ને લગમ-૪ કભમચાયીઓની ૨જા ભજું૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 (૨) એર.ટી.વી. ભજુંયીના અદેળ તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 (૩) ઇજાપા છડલાની કાભગીયી. 
 (૪) ખાતાકીમ ૫યીક્ષાને રગતી કાભગીયી. 
 (૫) વ૨કાયી કભમચાયીઓની ગણતયી અંગેની કાભગીયી. થમળાસ્ત્ર ને આંકડાળાસ્ત્ર બ્યયુની કચેયી દલાયા  ભાગંલાભા ંઅલતી ભાકશતી તનમત નમનુાભા ં ભકરલાની કાભગીયી. 
 (૬) વીનીમયીટીને રગતી કાભગીયી. 
 (૭) લગમ-૧ ના જજલ્રાના તધકાયીઓના ઇજાપા ભજું૨ કયી વેલાથીભા ંનંધ ક૨લાની કાભગીયી. 



 

 (૮) લડી કચેયીના તધકાયી/કભમચાયીના  એચ.ફી.એ./એભ.વી.એ.ની ૨જી ચકાવી ૨લાના ક૨લાની કાભગીયી. 
 (૯) લડી કચેયીના ૫૦/૫૫ લે તનવતૃત્તના કકથવાભા ંયીવ્ય ુઅંગેની કાભગીયી. 
 (૧૦) લડી કચેયીના તધકાયીઓ ને કભમચાયીઓની વેલાથી તનબાલલી,ડુતરીકેટ વેલાથી તૈમા૨ ક૨લી, તેભજ જરુયી તભાભા નંધ વેલાથીભા ંનંધલાની  કાભગીયી.  
 (૧૧)   કભમ.ઓના ક્લાટમય યજી અંગે ની કાભગીયી , ભાતવક ખચમ૫ત્રક તૈમાય કયલાની કાભગીયી 
 (૧૨)   વેલાથીભા ંતભાભ પ્રકાયની નંધ કયલાની કાભગીયી 
 (૧૩)   કચેયીના લડા તયીકે ની તધકાયી/કભમચાયીની ભાકશતી ભાગંલાભા અલે તે તભાભ કાભગીયી  
 (૧૪)  નલી તનભણુકં ાભેર કભમ.ઓને શાજય કયલા ,પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયલી ,વેલાથી તૈમાય કયલાની કાભગીયી  
 (૧૫) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
 
 

૧૪. જુતનમય કાયકુન (ફીર ફજેટ) -૧ 
 ૧) ળાખાની ટારની અલક ૨જીથટ૨ભા ંનંધલાની કાભગીયી. 
 ૨) ળાખાભાથંી ફશા૨ જતી ટારને જાલક ૨જીથટ૨ભા ંનંધી ૨લાનગી થે ૨જીથટ્રી ળાખાભા ંભકરાલલાની કાભગીયી. 
 ૩) .વ.૫ત્રનુ ં૨જીથટ૨,ધાયા વભ્મના ૫ત્રનુ ં૨જીથટ૨, તલતધવ૨ નંધનુ ં૨જીથટ૨ તથા વ૨કાયી ૫ત્રનુ ં૨જીથટ૨ તનબાલલાની કાભગીયી. 
 ૪) ઠલાકડક /ભાતવક કામમ૫ત્રકની તાયીજ તૈમા૨ ક૨લી. 
 ૫) ભાતવક પ્રગતત શલેાર તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૬) ટાઇંગના કાગ ટાઇ૫ ૨જીથટ૨ભા ંનંધી, ટાઇ૫ ળાખાભા ંભકરાલા-૫૨ત ભેલલાની કાભગીયી 
 ૭)     ઝેયક્ષ કઢાલલાની , થકેન કયલાની, ભેઆર અંગેની કાભગીયી. 
 ૮) તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 
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(21)  5ZL1FFGL VFG]QF\lUS SFDULZL 

 pD[NJFZGF VFJ[NG5+MGL RSF;6L SZJL 

 pD[NJFZMG[ 5ZL1FFG]\ ;DIv5+S 4 CM, 8LSL8 TYF 5ZL1FFVM GL ;]RGFVM 

 5ZL1FF B\0 VG[ pD[NJFZGL A[9S jIJ:YF UM9JJFGL SFI"JFCL 

 5ZL1FFGF  5lZ6FD  ;\A\lWT SM0L\U ZHL:8Z T[DH 5[5Z SM0L\U SZJFGL SFI"JFCL 

 5ZL1FFGF 5lZ6FD VgJI[ 5lZ6FD ZHL:8Z T{IFZ SZJFGL SFI"JFCL 

 

 

                                      



 

XF;G SM8" XFBF 
    

 

 

SD"RFZLG]\ GFDov zL V[GPALPVF, sVlW1FSf 

 

VlW1FSzLGL  SFDULZL 

 

s!f VF BFTFGF VlWSFZLqSD"RFZLVM S[ SM.56  I]lGIG S[ VgI BFTFGF SD"RFZLq5[gXGZ wJFZF ;J"L; D[8ZG[ ,UTF GFDP ;]l5|DSM8" DF\  NFB, SZ[, S[;MG[ ,UTL TDFD 

 SFDULZLP 

sZf VF BFTFGF VlWSFZLqSD"RFZLVM S[ SM.56  I]lGIG S[ VgI BFTFGF SD"RFZLq5[gXGZ wJFZF ;J"L; D[8ZG[ ,UTF GFDP CF.SM8" DF\  NFB, SZ[, S[;MG[ ,UTL TDFD 

 SFDULZLP 

s#f VF BFTFGF VlWSFZLqSD"RFZLVM S[ SM.56  I]lGIG S[ VgI BFTFGF SD"RFZLq5[gXGZ wJFZF ;J"L; D[8ZG[ ,UTF GFDP lH<,F VNF,T DF\  NFB, SZ[, S[;MG[ ,UTL 

 TDFD  SFDULZLP 

s$f VF BFTFGF VlWSFZLqSD"RFZLVM S[ SM.56  I]lGIG S[ VgI BFTFGF SD"RFZLq5[gXGZ wJFZF ;J"L; D[8ZG[ ,UTF GFDP U]PD]<SL ;[JF l8=aI]G,DF\  NFB, SZ[, S[;MG[ 

 ,UTL  TDFD  SFDULZLP 

s5f VF BFTFGF SD"RFZLVM S[  VgI BFTFGF SD"RFZLq5[gXGZ wJFZF ;J"L; D[8ZG[ ,UTF GFDP  U|FCS ;]Z1FF  DF\  NFB, SZ[, S[;MG[ ,UTL TDFD SFDULZLP 

s&f VF BFTFGF SD"RFZLVM S[[ VgI BFTFGF SD"RFZL wJFZF;J"L; D[8ZG[ ,UTF GFDP ,[AZ SM8"  DF\  NFB, SZ[, S[;MG[ ,UTL TDFD  SFDULZLP 

s*f ;LP5LP;LP S,Dv(_ C[9/GL GM8L; VgJI[ GL SFDULZL  

s(f CF.SM8"qlH<,F VNF,Tql8=aI]G, SM8"DF\ VFJ[, ;ZSFZzL lJ~wWGF R}SFNF ;FD[ V5L, SZJFGL SFI"JFCLP 

s)f CF.SM8"DF\ H. ;ZSFZL JSL,zL ;FY[ D/L BFTFGF SD"RFZLVMG[ SZ[, SM8" S[;MDF\ ;ZSFZzL TZO[ ARFJ DF8[ V[OL0[JL8GM D];N'M T{IFZ SZFJJMP 

s!_f BFTFGF U|'5v$ GF lS:;FDF\ 5}J";[JF 5ZL1FF lGIT TS ;DIDIF"NFDF\ 5F; G YJFG[ SFZ6[  50[, ;[JFT}8 ;F\WL VF5JF AFATGL SFDUZLP 

 



 

  

 

 

           

 

SD"RFZLG]\ GFDov zL VFZP JLP 5F\0J sH]PS,FS"f 

 

U'5v$ GL SFDULZLGL lJUTP 

 

s!f VFJ[, SFU/MGL JS"XL8 GLEFJJL 

sZf VFJ[, SFU/M JS"XL8DF\ GMWJFP 

s#f SM8" S[; ZHL:8=Z GLEFJJF  

s$f VFJ[,F 5+M p5Z OF., AGFJL GM\3 D]SJL q5+ D];N'M T{IFZ SZJMP 

s5f lGR,L SM8"GF VFJ[, R]SFNF ;FD[ p5,L SM8"DF\ V5L, SZJFGL SFI"JFCL SZJLP 

s&f SM8" XFBFGL TDFD 5|SFZGL 8F.5GL SFDUZLP 

s*f SM8" DF\YL VFJ[, R}SFNFGL H[ T[ OF.,DF\ GM\W D]SL OF., A\3 SZL H[ T[ SR[ZLG[ HF6 SZJLP 

s(f CF.SM8"qlH<,F VNF,Tql8=aI]G, SM8" q ,[AZ SM8"qlJ;FDF SM8" DF\YL  VFJ[,  5L8LXGMGL VFJS ZHL:8=ZDF\ GMW6L SZJL T[DH VZHNFZ JF.h OF., AGFJJLP 

s)f SM8" DF\YL VFJ[, R}SFNFGL GM\WGL R}SFNF ZHL:8=ZDF\ SZJLP 

s!_f CF.SM8"DF\ VF BFTFGF T[DH VgI BFTFGF SD"RFZLVM q5[gXGZMV[ SZ[, SM8" S[;MG]\ 5+S AGFJJ] 

s!!f lH<,FqTF,]SF SM8"DF\ RF,TF BFTFGF T[DH VgI BFTFGF SD"RFZLVM q5[gXGZMV[ SZ[, SM8" S[;MG]\ 5+S AGFJJ] 

s!Zf U]PD]<SL ;[JF l8=aI]G, SM8"DF\ RF,TF BFTFGF T[DH VgI BFTFGF SD"RFZLVM q5[gXGZMV[  SZ[, SM8" S[;MG]\ 5+S AGFJJ] 



 

s!#f ;LP5LP;LPv(_ D]HAGL GM8L; V\U[G]\ ZHL:8=Z AGFJJ]P 

s!$f S[; JF.h VFJ[, SFU/MG[ ;\A\lWT OF.,MDF\ OF., SZJFP 

s!5f GFDP CFS.SM8"DF\ RF,TF SM8"S[;MDF\ CFHZL VF5JLP 

 

 

 

 

XF;G SM8" XFBF 

 

SD"RFZLG]\ GFDov  

 

U'5v$ GL SFDULZLGL lJUTP 

 

s!f NZ DF;GF V\T[ BFTFGF 50TZ SM8" S[;MGL DFlCTL GF6F lJEFUG[ DMS,JLP 

sZf NZ !5 lNJ;[ TYF DF;GF V\T[ Z[S0" XFBFDF\ AFSL SM8" S[;G]\ 5+S AGFJLG[ DFlCTL DMS,JLP 

s#f TDFD 5|SFZGF SM8" S[;MG]\ ZHL:8=Z AGFJL DlCGFG[ V\T[ S[8,F GJF S[; VFJ[, VG[ S[8,F S[;MGM R}SFNM VFJ[, T[GL DFlCTL  ZHL:8=ZDF\ lGEFJJL 

s$f SM8" XFBFGL TDFD 5|SFZGL 8F.5GL SFDUZLP 

s5f    CF.SM8"DF\ T[DH lH<,F VNF,T TYF l8=aI]G, SM8"DF\ RF,TF S[;MGL D]NTGL HF6 DF8[ 0FIZL lGEFJJLP 

s&f SM8" DF\YL VFJ[, R}SFNFGL GM\WGL R}SFNF ZHL:8=ZDF\ SZJLP 

 

 



 

 

                                       તતજયી તનમતં્રણ 

 

 

(Af તતજયી તનમતં્રણ ;- 
 તતજયી તનમતં્રણ ળાખા એ કશવાફ ને તતજયી તનમાભક, ગજુયાત યાજ્મ, ગાધંીનગ૨ની કચેયીની એક ગત્મની ળાખા છે. 
 જે તનમાભકશ્રી, વયંકુત તનમાભકશ્રી કશવાફ ને તતજયીઓ, ગજુયાત યાજ્મના વીધા ભાગમદળમન ને તનમતં્રણ શઠે કાભ કયે છે. 
વયુકંત તનમાભક –તતજોયી તનમત્રણ –(લગભ-૧ વીનીમય ડયટુી) 
 

 વયુકંત તનમાભક (તતજયી તનમતં્રણ) એ તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના લડા તધકાયી છે. તેઓની દેખયેખ, તનમતં્રણ ને ભાગમદળમન શઠે તતજયી તનમતં્રણ ળાખા કાભગીયી કયે છે. 
પ૨જોઃ 
 તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના તભાભ તધકાયી/ કભમચાયીઓની કાભગીયીની દેખયેખ ને વચંારન ઈ૫યાતં તાફાની જજલ્રા  /ે ટા તતજયી કચેયીઓ ખાતે ઈ૫સ્થથત થતા ંખાવ કયીને 
ફીર/ કશવાફ વફંધેંના પ્રશ્ન તેભજ ે સળનયના પ્રશ્ન અંગેના  વ૨કાયી ઠયાલ/ ૫કય૫ત્રના થમઘટનને રગતી કાભગીયી તથા ઈકત ફાફતને રગતી અનુાચંગક કાભગીયીઓનુ ંવચંારન 
કયીને તે અંગે ભાગમદળમન રુુ ાડલાની કાભગીયી કયે છે. 
વત્તાઃ 
 વયુકંત તનમાભક (તતજયી તનમતં્રણ) જજલ્રા તતજયી તધકાયીશ્રીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની/ ેટા તતજયી તધકાયીશ્રીઓના ને તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના કભમચાયીઓના 
ખાનગી શલેાર વભીક્ષા ક૨લાની વત્તા ધયાલે છે. 
 

હશવાફી તધકાયી –(લગભ-૧ જુનીમય ડયટુી)- 
પ૨જોઃ 
  તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના તભાભ કભમચાયીઓની કાભગીયીની દેખયેખ ને ભાગમદળમન કાભગીયી કયે છે તેભજ વયંકુ્ત તનમાભક  (તતજયી તનમતં્રણ)ને તેઓની જલાફદાયી 
તનબાલલાભા ંભદદગાયી કયે છે. 



 

વત્તાઃ 
 કશવાફી તધકાયી (તતજયી તનમતં્રણ) તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ગ્ર૫ુ.૧ ને ગ્ર૫ુ.૨ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની ને ગ્ર૫ુ.૩ ને ગ્ર૫ુ.૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી 
શલેાર વભીક્ષા ક૨લાની વત્તા ધયાલે છે. 
હશવાફનીળ-૧ (ભશકેભ)- 

પ૨જોઃ 
૧.      લાતિક લશીલટી શલેાર કામમબા૨ણ ને એ.જી. તાવણી નંધની પ્રતમતાની કાભગીયી 
૨. તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ટેફર-૭ ૫૨ના કભમચાયીની કાભગીયીનુ ંસ૫ુ૨તલઝન. 
૩. તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના કા૨કુન (અલક-જાલક કા૨કુન)ની કાભગીયીઓનુ ંસ૫ુ૨તલઝન. 
વત્તાઃ  
 તેઓના સ૫ુ૨તલઝન શઠેના ગ્ર૫ુ.૩ ને ગ્ર૫ુ.૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની વત્તા ધયાલે છે. 
 

હશવાફનીળ-૨(ેન્ળન/ફીર)- 
પ૨જોઃ 
૧. જજલ્રા તતજયી કચેયીઓને ૫ગા૨ ને કશવાફ કચેયીઓ ઘ્લાયા  ભકરલાભા ંઅલતી ૫ડત૨ ચફરની ભાશીતી વકંચરત તૈમા૨ કયી વભમવ૨ નાણા  

તલબાગને ભકરલી. 
૨. વ૨કાયી નાણાનંા ઈાડ ૫૨ના શગંાભી તનમતં્રણ અંગે છુટછાટ અ૫ની સચુનાઓ નાણા ંતલબાગ ત૨પથી ભળ્મે  તભાભ જીલ્રા તતજયી કચેયીઓ ને  

૫ગા૨ ને કશવાફ કચેયીઓને વભમવ૨ જાણ ક૨લી. 
૩. યાજ્મના ેસળનયની પયીમાદ/૨જુઅત ૫૨ત્લેભા ં૫ત્રવ્મલશા૨ તથા તેને વફંતંધત કાભગીયી. 
૪. જાશ૨ે વાશવ/પંડને ચકુલલાભા ંઅલતા વ્માજ અંગેની કાભગીયી. 
૫. તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ટેફર ન.ં૨ ને ૫ ૫૨ના કભમચાયીઓની કાભગીયીનુ ંસ૫ુ૨તલઝન. 
વત્તા ; 
 તેઓના સ૫ુ૨તલઝન શઠેના ગ૫ૃ.૩ ને ગ૫ૃ.૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખાલાની વત્તા ધયા લે છે. 



 

હશવાફનીળ-૩(ખાતાકીમ તાવ/નલીન પ્રકાયની કાભગીયી)- 

૧. તનમાભકશ્રી, વયંકુત તનમાભકશ્રી, નામફ તનમાભકશ્રીની નંધની તુમતા ક૨લા તથા ૫ત્રક તનમાભકશ્રી/વયંકુત તનમાભકશ્રીને ૨જુ ક૨લાની કાભગીયી. 
૨. રકાચબમખુ લશીલટ અંગેની કાભગીયી.  
૩. એકળન તરાન અંગેની કાભગીયી. 
૪. ઈચા૫ત ને ખાતાકીમ તાવને રગતી ફાફત. 
૫. તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ટેફર ન.ં૧ ને ૪ ૫૨ના કભમચાયીઓની કાભગીયીનુ ંસ૫ુ૨તલઝન 
વત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તલઝન શઠેના ગ૫ૃ-૩ ને ગ૫ૃ-૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની વત્તા ધયાલે છે. 
 
 

હશવાફનીળ-૪ (અય.ફી.અઆ./ેટા તતજોયી કચેયી)- 
૧. જુના અ૨.ફી.ડી. તપાલતને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

 ૨. અલક-જાલકની ભાકશતી ભેલી, નાણા ંતલબાગને જણાલલાની તથા તેની અનુાચંગક કાભગીયી. 
૩. અ૨.ફી.અઇ. વાથેની નન ફેકંગ ેટા તતજયી કચેયી અંગેના ૫ત્રવ્મલશા૨ની કાભગીયી 
૪. નલી ેટા તતજયી કચેયીઓ ખરલા અંગેની કાભગીયી 
૫. ભાઇક૨/ નન ભાઇક૨ ચેક અંગેની કાભગીયી. 
૬. તતજયીઓના થટેળનયી પર્મવમ, ચેકબકુ યુા ાડલા અંગેની કાભગીયી 
૭. તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ટેફર ન.ં૩ ને ૬ ૫૨ના કભમચાયીઓની કાભગીયીનુ ંસ૫ુ૨તલઝન 
વત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તલઝન શઠેના ગ૫ૃ-૩ ને ગ૫ૃ-૪ના કભમચાયીઓના ખાનગી શલેાર રખલાની વત્તા ધયા લે છે. 
 
નામફ હશવાફનીળ(ેન્ળન)- 



 

 ૧. ે સળનને રગતી તભાભ પયીમાદ/ પ્રશ્ન તથા ે સળનયના તફીફી વા૨લા૨ ફીર અંગેન તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
 ૨. ે સળન તલબાગની વ૨કા૨શ્રી ઘ્લાયા  ભાનનીમ ભતં્રીશ્રી/ ધાયા વભ્મશ્રી ઘ્લાયા  અલતા ગત્મના ૫ત્રને રગતી કાભગીયી. 

૩. માતંત્રક૨ણને રગત તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨.  
 ૪.  ગજુયાત થટેટ ડેલરભે સટ રન યત ચકૂલણા વફંતંધત ફાફત.  
 

નામફ હશવાફનીળ-(ફંક/અય.ફી.અઆ) 

 ૧. તતજયી /૫ગા૨ ને કશવાફ કચેયીઓના કશવાફભા ંભરૂ/ ફાકી લાઈચય અંગે એ.જી/ફંક તથા તતજયીઓ/ ૫ગા૨ ને કશવાફ કચેયી વાથેન ૫ત્ર  
વ્મલશા૨. 

 ૨. વ૨કાયી બ૨ણા ંજેલા કે લેચાણલેયા  ભનયંજન ક૨, પ્રપેળનર ટેક્ષ લગેયે જાશ૨ે કે્ષત્રની ફંક ભા૨પતે બ૨ણા ંબ૨લાની મજનાને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૩. લેચાણ લેયા ના બ૨ણા,ં તલરફં અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૪. માતંત્રક૨ણને રગત તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૫. કેળ ફેરેસવ યીટમ  તથા ચા ુઅ૨.ફી.ડી. ને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

 ૬. ફંક શડતાર/ કભમચાયીઓની શડતાર લખતે તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયીએ ક૨લાની કાભગીયી અંગે સચુના અ૫લા ફાફત. 
૭. અલક જાલકની ભાકશતી ભેલી, ભકરલાની કાભગીયી. 
૮. રામબે્રયીને રગતી કાભગીયી. 
૯. થથામી હુકભની પાઇર તૈમા૨ ક૨લાની તેભજ દ્યતન યા ખલાની કાભગીયી. 
૧૦. ભાતવક પ્રગતત શલેાર ઈ૫૨ યીભાકમવ અ૫લા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

 ૧૧ માતંત્રક૨ણન ભાતવક પ્રગતત શલેાર ઈ૫૨ યીભાકમવ અ૫લાની તથા એકતત્રત ભાકશતી તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી. 
 ૧૨.  ફંક તયપથી ભતા  RBI  r emi t t ance તલગત consol i dat e કયી RBI  વાથે r econci l i at i on ની કાભગીયી.  

 
 



 

નામફ હશવાફનીળ-(ખાતાકીમ તાવ) 
૧. ખાતાકીમ તાવ તથા ઈચા૫તને રગત ૫ત્રવ્મલશા૨ 
૨.  નાગયીક તધકા૨૫ત્રને રગતી તભાભ પ્રકા૨ની કાભગીયી. 
૩. CAG ઓકડટ ાયા વફંતંધત કાભગીયી. 
૪. યાઇટ ઓપ વીટીઝસવ ટુ બ્બ્રક વતલિવીઝ તધતનમભ-૨૦૧૩  
૫. ભેભયીડંગ ને રગત ત્રવ્મલશાય.  
 
નામફ હશવાફનીળ-(કામભબાયણ /એ.જી.તાવણી નંધ)- 
૧. તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ભશકેભને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

 ૨. જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફી તધકાયીની કચેયીઓના ભશકેભને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૩.  એ.જી.કચેયીના ફાકી ઓકડટ લાધંાઓ/ તાવણી શલેારની તુમતા અંગેની કાભગીયી. 

 ૪.  નાણા ંતલબાગ ઘ્લાયા / કરેકટ૨શ્રી ઘ્લાયા  કયેર જજલ્રા તતજયી કચેયીની તાવણી નંધન તુમતા શલેાર. 
 ૫.  I T 24G (TDS) યજૂઅતની ફાફત. 

૬.  ેટા તતજયી કચેયીઓની લાતિક તાવણી ન થલા અંગેન ૫ત્ર લમલશા૨. 
૭.  શે્રમાન/જજલ્રા તતજયી તધકાયીની કી૨કર ૨જા ભજું૨ ક૨લા અંગેની કાભગીયી. 

 ૮  જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફી તધકાયીની કચેયીઓના કામમબા૨ણ અંગેની કાભગીયી. 
૯.  લાતિક લશીલટી શલેાર તથા પ્રવતૃત્તની રૂ૫યેખા તૈમા૨ ક૨લા અંગેની કાભગીયી. 
૧૦. જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફી તધકાયીની  કચેયીઓની RTI -2005 (PAD) ભાકશતી ધ્મતન કયલા ફાફત. 
૧૧.  TFC Dat a Ent r y ની કાભગીયી 
૧૨. HRMS ની Dat a Ent r y ફાફત. 
ેટા હશવાફનીળ (તનમભો/નલી પ્રથા) 

 ૧.  તતજયી તનમભ (જીટીઅ૨ ભા ંસધુાયા  લધાયા  ક૨લા અંગેન તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨ તથા નલી પ્રથાઓ દાખર ક૨લા અંગેન તભાભ ૫ત્ર  



 

વ્મલશા૨. 
૨.  તતજયી  તનમભ તથા સમ તનમભના થમઘટનને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨  
૩.  ડી.એ.ટી. વેભીના૨/ચચંતન તળચફયની કાભગીયી. 
૪.  રેટ૨ ઓપ કે્રડીટને રગત તભાભ પ્રકા૨ન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

 ૫.  ઈચ્ચ વત્તાતધકૃત/  તતજયી તધકાયીઓની ફેઠક ખાતાકીમ વતભતત તથા એવવીએળનની ભાગંણી અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૬.  ચેક પ્રથા, કાડેક્ષ પ્રથા, ટકન પ્રથા તથા ે સળન ચકુલણાનંી ૫ઘ્ધતતઓ અંગેની કાભગીયી. 
૭.  તતજયી કચેયીઓના તધકાયીઓ લચ્ચે કાભગીયીની પાલણી અંગેની કાભગીયી. 
૮.  સમ યાજ્મ વાથેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

 ૯.  જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ે ટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયીઓના કભમચાયીઓને પ્રત્વાશક ભશનેતણા ંઅંગેની કાભગીયી. 
૧૦.  ગજુયાત તતજયી તનમભભા ંસધુાયા  ક૨લા અંગેની કાભગીયી. 

 ૧૧.  યાજ્મ વ૨કા૨ના તધકાયીઓ/ કભમચાયીઓના ૫ગા૨ બથ્થાનં ુ ંચ ુકંલણુ ંચેકથી ફંક ભા૨પતે ક૨લાની પ્રથાના ભરીક૨ણ અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
 

ેટા હશવાફનીળ (ફીર/ી.ડી.ી.એર.એ.)- 
 ૧.  જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફ તધકાયીની કચેયી તલરૂઘ્ધ સમ તધકાયીઓ/ કભમચાયીઓની પયીમાદને રગત ૫ત્ર  

વ્મલશા૨. 
 ૨.  ી.ડી./ ી.એર.એ.ના ભેલણા ંતથા ઇન ઓ૫યેટીલ ી.ડી. કશવાફને રગત એ.જી./ તતજયી વાથેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ તથા દ૨ ભાવે ી.ડી./  

ી.એર.એ.ની ભાકશતી ભગંાલી, એકતત્રત કયી, નાણા ંતલબાગને ભકરલી. 
૩.  જાશ૨ે ફાધંકાભ ખાતાના પભમ તથા ભેલણા ંઅંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૪.  જાશ૨ે વાશવએ પંડભા ંયકેર નાણા ંતથા વ્માજને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૫  કભમચાયી તલરુઘ્ધ અંગત પયીમાદને રગતી કાભગીયી. 
૬.  તતજયી કચેયી/ગાય ને કશવાફ કચેયી/ે.ચ.ુક.ભા ંયજૂ થતા ંતભાભ પ્રકાયના ંચફરની મલુભે સટ તથા ચકુલણાના ફાન અંગેની કાભગીયી તથા ભાકશતીનુ ં 

એકતત્રકયણ 



 

 
ેટા હશવાફનીળ (નલી ેટાતતજોયી કચેયી/ચેક છાભણી) -  
૧. ભમામકદત બ૨ણાનંી કાભગીયી ફંકને વં૫લા અંગેન ૫ત્ર લમલશા૨. 

 ૨. નન ફંકંગ ે ટા તતજયીઓને ફંકંગભા ંપે૨લલા તથા વ૨કાયી ભમામકદત બ૨ણાનંી કાભગીયી અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૩.  શગંાભી ક૨સવી ચેથટને કામભી ક૨સવી ચેથટભા ંરૂાતં૨ તથા ે ટા તતજયી કચેયીઓની ભાકશતી. 

 ૪.  નન ફંકંગ ે ટા તતજયીભા ંયેભીટસવ રાલલાભા ં૫ડતી મશૂ્કેરી તથા ક૨સવી ચેથટભા ંલધી ગમેર ફેરેસવને દ૨ગજુ૨ ક૨લા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
 ૫. તતજયી / ેટા તતજયીના થટેળનયી/ પર્મવમ/ચેકબકુના ઇસડસેટ તથા પર્મવમ યુા  ાડલા. થટાસડડમ નફં૨ અ૫લા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 

૬.  નલી તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયી/ે સળન ચકુલણા કચેયી ળરૂ/ ફધં કયલાની તભાભ કાભગીયી. 
૭.  તતજયી કચેયી/ ેટા તતજયી કચેયી/ે સળન ચકુલણા કચેયીના ફાધંકાભ અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨. 
૮.  ભામક૨/ નન ભામક૨ ચેક તથા CTS-2010 ચેક્વના ભાગંણા તથા ચેક્વ તતજયી/ે.તત.ક.ને યુા ાડલા ફાફત. 
૯. થટેમૌ૫ને રગત તભાભ પ્રકા૨ન ૫ત્ર વ્મલશા૨ 
૧૦. ે ડરક અંગેન તભાભ ૫ત્ર લમલશા૨. ફીટીઅ૨ ૧૨૮(૩)  
૧૧. થટ્રંગરૂભભા ંરીવગાડમની વ્મલથથા ક૨લા ફાફતની કાભગીયી 
૧૨. વાઆફય ટે્રઝયીની તભાભ કાભગીયી.  
૧૩. તતજયી/ ેટા તતજયી કચેયીના એકાઈસટ  નફંય તનબાલલા ફાફત.  
 

.જુનીમ૨ કરાકભ ઃ- (૨જીસ્ટીૂ – આનલડભ/અઈટલડભ) 
 ૧.  તતજયી તનમતં્રણ બ્રાચંની તભાભ પ્રકા૨ની ટાર થલીકાયી , ટાર ળાખાઘ્મક્ષ/ ળાખાતધકાયીશ્રીઓના લચંાણે મકુલાની કાભગીયી. 
 ૨.  ટાર ટેફરલા૨ રગ કયી ઇનલડમ ૨જીથટ૨ભા ંનંધણી કયી , તેને વફંતંધત ટેફર ઈ૫૨ ૫શંચતી ક૨લા અંગેની કાભગીયી. 

૩.  વ૨કાયી ને ધમ વ૨કાયી ૫ત્રનુ ંરગ ૨જીથટ૨ તનબાલવુ.ં 
૪.  ભાનનીમ ધાયા વભ્મશ્રી, વવંદ વભ્મશ્રી તથા ભતં્રીશ્રી ત૨પથી ભતા ૫ત્રનુ ં૨જીથટ૨ તનબાલવુ.ં  
૫.  દ૨ખાથત, તલધાન વબાના તાયાકંકત પ્રશ્ન, ળાખાના કયત્ર, UOR, ળાખાન ુટ્રા સઝીટ તલગેયે ૨જીથટય તનબાલલા. 
૬.  ભાવના અંતે ફાકી ડતય દ૨ખાથતની ભાકશતી , ફાકી ૫ત્રની ભાકશતી તૈમા૨ ક૨લી. 



 

 ૭.  ળાખાન ભાતવક પ્રગતત શલેાર તૈમા૨ ક૨લ. ભાનનીમ ધાયા વભ્મશ્રી , વવંદવભ્મશ્રી તથા ભતં્રીશ્રી ત૨પથી ભેર ૫ત્રની ભાકશતી તૈમા૨ કયી ળાવન યેકડમ તથા ળાવન યાજ્મ૫તત્રત  
ળાખાને ભકરલી. 

૮. તધકાયીશ્રીઓની વશીભાથંી યત અલેર પાઆરની મલુભે સટ પાઆર નધના અદેળ મજુફ કયલી  
૯. ળાખાનુ ંઝેયક્ષ કયાલલા અંગેનુ ંકાભકાજ  

 
જુનીમ૨ કરાકભ ઃ- (ળાખાની ટાઆંગની કાભગીયી) 
૧.  ળાખા તધક્ષક ઘ્લાયા  જે કાભગીયી સપુ્રત ક૨લાભા ંઅલે તે કાભગીયી ક૨લાની ૨શળેે.  
૨.  ળાખાના જલાફ કયેર ૫ત્રની ટાઆંગ અંગેની કાભગીયી. 
૩.  ટાઇ૫ભા ંભકરલાભા ંઅલતા કાગનુ ં૨જીથટ૨ તનબાલવુ.ં 
૪.  ળાખાનુ ંઝેયક્ષ કયાલલા અંગેનુ ંકાભકાજ 
૫. ભાન. તનમાભકશ્રી, વયંકુત તનમાભકશ્રી, નામફ તનમાભકશ્રી તથા કશવાફી તધકાયીશ્રી ત૨પથી ૫૨ત અલેર પાઇર ચકાવી જે તે ટેફરે સપુ્રત ક૨લાની કાભગીયી. 
૬. તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે સમ કાભગીયી. 

 
 

            તનતધ તનયીિણ ( ેન્ળન ) ( H-1)  

 

   
તનતધ તનયીિણ તધકાયી ( ેન્ળન ) ની વત્તા 
(૧) ગજુયાત યાજ્મની તભાભ જજલ્રા તતજયીભા ંેસળન ળાખાની લાતિક લશીલટી કાભગીયી તેભજ ેસળન ચકુલણા ંકચેયી ભદાલાદ ને ગાધંીનગયની ભશકેભ, યેકડમ,ચેક ળાખા વકશતની વંણુમ લાતિક 
તાવણી કયલાની વત્તા અલાભા ંઅલે છે. 
(૨) ઈયક્ત તભાભ કચેયીઓની લાતિક લશીલટી તાવણી શલેારના ાઠલેર જલાફ થલીકાયલા ગય તલળે નંધ અી તે મજુફ ભર કયાલલાની વત્તા.  
(૩) એકાઈસટસટ જનયરની કચેયી દ્વાયા શાથ ધયામેર જજલ્રા તતજયીઓ ને ેસળન ચકુલણા ંકચેયીઓના લમલાય ફાકી ાયાઓની તલગત યીટમભા ંવાભેર કયી તભાભ શે્રમાન/તતજયે તધકાયીશ્રીઓને 
યીભાઆસડ કયલાની વત્તા. 
(૪) શડતાર કે કઆ તલતળષ્ટ વજંગ વજામમ તેલા વભમે નન-ફંકંગ તતજયીઓ કયી નભમર ફેરેસવ નક્કી કયે ભજૂંયી અલાની વત્તા  



 

(૫) તાવણી દયર્મમાન કઆ ગબંીય તનમતભતતા ધ્માન ઈય અલે ત તે અંગેની તાત્કાચરક જાણ તનમાભકશ્રીને ને જરૂય જણામે નાણા ંતલબાગને ને એ.જી. કચેયીને તનમાભકશ્રી ભાયપતે જાણ કયલાની 
વત્તા. 
 
તનતધ તનયીિણ તધકાયી ( ેન્ળન ) ની પયજો  
(૧) યાજમની તભાભ જજલ્રા તતજયીઓ તેભજ ેસળન ચકુલણા ંકચેયી ભદાલાદ ને ગાધંીનગયની લાતિક તાવણીની ફે તાવણી ન વભમ ગા ૧૫ ભાવથી લધ ુન થામ તે યીતે પ્રલાવ કામમક્રભ 
ફનાલી વભમ ભમામદાભા ંકાભગીયી ણૂમ કયલાની પયજ 
(૨) વયકાયશ્રીના નાણા ંતલબાગ દ્વાયા ભજુંય થમેર ભશકેભ ઈયાતં તાવણી ની કાભગીયી લધ ુવયકાયક ફનાલલા આંતકયક વ્મવ્થથાથી નંધ ઈય અદેળ કયી કશવાફનીળશ્રીની પાલણી વને ૨૦૧૩-૧૪ 
ની તાવણીની ળરૂભા ંકયતા ંકશવાફનીળશ્રી તેભજ ફે નામફ કશવાફનીળ દ્વાયા પાલેર તલમ મજુફની તાવણી શાથ ધયાલી પ્રાથતભક લાધંા અી તેભા જણાતી ક્ષતતઓંન શલેાર તૈમાય કયી તતજયી/ 
શે્રમાન તતજયી તધકાયીશ્રી તેભજ તનમાભકશ્રીને લાકેપ કયલાની પયજ 
 

હશવાફનીળની કાભગીયી  / પયજો 
(૧) તનતધ તનયીક્ષણ તધકાયી ( ેસળન ) દ્વાયા  પાલલાભા ંઅલેરા જજલ્રાઓના પ્રલાવ કામમક્રભ વભમે જે તે જજલ્રાના  ગાઈના તાવણી શલેાર ના ફાકી ાયાઓ ની તલગત વાથે રઆ જઆ ,જ 
તેની તુમતા ફાકી યશરે શમ કે ધયુી યશરે શમ ત તેને ચા ુતાવણી શલેારભા ંવભાલેળ કયલ ને તેના તનકાર ભાટે પ્રત્મક્ષ ચચામ કયલી તથા જ્મા ંતલળે નંધ અલાની થતી શમ ત્મા ંતલળે નંધ 
અી કાભગીયી ણૂમ કયલાની પયજ. 
(૨)  જે તે જજલ્રાઓભા ંતનતધ તનયીક્ષણ તધકાયી ( ેસળન ) દ્વાયા વંામેર ેસળન ળાખાની તનયીક્ષણ ની કાભગીયી ફજાલલી તથા પ્રાથતભક લાધંા અી જલાફ ભેલી તાવણી શલેાર તૈમાય 
કયલાની પયજ. 
(૩) નામફ કશવાફનીળ ાવેથી  તનયીક્ષણ ની કાભગીયી કયાલી, જરૂય જણામ  લખતલખત જરૂયી સચુનાઓ અી કાભ રેલાની કાભગીયી.  
(૪) તનતધ તનકયક્ષણ તધકાયીશ્રી (ેસળન) દ્વાયા વંલાભા અલે તે તભાભ કાભગીયી ણૂમ કયલાની પયજ 
નામફ હશવાફનીળની કાભગીયી  / પયજો 
(૧) તનતધ તનયીક્ષણ તધકાયી ( ેસળન ) દ્વાયા  પાલલાભા ંઅલેરા જે તે જજલ્રાના ફાકી તાવણી શલેરના ાયાઓની તલગત તૈમાય કયી  કશવફનીળ ભાયપતે તલળે નંધ તેભજ સમ તભાભ ત્ર 
વ્મવ્શાય ણુમ કયલાની પયજ. 
(૨) ળાખાભા અલતી ટાર આનલડમ કયલાની તથા જાલકના ત્ર અઈટ લડમ કયલાની તેભજ ટાર વફંતંધતને લશચંલાની  પયજ  
(૩) તભાભ જજલ્રા તતજયી કચેયી તથા ેસળન ચકુલણા ંકચેયી ભદાલાદ / ગાધંીનગય ના તવણી શલેાર ટાઆ કયાલી વફંતંધતને ભક્રી અલાની પયજ  
(૪) તાવણી અંગે ના પ્રલાવ કામમક્રભભા ંતનતધ તનયીક્ષણ તળકાયીશ્રી (ેસળન) ના ભાગમદળમન ને સચુનઓ મજુફ તાવણીને રગત ુઅનવુચંગક યેકડમ તથા વાધન વાભગ્રી ભેલી રેલાની તથા સમ જે 
તે કાભગીયી સુયત કયલાભા ંઅલે તે ણુમ કયલાની પયજ 



 

(૫) તનતધ તનયીક્ષણ તળકાયીશ્રી (ેસળન)  તથા કશવાફનીળ દ્વાયા વંલાભા ંઅલે તે તભાભ કાભગીયી ણુમ કયલાની પયજ.  

 

 

 તનતધ તનયીિણ ;- 
 
 
તનધી તનયીિણ તધકાયીની વત્તાઃ  
(૧) ગજુયાત યાજ્મની તભાભ જજલ્રા તતજયીઓ, તથા ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયી ગાધંીનગ૨ ને ભદાલાદ  ની લાતિક લશીલટી તાવણી ક૨લાની તેભજ દ૨ ત્રણ લે ે ટા તતજયી 

કચેયીઓની એક લા૨ લશીલટી તાવણી ક૨લાની  વતા. 
(૨)   યાજ્મની તભાભ જજલ્રા તતજયી તેભજ ે ટા તતજયીની લશીલટી તાવણી યીટમના જલાફ જે તે તતજયી તધકાયી ભા૨પત ભે તેને ગ્રાશમ યાખલા  કે ક્ષતતઓ ભાટે અંગત ઘ્માન 

દયી તે મજુફ ભર કયા લલ. 
(૩)    એકાઈસટસટ જન૨રશ્રીની કચેયી ઘ્લાયા  થતી યાજ્મની તતજયીઓ / ે ટા તતજયીઓના તાવણીના યીટમના જલાફ કયાલલા/ચકાવણી ક૨લાની વતા . 
(૪)  નન ફંકીગ ે ટા તતજયી કચેયીઓન ુનભમર ફેરેસવ નકકી કયી ભજૂંયી અ૫લાની વતા . 
(૫) અલી તાવણી દ૨ર્મમાન કઇ ગબંી૨ તનમતભતતા ઘ્માન ઈ૫૨ અલે ત તે અંગેની જાણ તનમાભકશ્રી તથા નાણા ંતલબાગને ક૨લા ને જરુ૨ ૫ડે એ. જી . કચેયીને તનમાભકશ્રી 

ભા૨પતે જાણ ક૨લાની વતા . 
તનધી તનયીિણ તધકાયીની / પ૨જો ;- 
(૧)  ગજુયાત યાજ્મની કઇ ૫ણ જજલ્રા તતજયી કચેયીને તાવણી તાયીખના લધભુા ંલધ ુ૧૫ ભાવની ભમામદાભા ંચફનચકુ કાભગીયી ણુમ ક૨લાની પ૨જ 
(૨) ગજુયાત યાજ્મની કઇ૫ણ ે ટા તતજયી કચેયીને તાવણીની તાયીખથી લધાુભા ંલધ ુ૩ લમથી લધવુભમ ન થામ તે યીતે તાવણીની ચફનચકુ કાભગીયી ણુમ ક૨લાની પ૨જ . . 



 

(૩)  તાવણી વભમે તતજયીની તલતલધ ળાખાઓની તાવ કશવાફનીવ તેભજ નામફ કશવાફનીળ ઘ્લાયા  કયાલી પ્રાથતભક લાધંા અી તેભા જણાતી ક્ષતતઓના યીટમ ફે બાગભા ંતૈમા૨ 
કયાલી બાગ -૧ ના તભાભ ાયા ઓની તનમાભકશ્રીને તેભજ તતજયી તધકાયીને વશી થમા તવલામની નકર તેભજ બાગ-૨ ના તભાભ ાયા ઓ ૫ણ વફતંધત તતજયી તધકાયીને 
લાકેપ ક૨લાની પ૨જ.  

(૪) તતજયીઓ ને ે ટા તતજયી કચેયીઓન પ્રલાવ કામમકભૂ નકકી કયી ભજૂંયી ભેલલાની પ૨જ 
(૫)  કશવાફનીવ તેભજ નામફ કશવાફનીવ ઘ્લાયા  કશવાફની જજલ્રાઓ / તાકુાઓની લશચંણી કયી તનયીક્ષણની કાભગીયીભા ં૫ણ ળાખાઓની લશચેણી કયી તે મજુફ તનયીક્ષણ કામમલાશી 

તનધામયીત વભમ ભમામદાભાણુમ કયાલલાની પ૨જ.  
(૬) જે તે જજલ્રાના  તાવણી શલેારના જલાફ  અવ્મેથી તેઓના જલાફ ગાૂશમ યા ખલા કે તલળે નધ અી ૫૨ત ભકરી અ૫લાની પ૨જ. 
(૭) અ તવલામ તનમાભકશ્રી ઘ્લાયા  વ૫લાભા ંઅલતી તભાભ કાભગીયી ણુમ ક૨લાની પ૨જ 
(૮) તનધી તનયીક્ષણ ળાખાને રગતા ૫ત્ર વ્મલશા૨ની તનકાર ૫૨ દેખયેખ.. 
(૯) યેકડમન ુ ંલગીક૨ણ કયાલી યેકડમરુભભા ંજભા કયાલલાાત્ર યેકડમ જભા કયાલલા તેભજ તેને નાવ કયાલી ધતન યેકડમ ૨ખાલલાની પ૨જ . 
;-હશવાફનીળની કાભગીયી / પ૨જો.. 
(૧) તનતધ તનકયક્ષણ ઘ્લાયા  પાલલાભા ંઅલેરા જજલ્રાઓના પ્રલાવ કામમકભૂ વભમે તે જજલ્રાના ફાકી તાવણી શલેારની સમ ૫ત્ર વ્મલશા૨ની તથા તલળેનધ અ૫લાની શમ ત 

તે કાભગીયી ણુમ ક૨લાની પ૨જ 
(૨) જે તે જજલ્રાઓભા ંતનતધ તનકયક્ષણ તધકાયી ઘ્લાયા  વંામેર જે તે ળાખાઓની તનયીક્ષણની કાભગીયી ફજાલલી . જરુયી પ્રાથતભક લાધંા અી જલાફ ભેલી ાલી તાવણી 

શલેારભા ંવભાલલાની પ૨જ . 
(૩) તનતધ તનયીક્ષણ તધકાયી ઘ્લાયા  વં૫લાભા ંઅલે તે તભાભ કાભગીયી ણુમ ક૨લાની પ૨જ .  
નામફ હશવાફનીળની કાભગીયી  / પ૨જો . 



 

(૧) તનતધ તનયીક્ષણ ઘ્લાયા  પાલલાભા ંઅલેર જે તે જજલ્રાના તાકુાઓના ફાકી તાવણી શલેારના તલગત તૈમા૨ કયી કશવાફનીળની ભા૨પતે તલળેનધ તેભજ સમ તભાભ ૫ત્ર 
વ્મલશા૨ ણુમ ક૨લાની પ૨જ . 

(૨) ળાખાભા ંઅલતી ટાર ઇનલડમ કયી જે તે વફતંધતને ૨લાના ક૨લાની પ૨જ . 
(૩) જજલ્રાઓ તેભજ તાકુાના તાવણી શલેાર ભજું૨ થમેરી તેને ટાઇ૫ કયા લી જે તે વફતંધતને ભકરી અ૫લાની પ૨જ . 
(૪) તાવણી અંગેના પ્રલાવ કામમકભૂ ળરુભા ં તનતધ તનયીક્ષણ તધકાયીશ્રીના ભાગમદળમન ને સચુનાઓ મજુફ તાવીને નુાગંીક જરુયી યેકડમ ને વાધન વાભગીૂ તેભજ તાકુાના તાવણી વભમે 

થટેમૌ૫ના તરવ-ભાઇનવ ભેભા ભેલી રેલાની તેભજ સમ જે કાભગીયી સ૫ુ૨ત ક૨લાભા ંઅલે તે ણુમ ક૨લાની પ૨જ .   
 

 

 
  જુથ તલભા મોજના ળાખા  
 

 હશવાફી તધકાયીશ્રીની પ૨જ :-  
જુથ તલભા ળાખા તેભજ (જી.એવ.ડી.એર રન) જુથ તલભા મજના ત૨પથી કશવાફની અલક  /ખચમની તૈમા૨ ક૨લાભા અલેર કશવાફી ૫ઘ્ધતત મજુફ કાભગીયી ભર 

કયાલલાની તથા વાચા શલાની ચકાવણીની કાભગીયી ક૨લાની થામ છે.  તૈમાય કયેર ફજેટ ચકાવણી લાતિક લશીલટી શલેાર તૈમા૨ થમેર તેભા ચકાવણી કયી ભરભા મકુલાની ૨શ ે
છે.જરૂયી ભાગમદળમન વકશત સધુાયા -લધાયા  કયાલલાની કાભગીયી ક૨લાની થામ છે. એ.જી.કચેયી, ભદાલાદ / યાજકટના ને જરૂ૨ ૫ડે, મ.ુવ.૨૨૩૫, ૮૦૧૧, ૨૦૪૯ ને ૮૬૫૮ના 
કશવાફના ભેલણાની કાભગીયી અંગત તનયીક્ષણ કયીને ણુમ  કાયાલલાની  કાભગીયી ભર ક૨લાની થામ છે. ળાખાભા કભમચાયીઓને વપ્રભાણ કાભની લશચંણી ક૨લાની કામમલાશી 
ભર કયાલલાની થામ છે. નીતત તનમભભા જરૂયી ભાગમદળમન તલબાગ ત૨પથી રૂફરૂ ચચામ કયીને સમ કચેયીઓને વરાશ સચુન અ૫લાની કાભગીયી ક૨લાની થામ છે. ભાતવક પ્રગતત 
શલેાર ચકાવણી કયી , લાતિક અલક/ખચમના કશવાફ ઈ૫૨ અંગત ઘ્માન અીને કશવાફ ણુમ કયા લલાની કાભગીયી ભર કયા લલાની થામ  છે.  

જુથ તલભા મોજના ળાખાના હશવાફનીળની  પ૨જ ;- 



 

 જુથ તલભા મજના ળાખાના કભમચાયીઓ ઘ્લાયા  મ.ુવ.૮૦૧૧ તલભા ને ે સળન પંડ, ૨૨૩૫ ખચમ ને ૦૨૩૫ અલક , ૮૬૫૮ વથે સવ કશવાફના અલક/ખચમના કશવાફ તથા 
૨૦૪૯ જી.એવ.ડી.એર. રનના વ્માજના કશવાફ  ચકાવલા , ભાતવક પ્રગતત શલેાર ચકાવલાની કાભગીયી તેભજ ઈ૫૨ના વદયભા ફજેટ તૈમા૨ ક૨લા ને ઈ૫યી તધકાયીશ્રી 
ાવેથી ભજું૨ કયાલી નાણ ં તલબાગને જરૂયીમાત મજુફ ભકરી અ૫લાની કાભગીયી ક૨લાની થામ  છે. તથા ખીર બા૨તીમ વેલાના તધકાયીઓના ૫ત્રવ્મલશા૨ ભજું૨ થલા ભાટે 
તૈમા૨ કયીને વશી થે મકુલાભા અલે તેને ચકાવલાની કામમલાશી ક૨લાની થામ છે. લામકક લશીલટી શલેાર તૈમા૨ કયી ઈ૫યી તધકાયીશ્રી ાવે ભજું૨ કયાલલા ભાટે મકુલાની 
કાભગીયી ક૨લાની થામ છે. સમ કભમચાયીઓ ત૨પથી તથા કચેયીઓ ત૨પથી ભાગલાભા અલતા નીતત તનમભ નવુા૨ ભાગમદળમન અ૫લાની કાભગીયી ક૨લાની થામ  છે.  
 પભમ નફં૨;- ૧૧ તથા ૧૨ ચકાવણી થમા ફાદ અખયી તનણમમ રઇ જરૂ૨ ૫ડે કભમચાયી ાવેથી લસરુાતાત્ર ૨કભ લસરુાત કયા લલાની કાભગીયી ભર કયાલલાની થામ છે. 
ળાખાભા ૫ઘ્ધતતવ૨ કાભગીયી ભર કયાલલા, ૨જા દ૨ર્મમાન કભમચાયીની કાભગીયી સમ કભમચાયીને વંીને કાભ ણુમ        કયાલલાની પ૨જ ફજાલલાની થામ છે. ખીર બા૨તીમ 
વેલાના તધકાયીઓને મતૃ્ય ુ, યાજીનાભા ને તનવતૃત્તના પ્રવગેં જુથ તલભાની તલભા પંડ ને ફચત પંડના નાણા ંતાત્કાચરક ભી ૨શ ેતેલી વ્મલથથા કયાલલાની પ૨જ ફજાલલાની થામ 
છે. કેસદૂ વ૨કા૨ ત૨પથી યીએર્મફવમભેસટ કરેઇભ તાત્કાચરક શકકદાલા ભજું૨ થામ તેલી વ્મલથથા ગઠલલાની પ૨જ ફજાલલાની થામ છે. જી.એવ.ડી.એર ના ંએ.જી  વાથે ભેલણા 
ક૨લાની કાભગીયી કભમચાયીઓ ાવેથી ણુમ  કયાલલાની થામ છે ને ઈ૫યી તધકાયીશ્રીઓ ત૨પથી તલળે વં૫લાભા અલતી કાભગીયીને નીતત તનમભ મજુફ ણુમ કયાલલાની પ૨જ 
ફજાલલાની થામ  છે.  

જુથ તલભા ળાખા નામફ કશવાફનીળ તથા ે ટા કશવાફનીળને ઈ૫૨ની કાભગીયી તૈમા૨ ક૨લાની ને કાભગીયીભા ૫ઘ્ધતતવ૨ ભર કયે તે મજુફ કામમલાશી ક૨લાની થામ છે.  
 

 

વયંકુ્ત તનમાભક તત.તન 
કશવાફી તધકાયી લગમ ૨ 

ધીક્ષકગ્રુ ૧ 
ેટા કશવાફનીળ ેટા/નામફ 

કશવાફનીળ 
ેટા 

કશવાફનીળ 
જુતનમય ક્રાકમ યીભાક્વમ 

ચકુલણીના 
અદેળ પભમ ન ં૧૧ 
ને ૧૨ ની 

એ.અઇ.એવ 
તધકાયીના ં
જુથ લીભાની 

જજરા તતજયી 
કચેયીઓ 
તયપથી 

જુથ તલભા ળાખાભા ફશા૨થી અલતી ટાર 
ઇનલડમ ૨જીથટ૨ભા નંધલાની ન ેળાખાના 
કભમચાયીને તલમ મજુફ ટાર લશચેલાની 
કાભગીયી ક૨લાની પ૨જ ફજાલલાની થામ 

અ ળાખાભા 
એચ.ડી.એપ.
વી ળાખાની 



 

ચકાવણી ને 
તેની નવુાચંગક 
કાભગીયી નંધ :-  
લીભા તથા 
ફચતપંડના 
ચકુલણાભા ં
ક્ષતીનુ ં પ્રભાણ 
લધતા શરેા 
વરંગ્ન કચેયીઓ 
દ્વાયા ભકરાતા 
પભમ ન.ં ૧૧ તથા 
૧૨ ના અદેળ 
તે્રની કચેયીને   
ખફુજ ઓછી 
વખં્માભા ભતા 
શતા તે મુ પ્રથા 
ચા ુયાખી અ 
ઈયાતં તભાભ   
જજલ્રા તતજયી 
કચેયીઓ ાવેંથી 
કશવાફ વાથે 
તભાભ અદેળ 
લધાયાભા ંભગંાલી 

કાતના ં
કશવાફ રેજય 
લાઇઝ તૈમાય 
કયલા તેભજ 
દાલાના ં
ચકુલણા તથા  
કયએર્મફવમભેસટ 
તથા 
અનવુગંીક 
કાભગીયી:-   
મ.ુ વ ૨૦૪૯ 
જી.એવ.ડી.એર 
ની રન 
ઈયના વ્માજ 
ના કશવાફન ુ
એ.જી કચેયી 
લાદ/યાજકટ 
વાથે ભેલણુ ં
તથા ટી.ઇ 
અલાની 
કાભગીયી તથા 
નાણા તલબાગ 
(ડી.એભ.ઓ 

અલતા મ.ુવ 
૮૦૧૧/૨૨૩૫/
૦૨૩૫ ના 
કશલાફી ત્રક 
વકંરીત કયી   
તરવ / 
ભાઇનવ  ભેભ 
યજીથટય તૈમાય 
કયી 
એભ.ી.અય 
તૈમાય કયવ ુ
તેભજ લાતિક 
ફજેટ તથા 
યીલાઇજ ફજેટ 
તૈમાય કયવુ ં. 
એ.જી કચેયી 

'લાદ/યાજ્ક
ટ વાથે 
ભેલણાની 
કાભગીયી કયલી  
ને ભાચમ ને 
અંતે ગ્રાસટ 
યીએપ્રતપ્રએળન  

છે. કભમચાયીઓ ત૨પથી તમૈા૨ ક૨લાભા 
અલતા જલાફને અઈટલડમ ૨જીથટ૨ભા 
નંધી ૨જીથટીૂ ળાખાભા ટાર તનકાર ક૨લા 
ભાટે ભકરલાની કાભગીયીની પ૨જ 
ફજાલલાની થામ છે. ટાઇ૫ના કાગ 
ટાઇ૫ ળાખાભા ભકરાલી કાગ તમૈા૨ 
કયાલી જે ત ે કભમચાયીને કાભગીયીભા 
ભદદરૂ૫ થલાની પ૨જ ફજાલલાની થામ છે. 
ળાખાના ગત્મના કાગ , દથતાલજે 
લગેયેન ે ઝયેક્ષ ભળીન ઓ૫યેટ૨ ાવથેી 
ઝયેક્ષ કયાલડાલી જે ત ે કભમચાયીને જરૂ૨ 
૫ડે કાભગીયીભા ભદદરૂ૫ થલાની પ૨જ 
ફજાલલાની થામ  છે. ફસેકભા વનદી 
તધકાયીઓના ચકે જભા કયાલલા જલા 
ફસેકભાથી ડીભાસડ ડૂાપટ કઢાલલા  ન ે 
ળાખાભા   જે ત ે  કભમચાયીને  કાભગીયીભા  
ભદદરૂ૫  થલાની પ૨જ ફજાલલાની થામ  
છે. યેકડમ ળાખાભાથી થટેળનયી ભેલી ન ે
કભમચાયીઓને બાગે ૫ડતી લશચેી 
અ૫લાની કાભગીયીની પ૨જ ફજાલલાની 
થામ  છે. ઇ.ડી.ી.વરે ત૨પથી કર્મતયટુ૨ 
થટેળનયી ભેલી ળાખાભા લશચંલાની 
કાભગીયીની પ૨જ ફજાલલાની થામ છે. 
ળાખાભા અરેી ટાર તથા થમરે 
તનકારના ીયીમડીકર ૫ત્રક તમૈા૨ ક૨લા 
ન ેદ૨ ભાવે યેકડમ ળાખાને ભાગ્મા મજુફની 
ભાકશતત ભકરી અલાની કાભગીયી તભેજ 
ધીક્ષક વં ેત ેકાભગીયી.  

કાભગીયી ણુમ 
થતા શલે એ 
અંગે કઇ 
કાભગીયી 
ફાકીભા ન 
શમ અ 
ળાખાના 
નામફ 
કશવાફનીળની 
જગ્મા ેસવન 
લીજીરસવ 
ટીભભા ં
તફદીર કયેર 
છે.  



 

ચકાવણીની 
કાભગીયી ૧૦૦ 
ટકા કયલાનુ ંળરુ 
કયુ ં. 

ળાખા) વાથે 
જરૂયી ત્ર 
વ્મલશાય.   

વયસડય 
કયલાની તેભજ 
અનવુગંીક 
કાભગીયી. 

 

 

 

 
 
 
 

 બડંાય ને સ્થાત્મ ળાખા 
(યાજ્મ) 

 

(૧) હશવાફી તધકાયી - 

(૧) ળાખાના લડા (તધકાયી) તયીકેની કાભગીયી  
(૨) થટ૨ની બોતતક તાવણી ભાટેના ટીભના ટુ૨ પ્રગાૂભ તનમાભકશ્રીને ૨જૂ ક૨લા /ભજૂં૨ કયા લલા  અગાભી ભાવભા જે થટ૨ન ુ ઇસથે કળન  ક૨લાન ુ છે તેન તલગતલા૨ 
કામમકભૂ ચા ુભકશનાની  અખ૨ સધુીભા ંતનમાભકશ્રીની ભજૂંયી ભાટે ૨જૂ ક૨લ. 
(૩) બોતતક તાવણીન પ્રલાવ કામમકભૂ ખાનગી યા ખલ. 
(૪) ઓડીટ ટીભની પ્રલાવ ડામયી ભજૂં૨ ક૨લી તેભજ જે તે કચેયેની મરુાકાત રઇ થટ૨ લેયીપીકેળનના  કયટમ વદંબમભા વફંતધત તધકાયી વાથે ચચામ ક૨લી. 



 

(૫) ઇસથે કવન યીટમ  ઈ૫૨થી ગબંી૨ તનમતભતતા અંગેના તનમભના બગં ફાફતન યીટમ તૈમા૨  કયી તનમાભકશ્રીની ભજૂંયી ભાટે મકૂલ. 
(૬)  થટ૨ની તાવ શલેાર વદંબમભા ંઅલેર તુમતા શલેારના અધાયે પકયા  ગ્રાશમ યા ખલા તેભજ  લધ ુયીભાકમવ અ૫લાની કાભગીયી તેભજ તુમતા શલેાર ૨જૂ ન થતા 
શમ તેલા કેવ લશીલટી  તલબાગના ઘ્માન ઈ૫૨ રાલલા. 
(૭) લમ દ૨ર્મમાન કયેર કાભગીયીન લામકક લશીલટી શલેાર તનમાભકશ્રીને ૨જૂ ક૨લ. તેભજ  તાવણી ાત્ર ફધાજ થટ૨ની ઘ્મતન ભાકશતી યા ખલી . તેભજ તનમાભકશ્રી 
ઘ્લાયા  વ૫લાભા ં અલતી ફીજી કાભગીયી ફજાલલી  
(૮) ઇસથે કટવમ ઓપ થટવમના ખાનગી શલેાર રખલાની કાભગીયી.  



 

(૨)  આન્વેકટય ઓપ સ્ટોય  ઓહડટય ગ્રુ-૧ 
(૧)બોતતક તાવણી એકભની ાટીના લડા તયીકેની કાભગીયી તેભજ પાલલભા અલેર થટવમની  બોતતક તાવણી અંગે જલાફદા૨ ૨શ ેછે. 
(૨)  લેયીપીકેળન અંગેની અઇટભની ૫વદંગી ક૨લી તેભજ વફઓકડટ૨ કાભગીયી વ૨કા૨ક યીતે  ફયા ફ૨  કયે તે ભાટે દેખયેખ યા ખલી  તેભજ ભાગમદળમન અ૫વુ ં તેભજ 
લેયીપીકેળનના વભમન  અંદાજ ચકાવલાની કાભગીયી. 
(૩) બોતતક તાવણીના થટવમની સ્થથતત અંગે કશવાફી ચ૫ડાની ૫કયસ્થથતતન ને યેકડમન શલેાર  અ૫લાન ૨શળેે. 
(૪) વફ ઓકડટ૨ ઘ્લાયા  ચકાવેર અઇટભની ાચં ટકા અઇટભ ૫વદંગીના ધ૨ણે ચકાવણી ક૨લાની  ૨શળેે. 
(૫) થટકન ુવભમાસતયે થતા મલુ્માકનભા ંનપા ખટ લધાયે નથી તે જલનુ ં૨શળેે ઇથયયેુટ તનમભાનવુા૨  નકકી ક૨લાભા ંઅલેર છે કે કેભ ? તે જલાન ુ૨શળેે. 
(૬) કકંભતના વદંબમભા થટકની ભમામદા વક્ષભ તધકાયીશ્રીની ૫૨લાનગી લગ૨ ઓંગામેર ત નથી તે  જલાન ુ૨શળેે .  
(૭) તાવણી શઠેના લમભા છેલ્ ુલેયીપીકેળન ક૨લાભા ંઅવ્ય ુશીમ ત્મા૨ ૫છીના કઇ ૫ણ ત્રણ  ભકશના કસટીજસવી લાઈચવમની ચકાવણી વાથે ઇસડેસટ વાથે ક૨લાન ૨શળેે. 
(૮)  તાવણી દ૨ર્મમાન ઘ્માને અલેર ક્ષતતઓ, ખાભીઓ ને તનમતભતતાઓ વભાલત મવુદૃ  શલેાર બાગ -૨ ચચામ૫ત્ર તૈમા૨ ક૨લાન ૨શળેે. તેભજ તાવણી શલેાર 
બાગ-૧ તૈમા૨ કયી  કશવાફી તધકાયી ાવે ભજૂં૨ ક૨લાન ૨શળેે. 
(૯)  કચેયી ખાતે તાવણી થમેર થટવમ/ કચેયીઓ ઘ્લાયા  અલેર જલાફ પ્રતમતા શલેાર તલળે નધ  વફ ઓકડટ૨ ઘ્લાયા  ચકાવી ૨જૂ થામ તે ભજૂંયી થે  ૨જૂ ક૨લાની 
કાભગીયી . 
(૧૦) કચેયી ખાતે વફ ઓડીટ૨ની કાભગીયી નુ ંતનકયક્ષણ ક૨લાનુ ં૨શછેે. તેભજ ળાખાની લશીલટી  કાભગીયી તૈમા૨ કયા લલાની કાભગીયી ૨શછેે. તેભજ ળાખાની કાભગીયી કશવાફી 
તધકાયીને  વશામક થલાની કાભગીયી. 
(૧૧) થટ૨ લેયીપામ૨ તેભજ જુતનમ૨ કરાકમના ખાનગી શલેાર રખલાની કાભગીયી. 
(૧૨) કશવાફી તધકાયી, તનમાભકશ્રી ઘ્લાયા  વામેર સમ કાભગીયી .  
(૩)  સ્ટોય લેયીપામય(ગ્રુ-૩ વફ ઓહડટય) 

(૧) થટ૨ની અઇટભની બોતતક ચકાવણીની કાભગીયી કાજીથી ને ૫ઘ્ધતતવ૨ ક૨લી. 



 

(૨) અલક જાલક અંગે વફતંધત ૨જીથટ૨ભા ંનધ ખયી કે કેભ ? વ૨લાા ફાદફાકી ગણતયી વાચી  કયેર છે કે કેભ તેની  ચકાવણી ક૨લી. 
(૩) નકુળાન ાભેર, નકાભી ફની ગમેર અટીકલ્વ જથ્થા ને તેની કંભત અંગે રગ નધ તૈમા૨  ક૨લી.વેપ કથટડીભા ંયા ખલાભાં અશરે અટીકલ્વન કશવાફ ફયા ફ૨ છે 
તે જવુ.ં 
(૪) ઇસટેડ ઘ્લાયા  લધાયા ન ભાર થલા તેને જરુ૨ ન શમ  તેલ ભાર યા ખી દેલાભા ંઅલેર નથી તે  જવુ,ં વીધી ખયીદીથી ભેલામેર ભાર લ૫યા મા તલના ૫ડી ૨શરે છે કે 
કેભ ? તે જવુ.ં 
(૬) લેયીપીકેળન થટેટભેસટ તૈમા૨ ક૨વ.ુ, લ૫યા મા લગ૨ના ૫ડી ૨શરે અઇટભનુ ં૫ત્રક તૈમા૨ કયા લવુ.ં 
(૭) તાવણી દ૨ર્મમાન ઘ્માન ઈ૫૨ અલેર લાધંાજનક ફાફત ને તનમતભતતાઓ .ગેની જાણ  ઓકડટ૨ને ક૨લી. ૫વદં કયેર અઇટભ ઈ૫યાતં લધાયા ની  અઇટભ  
ચેક ક૨લાનુ.ં 
(૮) ળાખાના બોતતક તાવણી અંગેના વરંગ્ન ૨જીથટયભા ંતાવણી અંગેની નધ ક૨લી. તેભજ  તાવણી શલેાર અંગેના લરકન વફંધંભા ંકચેયી ઘ્લાયા  અલેર જલાફની 
ચકાવણી કયી  ભજૂં૨ થે ૨જુ ક૨લા. તાવણી અંગેની પાઇર યીવ્ય ુક૨લાની ને જલાફ ૨જુ  ન થમા શમ  તેને થમતૃત૫ત્ર ાઠલલાની કાભગીયી . 
(૯) ળાખાની કાભગીયીભા ંઓકડટ૨ને ભદદરુ૫ થવુ.ં ઓકડટ૨ કશવાફી તધકાયી ઘ્લાયા  વ૫લાભા ં અલતી કાભગીયી ક૨લી.      
(૪)   જુતનમય કરાકભ  
(૧)  ળાખાના અલતા ં૫ત્ર થલીકાયી અલક ૨જીથટ૨ભા ંનધ ક૨લાની કાભગીયી. 
(૨) ળાખા ઘ્લાયા  થતા ંજલાફ અંગેના ૫ત્રની જાલક ૨જીથટ૨ભા ંનધ ક૨લાની કાભગીયી. 
(૩) ળાખાની પાઇરની જાલણી તેભજ ળાખાના ટાઇ૫૫ત્ર, ઝેયક્ષ૫ત્ર અંગેની કાભગીયી, ભાવીક  ૫ત્રક તૈમા૨ ક૨લા તેભજ ળાખાની કાભગીયી વદંબમ જે કઇ કાભગીયી, 
વ૫લાભા ંઅલે તે  કાભગીયી.  
 
 
  



 

sLf આ.ડી.ી.વેર.( આરેકરોતનક ડેટા પ્રોવેવંગ ) 
ળાખા  
 

 

 

 

વયંકુ્ત તનમાભક્શ્રી:-  

 

(1)  ખાતાના માતંતકયણ સલમે લડી કચેયી તથા તાફાની કચેયીઓ જેલી કે, ગાય ફે કશવાફની કચેયી, તલબાગીમ તતજયી કચેયી, ેસળન ચકૂલણા કચેયી, જજલ્રા તતજયી 

કચેયી, તથા ેટા તતજયી કચેયી ભાટે જરૂયી કર્મતયટુય શાડમલેયની ખયીદી, તનબાલણી, લીભા રેલા લગેયેના વકંરનની કાભગીયી.  

(2)  ખાતાના માતંત્રકયણ સલમે લડી કચેયી તથા તાફાની કચેયીઓ જેલી કે, ગાય ને કશવાફની કચેયી, તલબાગીમ તતજયી કચેયી, ેસળન ચકુલણા ંકચેયી, જજલ્રા તતજયી 

કચેયી, તેભજ ેટા તતજયી કચેયી ભાટે  વપટલેય તૈમાય કયાલલાની તથા તેના ભરીકયણની કાભગીયી તથા વફ્ટલેયભા ંસધુાયા લધાયાની કાભગીયી. 

(3)  લડી કચેયીઓ તથા તાફાની કચેયીઓ ખાતે GSWAN CONNECTIVITY ને રગતી કાભગીયી. 

(4)  Financial Information System સલમે વયકાયશ્રીને જરૂયી ભાકશતી યૂી ાડલા ફાફત. 

(5)  યાજ્મભા ંળરૂ થતી નલી કચેયીઓને માતંત્રકયણ ધ્ધતત સલમે ઈાડ ને લશચંણી તધકાયીન કડ પાલલા કાભગીયી.  

(6)  December અંતતત કભમચાયીને રગતી કાભગીયી.  
 

(1) વીસ્ટભ એનારીસ્ટ:-  

 

(1) શાડમલેયને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 

(2) જીથલાનને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 
 

(2) હશવાફી તધકાયી-1 (લગભ-1) :-  
(1) વફ્ટલેયને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 



 

(2) નલા ેટા વદય, શતે ુવદય તથા તલગતલાય વદયને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 

(3) Interface with AG Office ને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 
 

(3) હશવાફી તધકાયી-2 (લગભ-1) :-  
 

(1) ડીઝીટર તવગ્નેચયને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની  કાભગીયી. 

(2) ડીવેર્મફય અંતતત કભમચાયી વેસવવને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 

(3) HRMSને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 

(4) ઓનરાઆન ચફરને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 

(5) આ-ેભેસટને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી. 

         
 

      (5)             હશવાફી તધકાયી-3 (લગભ-1):-  
              (1)     IFMS Administrationના વકંરનને રગતી કાભગીયી. 
         (2)    ળાખાના ફજેટનીના વકંરનની કાભગીયી. 
                (3)    થેળમર તલમને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનને રગતી કાભગીયી. 
   (4)   DIS/MISને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી.  
(6)            હશવાફી તધકાયી-1 (લગભ-2) :-  
 

(1)  ળાખાના લશીલટને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરની કાભગીયી. 
(2)  ઈાડ ને લશચંણી તધકાયીઓના કડની પાલણી અંગેની તભાભ ફાફતના વકંરનની  કાભગીયી.  

(3)  વામફય ટે્રઝયીને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરની કાભગીયી. 
(4)  Interface with Banks 

(5)  Interface with RBI 



 

(6)  ળાખાની રામબે્રયીને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનને  રગતી કાભગીયી. 

(7)  ળાખાભા ંઅલતા ંત્રના આનલડમને તથા અઈટલડમને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને રગતી કાભગીયી 
(7)       હશવાફી તધકાયી-૨ (લગભ-૨):-   

(1)  કસપીગયેળનને રગતી તભાભ ફાફતઓના વકંરની કાભગીયી. 

(2)  તારીભને રગતી તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી.  

(3)  IFMS Bilingual કયલા ટ્રાસવરેળનની કાભગીયી.   

(4)  ે-કપકવેળન-વફ્ટલેયને  રગતી તભાભ ફાફનના વકંરનની કાભગીયી. 
(8)            હશવાફનીળ-1:-  

(1)  શાડમલેયને રગતી તભાભ તાતંત્રક તથા નાણાકીમ કાભગીયીના ભનીટયંગની કાભગીયી 

(2)  જીથલાનને રગતી  તભાભ  ફાફતનના ભનીટયંગની કાભગીયી 

(3)  જીથલાન પન તથા આ-ભેર અઆ.ડી.ને રગતી  તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી 

(4)  અઆ.ી. એડ્રેવ પાલણી, તનબાલણીને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી 

(5)  ખાતાની લેફવાઆટ ડેટને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની  કાભગીયી 

(6)  વફ્ટલેયને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી. 

(7)  નલા ેટા વદય, શતે ુવદય તથા તલગતલાય વદયને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી  

(8)  Interface with AG Office ને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી 

(9)  આ-ેભેસટને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી.  

(09)    હશવાફનીળ-2:-  

(1)    ળાખાના લશીલટને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી. 

(2)    ઈાડ ને લશચંણી તધકાયીઓના કડની પાલણી અંગેની તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની   કાભગીયી.  

(3)    ડીવેર્મફય અંતતત કભમચાયી વેસવવને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી.  



 

(4)    HRMSને રગતી તભાભ  ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી 

(5)    ઓનરાઆન ચફરને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી. 

(6)    FD, DPPF, LF, ને Dir. Of Insurance ની કચેયી વાથે ક-ઓડીનેળનને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી.  

(7)    IFMS Administrationને રગતી તભાભ ફાફતના  ભનીટયંગની કાભગીયી  

(8)     ળાખાના ફજેટને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની  કાભગીયી  

(9)     થેળમર તલમને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની  કાભગીયી 

(10)   Interface with Banks ને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને રગતી કાભગીયી.  

(11)   Interface with RBI  ને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને રગતી કાભગીયી. 

(12)   ળાખાભા ંઅલતા ંત્રના આનલડમને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને રગતી કાભગીયી.  

(13)   ળાખાની રામબે્રયીને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને રગતી કાભગીયી.  

(14)   ળાખાના જાલક ત્રને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને કાભગીયી.   

      (15)     કસપીગયેળનને રગતી તભાભ ફાફતઓના ભનીટયંગની કાભગીયી. 
      (16)     તારીભને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી.  
      (17)     ે-કપક્ળેવન  રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી. 
      (18)     ે-કપક્ળેવનના  વફ્ટલેયને  રગતી તભાભ ફાફનના ભનીટયંગની કાભગીયી. 
      (19)     વામફય ટે્રઝયીને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગને રગતી  કાભગીયી. 
       (20)   DIS/MISને રગતી તભાભ ફાફતના ભનીટયંગની કાભગીયી.  
 

(10)  EDP Managers-(5) :-  

(1)   પાલલાભા ંઅલેર જજલ્રાઓના યઝુય અઆડી કક્રએટ કયલા,થટ તફદીર કયલી  તેભજ નાભ તથા શદ્દાભા ંસધુાયા લધાયાની કાભગીયીનુ ંવકંરન. 

(2)  પાલલાભા ંઅલેર જજલ્રાઓ તયપથી ભેર શાડમલેય, વફ્ટલેય તથા જીથલાનના વદંબોની પયીમાદના વત્લયે તનકાર તે ભનીટયંગની કાભગીયી. 

(3)  ઈક્ત પકયમાદન વભમ વય તનકાર થામ તે ભાટે શલે્ ડેથક વાથે જરૂયી પર યાખી વદય પકયમાદન વત્લયે તનકાર કયાલલ. 



 

(4)  રાફંા વભમથી ેસડંગ પકયમાદ યત્લે વફંતંધત તધકાયીશ્રીનુ ંધ્માન દયવુ ંતેભજ વત્લયે અલી પકયમાદન તનકાર કયલ. 

(5)  તધકાયીશ્રી ધ્લાયા સચુવ્મા મજુફની જરૂયી ભાકશતીઓ તાફાની કચેયીઓ ાવેથી થલા વફંતંધત ાવેથી ભગંાલલાની કાભગીયી. 

(6)  તાફાની કચેયીઓ વાથે સમ તભાભ ફાફતના વકંરનની કાભગીયી.  

(7)  ફી.અઆ.એપ.ના ંકશવાફ તથા એ.જી.કચેયી ખાતેથી ભેર તફદીર નંધની વીથટભભા ંએસટ્રી કયલાની કાભગીયી.  

 

(11 )     નામફ કશવાફનીળ-1:-  
 

(1)  શાડમલેય ને રગતી તભાભ તાતંત્રક તથા નાણાકીમ કાભગીયી. 

(2)  પ્રથથાતત તભાભ શાડમલેયન કેસરીમકૃત તલભ ઈતયાલલાની કાભગીયી. 

(3)  કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચેયી તથા તાફાની તભાભ તતજયી કચેયીઓ ખાતે જીથલાન ઈરબ્ધ કયાલલી તથા 

    જીથલાન કનેક્ટીલીટી વફંતંધત પ્રશ્નનુ ંતનયાકયણ કયલાની કાભગીયી.  
(4)   ખાતાની લેફ વાઆટ ડેત કયલાની કાભગીયી.  

 
(12)    નામફ કશવાફનીળ-2:-  

           (1) IFMS CONFIGURATION ને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
           (2) Training ને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
           (3)  Pay-Fixationને રગતી તભાભ કાભગીયી.  
 (13)     નામફ કશવાફનીળ-3:-  

(1)  IFMS ના ંતલતલધ ભડયલુ્વ શઠે જરૂયીમાત મજુફ સધુાયા લધાયા થે જરૂયી ટેથટંગ, આર્મતરીભેસટેળન તથા પકયમાદના તનકાર થેની જરૂયી કાભગીયી.  

(2)  તવથટભભા ંનલ ેટા વદય ને શતે ુવદય ખરાલલાની કાભગીયી.  

(3)  તવથટભભા ંવાભાસમ લશીલટ તલબાગના ત્રને અધાયે થકીભ કડ ડેટ કયાલલાની કાભગીયી  

(4)  Detail Head ને રગતી કાભગીયી 



 

 

 

 

(14)     ેટા કશવાફનીળ-1:-  
               (1)  Digital Signature ને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
                (2)  HRMSને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
                (3)  On Line Billને રગતી તભાભ કાભગીયી.  

                (4)  Co-ordination ને રગતી કાભગીયી.  
 

(15)     ેટા કશવાફનીળ-2:-  

              (1) IFMS Adminની કાભગીયી. 
              (2) Special Subjectને રગતી કાભગીયી. 
              (3) Budgetને રગતી કાભગીયી. 
              (4) DSS/MISને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
              (5) BANK તથા RBIને રગતી કાભગીયી.  
 
(16)     ેટા કશવાફનીળ-3:-  
              (1) ળાખાના લશીલટને રગતી કાભગીયી. 
              (2) વામફય ટે્રઝયીને રગતી કાભગીયી. 
              (3) ઈાડ ને લશચંણી તધકાયીના કડ ફાફતની કાભગીયી. 
             
 

(17)      ેટા કશવાનફીળ-4:- 
   (1)   આ-ેભેસટને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
 



 

 (18)           જુનીમય કાયકુન-1:-  

(1)   ળાખાભા ંઅલતા ંતભાભ ત્રની આનલડમ યજીથટયભા ંનંધલાની કાભગીયી. 

(2)  ળાખાની રામબે્રયીને રગતી કાભગીયી  

 (19)     જુનીમય કાયકુન-1:-  

 

(1)   ળાખાના જાલક ત્રની જાલક યજીથટયભા ંનંધ કયલાની કાભગીયી. 
(2)  ભાતવક તાયીજ ત્રક તૈમાય કયલાની કાભગીયી.   

 

 
 

 
 

 
યેકડભ ળાખા 

 
 

તધિક ; (૧)  શ્રીએભ એભ રશયેી  
    
SFDULZL ov 

(૧) ટેફર નફંય -ય થી ૯ના સુ૫યલીઝનની કાભગીયી.  
(ય) તધકાયીશ્રીઓ વાથે પાઇર અંગે રૂફરૂ ચચામ ભાટેની કાભગીયી. 
(૩) તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 
(૪) કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
 

નામફ હશવાફનીળ -     શ્રી અય ય ુળાશ  
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(૧) તે્રની કચેયીની થટેળનયી, થટેળનયી થટવમભાથંી રાલલાનુ,ં ઇસડેસટ ફનાલલાનુ ંતથા કચેયીભા ંપાલલાનુ ંતેભજ જરૂય ૫ડે તે થટેળનયી ખયીદીને યુી  ડલાની કાભગીયી. 
(૨) કચેયીના વાભાસમ થટાસડડમ પભમ ભાટેનુ ંઇસડેસટ તૈમાય કયવુ ંતથા તેને રગતી તેની લશચંણીનુ ંકામમ તથા સમ ળાખા ભાટે જરૂયીમાતનુ ંભટીયીમલ્વ ખાનગી પે્રવ વે છલીને રુૂ ડવુ.ં 



 

(૩) કચેયી ભાટે ડેડથટકની ખયીદી  /યીેયંગ લગેયે.  
(૪) કચેયી ભાટે ડેડથટક યજીથટય તનબાલવુ.ં 
૫  ૫યચયુણ ખચમ અંગેની ભજુંયીની કાભગીયી. 
૬  કચેયી ઈ૫મગ ભાટે લથતઓુની ખયીદી તથા તેની જાલણી અંગેનુ ંકામમ. 
૭  ી .એ.ઓ. , ભદાલાદ  /ગાધંીનગય તથા ઇ.ડી.ી.વેર ભાટે ડેડથટક અટીકલ્વની ખયીદી ભાટે ભજુંયી અ૫લાનુ ંકામમ.  
૮  કસઝયભેુફર યજીથટય તનબાલલાનુ ંતથા અટીકલ્વની ખયીદીનુ ંકામમ. 
૯  યાજમની તતજયી કચેયીઓ ભાટે ચેક છા૫કાભ ફાફતની વભગ્ર કાભગીયી. 
૧૦ ડી .એ.ટી.કચેયી તથા તનમતં્રણ શઠેની કચેયીઓ ભાટે કેરકયરેુટય ભળીનની કાભગીયી.  
૧૧ લાશન વ્મલથથા અંગે ગાડીના થેઅય ાટમવ, ેટ્રર, ઓઇરની ખયીદી ભાટે ઈડેર ઈચ્ચકફીરનુ ંતલગતલાય ફીર ળા .ફીર-ફજેટ ળાખાભા ંભકરલાનુ ંકામમ તથા યજંદા કશવાફ યાખલાનું 

કામમ.  
૧૨ ટી .વી .ળાખાના ઇસડેસટ મજુફ ચેક છા૫લા અંગે કયાય કયલા અંગેની કાભગીયી.  
૧૩ ઝેયક્ષ ભળીન યીેયંગ તથા ભેઇસટેનસવ તથા તેની ચકાવણી કયલા ફાફતની કામમલાશી 
૧૪ તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 
૧૫ કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
૧૬ તે્રની કચેયીના યેકડમની જાલણી તેભજ તનકાર ૫થતી ઈ૫જ તથા જુની યેકડમ જરૂયીમાત મજુફ  ળધી અ૫લાની કાભગીયી . 
૧૭ તે્રની કચેયીની ચફનલ૫યાળી ચીજલથતઓુ ન તનમભ નવુાય ૫ઘ્ધતીથી તનકાર કયલા અંગેની કાભગીયી. 
ે ટા હશવાફનીળ - (૧ શ્રી એચ. કે. ટે ્
૧ તે્રની કચેયીની વીલીર કાભ, થલચ્છતા વપાઇ, ણીની વ્મલથથા, લીજી વ્મલથથા તેભજ નાના ભટા ભયાભતના કાભ અંગેની કામમલાશી તલગેયે 
૨ ળાવન -યેકડમ ળાખાના કભમચાયીઓના વી.એર .યજા , લતય યજાના કશવાફ તનબાલલા તેભજ શકકયજા કે ભેડીકર યજાના યીટમ   ફીર -ફજેટ ળાખાને ભકરલાની કામમલાશી.  
૩  જજલ્રા કચેયીઓ ભાટે કદલાર ઘકડમા, વામકર લગેયેને ભજુંય કયલા ફાફત. 
૪  તલધાનવબા વત્ર દયર્મમાન ભાન .તન માભકશ્રી તથા વી .ડયટુી તધકાયીઓ ભાટે પ્રલેળ વ ભેલલા અંગેની કાભગીયી.  
૫ તનમતં્રણ કચેયીઓ વકશત લગમ -૪ને યનીમ એરાઈસવ તથા લાશન બથ્થ ુભજુંય કયલા ફાફત . તેભજ તે્રની કચેયીના યનીમ ભળીન યીેયંગની ભજુંયીઓ તથા તે્રની કચેયી ખાતે 

ડુતરીકેટંગ અંગેની કાભગીયીની દેખયેખ . 
૬  વતલિવ ષ્ટેનજ થટેખર્મન ની ખયીદી તેન કશવાફ ને ળાખાઓને જરૂયી થટેળર્મેવ યુા ડલાની કાભગીયી. 



 

૭ ખાતાની તનમતં્રણની જજલ્રા કક્ષાની તેભજ તાકુા કક્ષાની દય ફે ભાવે અલતી દયેક ટેરીપન ફીર અંગેની ભાકશતીની યજીથટયભા ંનંધ યાખલાની કાભગીયી. 
૮ જજલ્રા કચેયીઓ ખાતેની ટેરીપનને રગતી ફાફત તથા એવ .ટી.ડી.રકની શ્ચાત ભજુંયીઓ તેભજ જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ ખાતે ઇસટયકભની ભજુંયીઓ અંગેની કાભગીયી.  
૯  તનમતં્રણની કચેયીઓના જજલ્રા તધકાયીઓના તલગતલાય ફીરના પ્રભાણ૫ત્ર ઇથય ુકયલા ફાફત. 
૧૦ જજલ્રા તધકાયીઓએ ઈચ્ચક ફીરથી ઈડેર નાણા ંતલગતલાય ફીરભા ંપ્રતતવકશ કયાલી જજલ્રા તધકાયીઓને ભકરી અ૫લા ફાફત. 
૧૧ તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 
૧૨ કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
ે ટા હશવાફનીળ - ( ૨ )શ્રી વી.અય.ઐમય     
૧ કર્મતયટુય, કર્મતયટુય થટેળનયી, કર્મતયટુય યીેયંગ તથા તેને રગતી અનુાચંગક તભાભ ફાફતની ઇ .ડી.ી.વેર વાથે કયલાની થતી કાભગીયી.  
૨ તે્રની કચેયીના ટેરીપનને રગતી કાભગીયી તેભજ તે્રની કચેયીના તધકાયીશ્રીઓના તનલાવથથાને ટેરીપન પાલલાની ભજુંયી અંગેન ૫ત્રવ્મલશાય તેભજ   ટેરીપન ફીર  ફીર -ફજેટ 

ળાખાને ભકરલાની કાભગીયી.  
૩ તે્રની કચેયીના ટાઇ૫ યાઇટય અંગેનુ ંયીેયંગ તથા તનમતં્રણની કચેયીઓ વકશત ટાઇ૫ યાઇટય મતં્ર તેભજ ડુતરીકેટંગ મતં્રની ભજુંયીઓ અંગે તેભજ જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ ખાતે ફશાયની 

વ્મકકત વેથી ટાઇ૫ કાભગીયીની દયખાથતની ભજુંયીઓ અંગે તથા તે્રની કચેયીની વામકર યીેયંગ અંગેની કાભગીયી. 
૪  કચેયીના ઈ૫મગ વારૂ લતમભાન૫ત્ર ભગંાલલા અંગે. 
૫  તધકાયીશ્રીઓ વાથે પાઇર અંગે રૂફરૂ ચચામ ભાટેની કાભગીયી. 
૬  તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 
૭  કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
ે ટા હશવાફનીળ - ( ૩( )ચાર્જભાં  )શ્રી ી.ડી.યાઠોડ ,જુ.કરાકભ   
૧ વયકાયશ્રી તથા ફીજી સમ ઓથયીટીને ભકરલાત્ર થતા ં૫ખલાડીક, ભાવીક, ધમ લામકક, લામકક તભાભ યીટનમવ તેભજ યાખલાત્ર થતા ંયીટનમવ અંગેની કાભગીયી / યાજમકક્ષાના 

ભતં્રીશ્રી અંગે વકંરન ળાખાને ભકરલાની તભાભ ભાકશતી. 
૨  લખત લખત વયકાયશ્રી તયપથી તેભજ સમ કચેયીઓ તયપથી ભગંાલલાભા ંઅલતી જનયર ભાકશતી ભકરલાની કાભગીયી. 
૩ તભાભ પ્રકાયના વયકાયી ઠયાલ, ૫કય૫ત્ર તલગેયેની જાલણી કયલી તથા તેની વ્મલસ્થથત પાઇર યાખલી ને વફતંધત ળાખાઓને તથા જજલ્રા કચેયીઓને ભકરી અ૫લા ફાફતની 

કાભગીયી. 
૪  અ કચેયીન લામકક લશીલટી શલેાર પ્રતવઘ્ધ કયલા ભાટે વકંરનની તેભજ પ્રવતૃતઓની રૂ૫યેખા તૈમાય કયલા ફાફતની કાભગીયી. 
૫  તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 



 

૬  યેકડમ ળાખા શથતકના થુતભક અંગેની કાભગીયી. 
૭  તલબાગ ધ્લા્ાયા કચેયીના લશીલટી તનયીક્ષણ તેભજ એ .જી .ધ્લાવયા તવણી લખતે રેલામેર  યાઓની તુમતા અંગેની કામમલાશી. 
૮  લશીલટી ફાફત તેભજ વયકાયભા ંભકરાતી દયખાથતનુ ંયજીથટય. 
૯  કચેયી તથા તાફાની કચેયીભાથંી ભજુંયી થે અલતી ડ્રાઇલય તથા ૫ટાલાાના ગણલેળ /બટુ/ચં૫ર લગેયે ફાફત .  
૧૦ કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
ે ટા હશવાફનીળ શ્રી અય. એવ. બટ્ટ ્ 
૧  તાફાની કચેયીના ડેડથટક તનકારના ભજુંયીની કાભગીયી . 
૨  તે્રની કચેયી ભાટે ઈનાાની ઋત ુભાટે ભશકેભની ભજુંયી, ખવટટૃીની ખયીદી તલગેયે. 
૩ જજલ્રા કચેયીઓ ભાટે પતનિચય યીેયંગ તથા નલા ખયીદલા ભાટે ડેડથટક અટીકલ્વ કસડભ કયલા ભજુંયી અ૫લી સ્ગ્નળાભક મતં્ર, થટ્રંગરૂભ અગ યેતી બયી યાખલા ભાટે ડર, યીપીર 

તલગેયે ખયીદલાની ભજુંયી ફાફત  .ટંુક ભા ંડેડથટક અટીકલ્વને રગતી ફધી ફાફત.  
૪  અઈટ વવમથી વેલાઓ રેલાની તભાભ કાભગીયી . 
૫  જજલ્રા કચેયીઓના બાડાના ભકાન ભાટે ખચમની ભજુંયીઓ અ૫લી. 
૬ ખાતાકીમ લાશનને રગતી તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી જેલી કે, તધકાયીશ્રીઓના ગાડી અંગે ઇસડેસટ ભજુંય કયલા, તેને યીેયંગ ને અનુાચંગક ફાફતે ેટ્રર, ડીઝર ફીર લગેયે. 
૭  અઈટ વવમથી રીધેર ૫ટાલાાઓને તલતલધ ળાખાભા ંગઠલલા, શાજયીની નંધ યાખલી લગેયે . 
૮  ખાતાકીમ વતભતતના પ્રશ્નની કાભગીયી, એકળન તરાન અંગે. 
૯  ખાતાના કભમચાયીઓ ભાટે ઓખ૫ત્ર અંગેની કાભગીયી. 
૧૦ ટાઇીથટયને ખાવ ૫ગાય અંગે, લશીલટી તનયીક્ષણ અંગે, ળાખાની ફજેટ કાભગીયી. 
૧૧ કચેયીભા ંમજામેર ફેઠકની કામમલાશી નંધભા ંદળામલેર ળાખાના મદૃુાઓની તુમતા ફાફત. 
૧૨ નલી ળરૂ થમેર  /થનાય ેટા તતજયી કચેયીઓ ભાટે જરૂયીમાત મજુફ પતનિચય તેભજ સમ લથતઓુ યુી  ડલા ફાફત /તાફાની કચેયીઓની ખયીદી ફાફતની ભજુંયીઓ અંગેની કાભગીયી .  
૧૩ તનમતં્રણની કચેયીઓ ભાટે ૫યભેનેસટ એડલાસવ ભજુંયીની કાભગીયી. 
૧૪ કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
જુતનમય કરાકભ   -:શ્રી તલળાર ટેર      



 

૧ વાભાસમ ટર અવ્મેથી પડાલીને ળાખાઓ લાય છુટી ડી ીજીન શરના ળાખાઓના ખાનાભા ંયાખલી ને યજ વાજંે ૪ કરાક ૫શરેા દયેક ળાખાના યજીથટ્રી કરાકમ રઇ જામ તે અંગે 
ઘ્માન યાખવ ુને ન રઇ જામ ત તેની પયીમાદ અ વાથે વકંામેરા વીનીમય કરાકમને કયલી. 

૨ યજીથટય ષ્ટ એ .ડી. , ખાનગી, ધમવયકાયી, વેલાથીઓલાા ૫ત્ર, અલી ટર જે તે યજીથટયભા ંચઢાલી જે તે ળાખાને ૫શંચાડલાની તેભજ જે તે ળાખાના અય .વી.ની વશી રેલી.  
૩ ઈ૫યકત ફને્ન પ્રકાયની ટર જે તે ળાખાના કાયકુન રઇ ગમા ફાદ તેભના ઇસલડમ યજીથટયે નંઘ્મા ફાદ તેની એક કાફમન કી તેઓ ાવેથી ફીજા કદલવે ભેલી રેલ ને ઈકત ટર 

અ૫તી લખતે ગણત્રી કયલાની ખાવ કાજી યાખલી. 
૪  દયયજ વેસટ્રર યજીથટ્રીભાથંી અલતી વયકાયશ્રીની ટર ૫ટાલાા ભાયપતે ભગંાલી રેલી ને ભાકીગ ભાટે તધક્ષકશ્રીને યજુ કયલી. 
૫ વયકાયશ્રીની ટર ભાકમ કમામ ૫છી છી ભતા વઘી ટર વયકાયશ્રીના ટર યજીથટયે ચઢાલી તનમાભકશ્રી, વયંકુત તનમાભકશ્રીને લચંાણ એથમ મકુલી ને ૫યત અલે તેનુ ંખાવ ઘ્માન 

યાખવુ ંતથા જે તે ળાખાના અય .વી.ની વશી રઇ પાલણી  કયલી. 
૬ ટર કઇ ળાખાની છે તે વદંબમભા ંકઇ મશુ્કેરી ઈ૫સ્થથત થામ ત પ્રથભ અ વાથે વકંામેરા ેટા કશવાફનીળન વ૫ંકમ વાધલ ને તેભ છતા તનયાકયણ ન અલે ત તધક્ષકશ્રીન વ૫ંકમ 

વાધલ. 
૭ ળાવન -યેકડમ ળાખાને રગતી વયકાયી , ધમ વયકાયી ૫ત્ર તેભજ વાભાસમ ૫ત્રવ્મલશાય યજેયજ તધક્ષકશ્રી તેભજ કશવાફી તધકાયીશ્રી વભક્ષ મકુલા ને ૫યત અવ્મેથી જે તે યજીથટયભા ં

ફધી ટર ચઢાલી જે તે વીનીમય કરાકમને પાલણી કયલી. 
૮ ભકશન યુ થતા ળાવન -યેકડમ ળાખાન ભાવીક એયીમવમ યીટમ   તૈમાય કયલ ને તધક્ષકશ્રી વભક્ષ તા.૧ થી તા. ૫ સધુીભા ંયજુ કયલા તકેદાયી યાખલી. 
૯  જુના યેકડમને રગતી કાભગીયીભા ંવીનીમય કરાકમ વાથે ભીને વઘી કાભગીયી ણુમ કયલી. 
૧૦ તધકાયીશ્રીઓ વાથે પાઇર અંગે રૂફરૂ ચચામ ભાટેની કાભગીયી. 
૧૧ તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 
૧૨ કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
જુતનમય કરાકભ   -:શ્રી ડી.કે.દેવાઆ   
૧ કચેયીની જુદી જુદી ળાખાઓભાથંી અલતી યલાનગી ભાટેની ટર વશી કયીને થલીકાયલી, જેભાથી વયકાયશ્રીને ભકરલાની ટર, યજીથટય એ .ડી.થી ભકરલાન ્ી ટર જુદી ડલી ને 

ફાકી યશતેી ટરભાથંી તનમતં્રણની કચેયીઓભાનંી ટર કચેયીલાય રગ કયલી તેભજ સમ ટર વફંતંધત કચેયીઓને ભકરલાની કાભગીયી, તેના કલય તૈમાય કયલા,ં તેનુ ંલજન કયી 
ટીકીટ કેટરા કકંભતની રગાલલી તે નકકી કયી યજીથટયભા ંકલયલાય ટીકીટની નંધણીની કાભગીયી. 

૨ ફે્રસકંગ ભળીનથી કલય ઈ૫ય ટીકીટની છા૫ ડલાની કાભગીયી. 
૩ વતલિવ ષ્ટેીજ થટે૫ર્મી  તેભજ પેૌયસકંગ ભળીનના લ૫યાળના કશવાફ યજે યજ તૈમાય કયી ેટા કશવાફનીળ  /કશવાફનીળની વશીભા ંમકુલાની કાભગીયી.  



 

૪ વેસટ્રર યજીથટ્રીની ટર તથા વયકાયશ્રીભા ંભકરલાની ટરના કલય તૈમાય કયી ૫ટાલાા ભાયપત વેસટ્રર યજીથટ્રી ખાતે ભકરલાની કાભગીયી. 
૫  ફે્રસકંગ ભળીનભા ંયકભ યુાલલા જલાની કાભગીયી તેભજ ફે્રસકંગ ભળીન વતલિવભા ંરઇ જલાની કાભગીયી. 
૬  કચેયીની થથાતનક ટર ૫શંચથીભા ંનંધી ૫ટાલાા ભાયપત ભકરલાની કાભગીયી. 
૭  તધકાયીશ્રીઓ વાથે પાઇર અંગે રૂફરૂ ચચામ ભાટેની કાભગીયી. 
૮  તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા અંગેની કાભગીયી. 
૯  કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
 
જુતનમય કરાકભ   -:ટેફર   -૮     
૧  ળાખાના કભમચાયીઓ ધ્લાપયા અ૫લાભા ંઅલતા મવુદૃા નંધ, ૫ત્રક ટાઇ૫ કયલા અંગેની કાભગીયી. 
૨  ળાખાભા ંપાલેર કર્મતયટુયની થટેળનયી ભગંાલલા ઇસડેસટ ભકરલાની કાભગીયી. 
૩  ળાખાભા ંપાલેર કર્મતયટુય દુયથત કયલા અંગેની કામમલાશી. 
૪ કર્મતયટુયભા ંઈ૫મગભા ંરેલાભા ંઅલેર ભાકશતીની વપટકી તૈમાય કયલી તથા તલબાગભા ંજરૂય જણામે ઇસથટર કયલા અંગેની કાભગીયી. 
૫  ભાકશતી થટય કયલા અંગે પરી /વી.ડી .ભેલલા અંગેની કાભગીયી.  
૬  તધકાયીશ્રીઓ વાથે પાઇર અંગે રૂફરૂ ચચામ ભાટેની કાભગીયી. 
૭  તધકાયીશ્રીઓ ભાટે ગાડીની ભાગંણી થમે ડ્રાઇલયને ફરાલલા જલા તથા લાશનની વ્મલથથા  અંગેની કાભગીયી. 
૮  કશવાફી તધકાયીશ્રી તયપથી જે કાઇ લધાયાની કાભગીયી વં૫લાભા ંઅલે તે. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 તારીભ ળાખા  
 
તારીભ તધકાયી (લગભ-૧) 
(૧)  લાતિક તારીભ કામમકભૂ તૈમા૨ કયી તે મજુફ તારીભ કામમક્રભ ગઠલી તારીભ અ૫લી તથા    
       તનષ્ણાતં વ્માખ્માતાશ્રીઓની માદી તૈમા૨ કયાલલી. 
(૨)    તારીભ કામમક્રભ અંતગમત વ્માખ્માન રેલાની કાભગીયી.  
(૩)   તારીભાથીઓને દ્યતન તારીભ વાકશત્મ રુૂ ાડલાનુ ંતથા ખાતાકીમ ૫યીક્ષાના વદંબમભા ંતારીભ  
       કેસદૂ ઘ્લાયા તારીભાથીઓની પ્રલમ ૫યીક્ષા મજી તેઓને ખાતાકીમ ૫યીક્ષા ભાટે તૈમા૨ કયાલલાની છે.  
(૪)   લધભુા ંદયેક તારીભ કામમકભૂના અંતભા ંતારીભાથીઓ ાવેથી સચૂન ભેલી તેનુ ંપ્રથુ્થક૨ણ કયી  
       વાયા  સચૂનન ભર ક૨લાની કાભગીયી. 

(૫)    ખાતાના લગમ-૩ ના કભમચાયીઓને રગતી તવતનમયીટીને રગતી ફાફત તારીભ તધકાયી લગમ-૧  
        ઘ્લાયા  વબંાલાભા ંઅલે છે.  

         
       હશવાફી તધકાયી (લગભ-૨) 
        (૧)   કશવાફી તધકાયી લગમ-૨ ઘ્લાયા  તારીભ કામમક્રભભા ંભદદરૂ થવુ.ં 
        (૨)    ળાખાની કશવાફી તેભજ લશીલટી ફાફતભા ંભદદરૂ થવુ.ં 
        (૩)    કશવાફી તધકાયી (લગમ-૨) દ્વાયા કટમ ને રગતી ફાફતની કાભગીયી વબંાલાભા ંઅલે છે.  
        (૪)    ખાતાકીમ કયક્ષા તેભજ તારીભાતં કયક્ષાની કાભગીયીભા ંભદદરૂ થવુ.ં  
 



 

તારીભ તધિક-    

 
(૧)  લાતિક તારીભ કામમકભૂ મજુફ તારીભલગોનુ ંઅમજન ક૨લાભા ંતારીભ તધકાયીને ભદદરૂ૫ થલાની   
      કાભગીયી  
(૨)  તારીભ કેસદૂભા ંઅભતંત્રત વ્માખ્માતાઓ શાજ૨ ૨શી ળકે તે ભાટે જરૂયી વ્મલથથા ગઠલલી. 

(૩)  તારીભાતં ૫યીક્ષાનુ ંવચંારન ક૨વુ.ં  
(૪)  તારીભ વફંતંધત વ૨કા૨શ્રીને ક૨લાની દ૨ખાથત / ૫ત્ર વ્મલશા૨ની કાભગીયી   
(૫)  તારીભનુ ંથટડી ભટીયીમર દ્યતન ફનાલલા જરૂયી કાભગીયી ક૨લી. 
 
વફ-ઓહડટ૨   
 
(૧) તારીભ કામમકભૂ મજુફ પાઇર તૈમા૨ ક૨લી.  
(૨) તારીભ લગો ભાટે ૫વદંગી ાભેર કચેયીઓને તારીભ કામમકભૂની જાણ ક૨લી,  
(૩) તારીભ ભાટે અભતં્રણ અેર વ્માખ્માતાને તારીભ લગમના  તાવની ૫ત્ર ઘ્લાયા  જાણ ક૨લી   
(૪) તારીભ અંગે ફજેટ તૈમા૨ ક૨વુ,ં  
(૫) ભાનદ વ્માખ્માતાને ભાનદ લેતનના ચકુલણાના હુકભ તૈમા૨ ક૨લા.  
(૬) ભાતવક પ્રગતત શલેાર તૈમા૨ ક૨લ  

     (૭) તારીભકેસદૂ શથતક વબંાલાભા ંઅલતી રામબે્રયીના થુતકની પાલણી ૫૨ત ભેલલાની ને  



 

          થુતકની  મગ્મ જાલણી તથા બોતતક ચકાવણીને રગતી કાભગીયી   
(૮) તારીભ કામમકભૂ ભાટે ચા-કપી-ચફન્દ્થકટના  ખચમ ભાટે ઈચ્ચકફીરથી ઈગલેર નાણાનં કશવાફ  
     તનબાલલાની કાભગીયી તથા  યકડ જાલણીની કાભગીયી 
 
જુ.કરાકભ -કભ-ટાઇીસ્ટ 
(૧)  તારીભ તધકાયી તથા તારીભ તધક્ષકની સચુના મજુફની કાભગીયી  
(૨)  તારીભના હુકભ, અભતં્રણ ૫ત્ર, ભાનદલેતન હુકભ, તલગેયે ટાઇ૫ ક૨લાની કાભગીયી  
(૩)  ૫ત્ર ટારભા ં૨લાના ક૨લાની તથા ટાર થલીકા૨લાની કાભગીયી.  
(૪)  તારીભ કેસદૂભા ંઅલેર તારીભ તધકાયી વભક્ષ ટાર લચંાણભા ંમકૂલાની તથા તેને અનવુચંગક  
      કાભગીયી. 
(૫)  ળાખા તધકાયી ત૨પથી વં૫લાભા ંઅલતી સમ કાભગીયી.   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

તનમભ વગં્રશ-૩ 
તનણભમ રેલાની પ્રહકમાભા ંનવુયલાની કામભધ્ધતત. 

૯.૧ જુદા જુદા મદૃુાઓ અંગે તનણભમ રેલા ભાટે કઇ 
કામભ૫ઘ્ધતત નવુ૨લાભા ંઅલે છે ? 
 

અ ખાતાની કાભગીયીને રિભાં રેતા ં તનણભમ રેલા ભાટે પ્રશ્ન નવુા૨ નીચે મજુફના તનમભોને નવુા૨લાભા ં
અલે છે.  
૧) ગજુયાત નાણાકંીમ તનમભો-૧૯૭૧ 
૨) ગજુયાત મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨ 
૩) ગજુયાત તતજોયી તનમભો-૨૦૦૦ 
૪) મુફંઇ અકસ્સ્ભક ખચભ તનમભો-૧૯૫૯ 
૫) ગજુયાત યાજ્મ વેલા (લતભણ ૂકં તથા તળસ્ત ને ીર) ના તનમભો-૧૯૭૧ 
૬)વાભાન્મ બતલષ્મતનતધ તનમભો 
૭) નાણાકંીમ વત્તા (વો૫ણી)ના તનમભો ૧૯૯૮ ની જોગલાઇઓ તથા વ૨કા૨શ્રીના લખતો લખતના ૫હય૫ત્રો/ ઠયા 
લો ન્લમે કામભ૫ઘ્ધતત નવુ૨લાભા ંઅલે છે.  
 

૯.૨ ગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ તનણભમ રેલા 
ભાટેની દસ્તાલેજી કામભ૫ઘ્ધતત/ઠયા લેરી 
કામભ૫ઘ્ધતતઓ તનમભ ભા૫ દંડો/તનમભો કમા કમા 
છે ? તનણભમ રેલા ભાટે કમા કમા સ્તયે તલચા૨ 
ક૨લાભા ંઅલે છે.  

ઈ૫૨ ૯.૧ ભા ંઈલ્રેખ કયેર તલગતે તનણભમ રેલાભા ંઅલે છે.  

૯.૩ તનણભમને જનતા સધુી ૫શંચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા 
છે ?  

અ ખાતાને રગતી કાભગીયી વ૨કાયી કચેયીઓ, તનવતૃ્ત વ૨કાયી તધકાયી/કભભચાયી વાથે વકંામેર છે. તેભજ 
જનતા વાથે વીધો વ૫ંકભ નશીલત શોમ વ્મહકતગત હકસ્વાભા ં ૫ત્ર વ્મલશા૨થી ભાશીતી અ૫લાભા ંઅલે છે તે 
ઈ૫યાતં જાશ૨ે જનતા ભાટે ે ન્ળન૨ની શમાતીની ખયા ઇ, પનુઃ રગ્ન અંગેનુ ંપ્રભાણ૫ત્ર ભોકરી અ૫લા ભાટે 
પનુઃ તનયહુકત ભેલેર નથી, અલક અધાયીત કુટંુફ ે ન્ળન  અલકની ભમાભદાથી અલક લધતી નથી તેવુ ં



 

પ્રભાણ૫ત્ર લગેયે ભાશીતી ખાતા દ્વાયા  સ્થાતનક લતભભાન ૫ત્રોભા ંવભમાતંયે અ૫લાભા ંઅલે છે.  
૯.૪ તનણભમ રેલાની પ્રહકમૂાભા ંજેના ભતંવ્મ રેલાના છે 

તે તધકાયીઓ કમા છે ?  
હશવાફી તધકાયી, 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 

૯.૫ તનણભમ રેના૨ અંતતભ વત્તાતધકાયી કોણ છે ?  તનમાભક 
 

૯.૬ જે ગત્મની ફાફતો ઈ૫૨ જાશ૨ે વત્તા તધકાયી 
દ્વાયા  તનણભમ રેલાભા અલે છે તેની ભાશીતી 

વાભેર ળાખાઓની તલગતો નવુા૨ 

ળાળન યા.. ળાખા (A) 

ક્રભ નફંય  તલગત 

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ છે તે તલમ ૧)ફદરી 
૨)ફઢતી,  
૩)પ્રતતતનયહુકત 
૪)વીનીમોયીટી,  
૫)તનવતૃત્ત,  
૬)૫હય૫કલ તનવતૃત્ત-વભીિા,  
૭)ખાતાકીમ તાવ તથા તળિાત્ભક કામભલાશી,  
૮)સ્ટેંગ-૫,  



 

૯)ડીભડેઇટ, ૫ગા૨ ફાધંણી,  
૧૦)ખાનગી શલેાર પાઇરો તનબાલણી  
૧૧)ખાનગી શલેાર તલરૂઘ્ઘ ્નંધની જાણ,  
૧૨)૨જા ભજુંયી   
૧૩)યાજ્મ ફશા૨ મવુાપયી,  
૧૪)ખાવહકસ્વા તયીકે રીધેર તફીફી વા૨લા૨, 
૧૫)ઈચ્ચ ૫ગા૨ ધો૨ણ,  
૧૬)ે ન્ળન,  
૧૭)લશીલટી કાભકાજ વાભેના કોટભ કેવો અંગે ાયા લાઇઝ યીભાકભવો,  
૧૮)તલધાનવબા પ્રશ્નોના વકંરન,  
૧૯)વેલા તનમભો વદંબે ભાગભદળભન, (તાફાની કચેયીઓ ભાટે) 
તલબાગ દ્વાયા  ભગંાલલાભા ંઅલતી લશીલટી પ્રહકમૂા વદંબેની વકંરીત ભાશીતી ભોકરલી. 
૨૦) ભાશીતી (ભેલલાના) તધતનમભ-૨૦૦૫ અંતભગતની વઘી કાભગીયી. 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા તનદેળ જ કઇ 
શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ તેભજ નાણા ંતલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, ઠયા લો, ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં 
ભાગભદળભન તથા તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨ સધુાયેર ઈ.૫.ધો. અંગેના તા.૧૬-૮-૯૪ ના ઠયા લની જોગલાઇઓ 
તેભજ અયોગ્મ ને ૫હયલા૨ કલ્માણ તલબાગના તફીફી વા૨લા૨ અંગેના તનમભો. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તલમો ૈકી લગભ-૧ જુનીમ૨ ડયટુી તેભજ વીનીમ૨ ડયટુીના તધકાયીઓના હકસ્વાભાં તનમાભકશ્રીની બરાભણ/ દ૨ખાસ્તને નરુિીને વ૨કા૨શ્રી 
નાણા ંતલબાગને અખયી વત્તા.  
૨)ખાતાના વીધા તનમતં્રણ શઠેના લગભ-૧ તથા લગભ-૨ ના તધકાયીઓની ૨જા ભજુંયી અંગેની વત્તા વો૫ણીના તનમભો ન્લમે તનમત ભમાભદાભાં ૨જાઓ ભજું૨ 
ક૨લાની શોદૃાની રૂએ તનમાભકશ્રીને વપં્રણભ વત્તા.  
૩)લગભ-૨ ના તધકાયીઓની ફદરી- તનભણ ૂકં/ પ્રતતતનયહુકતની વર્ં૫ણભ વત્તા. 



 

૪) ફાકીના તભાભ તલમો ભાટે ખાતાના લડાની રૂએ ભેર વત્તાઓ નવુા૨ ભરના તનણભમ ભાટે તનમાભકશ્રીને વપં્રણભ વત્તાઓ છે.  
૫)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, લશીલટી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ)  
 
તેભજ વયંકુત તનમાભકશ્રી દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભાં અલે છે. તનણભમને અધીન તે અંગેના 
અદેળો નવુા૨ ૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભાં અલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ંવકંામેર 
તધકાયીઓન શદૃ 

લશીલટી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 
વ૨કા૨શ્રીના  નાણા ંતલબાગ 

ઈ૫૨ જણાલેર તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન શમ ત કમા ં
ને કેલી યીતે ીર ક૨લી ?  

વ૨કા૨શ્રીના નાણા ંતલબાગ 

 

 ળાળન ણફ.યા..-૧ ળાખા (B) 

ક્રભ નફંય  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ છે તે તલમ ૧)ફદરી 



 

૨)ફઢતી,  
૩)પ્રતતતનયહુકત 
૪)યોસ્ટ૨ ૨જીસ્ટ૨,  
૫)તનવતૃત્ત,  
૬)૫હય૫કલ તનવતૃત્ત-વભીિા,  
૭)ખાતાકીમ તાવ તથા તળિાત્ભક કામભલાશી,  
૮)સ્ટેંગ-૫,  
૯)ડીભડેઇટ, ૫ગા૨ ફાધંણી,  
૧૦)ખાનગી શલેાર પાઇરો તનબાલણી  
૧૧)ખાનગી શલેાર તલરૂઘ્ઘ ્નંધની જાણ,  
૧૨)૨જા ભજુંયી   
૧૩)પ૨જીમાત યા શ જોલાનો વભમ,  
૧૪)ખાવહકસ્વા તયીકે રીધેર તફીફી વા૨લા૨, 
૧૫)ઈચ્ચ ૫ગા૨ ધો૨ણ,  
૧૬)ખાતાની જગ્માઓ/ શંગાભી જગ્માને રગતી ફાફતો,  
૧૭)લશીલટી કાભકાજ વાભેના કોટભ કેવો અંગે ાયા લાઇઝ યીભાકભવો,  
૧૮)તલધાનવબા પ્રશ્નોના વકંરન,  

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા તનદેળ જ કઇ 
શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ તેભજ નાણા ંતલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, બ૨તી તનમભો, ઠયા લો, ૫હય૫ત્રો 



 

તેભજ ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં ભાગભદળભન તથા તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨, ગજુયાત યાજ્મ વેલા 
(લતભણ ૂકં તથા તળસ્ત ને ીર) ૧૯૭૧,  સધુાયેર ઈ.૫.ધો. અંગેના તા.૧૬-૮-૯૪ ના ઠયા લની જોગલાઇઓ તેભજ અયોગ્મ 
ને ૫હયલા૨ કલ્માણ તલબાગના તફીફી વા૨લા૨ અંગેના તનમભો. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તભાભ તલમો ભાટે ખાતાના લગભ-૩ ના તભાભ કભભચાયીઓના હકસ્વાભા ંતાફાની કચેયીઓ ત૨પથી ભેર દ૨ખાસ્તો 
અંગે તભાભ વેલા તલમક ફાફતો અંગે તનણભમ રેલાની વપં્રણભ વત્તા તનમાભક તયીકે ખાતાના લડા ને તનભણ ૂકં તધકા૨ની રુએ 
પ્રાપ્ત વત્તા નવુા૨ તનમાભકશ્રી કિાએ તનણભમ રેલાભા ંઅલે છે.  
૨)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, લશીલટી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ) તેભજ 
વયંકુત તનમાભકશ્રી દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને 
અધીન તે અંગેના અદેળો નવુા૨ ૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ંવકંામેર 
તધકાયીઓન શદૃ 

લશીલટી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 
વ૨કા૨શ્રીના  નાણા ંતલબાગ 
 
 

ઈ૫૨ જણાલેર તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 



 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન શમ ત કમા ં
ને કેલી યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 



 

ળાળન.ણફ.યા..-૨ળાખા (C) 

ક્રભ નફંય  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ છે તે તલમ ૧)વીધી બ૨તી 
૨)ફઢતી,  
૩)પ્રતતતનયહુકત 
૪)યોસ્ટ૨ ૨જીસ્ટ૨,  
૫)તનવતૃત્ત,  
૬)૫હય૫કલ તનવતૃત્ત-વભીિા,  
૭)ખાતાકીમ તાવ તથા તળિાત્ભક કામભલાશી,  
૮)સ્ટેંગ-૫,  
૯)ડીભડેઇટ, ૫ગા૨ ફાધંણી,  
૧૦)ખાનગી શલેાર પાઇરો તનબાલણી  
૧૧)ખાનગી શલેાર તલરૂઘ્ઘ ્નંધની જાણ,  
૧૨)૨જા ભજુંયી   
૧૩)પ૨જીમાત યા શ જોલાનો વભમ,  
૧૪)ખાવહકસ્વા તયીકે રીધેર તફીફી વા૨લા૨, 
૧૫)ઈચ્ચ ૫ગા૨ ધો૨ણ,  
૧૬) ે ન્ળનને રગતી કાભગીયી  
૧૭)લશીલટી કાભકાજ વાભેના કોટભ કેવો અંગે ાયા લાઇઝ યીભાકભવો,  



 

૧૮)તલધાનવબા પ્રશ્નોના વકંરન,  

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા તનદેળ જ કઇ 
શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ તેભજ નાણા ંતલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, બ૨તી તનમભો, ઠયા લો, ૫હય૫ત્રો તેભજ 
ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં ભાગભદળભન તથા તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨, ગજુયાત યાજ્મ વેલા (લતભણ ૂકં 
તથા તળસ્ત ને ીર) ૧૯૭૧,  સધુાયેર ઈ.૫.ધો. અંગેના તા.૧૬-૮-૯૪ ના ઠયા લની જોગલાઇઓ તેભજ અયોગ્મ ને ૫હયલા૨ 
કલ્માણ તલબાગના તફીફી વા૨લા૨ અંગેના તનમભો. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તભાભ તલમો ભાટે ખાતાના લગભ-૩ ના તભાભ કભભચાયીઓના હકસ્વાભા ંતાફાની કચેયીઓ ત૨પથી ભેર દ૨ખાસ્તો અંગે 
તભાભ વેલા તલમક ફાફતો અંગે તનણભમ રેલાની વપં્રણભ વત્તા તનમાભક તયીકે ખાતાના લડા ને તનભણ ૂકં તધકા૨ની રુએ પ્રાપ્ત વત્તા 
નવુા૨ તનમાભકશ્રી કિાએ તનણભમ રેલાભા ંઅલે છે.  
૨)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, લશીલટી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ) તેભજ 
વયંકુત તનમાભકશ્રી દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને 
અધીન તે અંગેના અદેળો નવુા૨ ૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ંવકંામેર 
તધકાયીઓન શદૃ 

લશીલટી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 
વ૨કા૨શ્રીના  નાણા ંતલબાગ 

ઈ૫૨ જણાલેર તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
ઇ-ભેઇર એડ્રવઃ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  



 

આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન શમ ત કમા ં
ને કેલી યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

ળાળન યેકડભ ળાખા (D) 

ક્રભ નફંય  તલગત 
જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ છે 
તે તલમ 

૧) ડેડ સ્ટોકની ખયીદી, તાફાની જજલ્રા કચેયીઓ વહશત. 
૨) કચેયીના ણફલ્ડંગની તનબાલણી. 
૩) યેકડભની જાલણી/ તનબાલણી 
૪) ભાઇક૨ / નોન ભાઇકટ૨ ચેકના છા૫કાભ ફાફત. 
૫) ટેરીપોનની ભજુંયીઓ 
૬) સ્ટેળનયી પોર્મવભ, ઇન્ડેન્ટ લગેયે 
૭) કચેયીના ઇરેકરોનીક વાધનોની તનબાલણી 
૮) વ૨કાયી લાશનોની તનબાલણી 
૯) તાફાની કચેયીઓના વીલીર/ લીજી કાભની લશીલટી  
   ભજુંયી. 
૧૦) કચેયી ઈ૫મોગી ચીજ લસ્તઓુની ખયીદી. 
૧૧) તભાભ કચેયીઓભા ંભકાન બાડ ેયા ખલાની ભજું૨ઓ. 

ભાગમદળમક સચુન /કદળા તનદેળ 
જ કઆ શમત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ ,નાણા ં તલબાગ, ઈદ્યોગ ખાણ ને તલજી તલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, ઠયા લો , ૫હય૫ત્રો 
તેભજ ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં ભાગભદળભન તથા તલમને નરુૂ૫ મુફંઇ અકસ્સ્ભક ખચભના તનમભો ૧૯૫૯ તથા નાણાકંીમ વત્તા વો૫ણી તનમભો-



 

૧૯૯૮ના તનમભો. 
ભરની પ્રકક્રમા  ૧)ઈ૫યોકત તભાભ ફાફતો અંગે જજલ્રા કિાએથી ભેર દ૨ખાસ્તો ન્લમે નાણાકંીમ વત્તાઓ તનમાભકશ્રી હશવાફ ને તતજોયીઓને પ્રાપ્ત છે. 

વ૨કા૨શ્રીના ક૨કવ૨ના અદેળો નવુા૨ ખયીદલા ધાયેર ડેડસ્ટોક ભાટે વ૨કા૨શ્રીના નાણા ં તલબાગની નભુતત ભેલી ખયીદીની કામભલાશી 
ક૨લાભા ંઅલે છે.  
૨)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, હશવાફી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ) તેભજ વયંકુત તનમાભકશ્રી 
દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને અધીન તે અંગેના અદેળો નવુા૨ 
૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ  રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીન શદ   

હશવાફી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 
વ૨કા૨શ્રીના  નાણા ંતલબાગ 

ઈ૫૨ જણાલેર તધકાયીઓના 
વ૫ંકમ અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન શમ 
ત કમા ંને કેલી યીતે 
ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 



 

ળાવન ૫યીક્ષા ળાખા. (E) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) લગભ-૪ની વીધી બ૨તી. 
૨) ફદરી લગભ-૪ 
૩) લગભ-૪ ની વીનીમોયીટી 
૪) લગભ-૪ જભામળી વભમ 
૫) લગભ-૪ ખાતાકીમ તાવ / તળિાત્ભક કામભલાશી 
૬) લગભ-૪ યોસ્ટ૨ ૨જીસ્ટ૨ 
૭) લગભ-૪ ના ઈ.૫.ધો.  
૮) ણફન યાજ્મ૫તત્રત કભભચાયીઓની ૫યીિાની કામભલાશી 
૯) વીધી બ૨તીથી તનભામેર લગભ-૧થી૩ ના તધકાયીઓ/કભભચાયીઓની ખાતાકીમ ૫યીિા 
૧૦) ખાતાના લગભ-૧ થી લગભ-૩ ના કભભચાયીઓ/તધકાયીઓના ખાતાકીમ ૫યીિા રિી તારીભ મોજલા ફાફત. 
૧૧) લગભ-૪ ના કભભચાયીઓની ખાનગી શોસ૫્ત ટરભા ંરીધેર તફીફી વા૨લા૨ ખાવ હકસ્વાભા ંભજું૨ ક૨લા ફાફત. 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ ,નાણા ંતલબાગ, લખતો-લખતની ૫યીિાના તનમભોના જાશ૨ે નાભા,  ઠયા લો, ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ, 
ઈ૫યાતં ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨ ગજુયાત યાજ્મ વેલા (લતભણ ૂકં તથા તળસ્ત ને ીર)ના તનમભો ૧૯૭૧ તથા વ૨કા૨શ્રીના 
નાણા ંતલબાગના તા.૧૬-૮-૯૪ની ઠયા લની સચૂનાઓ.  

ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તભાભ ફાફતો અંગે જજલ્રા કિાએથી ભેર દ૨ખાસ્તો ન્લમે લશીલટી વત્તાઓ તનમાભકશ્રી હશવાફ ને તતજોયીઓને પ્રાપ્ત છે.  
૨)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, હશવાફી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ) તેભજ વયંકુત તનમાભકશ્રી 
દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થ ે૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને અધીન તે અંગેના અદેળો નવુા૨ 
૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 

JCLJ8L VlWSFZL 

GFIA lGIFDS sJCLJ8f 



 

શદૃ ;\I]ST lGIFDS 

lGIFDS 

;ZSFZzLGF  GF6F\ lJEFU 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 

ળાળન વીનીમોયીટી ફાફત ળાખા. 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) લગભ-૩ ના કભભચાયીઓની વીનીમોયીટી. 
૨) વીનીમોયીટીના અધાયે લગં-૩ ના કભભચાયીઓની નભુાતનત તાયીખ અ૫લા ફાફત. 
 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ ,નાણા ંતલબાગ, લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ/ઠયા લો/ ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ . 

 ભરની પ્રકકમૂા ૧)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, લશીલટી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ) તેભજ વયંકુત તનમાભકશ્રી 
દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને અધીન તે અંગેના અદેળો નવુા૨ 



 

૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.  
તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

લશીલટી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 
વ૨કા૨શ્રીના  નાણા ંતલબાગ 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 

ળાળન કોટભ  ફાફત ળાખા (F) 

કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) લગભ-૧થી ૪ ના કભભચાયીઓ/તધકાયીઓના નાભદા૨ રીબ્યનુરભા ંથમેર ીરને રગતા કેવોને રગતી ફાફત. 
૨) લગભ-૧થી ૪ ના કભભચાયીઓ/તધકાયીઓના નાભદા૨ નાભદા૨ લડી દારતોભા ં થમેર ીરન રગતા કેવોને  
રગતી ફાફત. 
૩) જજલ્રા/તાકુા કોટભ કેવોને રગતી ફાફત 



 

૪) કુર ૫(ાચં) તળિણ હરબ્યનુરના કેવોને રગતી ફાફત 
૪) નાભદા૨ રીબ્યનુર તથા નાભદા૨ લડી દારતભા ંદાખર થમેર કેવોના ચકુાદો અલતા ં તેને નરુૂ૫ કાભગીયી જેલીકે ચકુાદાની ભરલાયી 
ક૨લી / કયા લલી થલા ીર ક૨લી કે કયા લલી. 
૬) ખાતાના ગ૫ૃ-૪ ના કભભચાયીઓની વેલા તટૂ જોડી અ૫લા અંગેની કાભગીયી. 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ ,નાણા ંતલબાગ, લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ/ઠયા લો/ ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ . 

ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તભાભ ફાફતો અંગે જજલ્રા કિાએથી ભેર દ૨ખાસ્તો ન્લમે લશીલટી વત્તાઓ તનમાભકશ્રી હશવાફ ને તતજોયીઓને પ્રાપ્ત છે.  
૨)પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, લશીલટી તધકાયી, નામફ તનમાભકશ્રી (લશીલટ) તેભજ વયંકુત તનમાભકશ્રી 
દ્વાયા  ચકાવણી / સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થ ે૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને અધીન તે અંગેના અદેળો નવુા૨ 
૫ત્ર વ્મલશા૨ તેભજ કામાભરમ અદેળો લગેયે ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

લશીલટી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (લશીલટ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 
વ૨કા૨શ્રીના  નાણા ંતલબાગ 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  



 

શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમભ વગં્રશ-૩ 
તતજયી તનમતં્રણ ળાખા (G) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ છે તે તલમ ૧) ગજુયાત તતજોયી તનમભો-૨૦૦૦ તથા વ૨કા૨શ્રીના નાણા ંતલબાગના ઠયા લો, ૫હય૫ત્રો, તનમભોને 
થભઘટનને રગતી ફાફતો. 
૨) તતજોયીઓભા ંનલી પ્રથા દાખર ક૨લા અંગેની ફાફતો. 
૩) રેટ૨ ઓપ કે્રડીટને રગતી ફાફતો 
૪) નાગહયક તધકા૨ ૫ત્રને રગતો તલમ 
૫) ચેક પ્રથા, કાડિે પ્રથા તેભજ ે ન્ળન ચકૂલણાની ૫ઘ્ધતતના ભરીક૨ણ અંગેના ભાગભદળભનની કાભગીયી. 
૬) તતજોયી કચેયીના તધકાયીઓ લચ્ચે કાભગીયીની પાલણીનો તલમ. 
૭) ગજુયાત તતજોયી તનમભોભા ંસધુાયા લા ક૨લા અંગેની ફાફત 
૮) ે ન્ળનયોને રગતી તભાભ પહયમાદ/ પ્રશ્નો તથા ે ન્ળનયોના તફીફી વા૨લા૨ના ફીરો અંગેના તલમો. 
૯) તતજોયી / ૫ગા૨ ને હશવાફ કચેયીઓભા ંહશવાફો અંગે એ.જી./ફેન્ક તથા તતજોયીઓ ી.એ.ઓ વાથેના 
૫ત્ર વ્મલશા૨નો તલમ. 
૧૦) વ૨કાયી બ૨ણાને રગતી ફાફત 
૧૧) ફંક શડતાર / કભભચાયીની શડતાર લખતે તતજોયી કચેયી / ે ટા તતજોયી કચેયીએ ક૨લાની કાભગીયી 
અંગેની સચૂનાઓને રગતી ફાફત. 
૧૨) સ્ટેમ૫્વ/ ે ડ રોકને રગતી ફાફતોના તલમો 
૧૩) તતજોયી / ે ટા તતજોયી કચેયીભા ંથતી મા વબંતલત નાણાકંીમ ઈચા૫તને ટકાલલા ફાફતેના જરૂયી 
૫ગરા ંરેલા ફાફત. 



 

૧૪) જજલ્રા તતજોયી કચેયી, ે ટા તતજોયી કચેયી, ૫ગા૨ ને હશવાફ કચેયી, તલરૂઘ્ધ ન્મ 
તધકાયીઓ/કભભચાયીઓની પહયમાદના તલમો. 
૧૫) ૫વભનર ડીોઝીટ/૫વભનર રેઝ૨ એકાઈન્ટ ના ભેલણા તથા ઇન ઓ૫યેટીલ ી.ડી. હશવાફને રગતા 
તલમો. 
૧૬) નોન ફંકીગ ે ટા તતજોયીઓને ફંકંગભા ંપે૨લલા તથા નોન ફંકંગ તતજોયી ખાતે ક૨ન્વી ચેસ્ટ 
તનબાલલા ફાફત. 
૧૭) તતજોયી /ે ટા તતજોયીને ચેકબકુો તેભજ જરૂયી પોર્મવભ પયુા  ાડલા ફાફત. 
૧૮)સ્ટંગ રૂભભા ંહકંભતી જણવો, યોકડ ૨કભ તલગેયેની સ૨ુિીત જાલણી. 
૧૯) નલીન તતજોયી (ે ટા તતજોયી કચેયી) ળરૂ ક૨લા અંગેની કાભગીયી 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા તનદેળ જ કઇ શમ ત વ૨કા૨શ્રીના નાણા ં તલબાગના લખતો લખતની તધસચૂનાઓ, ઠયા લો  ઈ૫યાતં ભાગભદળભન તથા 
તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત તતજોયી તનમભો ૨૦૦૦, ગજુયાત નાણાકંીમ તનમભો-૧૯૭૧, નાણાકંીમ વત્તા 
(વં૫ણી) તનમભો-૧૯૯૮, મુફંઇ અકસ્સ્ભક ખચભ તનમભો-૧૯૫૯ તેભજ અયોગ્મ ને તફીફી વા૨લા૨ 
અંગેના તનમભો. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧) જજલ્રા તતજોયી તધકાયીની હક૨કોર ૨જા ભજું૨ ક૨લા અંગે. 
૨) જજલ્રા તતજોયી કચેયી/ ે ટા તતજોયી કચેયીભા ંટોકન ભજું૨ ક૨લા અંગ બરાભણ ક૨લા ફાફત. 
૩) તતજોયી ે ટા તતજોયી કચેયીભા ંનાણાકંીમ ગે૨યીતીના હકસ્વાઓની ચકાવણી કયી તનમભો મજુફ કામભલાશી 
ક૨લા બરાભણ ક૨લાની કાભગીયી. તથા ઇન ઓ૫યેટીલ ી.ડી.ી.એર.એ ફધં ક૨લાની વત્તા ન્લમેની 
કાભગીયી. 
૪) પ્રવગંો ાત કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, હશવાફી તધકાયી, નામફ તનમાભક 
(તતજોયી તનમતં્રણ) તેભજ વયંકુત તનમાભકશ્રી દ્વાયા  ચકાવણી/સચૂનો ણબપ્રામ નંધામા ફાદ તનમાભકને 
તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તનણભમને અધીન તે અંગેના અદેળો ૫ત્ર વ્મલમશા૨ તેભજ કામાભરમ 
અદેળથી ફશા૨ ાડલાભા ંઅલે છે.   



 

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ંવકંામેર 
તધકાયીઓન શદૃ 

હશવાફી તધકાયી 
નામફ તનમાભક (તતજોયી તનમતં્રણ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર તધકાયીઓના વ૫ંકમ અંગેની ભાશીતી વયંકુ્ત તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
 
તનધી તનયીિણ ળાખા (H) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) તાફાની તભાભ જજલ્રા તતજોયી કચેયીઓના લાભહક લશીલટી તનયીિણ શલેારના (લભલા૨) પ્રતભતા શલેાર ૫૨ત્લે તનણભમ રેલાની કાભગીયી.  
૨) તાફાની તભાભ ે ટા તતજોયી કચેયી ીઓના તત્રલાભહક  લશીલટી તનયીિણ શલેારના પ્રતભતા શલેાર ૫૨ત્લે તનણભમ રેલાની કાભગીયી.  

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

ગજુયાત તતજોયી તનમભો-૨૦૦૦ નવુા૨ ભરીક૨ણની સચૂનાઓ અ૫લાભા ંઅલે છે. તથા નાણા ંતલબાગના ઠયા લો તેભજ લડી કચેયીના ૫હય૫ત્રોથી 
ામેર સચૂનાઓના  ભરીક૨ણની કાભગીયી. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તભાભ ફાફતો અંગે જીલ્રા તતજોયી કચેયીઓ ત૨પથી ભેર પ્રતભતા શલેારની ચકાવણી ફાદ તે ૫૨ત્લે તલળે નોધ અ૫લાની થલા 



 

ગાૂશમ યા ખલાની  કાભગીયીની કામભલાશી ક૨લાભા ં અલે છે. પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, તનધી 
તનયીિણતધકાયી દ્વાયા  ચકાવણી, સચૂનો નંધામા ફાદ તનમાભકશ્રીને તનણભમ થે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તથા ભશત્લની ફાફતો અંગે તનમાભકશ્રીના 
અદેળો ભેલલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

તનધી તનયીિણ તધકાયી 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

ફીર-ફજેટ ળાખા. (I) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) તભાભ તધકાયીઓ/ કભભચાયીઓના ૫ગા૨ બથ્થા તથા શકક દાલાઓની ચકૂલણી 
૨) વ૨કા૨શ્રીભાથંી ગાૂન્ટ ભેલલી 
૩) તાફાની કચેયીઓને ગાૂન્ટની પાલણી 
૪) કચેયીના લડા તયીકેની પ૨જો 



 

૫) વ૨કાયી કભભચાયીઓને ભકાન ે ળગી 
૬) વ૨કાયી કભભચાયીઓને લાશન ે ળગી 
૮) ટંુકી મદુતની ે ળગી 
૯) લાભહક અંદાજ ૫ત્રક 
૧૦) અઠભાતવક- નલભાતવક અંદાજ ૫ત્ર 
૧૧) કામભી ે ળગીઓ 
૧૨) ૨જા ભજુંયી 
૧૩) કભભચાયીઓની ૫ગા૨ ફાધંણી 
૧૪) ખચભના હશવાફનુ ંભેલણુ ં
૧૫) વેલાોથી તનબાલણી 
૧૬) ઇન્કભટેિ યીટભન અંગેની કાભગીયી  

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ તેભજ નાણા ં તલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, ઠયા લો, ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં ભાગભદળભન તથા 
તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨, ગજુયાત યાજ્મ નાણાકંીમ તનમભો-૧૯૭૧, નાણાકંીમ વત્તા (વો૫ણી) તનમભો-૧૯૯૮, ગજુયાત તતજોયી 
તનમભો-૨૦૦૦. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧) ખાતાના તધકાયીઓ/કભભચાયીઓ ત૨પથી ભકાન/લાશન ે ળગીની ૨જીઓ ભળ્મેથી તેની ચકાવણી કયી ગતૂા કભૂ ૨જીસ્ટ૨ભા ંનંધી  પંડ પાલણી ભાટે 
વ૨કા૨શ્રી નાણા ં તલબાગને વાદ૨ ક૨લાભા ંઅલે છે. વ૨કા૨શ્રી ત૨પથી પંડ પાલણી હકુભ ભળ્મેથી ભકાન / લાશન ે ળગી ભજુંયી અંગેના તલતધલત હકુભો 
ક૨લાભા ંઅલે છે.  
૨) કભભચાયીઓના ૫ગા૨ ફાધંણી, વાભાન્મ બતલષ્મતનતધના અંળતઃ તથા અખયી ઈાડ તથા નલભાતવક ને લાભહક અંદાજ ૫ત્રો તૈમા૨ કયી તધિક ,હશવાફી 
તધકાયી, નામફ તનમાભક ભા૨પતે ભજુંયી ભેલલા ભાટે તનમાભકશ્રીને ૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે.   

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

હશવાફી  તધકાયી 
નામફ તનમાભક (તતજોયી તનમતં્રણ) 
તનમાભક 



 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

નામફ તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 5976 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જુથ તલભા ળાખા. (J) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) તલભા પંડ, ે ન્ળન પંડ અલક ખચભના હશવાફો નંધલા 
૨) ભાતવક હશવાફો ૨જીસ્ટ૨ભા ંનંધલા 
૩) એ.જી.વાથે હશવાફોના ભેલણા 
૪) વનદી તધકાયીઓના ભાતવક પાો કેન્ર વ૨કા૨ભા ંભોકરલો. 
૫) વનદી તધકાયીઓના તનવતૃત્ત મતુ્ય ુપ્રવગેં ફચત પંડના ચકૂલણા ફીરો તૈમા૨ ક૨લા. 
૬) લાભહક , અઠભાતવક અંદાજ૫ત્ર તૈમા૨ ક૨વુ.ં 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ તેભજ નાણા ં તલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, ઠયા લો , ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં 
ભાગભદળભન તથા તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨, ગજુયાત યાજ્મ નાણાકંીમ તનમભો-૧૯૭૧, નાણાકંીમ વત્તા (વો૫ણી) તનમભો-
૧૯૯૮, ગજુયાત તતજોયી તનમભો-૨૦૦૦. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧) વનદી તધકાયીઓને અલકો કેન્ર વ૨કા૨ભા ંભોકરલા તેભજ તનવતૃ્ત વભમના ફીરોના ચકૂલણા અંગેની કાભગીયી ળાખા દ્વાયા  તૈમા૨ કયી નામફ 
તનમાભકશ્રીને ૨જુ ક૨લા.   

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં હશવાફી  તધકાયી 



 

વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

નામફ તનમાભક (તતજોયી તનમતં્રણ) 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

નામફ તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
 
 

 
એચ.ડી.એપ.વી. ળાખા. 
કભૂ નફં૨ 

 

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧)કભભચાયીઓના ભકાન ે ળગીના શપ્તા/વ્માજના ભેલેરા ચેક જભા કયા લલા 
૨) કભભચાયીઓને ચેક ભળ્માની ૫શંચ ાઠલલી. 
૩) કભભચાયીઓના પ્રી ે ભેન્ટ ફાદ નો ડય ુપ્રભાણ૫ત ૂઅ૫વુ ં
૪) વફવીડીનુ ંફીર તૈમા૨ કયી ચેક ભેલલો. 
૫) કભભચાયીના નાભ જોગ રેઝ૨ તનબાલલા. 
૬) એ.જી.વાથે ભેલણુ ં



 

૭) લાભહક, અઠભાતવક, નલભાતવક અંદાજ૫ત્ર તૈમા૨ ક૨લા. 
૮) ફેન્ક ાવબકુ/ કેળબકુ તનબાલલી. 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગ તેભજ નાણા ં તલબાગની લખતો-લખતની તધસચૂનાઓ, ઠયા લો , ૫હય૫ત્રો તેભજ ન્મ સચૂનાઓ ઈ૫યાતં 
ભાગભદળભન તથા તલમને નરુૂ૫ ગજુયાત યાજ્મ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨, ગજુયાત યાજ્મ નાણાકંીમ તનમભો-૧૯૭૧, નાણાકંીમ વત્તા (વો૫ણી) તનમભો-
૧૯૯૮, ગજુયાત તતજોયી તનમભો-૨૦૦૦. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧) ળાખા ભા૨પતે નંધ દ્વાયા  ૨જુ થતા ભજુંયી હુકભો હશવાફી તધકાયી તેભજ નામફ તનમાભકશ્રી દ્વાયા  ભજું૨ ક૨લાભા ંઅલે છે.    
તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

હશવાફી  તધકાયી 
નામફ તનમાભક (તતજોયી તનમતં્રણ) 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

નામફ તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
બડંાય વત્માન (યાજ્મ) ળાખા   (K) 

S|D G\AZ  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) યાજ્મની વ૨કાયી કચેયીઓના સ્ટો૨ની બૌતતક ચકાવણીના ઓહડટ યીોટભ ૫૨ત્લેના પ્રતભતા શલેાર ૫૨ત્લે તનણભમ રેલાની કાભગીયી  



 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના ડ્રાપટ ઇન્સ્રકળન પો૨ સ્ટોવભ લેયીપીકેળન ઓગેનાઇઝેળનના ૧૯૭૧ ના ભેન્યુર મજુફ તથા વ૨કા૨શ્રીના નાણા ંતલબાગનો તા.૩૦-૬-

૧૯૬૦ ના ઠયા લ નફં૨ ; એપડી-૧૦૬૦-ડીએટી-ગ. 
ભરની પ્રકકમૂા ૧)ઈ૫યોકત તભાભ ફાફતો અંગે વ૨કાયી કચેયીઓ ત૨પથી ભેર પ્રતભતા શલેારની ચકાવણી ફાદ તે ૫૨ત્લે તલળે નોધ અ૫લાની થલા ગાૂશમ 

યા ખલાની કાભગીયીની કામભલાશી ક૨લાભા ંઅલે છે. પ્રવગંોાત ળાખાના કભભચાયીઓ દ્વાયા  નંધ ૨જુ થમા ફાદ તધિક, હશવાફી તધકાયી દ્વાયા  
ચકાવણી, સચૂનો નંધામા ફાદ વયંકુત તનમાભકશ્રીને તનણભમ થ ે૨જુ ક૨લાભા ંઅલે છે. તથા ભશત્લની ફાફતો અંગે તનમાભકશ્રીના અદેળો 
ભેલલાભા ંઅલે છે.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

હશવાફી તધકાયી (એવ.લી.ઓ-યાજ્મ) 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
આ-ભેઆર એડ્રવ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
  



 

ઇ.ડી.ી. ળાખા. (L) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧) યાજ્મભા ંનલી ળરૂ થતી કચેયીઓના ઈાડ તધકાયીના ઇ.ડી.ી.કોડ નફં૨ અ૫લા. 
૨) લડી કચેયી તથા તાફાની કચેયીઓ ભાટે શાડભલે૨/વોપટલે૨ની જરૂયીમાત મજુફ ખયીદી ક૨લા ફાફત. 
૩) કોર્મપ્યટુ૨/તપ્રન્ટયોની લાભહક તનબાલણી ક૨લા ફાફત. 
૪) કોર્મપ્યટુ૨ સ્ટેળનયીની ખયીદી ક૨લા ફાફત. 
૫) ખાતાના કભભચાયીઓને ભોડયરુ-૧-૨ ની તારીભ અ૫લા ફાફત. 
૬) તાફાની કચેયીઓ વહશતનંા કોર્મપ્યટુ૨ ભાટે સ્ે ૨ાટભ ખયીદલા ફાફત. 
૭) યાજ્મની તભાભ જજલ્રા તતજોયી કચેયી/ ી.એ.ઓ. કચેયી ત૨પથી ભેર ભાતવક હશવાફોની પરોી ડીસ્કના અધાયે જે તે ભાવના ઇનપટુ તૈમા૨ કયી 
નાણા ંતલબાગને ભોકરલા ફાફત. 
૮) હડવેર્મફ૨ અંતતત ભશકેભની ભાશીતી ગણત્રી. 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

વ૨કા૨શ્રીના નાણા ંતલબાગના રગ રગ ઠયા લો ૫હય૫ત્રો ન્લમે તનમત થમેર કામભ૫ઘ્ધતત. 

ભરની પ્રકકમૂા ૧) જજલ્રા તતજોયી કચેયીઓ ાવેથી / ી.એ.ઓ. ત૨પથી પરોી ડીસ્ક ઈ૫૨ ભેર ભાશીતીને પ્રોસે્રવ કયી તલતલધ અઈટપટુ તૈમા૨ ક૨લા તથા ઈ૫૨ 
દળાભલેર તભાભ તલમોની જજલ્રા તતજોયી કચેયી ત૨પથી ભેર દ૨ખાસ્તની ચકાવણી/ભજુંયીની કામભલાશી.  

તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

વીસ્ટભ એનારીસ્ટ 
હશવાફી તધકાયી 
વયંકુત તનમાભક (ઇ.ડી.ી) 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

વયંકુત તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૩૪૫ 
jtdiredp-dat@Gujarat.gov.in 

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 



 

dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તારીભ ળાખા. (M) 
કભૂ નફં૨  

જેના ૫૨ તનણમમ રેલાના૨ 
છે તે તલમ 

૧)લાભહક તારીભ કામભકભૂ 
૨) તારીભ ભાટે તારીભાથીઓની ૫વદંગી 
૩) તારીભ અ૫ના૨ તારીભ અ૫ના૨ તધકાયીઓની ભાશીતી 
૪) તનષ્ણાત વ્માખ્માઓની ૫વદંગી 
૫) તારીભાન્ત ૫યીિા 
૬) ખાતાકીમ ૫યીિા અંગે તારીભાથીઓની ૫વદંગી 

ભાગમદળમક સચૂન/કદળા 
તનદેળ જ કઇ શમ ત 

તલબાગ દ્વાયા  ભજું૨ થમેર તારીભ અંગેના ભાગભદળભક તવઘ્ધાતંો ને ઠયા લો/ ૫હય૫ત્રો 

ભરની પ્રકકમૂા ૧) લાભહક તારીભ કામભકભૂથી તારીભાથીની ૫વદંગી તલગેયે વભગ ૂપ્રહકમાભા ંતારીભ ળાખા, લશીલટી ળાખા, ૫યીિા ળાખા વકંામેર છે.  
તનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ં
વકંામેર તધકાયીઓન 
શદૃ 

તારીભ  તધકાયી 
વયંકુત તનમાભક 
તનમાભક 

ઈ૫૨ જણાલેર 
તધકાયીઓના વ૫ંકમ 
અંગેની ભાશીતી 

નામફ તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 



 

જ તનણમમ થી વતં ન 
શમ ત કમા ંને કેલી 
યીતે ીર ક૨લી ?  

તનમાભક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
આ-ભેઆર એડ્રવ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
તનમભ વગં્રશ -૪ 

કામભ કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધોયણ 
(૧)  લશીલટી ળાખા(A) (B) (C)  ળાળન યાજમતત્રત ળાખા/ળાળન ણફનયાજ્મતત્રત ળાખા-૧/૨ 

૧ બ૨તી ખારી ૫ડેર જગ્માઓને ઘ્માને રઇ વ૨કા૨ દ્વાયા  ભજુંયી ભેથી 
૨ ફદરી () જાશ૨ે કશતભા ંફદરી ભાટે વાભસમ લશીલટી તલબાગે અે ર ભાગમદળમન   સચુનાઓને ઘ્માને રઇ 

(ફ)  થલતલનતંી નવુા૨ ફદરીના કકથવાઓભા ંથલતલનતંી ફદરી ૨જીથટ૨ના ક્રભાનવુા૨ જાશ૨ે કશતને રક્ષભા ંયા ખીને ફદરી ક૨લાભા ંઅલે છે. 
૩ ફઢતી       વ૨કા૨શ્રી દૃાયા  તનમત થમેર પ્રકકૌયમા મજુફ ડી.ી.વી.ની ફેઠક ફરાલી તેભ તવતનમયીટીના ક્રભાનવુા૨, ફઢતી ભાટે તનમત ાત્રતાના ધ૨ણને નવુયીને 

ફઢતી ભાટે ૫વદંગી માદી તૈમા૨ કયી ફઢતી ભાટે તનમત ભજુંયી ભેથી જાશ૨ે કશતને ઘ્માનભા ંયા ખી ફઢતી અ૫લાભા ંઅલે છે. 
૪ તનવતૃત્ત ()   લગમ.૩ ના કકથવાભા ંકભમચાયી ૫૮ લમ ણુમ કયે લમ તનવતૃ ક૨લાભા ંઅલે છે. 

(ફ)   લગમ.૪ ના કકથવાભા ંકભમચાયી ૬૦ લમ ણુમ કયે લમ તનવતૃ ક૨લાભા ં  અલે છે. 
   (ક)    થલ.ૈતનવતૃત્તના કકથવાભા ંકભમચાયીની થલે.તનવતૃતની ૨જી ભેથી ે સળન તનમાભકની કચેયી ત૨પથી કલરીપામ વટી. ભેલી ને થલૈ.તનવતૃત્તની ૨જીની તાયીખથી 

લધભુા ંલધભુા ં૯૦ કદલવભા ંભજું૨ ક૨લાભા ંઅલે થલા નાભજું૨ ક૨લાભા ંઅલે. 
૫ ે સળન લગમ.૩ ને ૪ ના કભમચાયીના કકથવાભા ં

()     લમ તનવતૃ્ત થમાના ભાવથી 
(ફ)     થલ.ૈતનવતૃત્તના કકથવાભા ંથલ.ૈતનવતૃત્તની ભજુંયી ભળ્માની તાયીખથી ત્રણ ભાવભા ં
(ક)     લવાનના કકથવાભા ંલવાનની તાયીખથી એક ભાવભા ં

૬ તળક્ષાત્ભક ખાતાકીમ તાવ ણુમ થમેથી કભમચાયીને રુફરુ વાબંળ્મા ફાદ 



 

કામમલાશી 
૭ દપતયી 

જાલણી 
વ૨કા૨શ્રીએ લખત લખત ફશા૨ ાડેર થથામી હુકભ મજુફ દપત૨નુ ંલગીક૨ણ કયીને 

૮ ખાનગી 
શલેાર 

પ્રતત લે ભે ભાવના સત સધુીભા ંઅગના નાણાકીમ લમના ખાનગી શલેાર રખાલલા 

૯ વેલાથી 
તનબાલલી 

જરુ૨ ૫ડમે પ્રવગેં ઈ૫સ્થથત થમેથી તયંુત વેલાથીભા ંનધ ક૨લી 

  
ળાવન યેકડમ ળાખાની કાભગીયી 
.ન ં તલગત તનમત કયેર વભમ ભમામદા 
૧ થટેળનયી ઇસડેસટ પ્રતત લમ ૩૧ ઓગષ્ટ સધુી 
૨ થટાસડડમ પર્મવમ ઇસડેસટ પ્રતત લમ ૩૧ ઓગષ્ટ સધુી 
૩ વ૨કાયી બંત કેરેસડ૨ ઇસડેસટ પ્રતત લમ ૧ વતટેર્મફ૨ સધુી 
૪ વ૨કાયી ભેજ ડામયી ઇસડેસટ પ્રતત લમ ૧ વતટેર્મફ૨ સધુી 
૫ ડેડ થટક અટીકર લેયીપીકેળન પ્રતત લમ ૩૦ વતટેર્મફ૨ સધુી 

 

 
(E) ળાવન-૫યીક્ષા ને તવતનમયીટી ળાખા 

 
૧ ઈચ્ચ કક્ષાની ખાતાકીમ ૫યીક્ષા પ્રતત લમ  ભે / જુન 

૨ તનર્મન કક્ષાની ખાતાકીમ ૫યીક્ષા પ્રતત લમ  ભે / જુન 

૩ વફ ઓકડિનટ એકાઈસટ વતલિવ ૫યીક્ષા  બાગ.૧ પ્રતત લમ ઓકટ/ નલેર્મફ૨ 

૪ વફ ઓકડિનટ એકાઈસટ વતલિવ ૫યીક્ષા  બાગ.૨ પ્રતત લમ ઓકટ/ નલેર્મફ૨ 

 



 

 

(૨)   તતજોયી તનમતં્રણ ળાખા  
(A)       તતજોયી તનમતં્રણ  

 

૧ જજલ્રા તતજયી કશવાફ તનમત વભમ ભમામદાભા ંએ.જી.ને ભકરલાભા ં
અલે તે અંગેની કાભગીયી ઈ૫૨ દેખયેખ/ી.એ.ઓ.ના કશવાફ   

પ્રથભ રીથટ ૧૯ ને ૨૦  ફીજુ રીથટ ફીજા ભાવની ૫ ને ૬ તાયીખે/ તનમત 
થમેર વભમભમામદાભા ં

૨ ી.એર.એ. તથા સમ ડીઝીટની ફેરેસવ ભાવીક તૈમા૨ કયી નાણા 
તલબાગને વભમવ૨ ભકરલા અંગેની કાભગીયી 

પ્રતત ભાવ 

૩ ફેસકના અ૨.ફી.ડી. થટેટભેસટ તનમત તાયીખભા ં એ.જી. તેભજ 
એર.એચ.ઓ ભદાલાદને ભે તેની કાભગીયીની દેખયેખ 

પ્રત્મેક ભાવની ૫ભી સધુી 

૪ અ૨.ફી.અઇ.ના અલક / ખચમની ભાકશતી યજેયજ નાણા તલબાગને 
અ૨.ફી.અઇ.ભાથંી ભેલી જાણ ક૨લાની કાભગીયી 

પ્રતતકદન 

૫ જજલ્રા તતજયી કચેયીની તાવણીની કાભગીયી દ૨ લે 

૬ ેટા તતજયી કચેયીની તાવણીની કાભગીયી દ૨ ત્રણ લે.  
 

 
 

(૩)   ફીર ફજેટ ળાખા 
૧ વ૨કા૨શ્રી ત૨પથી બડં પ્રાપ્તત પ્રભાણ૫ત્ર ઈ૫રબ્ધ થમેથી ૩   (ત્રણ) ભાવભા ંથલા નાણાકીમ લમ ણુમ થામ  તે 

ફેભાથંી જે લશે ુશમ તે મજુફ 

+6 DF; 

 

૨ ભકાન ે ળગીના હુકભ થમેથી ૨ (ફે) ભાવ થલા નાણાકીમ લમના સતે તે ફેભાથંી જે લશે ુશમ તે મજુફ 
A[ DF; 

 

૩ વ૨કા૨શ્રી ત૨પથી બડં પ્રાપ્તત પ્રભાણ૫ત્ર ઈ૫રબ્ધ થમેથી  ૧    (એક) ભાવભા ંથલા નાણાકીમ લમ ણુમ થામ તે 
ફેભાથંી જે લશે ુશમ તે મજુફ 

V[S DF; 

 

૪ લાશન ે ળગીના હુકભ થમેથી ૨ (ફે) ભાવ થલા નાણાકીમ લમના સતે તે ફેભાથંી જે લશે ુશમ તે મજુફ 
A[ DF; 

૫ તભાભ પ્રકા૨ના ંફીર જેલા કે ૫ગા૨ ફીર / ભેડીકર ફીર / અકસ્થભક ખચમના ફીર / મવુાપયી બથ્થા ફીર જેલા DF;LS WF[Z6[ 



 

ફીર ફનાલલા ને તેનુ ંચકુલણુ ંક૨લા 
૬ વ૨કા૨શ્રીભાથંી ગાૂસટ પાવ્મા ફાદ તે્રથી યાજ્મની તભાભ તતજયીઓ થથાતનક બડં કશવાફ, ે સળન ચકુલણા કચેયી, 

૫ગા૨ ને કશવાફ કચેયીને દ૨ ભાવે ત૨ુત જ ગાૂસટ પાલલાભા ંઅલે છે. 
ભાવીક ધ૨ણે 

૭ યાજ્મની ઈકત કચેયીઓએ કયેર ખચમના  ૫ત્રક ભગંાલી તેનુ ંએ.જી.કચેયી ભદાલાદ / યા જકટ  ખાતે દ૨ ભાવે 
ભેલણુ ંક૨લાભા ંઅલે છે. 

ભાવીક ધ૨ણે 

૮ કચેયીભા ંયજેયજ કેળબકુ રખલાભા ંઅલે છે. દૈતનક ધ૨ણે 

૯ એચ.ડી.એપ.વી. ળાખાભા ંવફવીડીના ફીર ભાવીક ધ૨ણે ચકુલલાભા ંઅલેછે 
 

૧૦ જુથ તલભા મજના ળાખાભા ંકભમચાયીઓની તનવતૃત્ત / મતૃ્ય ુપ્રવગેં ૨જી ભેથી વભમ-ભમામદાભા ં તેના નાણા ચકુલી 
અ૫લાભા ંઅલે છે. 

 

૧૧ તધકાયીઓ / કભમચાયીઓની ૨જા ભજુંયીના અદેળ થથાતનક / જજલ્રા-યાજ્મ કક્ષાએ પ્રલતમભાન તનમભ નવુા૨ 
ક૨લાભા ંઅલે છે. 

૨જી ભેથી 

૧૨ તધકાયી / કભમચાયીઓની વેલાથીઓ તનબાલી તેની જરુયી નધ વભમવ૨ દાખર ક૨લી ૨જી ભેથી 
૧૩ એફથટે્રકટ ફીરભા ંતાકીદના ખચમ ભાટેના ૨જુ થતા ફીર હુકભ થમેથી ૨(ફે) કદલવભા ં
૧૪ પ્રતલડસટ પંડના  ઈાડ અંગે ૨જી અલેથી ભજું૨ કયી ચકુલણાની કાભગીયી ૨જી ભેથી કદન.૩ ભા ં
 

(૪)(૫) જુથ લીભામોજના/એચ.ડી.એપ.વી. ળાખા 
 

૧ તતજયીલા૨ અલક / જાલકના કશવાફ યા ખલા ભાવીક 
૨ ખીર બા૨તીમ વેલાના તધકાયીઓની વ્મકકતગત ખાતાલશીભા ંકશવાફ યા ખલા ભાવીક 
૩ એચ.ડી.એપ.વી. મજનાની કેળબકુભા ંકશવાફ નધલા દૈતનક 
૪ એચ.ડી.એપ.વી. મજનાના વ્મકકતગત કશવાફની ખાતાલશી તનબાલલી ભાવીક 
૫ જુથ તલભા મજનાના ખચમ ૫ત્રક ભગંાલલા ભાવીક 
૬ જુથ તલભા કશવાફનુ ંભેલણુ ં ભાવીક 

 



 

(6)     બડંાય વત્માન ળાખા 
 

 lJUT ;DIvDIF"NF 

૧ તાફાની જજલ્રા તથા ે ટા તતજયી કચેયીની લશીલટી તાવણી ૮ થી ૧૯ કદલવ 
ભજું૨ થમેર પ્રલાવ કામમક્રભ મજુફ 

૨ અલેર તુમતા શલેારની તલળે નધ ભકરલાની કાભગીયી ૧૫ કદલવભા ં
૩ લશીલટી તલબાગ દૃાયા  લડી કચેયીની તાવણી વભમે ૫ત્રક ભાકશતી તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી ૨ કદલવભા ં
૪ નન ફેસકંગ ે ટા તતજયી કચેયીઓ ભાટે નભમર ફેરેસવ ક૨સવી ચેથટ અંગેના હુકભ તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયી ભાચમના છેલ્રા ૫ કદલવભા ં
 

(7)      આ.ડી.ી.ળાખા 
૧ યાજ્મભા ંનલી ળરુ થતી કચેયીઓન ઈાડ તધકાયી કડ તયીકેન ઇડીી કડ નફં૨ 

અ૫લા  
દ૨ખાથત વંણુમ યીતે ૨જુ થમા ફાદ ત૨ુત જ 

૨ લડી કચેયી તથા તાફાની કચેયીઓ ભાટે કર્મતયટુ૨ શાડમલે૨ વપટલે૨ની જરુયીમાત 
મજુફ ખયીદી ક૨લી. 

વ૨કા૨ ત૨પથી ભજુંયી ભેથી ટેસડ૨ની ળ૨ત મજુફ 

૩ લડી કચેયી તથા તાફાની કચેયીઓન કર્મતયટુ૨ના લામકક તનબાલણી કયા ૨ ક૨લા ગાઈના લમના કયા ૨ યુ થલાના એક ભાવ ૫શરેા ્ં 
૪ લડી કચેયી તથા તાફાની કચેયીઓ ભાટે કર્મતયટુ૨ થટેળનયીની ખયીદી ક૨લી. ગાઈના લમન કયા ૨ ણુમ થામ તે ૫શરેા એક ભાવના વભમ ગાા 
૫ લડી કચેયી તથા તાફાની તભાભ કચેયીઓને ભડયરુ-૧ ને ભડયરુ.૨ ની તારીભ 

અ૫લી. 
તાફાની કચેયીઓ ત૨પથી તારીભની દ૨ખાથત ભળ્મેથી ત૨ત જ 

૬ તાફાની કચેયી તથા લડી કચેયી ત૨પથી કર્મતમટ૨ના શાડમલે૨ના થે ૨ાટમ  લગેયેની 
ખયીદીની ભજુંયી ફાફત 

તાફાની કચેયીઓ ત૨પથી દ૨ખાથત ભેથી 

૭ યાજ્મની તભાભ જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ તથા ી.એ.ઓ, અ૨.એસડ ફી, ગાધંીનગ૨ 
ત૨પથી ભતા ભાવીક કશવાફની પરી ૫૨થી જે તે ભાવનુ ં અઈટટુ તતજયી 
કક્ષાનુ ંતથા ફી.અઇ.એપ. વાથેનુ ંતૈમા૨ કયી નાણા તલબાગને ભકરલાનુ ં

કશવાફના ભાવની ૫છીના ભાવના ૧૫ તાયીખ સધુી તથા ૨૫ તાયીખ 

૮ ડીવેર્મફ૨ અંતતત વ૨કાયી કભમચાયી વેસવવ તૈમા૨ ક૨લી દ૨ લમના વતટે. ભાવના અઈટટુ વાથે ભાકશતી ભકરીએ છીએ. 



 

(8)     તારીભ ળાખા 
 

૧ વીધી બ૨તીથી તનભામેર કશવાફી તધકાયી લગમ.૧ તથા ૨ ની તારીભ ૪ ભાવની તારીભ 
- જેભા ંવથંથાગત તથા પે્રકટીકર ટે્રનંગન વભાલેળ 
- તારીભાતં ૫યીક્ષા ાવ ક૨લાની ૨શ ેછે. 

૨ વીધી બ૨તીથી તનભામેર ગ૫ૃ.૧ ને ૨ ના કભમચાયીઓન તારીભ 
લગમ 

૯ ભાવની તારીભ 
- જેભા ંવથંથાગત તારીભ ૬ ભકશના તથા પે્રકટીકર  
   તારીભ ૩ ભકશના 
- તારીભાતં ૫યીક્ષા ાવ ક૨લાની ૨શ ેછે. 

૩ કશવાફી તધકાયી, લગમ.૧ ને ૨ ભાટે ઓ૫લગમ - ૨ ઠલાડીમાની તારીભ 
- તારીભાથીની ઉંભ૨ ૫૦ લમથી લધ ુશલી જઇએ  નશી   
 

૪ કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચેયીના ગ૫ૃ.૨ ને ૩ ના 
કભમચાયીઓને થથાતનક બડં કશવાફને રગતી તારીભ 

૨ ભાવની તારીભ 
- જે ૈકી વથંથાગત તારીભ ૪ ઠલાડીમા પે્રકટીકર તારીભ ૪       ઠલાડીમા 

- તારીભાથીની વખં્મા ૨૦ 
- ઉંભ૨ ૪૫ લમથી લધ ુશલી જઇએ નશી.        

૫ કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચેયીના થથાતનક બડં કશવાફના 
ગ૫ૃ.૧ ઓડીટ૨ને જાશ૨ે ફાધંકાભ ઓડીટની તનમભની તારીભ 

૧૬ કદલવન તારીભ વભમ ગા જે ૈકી 
- ૧૦ કદલવ પ્રત્મક્ષ તારીભ 
- ૬ કદલવ વથંથાગત તારીભ 

૬ ગજુયાત એકાઈસટવ કરાકમ (તનર્મન તથા ઈચ્ચ કક્ષા) ૫યીક્ષાની તારીભ - ૧ ભાવન વભમગા 
- લમ દ૨ર્મમાન ભશત્તભ ૨ લખત મજી ળકામ 

૭ તાફાની કશવાફી વેલા બાગ.૧ તથા ૨ ની ૫યીક્ષાની તારીભ - ૧-૧/૨ દઢ ભાવન વભમ ગા 
- તારીભાથીઓની વખં્મા ૪૦  

 



 

ળાવન - ૫યીિા ળાખા ;-  
 
૧ ઈચ્ચ કક્ષાની ખાતાકીમ ૫યીક્ષા પ્રતત લે ઓકટ/નલેર્મફ૨ 

૨ તનર્મન કક્ષાની ખાતાકીમ ૫યીક્ષા પ્રતત લમ ઓકટ/નલેર્મફ૨ 

૩ વફ ઓકડિનટ એકાઈસટ વતલિવ ૫યીક્ષા બાગ-૧ પ્રતત લમ ઓકટ/નલેર્મફ૨ 

૪ વફ ઓકડિનટ એકાઈસટ વતલિવ ૫યીક્ષા બાગ-૨ પ્રતત લમ ઓકટ/નલેર્મફ૨ 

૫ ગજુયાત કશવાફી વેલા  પ્રતત લમ ઓકટ/નલેર્મફ૨ 

 
 
 
 

 

 
તનમભ વગંશૂ ; ૫ 

 
         કામો ક૨લા ભાટેના તનમભો, તલતનભમો, સચુનાઓ તનમભ વગંશૂ ને દપતયો . 

 
૪.૧ જાશ૨ે તતં્ર થલા તેના તનમતં્રણ શઠેના તધકાયીઓ ને કભભચાયીઓને ઈ૫મોગ ક૨લાના તનમભો, તલતનમભો, સચુનાઓ, તનમભ વગંશૂ ને દપતયોની માદી  

 



 

દથતાલેજનુ ંનાભ./ ભથાળુ (૧)   ગજુયાત નાણાકંીમ તનમભ-૧૯૭૧. 
(૨)   નાણાકંીમ વત્તા (વં૫ણી) તનમભ-૧૯૯૮ 
(૩)   ગજુયાત મલુ્કી વેલા તનમભ-૨૦૦૨ 
(૪)   વ૨કાયી જાભીનગીયી તનમભ. 
(૫)   લટાઈખત તધતનમભ-૧૮૮૧ 
(૬)   કશવાફ તનમાભ વગંશૂ લલ્યભુ-૧, ૨, ૩ ને ૪. 
(૭)   મખુ્મ વદ૨, ે ટા મખુ્મ વદ૨ની માદી. 
(૮)   ગજુયાત તતજયી તનમભ-૨૦૦૦ 
(૯)   ગજુયાત અંદાજ૫ત્ર તનમભ વગંશૂ-૧૯૮૩ 
(૧૦) મુફંઇ અકસ્થભક ખચમના તનમભ-૧૯૫૯ 
(૧૧) ગજુયાત યાજ્મ વેલા (લતમણ ૂકં) તનમભ-૧૯૭૧. 

(૧૨) ગજુયાત યાજ્મ વેલા (તળથત ને ૫ત્ર) તનમભ-૧૯૭૧ 
(૧૩) ચખર બા૨તીમ વેલા તધતનમભ. 
(૧૪) મુફંઇ વાભાસમ બલસ્ષ્મ તનધી તનમભ. 
(૧૫) ગજુયાત યાજ્મ વેલા(લગીક૨ણ) ને બ૨તીના (વાભાસમ) તનમભ-૧૯૬૭. 

દથતાલેજન પ્રકા૨ ઈ૫૨ મજુફ. 
દથતાલેજ ૨ુત ુટૂંકુ રખાણ ઈ૫૨ મજુફ. 

વ્મકકતને તનમભ, તલતનભમ, સચુનાઓ તનમભ વગંશૂ ને 
દપતયની નકર શંથી ભળે. 

તનમત કકંભતે લેચાણ ભાટે વ૨કાયી થુતક બડંા૨ (ભદાલાદ/ યા જકટ/ લડદયા ) ભા ંભી ળકે છે. 

તલબાગ ઘ્લાયા  તનમભ, તલતનમભ, સચુનાઓ તનમભ વગંશૂ 
ને દપત૨ની નકર ભાટે રેલાતી પી. 

વ૨કા૨શ્રી ઘ્લાયા  તનમભભા ંઠયા લેર કકંભતે. 

 



 

તનમભ વગંશૂ ; ૬ 
જાશ૨ે તતં્ર થલા તો તનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના દસ્તાલેજની કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક. 

 A,B& Cળાવન યાજ્મ૫તત્રત/ ણફન યાજ્મ૫તત્રત ળાખા -૧/૨  
૧) લશીલટ 
..ન.ં દસ્તાલેજની 

કિા 
દસ્તાલેજનુ ંનાભ ને તેની એક 

રીટીભા ંઓખાણ 

દથતાલેજ ભેલલાની કામમ૫ઘ્ધતત નીચેની વ્મહકત ાવે છે./ તેના તનમતં્રણભા ંછે. 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ ળાવન 

યાજ્મ૫તત્રત/ 
ચફનયાજ્મ૫તત્રત. 

ફદરી/ ફઢતી તનભણ ૂકં પાઇર  ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ 
સલમે જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી 
કમેથી 

નામફ તનમાભક(લકશલટ) 

૨ - " - પ્રતતતનયકુકત-ફરીઓ ળ૨ત નકકી 
ક૨લાની કાભગીયી. 

- " - - " - 

૩ - " - વીનીમયીટી માદી તૈમા૨ ક૨લાની 
કાભગીયી તથા તેને રગત 
૫ત્રવ્મલશા૨. 

- " - - " - 

૪ - " - કામભીક૨ણ અંગેની કાભગીયી. - " - - " - 
૫ - " - ખાતાકીમ તાવ ને ૫ત્રવ્મલશા૨ - " - - " - 
૬ - " - ખાતાકીમ તાવ ગે તત્રભાતવક 

ભાકશતીના ૫ત્રક તૈમા૨ ક૨લા. 
- " - - " - 

૭ - " - ખાતાકીમ તાવ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૮ - " - જભામળી વભમ લગમ-૧/૨ ન પ્રણમ - " - - " - 



 

ક૨લા અંગેની કાભગીયી. 
૯ - " - એકળન તરાન. - " - - " - 
૧૦ - " - ભેડીકર ફીર ભજુંયી ભેલી અ૫લા 

અંગે. 
- " - - " - 

૧૧ - " - એચ.એર.ટી. - " - - " - 
૧૨ - " - એચ.ફી.એ./ એભ.વી.એ. ને રગતી તે 

અંગેની નંધ ક૨લી. 
- " - - " - 

૧૩ - " - એર.એચ.કય.ુ, ની ભાકશતી એકઠી 
કયી ભકરલા ફાફત. 

- " - - " - 

૧૪ - " - દપતયી તનયીક્ષણ - " - - " - 
૧૫ - " - લશીલટી તનયીક્ષણ (નાણા ંતલબાગ) - " - - " - 
૧૬ - " - ખાતાકીમ વભીતતની ફેઠક ફાફત. - " - - " - 
૧૭ - " - યથટ૨ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૧૮ - " - લી-ગલમનસવ તારીભ અંગે. - " - - " - 
૧૯ - " - ે સળન કેવ ભજુંયી અંગે. - " - - " - 
૨૦ - " - તારીભ અંગે. - " - - " - 
૨૧ - " - વેલા વંગ ક૨લા અંગે. - " - - " - 
૨૨ - " - ઈચ્ચત૨ ૫ગા૨ ધ૨ણ અંગે. - " - - " - 
૨૩ - " - થથાલ૨/ જગંભ તભલ્કત ભાકશતી. - " - - " - 



 

૨૪ - " - ાવટમ ભાટે ના લાધંા પ્રભાણ૫ત્ર. - " - - " - 
૨૫ - " - ખાનગી શલેાર પાઇર લગમ-૨. - " - - " - 
૨૬ - " - ૫૦/ ૫૫ વભીક્ષા અંગે. - " - - " - 
૨૭ - " - ડીભડેઇટ અંગે. - " - - " - 
૨૮ - " - મદુતી ૫ત્રક અંગે. - " - - " - 
૨૯ - " - તલનતંી ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૩૦ - " - ૨જા ભજુંયી પાઇર. - " - - " - 
૩૧ - " - ખાવ ૫ગા૨ ભજુંયી પાઇર. - " - - " - 
૩૨ - " - તનવતૃત્ત વભમે શકક ૨જા યકડ રૂાતં૨ 

અંગે. 
- " - - " - 

૩૩ - " - ઇનલડમ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૩૪ - " - અઈટલડમ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૩૫ - " - થટેળનયી ઇસડેસટ અંગે. - " - - " - 
૩૬ - " - વી.એર.કાડમ. - " - - " - 
૩૭ - " - ડીભડેઇટ ભજુંયી અંગે. - " - - " - 
D - ળાવન યેકડભ ળાખા. 
. 

.ન.ં 
દસ્તાલેજની 

કિા 
દસ્તાલેજનુ ંનાભ ને તેની એક રીટીભા ંઓખાણ દથતાલેજ ભેલલાની 

કામમ૫ઘ્ધતત 

નીચેની વ્મહકત ાવે છે./ તેના તનમતં્રણભા ં
છે. 



 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ ળાવન યેકડમ 

ળાખા. 
તે્રની કચેયીની થટેળનયી, થટેળનયી થટવમભાથંી રાલલાનુ,ં ઇસડેસટ ફનાલલાનુ ં તથા 
કચેયીભા ંપાલલાનુ ંતેભજ જરૂ૨ ૫ડે તે થટેળનયી ખયીદીને યુી ાડલાની કાભગીયી. 

ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ 
૨૦૦૫ સલમે જાશ૨ે ભાકશતી 
તધકાયીને ૨જી કમેથી 

નામફ તનમાભક (લકશલટ) 

૨ - " - કચેયીના વાભાસમ થટાસડડમ પભમ ભાટેનુ ંઇસડસેટ તૈમા૨ ક૨વુ ંતથા તે રાલી તેની 
લશચંણીનુ ં કામમ તથા સમ ળાખા ભાટે જરૂયીમાતનુ ંભટીયીમલ્વ ખાનગી પે્રવ 
ાવે છાલીને રુૂ ાડવુ ં

ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ 
૨૦૦૫ સલમે જાશ૨ે ભાકશતી 
તધકાયીને ૨જી કમેથી 

નામફ તનમાભક (લકશલટ) 

૩ - " - થટેળનયી ઇસડેસટની પાઇર - " - - " - 
૪ - " - થટાસડડમ પર્મવના ઇસડેસટની પાઇર. - " - - " - 
૫ - " - કચેયી ભાટે ડેડથટકની ખયીદી / યીે યંગની પાઇર - " - - " - 
૬ - " - ડેડથટક ૨જીથટ૨ તનબાલવુ ં - " - - " - 
૭ - " - ૫૨ચ૨ુણ ખચમ અંગેની ભજુંયીની પાઇર - " - - " - 
૮ - " - કચેયી ઈ૫મગ ભાટે લથતઓુની ખયીદી તથા તેની જાલણી અંગેની પાઇર - " - - " - 
૯ - " - ી.એ..ઓ ભદાલા દ / ગાધંીનગ૨ તથા ઇ.ડી.ી વેર ભાટે ડેડથટક 

અટીકલ્વની ખયીદીની ભજુંયી પાઇર 

- " - - " - 

૧૦ - " - કસુભેફર ૨જીથટ૨ તનબાલલાનુ ંતથા અટીકલ્વની ખયીદીની પાઇર - " - - " - 
૧૧ - " - યાજ્મની તતજયીઓ ભાટેના ચેકના છા૫કાભ ફાફતની વભગ ૂ કાભગીયીની 

પાઇર 

- " - - " - 

૧૨ - " - લાશન વ્મલથથા અંગે ગાડીના થે ૨ાટમવ  ે ટ્રર , ઓઇરની ખયીદીની / 
ઈચ્ચક ફીરનુ ંતલગતલા૨ કશવાફની પાઇર 

- " - - " - 

૧૩ - " - તે્રની કચેયી ભાટે ઈનાાની ઋત ુ ભાટે ભશકેભની ભજુંયી, ખવટટૃીની - " - નામફ તનમાભક(લશીલટ) 



 

ખયીદીની પાઇર 

૧૪ - " - જજલ્રા કચેયીઓ ને જજલ્રા વશામક તનયીક્ષકશ્રીની કચેયીઓ ભાટે પનીચ૨ 
યીે યંગ તથા નલા ખયીદલા ભાટે ડેડથટક અટીકલ્વ કસડભ ક૨લા ભજુંયીની 
પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ નામફ તનમાભક(લશીલટ) 

૧૫ - " - સ્ગ્નળાભક મતં્ર, થટ્રંગરૂભ અગ યેતી બયી યા ખલા  ભાટે ડર, યીપીર 
લગેયે ખયીદલાની ભજંયી ફાફત. ટંુકભા ંડેડથટક અટીકલ્વને રગતી ફધી 
ફાફતની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૧૬ - " - કચેયીભા ં ાટમટાઇભ લટ૨ ફે૨૨, શભાર ને વપાઇ કાભદાયને 
કસટીજસવી ગાૂસટભાથંી ખચમ ાડી નલી તનભણુકં અ૫લાનુ ંકામમ તથા 
કાભના કરાકભા ં લધાય ઘટાડ ક૨લાની કામમલાશી તેભજ ખારી 
જગ્માએ દ૨ ભાવે યજભદા૨ યકલા અંગેની કામમલાશીની પાઇર 
 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૧૭ - " - જજલ્રા કચેયીઓના બાડાના ભકાન ભાટે ખચમની ભજુંયીઓના પાઇર ઈ૫૨ મજુફ - " - 
૧૮ - " - ખાતાકીમ લાશનને રગતી તભાભ પ્રકા૨ની કાભગીયી જેલી કે, 

તધકાયીશ્રીઓની ગાડી અંગે ઇસડેસટ ભજું૨ ક૨લા, તેને યીે યંગ ને 
અનુાચંગક ફાફતે ે ટ્રર, ડીઝર ફીર લગેયેની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૧૯ - " - લગમ-૪ના કભમચાયીઓના એવવીએળન વાથે ૫ત્રવ્મલશા૨ની કાભગીયીની 
પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૦ - " - ખાતાકીમ વીભતતના પ્રશ્નની કાભગીયી, એકળન તરાન અંગેની પાઇર 
ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૧ - " - ખાતાના કભમચાયીઓ ભાટે ઓખ૫ત્ર અંગેની કાભગીયીની પાઇર ઈ૫૨ મજુફ - " - 



 

૨૨ - " - ટાઇીથટને ખાવ ૫ગા૨ અંગે, લશીલટી તનયીક્ષણ અંગે, ળાખાની ફજેટ 
કાભગીયીની પાઇર. 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૩ - " - તનમતં્રણ શઠેની કચેયીઓ ભાટે ૫ત્ત્તના ટકન ફનાલલા તથા ક૨સવી 
નટ ચકાવણી / ગણતયીના ભળીન ખયીદલા અંગેની કામમલાશીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૪ - " - કચેયીભા ંમજામેર ફેઠકની કામમલાશી નંધભા ંદળામલેર ળાખાના મદૃુાઓની 
તુમતાની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૫ - " - તલબાગ ઘ્લાયા  કચેયીના લશીલટી તનયીક્ષણ તેભજ એ.જી. દૃાયા  તાવણી 
લખતે રેલામેર ાયા ઓની તુમતા અંગેની કામમલાશીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૬ - " - તનમતં્રણ શઠેની કચેયીઓભા ંકર્મતયટુયા ઇઝેળન સલમે ગાૂસટ પાલલા 
તેભજ તેને રગતી કાભગીયીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ નામફ તનમાભક(લકશલટ) 

૨૭ - " - નલી ળરૂ થમેર / થના૨ ે ટા તતજયી કચેયીઓ ભાટે જરૂયીમાત મજુફ 
પનીચ૨ તેભજ સમ લથતઓુ યુી ાડલા ફાફતની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૮ - " - કચેયીના ડ્રાઇલયને દ૨ લે ગણલેળ, બટુ લગેયે પાલલા અંગેની 
કાભગીયીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૨૯ - " - તનમતં્રણની કચેયીઓ ભાટે ૫૨ભેસટ એડલાસવ ભજુંયીની કાભગીયીની  
પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૦ - " - તે્રની કચેયીની વીલીર કાભ, થલચ્છતા વપાઇ, ાણીની વ્મલથથા, 
લીજી વ્મલથથા તેભજ નાના ભટા ભયા ભતના  કાભ અંગેની 
કામમલાશીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૧ - " - જજલ્રાની કચેયીઓ ભાટે દીલાર ઘડીમા, વામકર લગેયેને ભજુંયી 
અ૫લા ફાફતની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 



 

૩૨ - " - તલધાનવબા વત્ર દ૨ર્મમાન ભાન. તનમાભકશ્રી તથા વી.ડયટુી તધકાયીઓ 
ભાટે પ્રલેળ ાવ ભેલલા ગેની કાભગીયીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૩ - " - તનમતં્રણની કચેયીઓ વકશત લગમ-૪ને યતનમ એરાઈસવ તથા લાશન 
બથ્થ ુભજું૨ ક૨લા ફાફત. તેભજ તે્રની ચેયીના યનીમ ભળીન યીે 
યંગની ભજુંયીઓ તથા તે્રની કચેયી ખાતે ડુતરીકેટંગ અંગેની કાભગીયી 
પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૪ - " - વતલિવ થટેજ થટેમૌ૫ની ખયીદી તેન કશવાફ ને ળાખાઓને જરૂયી 
થટેમૌ૫ યુા  ાડલાની કાભગીયીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૫ - " - ખાતાની તનમતં્રણ જજલ્રા કક્ષાની તેભજ તાકુા કક્ષાની દ૨ ફે ભાવે 
અલતી દયેક ટેરીપન ફીર અંગેની ભાકશતીને રગતી પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૬ - " - જજલ્રા કચેયીઓ ખાતેની ટેરીપનને રગતી ફાફત તથા એવ.ટી.ડી 
રકની પ્રાશ્ચાત ભજુંયીઓ તેભજ જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ ખાતે 
ઇસટ૨કભની ભજુંયીઓ અંગેની કાભગીયીની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૭ - " - ઝેયક્ષ ભળીન યીે યંગ  તથા ભેઇસટેસવ તથા તેની ચકાવણી ક૨લા 
ફાફતની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૩૮ - " - રામબ ૂ્ ેયી ૨જીથટ૨ ઈ૫૨ મજુફ - " - 
૩૯ - " - તનમતં્રણ કચેયીઓના જજલ્રા તધકાયીઓના તલગતલા૨ ફીરના 

પ્રભાણ૫ત્ર / ૨જીથટ૨ ઇશ્ય ુક૨લા ફાફતની પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ નામફ તનમાભક(લકશલટ) 

૪૦ - " - વ૨કા૨શ્રી તથા ફીજી સમ ઓથયીટીને ભકરલાાત્ર થતા ં૫ખલાકડક, 
ભાતવક ધમલામકક, લામકક તભાભ કયટનવમ તેભજ યા ખલાાત્ર  થતા ં
કયટનવમ અંગેની કાભગીયીની પાઇર. 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૪૧ - " - લખત લખત વ૨કાશ્રશ્રી ત૨પથી તેભજ સમ કચેયીઓ ત૨પથી ઈ૫૨ મજુફ - " - 



 

ભગંાલલાભા ંઅલતી જન૨ર ભાકશતીની પાઇર. 
૪૨ - " - અ કચેયીન લામકક લશીલટી શલેાર પ્રતવઘ્ધ ક૨લા ભાટે વકંરનની 

તેભજ પ્રવતૃત્તઓની રૂ૫યેખા તૈમા૨ ક૨લાની પાઇર. 
ઈ૫૨ મજુફ - " - 

૪૩ - " - તે્રની કચેયીના ટેરીપનને રગતી કાભગીયી તેભજ તે્રની કચેયીના તધકાયીશ્રીઓના 
તનલાવથથાને ટેરીપન પાલલાની ભજુંયી અંગેની પાઇર. 

ઈ૫૨ મજુફ - " - 
૪૪ - " - તે્રની કચેયીના ટાઇ૫યા ઇટ૨  અંગેનુ ં યીે યંગ  તથા તનમતં્રણ કચેયીઓ વકશત 

કચેયીઓ ખાતે ફશા૨ની વ્મકકત ાવેથી ટાઇ૫ કાભગીયીની દ૨ખાથતની ભજુંયીની પાઇર. 
- " - - " - 

 
 E ળાવન- ૫યીિા તથા  વીનીમોયીટી ળાખા 
 
.ન.ં દથતાલેજની 

કક્ષા 
દથતાલેજનુ ંનાભ ને તેની એક રીટીભા ં

ઓખાણ 

ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ 
સલમે જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને 
૨જી કમેથી 

નામફ તનમાભક (લકશલટ) 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ ળાવન- 

૫યીક્ષા 
ળાખા 

લગમ-૪ની ફદરી/ તનભણ ૂકં ની પાઇર    -ઈ૫૨ મજુફ- નામફ તનમાભક (લશીલટ) 

૨ - " - લગમ-૪ની વીનીમયીટી માદી તૈમા૨ ક૨લાની 
કાભગીયી તથા તેને રગતા ૫ત્ર વ્મલશા૨ની 
પાઇર 

- " - - " - 

૩ - " - લગમ-૪ના કભમચાયીઓની જભામળી વભમની 
કાભગીયીની પાઇર 

- " - - " - 



 

૪ - " - એકળન તરાનની પાઇર - " - - " - 
 

૫ - " -  ખાતાકીમ તાવ તથા તે અંગેના ૫ત્ર 
વ્મલશા૨ની પાઇર 

- " - - " - 
 
 

૬ - " - ખાતાકીમ તાવ અંગે તત્રભાતવક ભાકશતી ૫ત્રક 
તૈમા૨ ક૨લાની પાઇર 

- " - - " - 

૭ - " - લગમ-૪ના પ૨જ ભકુપી શઠેના કભમચાયીઓની 
વભીક્ષા વતભતત ભાટેની ફેઠકને રગતી રાબ 
કાભગીયી તથા નકયીભા ંનુઃ થથા૫ત્ત ક૨લાની 
કાભગયીની પાઇર. 

- " - - " - 

૮ - " - દપત૨ તનયીક્ષણની કાભગીયીની પાઇર - " - - " - 
૯ - " - લગમ-૪નુ ંયથટ૨ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૧૦ - " - લગમ-૪ના કભમચાયીઓનુ ંઈચ્ચ ૫ગા૨ ધ૨ણ ભજું૨ 

ક૨લા અંગેની કાભગીયીની પાઇર. 
- " - - " - 

૧૧ - " - ાવટમ ભાટે ના લાધંા પ્રભાણ૫ત્ર અ૫લા 
ફાફતની પાઇર. 

- " - નામફ તનમાભક(લશીલટ) 

૧૨ - " - લગમ-૩ તથા લગમ-૪ ના ચફન યાજ્મ૫તત્રત 
કભમચાયીઓની ખતાકીમ ૫યીક્ષા  રેલા અંગેની 
કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 

૧૩ - " - વીધી બ૨તીથી તનભામેર લગમ-૧/૨ ના 
તધકાયીઓની ખાતાકીમ ૫યીક્ષાની કાભગીયીની 

- " - - " - 



 

પાઇર. 
૧૪ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષા અંગે જાશ૨ેનામુ ંફશા૨ ાડલા 

અંગેની પાઇર. 
- " - - " - 

૧૫ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષા ભાટે ાત્રતા ધયા લતા 
ઈભેદલાય ાવેથી પભમ ભગંાલલા તથા તે 
વદંબમન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

- " - - " - 

૧૬ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષા ભાટે ે ૫ય તૈમા૨ ક૨લા અંગે 
૫યીક્ષકની તનભણુકં ક૨લા ફાફતેની પાઇર. 

- " - - " - 

૧૭ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાઓ તનમત કામમક્રભ મજુફ 
મજલા અંગેની પાઇર. 

- " - - " - 

૧૮ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાના ે ૫ય તાવ ભાટે ભકરલા 
તથા તે અંગેનુ ંકડંગ ૨જીથટ૨  

- " - - " - 

૧૯ - " - ૫યીક્ષકને ે ૫ય તાવ ભાટે ભકરલા તથા 
૫કયણાભ જાશ૨ે ક૨લાની કાભગીયીની પાઇર 

- " - - " - 

૨૦ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાના ૫કયણાભ અંગેનુ ંજાશ૨ેનામુ ં
ફશા૨ ાડલાની પાઇર 

- " - - " - 

૨૧ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાના ગણુનુ ં૨જીથટ૨ - " - - " - 
૨૨ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાના ભાટે ાત્રતા ધયા લતા 

કભમચાયીઓને તારીભ અ૫લા અંગેની કાભગીયીની 
પાઇર 

- " - - " - 

૨૩ - " - ખાતાના લગમ-૧/૨ તથા લગમ-૩ના કભમચાયીઓના 
ઓ૫લગમ મજલાની કાભગીયી 

- " - - " - 

૨૪ - " - લગમ-૪ભા ં૨શભેયા શ ેતનભણુકં અ૫લાની પાઇર - " - - " - 



 

૨૫ - " - લગમ-૪ના કભમચાયીઓના કટમ કેવની રગતી 
કાભગીયી. 
 
 

- " - - " - 

૨૬ - " - લગમ-૪ના કભમચાયીઓએ ખાનગી  શથીટરભા ંરીધેર 
તફીફી વા૨લા૨ અંગેના લત૨ અંગે ખાવ કકથવાભા ં
ભજું૨ અ૫લા અંગેની કાભગીયી. 

ઈ૫૨ મજુફ નામફ તનમા્ાભક(લશીલટ) 

૨૭ - " - લગમ-૪ની બ૨તી ભાટે ઇસડેસટ તૈમા૨ ક૨લા અંગેની 
કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 

૨૮ - " - લગમ-૪ના કભમચાયીઓની જજલ્રા પે૨ફદરી અંગેની 
પાઇર 

- " - - " - 

૨૯ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષા તનમભ દ્યતન યા ખલા 
અંગેની કાભગીયીની પાઇર 

- " - - " - 

૩૦ - " - એચફી/્ ેએભવીએ ને રગતી તે અંગેની નંધ 
ક૨લી. 

- " - - " - 

૩૧ - " - ખાવ ૫ગા૨ ભજું૨ ક૨લા અંગેની કાભગીયી - " - - " - 
૩૨ - " -  લગમ-૪ના કભમચાયીઓ વાભેની પયીમાદની 

પ્રાથતભક તાવની કાભગીયી 
- " - - " - 

૩૩ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાના લામકક ખચમના અંદાજ તૈમા૨ 
ક૨લાની કાભગીયી 

- " - - " - 

૩૪ - " - તાફાની કચેયીઓભા ંયજભદાયની તનભણ ૂકં 
અંગેની ભજુંયી અ૫લા અંગેની પાઇર. 

- " - - " - 

૩૫ - " - ઇનલડમ ૨જીથટ૨ - " - - " - 



 

 

૩૬ - " - અઈટ લડમ ૨જીથટ૨ - " - - " - 
૩૭ - " - થટેળનયી ઇસડેસટ ૨જીથટ૨ - " - - " - 
૩૮ - " - વી.એર.કાડમ - " - - " - 
૩૯ - " - એર.એ.કય.ુની રગતી કાભગીયીની પાઇર. - " - - " - 
૪૦ - " - તલધાન વબાના પ્રશ્નનુ ં૨જીથટ૨ - " - - " - 
૪૧ - " - ખાતાકીમ ૫યીક્ષાને રગતા થુતકની 

રામબ્નેયીની તનબાલણી. 
- " - - " - 

૪૨ - " - લગમ-૩ના (ગ૫ૃ-૧ થી ૪) ના કભમચાયીઓની 
વીનીમયીટી તૈમા૨ ક૨લી તથા તેને ફશા૨ ાડલા 
અંગે કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 

૪૩ - " - વીનીમયીટીના અધાયે લગમ-૩ના  કભમચાયીઓની 
નભુાતનત તાયીખ ભજું૨ ક૨લા અંગેની પાઇર. 

- " - - " - 

 

 

 



 

ળાળન/કટમ  ળાખા 
.ન.ં દસ્તાલેજની 

કિા 
દસ્તાલેજનુ ંનાભ ને તેની એક રીટીભા ં

ઓખાણ 

ભાહશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ 
ન્લમે જાશ૨ે ભાહશતી તધકાયીને ૨જી 
કમેથી 

નામફ તનમાભક (લહશલટ) 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ કટમળાખા એકળન તરાનની પાઇર ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ 

સલમે જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી 
કમેથી 

નામફ તનમાભક (લકશલટ) 

૨ - " --- " - દપત૨ તનયીક્ષણની કાભગીયીની પાઇર  - " --- " - - " --- " - 
૩ - " --- " - ઇનલડમ ૨જીથટ૨  - " --- " - - " --- " - 
૪  અઈટલડમ ૨જીથટ૨ - " --- " - - " --- " - 
૫ - " --- " - વી.એર.કાડમ - " --- " - - " --- " - 
૬ - " --- " - એર.એ.કયનુી રગતી કાભગીયી - " --- " - - " --- " - 
૭ - " --- " - તલધાનવબાના પ્રશ્નનુ ં૨જીથટ૨ - " --- " - - " --- " - 
૮ - " --- " - ખાતાના લગમ-૩/૪ ના ંકભમચાયીઓ તેભજ 

સમ ખાતાના ચફન યાજ્મ ૫તત્રત 
કભમચાયીઓના નાભદા૨ ગજુયાત મલુ્કી વેલા 

કટ્રબ્યનુરને રગતા કેવની તભાભ 
કાભગીયીની પાઇર  

- " --- " - - " --- " - 

૯ - " --- " - ખાતાના લગમ-૧/૨ના તધકાયીઓ તથા લગમ-
૩/૪ ના ંકભમચાયીઓ તેભજ સમ ખાતાના 

તધકાયી/કભમચાયીઓ કે કઇ ૫ણ યતુનમન કે 
કચેયી દ્ધાયા  નાભ.લડી દારત તેભજ સતુપ્રભ 

- " - - " --- " - 



 

કટમભા દાખર થમેર કેવને રગતી તભાભ 
કાભગીયીની પાઇર 

૧૦ - " --- " - કુર ૫(ાચ) તળક્ષણ કટ્રબ્યનુરના કેવની 
કાભગીયી 

- " --- " - - " --- " - 

૧૧ - " --- " - જજલ્રા/તાકુા કટમ કેવની કાભગીયી - " --- " - - " --- " - 
૧૨ - " --- " - ગાૂશક સ૨ુક્ષા કટમ/ રેફ૨ કટમ / તલવાભા(ંરક 

દારત)તેભજ વી.ી.વી. ૮૦ શઠેની નકટવ 
સલમેની કાભગીયી   

- " --- " - - " --- " - 

૧૩ - " --- " - શાઇકટમ/ કટ્રબ્યનુર/જજલ્રા-તાકુા કટમ તેભજ સમ 
દારત ત૨પથી અ૫લાભા અલેર ચકુાદાના વદંબે 
જરૂયીકામમલાશી જેલીકે ચકુાદાના ભરલા૨ ક૨લા/કયા 

લલાની થલા ીર ક૨લા કયા લલાની .  

- " --- " - - " --- " - 

૧૪ - " --- " - ખાતાના ગ્ર૫ુ-૪ના કભમચાયીઓના કકથવાભા 
પ્રલમવેલા ૫કયક્ષા ાવ ન થલાને કા૨ણે 
૫ડેર વેલા તટૂ વાધંી અ૫લા ફાફતની 

કાભગીયી. 

- " --- " - - " --- " - 

 

(૨) તતજોયી તનમતં્રણ ળાખા 
A તતજોયી તનમતં્રણ 

 
.ન.ં દથતાલેજ 

કક્ષા 
દથતાલેજનુ ંનાભ ને તેની એક રીટીભા ંઓખાણ. દથતાલેજ ભેલલાની કામમ૫ઘ્ધતત નીચેની વ્મકકત ાવે છે. તનય ૂતં્રણભા ં

છે. 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 



 

૧ તતજયી 
તનમતં્રણ 
ળાખા 

તતજયી તનમભ (જીટીઅ૨ ભા ંસધુાયા  લધાયા  ક૨લા અંગેન તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨ 
તથા નલી પ્રથાઓ દાખર ક૨લા અંગેન તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 
 

ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ 
૨૦૦૫ સલમે જાશ૨ે ભાકશતી 
તધકાયીને ૨જી કમેથી 

વયંકુ્ત તનમાભક (તતજયી તનમતં્રણ) 

૨  તતજયી  તનમભ તથા સમ તનમભના થમઘટનને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૩ - " - ડી.એ.ટી. વેભીના૨ને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

 

- " - - " - 

૪ - " - રેટ૨ ઓપ કે્રડીટને રગત તભાભ પ્રકા૨ન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 
 

- " - - " - 

૫ - " - ઈચ્ચ વત્તાતધકૃત/ તતજયી તધકાયીઓ ની ફેઠક ખાતાકીમ વતભતત તથા 
એવવીએળનની ભાગંણી અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

- " - - " - 

૬ - " - નાગયીક તધકા૨૫ત્રને રગતી તભાભ પ્રકા૨ની કાભગીયીની પાઇર. 
 
 

ઈ૫૨ મજુફ ઈ૫૨ મજુફ 

૭ - " - ચેક પ્રથા, કાડેક્ષ પ્રથા, ટકન પ્રથા તથા ેસળન ચકુલણાનંી ૫ઘ્ધતતઓ અંગેની 
કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 

૮ - " - તતજયી કચેયીઓના તધકાયીઓ લચ્ચે કાભગીયીની પાલણી અંગેની કાભગીયીની 
પાઇર. 

- " - - " - 

૯ - " - સમ યાજ્મ વાથેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૧૦ - " - જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ે ટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયીઓના 

કભમચાયીઓને પ્રત્વાશક ભશનેતણા ંઅંગેની કાભગીયીની પાઇર. 
- " - - " - 

૧૧ - " - ગજુયાત તતજયી તનમભભા ંસધુાયા  ક૨લા અંગેની કાભગીયીની પાઇર. - " - - " - 
૧૨ - " - તભાભ પ્રકા૨ની નલી પ્રથા દાખર ક૨લા ફાફતની પાઇર. - " - - " - 
૧૩ - " - યાજ્મ વ૨કા૨ના તધકાયીઓ/ કભમચાયીઓના ૫ગા૨ બથ્થાનં ુ ંચુકંલણુ ંચેકથી 

ફંક ભા૨પતે ક૨લાની પ્રથાના ભરીક૨ણ અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 
- " - - " - 

૧૪ - " - ે સળનને  રગતી તભાભ પયીમાદ/ પ્રશ્ન તથા ે સળનયના  તફીફી - " - - " - 



 

વા૨લા૨ ફીર અંગેન તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 
 

૧૫ - " - ે સળન રગતી  વ૨કા૨શ્રી ઘ્લાયા  ભાનનીમ ભતં્રીશ્રી/ ધાયા વભ્મશ્રી ઘ્લાયા  
અલતા ગત્મના ૫ત્રને રગતી કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 

૧૬ - " - તતજયી /૫ગા૨ ને કશવાફ કચેયીઓના કશવાફભા ંભરૂ/ ફાકી લાઈચય 
અંગે એ.જી.ફંક તથા તતજયીઓ/ ી.ી.ઓ. વાથેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 
 
 

- " - - " - 

૧૭ - " - વ૨કાયી બ૨ણા ંજેલા કે લેચાણલેયા  ભનયંજન ક૨, પ્રપેળનર ટેક્ષ લગેયે 
જાશ૨ે ક્ષેત્રની ફંક ભા૨પતે બ૨ણા ંબ૨લાની મજનાને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની 
પાઇર. 

- " - - " - 

૧૮ - " - લેચાણ લેયા ના બ૨ણા,ં તલરફં અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૧૯ - " - માતંત્રક૨ણને રગત તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

 

- " - - " - 

૨૦ - " - કેળ ફેરેસવ યીટમ તથા ચા ુ અ૨.ફી.ડી. ને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની 
પાઇર. 

- " - - " - 

૨૧ - " - ફંક શડતાર/ કભમચાયીઓની શડતાર લખતે તતજયી કચેયી/ ે ટા તતજયી 
કચેયીએ ક૨લાની કાભગીયી અંગ ેસચુના અ૫લા ફાફતની પાઇર. 

- " - - " - 

૨૨ - " - રામબ્રેયીને રગતી કાભગીયીની પાઇર. - " - - " - 
૨૩ - " - થથામી હકુભની પાઇર તૈમા૨ ક૨લાની તેભજ દ્યતન યા ખલાની  કાભગીયીની 

પાઇર. 
 

- " - - " - 

૨૪ - " - ભાતવક પ્રગતત શલેાર ઈ૫૨ યીભાકમવ અ૫લા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૨૫ - " - માતંત્રક૨ણન ભાતવક પ્રગતત શલેાર ઈ૫૨ યીભાકમવ અ૫લાની તથા એકતત્રત - " - - " - 



 

ભાકશતી તૈમા૨ ક૨લાની કાભગીયીની પાઇર. 
૨૬ - " - થટેમૌ૫ને રગત તભાભ પ્રકા૨ન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૨૭ - " - ે ડરક અંગેન તભાભ ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર.ફીટીઅ૨ ૧૨૮ (૩) - " - - " - 
૨૮ - " - ઈચા૫તને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

 

- " - - " - 

૨૯ - " - થટ્રંગરૂભભા ંરીવગાડમની વ્મલથથા ક૨લા ફાફતની કાભગીયીની પાઇર. 
 

- " - - " - 

૩૦ - " - જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ે ટા તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફ તધકાયીની કચેયી 
તલરૂઘ્ધ સમ તધકાયીઓ/ કભમચાયીઓની પયીમાદને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની 
પાઇર. 

- " - - " - 

૩૧ - " - ી.ડી./ ી.એર.એ.ના ભેલણા ંતથા ઇન ઓ૫યેટીલ ી.ડી. કશવાફને રગત 
એ.જી./ તતજયી વાથેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ તથા દ૨ ભાવે ી.ડી./ ી.એર.એ.ની 
ભાકશતી ભગંાલી, એકતત્રત કયી, નાણા ંતલબાગને ભકરલા અંગેની પાઇર. 

- " - - " - 

૩૨ - " - જાશ૨ે ફાધંકાભ ખાતાના પભમ તથા ભેલણા ંઅંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. ઈ૫૨ મજુફ ઈ૫૨ મજુફ 
૩૩ - " - જાશ૨ે વાશવએ પડંભા ંયકેર નાણા ંતથા વ્માજને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૩૪ - " - કભમચાયી તલરુઘ્ધ અંગત પયીમાદને રગતી કાભગીયીની પાઇર. - " - - " - 
૩૫ - " - તતજયી કચેયી/ગાય ને કશવાફ કચેયી/ે.ચ.ુક.ભા ંયજૂ થતા ંતભાભ 

પ્રકાયના ંચફરની મલુભે સટ તથા ચકુલણાના ફાન અંગેની કાભગીયી તથા 
ભાકશતીનુ ંએકતત્રકયણ. 

- " - - " - 

૩૬ - " - ભમામકદત બ૨ણાનંી કાભગીયી ફંકને વં૫લા અંગેન ૫ત્ર લમલશા૨ની 
પાઇર 

- " - - " - 

૩૭ - " - નન ફંકંગ ે ટા તતજયીઓને ફંકંગભા ં પે૨લલા તથા વ૨કાયી ભમામકદત 
બ૨ણાનંી કાભગીયી અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

- " - - " - 

૩૮ - " - શગંાભી ક૨સવી ચેથટને કામભી ક૨સવી ચેથટભા ં રૂાતં૨ તથા ે ટા તતજયી 
કચેયીઓની ભાકશતીની પાઇર. 

- " - - " - 



 

૩૯ - " - નન ફંકંગ ે ટા તતજયીભા ંયેભીટસવ રાલલાભા ં૫ડતી મશૂ્કેરી તથા ક૨સવી 
ચેથટભા ં લધી ગમેર ફેરેસવને દ૨ગજુ૨ ક૨લા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની 
પાઇર. 

- " - - " - 

૪૦ - " - તતજયી / ે ટા તતજયીના થટેળનયી/ પર્મવમ/ચેકબકુના ઇસડસેટ તથા પર્મવમ 
યુા  ાડલા. થટાસડડમ નફં૨ અ૫લા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

- " - - " - 

૪૧ - " - નલીન ે ટા તતજયી કચેયી ખરલા અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૪૨ - " - તતજયી/ ે ટા તતજયી કચેયીના ફાધંકાભ અંગેન ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 

ભામક૨/ નન ભામક૨ ચેક અંગેની કાભગીયીની પાઇર. 
- " - - " - 

૪૩ - " - તતજયી તનમતં્રણ ળાખાના ભશકેભને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૪૪ - " - જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ે ટા  તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફી 

તધકાયીની કચેયીઓના ભશકેભને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. 
 

- " - - " - 

૪૫ - " - એ.જી.કચેયીના ફાકી ઓકડટ લાધંાઓ/ તાવણી શલેારની તુમતા અંગેની 
કાભગીયીની પાઇર. 

ઈ૫૨ મજુફ ઈ૫૨ મજુફ 

૪૬ - " - નાણા ંતલબાગ ઘ્લાયા / કરેકટ૨શ્રી ઘ્લાયા  કયેર જજલ્રા તતજયી કચેયીની 
તાવણી નંધન તુમતા શલેાર ની પાઇર. 

- " - - " - 

૪૭ - " - બ૨ણા ંઘટને રગત ૫ત્ર વ્મલશા૨ની પાઇર. - " - - " - 
૪૮ - " - ે ટા તતજયી કચેયીઓની લામકક તાવણી ન થલા અંગેન ૫ત્ર 

લમલશા૨ની પાઇર. 
- " - - " - 

૪૯ - " - તતજયી તધકાયીની કી૨કર ૨જા ભજું૨ ક૨લા અંગેની કાભગીયીની 
પાઇર. 

- " - - " - 

૫૦ - " - જજલ્રા તતજયી કચેયી/ ે ટા  તતજયી કચેયી/ ૫ગા૨ ને કશવાફી 
તધકાયીની કચેયીઓના કામમબા૨ણ અંગેની કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 



 

૫૧ - " - લામકક લશીલટી શલેાર તથા પ્રવતૃત્તની રૂ૫યેખા તૈમા૨ ક૨લા અંગેની 
કાભગીયીની પાઇર. 

- " - - " - 
૫૨ - " - અલક ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૫૩ - " - વ૨કાયી ને ધમ વ૨કાયી ૫ત્રનુ ં૨જીથટ૨. - " - - " - 
૫૪ - " - ભાનનીમ ધાયા વભ્મશ્રી , વવંદ વભ્મશ્રી તથા ભતં્રીશ્રી ત૨પથી ભતા ૫ત્રનુ ં

૨જીથટ૨. 
- " - - " - 

૫૫ - " - દ૨ખાથત ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૫૬ - " - ળાખાન ભાતવક પ્રગતત શલેારનુ ં૨જીથટ૨.  - " - - " - 
૫૭ - " - જાલક ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૫૮ - " - ૫કય૫ત્રનુ ં૨જીથટ૨. - " - - " - 
૫૯ - " - ટ્રાસઝીટ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૬૦ - " - ટાઇ૫ ૨જીથટ૨. - " - - " - 
૬૧ - " - વી.એર.કાડમ  - " - - " - 
૬૨ - " - વી.એર.૨જીથટ૨ જજલ્રા તતજયી તધકાયીઓનુ.ં - " - - " - 

 

 
B તનતધ તનયીિણ  
 

 

.ન. દસ્તાલેજની કિા દસ્તાલેજન ુનાભ ને તેની 
એક રીટીભા ઓખાણ   

દસ્તાલેજો ભેલલાની કામભ ધ્ધતત  નીચેની વ્મકતત ાવે છે./તેના તનમતં્રણભા છે. 

(૧) (૨) (૩) ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ -૨૦૦૫ સલમે જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને 
૨જી કમેથી. 

નીતધ તનયીક્ષણ તધકાયી 



 

૧ નીતધ તનયીક્ષણ 
ળાખા 

જજલ્રા તતજયી કચેયીલા૨ 
તનયીક્ષણ શલેાર તથા 
તેની તુમતા  અંગેની પાઇર 
(લમલા૨) 

- " - - " - 

૨ નીતધ તનયીક્ષણ 
ળાખા 

ે ટા તતજયી કચેયીલા૨ 
તનયીક્ષણ શલેાર તથા 
તેની તુમતા અંગેની 
પાઇર.(લમલા૨)  

- " - - " - 

 
 
 
 
 
(૩) ફીર / ફજેટળાખા 
 
.ન. દસ્તાલેજની કિા દસ્તાલેજન ુનાભ નેતેની એક રીટીભા ઓખાણ   દસ્તાલેજો ભેલલાની કામભ 

ધ્ધતત  
નીચેની વ્મકતત ાવે છે./તેના 

તનમતં્રણભા છે. 
૧ ફીર / ફજેટ ળાખા જી.ી.એપ પાઇનર ઈાડ  ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ 

-૨૦૦૫ સલમે જાશ૨ે ભાકશતી 
તધકાયીને ૨જી કમેથી. 

નામફ તનમાભકશ્રી (તતજયી 
તનમતં્રણ) કશવાફ ને તતજયી 
તનમાભકની કચેયી,ગાધંીનગ૨. 

૨ - " - ૫ગા૨ ફીર ૨જીથટ૨  - " - - " - 



 

૩ - " - વીકયયુીટી ફસડ વાચલણી - " - - " - 
૪ - " - ગાૂસટના હુકભ  - " - - " - 
૫ - " - ટુકા ગાાના ફીરના લસરુાત ૨જીથટ૨  - " - - " - 
૬ - " - પ્રતતતનયકુત ૨જીથટ૨  - " - - " - 
૭ - " - જુથ લીભાનુ ં૨જીથટ૨  - " - - " - 
૮ - " - એચ.ફી.એ. ભજું૨ થમાની તલગતનુ ં૨જીથટ૨  - " - - " - 
૯ - " - એભ.વી.એ. ભજું૨ થમાની  તલગતનુ ં૨જીથટ૨  - " - - " - 
૧૦ - " - વામકર ે ળગી / ખંા ે ળગી ભજું૨ થમાનુ ં૨જીથટ૨  - " - - " - 
૧૧ - " - ખચમ ૨જીથટ૨  - " - - " - 
૧૨ - " - એ.જી. વાથેના ભેલણા ૨જીથટ૨ 

 

- " - - " - 

૧૩ - " - ઇનલડમ ૨જીથટ૨  - " - - " - 
૧૪ - " - અઈટ લડમ ૨જીથટ૨ - " - - " - 
૧૫ - " - કેળબકુ  - " - - " - 
૧૬ - " - ચેક ૨જીથટ૨ - " - - " - 

આ (૪)  જુથ તલભા મોજના ળાખા 
.ન. દસ્તાલેજની કિા દસ્તાલેજન ુનાભ 

નેતેનીએક રીટીભા 
ઓખાણ   

દસ્તાલેજો ભેલલાની કામભ ધ્ધતત  નીચેની વ્મકતત ાવે છે./તેના તનમતં્રણભા છે. 

     

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧. જુથ તલભા ળાખા. ફીરની પાઇર   ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ સલમે 

જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી કમેથી. 
કશવાફી તધકાયી     (યેકડમ ળાખા. ) 



 

૨. જુથ તલભા ળાખા. અલક ૨જીથટ૨ ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૩. જુથ તલભા ળાખા. ખચમ ૨જીથટ૨   ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૪. જુથ તલભા ળાખા. જુથલા૨ અલક ૫ત્રક  ૧ 

થી ૪ ટે્રઝયીલાઇઝ ૨જીથટ૨  
ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૫. જુથ તલભા ળાખા. ભજૂંયી હકુભ ૨જીથટ૨    ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૬. જુથ તલભા ળાખા. ભજુંયી હકુભ પાઇર   ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૭. જુથ તલભા ળાખા. અઇ.એ.એવ. પ્રતતતનયકુકત 

૨જીથટ૨. 
ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૮. જુથ તલભા ળાખા. અઇ.એ.એવ. પ્રતતતનયકુકત 
પાઇર  

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૯. જુથ તલભા ળાખા. +  લત્તા-ઓછા માદી  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૧૦. જુથ તલભા ળાખા. એ.જી. ભદાલાદ / યા જકટ 

કશવાફભે  
ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૧૧. જુથ તલભા ળાખા. તતજયી કશવાફ વાભાસમ 
૫ત્રવ્મલશા૨  

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૧૨. જુથ તલભા ળાખા. જુથલા૨ અલકના ૫ત્રક  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૧૩. જુથ તલભા ળાખા. લામકક લશીલટી શલેાર  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૧૪. જુથ તલભા ળાખા. ૨૦૪૯ વ્માજના શલારા 

પાઇર 

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૧૫. જુથ તલભા ળાખા. યેકડમ તથા ભાગમદળમન 
પાઇર.   

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૧૬. જુથ તલભા ળાખા. નસુચૂી - " -ગ- " -  
પાઇર  

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૧૭. જુથ તલભા ળાખા. નસુચૂી-ગ ખતલણી ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 



 

૨જીથટ૨. 
૧૮. જુથ તલભા ળાખા. જુથલીભા વભીક્ષા પાઇર.  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૧૯. જુથ તલભા ળાખા. લામકક અંદાજ  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૦. જુથ તલભા ળાખા. ૮ ભાતવક અંદાજ  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૧. જુથ તલભા ળાખા. દ૨ખાથત પાઇર.  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૨. જુથ તલભા ળાખા. ય.ુઓ.અ૨.  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૩. જુથ તલભા ળાખા. કશવાફ ભેલણાનંી 

પાઇર. 
 
  

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૨૪. જુથ તલભા ળાખા. ફીર ૨જીથટ૨  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૫. જુથ તલભા ળાખા. એવ.ઓ. પાઇર  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૬. જુથ તલભા ળાખા. ભાતવક પ્રગતત શલેાર  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૨૭. જુથ તલભા ળાખા. વ્મકકતગત કાતના 

રેજ૨  
ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૨૮. જુથ તલભા ળાખા. તધકાયીઓની વ્મકકતગત 
પાઇર.   

ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ સલમે 
જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી કમેથી. 

કશવાફી તધકાયી (જુથ લીભા મજના) 

૨૯. જુથ તલભા ળાખા. ચકુલણા ંઅંગેની પાઇર  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૩૦. જુથ તલભા ળાખા. કેસર વ૨કા૨ને પાા 

ભકરલાના ફીરની 
પાઇર.  

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૩૧. જુથ તલભા ળાખા. ડીભાસડ ડ્રાપટ ૨જીથટ૨  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૩૨. જુથ તલભા ળાખા. તનયકુકત૫ત્રની પાઇર.  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 



 

૩૩. જુથ તલભા ળાખા. એનયરભેસટ હુકભ 
ભેલલા.   

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૩૪. જુથ તલભા ળાખા. તનયકુકત ૫ત્ર ભેલલા 
૫ત્રવ્મલશા૨ની પાઇર. 

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૩૫. જુથ તલભા ળાખા. તતજયી, ી.એ.ઓ. વાથે 
૫ત્રવ્મલશા૨   

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૩૬. જુથ તલભા ળાખા. એ.જી. વાથે ૫ત્રવ્મલશા૨   ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૩૭. જુથ તલભા ળાખા. એનયરભેસટ નંધણી 

૨જીથટ૨.  
ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૩૮. જુથ તલભા ળાખા. કેળબકુ કયતવતટ / ે 
ભેસટ   

ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

૩૯. જુથ તલભા ળાખા. ઇનલડમ-અઈટલડમ ૨જીથટ૨  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૪૦. જુથ તલભા ળાખા. બૂડળીટ   ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૪૧. જુથ તલભા ળાખા. રેજ૨બકુ/ લકમળીટ  ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 
૪૨. જુથ તલભા ળાખા. પભમ ન.ં-૧૧/૧૨ ભજૂંયી હકુભ 

પાઇર  
ઈ૫૨ મજુફ. ઈ૫૨ મજુફ. 

(૫) એચ.ડી.એપ.વી ળાખા 
(૧) એચ.ડી.એપ.વી.ળાખા કેળબકુ ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ સલમે 

જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી કમેથી. 
કશવાફી તધકાયી (એચ.ડી.એપ.વી) 

(૨) - " - ફેસક ાવબકુ - " -  

(૩) - " - ખાતાલશી - " -  



 

(૪) - " - ે ભેસટ ૨જીથટ૨ - " -  

(૫) - " - અલકનંધ ૨જીથટ૨ - " -  

(૬) - " - રન ચકુલણી/ વફવીડી 
૨જીથટ૨ 

ઈ૫૨ મજુફ કશવાફી તધકાયી (એચ.ડી.એપ.વી) 

(૭) - " - ના લાધંા પ્રભાણ૫ત્ર 
૨જીથટ૨ 
 
 

- " - - " - 

(૮) - " - લામકક અંદાજ (૨૦૪૯ 
વ્માજ) 

- " - - " - 

(૯) - " - વ્મકકતગત ખાતેદા૨ની 
૫વમનર પાઇલ્વ 

- " - - " - 

(૧૦) - " - એચ.ડી.એપ.વીના 
વફવીડીના ફીર પાઇર 

- " - - " - 

(૧૧) - " - દ૨યજ ફંકભા ં બ૨લા 
જલાના શતતાની ચેકની 
ફંક થરી૫ બકુ/ 
તલગતલા૨નુ ં૫ત્રક 

- " - - " - 

(૧૨) - " - ભાતવક પ્રગતત શલેાર 
પાઇર 

- " - - " - 

(૬) બડંા૨ વત્મમા૫ન ળાખા (યાજ્મ) 



 

૧. બડંા૨ વત્મા૫ન 
ળાખા 

સલેણ શલેાર ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ સલમે 
જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી કમેથી. 

કશવાફી તધકાયી (બડંા૨ વત્મા૫ન ળાખા) 

(૭) ઇ.ડી.ી ળાખા 
૧ તલજાણુ ંમાતંત્રક૨ણ ળાખા ૧ થી ૧૮ અઈટ ટુ ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ સલમે જાશ૨ે 

ભાકશતી તધકાયીને ૨જી કમેથી. 
કશવાફી તધકાયી 

 

(૮) તારીભ ળાખા 
.ન. દસ્તાલેજની કિા દસ્તાલેજન ુનાભ નેતેનીએક રીટીભા 

ઓખાણ   
દસ્તાલેજો ભેલલાની કામભ ધ્ધતત  નીચેની વ્મકતત ાવે છે./તેના તનમતં્રણભા છે. 

૧. તારીભ ળાખા લામકક તારીભ કામમકભૂ અમજન પાઇર  ભાકશતી ભેલલાના તધતનમભ ૨૦૦૫ 
સલમે જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયીને ૨જી 
કમેથી. 

તારીભ તધકાયી 

૨. - " - ભાતવક પ્રગતત શલેાર પાઇર  - " - - " - 
૩ - " - વફંતંધત તારીભ કામમકભૂને રગતી પાઇર - " - - " - 
૪ - " - ભજું૨ થમેર તારીભ થકીભની પાઇર - " - - " - 
૫ - " - તારીભ ફજેટ પાઇર - " - - " - 
૬ - " - તત્રભાતવક બરેુટીન - " - - " - 
૭ - " - વ્માખ્માતાઓને લાશનખચમ પાઇર 

 
 

- " - - " - 

૮ - " - તારીભાથીઓને યીફૂ્ેળભેસટ અંગેની પાઇર  - " - - " - 



 

૯ - " - ગાૂસટ ૨જીથટ૨ - " - - " - 
૧૦ - " - વ્માખ્માતાઓનુ ંે નર ૨જીથટ૨ - " - - " - 
૧૧ - " - રામબ ૂ્ ેયી ૨જીથટ૨ - " - - " - 

તનમભ વગંશૂ-૭ 
 

નીતત ઘડત૨ થલા નીતતના ભર વફંતંધ જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ ૫યા ભળભ થલા પ્રતતતનતધત્લ ભાટેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની તલગત. 
અ ખાતાને રગતી કાભગીયી વ૨કાયી કચેયીઓ વાથે વકંામેર છે. જાશ૨ે જનતા વાથે વીધ વ૫ંકમ નશંલત શઇ અલી વ્મલથથા ઈ૫રબ્ધ થમેર નથી. 

 
તનમભ વગંશૂ - ૮ 

 
તેના બાગ તયીકે ૨ચામેરી ફોડભ, ૫હયદ, વતભતતઓ ને ન્મ વ 

 
 
 

તનમભ વગં્રશ-૯ 
 



 

તધકાયી કભમચાયીની ભાકશતત થુતીકા  
(ડીયેકટયી) 

.ન ં નાભ 
શદૃ 

 
 

એવ.ટી.ડી. 
 કડ 

પન નફં૨ 

પેકવ 
ઇ- 
ભેઇર 

વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

૧ શ્રી એન.અઆ.ટેર તનમાભક 
 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૩૭૭ ૨૩૨૪૩૯૮૪ ૨૩૨૫૯૭૬૦ dir-dat@ 

gujarat. 

gov.in 

બ્રક ન.ં૬૮૪/૨, ગ-૧ ટાઆ  વેકટય-૮ ,ગાધંીનગય વભાચાય ાવે,ગાધંીનગય  

૨ શ્રી અય.એચૌ.દલે વયંકુત તનમાભક ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૧૧ - - - ડી-૧૨,યત્નભણી કર્મતરેક્ષ,ગરુાફ ટાલય વાભે, થરતેજ,ભદાલાદ 
૩ શ્રી અય.ટી.ળાશ  નામફ તનમાભક ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦ - - -- બ્રકન-ં૬૭૮/૧, 'ઘ' ટાઆ વે-૮,ગાધંીનગય  
૪ શ્રી ડી.વી.સથુાય કશવાફી તધકાયી લગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૨ - - - વી-૫૧, રરીતા વવામટી ,આવનયુ યડ ભદાલાદ 

૫ શ્રી એચ.ફી. ટેર કશવાફી તધકાયી લગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૨ - -- - ૨૮, નાયામણ ાકમ  તલબાગ -૨ આસડીમા કરની વાભેફર ભદાલાદ  

૬ શ્રી લી.કે.પ્રજાતત કશવાફી તધકાયી લગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૨ - - - ૩જી/૨,શ્રી ફારાજી ગયા ભરની ાછ સઘુડ-ડબઆ જજ.ગાધંીનગય  

૭ શ્રી ડી.ટી.શકુ્ર કશવાફી તધકાયી લગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૯ - - - ૨૭૩/૧,એ તલબાગ,વે-૪એ,ઓભકાયેશ્વય ભશાદેલની ાછ, ગાધંીનગય  

૮ શ્રી એવ.અ૨.શકુરા કશ..લગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૩૭ - - - વી/૧૦, ઈભગં ફગં્રઝ, ન્નપ્રણામ યેથટ૨સટ ાછ, જળદાનગ૨, ભદાલાદ-
૩૮૨૪૪૫ 

૯ શ્રી ય.ુએવ.બામાણી  કશવાફીતધકાયી,લગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૦ - - - બ્રક ન૬ં૯/૮,'ચ' ટાઆ ,વે-૧૬, ગાધીનગય  
૧૦ શ્રી જી ી પણવે કશવાફી તધકાયીલગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૧ - - - એભ-૫/૬૧/૪૮૫, ળાશ્ત્રીનગય શાઈવંગ કરની, લધામન ટાલયની ફાજુભા,ં  

નાયણયુા, ભદાલાદ 
૧૧ શ્રી એચ કે બટ્ટ કશવાફી તધકાયીલગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૭૩૦૮ - - - 'સકુક્રશ્ના', તરટ ન ં૮૧૨/૨,, વેક્ટય-૨-વી , ગાધંીનગય. 
૧૨ શ્રી ડી કે ભશતેા કશવાફી તધકાયીલગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૪ - - - ૬, કદયચના  એાટમ ભંટ, , ગાધંીનગય ાવે, ભચણનગય, ભદાલાદ  
૧૩ શ્રી એ એચ તત્રલેદી ગ્ર યશથમ વચચલ લગમ ૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૦૬  - - તરટ ન ં ૧૩૨૩/૨, વેક્ટય-૩-ફી , ગાધંીનગય 
૧૪ શ્રી એચ વી તત્રલેદી કશવાફી તધકાયીલગમ-૧ ૦૭૯ - - - - ૪૦/૨૩૬,પ્રગતતનગય,નાયણયુા, ભદાલાદ 
૧૫ શ્રી એન લી.ફાલીમા કશવાફીતધકાયી,લગમ-૨ ૦૭૯   - - ૪૭૨/વે-૬, ચાણક્યયુી ,ઘાટરકડમા ભદાલાદ-૧૩ 
૧૬ કુ.એન.ડી.ભેશ કશવાફી તધકાયી,લગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૩ - - 13@ya 

hoo .com 
મળ-૪ એાટમભેસટ,યાધાનગયવવામટીનજીક,  
યાભજી ભકંદય વાભે ,ઘડાવય,ભદાલાદ-૩૮૦૦૫૦ 

૧૭
  

શ્રી એન એન ળાશ  કશવાફીતધકાયી,લગમ-૧ ૦૭૯     

૧૧,શે્રમાવનાથ વવામટી,તલ-૨,લાવણા, ભદાલાદ-૭ 

૧૮ શ્રી વી એ ડંયા કશવાફી તધકાયી,લગમ-૨      ૨- વેત ુએાટમ ભેસટ,ગરુુકુર યડ,ભેભનગય, ભદાલાદ-૫૨  



 

૧૯ શ્રી એભ જે લવૈમા  કશવાફનીળ      વેક્ટય ૧૬,બ્રક ન.ં૬૮/૨ ચ ટાઆ ગાધંીનગય 

૨૦ શ્રી કે.એભ.યાલર કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬  - - ફી-૭, જનકયુી એાટમભેસટ,  
તલશ્રાભનગ૨ ાવે, ભેભનગ૨, ભદાલાદ. 

૨૧ શ્રી એવ.કે.ળાશ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ - - - એચ/૮ ક્ષભતા એાટમભેસટ,કેળલનગ૨, 
ભદાલાદ-૨૭ 

૨૨ શ્રી ફી.એભ.ટેર કશવાફનીળ 0૭૯  - - - એ/૨૭ બાલના ટેનાભેસટવ ,ફેયેજ યડ ,લાવણા ભદાલાદ-૩૮૦૦૦૭  
૨૩ શ્રી એ.એભ.યભાય તધક્ષક 0૭૯ ૨૩૨૫૪૪૯૪ - - - વેક્ટય ૬, બ્રક ન.ં૪૨૬/૧, ચ ટાઆ , ગાધંીનગય 
૨૪ શ્રી જે.એભ.ઠકક૨ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૯૪ - - - તરટ ન.ં ૯૬૯/૨ વેકટ૨-૨-વી, ગાધંીનગ૨ 

૨૫ શ્રી એભ.એભ.રશયેી   કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦  - - ૨૨/૧૭૧,થલા.વેનાની નગય ,પ્રગતીનગય,  

નાયામણ નગય  ભદાલાદ   

૨૬ શ્રી જી ડી ઠકકય કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૩૨૦૭ - - - મ.ુખયણા તા.તલજાયુ જી.ભશવેાણા (૨) ફી-૫,ભી ખડંઅનદં વવા.વી.ટી.એભ 
ભયાઆલાડી ભદાલાદ-૨૬ 

૨૭ શ્રી કે.ફી.૫ટેર કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - ડી-૬, યાજદી૫, એાટમભેસટ, તત્રમતૂતિ કમૌ૫રેક્ષ ફાજુભા,ં 
ઇસડીમાકરનીયડ,ફાનુગ૨ ભદાલાદ. 

૨૮ શ્રી લી.એભ.યાલર કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - વી.-૪ એકરેશ્વયીમા બ્રક,ળાશીફાગ,ભદાલાદ. 
૨૯ શ્રી એભ.લી. ડંમા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૨૨૨૮ - - - ડી-૩૦૧,શ્રી નાથ શર્મવ એાટમભેસટ,ય કુડાવણ યડ,ગાધંીનગય  

૩૦ શ્રી વી.અ૨.૫ટેર કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૬  - - તરટ ન.ં-૮૮૧/૧, વેકટ૨-૧૩-ફી, ગાધંીનગ૨. 
૩૧ શ્રી અય.ી.બારાયા ઓડીટય ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૫ - - - તરટ ન ં૬૯૦/૧ , વેક્ટય ૪વી  ગાધંીનગય 

૩૨ શ્રી એચ.એભ.તત્રલેદી કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૨  - - તરટ ન.ં-૪૯૦/૨, વેકટ૨-૩(વી), ગાધંીનગ૨. 
૩૩ શ્રી.એભ.જે.લૈષ્ણલ  કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - પ્રમખુ પ્રાઆડ, પ્રતતક ભની ાછ , ઈજાનનગય ૨ ની વાભે બ્રક ન ંવી ૦૦૧ 

યાદેંવન, ગાધંીનગય. 
૩૪ શ્રી વી.કે.પ્રજા૫તત કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - તરટ ન.ં-૯૬૬/૧, વેકટ૨-૩-ડી, ગાધંીનગ૨. 

 

૩૫ શ્રી એ.જે.ચંાર  તધક્ષક ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૨ - - - ૩૧, વશજાનદંભ  ફગં્રજ , બુમદાનગય ાવે, ઓઢલ ભદાલાદ 
૩૬ શ્રી કે.એવ.યભાય કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૨ - -  ૧૭૫/૨ વેક્ટય- ૨ ફી તનરભ વવામટી ,ગાધંીનગય  
૩૭ શ્રી અ૨.ડી.બાલવા૨ કશવાફનીળ ૯૬૯ ૨૩૨૫૬૫૪૩  -  બ્રક ન.ં૩૦/૩૫૪, વશમગ એાટમભેસટ, વેકટ૨-૨૪, ગાધંીનગ૨. 



 

૩૮ શ્રી એન.ફી.અર  કશવાફનીળ      તરટન.ં૨૭૪/૨ ,વેક્ટય-૨-ફી, ગાધંીનગ૨. 
૩૯ કુ. કે.જે.ટેર  કશવાફનીળ      ૩૫૮,તયજલાવ, લાલર, ગાધંીનગ૨. 
૪૦ કુ. એચ.વી. ઠક્કય કશવાફનીળ      તરટ ન-ં૧૪૯૩/૧ વે.૨ વી  ગાધંીનગય  
૪૧ શ્રી ડી ફી શડીમા ઇ.ડી.ી ભેનેજય      એવ ૪, અનદં એાટમભંટ , અનદંનગય વવા.ારડી ભદાલાદ 
૪૨ શ્રી એચ અય પ્રજતત ઇ.ડી.ી ભેનેજય      ૭,શયીદળમન શૌ, વામવં વીટી યડ વરા, ભદાલાદ 
૪૩ શ્રી લી એભ દેવાઆ  કશવાફનીળ      એચ-૨૦૧,શ્માભ-૨,સમુમદી ફગંરાની ફાજુભા,વીર્મવ શથીટર યડ વામવં વીટી, 

વરા, ભદાલાદ 
૪૪ કુ જી અય ટેર  ઇ.ડી.ી ભેનેજય      ફી-૯૨,શ્રીનાથ ાકમ વવામટી, જગેશ્વયી વવામટીની વાભે,વીટીએભ 

શાઆલે,ભયાઆલાડી ભદાલાદ 
૪૫ શ્રી ી.કે.યાલર  નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૨ - - - ૩૫૨/૧ , વેક્ટય ૩ ફી , ગાધંીનગય. 
૪૬ શ્રીી.અય.ઠાકય  નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - બ્રક ન.ં૨૮/૧"ચ" ટાઆ વે-૭ ગાધંીનગય 
૪૭ શ્રી.જી.ફી.ટેર  નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૩૨૦૭  - - ૨૩ કંકેશ્વયી ાકમ એવ.અય.ી.કેર્મવ યડ ,  

ક્રુષ્ણનગય ાવે ભદાલાદૌ   

૪૮ શ્રી એભ એચ ટેર  નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - બ્રક ન.ંઆ-૧૨ ગ્રીન વીટી વવા.લાલર 

૪૯ શ્રી જે અય ભેલાડા નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - તરટ ન ં૫૦૩/૧ વેક્ટય ૩ વી , ગાધંીનગય 
૫૦ શ્રી ડી.એવ.દીક્ષીત નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ - - - એ/૧/૧૧, ભનાાકમ , તાલની ફાજુભા,ં ભેભનગ૨, ભદાલાદ-૩૮૦૦૫૨ 

૫૧ શ્રી ડી.કે.તનનાભા નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - ૪૦૭/૧, વેકટ૨-૫એ,ગાધંીનગ૨ 

૫૨ શ્રી એભ.એવ.જી નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - એ/જી/૧, શબુભ એાટમભેસટ, ભચણનગ૨, ભદાલાદ. 
૫૩ શ્રી અ૨.ય.ુ ળાશ નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - એપ/૮, ૨સ્શ્ભ એાટમ . તરુવી ાકમની ફાજુભા ંલાવણા,ભદાલાદ 

૫૪ શ્રી ી એચ જળી   નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬  - - વી-૨૧,બાગ્મરક્ષ્ભી  વવામટી, તલત્રનગય ાછ, કેડીરા યડ, ઘડાવય, ભદાલાદ 
૫૫ શ્રી ી.એભ.તત્રલેદી નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - ૨/૪૦૩/ સમુમજુા એાટૈભસટ.વેટરાઇટ યડ, ભદાલાદ 

૫૬ શ્રી જે અઆ યાલર નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૭૪૪૫ -   ફી/૨૧ ,કણામલતીનગય વવામટી ાથલમનાથ  ટાઈનળી ની ાછ નલાનયડા 
ભદાલાદ  

૫૭ શ્રી ી.ડી વકશતા નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - ડી/૪નલદુગામ વવામટી એવટી લકમ ળ૫વાભે 
 ાટીમા નયડા યડ ભદાલાદ 

૫૮ શ્રી ડી અય બટ્ટ્ નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ - - - તરટ ન ં૧૩૦૭/૨ વેક્ટય ૨ ફી ગાધંીનગય  
૫૯ શ્રી ી.લી.ળાશ નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૩ - - - ૪૦, અનદંનગ૨, વેકટ૨-૧૭, ગાધંીનગ૨. 

 



 

૬૦ શ્રી લી એન ટેર  નામફ કશવાફનીળ      ૧૩,રકાયુી વવામટી ધકા યડ મ.ુફાલા જી. ભદાલાદ 
૬૧ શ્રી ડી જે ચામમ નામફ કશવાફનીળ      ૧૪,ભેઘઘનશુ્મ વવામટી, યીરામવં કરેજ ાવે,વયગાવણ યડ, ગાધંીનગ૨ . 
૬૨ શ્રી લી એચ ટેર  નામફ કશવાફનીળ      મ.ુ.ાનર તા.આડય જી.વાફયકાઠંા  
૬૩ શ્રી ડી કે લણકય  નામફ કશવાફનીળ      આ-૨૬૮,કલ્તરુ ાકમ , ભીરેનીમભ, ચાદંખેડા, ભદાલાદ 
૬૪ શ્રી એચ જે દલે  નામફ કશવાફનીળ      તરટ ન.૮૬૨/૧, વેકટય ૧૩ ગાધંીનગય 
૬૫ શ્રી એવ અય ટેર નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૬  - - 

બ્રક ન ં૧૩૦/૪ , ચ ટાઆ, વેક્ટય ૨૨, ગાધંીનગય   

૬૬ શ્રી લી.કે.૫ટેર નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ -   ફી/૩૯, થલતનસનૃ્દ્ષ્ટ ક.શા. વવામટી તલ.-૨, તનયાતં એાટમભેસટની ફાજુભા,ં 
૬૭,૨તનયુા  ગાભની વાભે, ભદાલાદ-૩૮૨૪૧૮ 

૬૭ શ્રી અય.ડી.લયા નામફ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૨    ફ્રેટ ૧/૯ એચ.અઆ.જી,વેકટય ૧૪ ગાધંીનગય  

૬૮ કુ. એવ. એચ દેવાઇ નામફ કશવાફનીળ      તરટ ન-ં૮૧૭/૧, વે-૫ વી, ગાધંીનગય 
૬૯ શ્રી એભ જે જળી નામફ કશવાફનીળ      ૬-૬,એરીવબ્રીજ રીવ રાઆન,નગયી શથીટર ાવે,ભદાલાદ 
૭૦ શ્રી જે એવ બયલાડ નામફ કશવાફનીળ      ૫૯,ગકુયુા વે-૧૪ નજીક ગાધંીનગય  
૭૧ શ્રીભતી એચ.એભ.યાલર ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - ૧૩૬, શે્રમાળંનાથ પ્રભ ુવવામટી, કઠલાડા યડ, નયડા, ભદાલાદ. 
૭૨ શ્રી કે.જે.ડંમા ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   તરટ ન.ં-૨૩/૨, વેકટ૨-૩-એ સય,ુ ગાધંીનગ૨. 

 

૭૩ શ્રી લી.એવ.જાકાવણીમા ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   ફી ૨૦૪, ભગંરમતૂતિ એાટમ ભેસટૌ  ગાધંીનગ૨ 

૭૪ શ્રી ી.એભ. ૫ટેર ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬    બ્રક ન.ં૧૯૩/૧૧, વેકટ૨-૭, જ ટાઇ૫, ગાધંીનગ૨ 

૭૫ શ્રી લામ.ી.ચોશાણ ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ -   તરટ ન.ં-૧૫૭૯/૧, વેકટ૨-૨-વી, ગાધંીનગ૨. 
૭૬ શ્રી વી.અ૨.ઐમ૨ ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -   ફી-૪૪ નદંનલન-૨, જધ૨ુ ગાભ, રટવ થકૂર ાવે, વેટેરાઇટ, ભદાલાદ. 
૭૫ શ્રી અ૨.લી.વ્માવ ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -   મ.ુ. લાલર, થલાભીનાયામણ ભકંદ૨ ાવે, ત૨જ લાવ, લાલર, જજ. ગાધંીનગ૨. 
૭૬ શ્રી જે.કે. પ્રજા૫તત ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ -   ૪/૬, ચીભનરાર ઘાચંીની ચારી,  સય ુ વીલીર શથીટર વાભે, વા૨લા, 

ભદાલાદ-૧૬ 

૭૭ શ્રીભતી અય.ફી.ચોશાણ  ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૦૬ -   વેકટય-૨૧,બ્રક ન,ં૫૯૪/૬,કેટગયી-૩ ગાધંીનગય 
૭૮ શ્રી અય.એભ.પ્રજાતત ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   ફી-૫૪,ભાત્રભુતુભ વવામટી,ફયડા એક્વપે્રવ શાઆલે,વી.ટી.એભ.,ભદાલાદ 
૭૯ શ્રી એ.એવ.૫ટેર  ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ -   વી/૧૦૫, યા ધે એાટમભેસટ, શીયા લાડી, ફાનુગ૨, ભદાલાદ -૩૮૨૩૪૧ 

૮૦ શ્રી ય.ુડી.ચાલડા ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   ૯૧૨/૧ વે-૫ વી ગાધંીનગ૨ 
૮૧ શ્રી પ્રીમકાતં ટેર  ેટા કશવાફનીળ - - - - - નલ લણકયલાવ જી.આ.ફી. યડ ેથાયુ ગાધંીનગય 



 

૮૨ શ્રી કે.એભ. શ્રીભાી ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   તરટન.૫૧૯/૧,વેકટયય-૪ફી, ગાધંીનગય 

૮૩ શ્રી જે.કે. ડડીમા ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - -  બ્રક ન.આ-૨/૧૧,ળારીન-૪,લાલર. ગાધંીનગય. 
૮૪ શ્રી એન.ફી.છાટંફા૨ ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - ૨૪/૨૮૪, અકાળગગંા એાટૈભેસટ, ના૨ણયુા , વરા યડ, ભદાલાદ. 
૮૫ શ્રી જી.જી.દાતણીમા ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - તરટ ન.ં-૪૭૨/૧, વેકટ૨-૩-વી, ગાધંીનગ૨. 
૮૬ શ્રી અય.એવ .બટ્ટ  ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬  - - ૫૨/૬, ચાણકમયુી, ઘાટરકડમા, ભદાલાદ-૬૧. 
૮૯ શ્રી ડી.જી.કાકડીમા ેટા કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - ૨૪, તલજમત ાકમ , શીયા લાડી યડ, વૈજ૨ુ ફધા, ભદાલાદ. 

૯૦ શ્રી એપ એભ કસટ્રાક્ટય ેટા કશવાફનીળ      તરટ ન.ં૫૭૧/૧, વે-૫-ફી, ગાધંીનગય. 
૯૧ શ્રી ી જે ટેર ેટા કશવાફનીળ      મ ુલડાલી તા કડી જી ભશવેાણા 
૯૨ કુ. એવ એભ ટેર ેટા કશવાફનીળ      ૧૨/૧૧,તરુવીશ્માભ વવામટી, બીભજીયુા ,નલાલાડજ યડ ,ભદાલાદ  

૯૩ શ્રીભતી લામ લી યાજતુ ેટા કશવાફનીળ      તરટ ન.ં૩૬૯/૧ , વે-૧૨-વી ગાધંીનગય 

૯૪ શ્રી એભ એભ ટેર ેટા કશવાફનીળ      તરટ ન.ં૪૧૯ , વે-૨૭,ગામત્રીનગરૌ વવામટી  ગાધંીનગય 

૯૫ શ્રી એ ી ચાલડા ેટા કશવાફનીળ      ૩,ભધફુન એાટમભેસટ ,ગામત્રી જ્ઞાનીઠ ાવે,જુના લાડજ ભદાલાદ -૧૩  

૯૬ શ્રી અય અય યાઠડ ેટા કશવાફનીળ      ૩૩,ઘયતલશણા તરટ જધયુ ટેકયા વેટેરાઆટ ભદાલાદ -૧૫ 

૯૭ શ્રી એચ કે ટેર  ેટા કશવાફનીળ      મ.ુવજજનયુા, તા.ભાણવા  
૯૮ શ્રી એભ લી અદીરલીડ ેટા કશવાફનીળ      ૯૦૨-આ ,સય ુ યેલ્લે કરની વાફયભતી ભદાલાદ 
૯૯ શ્રી કે જી રીર્મફાચીમા  ેટા કશવાફનીળ      ૩,ળાતંીનાથ ફ્રેટ લેજરયુ ફવ થટંડ ાવે, લેજરયુ, ભદાલાદ -૫૧ 
૧૦૦ કુ એ જી ચોધયી  ેટા કશવાફનીળ      ૨૨,મગેશ્વય કુટીય અનદં ાટી તરટ ાવે,જીએવટી ક્રવંગ  સયયુાણી ભદાલાદ 
૧૦૧ શ્રી એન જે ટેર  ેટા કશવાફનીળ      તરટ ન.૧૧૩/૧ વેકટય-૪ ગાધંીનગ૨ 
૧૦૨ શ્રી ય ુકે ડારજા  ેટા કશવાફનીળ      તરટ ન.ં૮૦/૧ વેક્ટય ૩/એ ગાધંીનગ૨ 
૧૦૩ શ્રી એ એ યાઠડ  ેટા કશવાફનીળ      તરટ ન.૨/૧ વેકટય-૧૪ ગાધંીનગ૨ 
૧૦૪ શ્રી કે. એ.જળી જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯- - - - - મ.ુ.લાભી તા:થયાદ જજ.ફનાવકાઠા તનકડ-૩૮૫૫૬૫  
૧૦૫ શ્રી એ.ફી.ચોધયી જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૫ - - - ગાભ:લણવર  તા:લડગાભ  જજ:ફનાવકાઠંા 
૧૦૬ શ્રી લી.કે.ટેર  જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - તરટન-ં૧૦૪૩/૨, વે ૩-ડી, ગાધંીનગય  
૧૦૭ શ્રીભતી.લામ.ી.બાલવાય  જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - -  ૭૫૧/૧, વેકટ૨-૨૯, ગાધંીનગ૨ 

૧૦૮ શ્રી ફી.ફી.ટેર  જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - એ/૧૩૭,ભનશય નગય તલબાગ-૨,નેળનર શાઆ-લે ન ં-૮,ફાનુગય ભદાલાદ  



 

૧૦૯ કુ.ી.એચ.ટેર  જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૦૭૯૪   - તયજલાવ ,લાલર. જજ.ગાધંીનગય  

૧૧૦ શ્રી એચ.એચ.૫ટેર જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -  - લેયાઆ ભાતાના ભકંદય ાવે,મ.ુકરલડા જજ.ગાધંીનગય  

૧૧૧ શ્રી એન.ટી.યાણા જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ -  - બ્રક ન ં૯૧/૨, જ ટાઇ૫ વેકટ૨-૧૭, ગાધંીનગ૨ 

૧૧૨ શ્રી એવ.ી.ચોધયી ટાઇીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -  -  બ્રક ન.ં૮૮/૧૦, વેકટ૨-૨૧, જ ટાઇ૫, ગાધંીનગ૨ 

૧૧૩ શ્રી એચ.એન. વરકંી ટાઇીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ -  - ૩૦, અળીલાદ વવા. તલવનગ૨ રંક યડ, ભશવેાણા 
૧૧૪ કુ એન લી દેવાઆ જુતન. કા૨કુન      તરટ ન.ં૩૬૯/૨ વે-૫-એ ગાધંીનગ૨ 
૧૧૫ કુ ી ફી યાલર જુતન. કા૨કુન      તરટ ન.ં૯૭૭/૨ વે-૪ ડી, એકતા વવા. ગાધંીનગ૨ 
૧૧૬ કુ  એચ જે જળી જુતન. કા૨કુન      તરટ ન.ં૭૨૯/૨ વે-૪ વી ગાધંીનગ૨ 
૧૧૭ શ્રી લી એવ ટેર જુતન. કા૨કુન      બ્રક ન ં૬૦૯/૯, જ ટાઇ૫,વે-૨૯, ગાધંીનગ૨ 
૧૧૮ શ્રી એ જે ઠાકય જુતન. કા૨કુન      યાભદેલીયની ચારી,સબુા બ્રીજ ભદાલાદ. 
૧૧૯ શ્રી ટી.વી.ઝારા જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૬૮૬ -  - બ્રક ન ં૮૯/૫, જ ટાઇ૫,વે-૬, ગાધંીનગ૨. 
૧૨૦ શ્રી ડી.કે.દેવાઆ કા.કભ ટાઇીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૧ - -  તરટન.ં-૦૭૯/૧,વેકટ૨-૧-ફી, ગાધંીનગ૨. 
૧૨૧ કુ.તસલી એભ.ચાંાનેયી  કા.કભટાઇીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ -  - બ્રક.ન.૫૯/૭,જ ટાઆ વે.૨૨ ગાધંીનગય 
૧૨૨ કુ ી કે ચોશાણ  જુતન. કા૨કુન      તરટ ન.ં૧૩૦૬/૧, વે-૭ ડી ગાધંીનગય 
૧૨૩ શ્રી અ૨.લી.ાડંલ જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ -  - ૧૧૦/૪, -જ- " -ટાઇ૫, વેકટ૨-૧૭, ગાધંીનગ૨. 
૧૨૪ શ્રી ી ડી યાઠડ જુતન. કા૨કુન      બ્રક ન.૪૮/૭ જ ટાઆ વેકટય ૨૨ ગાધંીનગ૨ . 
૧૨૫ શ્રી અ૨.ી.ચોશાણ ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૫ - - - યાણાજીન લાવ, પ્રતલણનગ૨, લાવણા, વ૨ખેજ યડ, ભદાલાદ. 
૧૨૬ શ્રી ટી.ડી.ડંમા ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - ૨૦૨/ ામર ાકમ , નમનનગ૨, વૈજ૨ુફબા, કૃષ્ણનગ૨, નયડા યડ, ભદાલાદ. 

 ૧૨૭ શ્રી એવ.એભ.લાઘેરા  ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦  - - બ્રક ન.ં-૧૧૯/૫,-જ-ટાઇ૫, વકેટ૨-૨૦, ગાધંીનગ૨. 
૧૨૮ શ્રી એ ફી ગાભીત ૫ટાલાા ૦૭૯ - -   બ્રક ન ં૧૫/૪, જ ૧ ટાઆ વેક્ટય  ૬ ગાધંીનગય  
૧૨૯ શ્રી અ૨.ી.વરકંી  ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - વેકટ૨-૨૨, બ્રક ન.ં-૭૪/૧, -જ- ટાઇ૫, ગાધંીનગ૨. 
૧૩૦ શ્રી એવ.એન.ભેવયીમા ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦ - - - એપ/૨૦, કરૂણેળ એાટમભેસટ, ળભામ એસડ કુા. ાવે, 

 નયડા, ભદાલાદ. 
૧૩૧ શ્રી જે.કે.શ્રીભાી ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦ - - - ૧૬૨/વી., ામરાકમ , જૈન દેયા વ૨ની ાછ, કૃષ્ણનગ૨, ભદાલાદ-૩૮૨૩૪૫. 
૧૩૨ શ્રી એન.ી.વકમરે ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - એ-૫/૧, ગકુરનગ૨, અકદનાથનગ૨, જડેશ્વ૨ ભશાદેલ ભકંદ૨, ઓઢલ, ભદાલાદ 

૧૩૩ શ્રી ી.ફી. વરકંી 
 

૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - ફી-૯૫, શયીઓભવવા.યાજકદ૫ાકમની ફાજુભા,ંઓઢલ, ભદાલાદ 



 

૧૩૪ શ્રી ઓ.એભ.યધીમા ૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૪ - -  ધી. ગજુયાત જીનીગ ભીરની ચારી ,પે્રભ દયલાજા ફશાય ,આદગાશ યડ,નલાન ુ
ડશે,ુભદાલાદ. 

૧૩૫ શ્રીભતી અય એભ ડંયા ૫ટાલાા      બ્રક ન ં૩૮૩/૭, જ ૧ ટાઆ વે-૨૩ ગાધંીનગય 
૧૩૬ શ્રી વી.ઓ.ટાકં ૫ટાલાા   - -  બ્રકન-ં૧૮૭/૫, 'જ' ટાઆ ,વે-૭ ,ગાધંીનગય  
૧૩૭ શ્રી એવ.જી.ળભામ 

 

૫ટાલાા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - -  
તરટ ન.ં-૧૫૧૯/૨, વેકટ૨-૨/વી, ગાધંીનગ૨. 

૧૩૮ શ્રી એભ જે યાજ્તુ  ૫ટાલાા      તરટ ન.ં-૭૬૫/૧, વેકટ૨-૨/વી, ગાધંીનગ૨. 

                                                          
 
 
 
 
 
 

તનમભવગં્રશ-૧૦ 

તલતનમોગભા ંજોગલાઆ કમાભ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધતત વહશત 

દયેક તધકાયી ને કભભચાયીને ભત ુભાતવક ભશનેતાણુ.ં 
                                             

      તા:૦૧/૦૫ /૨૦૧૫ ની હયસ્સ્થતીએ  

ક્રભ. નાભ. શોદ્દો. ભાતવક 
ભશનેતાણુ.ં 

લતય/ 
લતય બથ્થ.ુ 

તલતનમોગભા ંજણાવ્મા મજુફ 

ભશનેતાણ ુનક્કી કયલાની 



 

કામભધ્ધતત. 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એન.અઆ.ટેર તનમાભક ૧,૦૭,૭૫૪/- ૨૪૦/- જે તે વભમના વયકાયશ્રીના હુકભો 
મજુફP 

૨ શ્રી અય.એચ.દલે વયંકુત તનમાભક  ૮૦,૧૫૨/- ૭,૭૭૪/- -વદય- 
૩ શ્રી અય.ટી.ળાશ નામફ તનમાભક ૭૧,૨૦૪/- ૨૪૦/- -વદય- 
૪ શ્રી એ.એચ.તત્રલેદી ગ્ર યશસ્મ વણચલ લગભ-

૧ 
૭૯,૪૦૧/- ૭,૭૨૮/- -વદય- 

૫ શ્રી એચ.વી.તત્રલેદી તવસ્ટભ એનાણરસ્ટ લગભ-૧ ૬૪,૭૭૬/- ૬,૩૪૪/- -વદય- 
૬ શ્રી ડી.વી.સથુાય હશવાફી તધકાયી, લગભ-

૧ 

૫૪,૪૩૭/- ૫,૩૧૬/- -વદય- 

૭ શ્રી એચ.ફી.ટેર હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૧ 

૫૪,૪૩૭/- ૫,૩૧૬/- -વદય- 

૮ શ્રી લી.કે.પ્રજાતત હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૧ 

૫૨,૬૮૮/- ૫,૧૭૬/- -વદય- 

૯ શ્રી એવ.અ૨.શકુરા હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૧ 

૫૬,૬૭૨/- ૫,૫૩૨/- -વદય- 

૧૦ શ્રી જી.ી.પણવે  હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૧ 

૫૪,૪૩૭/- ૫,૩૧૬/- -વદય- 

૧૧ શ્રી ય.ુએવ.બામાણી હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૧ 

૪૮,૨૭૯/- ૨૪૦/- -વદય- 

૧૨ શ્રી એન.એન.ળાશ  હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૧      

૫૩,૨૦૫/- ૫,૨૨૬/- -વદય- 



 

૧૩ શ્રી ડી.કે.ભશતેા હશવાફી તધકાયી લગભ-૨ ૧૭,૫૨૬/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૪ શ્રી એચ.કે.બટ્ટ ્ હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૨ 

૧૪૭૪૮/-  
(હપક્વ ગાય) 

----- -વદય- 

૧૫ શ્રી એન.લી.ફાલીમા હશવાફી તધકાયી લગભ-૨ ૫૦,૪૯૦/-  ૫,૦૧૨/- -વદય- 
૧૬ શ્રી ડી.ટી.શકુ્ર હશવાફી તધકાયી, લગભ-

૨ 

૫૧,૫૯૭/- ૫,૧૦૨/- -વદય-- 

૧૭ કુ.એન.ડી.ભેશ હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૨ 

૪૧,૦૭૨/- ૪,૧૦૨/- -વદય- 

૧૮ શ્રી વી.એ.ડંમા હશવાફી તધકાયી, લગભ-
૨ 

૪૧,૦૭૨/- ૪,૧૦૨/- -વદય- 

૧૯  શ્રી એભ જે લવૈમા હશવાફનીળ ૪૫,૬૨૨/- ૨૪૦/- -વદય- 
૨૦ શ્રી વી.કે.પ્રજા૫તત હશવાફનીળ ૪૩,૯૬૬/- ૪,૩૭૨/- -વદય- 
૨૧ શ્રી કે.એભ.યાલર હશવાફનીળ ૪૫,૫૬૦/- ૪,૫૨૬/- -વદય- 
૨૨ શ્રી એવ.કે.ળાશ હશવાફનીળ ૪૬,૦૯૭/- ૪,૭૫૨/- -વદય- 
૨૩ શ્રી લી એભ દેવાઆ હશવાફનીળ ૪૭,૯૪૯/- ૪,૬૯૬/- -વદય- 
૨૪ શ્રી એ.એભ. ૫૨ભા૨ હશવાફનીળ ૪૬,૨૪૭/- ૨૪૦/- -વદય- 
૨૫ શ્રી.એભ.જે.લૈષ્ણલ  હશવાફનીળ ૪૩,૮૬૬/- ૪,૩૭૨/- -વદય- 
૨૬ શ્રી જે.એભ.ઠકક૨ હશવાફનીળ ૪૭,૦૧૩/- ૪,૬૭૬/- -વદય- 
૨૭ શ્રી એભ.એભ.રશયેી  હશવાફનીળ ૪૬,૨૪૭/- ૪,૬૦૨/- -વદય- 
૨૮ શ્રી જી ડી ઠકકય હશવાફનીળ ૪૭,૯૪૯/- ૪,૭૫૨/- -વદય- 
૨૯ શ્રી કે.ફી.૫ટેર હશવાફનીળ ૪૬,૩૯૭/- ૪,૬૦૨/- -વદય- 
૩૦ શ્રી લી.એભ.યાલર હશવાફનીળ ૪૬,૨૮૮/- ૪,૬૦૬/- -વદય- 



 

૩૧ શ્રી એભ.લી. ડંમા હશવાફનીળ ૪૭,૭૯૯/- ૪,૭૫૨/- -વદય- 
૩૨ શ્રી વી.અ૨.૫ટેર હશવાફનીળ ૪૬,૩૯૭/- ૪,૬૦૨/- -વદય- 
૩૩ શ્રી અય.ી.બારાયા હશવાફનીળ ૪૩,૮૮૭/- ૪,૩૭૪/- -વદય- 
૩૪ શ્રી વી.વી.ભોટકા હશવાફનીળ ૪૫,૯૪૭/- ૪,૬૦૨/- -વદય- 
૩૫ શ્રી કે.એવ.યભાય હશવાફનીળ ૪૭,૭૯૯/- ૪,૭૫૨/- -વદય- 
૩૬ શ્રી અ૨.ડી.બાલવા૨ હશવાફનીળ ૪૬,૨૪૭/- ૪,૬૦૨/- -વદય- 
૩૭ શ્રી એચ.એભ.તત્રલેદી આડીી ભેનેજય  ૪૪,૪૭૪/- ૪,૪૫૦/- -વદય- 
૩૮ શ્રી એ.જે.ચંાર   આડીી ભેનેજય  ૪૬,૨૪૭/- ૪,૬૦૨/- -વદય- 
૩૯ શ્રી એન.ફી.અર  હશવાફનીળ ૪૬,૨૮૮/- ૪,૬૦૬/- વદય- 
૪૦ કુ. કે.જે.ટેર  હશવાફનીળ ૧૩,૭૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
--- વદય- 

૪૧ કુ. એવ.વી. ઠક્કય હશવાફનીળ ૧૩,૭૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- વદય- 

૪૨ શ્રી ડી ફી શડીમા ઇ.ડી.ી ભેનેજય ૧૩,૭૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- વદય- 

૪૩ શ્રી એચ અય પ્રજતત ઇ.ડી.ી ભેનેજય ૧૩,૭૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- વદય- 

૪૪ કુ જી અય ટેર ઇ.ડી.ી ભેનેજય ૧૩,૭૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- વદય- 

૪૫ શ્રી ી.કે.યાલર    નામફ હશવાફનીળ ૩૭,૯૬૭/- ૩,૮૦૨/- -વદય- 
૪૬ શ્રી ી.અય.ઠાકોય  નામફ હશવાફનીળ ૩૯,૯૫૪/- ૨૪૦/- -વદય- 
૪૭ શ્રી જી.ફી.ટેર  નામફ હશવાફનીળ ૪૦,૦૫૪/- ૩,૯૯૪/- -વદય- 
૪૮ શ્રી એભ.એચ.ટેર  નામફ હશવાફનીળ ૩૭,૮૬૩/- ૩,૭૯૨/- -વદય- 



 

૪૯ શ્રી જે.અય.ભેલાડા નામફ હશવાફનીળ ૩૬,૮૦૮/- ૩,૬૯૦/- -વદય- 
૫૦ શ્રી લી.એન.ટેર  નામફ હશવાફનીળ ૪૩,૯૪૬/- ૪,૩૭૦/- -વદય- 
૫૧ શ્રી લી.કે.૫ટેર નામફ હશવાફનીળ ૩૮,૫૮૮/- ૩,૮૬૨/- -વદય- 
૫૨ શ્રી ડી.એવ.દીિીત નામફ હશવાફનીળ ૪૩,૮૪૬/- ૪,૩૭૦/- -વદય- 
૫૩ શ્રી ડી.કે.તનનાભા નામફ હશવાફનીળ ૩૮,૫૮૮/- ૩,૮૬૨/- -વદય- 
૫૪ શ્રી એભ.એવ.જોી નામફ હશવાફનીળ ૩૮,૨૧૫/- ૩,૮૨૬/- -વદય- 
૫૫ શ્રી અ૨.ય.ુ ળાશ નામફ હશવાફનીળ  ૪૩,૮૪૬/- ૪,૩૭૦/- -વદય- 
૫૬ શ્રી ી એચ જોળી નામફ હશવાફનીળ ૧૩,૫૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
----- -વદય- 

૫૭ શ્રી ી.એભ.તત્રલેદી નામફ હશવાફનીળ ૪૩,૮૪૬/- ૪,૩૭૦/- -વદય- 
૫૮ શ્રી જે.અઇ.યાલર નામફ હશવાફનીળ ૪૧,૪૪૪/- ૪,૧૩૮/- -વદય- 
૫૯ શ્રી ી.ડી વહશતા નામફ હશવાફનીળ ૪૩,૮૪૬/- ૪,૩૭૦/- -વદય- 
૬૦ શ્રી ડી.અય. બટ્ટ  નામફ હશવાફનીળ ૩૮,૮૭૮/- ૩,૮૯૦/- -વદય- 
૬૧ શ્રી ડી કે લણકય  નામફ હશવાફનીળ ૩૯,૦૦૨/- ૩,૯૦૨/- -વદય- 
૬૨ શ્રી ી.લી.ળાશ નામફ હશવાફનીળ ૩૭,૪૭૦/- ૩,૭૫૪/- -વદય- 
૬૩ શ્રી ડી જે અચામભ  નામફ હશવાફનીળ ૩૮,૪૮૪/- ૩,૮૫૨/-  -વદય- 
૬૪ શ્રી અય.ડી.લોયા નામફ હશવાફનીળ ૩૬,૭૦૪/- ૩,૬૮૦/-  -વદય- 
૬૫ શ્રી લી એચ ટેર  નામફ હશવાફનીળ ૩૬,૦૮૩/- ૩,૬૨૦/-  -વદય- 
૬૬ શ્રી એવ.અય.ટેર નામફ હશવાફનીળ ૩૮,૭૯૧/- ૨૪૦/- -વદય- 
૬૭ કુ. એવ. એચ દેવાઇ નામફ હશવાફનીળ ૧૩,૫૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
--- -વદય- 

૬૮ શ્રી એભ જે જોળી નામફ હશવાફનીળ ૧૩,૫૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- -વદય- 



 

૬૯ શ્રી જે એવ બયલાડ નામફ હશવાફનીળ ૧૩,૫૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- -વદય- 

૭૦ શ્રી એચ જે દલે નામફ હશવાફનીળ ૪૫,૯૭૮/- ૪,૫૭૬/- -વદય- 
૭૧ શ્રીભતી 

એચ.એભ.યાલર 

ેટા હશવાફનીળ  ૨૪,૫૫૩/- ૨,૫૦૬/- -વદય- 

૭૨ શ્રી કે.જે.ડંમા ેટા હશવાફનીળ ૩૫,૪૨૧/- ૩,૫૫૬/- -વદય- 
૭૩ શ્રી 

લી.એવ.જાકાવણીમા 
ેટા હશવાફનીળ ૩૬,૦૩૪/- ૩,૬૦૮/- -વદય- 

૭૪ શ્રી ી.એભ. ૫ટેર ેટા હશવાફનીળ ૨૨,૮૭૬/- ૨૩૪૪/- -વદય- 
૭૫ શ્રી લામ.ી.ચૌશાણ ેટા હશવાફનીળ ૨૪,૯૬૭/- ૨,૫૪૬/- -વદય- 
૭૬ શ્રી વી.અ૨.ઐમ૨ ેટા હશવાફનીળ ૩૬,૫૦૪/- ૩,૬૮૦/- -વદય- 
૭૭ શ્રી અ૨.લી.વ્માવ ેટા હશવાફનીળ ૨૯,૩૭૬/- ૨,૯૭૨/- -વદય- 
૭૮ શ્રી જે.કે. પ્રજા૫તત ેટા હશવાફનીળ ૨૨,૮૭૬/- ૨,૩૪૪/- -વદય- 
૭૯ શ્રીભતી 

અય.ફી.ચૌશાણ 
ેટા હશવાફનીળ ૩૫,૪૨૧/- ૩,૫૫૬/- -વદય- 

૮૦ શ્રી અય.એભ.પ્રજાતત ેટા હશવાફનીળ ૨૬,૩૬૭/- ૨,૬૭૪/- -વદય- 
૮૧ શ્રી એ.એવ.૫ટેર  ેટા હશવાફનીળ ૩૫,૪૨૧/- ૩,૫૫૬/- -વદય- 
૮૨ શ્રી ય.ુડી.ચાલડા ેટા હશવાફનીળ ૨૪,૪૨૯/- ૨,૪૯૪/- -વદય- 
૮૩ શ્રી 

પ્રીમકાતં 
ટેર  

ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- -વદય- 

૮૪ શ્રી કે.એભ.શ્રીભાી ેટા હશવાફનીળ ૩૬,૦૮૩/- ૩,૬૨૦/- -વદય- 
૮૫ શ્રી જે.કે.ડોડીમા ેટા ન્લેક  ૩૬,૭૦૪/- ૩,૬૮૦/- -વદય- 
૮૬ શ્રી એન.ફી.છાટંફા૨ ેટા ન્લેક  ૩૫,૫૨૧/- ૩,૫૫૬/- -વદય- 



 

૮૭ શ્રી જી.જી.દાતણીમા ેટા ન્લેક  ૩૬,૭૦૪/ ૩,૬૮૦/- -વદય- 
૮૮ શ્રી અય.એવ.બટ્ટ  ેટા ન્લેક  ૨૭,૦૧૬/ ૨,૭૪૪/- -વદય- 
૮૯ શ્રી ડી.જી.કાકડીમા ેટા ન્લેક  ૩૬,૦૮૩/- ૩,૬૨૦/- -વદય- 

૯૦ શ્રી એપ એભ કોન્રાક્ટય ેટા હશવાફનીળ ૩૭,૮૩૨/- ૩,૮૧૮/- -વદય- 

૯૧ શ્રી ી જે ટેર ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૯૨ કુ. એવ એભ ટેર ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૯૩ શ્રીભતી લામ લી 
યાજપતુ 

ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૯૪ શ્રી એભ એભ ટેર ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૯૫ શ્રી એ ી ચાલડા ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૯૬ શ્રી અય અય યાઠોડ ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૯૭ શ્રી એચ કે ટેર ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- -વદય- 

૯૮ શ્રી એભ લી અદીરલીડ ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- -વદય- 

૯૯ શ્રી કે જી રીર્મફાચીમા ેટા હશવાફનીળ ૨૯,૭૭૦/- ૩,૦૧૦/- -વદય- 
૧૦૦ કુ એ જી ચૌધયી ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
--- -વદય- 

૧૦૧ શ્રી એન જે ટેર ેટા હશવાફનીળ ૨૫,૭૫૪/- ૨,૬૨૨/- -વદય- 
૧૦૨ શ્રી ય ુકે ડારજા ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
--- -વદય- 



 

૧૦૩ શ્રી એ એ યાઠોડ ેટા હશવાફનીળ ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

--- -વદય- 

૧૦૪ કુ.ી.એચ.ટેર  જુનીમય કાયકુન . ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૦૫ શ્રી એચ.એચ.૫ટેર જુનીમય કાયકુન  ૧૬,૫૦૧/- ૧,૬૯૬/-  -વદય- 
૧૦૬ શ્રી ફી.ફી.ટેર  જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
---- -વદય- 

૧૦૭ શ્રીભતી એન લી દેવાઆ  જુનીમય કાયકુન ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૦૮ કુ.એચ.જે.જોી  જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૦૯ શ્રી એન. ટી. યાણા જુનીમય કાયકુન  ૧૭,૪૯૫/- ૧૫૦/- -વદય- 
૧૧૦ શ્રી લી એવ.ટેર જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
---- -વદય- 

૧૧૧ શ્રી ડી.એભ.ટેર  જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૧૨ શ્રી લી.કે.ટેર  જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૧૩ શ્રી એ.ફી.ચૌધયી જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૧૪ શ્રી કે.એ.જોી જુનીમય કાયકુન  ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૧૫ શ્રી એવ.ી.ચૌધયી ટાઇીસ્ટ ૧૮,૦૧૨/- ૧૫૦/- -વદય- 



 

૧૧૬ શ્રી એચ.એન.વોરકંી ટાઇીસ્ટ ૧૭,૪૯૫/- ૧,૭૯૨/- -વદય- 
૧૧૭ શ્રીભતી.ી.લામ.બાલ

વાય  
ટાઇીસ્ટ ૧૬,૯૯૮/- ૧,૭૪૪/- -વદય- 

૧૧૮ શ્રી એ જે ઠાકોય  ટાઇીસ્ટ ૧૮,૫૫૦/- ૧,૮૯૪/- -વદય- 
૧૧૯ શ્રી ડી.કે.દેવાઆ જુનીમય કાયકુન ૭,૮૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
---- -વદય- 

૧૨૦ કુ.તન્લી એભ.ચાંાનેયી  જુનીમય કાયકુન ૭,૮૦૦/- 
(હપક્વ ગાય) 

---- -વદય- 

૧૨૧ કુ ી કે ચૌશાણ  જુનીમય કાયકુન ૧૬,૫૦૧/- ૧,૬૯૬/- -વદય- 
૧૨૨ કુ ી ફી યાલર  જુનીમય કાયકુન ૭,૮૦૦/- 

(હપક્વ ગાય) 
---- -વદય- 

૧૨૩ શ્રી અ૨.લી.ાડંલ કાયકુન કભ ટાઇીસ્ટ ૧૯,૧૦૯/- ૧૫૦/- -વદય- 
૧૨૪ શ્રી ી ડી યાઠોડ જુનીમય કાયકુન ૧૭,૪૯૫/- ૧૫૦/- -વદય- 
૧૨૫ શ્રી અ૨.ી.ચૌશાણ ૫ટાલાા ૨૩,૮૫૬/- ૨,૩૬૮/- -વદય- 
૧૨૬ શ્રી ટી.ડી.ડંમા ૫ટાલાા ૨૪,૧૬૧/- ૨,૩૯૬/- -વદય- 
૧૨૭ શ્રી એવ.એભ.લાઘેરા  ૫ટાલાા ૨૦,૯૭૦/- ૧૫૦/- -વદય- 
૧૨૮ શ્રી વી.ઓ.ટાકં ૫ટાલાા ૨૩,૧૩૩/- ૧૫૦/- -વદય- 
૧૨૯ શ્રી એ.ફી.ગાભીત ૫ટાલાા ૧૯,૨૨૧/- ૯૫/- -વદય- 
૧૩૦ શ્રી અ૨.ી.વોરકંી  ૫ટાલાા ૨૧,૧૩૬/- ૧૫૦/- -વદય- 
૧૩૧ શ્રી એવ.એન.ભેવયીમા ૫ટાલાા ૨૨,૦૮૪/- ૨,૧૧૮/- -વદય- 
૧૩૨ શ્રી જે.કે.શ્રીભાી ૫ટાલાા ૨૦,૪૨૯/- ૨,૧૧૮/- -વદય- 
૧૩૩ શ્રીભતી અ૨.એભ. 

ડંમા 
૫ટાલાા ૧૪,૦૮૮/- ૯૫/- -વદય- 



 

૧૩૪ શ્રી એભ.જે.યાજપતુ ૫ટાલાા ૧૪,૦૮૮/- ૧,૪૩૧/- -વદય- 
૧૩૫ શ્રી એન.ી.વકભરે ૫ટાલાા ૧૪,૧૨૮/- ૧,૪૩૧/- -વદય- 
૧૩૬ શ્રી ી.ફી.વોરકંી ૫ટાલાા ૧૩,૬૭૪/- ૧,૩૯૧/- -વદય- 
૧૩૭ શ્રી ઓ.એભ.ોયધીમા ૫ટાલાા ૧૩,૬૭૪/- ૧,૩૯૧/- -વદય- 
૧૩૮ શ્રી એવ.જી.ળભાભ ૫ટાલાા ૧૪,૦૮૮/- ૧,૪૩૧/- -વદય- 
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SIF"GL TFZLB 

5|J'lTGF V\TGL 

V\NFH[, TFZLB 

;]lRT 

ZSD 

D\H]Z YI[, 

ZSD 

K]8L SZ[, q R]SJ[, 

ZSD sC%TFGL ;\bIFf 

K[<,F JQF"G]\ 

BZ[BZ BR" 

SFI"GL U]6JtTF DF8[ ;\5]6" 56[ 

SFDULZL DF8[ HJFANFZ VlWSFZL 

! Z # $ 5 & * ( ) ૧૦ 

IMHGFSLI SFIM" G CM. DFlCTL X]gI K[P 

      lC;FA VG[ lTHMZL lGIFDS lGI\+6 C[9/GL SR[ZLVM o JQF" Z_!$vZ_!5  s~FP CHFZDF\f 



 

 ;NZ ;]lRT VNFH5+ D\H]Z YI[, V\NFH5+ K}8L SZ[, R]SJ[, ZSD s C%TFGL ;\bIFf S], BR" 

 D]bI ;NZ Z_5$ lTHMZL VG[ lC;FAJCLJ8 

_)5s!f lGIFDS       sGMG %,FGf 

૭૨૪૩૦ ૭૨૪૩૦ 
૬૧૧૬૨   

s૫ C%TFf 

 

 

૬૧૧૬૨ 

 D]bI ;NZ Z_5$ lTHMZL VG[ lC;FA JCLJ8 

_)5s૪fતધકાયી/કભમચાયીની ડેટા ફેસક તૈમાય 
કયલા ભાટે       sGMG%,FGf 

૧૦૦ ૧૦૦ ૦ ૦ 

 _)&s!f   5LPV[PVM sGMG %,FGf ૫૫૨૩૦ ૫૫૨૩૦ 
૫૧૨૨૭   

s5 C%TFf 

૫૧૨૨૭ 

 _)*s!f   lTHMZLVM sGMG %,FGf ૬૯૫૦૯૪ ૬૯૫૦૯૪ 
૬૩૧૭૧૬   

s5 C%TFf 

૬૩૧૬૨૧ 

 D]bI ;NZ      Z_*! 

s(__f  DGLVM0"Z SDLXG sGMG %,FGf 

૧૦ ૧૦ 
--- --- 

 

 

 

 
 
 
 

lGID ;\U|Cv૧૨ 

વશામકી કામભકભૂોના ભર અંગેની ૫ઘ્ધતત 

ખાતાની લડી કચેયી તયીકે તતજયી કચેયી તેભજ ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયી તથા ે સળન ચકુલણા કચેયી ભા૨પતે વ૨કા૨ વાભેના તનમભ તનમભ વગંશૂ -૧૨ 

          વશામકી કામમકભૂના ભર અંગેની ૫સ્ઘ્ધત 



 

ખાતાની લડી કચેયી તયીકે તતજયી કચેયી તેભન ૫ગા૨ ને કશવાફની કચેયી તથા ે સળન ચકુલણા કચેયી ભા૨પતે વ૨કા૨ વાભેના ચકુલણા ને અલક થલીકા૨તી શઇ વશામકી કામમકભૂન ભર 

ક૨લાન ૨શતે નથી. 

              તનમભ વગંશૂ-૧૩ 

 અેર યાશત, ૫૨ભીટ કે તધકૃતત ભેલલાની તલગત 

અ ખાતાની કાભગીયી ભાત્ર વ૨કાયી કચેયીઓની અલક ને દાલાઓના ચકુલણાની વાથે વકંામેર છે. જાશ૨ે જનતા વાથે કઇ વીધી યીતે વકંામેર નથી. જેથી અ કચેયી ઘ્લાયા  

૫૨ભીટને રગતી કઇ કાભગીયી ક૨લાભા ંઅલતી ન શઇ રાગ ુ૫ડત ુનથી.                                                       
 

 

 

 

તનમભ વગંશૂ-૧૪-તલજાણુ ંરૂે  ઈ૫રબ્ધ ભાહશતી 

૧૬.૧  તલજાણ ુરુે ઈરબ્ધ તલતલધ મજનાઓની ભાકશતીની તલગત અ- 

અ ખાતાભા ંકઇ મજનાકીમ કાભગીયી  થતી ન શઇ ઈ૫રબ્ધ મજના અંગે કઇ ભાકશતી તૈમા૨ ક૨લાભા ંઅલેર નથી. તેભ છતા ંયાજ્મ વ૨કા૨ની જુદી જુદી કચેયીઓ ઘ્લાયા  ૫ગા૨ ને 

કશવાફ કચેયી, ગાધંીનગ૨, ભદાલાદ તેભજ યાજ્મની જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ ખાતે ૨જુ ક૨લાભા ંઅલતા ૫ગા૨ બથ્થા, કસટીજસટ ને સમ તભાભ પ્રકા૨ના ફીરનુ ં થટેટવ ગજુયાત 

વ૨કા૨ની લેફવાઇટ ONline bills and cheques status and voucher information GSWAN  શઠે  http.10.24.33.150 ગજુયાત થટેટ ઇસટ૨નેટ વતલિવ ઈ૫૨ ભાકશતત ભેલી ળકે છે. 



 

 

 

                                           

 

 

                                                 

 

             તનમભ વગંશૂ-૧૫ 

ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઈ૫રબ્ધ વલરતોની તલગતો 

૧૭.૧ રકને ભાકશતી ભે તે ભાટે તલબાગે ૫નાલેર વાધન, ૫ઘ્ધતતઓ થલા વલરત ઈ૫રબ્ધ છે. અ કચેયી તાફાની કચેયીઓનુ ંવચંારન ક૨તી શઇ જાશ૨ે નાગકયક વાથે વ૫ંકમભા ં

અલલાનુ ંફનતુ ંનથી. ૫યંત ુજાશ૨ે જનતાને નીચે મજુફની વલરત ઈ૫રબ્ધ છે. જેલી કે,  

 (૧)  નકટવ ફડમ. 



 

 (૨) લતમભાન ૫ત્ર ઘ્લાયા  

 (૩) ઈ૫રબ્ધ મકુદૌ યત તનમભવગંશૂ ઘ્લાયા  

                                                     

                                                              

 

                                                            

 

                -lGID ;\U|Cv૧૬ 

                વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ, શદૃ ન ેસમ તલગત 

                                                                                              વ૨કાયી તતં્રનુ ંનાભ ;- કશવાફ ન ેતતજયી તનમાભકની કચયેી,ગાધંીનગ૨ 

                                                                                                               ભદદનીળ  વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓ ;- 

 

.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી કડ 

પન નફં૨ 

પેકવ ઇ-ભઇેર વ૨નામુ ં
કચયેી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. zL એભ.એભ.રશયેી તધક્ષક (૨જીથટ્રી 

ળાખા) 
૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - ૨૩૨૫૯૭૬૦  બ્રક ન.ં૧૭, જીલયા જ ભશતેા બલન, 

ગાધંીનગ૨ 

                                                        



 

 તનમભવગંશૂ-૧૬ 

                                                                      વ૨કાયી ભાહશતી તધકાયીઓના ંનાભ, શોદૃો ને ન્મ તલગતો 

વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ ;- કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચયેી,ગાધંીનગ૨ 

વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓ ;- 

.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી કડ 

પન નફં૨ 

પેકવ ઇ-ભઇેર વ૨નામુ ં
કચયેી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. શ્રી એન એન ળાશ   કશ.તધ લગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦    બ્રક ન.ં૧૭, જીલયા જ ભશતેા બલન, 

ગાધંીનગ૨ 

                                                                 

 

 

 

 

તનમભવગંશૂ-૧૬ 

                                                                            વ૨કાયી ભાહશતી તધકાયીઓના ંનાભ, શોદૃો ને ન્મ તલગતો 

વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ ;- કશવાફ ને તતજયી તનમાભકની કચયેી,ગાધંીનગ૨ 

તલબાગીમ એ ેરટે (કામદા) વત્તાતધકાયી ;- 

.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી કડ 

પન નફં૨ 

પેકવ ઇ-ભઇેર વ૨નામુ ં
કચયેી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. શ્રી અય ટી ળાશ  વયંકુત તનમાભક 

ઇ/ચા  
૦૭૯ ૨૩૨૫૪૩૯૪  ૦૭૯- ૨૩૨૫૯૭૬૦ 

jtdiradm-dat @gujarat.gov.in બ્રક ન.ં૧૭, જીલયા જ ભશતેા બલન, 
ગાધંીનગ૨ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભાહશતી ભેલલાના તધકા૨ અંગેના કામદા ન્લમેના તનમભવગંશૂ 

તનમભવગંશૂ-૧૬ 

વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 
 

વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ :- જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રા)ભદદનીળ જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયી 

.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 
કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી વી લી ભેણાત કશવાફનીળ,  તતજયી 
કચેયી ગાધંીનગય 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - --- --- ૪૧૫/૧ વે-૨૨  ગાધંીનગય 
 

૨.   શ્રી કે.કે.દલે કશવાફનીળ તતજયી 
કચેયી  ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૫૦૯૯૪૬ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

રાર દ૨લાજા બર, ભદાલાદ  
૩૮૦૦૦૧. 

૩ - ભેહ્વાણા - - - - - - 

૪ શ્રી એન.કે.દયજી કશવાફનીળ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ -- ૬૨૩૦૨૩૮ treasury -pat@  

guajrat.gov.in. 

૧૨૭,શ્રીનગય વવા., ાટણ 



 

૫ - યાજકટ - - -- -- - - 

૬ શ્રીભતી અય.કે.ટેર .તધ.. તતજયી 
કચેયી,સયુત 

(ેસળન) 

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ -- ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-
sur@gujarat.gov.i

n 
 

ભાયફ્ત 
શ્રીએચ.એભ.ટેર,વાફયગાભ,તન

મલ્ાટીમા ાવે, સયુત. 

૭ શ્રી એવ.ડી.વૈમદ મખુ્મ કશવાફનીળ 
 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૬૬૨૭૮૪ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ 
Gujarat gov in 

ક્રેક્ટય ઓપીવ કર્માઈસડ 
સયેુસરનગય 

 

૮ શ્રી એ.ફી.બગત કશવાફનીળ, તતજયી 
કચેયી નલવાયી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ - - - ભીળન કંર્માઈસડ , જરારય 

યડ,નલવાયી 
૯ શ્રી.એભ એન ભાછી કશવાફનીળ ૦૨૬૪ ૨૨૦૦૮૧  - Treasury-

nar@gujarat.gov.i
n 

 

જજલ્રા તતજયી  કચેયી , જજલ્રા 
વેલા વદન  ,રૂભ નફંય-૨૭ ,

યાજીરા જજ- નભમદા 
 

૧૦ શ્રી કે.કે. 

થતાગીમા 
કશવાફનીળ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - ૨૫૦૫૧૧ treasury-val  

gujarat.gov.in 

શ્રી ઠાકયજી નગય,તરટ-

૨૯,વીલીરયડ 

નનકલાડા,લરવાડ. 

૧૧ શ્રી. જે.કે.ગકશર  કશવાફનીળ ૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૯૨૪૩૬૪૬૭૮ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-
bha@gujarat.gov.i

n 

કરેકટય કચેયીના કર્માઈસડભા ં, 
કણફી લગા,બરુચ 

૧૨ --- લડદયા - - - - - - 

૧૩ શ્રી એભ. એચ. જાડજેા કશવાફનીળ,ગધયા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

જજૌ રા તતજયી કચેયી, 
ફહભુાી ચફૌ કડંગ, બંમતીમે 

તવતલર રાઇનૌ વ,  ગધયા 
૧૪ શ્રી ડી.એભ.શુાય ભદદનીળ જાશયે 

ભાકશતી તધકાયી ને 

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

જજલ્રા તતજયી કચેયી, જજલ્રા વેલા 
વદન છાયી,દાશદ. 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in


 

કશવાફનીળ. 

૧૫ શ્રી એવ.જી.યાઠડ કશવાફનીળ,  તતજયી 
કચેયી કશંભતનગ૨ 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૧૫ - ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૩ treasury- sab 
@gujarat.gov.in 

નીરકંઠ વવામટી, બરેશ્વ૨ 
કશંભતનગ૨ 

૧૬ શ્રી.અય.એવ.પ્રજાતત કશવાફનીળ  
ારનયુ 

૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ભફા. ન ં

૯૪૨૭૪૮૧૫૩૯ 

૨૫૪૨૦૩ Treasury-
ban@gujarat-gov-

in 

યાજયેવીડસેવી ફગંરઝ, શનભુાન 

ટેકયી, 
ારનયુ 

૧૭ શ્રી એ.ડી.ભશતેા કશવાફનીળ. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ treasury-
jun@gujarat.gov.i

n 

ઝાઝંયડા યડ, જુનાગઢ. 

૧૮ ફી.જી.ચયલાડા કશવાફનીળ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ ૨૨૫૩૬૨૪ -----“----- યફદંય 
૧૯ શ્રી ડી. અય. ભેઘનાથી કશળાફનીવ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 99791670

90 
-- -- તરુ ંની ાછા,કદગ્જાભ 

વકમર, દેલાકમ . જાભનગય 
૨૦ શ્રી ઍવ.લી.ઠક્કય કશવાફનીળ, ભજુ 

 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૧૮૬૭૭૪ 
---- ----- વેલા વદન ભજુ – મસુરા યડ ભજુ- 

કચ્છ 

૨૧ શ્રી અઇ.કે.ટેર કશવાફનીળ તતજયી 
કચેયી ભયેરી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - જેવંગયુા,  ભયેરી 

૨૨ કુ.જી.જે.ફાયૈમા કશવાફનીળ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જજલ્રા વેલા વદન, ફહભુાી 
બલન,બાલનગય 

૨૩ - નડીમાદ. - - - - v - 

૨૪ શ્રી ડી.એચ.યાલર           

(ભદદનીળ જાશયે 

ભાકશતી તધકાયી) 

કશવાફનીળ.જજ.તત.ક. 

અણદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ v v v જજલ્રા વેલા વદન ,  ફયવદ 

ચકડી , અણદં 

૨૫ શ્રી એભ. જી. યાઠડ નામફ કશવાફનીળ 

અશલા, 
૦૨૬૩૧- ૨૨૦૨૪૫ - - - જજૌ રા તતજયી કચેયી, અશલા, 

જજૌ રા – ડાગં, ટે. ન.ં ૦૨૬૩૧-

૨૨૦૨૪૫ 



 

૨૬ શ્રી એભ.એન.ટેર નામફ કશવાફનીળ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૯૫૦૮૫૮૨ ૨૨૦૨૩૩ t r easur y-
t api @guj r at .gov.

i n 

૭૧, યાભકફીય વવામટી, થટેળન 

યડ,વ્માયા, જજ.તાી 

૨૭ - ભયફી - - - - - - 

૨૮ - ફટાદ - - - - - - 

૨૯ - ગીય- વભનાથ - - - - - - 

૩૦ શ્રી કે. જે. યાણા કશવાફનીળ 

ભકશવાગય 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  ભાકેટંગ માડમની ફાજુભા,ં 

વતંયાભયુ યડ, યાણા લાવ,ઘાટી 
પી, ણુાલાડા 

૩૧ - દેલભતૂભ દ્વાયકા - - - - - - 

૩૨ - યલલ્રી-ભડાવા - - - - - - 

૩૩ શ્રી લી.એચ.ળાશ નામફ કશવાફનીળ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૮૭૯૫૨૦૩૪૫  treasury-chhota 
@gujarat.gov.in 

રીટેકતનક કરેજ 

કંાઈસડ,છટાઈદેયુ 
૩૪ શ્રી એવ અય  

બાલવાય 
નામફ કશવાફનીળ ૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૨૫૫૦૧૮૯૯ 

૨૫૫૦૧૬૯૯ 

૯૯૭૯૦૩૮૪૧૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ pension-
ahd@gujarat.gov.in 

ફી બ્રક ફહભુાી ભકાન 

રારદ૨લાજા ભદાલાદ - ૧ 

૩૫ - કશવાફનીળ,     ેસળન 

ચકૂલણા 
કચેયી,ગાધંીનગય 

- - - - - - 

૩૬ શ્રી  ડી.એચ.ળાશ નામફ કશવાફનીળ ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૯૦૯૨૭૧૦૫૪  ppo-
vad@gujarat.gov.i

n 

કુફેયબલન,  બંમતચમે  કઠી 
ચાય યથતા,  લડદયા 

૩૭ શ્રી એભ.એવ.૫૨ભા૨ કશવાફનીળ ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૨૭૫૨૯૭૫૪ ૨૨૬૮૦૧૨૪ account1-dto- તલબાગીમ તતજયી કચેયી,ફીજ 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:ppo-vad@gujarat.gov.in
mailto:ppo-vad@gujarat.gov.in
mailto:ppo-vad@gujarat.gov.in


 

તલબાગીમ તતજયી 
કચેયી, ભદાલાદ 

૨૨૬૮૦૧૩૪૨૨૬
૮૦૧૪૪ 

૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ ahd@gujarat.gov.in ભા,ઓ.ી.ડી ચફલ્ડંગ,વીલીર 

શથીટર 

કેર્મવ,વાયલા,ભદાલાદ. 

 
 
 
 
 

પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ -૧૬) 
 

વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 
વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ :- જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રા)જાશ૨ે ભાકશતત તધકાયી 

 
.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 

કડ 
પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં

કચેયી ઘ૨ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ એવ.એભ.ચોધયી તધક તતજયી 
તધકાયી 
ગાધંીનગય 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૦૭૭૬ - - - બ્રક-ન-ં૧૧/૧ ચ ટાઆ વેક્ટય-

૭ ગાધંીનગય 

૨. શ્રી ફી.ટી.જાની તધક તતજયી 
તધકાયી 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૫૮૫૮૧૦૫ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

રાર દ૨લાજા 
બર,ભદાલાદ - ૩૮૦૦૦૧. 



 

ભદાલાદ 

૩ શ્રી એચ.કે.ઠાકય .તત.. ભશવેાણા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૮૪૬૦૬૩૨૧૭૬ ૨૨૧૫૩૦ 
 

 ૩૧,ભારુતતનદંન ફગં્રઝ,થરટા 
યડ,તલવનગય 

 

૪ શ્રી જે.કે.ટેર તધક તતજયી 
તધકાયી ાટણ 

૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ - ૨૩૦૨૩૮ treasury- pat 
@gujarat.gov.in 

A-૧ નલી વયકાયી લવાશત, 

કૉરેજ યડ,ાટણ 

૫ શ્રી લી.ફી.ફાભટા તધક તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૪૨૬૯૧૧૭૮૦ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

ફહભુાી બલન કર્માઈસડ, 

યેવકમ ાવે, યાજકટ. 

૬ શ્રી વી.અય.ગાગડેુ .તત.. સયુત ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ -- ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-
sur@gujarat.gov.in 

ફી-3\૨૦૨ યાજ યેવીડસંવી,સય ુ
વીટીરાઆટ યડ,સયુત 

૭ શ્રી એવ.ડી.વૈમદ તધક તતજયી 
તધકાયી 

 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૭૬૬૨૭૮૪ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ Gujarat 
gov in 

ક્રેક્ટય ઓપીવ કર્માઈસડ 
સયેુસરનગય 

 

૮ કુ એવ એવ ખબંાતી તધક તતજયી    
તધકાયી,નલવાયી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૫૪૬૫૪૪૦   વકંલ્ ગામત્રી નગય એરૂ 

યડ,4તલજરય ,તા જરારય 

જજ. નલવાયી 
૯ શ્રી.ડી.લી.ટેર તધકતતજયી 

તધકાયી  

૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧   

- 

 

Treasury-
nar@gujarat.gov.in 

જજલ્રા તતજયી  કચેયી , જજલ્રા 
વેલા વદન  ,રૂભ નફંય-૨૭ ,

યાજીરા જજ -નભમદા 
૧૦ શ્રી અય.એભ બરા. તધક તતજયી 

તધકાયી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ Treasury-val@  

gujarat.gov.in 

ભણીફાગ-૩,બ્રભા,તરટ-

૩૪,લરવાડ 
૧૧ શ્રી.ી.એભ.લવાલા આ.ચા.તધકતતજ

યી તધકાયી  

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-
bha@gujarat.gov.in 

કરેકટય કચેયીના કર્માઈસડભા ં, 
કણફી લગા,બરુચ 

૧૨ શ્રી.ી.એ.દલે તધક તતજયી 
તધકાયી (કાડેક્ષ) 

લડદયા 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૯૯૦૯૫૪૬૩૯૮ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૭૪૯ treasury_ 
vad@gujarat.in 

કુફેયબલન કઠી 
કંર્માઈસડ,લડદયા 



 

૧૩ શ્રી કે. એભ. ચોધયી તધક તતજયી 
તધકાયી ગધયા 

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

જજૌ રા તતજયી કચેયી 
ફહભુાી ચફૌ ડંગ 

બંમતીમે તવતલર રાઇનૌ વ 
ગધયા 

૧૪ શ્રી એવ.કે.ફાયીમા જાશયે ભાકશતી 
તધકાયી ને 

તધક તતજયી 
તધકાયી. 

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

જજલ્રા તતજયી કચેયી, જજલ્રા 
વેલા વદન છાયી,દાશદ. 

૧૫ શ્રી જી ી લણજાયા તધક તતજયી 
તધકાયી 

કશભતનગય 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 
૨૪૦૭૧૫ 

v ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૪૩ treasury-sab@gujarat. 
gov.in 

Pફહભુાી ભકાન કશભતનગય 

૧૬ શ્રી જી.એન.જાની તધક તતજયી 
તધકાયી 
ારનયુ 

૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ભફા ન.ં 

 

૨૫૪૨૦૩ Treasury-
ban@gujarat-gov-in 

 

૬૦એ,શ્રીયાભનગય 

વવામટી,ગફયી 
યડ,ારનયુ 

૧૭ શ્રી જે.વી. કશદડ આ..તત.. જુનાગઢ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૪ - ૨૬૩૦૨૧૩ treasury-
jun@gujarat.gov.in 

તલકાવ ફગંર,વયકાયી 
ક્લાટવમ,ચફરખા યડ જુનાગઢ 

૧૮ શ્રી એ. એ. કયમયુ તધક તતજયી 
તધકાયી 
જાભનગય 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૮૮૨૨૦૦૪   વયકાયી લવાશત બ્રક ન-ં    

વરૂવેક્ળન યડ જાભનગય 

૧૯ શ્રી લી.એ.પ્રજાતી 
 

 

તધક તતજયી 
તધકાયી 

ભજુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૯૮૭૫૧૪૪૭ ૨૩૧૩૨૦૨ Treasury-kut 
@gujarat. gov.in. 

વેલા વદન ભજુ – મસુરા યડ 

ભજુ- કચ્છ 

૨૦ શ્રી એભ.એભ.મલુ્રા તધક તતજયી 
તધકાયી, ભયેરી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કટમ  કમૌ ાઈનૌ ડ, યાજભશરે 

કમૌ ાઈનૌ ડ, ભયેરી 

૨૧ શ્રી ડી.કે.ચોશાણ આ.ચા. તધક ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ 
- ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav જજલ્રા વેલા વદન ફહભુાી 



 

તતજયી તધકાયી @gujarat.gov.in બલન બાલનગય 

૨૨ શ્રી એ.એવ. કક્રપ્ચચન તધક તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
 

૯૮૨૫૩૪૫૮૭૪ ૨૫૫૦૧૩૪ - ૧૨૦ કદવ્મ જમત વવામટી 
લનચક્કી યડ નકડઅદ 

૨૩ શ્રી અય.જે.લાઘરેા તધક તતજયી 
તધકાયી,અણદં 

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

-----''----- જજલ્રા વેલા વદન ,  ફયવદ 

ચકડી , અણદં 

૨૪ 
 

શ્રી જે.વી. ગાતલત, કશવાફનીળ અશલા, 
જજૌ રા – ડાગં, 

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

જજૌ રા તતજયી કચેયી, અશલા, 
જજૌ રા – ડાગં, ટે. ન.ં ૦૨૬૩૧-

૨૨૦૨૪૫ 
૨૫ શ્રી એન.એભ.ગાતંલત 

 

તધક તતજયી 
તધકાયી વ્માયા 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujarat.gov.in 

ડી-૨/૬ વયકાયી અલાવ 

ાનલાડી, વ્માયા 
૨૬ એન. ફી.ભાશરા તધક તતજયી 

તધકાયી 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ - ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ treasury-por @ 

gujarat.gov.in 

ીયચક યફદંય 

૨૭ શ્રી એભ.એન.યાઠડ તધક તતજયી 
તધકાયી, ભયફી. 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-mor@ 
gujarat.gov.in 

વાભા કાઠેં,રારફાગ,વેલા 
વદન,ભયફી. 

૨૮ શ્રી વી.જી. ગકશર આનચાજૉ, તધક 

તતજયી તધકાયી  
ફટાદ 

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

ચથ ભા, તાકુા વેલા વદન, 

ાીમાદ યડ , ફટાદ 

૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ શ્રી ફી.કે.ાઘડા તધક તતજયી 
તધકાયી,  લેયાલ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ - - Subtrs-veraval-jun 
@gujarat.gov.in 

“યાભક્રુા”ફવ થટેળન 

વાભે.તલદ્વાન અશ્રભની ફાજુભા ં
ગીય વભનાથ લેયાલ. 

૩૦ શ્રી જે.વી.ટેર તધક તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ ૯૪૨૭૦૮૬૫૦૫ - subtrs-luna-pan@ 
gujarat.gov.in 

અંચફકા વવામટી,ણુાલાડા 

૩૧ શ્રી લામ.કે.વઢા આ.ચા તધક તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૯૮૭૩૭૨૮૧   ઠાણ ાડ જાભ ખબંાીમા 

૩૨ - યાલલ્રી-ભડાવા - - - - - - 



 

૩૩  છટાઈદેયુ     - - 

૩૪ શ્રી.એભ.જે.ઠક્કય 
 

તધક તતજયી 
તધકાયી 

ેસળન ચકુલણા ં
કચેયી 

ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૪૦૦૬૫૦૮૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
 

pension-aha@gujarat. 
gov.in 

જી/૨૩ વશલાવ પરેટ જીલયાજ 

ાકઁ ભદાલાદ 
 

૩૫ શ્રી ફી.એચ.ટેર .તત..(ેનૌ ળન) ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦   treasury_pension_gnr
@gujarat.gov.in 

ેસળન ચકુલણા 
કચેયીવશમગ વકુંર,  ફી 

બ્રક ,બમતીમેથીકાશ્રભ 

ાવે વેકટય-11,ગાધંીનગય 
૩૬ શ્રી એવ.એભ. રાડ તધક તતજયી 

તધકાયી 
૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૭૨૫૪૬૫૪૪૦  ppo-

vad@gujarat.gov.in 

કુફેયબલન બંમતચમે  કઠી 
ચાય યથતા લડદયા 

૩૭ શ્રી જે.ફી.યફાયી તધક તતજયી 
તધકાયી 
તલબાગીમ 

તતજયીકચેયી 
ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 

૯૯૨૪૨૭૫૪૪૫ ૨૨૬૮ ૦૧૨૪ addlto-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તલબાગીમ તતજયી કચેયી,ફીજ 
ભા,ઓ.ી. ડી 

ચફલ્ડંગ,વીલીર શથીટર 

કેર્મવ,વાયલા,ભદાલાદ. 

 
 

પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ -૧૬) 
 

વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 
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વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ :-  તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જીલ્રા)એેરેટ તધકાયી 
.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 

કડ 
પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં

કચેયી ઘ૨ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી અય.જે.ળાશ જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી, 
ગાધંીનગય 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૯૦૭૦ 
- - treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

૩૦૩ ાશ્વાકદ 

એાભંસટ,ભશારક્ષ્ભી ચાય 

યથતા, 
ારડી,ભદાલાદ 

૨. શ્રી ડી લી યીખ  

(આન ચાજૉ) 

શે્રમાન તતજયી 
તધકાયી ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૬૬૨૫ 
૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૨૬૭૩૦૦૮૭ 

૭૫૬૭૦૭૮૪૮૯ 
૦૭૯- ૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 

@gujarat.gov.in 

રાર દ૨લાજા બર,ભદાલાદ 
- ૩૮૦૦૦૧. 

૩ શ્રી ડી.એભ.જધ્ધા જજ. તત..શ્રી,ભશવેાણા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૨૧૫૩૦ 
 

 જ્મ બાયત વવામટી યાધન યુ 

ચકડી ાવે ભશવેાણા 
૪    શ્રી એચ.એચ.યભાય જજલ્રા તતજયી 

તધકાયીશ્રી,ાટણ 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬૨૩૦૨૩૮ treasury -

pat@guajrat. 

gov.in. 

૧,કભાદી ફગરજ ાટણ 

૫ શ્રી અય.કે.ગકશર શે્રમાન તતજયી 
તધકાયી, યાજકટ 

૦૨૮૧ ૨૪૭૯૦૦૩ 
૨૪૪૩૪૫૮ 

૨૫૬૩૬૨૮ ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-
raj@gujarat.gov.

in 

એનેક્ષી ફીલ્ડંગ,ફહભુાી 
બલન કર્માઉંડ,યાજકટ 

૬ શ્રી એચ.લી.ટેર શે્ર.તત.તધ. સયુત. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ ૯૯૯૮૦૦૩૬૯૫ ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-
sur@gujarat.gov

.in 

૪/૩૭૧,ભમાયા 
ળેયી,ફેગભયુા,સયુત. 

૭ શ્રી ી.એવ.ભદી જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૯૯૮૩  
૩૦૮૪૫ 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ treasurysrn@ 
Gujarat gov in 

ક્રેક્ટય ઓપીવ કર્માઈસડ 

સયેુસરનગય 

૮ શ્રી ડી.એન.ટેર તતજયી તધકાયીશ્રી 
નલવાયી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૭૫૬૭૦૨૩૨૭૮ ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-
nav@gujarat. 

૧૯ ડી, ઈત્તભ ભગંર વવામટી, 
કેજર શથીટર ાછ, ગ્રીડ 



 

gov.in નલવાયી 
૯ શ્રી.અય.એ.ભશારા જજલ્રા તતજયી 

તધકાયી  

૦૨૬૪0 ૨૨૩૪૮૧  ૦૨૬૪૨-૨૨૩૪૮૧ Treasury-
nar@gujarat.gov.in 

જજલ્રા તતજયી  કચેયી , જજલ્રા 
વેલા વદન  ,રૂભ નફંય-૨૭ ,

યાજીરા જજ- નભમદા 
૧૦     કુ.ટી.એવ.ફચા. જજલ્રા તતજયી 

તધકાયી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val 

@Guj.gov .in 

ભટા ાયવીલાડ,લરવાડ. 

૧૧  શ્રી એવ.ઝેડ ચોધયી  જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી, બરૂચ 

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-
bha@gujarat.go

v.in 

કરેકટય કચેયીના કર્માઈસડભા ં, 
કણફી લગા,બરુચ 

૧૨  શ્રી એચ.એન.ગાભીત શે્રમાન તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 
@gujarat.in 

ડી-૧ ઓપીવવમ કરની 
,રકાયુી,લડદયા 

૧૩ શ્રી લી. કે. વરકંી ીર તધકાયી ને 

જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી દાશદ 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૬ - - Treasury-
dah@gujrat.gov.

in 

જજલ્રા તતજયી કચેયી, જજલ્રા 
વેલા વદન છાયી,દાશદ. 

૧૪     શ્રી ફી.ફી. યાલર જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી કશભતનગય 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 

v ૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૪૩ 

treasury- sab 
@gujarat.gov.i

n 

ફહભુાી ભકાન ,કશભતનગરૌ 

૧૫  શ્રી એભ.એવ.કઠાયી જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી,ારનયુ 

૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫ ૨૫૪૨૦૩ treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

૭/3એ- કુફેયનગય વવામટી, 
ારનયુ 

૧૬  શ્રી એવ.જી.ટાયીમા જીલ્રા તતજયી 
તધકાયી, જુનાગઢ 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 

૨૬૩૦૨૧૪ 

૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-
jun@gujarat.gov

.in 

ફહભુાી વકુંર,જુનાગઢ 

૧૭    શ્રી અય.ડી.ખુટંી જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી,યફદંય 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ 
 

૨૨૫૩૬૨૪(ઘય) ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

યાજીલનગય 
યફદંય 

૧૮  શ્રી એવ. એ. ગાભટ જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી,જાભનગય 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૯૮૩૭૩૪૬૭   ગરુાફ તનલાવ ૨૪-કદગ્લીજમ 

તરટ જાભનગય 



 

૧૯    શ્રી ી.કે.ફરાત 

 

જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી ભજુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૩૨૦૩/ 

૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ 

૦૨૮૩૨-૨૩૧૨૦૨ Treasury-kut 
@gujarat. 

gov.in. 

ડી-૧૯ વયકાયી ક્લાટમય કરેજ 

યડ ભજુ – કચ્છ 

૨૦  શ્રી એભ.કે.નદંાણીમા જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી,ભયેરી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૨૨૨૨૬૮ Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

આ-૨૫, શાઈવંગ ફડમ, ભયેરી 

૨૧    શ્રી એન.જે.ગકશર જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ 
- ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav 

@gujarat.gov.i
n 

જજલ્રા વેલા વદન ફહભુાી 
બલન બાલનગય 

૨૨ શ્રી વી. જી. કાછીઅ જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી નકડઅદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ treasury-
khe@gujarat.go

v.in 

થટેળન યડ, નકડઅદ 

૨૩  શ્રી  અય.એભ.વગંાડા જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી,અણદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૧૨૭૫  02692 263005 Treasury-
and@gujarat.g

ov.in 

જજલ્રા વેલા વદન ,  ફયવદ 

ચકડી , અણદં 

૨૪    શ્રી ફી.એન. ટેર, 

 

જજૌ રા તતજયી 
તધકાયી અશલા, 

– ડાગં 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ - ૦૨૬૩૧૨૨૦૨૪૫ treasury-
dan@gujarat.go

v.in 

જજૌ રા તતજયી કચેયી, અશલા, 
જજૌ રા – ડાગં, ટે. ન.ં ૦૨૬૩૧-

૨૨૦૨૪૫ 
૨૫ શ્રી એન.એભ.ગાતંલત જજલ્રા તતજયી 

તધકાયી (આસચાજૉ) 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ t r easur y-

t api @guj r at .g
ov.i n 

ડી-૨/૬ વયકાયી અલાવ 

ાનલાડી, તા. વ્માયા, જજ.તાી 

૨૬ કુ.કે.એર.લાઘરેા જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી, ભયફી 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-
mor@gujarat.go

v.in 

વાભા કાઠેં,રારફાગ,વેલા 
વદન,ભયફી. 

૨૭ કુ. એ. અય. લૈશ્મ જજૌ રા તતજયી 
તધકાયી,ગધયા 

૦ય૬૭ય ય૪ય૩૦૬  (૦ય૬૭ય)ય૪યયય treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

ફહભુાી ચફૌ ડંગ 
બંમતીમે તવતલર રાઇનૌ વ 
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ગધયા 
૨૮ શ્રી એન.જે. ગકશર આનચાજૉ , જજલ્રા 

તતજયી તધકાયી, 
ફટાદ 

૦૨૮૪૯ ૨૫૧૪૩૦ - - treasury-
botad@gujarat.

gov.in 

ચથ ભા, તાકુા વેલા વદન, 

ાીમાદ યડ , ફટાદ 

૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ શ્રી એચ.ફી.બટ્ટ ્ જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી, ગીય 

વભનાથ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - Subtrs-veraval-
jun 

@gujarat.gov.in 

“યાભક્રુા”ફવ થટેળન 

વાભે.તલદ્વાન અશ્રભની ફાજુભા ં
ગીય વભનાથ લેયાલ. 

૩૦ શ્રી જે.વી.ટેર ઇ.ચા. જજૌ રા તતજયી 
તધકાયી 

૦ય૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯  (૦ય૬૭૪) 

૨૫૦૪૪૯ 
subtrs-luna-

pan@ 
gujarat.gov.in 

જજૌ રા તતજયી કચેયી 
ભાભરતદાય કચેયી કર્માઈસડ, 

ણુાલાડા 
૩૧ શ્રી જી.જે.લાજા જજલ્રા તતજયી 

તધકાયી દેલભતૂભ 

દ્વાયકા 

૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૭૪૧૦૦૧  treasury-
dwarka@gujarat

.gov.in  

ભધયુભ વવામટી ફવ થટેસડ 

ાછ જાભ ખબંાીમા 

૩૨ શ્રી એભ.એન.ફાદી જજલ્રાતતજયી તધકાયી 
ભડાવા 

૦૨૨૭૪ ૨૪૭૩૩૮ v  treasury-arvalli 
@gujarat. 

gov.in 

રીવ થટેળન કર્માઈસડ, 

ભડાવા 

૩૩ શ્રી કે.ડી.ટેર જજલ્રા તતજયી 
તધકાયી 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- treasury-chhota 
@gujarat.gov.in 

રીટેકતનકકરેજ 

કંાઈસડ,છટાઈદેયુ 
૩૪ શ્રી ડી.લી.યીખ 

 

તતજયી તધકાયી 
ેસળન ચકૂલણા કચેયી, 

ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૪૦૦૬૫૦૮૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
 

pension-
aha@gujarat. 

gov.in 

ફી,૨૦૧ આસરપ્રથથ -૩ શ્માભર 

ચાય યથતા વેટેરાઆટ 

ભદાલાદ 

૩૫ શ્રી જે.અઆ. કશંડચા તતજયી તધકાયી 
(ેનૌ ળન) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧  ૫૫૬૫૧ treasury_pensio
n_gnr@gujarat.

gov.in 

ેસળન ચકુલણા કચેયીવશમગ 

વકુંર ફી બ્રક 

બમતીમેથીકાશ્રભ ાવે 
વેકટય-11,ગાધંીનગય 
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૩૬ શ્રી એચ.કે.ઈાધ્મામ તતજયી તધકાયી (ે) ૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩  ppo-
vad@gujarat.g

ov.in 

કુફેયબલન બંમતચમે  કઠી 
ચાય યથતા લડદયા 

૩૭ શ્રી એ.એ.કડીમાલારા તતજયી તધકાયી 
તલબાગીમ તતજયી 
કચેયી,ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 

૯૮૨૫૯૬૩૨૧૫ ૨૨૬૮૦૧૨૪ to-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તલબાગીમ તતજયી કચેયી,ફીજ 
ભા,ઓ.ી. ડી. 

ચફલ્ડંગ,વીલીર શથીટર 

કેર્મવ,વાયલા,ભદાલાદ 

 
વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 

 

વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ :- જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રા)ભદદનીળ જાશ૨ે ભાકશતી તધકાયી 
.નં

. નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 
કડ 

પન નફં૨ 
પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં

કચેયી ઘ૨ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૨૮ શ્રી ફી.કે.યભાય 

 
તધક્ષક (ભશકેભ) 
ગાય ને કશવાફની 
કચેયી,ભદાલાદ 
  

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૬૨૬ ૯૪૨૭૭૧૦૭૨૧ 
 
 

૨૫૫૦૦૩૭૫ pna-
ahd@guj ar at .gov.
i n 
 

૧૭, નલપ્રકાળ વવામટી, 
યજલાડુ ંશટર ાવે, જીલયાજ 
ાકમ , ભદાલાદ-૩૮૦૦૫૧ 

૨૯ શ્રી એચ અય 
સ્ગ્નશત્રી  

કશવાફી તધકાયી 
(લગમ-૨) 

ગાય ને કશવાફની 

૦૭૯ ૫૧૬૨૯ ૯૪૨૯૬૧૮૮૯૩ - paognr @ guj ar at . 
gov.i n 

૮/ફી,મગેશ્વય એાટમ ભેસટ 
તલજ્મ ચાય યથતા,ડ્રાઆલ-આન 
યડ,નલયંગયુા.ભદાલાદ-૯. 
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કચેયી,ગાધંીનગય 
 
 
 

પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ -૧૬) 
વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 

વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ :- જજલ્રા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જજલ્રા)જાશ૨ે ભાકશતત તધકાયી 
 
.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 

કડ 
પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં

કચેયી ઘ૨ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૨૮ શ્રી 

એભ.એભ.૫ટેર 
કશવાફી તધ.લગમ-૨, 
ગાય ને કશવાફની 

કચેયી,ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૩૭૫ ૨૩૨૨૯૭૧૫ - - તરટ ન.ં૩૧૧-૨, ભગંરમતુી 

વવામટી, વેકટ૨-૮, 
ગાધંીનગ૨ 

૨૯ શ્રી એચ જી 
ટેર  

કશવાફી તધકાયી  
લગમ-૧  

ગાધંીનગય 

૦૭૯ ૫૩૯૬૩ ૯૯૨૫૮૫૧૮૩૩   ૨૭,, વભનાથ ાકમ 
વવામટી, ખ-૦ ,વયગાવણ 
ચાય યથતા ાવે, 
ગાધંીનગય  

પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ -૧૬) 
વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 



 

 

વ૨કાયી તતં્ર નુ ંનાભ :-  તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જીલ્રા)એેરેટ તધકાયી 
.ન.ં નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 

કડ 
પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં

કચેયી ઘ૨ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૨૮ શ્રી અય.જે.ટેર 

 
૫ગા૨ ને કશવાફ 
તધકાયી, ગાય 
ને કશવાફની 

કચેયી, ભદાલાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 
૨૫૫૦૦૬૨૬ 

૯૪૨૭૦૭૩૪૬૧ ૨૫૫૦૦૬૨૬ - ૪, લધ એાટમ ભેસટ , 
તરટ નફંય-૫૩૫/૨, 
વેક્ટય-૨૩, ગાઘંીનગય 

૨૯ શ્રી એન.અય.ટેર  ગાય ને કશવાફ 
તધકાયી (ઇંસચાજૉ) 

ગાધંીનગય. 

૦૭૯ ૫૩૯૫૯ ૯૪૨૬૪૧૨૪૪૭
- 

૦૭૯-૫૩૯૭૧ paognr @ 
guj ar at . 
gov.i n 

તરૉટન.ં૨૦૯/૪,અનદંલાટી
કા વવામટી, વેક્ટય-૨૨, 
ગાધંીનગય. 

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

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

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
(૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, દાશદ 

૧ શ્રી એવ.એવ.ટેર ે.તત..શ્રી દે.ફાકયમા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ - - subt r s-devbar i a- જુની ભાભરતદાય કચેયી 



 

dah@guj ar at .gov.i n કંાઈસડ,દે.ફાકયમા 
૨ શ્રી એભ.જી.ભાર આ.ચા.ે.તત..શ્રી ઝારદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ - - subt r s-zal od-

dah@guj ar at .gov.i n 
જુની ભાભરતદાય કચેયી 

કંાઈસડ,ઝારદ 
૩ શ્રી કે.એભ.ટેર ે.તત..શ્રી ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ - - subt r s-l i mkheda-

dah@guj ar at .gov.i n 
જુની ભાભરતદાય કચેયી 

કંાઈસડ,રીભખેડા 
(૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગધયા 

૧ શ્રી કે. કે. લવાલા ેટા તતજયી તધકાયી, 
કારર 

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

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

૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - લૈકંુઠ વવામટી, શારર 

૩ શ્રી એભ. એન. ફાયીમા ેટા તતજયી તધકાયી, 
ળશયેા 

૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - ળશયેા - 



 

 

 
(૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, લડદયા 

૧ શ્રીભતી એન.એભ.ઠક્કય. ેટા તતજયી તધકાયી 
ડબઆ 

૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૪૨૭૦૭૬૦૩૪ - Subtrs-dabhoi-vad તાકુા વેલાવદન કચેયીડબઆ  

૨ શ્રી જી.ડી યભાય ેટા તતજયી તધકાયી 
વાલરી 

૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૯૯૨૫૦૩૨૯૩૦ - Subtrs-savli-vad ભાભરતદાય કચેયીવાલરી 

૩ શ્રી ી.એવ.ળાશ ેટા તતજયી તધકાયી 
લાધડીમા 

 

૦૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૮૨૫૦૮૧૨૬૪ 

 

- Subtrs-vagho-vad ભાભરતદાય કચેયી લાધડીમા 

૪ શ્રી અય.કે.યાણા ેટા તતજયી તધકાયી 
ાદયા 

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

૫ શ્રી એચ.જી.ટેર ેટા તતજયી તધકાયી 
કયજણ 

૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૭૪૪૪૧૯૦૪ - Subtrs-karjan-vad તાકુા વેલાવદનકયજણ 

(૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, બરૂચ 

૧ શ્રી એભ.જે.લવાલા આ.ચા.ે.તત.., લાચરમા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૭૫૬૭૦૮૨૬૮૯ --- Subtrs-valiya-
bha@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કંર્માઉંડ , 
લાચરમા 

૨ શ્રી ડી.એ.લવાલા .તત..અંકરેશ્વય ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૭૮૭૯૭૬૭ -- Subtrs-anklesh- 
bha@gujarat.gov.in 

અંકરેશ્વય  તાકુા 
વેલાવદન,ભશસેર ભટવમની 

વાભે,જુના નેળનર શાઆલે,અંકરેશ્વય 

૩ શ્રી એન.ઝેડ.ભાહ્યાલળંી ે.તત.., જબંવુય ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- Subtrs-jambusar-
bha@gujarat.gov.in 

જુની ભાભરતદાય કચેયી કંર્માઉંડ, 
જબંવુય 

૪ કુ.ડી.અઆ.યાણા આ.ચા.ે.તત..,ઝઘડીમા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૭૨૩૬૮૨૧૯૨ -- Subtrs-jhaga-
bha@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કંર્માઉંડ , 
ઝગડીમા 

(૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, સયેુસરનગ૨. 
૧ શ્રી એચ.એ.વરકંી ે.તત..રંફડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૪૨૮૨ ૯૩૧૨૪ -  -  ભટા ભકંદય ાછ, રંફડી. 
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૨ શ્રી એવ.ફી.યભાય ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ -  -  ળકયા ા ળેયી, ધ્રાગંધ્રા 
૩ શ્રી એભ.ફી.તલયભગાભી ે.તત..ાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩ ૨૩૨૯૨ -  -  તલયભગાભી લાવ, ાચં શાટડી 

ાટડી 
૪ શ્રી અય.જે.બાડકા ે.તત..લઢલાણ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩ ૨૭૮૦૨ -  -  શલા ભશરે યડ,લઢલાણ 
૫ શ્રી ફી.અય.ઝારા ે.તત..ચટીરા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૯૪૨૮૮ ૧૨૫૨૫ -  -  જ્મતતનગય વવામટી,ચટીરા 
૬ શ્રી જી.એચ.યભાય ે.તત..વામરા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૪૪ ૫૧૭૨૬ -  -  ટેર ળેયી, વામરા 
૭ શ્રી કે.વી.ત્રાવદીમા ે.તત..રખતય ૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૪૯ ૯૪૨૯૬ ૪૬૪૦૮ -  -  અશજરીમા ળેયી,રખતય 

(૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, સ૨ુત શ્રી 
એવ.ફી.યભાય 

ે.તત..ધ્રાગંધ્રા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ -  -  ળકયા ા ળેયી, 
ધ્રાગંધ્રા 

૧ શ્રી એચ.ી.ગાભીત ે.તત. ૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ -- -- subtrs-bardo-
sur@gujarat.gov.in 

ફાયડરી 

૨ શ્રી.ી.અઆ.ટેર ે.તત. ૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ -- -- subtrs-mahuwa-
sur@gujarat.gov.in 

ભહલુા 

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

sur@gujarat.gov.in 
ભાડંલી 

૪ શ્રી એચ.ડી.ટંડરે ે.તત. ૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ -- -- subtrs-mangrol-
sur@gujarat.gov.in 

લાણીમા લાડ,ભાગંયર 

૫ શ્રી ી.એ.ભાકંકડમા ે.તત. ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ -- -- subtrs-kamrej-
sur@gujarat.gov.in 

કાભયેજ 

 
(૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નલવાયી 

૧ શ્રી એવ.વી ભવુાયા ે.તત.તધકાયી,ગણદેલી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૯૨૪૫૩૯૦૭૪ --- --- રીભડાચક,  ફીરીભયા 
૨ શ્રી અય ફી વનલણ ે

ે.તત..ચીખરી 
(આન.ચાજૉ ) 

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

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

(૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નભમદા 
૧ ખારી જગ્મા ે.તત.., કેલડીમા ૦૨૬૪૦ ૨૩૨૦૧૫  --- subtrs-kevadiya-

nar@gujarat.gov.in 
ફી- તયા ટાઆ, કેલડીમા 
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 કરની  કરની 
૨ ખારી જગ્મા ે.તત..,  ડડેીમાાડા ૦૨૯૪૯ ૨૩૪૦૪૮   subtrs-dediya-

nar@gujarat.gov.in 
 

ભાભરતદાય કચેયી કંર્માઉંડ , 
ડડેીમાાડા 

૩ શ્રી.  વી ફી તડલી ે.તત.., વાગફાયા ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૯ ૯૭૨૭૯૦૭૯૩૯ -- subtrs-sagb-
nar@gujarat.gov.in 

 

ભાભરતદાય કચેયી કંર્માઉંડ , 
વાગફાયા 

(૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, લરવાડ 

૧ 
  

     
 

૨ 
 

 
 

      

૩   
      

૪ 
  

 

      

૫ 
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(૧૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યાજકટ 

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

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

જેર કર્માઉંડ,જેતયુ 

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

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

તાકુા વેલા વદન, થટેળન 
તરટ,ગંડર 

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

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

ભાભરતદાય કચેયી કર્માઉંડ , 
અઝાદ ચક .ધયાજી 

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

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

તાકુા ચરવ થટેળન કર્માઉંડ , 
જુના દયફાયગઢ,ઈરેટા 

૫ શ્રીભતી એચ.ઓ.ચેતા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
જવદણ 

૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ - - subtrs-jasdan-
raj@gujarat.gov.in 

તાકુા વેલા વદન, ગ્રાઈસડ ફ્રય, 

જીરેશ્વય ાકમ ાવે, કભાયુ યડ, 

જવદણ 

૬ શ્રી ફી.ી.વયલૈમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી, 
ડધયી 

૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૧૧ - - subtrs--padha-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કર્માઉંડ, ફંક 
ઓપ આસડીમા વાભે ડ્ધયી 



 

 

(૧૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ગાધંીનગ૨ 

૧   

 

      

૨   

 

     
 

 

૩   

 

     
 

(૧૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભદાલાદ 

૧ શ્રી ફી.ી. લાઘરેા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
ધકા 

૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ - - - ભાભરતદા૨ કચેયી કર્માઈંસડ,  
થટેળન યડ, ધરકા 

૨ શ્રી કે.જી ભકલાણા 
(આસચાજૉ) 

ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
ધધંકુા 

૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ - - - એવ.ટી.થટેળન યડ, કટમની વાભે 
ધધંકુા 

 

૩ શ્રી એવ.અય ચાલડા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
તલ૨ભગાભ 

૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ - - - ભાભરતદા૨ કચેયી કર્માઈસડ ટાલ૨ 
વાભે, તલ૨ભગાભ. 

 

૪ શ્રી જી.ડી.ડડીમા ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
વાણદં 

૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ - - - ભાભરતદા૨ કચેયી, કંર્માઈસડ, 
વ૨ખેજ થટેસડ શાઇલે, વાણદં. 

 

૫ શ્રી કે.કે.દલે (આસચાજૉ) ેટા તતજયી તધકાયીશ્રી,  
વરા(લગમ-૨) 

૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ - - - શાઇકટમ કંર્માઈસડ, વરા યડ, 
ભદાલાદ. 



 

 

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

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

યડ,વંભધય ભકંદય 
વાભે,ભશવેાણા-૨ 

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

 

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

૫ શ્રી એ.એભ.ટેૌ ે.તત.. તલજાયુ ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૬૭૨૮૮૯૬ - - મ.ુ.લક્તાયુ, 
તા.કશંભતનગય જજ.વાફયકાઠંા 

૬ શ્રી ફી.એવ.યભારૌ ે.તત..ખેયા ુ ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૭૨૪૩૬૬૭૧૭ - - ૫૬,થલવતતક વવામટી,તાલયીમા 
યડ, ભશવેાણા 

૭ શ્રી.એન.એભ.વરકંી ે.તત.. ફેચયાજીઃ ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૯૭૮૫૮૮૯૩૫ - - ૨૧/શબુરક્ષ્ભીવવામટી, 
તલબાગ-૨ -ભયયુાાણીની 

ટાકંી ાવે, તલવનગય રંક યડ, 
ભશવેાણા-૧ 

 



 

 

(૧૪) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ાટણ 

૧         
૨         
૩         
૪         

(૧૫) જજલ્રા તતજયી કચેયી, કશંભતનગ૨ 

૧ શ્રી લી.વી ભશતેા ેટાતતજયીતધકાયી 
પ્રાતંતજ 

૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ v v subtrsPrantijsab@guj
arat.gov.in. 

નગય ચંામત વાભે પ્રાતંતજ 

૨ 

 

શ્રી  એવ.ડી.તનનાભા ેટા તતજયીતધકાયી 
તલજમનગય 

૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪ v v subtrs-Vijaynagar-
sab@gujarat.gov.in. 

ભાભરતદાય કચેયી ાવે 
તલજમનગરૌ  

૩ શ્રી .એ .કે યાઠડ ેટા તતજયી તધકાયી  
ઇડય 

૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫ v v subtrs-Idar-sab 
gujarat.gov.in. 

એર વકમર ઇડરૌ  

૪ શ્રી  કે.કે .ગૉાત ેટા તતજયી તધકાયી 
ખેડબ્રહ્મા 

૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫ v v subtrs-khedbrahma-
sab@gujarat.gov.in. 

ચંામત કચેયી ાવે 

ખેડબ્રહ્મા 
૧૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ારન૨ુ (ફનાવકાઠંા) 

(૧) શ્રી.ી.જી.ચોશાણ ેટાતતજયીતધકાયીશ્રી,ડીવા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - યફાયી ટેકયા. ડીવા 
(૨) શ્રીએન.એચ.વરકંી 

ઇ.ચાજૉ 

ેટા તતજયી તધકાયી શ્રી, 
દાતંા 

૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૬૬૨૭૨૦૯૨૨ - - પ્રજાતતલાવ દાતંા 
 

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

૦૨૭૪૭ ૨૩૩૭૭૩ 
 

૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - જનતા વવામટી, તળશયી 

(૪) શ્રી.અઇ.વી.ઠાકય ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,ધાનેયા 

૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૩૫૬૭૦૫ - - યે.ટેરલાવ ધાનેયા 

(૫) શ્રી.લી.વી.ચંાર ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,કદમદય 

૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - યશ.ેગામત્રીનગય વવામટી 
કદમદય થયાયડ 



 

(૬) શ્રી.અઇ.કે.યભાય ેટા તતજયી તધકાયી 
શ્રી,થયાદ 

૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - યાધેક્રુષ્ણ વવામટી ગામત્રી 
શાઇથકુરની ાછ થયાદ 

(૧૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, જુનાગઢ 

૧ શ્રી એભ.એ.વૈમદ  0૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ --- ---- --- દયફાયગઢ તલવાલદય 
૨ શ્રી એન.લી.યભાય  0૨૮૭૩ ૨૫૩૨૨૮ --- --- --- જુનુ ંફવથટેસડ બંવાણ 
૩ શ્રીભતી ફી.એભ.ગઢીમા  0૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ --- --- --- કટમ કભાઈસડ-ં લથંરી 
૪ શ્રી એભ.એર. કડીમાતય  0૨૮૭0 ૨૨૨૨૧૩ --- --- --- કટમ કર્માઈસડ-ભાીમા 
૫ શ્રી એ.એન. ભશતેા  0૨૮૭૨ ૨૪૧૪0૮ --- --- --- ભાભરતદાય કચેયી કર્માઈસડ -

ભંદયડા 
૬ શ્રી અય.એવ.ગંવાઆ  0૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩0 --- --- --- ભાભરતદાય કચેયી કર્માઈસડ -

કેળદ 
૭ શ્રી એવ.એ. જેઠ્લા  0૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ --- --- --- કટમ કર્માઈસડ ભાગંય 
૮ શ્રી એન,એન. દેલયીમા  0૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ --- --- --- ગાધંીચક- ભાણાલદય 

(૧૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યફદં૨ 

૧  ેટા તતજયી તધકાયી 
યાણાલાલ 

૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ - - Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

- 

૨  ેટા તતજયી તધકાયી 
કુતતમાણા 

૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - - Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

તાકુા ચંામતની ફાજુભા ઁ
કુતતમાણા 

(૧૯) જજલ્રા તતજયી કચેયી, જાભનગ૨ 

૧ 
  

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

૨ 
  

૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ - - ડી  .કે.  જળીના ભકાનભા,ં ભેઆન 
યડ, રારયુ 

૩ 
  

૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૪૨૬૯૫૯૯૫૬ -- -- પ્રતાનગય, ગયફી ચક, 
જાભનગય. 



 

૪ 
  

૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ - - અનદં કરની,યડનં .૨ , ભેસટર 
શસ્થટર ાછ , જાભનગય 

૫ 
  

૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૫૧૦૧૪૧૦૨૪ - - દયીમારાર ભકંદય ાવે, યભેળબાઆ 
વ્માળના ભકાનભા,ં જડીમા 

(૨૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, અણદં 

૧ 
 

 

ેટા તતજયી તધકાયી ઈભયેઠ ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ - - subtrs-umreth-
and@gujarat.gov.in 

કટમ કર્માઈસડ  ,ઈભયેઠ  

૨ 
 

 

ેટા તતજયી તધકાયી ફયવદ ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ - - subtrs-borsad-
and@gujarat.gov.in 

તાકુા ચંામત કર્માઈસડ 
ફયવદ 

૩ 
 

 

ેટા તતજયી તધકાયી ખબંાત ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ - - subtrs-khambhat-
and@gujarat.gov.in 

તાકુા વેલા વદન ત્રણ દયલાજા  ,
ખબંાત 

૪ 
 

 

ેટા તતજયી તધકાયી ેટરાદ ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ - - subtrs-petlad-
and@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કર્માઈસડ  ,
ેટરાદ 

(૨૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, નડીમાદ 

૧     
 

   
 

૨     
 

 
 

  
 

૩     
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(૨૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, બાલનગ૨ 

૧ શ્રી ફી.એન.યાજ્મગરુૂ ેટા તતજયી કચેયી ભહલુા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- બારડ યડ, ભહલુા 
૨ શ્રી ફી.ફી.બટ્ટ ેટા તતજયી કચેયી તાજા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- બટ્ટ ળેયી, તાજા 

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

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

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

યડ, તળશય 

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

વાલયકંુડરા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - દયફાયગઢ, વાલયકંુડરા 

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

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

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

૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - ટેરલાડી ાવે, ફગવયા 

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

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

૧ 

  
૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫ ----- sub t r j -anj ar -

kut @guj r at .gov.i n 
જમનગય ,અંજાય-કચ્છ  



 

૨ 

  ૦૨૮૩૬ -૨૨૦૦૮૯  ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫ ----- sub t r j -gandhi -
kut @guj ar at .gov 

૧૫૫ /૧૫૬.વેકટય-૧૦/ફી 
ગાધંીધાભ 

૩ 

  
૦૨૮૩૭ -૨૨૪૦૫૦  ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮ ----- sub t r j -bhach-

kut @guj ar at .gov 
વયકાયી કલાટમય .યેલ્લેથટેળન યડ 

બચાઈ  –કચ્છ  
૪ 

  
૦૨૮૩૦ ૨૨૦૦૧૯ ૯૪૨૮૬૮૧૮૯૪ ----- sub t r j -r apar -

kut @guj ar at .gov 
એકતાનગય ,યાય-કચ્છ  

૫   ૦૨૮૩૮ ૨૨૨૧૧૮    ભશળેનગય મુસંરા  –કચ્છ  

૬ 
  ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ ૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬  sub t r j -nakha-

kut @guj ar at .gov 
ફવથટંડયડ નખત્રાણા 

૭   
૦૨૮૩૧ ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪ ----- sub t r j -nal i ya-

kut @guj ar at .govj  
ીયા પીય ુનરીમા -કચ્છ  

૮ 

  
૦૨૮૩૯ ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮ ----- sub t r j -dayapar -

kut @guj ar at .gov 
સબુાયયડભપતનગયીદમાયક

ચ્છ 
૯   ૦૨૮૩૯ ૨૨૩૩૦૯ ૯૪૨૭૭૬૨૭૨૬  sub t r j -mandvi -

kut @guj r at .gov.i n 
ભજુ રખત શાઇલે- દમાય-

કચ્છ 



 

 

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

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

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

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

કકવનભાયલાડીગરી, મ.ુ.તનઝય 
જજ.તાી 

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

૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૧૩૭૬૨૨૯૧ - subtrs-songadh-
sur@gujarat.gov.in 

શાથી પચયુ,ં વનગઢ, જજ.તાી 

(૨૬) જજલ્રા તતજયી કચેયી, અશલા-ડાગં 

-શસૂમ- 
(૨૭) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભયફી 

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

૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ - - subtrs-maliyami-
raj@gujarat.gov.in 

ભાભરતદાય કચેયી કર્માઉંડ 
,ભાીમા તભમાણા 

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

૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - - subtrs-halvad-
snr@gujarat.gov.in 

જુની ભાભરતદાય કચેયી કંાઉંડ , 
શલદ 

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

૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ - - subtrs.wankaner-
raj@gujarat.gov.in 

દાણાીઠની ાવે લાકંાનેય 

(૨૮) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ફટાદ 

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

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

કટમ કર્માઈસડ -ઈના 

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

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

કટમ કર્માઈસડ -કડીનાય 

૩ શ્રી એવ.એચ..જી આ.ચા.ેટા તતજયી ૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ - - subtrs.kodi-jun 
@gujarat.gov.in 

જુની રીવ રાઆન ફવ થટેસડ 



 

તધકાયીશ્રી,તારાા ાવે -તારારા 
(૩૦) જજલ્રા તતજયી કચેયી, ભકશવાગય 

૧ શ્રી એવ. એ. ભરેક ેટા તતજયી તધકાયી 
ફારાતળનય 

   - - તનળા ચક, ફારાતળનય 

૨ શ્રી ફી. અય. ફાયીમા ેટા તતજયી તધકાયી 
વતંયાભયુ 

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

વતંયાભયુ 
૩ શ્રી એવ. એન. ટેરીમા ેટા તતજયી તધકાયી કડાણા ૦ય૬૭ ય૩૬૮૧૭  - - ેટા તતજયી કચેયી, કડાણા 

ભાભરતદાય ઓપીવ કેર્મ વ, 
કડાણા 

(૩૧) જજલ્રા તતજયી કચેયી, દેલભતૂભ દ્વાયકા 
૧ 

  
      

 

૨ 

  
      

 

 

૩ 

  
     

 

 

(૩૨) જજલ્રા તતજયી કચેયી, યલલ્રી-ભડાવા 
૧ શ્રી એર એવ.ફદય ેટાતતજયી તધકાયી ચબરડા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ v v Subtrs-bhiloda-sa 

b@gujarat.gov.in. 

ભાભરતદાય કચેયી ાવે,ચબરડા 

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

sa b@gujarat.gov.in. 

રીવ થટેળન કર્માઈસડ ભેઘયજ 

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

sab@gujarat.gov.in. 

ભાભરતદાય /પ્રાતં  કચેયી ાવે, 
ફામડ 

(૩૩) જજલ્રા તતજયી કચેયી, છટાઈદેયુ 

૧ શ્રીભતી કે.ફી.બાલવાય ેટા તતજયી તધકાયી વખંેડા ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ 
- subtrs-sankheda-vad તાકુા વેલા વદન વખંેડા 



 

૨ શ્રી ી.એચ.જાની ેટા તતજયી તધકાયી 
જેતયુાલી 

૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૮૯૮૩૩૩૪૫૪ 
- subtrs-jetpavi-vad તાકુા વેલા વદન  મ.ુયતનયુ, 

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

નવલાડી 
૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ ૯૮૨૫૩૧૨૨૦૬ 

 

- subtrs-naswa-vad ભાભરતદાય કચેયી ાવે, નવલાડી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

પ્રક૨ણ - ૮ (તનમભ વગં્રશ  -૧૬) 
વ૨કાયી ભાકશતી તધકાયીઓના ંનાભ/શદૂ ને સમ તલગત 

વ૨કાયી તતં્રનુ ંનાભ :-  ેટા તતજયી કચેયીઓ (તભાભ જીલ્રા)એેરેટ તધકાયી 

 

.
ન.ં 

નાભ શદૃ એવ.ટી.ડી 
કડ 

પન નફં૨ પેકવ ઇ-ભેઇર વ૨નામુ ં
કચેયી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. 

 જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
ગાધંીનગય 

૦૭૯ ૦૭૯ ૨૩૨ 
૫૯૦૭૦ 

- - treasury-gnr@ 
gujarat.gov.in 

૩૦૩ ાશ્વકદ એાભેસટ 
ભશારક્ષ્ભી ચાય યથતા ારડી 

ભદાલાદ 

૨. શ્રી ડી લી યીખ શે્રમાન તતજયી તધકાયી 
ભદાલાદ 

૦૭૯ 
 
 

૨૫૫૦૬૬૨૫ 
૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૨૬૭૩૦૦૮૭ 
૭૫૬૭૦૭૮૪૮૯ 

૦૭૯-
૨૫૫૦૬૬૨૫ 

treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

રાર દ૨લાજા, બર,ભદાલાદ - 
૩૮૦૦૦૧. 

૩. શ્રી ડી.એભ.જધ્ધા જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
ભશવેાણા 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૨૨૧૫૩૦ - જ્મ બાયત વવામટી યાધન યુ 
ચકડી ાવે ભશવેાણા 

૪   
 

 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬૨૩૦૨
૩૮ 

t r easur y -
pat @guaj r at . 

gov.i n. 

૧ ,કભાદી ફગરજ ાટણ  

૫ શ્રી અય.કે.ગકશર શે્રમાન તતજયી તધકાયી, 
યાજકટ 

૦૨૮૧ ૨૪૭૯૦૦૩ 
૨૪૪૩૪૫૮ 

૨૫૬૩૬૨૮ ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેક્ષી ફીલ્ડંગ,ફહભુાી બલન 
કર્માઉંડ,યાજકટ 

૬ શ્રી એચ.લી.ટેર શે્ર.તત.તધ .સયુત. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ ૯૯૯૮૦૦૩૬૯૫ ૨૬૬૨૨૧૫ 
treasury-

sur@gujarat.gov.in 
૪/૩૭૧,ભમાયા 

ળેયી,ફેગભયુા,સયુત. 

૭ શ્રી ી.એવ..ભદી જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
સયેુસરનગય 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૯ ૦૨૭૫૨ 
૨૮૨૨૫૨ 

treasurysrn@ Gujarat 
gov in 

ક્રેક્ટય ઓપીવ કર્માઈસડ 
સયેુસરનગય 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮ શ્રી ડી.એન.ટેર તતજોયી તધકાયીશ્રી નલવાયી ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ 
*5&*_Z#Z*( ૦૨૬૩૭ 

૨૮૦૦૮૨ 

treasury-

nav@gujarat. 
gov.in 

૧૯ ડી, ઈત્તભ ભગંર વોવામટી, 
કેજર શોસ્ીટર ાછ, ગ્રીડ 

નલવાયી 
૯ શ્રી.અય.એ.ભશારા જજલ્રા તતજોયી તધકાયી  ૦૨૬૪0 ૨૨૩૪૮૧  ૦૨૬૪૨-

૨૨૩૪૮૧ 

Treasury-
nar@gujarat.gov.in 

જજલ્રા તતજોયી  કચેયી , જજલ્રા 
વેલા વદન  ,રૂભ નફંય-૨૭ ,

યાજીરા જજ- નભભદા 
૧૦.  જજલ્રા તતજોયી 

તધકાયી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val 

@Guj.gov .in 
ભોટા ાયવીલાડ,લરવાડ. 

૧૧ શ્રી એવ.ઝેડ ચૌધયી  જજલ્રા તતજોયી તધકાયી, 
બરૂચ  

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-

૨૨૦૪૩૦ 

Treasury-
bha@gujarat.gov.in 

કરેકટય કચેયીના કર્માઈન્ડભા ં, 
કણફી લગા,બરુચ 

૧૨ શ્રી એચ.એન.ગાભીત શે્રમાન તતજોયી તધકાયી ૦૨૬૫ ૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 

૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ treasury-vad 

@gujarat.in 

ડી-૧ ઓપીવવભ કોરોની 
,રકાપયુી,લડોદયા 

૧૩ કુ. એ. અય. લૈશ્મ જજલ્રાક તતજયી તધકાયી 
ગધયા 

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ભ. ૭૫૬૭૦ 
૨૩૦૨૨ 

૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

ડી.આ.૧ ભાતકૃૃા, શ્રી ગણેળનગય, 

ભયુાલાલ, ગધયા ૩૮૯૦૦૧ 

૧૪ શ્રી લી.કે.વરકંી જજ.તત.શ્રી ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-
dah@gujrat.gov.in 

વયકાયી લવાશત ,ડી-૧/૩ ,દાશદ. 

૧૫ શ્રી ફી.ફી . યાલર જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
કશભતનગય 

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 

- ૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૪૩ 

treasury- sab 
@gujarat.gov.in 

ફહભુાી ભકાન, કશભતનગરૌ  

૧૬ શ્રી એભ.એવ.કઠાયી જજ.તત..  ારનયુ ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫ - treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

૭/3એ- કુફેયનગય વવામટી, 
ારનયુ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૭ શ્રી એવ.જી.ટાયીમા જીલ્રા તતજયી તધકાયી, 
જુનાગઢ 

૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 
૨૬૩૦૨૧૪ 

૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-
jun@gujarat.gov.in 

ફહભુાી વકુંર,જુનાગઢ 

૧૮ અય.ડી.ખુટંી જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
યફદંય 

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ 
 

૨૨૫૩૬૨૪ (ઘય)  ૦૨૮૬
/૨૨૫૩૬૨૪  

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

યાજીલનગય 
યફદંય 

૧૯ શ્રી એવ.એ.ગાભટ જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
જાભનગ૨ 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૨૬૭૦૦૫૨ 

૯૯૯૮૩૭૩૪૬૭ ૦૨૮૮- 
૨૬૭૦૦૫૨ 

treasury-jam 
@gujarat.gov.in 

ગરુાફ તનલાવ, ૨૪-કદગ્લીજમ 
તરટ, જાભનગ૨ 

૨૦ 
 

 

જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
કચ્છ-ભજુ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૨૨૩૨૦૩ /
૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ 

૦૨૮૩૨-
૨૩૧૨૦૨ 

Treasury-kut 
@gujarat. gov.in 

ડી -૧૯ વયકાયી ક્લાટમય કરેજ યડ 
ભજુ –  કચ્છ 

 

૨૧ શ્રી એભ. કે.નદંાણીમા જજલ્રાભ તતજયી તધકાયી, 
ભયેરી 

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ 
૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કટમ કર્મા.ઈસડj, યાજભશરે 
કર્મા ઈસડઈ, ભયેરી 

૨૨ શ્રી એન.જે.ગકશર જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
બાલનગય 

૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury- bav 

@gujarat.gov.in 

અકાળદી એાટમભંટ, કાાનાા, 
બાલનગય 

૨૩  જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
નકડઅદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-
૨૫૫૦૧૩૪ 

t r easur y-
khe@guj ar at .gov.i

n 

થટેળન યડ  નકડઅદ  

૨૪ શ્રી અય .એભ.વગંાડા 
(એેરેટ તધકાયી)  

 ૦૨૬૯૨ ૨૬૧૨૭૫ - ૦૨૬૯૨- 
૨૬૩૦૦૫ 

Treasury-
and@gujarat.gov.in 

જજલ્રા વેલા વદન   ,ફયવદ 
ચકડી  ,અણદં  

૨૫ શ્રી એન.એભ.ગાતંલત જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
(આસચાજૉ) 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૩૩ t r easur y-
t api @guj r at .gov.i

n 

ડી-૨/૬ વયકાયી અલાવ 
ાનલાડી, તા. વ્માયા, જજ.તાી 

૨૬ કુ.કે.એર.લાઘરેા જજલ્રા તતજયી તધકાયી, 
ભયફી 

૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-
mor@gujarat.gov.in 

વાભા કાઠેં,રારફાગ,વેલા 
વદન,ભયફી. 

૨૭ શ્રી એચ.ફી.બટ્ટ ્ જજલ્રા તતજયી તધકાયી, ગીય 
વભનાથ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - Subtrs-veraval-jun 
@gujarat.gov.in 

“યાભક્રુા”ફવ થટેળન વાભે.તલદ્વાન 
અશ્રભની ફાજુભા ંગીય વભનાથ 

લેયાલ. 

૨૮ 
 

ઇ .ચા . જજલ્રાવ તતજયી તધકાયી ૦ય૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - ૦ય૬૭૪ 
૨૫૦૪૪૯ 

subt r s-l una-pan@ 
guj ar at .gov.i n 

જજલ્રાt તતજયી કચેયી, 
ભાભરતદાય કચેયી કર્માઈસડ ,

ણુાલાડા 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in


 

 

 

 

૨૯ 
 

જજલ્રા તતજયી તધકાયી 
દેલભતૂભ દ્વાયકા 

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

in  

ભધયુભ વવામટી, ફવ થટેસડ 
ાછ જાભ ખબંાીમા 

૩૦ શ્રી એભ.એન.ફાદી જજલ્રાતતજયી તધકાયી 
ભડાવા 

૦૨૨૭૪ ૨૪૭૩૩૮ v -  treasury-arvalli 

@gujarat.gov.in 

રીવ થટેળન કર્માઈસડ, ભડાવા 

૩૧ શ્રી કે.ડી.ટેર જજલ્રા તતજયી તધકાયી ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- treasury-chhota 

@gujarat.gov.in 
રીટેકતનકકરેજ 

કંાઈસડ,છટાઈદેયુ 
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તનમભવગં્રશ-૧૭ 

સમ ઈ૫મગી ભાકશતી 

૧૮.૧ થી ૧૮.૮ અ  કચેયીની ભશદૃ અંળે કાભગીયી વ૨કાયી કચેયીઓ વાથ ેવકંામેર છે. ને જાશ૨ે જનતા વાથે વીધ વ૫ંકમ નશંલત શઇ સમ કઇ ઈ૫મગી 

ભાકશતી શસૂમ ગણલાની   ૨શ ેછે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

હશવાફ ને તતજોયી તનમાભકની કચેયી ગજુયાત યાજ્મ ગાધંીનગય  
                                   તનમભવગં્રશ-૧   વગંઠનની તલગતો કામો ને પયજો. 
                                   તનમભવગં્રશ-૨      તધકાયેઓ ને કભભચાયીઓની વત્તા ને પયજો.  
                                   તનમભવગં્રશ-૩   તનણભમ રેલાની પ્રહક્રમાભા નવુયલાની કામભયીતત.  
                                   તનમભવગં્રશ-૪   કામો ફજાલલા નક્કી કયેરા ધોયણો. 
                                   તનમભવગં્રશ-૫   ઈમોગભા ંરેલાતા તનમભો,તલતનમભો,સચુનાઓ. 
                                   તનમભવગં્રશ-૬   તનમતં્રણ શઠેના દસ્તાલેજોન ુત્રક. 
                                   તનમભવગં્રશ-૭   તનતી ઘડતયભા ંજનતા  વાથે તલચાય તલતનભમ.  
                                   તનમભવગં્રશ-૮   વતભતતઓ.ફોડભ,કાઈસ્ન્વર.  
                                   તનમભવગં્રશ-૯   તધકાયી/કભભચાયીની ભાહશતત પસુ્સ્તકા. 
                                   તનમભવગં્રશ-૧૦  તધકાયી/કભભચાયીની ભાતવક ભતય. 
                                   તનમભવગં્રશ-૧૧  મોજનાઓ-અંદાજત્ર. 
                                   તનમભવગં્રશ-૧૨  અતથિક વશામ.  
                                   તનમભવગં્રશ-૧૩  યલાનગીઓ/તધક્રુતતઓ.  
                                   તનમભવગં્રશ-૧૪  તલજાણ ુભાહશતત.  
                                   તનમભવગં્રશ-૧૫  જાશયે ઈમોગી ગ્રથંારમ. 
                                   તનમભવગં્રશ-૧૬  જાશયે ભાહશતત તધકાયીઓ.  
                                   તનમભવગં્રશ-૧૭  ન્મ ભાહશતતઓ. 
 

               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


