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જિલ્લા  તિિોરી કચેરીઓ 

(િા.૧-૫-૨૦૧૬  ની સ્થિતિએ) 

માહિિી અતિકા૨ અતિતનયમ-૨૦૦૫ 

:: અનકુમૂણિકા :: 

 

અ.ન.ં   તનયમસગં્રિ તિગિ. 

(૧) (૨) (૩) 

૧ તનયમસગં્રિ : ૧ વ્યિથિા િતં્ર, કાયો અન ેફ૨િો 

૨ તનયમસગં્રિ : ૨ અતિકારીઓ / કમમચારીઓની સત્તા અને ફ૨િો. 

૩ તનયમસગં્રિ : ૩ તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમરીતિ 

૪ તનયમસગં્રિ : ૪ કાયો બજાિિા નકકી કરેલા િો૨િો. 

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

૬ તનયમસગં્રિ: ૬ તનયતં્રિ િઠેળના દથિાિેિોનુ ં૫ત્રક. 

૭ તનયમસગં્રિ : ૭ તનતિ ઘડિ૨મા ંિનિા સાિ ેતિચા૨ તિતનમય. 

૮ તનયમસગં્રિ : ૮ સતમતિઓ, બોડમ, કાઉસ્સસલ 

૯ તનયમસગં્રિ : ૯ અતિકારી/ કમમચારીની માહિતિ પસુ્થિકા 

૧૦ તનયમસગં્રિ : ૧૦ અતિકારી/ કમમચારીની માતસક મળિ૨. 

૧૧ તનયમસગં્રિ : ૧૧ યોિનાઓ - અંદાિ૫ત્ર. 

૧૨ તનયમસગં્રિ : ૧૨ આતિિક સિાય. 

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

૧૫ તનયમસગં્રિ : ૧૫ જાિ૨ે ઉ૫યોગી ગ ૂિંાલય 

૧૬ તનયમસગં્રિ : ૧૬ જાિ૨ે માહિતિ અતિકારીઓ. 

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

સગંઠનની તિગિો, કાયમ અન ેફ૨િો  (તિિોરી કચેરીઓ) 

૨.૧ જાિ૨ેિતં્ર ઉદેશ/ િતે ુ

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

ચકુિિી ક૨િી િિા રાિયની સ૨કારી નાિાકંીય લેિડદેિડના પ્રારંણિક હિસાબો િૈયા૨ કરી એકાઉસટસટ 

િન૨લન ેમોકલિા. 

૨.૨ જાિ૨ેિતં્રનુ ંતમશન/ દુરંદેશી૫ણુ ં (તિઝન) 

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

િચ્ચ ેકડીરૂ૫ કામગીરી બજાિિી. 

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

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

નાિાકંીય માહિિી પરુી પાડિી. 

૨.૩ જાિ૨ેિતં્રનો ટૂંકો ઈતિિાસ અન ેિેની ૨ચનાનો સદંિમ 

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

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

િરીકે અસ્થિત્િમા ંઆિી. 

૨.૪ જાિ૨ેિતં્રની ફ૨િો 

(૧) સ૨કારી કચેરીઓના ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓન ેનાિાકંીય ચકૂિણુ ં

(૨) સ૨કા૨શ્રીના પેસશનરોને પેસશન િિા પેસશનન ેલગિી અનષુાણંગક ચકૂિિીઓ 

(૩) અસ૨કા૨ક અન ેઝડપી નાિાકંીય વ્યિથિા પરુી પાડિી 

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

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

             િનિાને થપે.એડિશેીિ થટેમ્પ  લગાિી આ૫િા બાબિ. 

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

             સાહિત્યની સ૨ુણિિ ખડંમા ં(થરોંગરૂમ) સ૨ુણિિ જાળિિી ક૨િી. 

(૬)       સ૨કા૨શ્રીના આિક અન ેખચમના પ્રારંણિક હિસાબો તનયમોનસુા૨ તનિાિિા 

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

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

(૨) સ૨કારી કચેરીઓન ેથટોૂંગરૂમની સેિાઓ પરુી પાડિી. 

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

(૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેિિા પેસશન૨શ્રીઓન ેતિિોરીને સબંિંકિામ ફોમમ પરુા પાડિા 

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

 
૨.૬ જાિ૨ેિતં્ર દિારા આ૫િામા ંઆિિી સેિાઓની યાદી અન ેિેનો સણંિ્િ તિિ૨િ 

 

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

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

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

 (૩) સ૨કા૨શ્રીની કચેરીઓએ કરેલ આિકનુ ંમેળિણુ ંપ્રમાિીિ ક૨વુ ં

 (૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેમાતસક ખચમની માહિિી પરુી પાડિી 

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

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

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

              સ૨કા૨શ્રીના નાિા ંતિિાગન ેિિા અસય તિિાગન ેત્િહરિ આપી શકાય. જેનાિી નાિાકંીય  

              વ્યિથિા સદુઢ કરી શકાય. 
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                    તનયામક 

                 

               સયંકુ્િ તનયામક (ઇ.ડી.પી.)                                                                           સયંકુ્િ તનયામક (તિ.તન.)                        સયંકુ્િ તનયામક (િ) 
     
            હિસાબી  અતિકારી િગમ-૧    

             (૪)          તનતિ તનરીિિ અતિકારી      હિસાબી અતિકારી              હિસાબી અતિકારી    હિસાબી અતિકારી     પગાર ચકાસિી                      

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

        ૨. જુિ તિમા યોિના    

3. કોટમ બાબિો,પરીિા                         હિસાબી અતિકારી િગમ-૨ 

       
 

પગાર અન ેહિસાબ અતિકારી               તિિોરી અતિકારીઓ  તિિોરી અતિકારી (પસેશન)        

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

  ૩. તિિાગીય તિિોરી અતિકારી    ૩. િડોદરા         
         ૪. સરુિ      

               ૫. રાિકોટ  
 
             

                         િિીિટી અતિકારી                     િાલીમ અતિકારી  
                            િગમ-૧ (રા.પ.)               િગમ-૧ અન ેિગમ-૨

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

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

 

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

 

૨.૯ લોક સિયોગ મેળિિા માટેની ગોઠિિ અન ે૫ઘ્િતિઓ 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

સ૨કારી િતં્રનુ ંનામ :-  તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જીલ્લા) 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧. શ્રી દશમન  દિે  
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૭૯૨૩૨ 

૫૯૦૭૦ 

 
૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ૫૯૦૭૦ 

treasury-
gnr@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી બહમુાળી 
િિન બ્લોક. ન.ં ડી સ-ે૧૧ 

ગાિંીનગર 

૨. શ્રી એ.કે રાઠિા 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી, અમદાિાદ 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૬૬૨૫ 
૨૫૫૦૭૬૫૪ 

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

લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ 
- ૩૮૦૦૦૧. 

૩. શ્રી પી.એસ.મોદી જિ.તિ.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ 

(૧)૭૫૬૭૦૨૩૧૪
૭ 

(૨)૯૯૯૮૩ 
૩૦૮૪૫ 

૨૨૧૫૩૦ 
 

treasury-
meh@gujarat.gov.in 

બહમુાળી િિન,બ્લોક ન.ં-૫ 
મિસેાિા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪. શ્રી એચ.એચ.પરમાર 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ 

treasury -

pat@guajrat.gov.in. 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બ્લોક 
ન.ં૨ જિલ્લા સેિા સદન,પાટિ 

૫ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી, રાિકોટ 
૦૨૮૧ 

૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 
- ૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી 
િિન કમ્પાઉંડ,રાિકોટ 

૬ શ્રી.ડી.એન પટેલ શે્ર.તિ.અ. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૩ ૨૬૬૨૨૧૫ 
treasury-

sur@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી સરુિ                          
જિલ્લા સેિા સદન-૨ “બી” 
બ્લોક અઠિાલાઇસસ સરુિ 

૭ શ્રી એસ.કે.પાદશાિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦ ૨૩૪૯૯ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 
સરેુસદ્રનગર 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in
mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in
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૮. કુ.એસ.એસ. ખિંાિી 
ઇ.ચા. જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી. 
૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-

nav@gujarat.gov.in 

જુના સેિા સદન િિન, જુના 
િાિા’એ’ બ્લોક , પિલેો માળ, 

નિસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯. શ્રી આર.બી ચૌિરી 
જિલ્લા તિિોરી  

અતિકારી 
૨૬૪૦ ૨૨૩૪૮૧ 0 0 

treasury-nar@gujarat 
gov.in 

જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , 
જિલ્લા સેિા  સદન રૂમ ન-ં૨૭ 

રાિપીપલા જિ- નમમદા 

૧૦ કુ.ટી.એસ.બચા. 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 

treasury-val 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, 
જિલ્લા સેિા સદન-૧, 

િોંય િણળયુ,ં િરમપરુ 
રોડ,િલસાડ. 

૧૧ શ્રી કે એચ ગામીિ 
જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, િરુચ 

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ 
Treasury-

bha@gujarat.gov.in 

જુની કલેકટર કચેરીના 
કમ્પાઉસડમા ં, કિબી 

િગા,િરુચ 

૧૨ શ્રી એચ.એન.ગામીિ 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury-vad 

@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન કોઠી કંપાઉસડ 
,િડોદરા 

૧૩ કુ. એ. આર. િૈશ્ય 
જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ 

મો. ૭૫૬૭૦ 
૨૩૦૨૨ 

૨૪૨૫૨૨ 
treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, 
બહમુાળી િિન, ગોિરા 

૩૮૯૦૦૧ 

૧૪ શ્રી આર.એન.પ્રજાપતિ જિ.તિ.અતિ.શ્રી ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૬ - ૦૨૬૭૩)૨૩૯૧૧૬ 
Treasury-

dah@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી, દાિોદ. 

૧૫ શ્રી બી ટી જાની 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, હિમિનગર 
૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૪૩ 

૨૪૦૭૧૫ 
 

- 
- ૨૪૦૭૪૩ 

 

treasury-
sab@gujarat.gov.in 

બહમુાળી િિન  સયાય મહંદર 
,હિિંમિનગર 

mailto:treasury-nar@gujarat
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૧૬ શ્રી.જે.આઈ.દેસાઈ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ 

મોબાઈલ 
ન.ં૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭ 

 

૨૫૪૨૦૩ 
Treasury-ban@gujarat-

gov-in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી 
પાલનપરુ સેિા સદન-

૨િોરાિર પેલેસ  પાલનપરુ  

૧૭ શ્રી પી.એન. પોપટ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ ૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

“તિિોરી િિન”,બહમુાળી 
સકુંલ, સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮      શ્રી આર.ડી.ખુટંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ 

૨૨૪૨૪૨૨ 
૨૨૫૩૬૨૪(ઘર) 

 

 
૦૨૮૬/ 

૨૨૫૩૬૨૪ 

treasury-por@ 
gujarat.gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ,સદુામા ચોક, 
પોરબદઁર. 

૧૯ શ્રી એચ.કે.ઘોકીયા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતઘકારી 
૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૫ ૨૬૭૦૦૫૨ 

treasury-
jam@gujarat.gov.in  

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, લાલ 
બગંલા કમ્પાઉસડ, જામનગર 

૨૦ 
શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 
૨૨૩૨૦૩,૭૫૬૭૦

૨૩૦૮૧ 

--
૦૨૮૩૨૨૩૧૨૦૨-- 

treasury-kut 

@gujarat. gov.in. 

સેિા સદન ભિુ – મસુદ્રા રોડ 
ભિુ- કચ્છ 

૨૧ શ્રી આર.િી. સિુા 
જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી, અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, રાિમિલે 
કમ્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૨ શ્રી જી.સી.ગાિંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ -- ૨૫૧૧૨૪૬ 

treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન -૨, 
બહમુાળી િિન, િાિનગર 

૨૩ શ્રી સી. જી. કાછીઆ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી નહડઆદ 
૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ બેસક 
પાસ,ે નહડઆદ 

૨૪ શ્રી આર.એમ. સગંાડા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, આિદં 
૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ --- ૨૬૧૨૭૫ 

Treasury-
and@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 
ચોકડી , આિદં 

mailto:treasury-jam@gujarat.gov.in
mailto:treasury-jam@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
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૨૫ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી આિિા-ડાગં 
૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૪૫ 

Treasury-
dan@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી,  જિલ્લા 
સેિા સદનની પાછળ આિિા 

જિ.ડાગં 

૨૬ શ્રી આર.એ.મિાલા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫ ૨૨૦૨૩૩ 
treasury-

tapi@gujrat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન,બ્લોકન-ં
૫,િોંયિણળયે,પાનિાડી,મ.ુવ્યા

રા,જિ.િાપી 

૨૭ કુ.કે.એલ.િાઘલેા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, મોરબી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - 

treasury-
mor@gujarat.gov.in 

સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 
સદન,મોરબી. 

૨૮ શ્રીએમ.એચ.બિેકા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, બોટાદ. 
૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - 

treasury-
botad@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિાસદન, ગ્રાઉસડ 
ફ્લોર, બ્લોક-એ, ખસરોડ , 

બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ શ્રી જી.જે.િાજા 
જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી, ગીર 

સોમનાિ 

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

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 

૩૦ શ્રી જે.સી.પટેલ 
ઇ.ચા. જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૨ 

૨૫૦૪૪૯ - 
૨૫૧૧૪૯ 

- - treasury-mahisagar@ 
gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન િોયિળીયે  
લિુાિાડા મિીસાગર. 

૩૧ શ્રીમતિ જે િી ગોિાિી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી દેિભતૂમ 
દ્વારકા 

૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ - - 
treasury-

dwarka@gujarat.gov.in  

જુની મામલિદાર કચેરી 
કલયાનજીના ંમદંીર પાસ ે
કડીયાિાડ જામ ખિંાળીયા 

૩૨ શ્રી ડી.તિ.પરીખ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી  મોડાસા 
૦૨૭૭૪ 

૨૫૦૧૮૧ 

૨૫૦૧૮૦  
v ૨૫૦૧૮૧ 

treasury-arvalli 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન મોડાસા 

૩૩ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- 

treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, 
જિલ્લા સેિા સદન, 

છોટાઉદેપરુ 

૩૪ શ્રી એ એ કડીયાિાલા તિિોરી અતિકારી (પે) ૭૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ ૭૫૬૭૦૮૭૧૫૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ pension- બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
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૨૫૫૦૦૬૩૭ ahd@gujarat.gov.in લાલદ૨િાજા અમદાિાદ - ૧ 

 

૩૫ શ્રીમિી એચ. જે તત્રિેદી 
તિિોરી અતિકારી 

(પેસ શન) 
૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧ _ ૫૫૬૫૧ 

treasury_pension_gnr@
gujarat.gov.in 

પેસશન ચકુિિા કચેરી,સિયોગ 
સકુંલ, બી બ્લોક ,િોયિળીય,ે 

પિીકાશ્રમ પાસે, સેકટર-
11,ગાિંીનગર 

૩૬ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય 
તિિોરી 

અતિકારી(પેસશન) 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૭૫૬૭૮૭૫૫૩૩  

ppo-vad 

@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન કોઠી કંપાઉસડ 
,િડોદરા 

૩૭ શ્રી જે.બી.રબારી 
તિિોરી અતિકારી 
તિિાગીય તિિોરી 
કચેરી,અમદાિાદ 

૦૭૯ 

૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 

૭૫૬૭૦૮૪૦૫૯ 

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

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

કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ 

૩૮ શ્રી િી.સી.ગઢ્િી 
તિિોરી અતિકારી, 
પેસશન રાિકોટ 

૦૨૮૧ 
૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 
- ૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી 
િિન કમ્પાઉંડ,રાિકોટ 

૩૯ શ્રીમતિ જી એસ ગાતમિ તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 
જીલ્લા સેિા સદન-૨ 
અઠિાલાઇસસ સરુિ 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

છેલ્લા કામકાિના હદિસ ે

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

 

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

અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨િો 

 

૩.૧ સથંિાના અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨િોની તિગિો આપો 

 

(૧) તિિોરી અતિકારી / અતિક તિિોરી અતિકારી 

 

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

પ્રિમ િેમિ અંતિમ ચકુિિાના બીલો મજું૨ ક૨િા. 

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

(૩) એકાઉસટસટ િન૨લની કચેરી િિા સ૨કા૨શ્રીના સબંતિિ અતિકારીઓને તનયિ હદિસોએ 

હિસાબો મોકલિાની કાયમિાિી. 

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

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

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

અન ેિેની સમયાિંરે ખરાઈ ક૨િી. 

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

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

ચકાસિી અન ેખિિિી ક૨િાની કાયમિાિી. 

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

આ૫િા. 

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

અન ેમાગમદશમન આ૫વ ુિેમિ દેખરેખ અન ેતનયતં્રિ રાખિી. 

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

(૧૨)  પેસશરોની િાતષિક િયાિીની ખરાઈ. 

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

કામગીરી. 
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(૨) હિસાબનીશ :- 

 

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

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

થટેમ્પ  શાખાનુ ંસ૫ુ૨િીઝન અન ેસ૨ુણિિ ખડંની એક ચાિીની સલામિ જાળિિી. 

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

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

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

ઉચ્ચક બીલ તસિાયના બીલો મજું૨ ક૨િા િેમિ પેસશનરોના માતસક પેસશનના બીલો 

મજું૨ ક૨િા. 

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

કાયમિાિી. 

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

જાળિિી ક૨િી. 

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

ક૨િી. 

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

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

સિીમા ંમકુિા. 

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

(૧૧) પેસશનરોની િાષમહક િયાિીની ખરાઈ ક૨િાની કામગીરી. 

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

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

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

 

(૩) નાયબ હિસાબનીશ 

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

(૨) પેસશનરોના પેસશન િેમિ અસય બીલોની ચકાસિીની કામગીરી. 

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

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

દો૨વુ.ં 

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

અતિકારીશ્રીની સિી મેળિિી. 

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

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

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

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

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

૫ત્રોના િિાબ સત્િરે િાય િેની કાળજી લેિી. 

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

મળ્યા  અંગેની પાિિી ઉ૫૨ની પેસશન૨ની સિીને પેસશન ચુકંિિી હકુમ ઉ૫૨ની 

પેસશન૨ની નમનૂાની સિી સાિ ેચકાસિી ક૨િાની કામગીરી. 

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

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

સલામિ જાળિિી. 

(૧૪) હિસાબી શાખાન ેલગિી  િમામ કામગીરી. 

 

 

(૪) તસનીય૨ અન ેજુતનય૨ કા૨કુનોની કામગીરી :- 

 

(૧) ચેકશાખાાઃ- 

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

ચકાસિી કરીને બીલો થિીકારી ટોકન ઈથય ુક૨િા. 

૨. મજું૨ િયેલ બીલોના  ચેકો િૈયા૨ ક૨િા. 

૩. ચેકની એડિાઈઝ િૈયા૨ ક૨િી. 

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

પાિિી ૨જુ િયેિી ચેક ડીલીિ૨ ક૨િા. 

૫. ટોકનના હિસાબ તનિાિિા િિા સમયાિંરે સેસશસ ક૨વુ.ં 

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

૧. બીલોની તનયમોનસુા૨ ચકાસિી કરીને નાયબ હિસાબનીશ / હિસાબનીશ  મા૨ફિ ે

અતિકારીની મજુંરી અિે ૨જુ ક૨િા. 

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

૩. ગાૂસટના હકુમોની ચકાસિી અન ેફાઈલીંગ ક૨વુ.ં 

 

(૩)  પેસશન શાખાાઃ- 

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

૨. પેસશનરોના માતસક પેસશન બીલો િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી 

૩. પેસશનના ચુકંિિાનંી નોંિ લેિ૨મા/ં પીપીઓમા ંક૨િાની કામગીરી. 

૪. પેસશન૨ની ૨જુઆિના તનકાલની કામગીરી. 

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

કામગીરી. 

 

(૪) હિસાબી શાખાાઃ- 

૧. ચલિ એસફેશમેસટ ૨જીથટ૨ તનિાિવુ.ં 

૨. હિસાબી શાખાની કેશબકુ તનિાિિી. 

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

૪. ચલિો િાઉચરોના  હિસાબના પેટા ૨જીથટરોમા ંખિિિી ક૨િાની. 

૫. હિસાબના પ્રિમ લીથટ િિા બીજા લીથટના હિસાબો િૈયા૨ ક૨િાની. 

૬. આિક ખચમના મેળિિાનંી કામગીરી. 

૭. ખચમના િાઉચ૨ ૫ત્રક સબંતંિિ ઉપાડ અતિકારીને મોકલિાની કામગીરી 

૮. હિસાબી કામગીરીને લગિા ૫ત્રવ્યિિા૨. 

 

(૫) યાતંત્રક૨િ શાખાાઃ- 

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

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

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

મિુબ થટેમ્પ ના િથ્િાની ફાળિિી ક૨િાની કામગીરી. 

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

કામગીરી. 

૩. થટેમ્પ ના હિસાબો તનિાિિાની િિા િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 

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

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

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

તનિાિિા. 

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

૫યામિ૨િ તિિાગના ચેકિી નાિા ંઉપાડિાની સત્તા િરાિિા ંઉપાડ અતિકારીઓને િેમિ 

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

 

(૭)  હડપોઝીટ શાખાાઃ- 

 

૧. જુદા જુદા પ્રકા૨ની હડપોઝીટના હિસાબો તનિાિિાની કામગીરી. 

૨. હડપોઝીટના રીફડંના ચુકંિિાનંી કામગીરી. 

૩. પીએલએના હિસાબો તનિાિિાની કામગીરી. 

૪. ૫સમનલ હડપોઝીટ/ પીએલએના મેળિિાનંી કામગીરી. 

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

 

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

કામગીરી. 

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

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

મેળિિાની કામગીરી. 

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

પ્રેસને મોકલિાની િેમિ સ૨કારી પ્રેસ િ૨ફિી ફોમ્સમ િિા થટેશનરીનો િથ્િો મળ્યિેી 

તિિોરીની જુદી જુદી શાખાઓન ેિરૂરીયાિ િેમિ માગંિી મિુબ િેની ફાળિિી ક૨િાની 

િેમિ િેનો હિસાબ તનિાિિાની. 

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

૬. લેખન સામગ્રી અન ેડડેથટોકની િથતઓુનુ ં૨જીથટ૨ તનિાિિાનુ ં

૭. પથુિકોનુ ંલાઇબ્રેરી ૨જીથટ૨ તનિાિવુ ં

:: િિીિટી તિિાગ :: મિકેમ તિિાગ 

 

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

(૨) થિાયી હકુમોની ફાઈલ તનિાિિી. 

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

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

(૫) કાયમી પેશગી િેમિ કેશબકુની તનિાિિી ક૨િી. 

(૬) ટપાલ સ્થિકા૨િી, મોકલિી અને િિચેિી ક૨િી. 

(૭) કચેરીનુ ંબજેટ િૈયા૨ ક૨વુ.ં 

(૮) માતસક ખચમ ૫ત્રકો િૈયા૨ ક૨િા. 

(૯) ૫ત્રોન ુટાઈ૫ કામગીરી ક૨િાની. 
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(૧૦)  જામીન િગેરેની સઘ્િ૨િાની ખરાઈ ક૨િી. 

 

પ્રક૨િ - ૯ 

(તનયમ સગં્રિ -૩) 

 

તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

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

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

સચૂનાઓ મિુબ કાયમ૫ઘ્િતિ અનસુ૨િામા ંઆિ ેછે. 

 

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

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

ક૨િામા ંઆિ ેછે? 

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

 

૯.૩ તનિમયન ેિનિા સિુી ૫િોંચાડિાની કઈ વ્યિથિા છે? 

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

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

 

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

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

 

૯.૫ તનિમય લેના૨ અંતિમ સત્તાતિકારી કોિ છે? 

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

રીિે નીચેના નમનુામા ંઆપો 

 

૧ જેના ૫૨ તનિમય લેિાના૨ છે િે 

તિષય 

તિિોરી અતિકારીશ્રીને કામગીરીને  લગિા િમામ 

તનિમયો 

૨ માગમદશમક સચુન/હદશા તનદેશ 

િો કોઈ િોય િો 

ગિુરાિ તિિોરી તનયમો ૨૦૦૦ િિા હિસાબ તનયમ 

સગં્રિ િાગ-૨ની િોગિાઈઓ અનસુા૨ 

૩ અમલની પ્રહકયૂા ગિુરાિ તિિોરી તનયમો  મિુબ િકક દાિાઓની 

ચકાસિી 

૪ તનિમય લેિાની કાયમિાિીમા ં

સકંળાયેલ અતિકારીઓના િોદૂા 

તિિોરી અતિકારીશ્રી/ અતિક તિિોરી અતિકારીશ્રી 

િિા હિસાબનીશશ્રી અન ેનાયબ હિસાબનીશ (થટેમ્પ  

શાખા) 

૫ ઉ૫૨ િિાિેલ અતિકારીઓના 

સ૫ંકમ અંગેની માહિિી 

કચેરીના નોહટસ બોડમ ઉ૫૨ તિગિિા૨ માહિિી 

ઉ૫લબ્િ છે િેમિ પ્રકરિ-૮મા ંતિગિ ેઉ૫લબ્િ છે. 

૬ િો તનિમયિી સિંોષ ન િોય િો 

કયા ંઅન ેકેિી રીિે અપીલ 

ક૨િી? 

તનયામકશ્રી હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામકશ્રીની કચેરી, 

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

મિિેા િિન સકુંલ, સેકટ૨-૧૦-બી, ગાિંીનગ૨ 

તિગિિા૨ લેણખિમા ં૨જુઆિ ક૨િાની ૨િશેે. જેનો 

સ૫ંકમ નબં૨: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૫૦૬ / ૦૭૯-

૨૩૨૫૪૩૭૭ (અંગિ) છે િેમિ ઈમેઈલ 

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

કાયો ક૨િા માટે નક્કી કરેલા િો૨િો (તિિોરી કચેરીઓ) 

કામના તનકાલ અંગેના િો૨િો અન ેસમય મયામદા 

 

૧. હડપોઝીટ રીફડંના બીલ પાચં હદિસ 

૨. પેસશનનુ ંપ્રિમ ચકુિણ ુિિા 

ગ્રેિયઈુટી અન ેરૂપાિંરીિ પેસશનની 

ચકુિિી 

િરૂરી દથિાિેિો સાિ ેરૂબરૂ ઉ૫સ્થિિીના િધમુા ંિધ ુ

પાચં હદિસમા ંિિા પેટા તિિોરીના હકથસામા ંિધમુા ં

િધ ુત્રિ હદિસમા ં

૩. માતસક પેસશન ચકુિણ ુ- મની ઓડમ૨/ 

બેંક 

૫છીના માસના પ્રિમ કામકાિના હદિસે કે ત્યારબાદ્ 

૪. કામચલાઉ િિારાનુ ંચકુિણુ ં મજુંરી હકુમ પ્રા્િી ૫છીના માસમા ં

૫. પેસશનના પી.પી.ઓ.ની અસય જિલ્લા 

તિિોરી કે બેંકમા ંિબદીલી અંગે 

અ૨જીના સાિ હદિસમા ં

૬. કુટંુબ પેસશનની ચકુિિી અ૨જી અન ેતનવિૃ કમમચારીના અિસાનનો દાખલો 

૨જુ કરે િાત્કાલીક 

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

૨જુ કરે િાત્કાલીક 

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

હદિસમા ંિિા પેટા તિિોરી કચેરી  દ્વારા ચૌદ 

હદિસમા ં

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

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

હદિસે,િેિી િધ ુરકમ માટે બીજા હદિસે બેંક થરોલ 

મા ંચકાસિી કયામ બાદ 

૧૧. આિકિેરો િ૨ના૨ પેસશન૨ને પેસશન 

ચકુિિાનુ ંપ્રત્રક 

નાિાહંકય િષમ પરુૂ િયે ૫છીના જુન માસના અંિ 

સિુીમા ં

 

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

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

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

 

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

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

 

દથિાિેિનુ ંનામ/મિાળુ ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

દથિાિેિનો પ્રકા૨ હિસાબ તનયમ સગં્રિ િાગ-૨ 

દથિાિેિ પ૨ુત ુટંુકુ લખાિ ઉ૫૨ ૧ અન ે૨ મિુબ 

વ્યહકિન ેતનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ સગંિૂ 

અન ેદફિરોની નકલ અિીંિી મળશે. 

તનયિ હકમિે િેચાિ માટે સ૨કારી બકુડપેોમા 

મળી શકે છે. 

તિિાગ દ્વારા તનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ 

સગં્રિ અને દફિ૨ની નકલ માટે લેિાિી ફી. 

સ૨કારી બકુ ડપેો, અમદાિાદ, િડોદરા િિા 

રાિકોટમાિંી ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

રૂા.૧૮૮-૦૦ની હકિંમિ ેિિા હિસાબ તનયમ સગં્રિ 

િાગ-૨ રૂા.૨૦-૦૦ ની હકિંમિ ેિેચાિિી 

ઉ૫લબ્િ. 
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પ્રક૨િ - ૬ (તનયમ સગં્રિ -૬) 

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

 

અ.ન.ં દથિાિેિની 

કિા 

દથિાિેિનુ ંનામ અન ેિેની એક લીટીમા ંઓળખાિ દથિાિેિ મેળિિાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

નીચેની વ્યહકિ પાસ ેછે/િનેા 

તનયતં્રિમા ંછે. 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. 

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

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

તિિોરી અતિકારી 

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

દથિાિેિો 

સાચિિી  મદુિ પ્રિમ િાય ત્યા૨બાદ ૨-િષમ 

સિુી 

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

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

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

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

(૬) --- '' --- સીનીયોરીટી લીથટ 

 

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

ઈસકિાયરી, થટાફ ઈસકિાયરી. 

સાચિિી - ૩૦ િષમ અિિા ઈસકિાયરી ચાલ ુ

િોય ત્યા ંસિુી 

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

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

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

૨જીથટરો 

સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

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

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

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

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

અતિક તિિોરી અતિકારી 

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

(૧૫) ઓહડટશાખા ગાૂસટઈન એડના ઓડસમ અન ે

એડિાઈઝ 

સાચિિી - ૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

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

(૧૯) હડપોઝીટ શાખા નવ ુ હડપોઝીટ એકાઉસટ ખોલિા માટે 

ના ૫ત્રવ્યિિા૨ 

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

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

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

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

પેસશન પેમેસટ ૨જીથટ૨ 

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

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

ગેૂિયઈુટી ઓડમસ 

સાચિિી -૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

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

થકીૂમના પેમેસટ ના રેકોડમ િિા 

હડથ્યટુકેસ ચાલ ુિોય ત્યા ંસિુી 

સાચિિી - ૩ િષમ 

 

 

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

(૨૬) થટેમ્પ  શાખા થટેમ્પ ના ઈસડસેટ અન ેસબસીડીયરી 

પે૫સમ 

સાચિિી - ૧ િષમ માહિિી મેળિિાના અતિતનયમો- 

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

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

૨જીથટ૨ 

સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

ક૨િામા ંઆિિા થટેમ્પ  ૨જીથટરો 

સાચિિી - ૩ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

(૩૦) પેટા તિિોરી 

કચેરી 

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

 

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

માટેની કોઈ વ્યિથિા િોય િો િેની તિગિ 

 

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

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

 

 

 

પ્રક૨િ - ૭ (તનયમસગં્રિ-૮) 

 

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

 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 
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તનયમ સગં્રિ-૯ 

અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની માહિિી પસુ્થિકા-(ડીરેકટરી) 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિિા-ડાગં 

અ.ન. નામ િો.દો. 
એસ.ટી.ડી.

કોડ 

ફોન નબંર 
ફેિ નબંર ઇમેઇલ સરનામ ુ

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૪૫ 

Treasury-
dan@gujarat.gov.in 

તશિક્રુપા તનિાસ, િેરીયસ કોલોની આિિા,  જિ.ડાગં 

૨ શ્રી ડી.િી.િસાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૫૮૬૪૭૭૭૮૫ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 

બ્લોક ન ંબી/ ૨  સરકારી કિાટ્મસ સનસેટ પોઇંટ આિિા 
જિ.ડાગં 

૩ શ્રી એમ.જી.રાઠોડ નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૬૮૮૬૦૫૨ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સય ુશાસ્ત્રી કોલોની બ્લોક બી /૬ આિિા જિ.ડાગં 

૪ શ્રી એસ,એસ.ગાતિિ નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૮૩૪૭૨૦૮૪૯૦ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સય ુશાસ્ત્રી કોલોની બ્લોક બી /૬ આિિા જિ.ડાગં 

૫ શ્રી એસ.સી.ગિળી નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૧૬૦૨૫૩૬ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
મ.ુપો. રાની ફણળયા, શ્રમ જીિી િસાિિ આિિા જિ.ડાગં 

૬ શ્રી જે.કે. ચૌિરી નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૯૨૫૩૨૮૫૯૨ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સય ુશાસ્ત્રી કોલોની આિિા જિ.ડાગં 

૭ શ્રી ટી.બી.ગાગંડેુ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૫૭૪૪૮૩૩૨૪ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સય ુશાસ્ત્રી કોલોની આિિા જિ.ડાગં 

૮ શ્રી એમ.એસ.ગાતિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૮૩૮૧૫૯૩ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
બિંારપાડા આિિા જિ.ડાગં 

૯ શ્રી જે.જે.કાડંોલીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૮૪૬૯૭૩૧૫૭૧ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
આંબાપાડા  પ્રિાપ ગાયકિાડ ના ઘરે  આિિા જિ.ડાગં 

૧૦ શ્રી એમ.એમ.િાઘમારે પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૮૩૭૮૪૨૩ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સય ુશાસ્ત્રી કોલોની આિિા જિ.ડાગં 

૧૧ શ્રી એમ.એન.રાિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૮૭૧૩૬૩૪ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સી /૧  સનસેટ કોલોની આિિા જિ.ડાગં 
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૧૨ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી જુ.કારકુન ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૭૨૬૫૬૫૫૫૨ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સય ુશાસ્ત્રી કોલોની બ્લોક ન ંડી/૧ આિિા જિ.ડાગં 

૧૩ શ્રી એચ.ઝેડ.ગાગંોડા જુ.કારકુન ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૭૬૯૮૨૨૪૦૬૩ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
સિુાષ કોલોની પોથટ ઓફીસ ની  પાછળ  આિિા જિ.ડાગં 

૧૪ શ્રી જે.ઝેડ.ઠાકરે પટાિાળા ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૯૧૪૨૫૧૯ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
ગાિંી કોલોની રૂમ ન ં૧૭ આિિા જિ.ડાગં 

૧૫ શ્રી એમ.પી ચૌિરી પટાિાળા ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૯૭૯૨૨૦૫૭૫ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
િેરીયસ કોલોની રૂમ ન/ં૯ /૫૪ આિિા જિ.ડાગં 

૧૬ શ્રી એચ.જે.ગાિડા પટાિાળા ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૮૯૮૦૧૩૧૯૦૫ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.બિંારપાડા આિિા જિ.ડાગં 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સરનામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એ.કે રાઠિા શે્ર. તિ. અ. ૦૭૯ ૨૫૫૦૬૬૨૫ 
૯૪૨૭૫૭૮૭૭૦ 

 
૦૭૯-

૨૫૫૦૬૬૨૫ 

treasury-ahd 
@gujarat.gov.in 

બ્ લોક એ, ૪/બી, પ્રિમ માળ, કેહડલા 
રોડ,ઘોડાસર,મિીનગર,અમદાિાદ. 

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

૩ શ્રીમિી એસ.એ શાિ અ.તિ.ક ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪   --//-- ૫,મધબુન એપાટમમેસ ટ, મહુકિ મેદાન,મિીનગર,અમદાિાદ 
૪ શ્રી ડી.એમ.સોનારા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૮૪૮૮૮૪૭૫૨૦  --//-- મ.ુપો. ચડંીસર, િા. િોળકા, જી. અમદાિાદ. 
૫ શ્રી એ.બી િોષી હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૨૪૧૧૮૩૯૦  --//-- એ/૧૩૮,નમ્રિા ટેનામેંસટ િટિા રોડ ઇસનપરુ 

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

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

૭. 

૮ 
શ્રીમિી 

આઇ.િી.ગુડંચેીયા 
હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૦૮૭૩૯૫૭૦  --//-- 

૧૯/એ,મધલુક્ષ્મી સોસાયટી,િેિલપરુ પોલીસ ચોકી પાસે 
અ.િાદ 
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૯ શ્રીમિી પી પી િોળીયા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૨૬૮૨૮૨૧૯  --//-- 
બગંલાન.ં૨૯,મિીદીપ સોસાયટી જીિરાિ પાકમ ,અમદાિાદ 

 

૧૦ શ્રી એસ આર પટેલીયા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૩૭૫૦૩૦૯૭૨  --//-- 
બી-૬ શ્રીનાિજી નગર, નિુન થકુલની બાજુમા,મિીનગર, 

અ,િાદ 

૧૧ 
શ્રીમિી 

આ૨.એ.હરશ્ચયન 
ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૫૨૬૧૫૭  --//-- ૫-ડાયના પેલેસ,સીએનઆઈ ચચમ સામ,ેમિીનગ૨(ઈ)અ.િાદ 

૧૨ શ્રી એચ.કે.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૨૧૮૭૮૪  --//-- 
સી/૩૦,સયૂામ એપાટમેંસટે, કે.કે.નગર ચાર 

રથિા,ઘાટલોડીયા,અ.િાદ 

૧૩ 

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

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

અમદાિાદ 

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

૧૬ શ્રીમિી જે.કે.રાિિશંી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૩૫૫૩૩૧  --//-- 
સી-૪૧ શાશ્ર્િિ અએપાટમમેસટે આનદં તમલન ટાિર સામે, 

તસતિલ િોસ્થપટલ પાછ્ળ,અમદાિાદ. 

૧૭ શ્રી જે.આઇ.સિાપરા પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૧૩૩૪૫૩  --//-- 

ડી/૨૦૨,શ્યામ રસિ એપાટમેસટે,પચં દેિ મિામદંીરની 
બાજુમા,ં 

િાટલોડીયા, અમદાિાદ 

૧૮ શ્રી એચ.જે.૫૨મા૨ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૦૪૪૭૦૯૫૬  --//-- 
૪૦૮, એ, શાિપ૨ુ સ૨કીિાડ, અખાડા પાસ,ે િિક૨િાસ, 

અમદાિાદ. 

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

અમદાિાદ 

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

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

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

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

અમદાિાદ 

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

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

૨૬ શ્રીમિી કે.બી.મોદી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૬૨૪૪૩૭૪  --//-- 
૬/બી, િયોિીદશમન એપાટમમેસટ, શયામલ ચા૨ ૨થિા, સેટેલાઈટ, 

અમદાિાદ 

૨૭ 
શ્રીમિી 

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

૨૮ 
શ્રીમિી 

િી.ડી.રાયગાિંી 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૨૫૪૪૦૧૩૧ 

૯૪૨૮૨૧૯૦૬
૯ 

 --//-- 
૧૪, િપોિન એપાટમમેસટ,૭૯, રાિાિલ્લિ કોલોની સામ,ે િિાિ૨ 

ચોક, મિીનગ૨, અમદાિાદ. 

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

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

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

અમદાિાદ. 

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

અમદાિાદ 

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

 

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

 

૩૫ 
શ્રીમિી એસ.એ 

પ્રજાપતિ 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૫૭૬૦૭૯૩  --//-- 

૭૩, પચંિટી પાકમ , અંકુર સોસાયટીની અંદર, સિૂપરુ બોઘા, 
અમદાિાદ. 

૩૬ શ્રીમિી એન.એન.કોટ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૧૭૩૮૫૦૦૯૭  --//-- 
ડી/૨૦૩, કનકકલા-૧, સીમા િોલ સામ,ે ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, 

સેટેલાઇટ, અમદાિાદ. 

૩૭ કુ. એ.બી.િસાિી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૦૧૧૩૭૧૦૦  --//-- 
પ-૨/૭, શાતંિ એપાટમમેસટ, િરદાન ટાિર રોડ, શાસ્ત્રીનગર, 

શોપીંગ સેસટર સામ,ે શાસ્ત્રીનગર, 

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

ઘાટલોડીઆ, અમદાિાદ. 

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

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

૪૧ કુ.એ.ડી મેિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૮૪૬૦૪૪૭૯૫૯  --//-- 
રાિાનગર સોસાયટીની બાજુમા,ં યશ-૪ એપાટમમેસટ ની પાછળ, 

િીલ િાસ, ઘોડાસર’, અમદાિાદ. 
૪૨ કુ.પી.જી પરમાર પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૭૭૭૯૦૬૯૪૪૬  --//-- બી./૨, સરુિી સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા, જી. અમદાિાદ. 
૪૩ શ્રીમિી એન.એચ દિ ે પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૧૨૯૯૬૪૭૮  --//-- ૪૦, તશિશહકિ સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા, જી. અમદાિાદ. 
૪૪ કુ.પી..ડી. રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૪૯૬૮૯૬  --//-- એફ/૧૨, સરલ એપાટમમેસટ, સિુાષણબ્રિ, અમદાિાદ. 

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

અમદાિાદ. 

૪૬ 
શ્રી. એન.એચ 
જેઠલોજીયા 

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

એલીસબ્રીિ, અમદાિાદ. 

૪૭ કુ.એન.બી ચૌિાિ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૦૧૬૯૮૨૨૯૧  --//-- 
સી/૫૪, સય ુતશિશહકિ સોસાયટી, કણલકંુડ, િોળકા, જી. 

અમદાિાદ. 
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૪૮ શ્રી એ.ય ુદત્ત પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૪૧૪૭૨૮  --//-- 
૧૫૧૫/૯, િરગોતિિંદ કંુિારનુ ંડિલેુ,ં રામ ચોક, સરકીિાડ, 

શાિપરુ, અમદાિાદ. 

૪૯ શ્રી એમ.એ સૈયદ પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૯૮૨૫૪૪૮૬  --//-- 
એ./૧૧, અલફલાિ સોસાયટી, અમન સોસાયટી પાછળ, 

રસલુાબાદ,લાબાદ,શાિ-આલમ,અમદાિાદ. 

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

અમદાિાદ. 

૫૧ શ્રી એચ એમ બ્રહ્મિતત્રય પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૩૨૭૭૨૩૩૦૩  --//-- 
એમ-૫૫ / ૬૫૬, ણચત્રકુટ એપાટમમેસટ, સોલા રોડ, ના૨િપરુા, 

અમદાિાદ-૧૩ 

૫૨ શ્રી કે.ડી.ખરાડી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૬૧૪૪૮૦ - --//-- 
૨/ઈ/૩, મીરામગંલ એપાટમમેસટ, ટાઈમ્સ ઓફ ઈસડીયા રોડ, 

િસ્ત્રાપ૨ુ, અમદાિાદ. 
૫૩ શ્રી એસ એમ શિરેી પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૮૫૨૮૬૭૪  --//-- પોલીસ લાઈનની બાજુમા ંબકરામડંી પાસ,ે રાિી૫, અમદાિાદ 

૫૪ 
અબ્ દુલિતમદ 

અલ્ લાબિ શેખ 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૪૨૦૪૧૮૨  --//-- 

૯-દાનીશ ડુપલેિ મબુીન પાકમ ,ગલુઝાર ગેટ ન_૨ ફિિેિાડી 
સરખેિ 

૫૫ 
સાજીદ શાકીરિાઇ 

કુરેશી 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૨૪૮૩૬૧૪૧  --//-- 

૬૨/બી અપનાનગર એસ.ટી િકમશોપ સામે,દાિીલીમડા 
અમદાિાદ-૨૮ 

૫૬ 
ગલુામસરિાર 

પીરમિમંદિાઇ મોમીન 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૧૩૯૫૩૭૩૬  --//-- ગામ-સેલા િા.સાિદં  જિલ્લો-અમદાિાદ 

૫૭ 
પ્રભિુાઇ રઘિુાઇ 

રાિરીયા 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૭૯૯૧૪૩૬૨  --//-- ૬૭, મીડલ થરીટ, ગામ-પદમપરુ,િા.રાપર જિ.કચ્છ 

૫૮ 
ફાલ્ ગનુીબિને મિશેચદં્ર 

ચૌિાિ 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૯૦૨૫૦૬૩  --//-- 

સી-૯ સચંય સોસાયટી,સરકારી ટયબુ્િેલ પાસે,િવ્ય પાકમ 
બોપલ અમદાિાદ 

૫૯ 
હકશોર મનસખુિાઇ 

મકિાિા 
પે.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૮૪૮૮૦૨૨૯૬૩  --//-- 

મનસરુીની ચાલી,ગલુાબનગર ચાર રથિા 
પાસ,ેઅમરાઇિાડી,અમદાિાદ 
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૬૦ શ્રી.એન.આ૨.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૩૭૪૯૩૨૫૦૧  --//-- ૧૬/ ૪૯૧, શાસ્ત્રીનગ૨ સ૨કારી િસાિિ, ૨ન્નાપાકમ , અમદાિાદ 

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

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

પાલડી,અમદાિાદ 

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

અમદાિાદ 

૬૪ શ્રીમિી એ.જે શાિ જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૦૩૩૦૦૯૦૯૧  --//-- બ્લોક ન-ં૧૧૨/૭,ચ-ટાઇપ,સેકટર-૨૭,ગાિંીનગર. 
૬૫ શ્રીમિી કે.જી.ડોહડયા જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૯૮૪૬૪૨૩૧  --//-- બી-૧૦૮, િસ્ત્રાપરુ સરકારી મકાન 

૬૬ કુ. એ.બી.ગામીિ જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૨૮૩૫૨૨  --//-- 
એ/૧૧, િયરાિ કોમ્્લેિ, િા૨િ પેરોલ પ૫ંની સામ,ે સોનીની 

ચાલી,અમદાિાદ 

૬૭ શ્રીમિી એચ.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૫૨૬૪૫૫૨  --//-- 
૭૯, નિરંગ ટેનામેસટ, તિિગાગ-૩, શા૨દા તિઘ્યા મહંદ૨ પાસે, 

ઈસનપ૨ુ, અમદાિાદ 

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

૬૯ શ્રી એ.ડી.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૭૨૫૩૪૬૫૭૯  --//-- 
એ-૫૪૨, મિાિી૨પ્રભ ુતિિાગ સોસાયટી, અબુમદાનગ૨, ઓઢિ, 

અમદાિાદ 

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

રોડ,અ.િાદ 

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

૭૨ શ્રી એસ બી ૫ટેલ જુ.કલાકમ  ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૮૨૧૯૦૯૦  --//-- 

૯-સી,તશિમહંદિં૨ એપાટમ . યમનુાજીની િિેલીની સામ ેિાડુઆિ 

નગ૨, અ'િાદ 

 

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

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

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

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

સરસપરુ અમદાિાદ 

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

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

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

અમદાિાદ 

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

૮૧ શ્રી.બી.કે.આલ્શીકા ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ -  --//-- અસા૨િા પલુ નીચે, કુબે૨પરુા, િીલિાસ, અમદાિાદ. 
૮૨ શ્રી.િી.િી. મકિાિા ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૯૨૫૭૯૧૯૭૩  --//-- ૨૩/૫૨૩ સી કોલોની, નરોડા રોડ, અશોક મીલ પાસ,ે અમદાિાદ. 

૮૩ શ્રીમિી આ૨.એ.સોલકંી ૫ટાિાળા ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૬૮૭૧૩૭૯૯૯  --//-- 
એચ-૧૦, ગગંા એપાટમ . જી.ડી.િાઈથકુલ સામ,ે નરોડા રોડ, અ. 

િાદ 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમરેલી 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર.િી. સિુા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

સખુતનિાસ કોલોની બ્લોક-ડી- , અમરેલી 

૨ શ્રી એમ.એ.મલુ્લા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૨૨૨૨૬૮ Treasury-amr@Gujarat. 

gov.in સરકારિાડા, અમરેલી 
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૩ શ્રી એમ.ડી.લિરેી મખુ્ ય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૬૮ - - - સમિમનગર સોસાયટી, અમરેલી 
૪ શ્રી એમ.િી.દુિાિ મખુ્ ય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - , અમરેલી 
૫ શ્રી  જે.એસ.પાઠક નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૪, અમરેલી 

૬ 
શ્રીમતિ એ. 
સી.ભપુિાિી 

નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - લાઠી રોડ, ગલુાબ પાકમ , અમરેલી 

૭ શ્રી એચ.એ.િાળા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - બ્રાહ્મિ સોસાયટી, અમરેલી 
૮ શ્રી કે.આર.પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૪૭, અમરેલી 
૯ શ્રી આર.જે.મિિેા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ગીરીરાિ શેરી ન.ં૫,ચીિલ રોડ,અમરેલી 
૧૦ શ્રી એ.એન.સોલકંી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૪, અમરેલી 
૧૧ શ્રી એચ.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની, અમરેલી 

૧૨ 
શ્રીમતિ 

બી.એલ.રામાિી 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - માિેકપરા, હિરામોિી ચોક, અમરેલી 

૧૩ શ્રી બી.જે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૪, અમરેલી 
૧૪ શ્રી જે.એચ.કપાસી પેટા હિસાબનીશ  ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૧૦૫, અમરેલી 
૧૫ શ્રી .કે.બી.િાખડા પેટા હિસાબનીશ  ૨૨૨૨૬૮    સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-સી-૮૫, અમરેલી 
૧૬ શ્રી.એ.એ.મોરી પેટા હિસાબનીશ  ૨૨૨૨૬૮    ગજેરાપરા,અમરેલી. 
૧૭ શ્રી. જે.કે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮    ગજેરાપરા,અમરેલી 
૧૮ કુ.એમ.િાય.ગોિલે પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮     

૧૯ કુ.બી.પી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ  ૨૨૨૨૬૮    િય સોસાયટી,અમરેલી 

૨૦ શ્રી પી.જે.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુ તનિાસ કોલોની સી-૯,અમરેલી 
૨૧ શ્રી એન.બી.મયાત્રા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - તત્રપદા સોસાયટી, અમરેલી 
૨૨ કુ.કે.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી-૧૨, અમરેલી 
૨૩ શ્રી.એમ.ડી.બગડા સિાયક જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સિોદય સોસાયટી, અમરેલી 
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૨૪ કુ.િી.એસ.દલ સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - િરી રોડ, સરકાર િાડા, અમરેલી 
૨૫ રિાબેન જે. તનમાિિ સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - માિેકપરા, અમરેલી 

૨૬ 
િષામબેન િાડાિાઇ 

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

૨૭ શ્રી એન.બી.રાઠોડ સિાયક જુ.કલાકમ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ગોકુલ નગર, અમરેલી 

૨૮ શ્રી ડી.એસ.ઉનાગર જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી-૦૩,અમરેલી 
૨૯ શ્રીમિી. સી.પી.રાિળ જુ.કલાકમ ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - મિીબાપાકમ , અમરેલી 
૩૦ શ્રી કે.આર.તત્રિેદી પટાિાળા ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - સખુતનિાસ કોલોની બ્ લોક-બી,અમરેલી 
૩૧ શ્રી એન.એલ.જાડજેા પટાિાળા ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - - - ણચિલ રોડ, સિોદય સોસાયટી, અમરેલી 

 

 

 

 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિદં 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો 
 ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
એસ.ટી.ડી ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીઆર.એમ.સગંાડા 
જિલ્લા 

તિિોરીઅતિકારી 
િગમ-૧ 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ ---- ૨૬૧૨૭૫ Treasury-
and@gujarat.gov.in 

એ-૨૮ આમ્રકંુિ ડુપલિે િૈકુઠ -૨ ની સામે સય ુ
િી.આઇ.પી.રોડ િડોદરા 

૨ શ્રી એમ.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- ૧૦ શ્રીજી તિિાર કરમસદ િા.જિ. આિદં 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
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૩ શ્રીમિી ડી.એચ.રાિલ િીસાબનીસ ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- ૬ એ ,પણૂિિમા સોસાયટી , બોરસદ ચોકડી 

૪ કુ.કે.સી.િટ્ટ ના.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- 1/5 ચૈિસયવદૃા અિરફામમ પાસેતિ.તિ.નગર રોડ, આિદં 

૫ શ્રીમિી કે.ય.ુિટ્ટ ના.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- સથંકારપાકમ સોસાયટી,જીટોડીયા રોડ આિદં 
૬ શ્રીમિી એફ.એસ.િિોરા ના.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- ૬૦ ફટ રોડ, િાલેિ રોડ ઓિરબ્રીિ પાસ,ે આિદં 

૭ શ્રી ય.ુએચ.રાિલજી 

 

પે.હિ. 
 

----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- 
 

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

૮ આઇ.એન.રોહિિ પે.હિ ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- મુ.ંપો.રાસનોલ િા.જિ.આિદં 

૯ કુ. જે.પી. શાિ પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- 
બ્લોક ન.ં 1/2, કલ્યાિસોસાયટી 
કરમસદ િી િીનગર આિદં 

૧૦ શ્રી એસ આર ડાિી પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- 1/5 ચૈિસયવદૃ અિર ફામમ પાસે, આિદં 

૧૧ કુ.કે એ પટેલ પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- A/3 તશિદશમન પાકમ , તિદ્યાડરેી સામે, બોરસદ ચોકડી આિદં 

૧૨ કુ. ટી.પી.પટેલ પે.હિ ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- 
૩ ઈ સદીરા કો.ઓપ.સોસા મુ ંતસિોલ 

િા.પેટલાદ જિ.આિદં 

૧૩ કુ.એસ.ય.ુિિોરા પે.હિ ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----''----- નયા િિન સોસા.િાલેિ રોડ,આિદં 

૧૪ એ.આર.સોલકંી પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   -----“---- સિંરામ મદંીર પાસે ઉમરેઠ 

૧૫ શ્રી એન.જી.શાિ પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫    આિદં 
૧૬ શ્રી એચ.એન.દલિાડી પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫    લિ ટાઉનશીપ, આિદં 
૧૭ શ્રી કે કે પટેલ પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- બી.૪૦૧ આનદંન એપાટમસટ બોરસદ ચોકડી આિદં 

૧૮ કુ. એ.એમ. ટીલિા પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫    યોગેશ પાકમ સોસાયટી, આિદં 
૧૯ કુ. એસ.બી.સોલકંી પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫    િાલ્મી સરકારી િસાિિ, િડોદ 
૨૦ શ્રી બી.બી.િાણિયા પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫    સી-૧૦૧, હરશ્ના પાકમ , બોરસદ ચોકડી પાસે,આિદં 
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૨૧ શ્રી એમ.િી િિોરા પે.હિ. ----“----- ૨૬૩૦૦૫    ડી-૧૦૧, હરશ્ના પાકમ , બોરસદ ચોકડી પાસે,આિદં 
૨૨ શ્રી જે.પી. પટેલ જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- .૪૦૩ આનદં એપાટ્મમેસટ બોરસદ ચોકડી આિદં 

૨૩ 
શ્રીમિી એસ જે 

પઢીયાર 
જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- પષુ્પક સોસાયટી િાડગડુ રોડ આિદં 

૨૪ શ્રી િી આર પ્રજાપતિ જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- બી-૭ નારાયન બગં્લોઝ જિટોડીયા રોડ આિદં 
૨૫ કુ.યોગીની એમ.િટ્ટ સ.જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- રામ બાગ સોસા. તિ.તિ.નગર 

૨૬ શ્રી એમ.ટી.બારોટ જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- પાિન એપાટમમેસટ બોરસદ 
૨૭ શ્રી જે.ડી.રોહિિ જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- િય હિિંદ સોસા. મિાદેિ મહંદર સામ.ેબોહરયાિી 
૨૮ કુ. એ.ડી.પરમાર જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- બી-૨ નીશાિં બગ્લોઝ સે સટ ઝેતિયસમ રોડ ચાિડાપરુા આિદં 

૨૯ શ્રીમિી આર.એસ.ઠાકોર જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- 
શિુ બગ્લોઝ સગરામપરુાની સામે ખેિીિાડી િાડગડુ રોડ 

આિદં 
૩૦ કુ.એસ. જે.પટેલ સ જુ.કા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- આનદંબાગ સોસા.ગિેશ  ચોકડી આિદં 

૩૧ શ્રી પી.એ.મકિાિા પટાિાળા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- ગરુૂ ક્રુપા સોસા. લોટીયા િાગોળ આિદં 

૩૨ શ્રી આર જી સોલકંી પટાિાળા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- ૩૬-કલ્પયગુ સથંકાર પાકમ જીટોડીયા રોડ આિદં 

૩૩ શ્રી પી એન વ્યાસ પટાિાળા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- ૩૬-કલ્પયગુ સથંકાર પાકમ જીટોડીયા રોડ આિદં 

૩૪ શ્રી એચ સી ચૌિાિ પટાિાળા ----“----- ૨૬૩૦૦૫   ------“--- ૩,જીસસ નગર લોટીયાિગોળ આિદં 

3૫ કુ. િી.િી.િાિંોર પેટા હિસાબનીશ ----“----- ૨૬૩૦૦૫    ત્રિ બગંલા, િાઇકાકા થટેચ્ય ુપાસે, તિધ્યાનગર 
 

 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અરિલ્લી-મોડાસા 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો 
 ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
એસ.ટી.ડી ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧ શ્રી ડી.તિ.પરીખ જિલ્લા તિિોરી ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ treasury- બી-૨૦૧,ઇસદ્રપ્રથિ-૩ શ્યામલ ચાર રથિા પાસ,ે સેટેલાઇટ 

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

અમદાિાદ 

૨ ખાલી િગ્યા 
અતિકતિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 

treasury-
arvalli@gujarat.gov

.in 
 

૩ શ્રી ડી.એસ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov
.in 

૫૩-કલ્પિરૂ સોસાયટી 
મેિરિ રોડ મોડાસા 

૪ શ્રી એમ.એચ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov
.in 

આદશમ સોસાયટી મેિરિ રોડ 
મોડાસા 

૫ શ્રી આઇ.બી.મકિાિા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 

૧૪.અમરદીપ સોસાયટી ડુગરિાડા 
રોડ મોડાસા 

૬ શ્રી બી.એમ.અસારી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૨૧,નાલદંા-૧ ટાઉનશીપ માલપરુ રોડ મોડાસા 

૭ શ્રી એચ.ડી.પડંયા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
ડ્રો.દિે સાિબેના દિાખાના પાછળ નાલદંા સોસાયટી મોડાસા 

૮ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૯ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૧૦ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૧૧ ખાલી િગ્યા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૧૨ શ્રી આર.એ.પટેલ પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૫૩-કલ્પિરૂ સોસાયટી મેઘરિ રોડ મોડાસા 

૧૩ શ્રી એસ.ડી.પટેલ પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
અયોધ્યાપરુી બાયપાસ રોડ,મોડાસા 

૧૪ શ્રી એન.બી .ફલજેા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૯-તશિમપાકમ ધનુઇ માિા રોડ મોડાસા 

૧૫ શ્રી શ્રી જે.િી.પટેલ પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૫૬-કલ્પિરૂ સોસાયટી મેઘરિ રોડ મોડાસા 

mailto:treasury-arvalli@gujarat.gov.in
mailto:treasury-arvalli@gujarat.gov.in
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૧૬ શ્રી એચ.બી.ચૌિરી પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૫૪-કલ્પિરૂ સોસાયટી મેઘરિ રોડ મોડાસા 

૧૭ શ્રી ટી એસ.ખાટં પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
બી-૩ રામપાકમ સોસાયટી મોડાસા 

૧૮ શ્રી જે.એલ. ગામિેી પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
બી-૪ કિાટર માજુમ પેટા-તસિંચાઇ તિિાગ મોડાસા 

૧૯ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૨૦ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૨૧ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૨૨ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૨૩ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબતનશ ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૨૪ શ્રી એન.એમ.પરમાર જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
રત્નદીપ સોસાયટી  રામપાકમ સોસાયટી ની બાજુમા ંમોડાસા 

૨૫ શ્રી શ્રી જે.િી.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૯-અિર એપાટમમેસટ ડીપ તિથિાર શામળાજી રોડ મોડાસા 

૨૬ શ્રી એમ.એમ.સૈયદ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૪૪-એ,સાબલીયા એથટેટ ડુગરિાડા રોડ મોડાસા 

૨૭ શ્રી મતિ એ.એમ.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
એ-૧ ગોિિમન એપાટમમેસટ ટાઉન શીપ મોડાસા 

૨૮ કુ.ણઝિંકલ એ.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
બી-૧ ગોિિમન એપાટમમેસટ ટાઉન શીપ મોડાસા 

૨૯ કુ.જી.જે.સોલકંી " જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
બી/૮ િાત્રકતસિંચાઇ કોલોની બસ થટેસડ પાછળ મોડાસા 

૩૦ શ્રી િી.આર.પટેલ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
૧૦-અિર એપાટમમેસટ ડીપ તિથિાર શામળાજી રોડ મોડાસા 

૩૧ શ્રી િી.પી.નાઈ જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 

એસ.ટી.બસથટેશન ની પાછળ 
મોડાસા 
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૩૨ શ્રીમતિઆઈ.કે.િગોરા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 

રામપાકમ સોસાયટી 
એસ.ટી.બસથટેશન ની પાછળ 

 

૩૩ શ્રી એસ.જી.ઉપાધ્યાય જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
િલદશમન સોસાયટી સોમનગરની સામે માલપરુ રોડ મોડાસા 

૩૪ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૩૫ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૩૬ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

3૭ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૩૮ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૩૯ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૪૦ ખાલી િગ્યા જુતનયર ક્લાકમ" ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૪૧ શ્રી સી.કે.તનનામા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૪૨ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૪૩ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
 

૪૪ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૦  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury-

arvalli@gujarat.gov.in 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િરૂચ 

અન.ુન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી

. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી કે એચ ગામીિ જિ.તિ.અ.,િરુચ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ 
૦૨૬૪૨-
૨૨૦૪૩૦ 

Treasury-
bha@gujarat.gov.in 

બી-૨૩ િનકપરુી સોસાયટી,ઝાડશે્વર રોડ િરૂચ 

૨ શ્રી એ એચ શખે અ તિ અ િરૂચ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૯૮૧૩૨૦૦૭ -- --- ડી-૪૦૩,પીરકાઠંી િેિલપરુ ચોકીની સાને ગૌંસિાડ િરૂચ 

૩ શ્રી એ એ િાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૪૨૮૪૪૩૫૫૩ -- -- ૫,િરૂચા મથુલીમ સોસાયટી,મોિમંદ પરુા િરૂચ 

૪ 
શ્રીમિી આર બી 

ઘરીયા 
હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 

૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૧૩૦૩૧૬૨૭ -- -- બી-૧૩,શ્રીનીકેિન સોસાયટી ઝાડશે્વર િરૂચ 

૫ કુ.ડી.આઇ.રાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૭૨૩૬૮૨૧૯૨ ---- -- ૮૯૫,ગાયત્રીનગર ગ ુિા બોડમ િરૂચ 

૬ શ્રી િી કે સોનાર ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૭૯૭૫૮૦૨૯ -- -- બી-૫૦ અબુમદાનગર-૨ લીંકરોડ ,િરુચ 

૭ શ્રી બી આર પટેલ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

૮ શ્રી એસ આઇ મસુશી ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૦૪૦૪૭૨૪૩ -- -- બી/૪૬ ,િરૂચા સોસાયટી,િબંસુર રોડ, િરૂચ 
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૯ શ્રીમતિ એચ.જે.પચંાલ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

રોડ,િરૂચ 

૧૦ 
શ્રીમિી એલ એચ 

પાઠક 
ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 

૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૮૨૫૦૯૮૦૩૧ --- --- બી-૩,અમરદીપ સોસાયટી જ્યોતિનગાર ઝાડશે્વર રોડ િરૂચ 

૧૧ શ્રીમિી એ એસ શાિ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૭૨૫૬૭૫૨૫૩  --- ૨૫,પ્રસાદ સોસાયટી આઇનોિ સીનેમા પાછળ ઝાડશે્વર િરૂચ 

૧૨ શ્રીમિી ગીિા એસ િૈદ્ય ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૯૨૫૨૬૯૨૦૭  --- 
એ/૩૮,તશિશાતંિપાકમ સોસાયટી,તમ્લ્કો,જીએન એફ સી રોડ 

નજીક િોલાિ િરૂચ 

 

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

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

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

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

પાછળ,િરૂચ 

 

૧૫ શ્રીમતિ એન.કે.ઇંટિાલા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

ગલીમા ં,િરૂચ 

૧૬ શ્રી િાય.જે.ટેલર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

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

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

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

૯૯૭૯૨૭૦૬૭૯ -- -- બી-૭, િનીશ પાકમ સોસાયટી , તત્રમતુિ િોલ પાસે, િરુચ 
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૧૯ શ્રી પી.કે.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

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

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

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

૯૫૮૬૮૫૯૬૩૩ -- -- 
્લોટ નબંર-૧૧૦૧ /૬ ,રૂદ્રાિ રેસીડસસી,િલિારા 

ચોકડી,જીઆઇડીસી ,અંકલેશ્વર 

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

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

૨૩ શ્રી ડી.સી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

૨૪ શ્રી એ એસ િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

 -- --- સિંોષનગર તસધ્િનાિ નગર પાસે િરૂચ 

૨૫ શ્રી એ એ િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

 --- ---- મ.ુપો.સોડગામ િા નેત્રગં જિ િરૂચ 

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

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

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

૯૮૨૫૩૯૨૮૯૪ -- -- નિચોકી ઓિારા ,િમીયિરામની ખડકી, િરુચ 

૨૮ શ્રી એસ.એ.પારેખ જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

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

૯૭૧૨૨૭૮૭૪૫ -- -- મ.ુનાજાબંડુા પો.મોટા જાબંડુા િા.િાણલયા 
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૩૦ શ્રી  ડી.િી.પટેલ જુ.કારકુન ૦૨૬૪૨ 
૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

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

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

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

૩૨ 
શ્રી આર.ડી.નાઇ 

 
પટાિાળા ૦૨૬૪૨ 

૨૨૦૪૩૦, 
૨૪૦૪૨૯ 

૯૦૯૯૬૩૯૩૭૭ -- -- િાજીખાના બજાર ,ડુમિાડ,િરુચ 

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

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

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

૯૯૯૮૪૧૦૪૫૬ -- -- ફાટા િળાિ ,ગડહરયાિાડ ,િરુચ 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાિનગ૨ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી

. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી જી.સી.ગાિંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 

treasury-
bav@gujarat.gov.in 

૨૦૫ કલ્પસતુ્ર ફ્લેટ કાળાનાળા, િાિનગર 

૨ કુ.ડી.જી.િોષી અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તશિક સોસા. િરિનગર રોડ , િાિનગર 

૩ કુ.જી.જે.બરૈયા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
રામનગર, કાળીયાબીડ, િાિનગર 

mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
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૪ શ્રી બી.બી.િટ્ટ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
કામીનીયાનગર, િાિનગર 

૫ શ્રી ડી.કે.ચૌિાિ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગૌિમેશ્વરનગર ણચત્રા િાિનગર 

૬ શ્રી આઈ.કે.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
સી- કાળીયાબીડ િાિનગર 

૭ શ્રી જે.પી.વ્યાસ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તિિયરાિનગર, િાિનગર 

૮ શ્રી એસ.િાય.સારાિી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િડિા કાછીયાિાડ િાિનગર 

૯ કુ.એન.એ.િટ્ટ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
આકાશગગંા એપાટમમેસટ, રૂપાિી, િાિનગર 

૧૦ શ્રી ડી.એન.કામોઠી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

૧૧ શ્રી પી.િી.ચૌિાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ણચત્રા પ્રેસ ક્િાટસમ, િાિનગર 

૧૨ શ્રી આર.જે.ચડુાસમા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ણચત્રા પ્રેસ ક્િાટસમ, િાિનગર 

૧૩ શ્રી આર.ડી.પરુાિી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
દેવબુાગ, િાિનગર 

૧૪ શ્રી એમ.જે.રાયજાદા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િસ્ક્િનગર, તસદસરરોડ, િાિનગર 

૧૫ શ્રી આઇ.એ.પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િોબી સોસા. બોરિળાિ પાસ,ે િાિનગર 

૧૬ શ્રી કે.પી.ડોડીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ડી.ડી.ફ્લેટ, સિુાષનગર રોડ, િાિનગર 

૧૭ શ્રી એસ.જે.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
યાના એપાટમમેંટ, ઇસકોન, િાિનગર 

૧૮ શ્રી એમ.એસ.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગિમ. ક્િાટસમ, પાનિાડી, િાિનગર 

૧૯ શ્રી એસ.કે.િોગદીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

૨૦ શ્રી એન.ડી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
સયુામિદંન એપાટમમેંટ, તિિયરાિનગર, િાિનગર 

૨૧ શ્રી એન.બી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
સિગિુનગર, ણચત્રા, િાિનગર 
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૨૨ શ્રી કે.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
નારી રોડ, િાિનગર 

૨૩ શ્રી િી.એલ.ઘોરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગિમ. ક્િાટસમ, ણચત્રા, િાિનગર 

૨૪ શ્રી ડી.એસ.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
્લોટ ન.ં૧૩૮૧, ઘોઘા સકમલ, ઘોઘારોડ, િાિનગર 

૨૫ શ્રી એમ.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
શસ્ક્િપરા પાસ,ે તિઠ્ઠલ્િાડી િાિનગર 

૨૬ શ્રી પી.એમ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
્લોટ ન.ં૧૬૪, MIG 16- િિાિરનગર, િાિનગર 

૨૭ શ્રી િી.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
્લોટ ન.ં૧૮, રૂિાપરી રોડ, િાિનગર 

૨૮ શ્રી સી.જે.િાિંલ્યા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
હિમાલય પાકમ , અિેિાડા િાિનગર 

૨૯ શ્રી િી.એમ.ઓઝા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
અયોધ્યાનગરી, કાળીયાબીડૢ િાિનગર 

૩૦ શ્રીમિી એસ.એચ.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
અંિહરિ ફ્લેટ, ઘોઘાસકમલ, િાિનગર 

૩૧ કુ.એ.એસ.મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
નટરાિ કોમ્પલેિ ઘોઘારોડ, િાિનગર 

૩૨ કુ.એન.પી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગાયત્રીનગર િાિનગર 

૩૩ કુ.એચ.બી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
્લોટ ન.ં૨૩૫૧ સિુાષનગર શિરેફરિી સડક િાિનગર 

૩૪ કુ.ટી.એચ.કપાસી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
જાફરી સોસા. તશશતુિિાર િાિનગર 

૩૫ શ્રી જી.પી.ગાબાિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તશિઓમનગર, જ્િેલ્સ સકમલ, િાિનગર 

૩૬ કુ.એચ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગોરી ફળીય,ુ દીિાનપરા રોડ, િાિનગર 

૩૭ કુ.એમ.જે.શાિ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
શ્રેયસ સોસા. માિિિીલ સામ,ે િાઘાિાડી રોડ, િાિનગર 

૩૮ કુ.એમ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
શ્રીનાિજીનગર, િાિનગર 

૩૯ શ્રી એ.કે.ગોિલે જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િડિા, ફચરીયાિાડ, િાિનગર 

mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in


49 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૪૦ શ્રી કે.પી.દિ ે જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િગદીશ્વર પાકમ , તસદસર રોડ, િાિનગર 

૪૧ શ્રી એચ.બી.િેગડ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
પ્રભદુાસ િળાિ, િાિનગર 

૪૨ શ્રી બી.પી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગિમ. ક્િાટસમ, જેલ રોડ િાિનગર 

૪૩ શ્રી આર.જે.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
કાળીયાબીડ, િાિનગર 

૪૪ શ્રી િી.જી.ચડુાસમા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તનલકંઠનગર, ગાયત્રીનગર પાછળ, િાિનગર 

૪૫ શ્રી ડી.જી.ડાખંરા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તસદસર રૉડ, િાિનગર 

૪૬ શ્રી એન.ડી.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગૌિમેશ્વરનગર, ણચત્રા, િાિનગર 

૪૭ શ્રી કે.એન.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
મનુીડરેી રોડ, પટેલ પાકમ , િાિનગર 

૪૮ શ્રી પી.બી.ડાિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 

બાિંિીયાની િાડી, િળીયા કોલેિ સામ,ે તિધ્યાનગર, 

િાિનગર 

૪૯ શ્રી િી.ડી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િમનુાકંુડ, સય.ુ કો.િા.સોસા. િાિનગર 

૫૦ શ્રી િી.એ.બેલીમ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
માજીરાિિાડી ગેથટ િાઉસ પાછળ, પાનિાડી, િાિનગર 

૫૧ શ્રી આર.પી.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
સાગર સોસા. સિુાષનગર, િાિનગર 

૫૨ શ્રી જે.એ.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગિમ. ક્િાટસમ, પાનિાડી, િાિનગર 

૫૩ શ્રી બી.એલ.મારૂ પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િરિેિ, િાિનગર િડિા, ખીિડાિાળી શેરી, િાિનગર્ 

૫૪ શ્રી એસ.એચ.મકિા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
સીદીનો િકીયો, િડિા, િાિનગર 

૫૫ શ્રી સી.આર.ગલચર પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
આનદંનગર, િાિનગર 

૫૬ શ્રીમતિ કે.એચ.જાડજેા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
િડિા, ફાચરીયા િાડ, િાિનગર 

૫૭ શ્રીમતિ પી.એન.ગોહિલ પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
ગિમ. ક્િાટસમ, પાનિાડી, િાિનગર 
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૫૮ શ્રી બી.એમ.િટ્ટ પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
કામીનીયાનગર, તસદસરરોડ, િાિનગર 

૫૯ શ્રી એ.બી.પરમાર પટ્ટાિાળા ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮  ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury-

bav@gujarat.gov.in 
તશિનગર, િળાજારોડ, િાિનગર 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ભિૂ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – 

કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 
૨૨૩૨૦૩,૭૫૬૭

૦૨૩૦૮૧ 

--
૦૨૮૩૨૨૩૧૨

૦૨-- 
---- ડી-૧૯ સરકારી ક્િાટમર કોલેિ રોડ ભિુ – કચ્છ 

 

૨ 
શ્રી શ્રી કે.જે.ગોથિામી 

 
 

 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

ભિુ – કચ્છ 
૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૦૧૪૭૭૯   

 

-િોથપીટલ રોડ-ભિુ 

૩ શ્રીમિી ય.ુએસ.ગોર હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૫૬૬૮૬૮ ---- ---- 
િાનસુાલી નગર 

સરકારી કમમચારી િસાિિ ભજ્ુ મુસંદ્રા રોડ ભજ્ુ-કચ્છ  

૪ શ્રીમિી આર.બી.મોનાિી. હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૮૧૮૫૦૮ ---- ---- જુની રાિલિાડી િનમુાન મહંદર સામે. ભિુ. 
 

૫ શ્રીમિી ઍસ.ઍસ..ઠક્કર નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 

૨૨૦૬૧૫/૯૪૨
૯૪૪૯૦૦૧/૯૦
૯૯૦૧૩૨૨૩ 

---- ---- 
 

સથંકારનગર ઍસ.ટી.િકઁશોપ સામે ભિુ 

 

૬ કુ ડી.િી. ઠક્કર નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૧૩૯૧૯૬૧૧ ---- ---- 
 

રાિલિાડી સરકારી િસાિિ  ભિુ_ક્ચ્છ. 
 

૭ શ્રી જે.િી.મિિેા નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૮૧૮૫૧૫   "ઋત"ુ િિમમાન નગર િોસ્થપટલ રોડ ભજ્ુ-કચ્છ્ 

૮ શ્રી પી.એસ.ઠક્કર નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૭૯૧૭૬૫૬૬   ૫૬૬ ઉમેદનગર ભિુ 

mailto:treasury-bav@gujarat.gov.in
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૯ શ્રી જી.ટી.જાડજેા નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૮૧૮૫૧૭ ---- ---- ૮૯ તસતિતિનાયક નગર ભજ્ુ 
૧૦ શ્રી િી.એસ.િાનશુાલી નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૭૯૭૮૬૮૪૦   ૫૫ ચગંલેશ્વર સોસાયટી ભજ્ુ 
૧૧ શ્રી બી.એચ.રાિગોર નાયબ  હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૬૩૮૬૬૨૮૦૪   સધં્યા એપાટમમેંટ્ ભજ્ુ 

૧૨ શ્રી એસ. િી.દાિડા. પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૬૪૫૧૯૭૭ ---- ---- 
 

િાનશુાલી નગર ભિુ_ક્ચ્છ. 
 

૧૩ કુ. એફ્ સી. િોષી. પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૨૯૮૨૯૧ ---- ---- ૬. આહદત્ય કિીનગર મગંલમ ચાર  રથિા ભિુ – કચ્છ 

૧૪ શ્રી જે.ટી.િાસ.ુ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૧૮૨૫૮૫ ---- ---- 
 

૧૦. મારુતિ ્લોટ ભિુ – કચ્છ 

૧૫ 
શ્રીમિી ટી.એ.ઠાકર 

 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૦૮૬૧૯૬૦૮ ---- ---- 

 

આઇયા નગર,  ભિુ_ કચ્છ. 
 

૧૬ શ્રી ડી.બી.સોનૈયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૦૯૯૩૪૮૦૫૬ ---- ---- દ્રીિામેથિર કોલોનીસરકારી િસાિિ ભિુ 

૧૭ શ્રીપી.પી.સોઢા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૭૫૬૭૭૦૨૬૬૦ ---- --- પ્રશાિં પાકમ મિાિીર નગર ભજ્ુ 
૧૮ શ્રી જે િી િશ્લાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૦૧૬૬૭૪૩૨૮ ----- ----- ૩૬ કિાર ર એપોરટ રોડ ભિુ કચ્છ 

૧૯ શ્રી મગંિુા બી િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૧૭૩૩૬૨૧૫૦   ૯૬ કિાટમર પોલીસ લાઇન ભિુ 

૨૦ 
શ્રી સાગર િાઇ રાિાિાઇ 

દેસાઇ 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૭૨૪૦૬૦૧૧૧   િાનશુાલી નગર ફલેટ ન ં૪૦૭ 

૨૧ શ્રી તિિય જી િોશી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૮૫૧૧૪૮૯૨૮૯   િાનશુાલી નગર ફલેટ ન૪ં૦૭ 
૨૨ શ્રી પ્રતિિ કે પરમાર્ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૮૧૫૬૦૯૯૬૮૯   સથંકાર નગર ભિુ કચ્છ્ 
૨૩ શ્રી એચ.એચ.િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૮૨૪૯૩૬૪૧૮   ભજ્ુ-ક્ચ્છ 

૨૪ શ્રી એમ.જી. િશ્લાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૮૧૪૧૯૫૨૪૭૩   ૩૬ કિાર ર એપોરટ રોડ ભિુ કચ્છ 
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૨૫ 
શ્રી પી.કે.જાડજેા. 

 
જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૭૬૦૧૧૭ ---- ---- 

 

િહકિનગર,નિાિાસ,માનકુિા,િા,જીલ્લો ભિુ_કચ્છ. 
 

૨૬ શ્રી આર.બી.ત્રીિેદી. જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 
૨૭૧૦૬૯/૭૬૯

૮૬૪૬૮૬૮ 
---- ---- 

 

૧૮ પ્રમખુથિામી કુકમા..ભિુ-ક્ચ્છ્ 

૨૭ શ્રી ડી.ડી.ઢીલા. જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૭૫૧૩૭૮૩ ---- ---- 
 

મ.ુપો.ડગારા. જી.ભિુ-કચ્છ 

૨૮ શ્રી િાય.કે. જાડજેા જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૨૫૧૫૯૫૧૭ ---- ---- 
 

િાલદાસ નગર ભજ્ુ – કચ્છ 

૨૯ શ્રીમિી આર. કે. ચૌિાિ 

 
જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 

૨૫૫૧૯૮/૯૪૨
૯૫૬૧૯૦૦ 

---- ---- 
 

૧૧. સોનિારા. સય ુલોટસ કોલોની ભિુ – કચ્છ 

૩૦ શ્રી પી.એસ.ખાડંકેા. જુ. ક્લાકમ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૨૯૯૫૯૭ ---- ---- મ.ુપો.ગઢશીશા. િા.માડંિી- જી.ભિુ 

૩૧ શ્રી િી.કે.જેપાર. 
 

પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૭૯૩૨૯૯૧૪ ---- ---- મ.ુપો.મીરઝાપર,િા.ભિુ_કચ્છ. 
 

૩૨ 
 

શ્રી એમ.કે.ગોર 

 

પટાિાળા 
 

૦૨૮૩૨ 

 

૨૩૧૨૦૨ 

 

૯૪૨૮૩૧૧૦૪૯ 

 

---- 
 

---- 

 

આયુિેઁહદક િોસ્થપટલની બાજુમા, 
િનમુાનશેરી,ભિુ 

 

૩૩ શ્રી િી.પી.ગોથિામી. 
 

પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૨૫૬૩૩૮૩૪ ---- ---- સરકારી િસાિિ,             જુની રાિલિાડી,  ભિુ_કચ્છ 

૩૪ શ્રી ડી.કે.િોષી. 
 

પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૭૨૫૫૨૬૦૬૬ ---- ---- 

 

એ/૩. સરકારી િસાિિ,             જુની રાિલિાડી,  
ભિુ_કચ્છ. 

 

૩૫ શ્રી ડી.પી.િાનશુાલી. પટાિાળા ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૯૭૯૦૭૭૨૨૬ ---- ---- િયેષ્ઠા નગર ભિુ_ક્ચ્છ. 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બોટાદ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીએમ.એચ.બિેકા જિલ્લાતિિોરીઅતિ
કારી 

૦૨૮૪૯-
૨૭૧૩૩૦ 

૨૭૧૩૩૦ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૪ ૦૨૮૪૯-
૨૭૧૩૩૦ 

treasury-botad@ 
gujarat.gov.in 

પિંિાિી કાટંા પાસે. આનદંિામ રેસીડસસી, છેલ્લી લાઇન, 

પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૨ શ્રીપી.એચ.િોગહદયા ઇનચાર્જ, 

અતિકતિિોરીઅતિકા
રી 

,, ,, ૯૪૨૬૯૭૮૯૧૬ - - પિંિાિી કાટંા પાસે. આનદંિામ રેસીડસસી, પાળીયાદ રોડ, 

બોટાદ. 

૩ શ્રીપી.એચ.િોગહદયા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૬૯૭૮૯૧૬ - - પિંિાિી કાટંા પાસે. આનદંિામ રેસીડસસી, પાળીયાદ રોડ, 

બોટાદ. 
૪ શ્રીએસ.એન. સરારીયા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૭૯૩૬૩૨૬૧ - - બાઇરાિબાઇની િાડી, િીફલી, બોટાદ. 
૫ શ્રીિી.પી.રાઠોડ નાયબહિસાબનીશ '' '' ૯૮૭૯૪૨૬૬૫૦ - - િનિા-૨, અન્નપિૂામ સોસાયટી, ડો, પડંીિ સાિબેના મકાન 

આગળ, બોટાદ. 

૬ શ્રીએ.એન.ગઢિી નાયબહિસાબનીશ '' '' ૯૯૭૯૪૭૩૭૭૮ - - આનદંિામ રેસીડસસીની પાસે બ્રાિમ સોસાયાટી, પાળીયાદ 
રોડ, બોટાદ. 

૭ શ્રીય.ુપી.િોરા નાયબહિસાબનીશ '' '' ૯૮૭૯૮૭૪૨૭૬ - - આનદંિામ રેસીડસસી, ગ્રીન વ્ય ુએપાટમમેટ, પાળીયાદ રોડ, 

બોટાદ. 
૮ શ્રીપી.એન. મશ્કરીયા નાયબહિસાબનીશ " " ૯૯૦૪૮૭૭૩૬૦ - - "સયુોદય", જુનારામજીમહંદરપાસે, િૈદશેરી, બોટાદ 
૯ શ્રીડી.જી. ખાિંડીયા નાયબહિસાબનીશ " " ૮૦૦૦૫૨૪૭૦૦ - - ફ્લેટ ન.ં ૩૦૪, માિિ દશમન કોમ્પલેિ, તત્રકોિ ખોડીયારની 

સામ,ે પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૧૦ શ્રી કે.એમ.કિઝરીયા નાયબહિસાબનીશ ,, ,, ૯૫૫૮૫૩૮૯૫૧ - - શકંરપરા, ખસ રોડ, બોટાદ. 
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૧૧ શ્રીજી.ડી.ડાગંર પેટાહિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૨૪૨૧૬૨૦૫ - - નારાયિ નગર-૨, બ્લોક ન.ં૬૨, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૧૨ શ્રીમિી એચ.એસ. 

તિઠલપરુા 
પેટાહિસાબનીશ '' '' ૮૯૦૫૧૫૬૬૨૨ - - ્લોટ ન.ં૧૦, ગિેશ સોસાયટી, જીિનિારા િોસ્થપટલની 

પાછળ, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૧૩ શ્રીબી.એલપરમાર પેટાહિસાબનીશ '' '' ૯૦૬૭૧૯૯૮૨૧ - - કિાટમર ન.ંબી-૬,  સરકારી િસાિિ, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૧૪ શ્રીસી.જેઉિડીયા પેટાહિસાબનીશ '' '' ૯૭૧૨૮૪૯૪૯૬ - - ક્રુષ્ન સાગર સોસાય્ટી, આનદંિામ રેસીડસસી પાછળ, બ્લોક 

ન.ં૫૫/બી, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 

૧૫ શ્રીપી.િી. ચૌિાિ પેટાહિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૨૪૩૬૦૩૨૦ - - ક્રુષ્ન સાગર સોસાય્ટી, આનદંિામ રેસીડસસી પાછળ, બ્લોક 
ન.ં૨૭/બી, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 

૧૬ શ્રી બી.ડી.ઝાલા પેટાહિસાબનીશ '' '' ૯૬૮૭૭૩૭૭૮૯ - - નારાયિ નગર-૨, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૧૭ શ્રી િી.જે.મોરી પેટાહિસાબનીશ '' '' ૯૯૨૪૭૪૮૧૪૯ - - રામનગર, તરુખા રોડ, ગગઝીની ઝુપડી પાછળ, બોટાદ. 
૧૮ કુ.ડી.બી.ચાિડા પેટાહિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૧૪૮૩૭૩૧૧ - - ગગઝીની ઝુપડી, તરુખા રોડ, બોટાદ. 
૧૯ શ્રીએચ.પી.ધ્રાગંિરીયા જુતનયરક્લાકમ ,, ,, ૯૯૯૮૮૭૦૭૩૮ - - પિંિાિી કાટંા પાસે. આનદંિામ રેસીડસસી, ૩૬-એ, 

પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૨૦ શ્રીએસ.િી. બાિળીયા જુતનયરક્લાકમ ,, ,, ૯૭૨૫૯૧૧૨૦૦ - - મ.ુ નાગલપર, િાબોટાદ , જી. બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 
૨૧ શ્રીઆર.એમ.િાિેલા જુતનયરક્લાકમ '' '' ૯૯૦૯૪૪૯૨૪૬ - - આનદંિામ રેસીડસસીની પાસે બ્રાિમ સોસાયાટી, પાળીયાદ 

રોડ, બોટાદ. 
૨૨ શ્રીટી.ડી.દેિમરુારી જુતનયરક્લાકમ '' '' ૯૮૯૮૯૬૮૪૬૩ - - ક્રુષ્નનગર સોસાયટી, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
૨૩ શ્રીબી.િી.તિિંઝુડા પટાિાળા ,, ,, ૯૯૦૪૫૩૮૩૮૪ - - કિાટમર ન.ંબી-૧૩,  સરકારી િસાિિ, પાળીયાદ રોડ, બોટાદ. 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, છોટાઉદેપરુ. 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- 

treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, જિલ્લા સેિા સદન, છોટાઉદેપરુ 

૨ શ્રી િાય.એમ.શાિ 
હિસાબનીશ 

(ઈનચાર્જ અતિક 
તિિોરી અતિકારી) 

૦૨૬૬૯ 
૦૨૬૫ 

૨૩૨૩૦૧ 
૬૫૩૩૯૦૫ 

૯૬૮૭૩૨૪૭૮૩ ---- 
treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

૪૦-શાતંિનગર સોસાયટી, પ્રિાિ ચાર રથિા પાસ,ે િાઘોડીયા 
રોડ, િડોદરા 

૩ શ્રી આર.જે.િોષી હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૪૨૮૮૭૮૨૭૪ ---- 
treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, જિલ્લા સેિા સદન, છોટાઉદેપરુ 

૪ શ્રી આર.આર.શાિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૫ ૨૩૨૩૦૧ ૯૮૭૯૮૯૧૭૮૦ --- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

આઈ-૨૧, મિાલક્ષ્મી ફ્લેટ્સ, મકુ્િાનંદં પાસે, કારેલીબાગ, 
િડોદરા-૧૮ 

૫ શ્રી એસ.જે.દેસાઈ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૭૧૪૧૬૯૬૧૧ --- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.ચાપડ, ચાપડ રબારી િાસ, િા.જી.િડોદરા 

૬ શ્રી જી.િી.પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૪૨૮૮૮૧૦૯૨ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

A-477, ગાયત્રીનગર સોસાયટી, મકરપરુા િકાિનાકા પાસે, 
મકરપરુા રોડ, િડોદરા 

૭ શ્રી એ.બી.પાટીલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૮૭૮૫૦૫૦૧૦ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, જિલ્લા સેિા સદન, છોટાઉદેપરુ 

૮ શ્રી આર.ટી.મડંોડ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૭૧૪૦૧૩૬૬૨ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.િા.કરિિ, જી. િડોદરા 

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

@gujarat.gov.in 

ગજંી ફળીયુ,ં છોટાઉદેપરુ 
c/o. મિીલાલ એમ.રોહિિ 
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૧૦ શ્રી બી.આર.કાપડીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૯૯૮૭૩૧૮૭૮ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

61-શૈલગગંા સોસાયટી, આઈ.પી.થકલૂની બાજુમા,ં ચાદંખેડા, 
અમદાિાદ 

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

@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.છાપી, િા.િડગામ,જિ.બનાસકાઠંા 

૧૨ શ્રી આર.સી.ખારિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૯૭૪૭૦૧૧૯૪ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

A1/96, દશમનમ, નાિદ્વારા રેસીડસેસીની નજીક, ડિોઈ 
િાઘોડીયા હરિંગ રોડ, િડોદરા-૨૫ 

૧૩ શ્રી જે.એસ.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૯૯૮૮૮૪૭૨૪ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

એ-૧૫૪, સમપમિપાકમ સોસાયટી, બાપોદ િકાિનાકા, 
િાઘોડીયા રોડ, િડોદરા 

૧૪ શ્રી એ.િી.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૮૯૮૦૩૬૧૪૮૫ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
મ.ુમોહિની, પો.કુઈદા, િા.ઉચ્છલ, જિ.િાપી-૩૯૪૩૭૫ 

૧૫ શ્રી એસ.જી.માલી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૮૭૯૬૨૭૦૭૦ ----- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

સી-૭૨, પરુોસોત્તમ પાકમ સોસાયટી, ઝિેરીપરુા, 
કોયલી,િડોદરા-૩૯૧૩૩૦ 

૧૬ શ્રી કે.બી.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૪૨૮૮૭૮૭૫૧ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.ડુગંરિાટં, િા.જેિપરુપાિી, જિ.છોટાઉદેપરુ 

૧૭ શ્રી િી.એન.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૪૨૮૧૭૧૦૫૭ ----- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
નસિાડી ચોકડી, બોડલેી રોડ, મ.ુપો.િા.કિાટં, જિ.છોટાઉદેપરુ 

૧૮ શ્રી એચ.એ.પ્રજાપિી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૬૦૦૯૫૭૨૭૧ ----- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
૮-બી, અમીકંુિ સોસાયટી, ગાયત્રી મહંદર પાસ,ે જિ.પાટિ. 

૧૯ શ્રી એમ.એન.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૮૪૯૦૮૫૨૨૬૨ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.મોરાગંિા, િા.કિાટં, જિ.છોટાઉદેપરુ 

૨૦ શ્રી જી.પી.બારીયા જુતનયર કારકુન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૭૧૪૪૭૬૧૪૩ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
ઠે.બ્રાિમિ શેરી, મ.ુપો.િા.સખંેડા, જિ.છોટાઉદેપરુ 

૨૧ શ્રી સી.એન.પરમાર જુતનયર કારકુન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૦૯૯૨૮૧૫૭૮ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
શ્રીજી િસાિિ, મ.ુમાિજેા, િા.જિ.િડોદરા 

૨૨ શ્રી બી.ટી.રાઠિા જુતનયર કારકુન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૪૨૭૪૦૪૩૭૦ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.મોરાગંિા, િા.કિાટં, જિ.છોટાઉદેપરુ 
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૨૩ શ્રીમિી પી.બી.પલાસ જુતનયર કારકુન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૮૧૪૧૭૬૬૮૨૧ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 
રૂમ ન.ં૨/૮, સરકારી ચાલી, પેલેસ રોડ, છોટાઉદેપરુ. 

૨૪ શ્રી એસ.પી.રાઠિા જુતનયર કારકુન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૭૨૭૫૪૫૭૫૩ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

દામિ ફળીયા, મ.ુપો.િેંસાિિી, િા.જેિપરુપાિી, 
જિ.છોટાઉદેપરુ 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દાિોદ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર.એન.પ્રજાપતિ જિ.તિ.અશ્રી ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - 
Treasury-

dah@gujrat.gov.in 
સરકારી િસાિિ, ડી-૧/૩, દાિોદ. 

૨ શ્રી એસ.કે.બારીયા અ.તિ.અ.શ્રી ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - 
Treasury-

dah@gujrat.gov.in 
ગોતિિંદ નગર, દાિોદ 

૩ શ્રી આર.િી.પારગી ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- એમ.એમ.ડામોરના મકાનમા,ં કૈલાસમીલ રોડ, દાિોદ. 
૪ શ્રી એમ.જી.માલ ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- રાઘિ િોથટેલ,ગોદી રોડ,દાિોદ 

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

૬ શ્રી એસ.એચ.બામિીયા ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- સિકાર નગર,ગરબાડા ચોકડી પાસે , દાિોદ 

૭ શ્રી એસ.એસ.ણબલિાલ ના.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- 
મ.ુિાદંહરયા,થકુલ પાસે.પો. 

રાબડાલ,દાિોદ 

૮ કુ.એમ.સી.પિાર પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- મ.ુગોતિસદ નગર દાિોદ 

૯ શ્રી એમ.એસ.મછાર પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“---- સિકાર નગર,શ્રી ડી.એસ.બાહરયાના મકાનમા,ં દાિોદ 

૧૦ કુ.આઇ.ડી.િાતિયાડ પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“---- સિકાર નગર,ગરબાડા ચોકડી પાસે , દાિોદ 

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

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

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

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

૧૭ શ્રી બી.જી.િરિાડ પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- રામા િોટલની પાસ,ેદાિોદ 

૧૮ શ્રી એસ.એફ.પઠાિ પે.હિ. ---“--- ---“--- - - ------“----- રામા િોટલની પાસ,ેદાિોદ 

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

૨૦ કુ.પી.િી.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- 
દ્રન્ષ્ટ નેત્રાલયની પાછળ, જી.આઇ.ડી.સી.,ગલાણલયાિાડ, 

દાિોદ. 
૨૧ શ્રી જી.આર.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- મ,ુપો,રણળયાિી, દાિોદ. 
૨૨ શ્રી એમ.કે.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- એકાઉસટ  કોલોની ચાર રથિા,ગોિરા રોડ,દાિોદ. 
૨૩ શ્રી પી.જે.ડાગંી જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- સિકાર નગર, ગરબાડા ચોકડી, દાિોદ 
૨૪ શ્રી આર.એફ.મતુનયા જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- પડાિ રોડ, દાિોદ 

૨૫ કુ.એસ.િી.બામિીયા જુ.ક્લાકમ  ---“--- ---“--- - - ------“----- 
દ્રન્ષ્ટ નેત્રાલયની પાછળ, જી.આઇ.ડી.સી.,ગલાણલયાિાડ, 

દાિોદ 
૨૬ શ્રી િી.કે.પાદરીયા જુ.કા. ---“--- ---“--- - - ------“----- રામા િોટલની પાસ,ેદાિોદ 

૨૭ શ્રી આર.બી.ચૌિાિ પટાિાળા ---“--- ---“--- - - ------“----- શ્રી સી.જે.મકરાિી,તસિંગલ ફણળયા, દાિોદ. 

૨૮ શ્રીમતિ ડી.ડી.તત્રિેદી પટાિાળા ---“--- ---“--- - - 
------“----- 

 
સરકારી િસાિિ, એ-૫/૨૭,દાિોદ 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દેિભમૂી દ્વારકા-જામ ખિંાલીયા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીમતિ  જે િી ગોિિી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૭૫૬૭૮૯૮૦૬૨ -- -- મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ પાછળ જામ ખિંાળીયા 

૨ શ્રી એમ એસ નકુમ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૫૧૦૩૬૭ -- -- 

c/o ણબમલ િોષી સાઇબાબા મહંદર પાસે, જામનગર રોડ, જામ 
ખિંાળીયા 

૩ શ્રી બી.કે.ગોજીયા હિશાબનીસ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૦૬૬૦૦૮ -- -- મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ પાછળ જામ ખિંાળીયા 
૪ શ્રી ટી સી તસિોજિયા હિશાબનીસ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૯૨૪૭૯૮૮૧૪ -- -- જૈન ઉપાશ્રય બાજુમા,ંખોજા િાડ  જામ ખિંાળીયા 

૫ શ્રીમતિ એ.િી.માલદે નાયબ હિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૫૭૪૫૪૮ -- -- 
c/o સી.કે.નાકર,નિા પરા, િનિા પે્રસની બાજુમા ંજામ 

ખિંાળીયા 

૬ શ્રીમતિ સી ટી િોરા નાયબ હિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૨૨૭૩૦૧૦૩૦   
c/o મકેુશ ઘાટલીયા, મગંલ થમતુિ રેલ્િે થટેશન રોડ  જામ 

ખિંાળીયા 

૭ શ્રીમતિ એન ટી લલુા નાયબ હિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૩૭૫૩૪૮૫૪૭   
c/o નરોિમિાઈ આર સાકરીયા યોગેશ્વર પાક્મ  , જામ 

ખિંાળીયા 

૮ શ્રી તિ ય ુરાયઠઠા નાયબ હિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૭૧૧૭૦૮ -- -- 
c/o તિરમિાઈ સમંટ અજિિ િિન  રેલ્િે થટેશન સામ,ે જામ 

ખિંાળીયા 
૯ શ્રી આર.સી.ગોસાઇ પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૪૨૦૯૦૦ -- -- મધરુમ સોસાયટી, બસ થટેસડ પાછળ જામ ખિંાળીયા 
૧૦ શ્રી ડી.બી.ખેરડીયા પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૮૪૬૦૮૧૦૦૦૭ -- -- સરકારી કિાટર-૬  જામ ખિંાળીયા 
૧૧ શ્રી એસ.આર.મોડ પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૪૨૭૬૭૯૬૮૦ -- -- c/o જે.જે.સોઢા રેલ્િે ફાટક પાસે જામ ખિંાળીયા 
૧૨ શ્રી ડી.કે.મારૂ પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૭૨૭૬૩૪૩૪૪ -- -- સિિારા િાડ,શેરી ન ં૧૮ જામ ખિંાળીયા 
૧૩ શ્રીમતિ ડી કે દિે પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૭૫૬૭૧૬૦૯૧૮   સિિારા િાડ,શેરી ન ં૧૮ જામ ખિંાળીયા 



60 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૧૪ શ્રી એમ કે ગાણગયા પેટાહિસાબનીશ ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૯૭૯૭૪૬૧૩૫   
c/o  બી એન ગાગીયા લીટલ થટાર થકુલ ની બાજુ મા,ં બગં્લા 

િાડી  જામ ખિંાળીયા 
૧૫ શ્રી િી.એચ.ચૌિાિ જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૨૭૫૯૫૭૫૫૯ -- -- c/o િારાિી ક્રુપા,રામનાિ સોસાયટી, જામ ખિંાળીયા 
૧૬ શ્રી બી.કે.અજા જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૭૧૪૬૨૪૦૬૨ -- -- રેલ્િે થટેશન સામે, જામ ખિંાળીયા 
૧૭ શ્રી એચ  એસ પરમાર જુ.કલાકમ  ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૯૯૮૯૫૯૭૩૮ -- -- c/o િગહદશિાઇ ગોહિલ સલાયા ફાટક પાસે, ખિંાણળયા 
૧૮ શ્રી આર.આર.સોલકંી પટ્ટાિાળા ૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૮૯૫૮૩૩   સરકારી કિાટર-૩  જામ ખિંાળીયા 

 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગાિંીનગ૨ 

અન.ુનં
. 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી ડી.સી.દિે તિિોરી અતિકારી ૦૭૯ ૨૩૨૫૯૦૭૦ ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ૨૩૨૫૯૦૭૦ 
treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

૯/૧, પતુનિ નગર સેટેલાઇટ રોડ, આંબાિાડી,અમદાિાદ-
૩૮૦૦૧૫ 

૨ શ્રી એમ એમ પટેલ અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૭૯ ૨૩૨૫૦૭૭૦ v v v ્લોટ ન-ં૧૦૨૩/૧, સેક્ટર-૨ ડી, ગાિંીનગર 

૩ શ્રી એમ.એસ.પરમાર હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૭ v v v ૯૧/૨ ચ ટાઇપ સેક્ટર-૨૦, ગાિંીનગર 

૪ 
શ્રી આર કે 
રાિાિસીયા 

હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ v v v 
૧૧૯/૪ ચ-ટાઇપ સેક્ટર-૨૧ ગાિંીનગર 

 

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

 

૬ 
શ્રીમિી 

આર.ટી.સોલકંી 
ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 

બી,૧૮ ગાયત્રીકંુિ સોસાયટી રાિાથિામી રોડ, રાિીપ, 
અમદાિાદ 
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૭ શ્રી િી ડી ચાિડા ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ v v v 
૫૭૭/૧ સે -૬ બી  ગાિંીનગર 

 

૮ 
શ્રીમિી 

કે.જી.િોળહકયા 
ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ v v v 

૩૦૫,મિાબાહ ુતશલ્પતિલા 
એપાટમ .કેકેનગર,ઘાટલોહડયા,અ'િાદ 

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

બેરેિ રોડ,િાસિા,અ'િાદ 

૧૦ શ્રીમિી પી આર િટ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૬ v v v સી-૪ આબાિાડી ફ્લેટ  ભદુરપરુા  અમદાિાદ્ 

૧૧ શ્રી બી.એમ.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૭ v v v ૫૦/શ્રીજી નગર તિિાગ-૨ રાિીપ,અ'િાદ 

૧૨ શ્રી એમ.આઇ.ઘાચંી ના.હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૭ v v v ૬૧૦/૯ િ ટાઇપ સકે્ટર-૨૯ ગાિંીનગર 

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

૧૪ શ્રી આર એમ ્પરમાર ના. હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૪૨૭/૨ સે-૧૩ એ  ગાિંીનગર 

 

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

 

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

 

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

 

૧૮ કુ ડી િી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ - - - ૩૨-૩ 'છ' ટાઇપ સકે્ટર-૧૬,  ગાિંીનગર 

 

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

૨૦ કુ કે એ શેખ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૨૪૪/૨ સે -૪ એ  ગાિંીનગર 

 

૨૧ શ્રી આર એમ પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૧૧૫/૫ છ ટાઇપ સ-ે ૨૯   ગાિંીનગર 
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૨૨ કુ બી  એ પારેખ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૯૩/૨ સે-૩ એ   ગાિંીનગર 

 

૨૩ 
શ્રીમિી આર એચ 

ગજ્િર 
પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮    

૪૧/૯ છ ટાઇપ સ-ે૨૧   ગાિંીનગર 

 

૨૪ 
શ્રીમિી આર ય ુ

પ્રજાપિી 
પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮    ૪૬ આરાિના સોસાયટી દિગેામ 

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

 

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

 

૨૭ શ્રી પી. પી. પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૭    ઇ-૩૦/૪, જી.એસ.ઇ.સી.એલ..કોલોની ગાિંીનગર 

૨૮ શ્રી કે.સી. િાજા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૭ - - - 
૩૭૭/૧૨ ગાયત્રી નગર બણળયાદેિ મહંદરની પાસે સરખેિ 

અમદાિાદ 

૨૯ કુ. એસ.સી. નેનજુી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૪    
ડી ૪૦૧ રત્નરાિ રેસીડસેસી ખ-૦ સરગાસિ ચોકડી 

ગાિંીનગર 

૩૦ શ્રી જી એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૪    ્લોટ ન-ં૧૬૮૭/૧ સેક્ટર-૫ સી ગાિંીનગર 

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

 

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

 

૩૩ 
શ્રીમિી  એમ જે 

પરમાર 
જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 

૪૭/૮  િ ટાઇપ સ-ે૨૨   ગાિંીનગર 

 

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

૩૫ શ્રી એ એન  શમામ જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૧૫૨/૭ બી -૧ ટાઇપ સ-ે૨૩   ગાિંીનગર 
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૩૬ શ્રી એ સી સોલકઁી જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૪૪ મિશે્ર્િરી  સોસાયટી તિિાગ -૧ િાટ્કેશ્ર્િર અમદાિાદ 

 

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

૩૮ 
શ્રી એચ પી 
આસોડીયા 

જુતનયર કારકુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૩૮૧ સે-૧૪   ગાિંીનગર 

 

૩૯ શ્રી બી એમ  પરમાર પટાિાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૬૧૯/૧ સે-૩  સી  ગાિંીનગર 

 

૪૦ શ્રી એ જી િાઘલેા પટાિાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૧૯૮ v v v 
૧૮/૪ જ્/૧  ટાઇપ સ-ે૬  ગાિંીનગર 

 

 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગીર સોમનાિ- િેરાિળ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી જી.જે.િાજા જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ ૯૪૨૭૭૪૧૦૦૧ 220621 
treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in 

c/o શ્રી િી.જી.િાઘલેા “ ઉમશે “ િાિદં સોસાયટી રેયોન 
ક્િાટસમની પાછળ િેરાિળ. 

૨ 
શ્રી 

પી.એસ.દાિીિારીયા 
અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ ૯૪૨૮૮૩૫૦૮૪ - - 

c/o શ્રી જી.િી.િરીયાિી “ પજુા “ શ્રીપાલ ચોકડી િિેલીની 
બાજુમા િેરાિળ. 

૩ શ્રી જે.િી.ઘોડાસરા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૯૬૭૮૭૮૮ - - 
“આશાપરુા” હરષ્ના સોસાયટી જુનાગઢ િાઇિે બાયપાસ 

ચોકડી િેરાિળ. 

૪ શ્રી જી.એલ.ઓડદેરા ના,હિ. ,, ,, ૯૫૩૭૨૦૪૨૩૦ - - 
c/o નયનિાઇ શામજીિાઇ વ્યાસ શ્રીપાલ સોસાયટી નિી 

િિેલીની બાજુમા ંિેરાિળ 
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૫ શ્રી ડી.કે.બારડ ના.હિ. '' '' ૯૯૦૪૨૬૭૧૨૩ - - 
“હદપ” િલારામ સોસાયટી.ગીિા તિદ્યાલયની બાજુમા ંડાિોર 

રોડ િેરાિળ 

૬ શ્રી સી.જે.િેકરીયા ના.હિ. '' '' ૯૯૭૪૬૯૯૩૧૬ - - 
c/o ડી.એમ.ચોપડા. રાયકાભિુન િાિના-૨ સોસાયટી ૮૦-

ફટ રોડ િેરાિળ 
૭ શ્રી ડી.ડી.ચોપડા ના.હિ. " " ૭૫૭૫૦૩૬૩૪૦ - - સરકારી થટાફ કિાટર રાજેસદ્રભિુન રોડ િેરાિળ 
૮ શ્રી ડી.એ.ઝોરા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૬૩૮૩૮૭૬૭૭ - - c/o િી.કે.પરમાર,પ્રકાશ કોમ્્લેિ શેરીન-ં૪ િેરાિળ. 

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

િેરાિળ 
૧૦ શ્રીમતિ એસ.એ.રતિયા પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૦૩૩૩૫૨૧૭૪ - - સરકારી થટાફ કિાટર રાજેસદ્રભિુન રોડ િેરાિળ 

૧૧ શ્રી જી.પી.બાબરીયા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૮૪૪૦૭૯૮ - - 
c/o દાનાિાઇ પજુાિાઇ ના મકાનમા ંતશિજી નગર િોટલ 

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

૧૩ શ્રી એચ.એન.જેઠિા પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૮૨૪૮૪૮૩૨૧ - - 
એસ.બી.આઇ.બેંક પાછળ ધપુછાિં સોસાયટી પ્રિાસ પાટિ 

િેરાિળ. 

૧૪ શ્રી એચ.ડી.કટારીયા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૨૨૮૮૦૦૫૧૩ - - 
“િય સાિિ આિા” તશિજી નગર. િોટલ પાકમની બાજુમા ં

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

૧૬ શ્રી એ.આર.ધણુલયા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૯૯૮૮૭૧૯૬૭ - - 
c/o એસ.એચ.િોષી િાિના-૨ સોસાયટી ૮૦-ફટ રોડ 

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

૧૮ શ્રી બી.એમ.પરમાર જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૨૨૭૩૪૭૩૭૪ - - 
c/o લલીિિાઇ ડી.મોરી િોસડાના શો રૂમ પાછળ ગાયત્રી 

મહંદર પાછળ િેરાિળ. 
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૧૯ શ્રી જે.કે.ઝાલા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૮૪૦૧૧૪૧૪૧૪ - - 
c/o લલીિિાઇ ડી.મોરી િોસડાના શો રૂમ પાછળ ગાયત્રી 

મહંદર પાછળ િેરાિળ. 

૨૦ શ્રી કે.આર.મકિાિા પટાિાળા ,, ,, ૯૭૨૩૫૩૭૫૩૯ - - 
િલારામ સોસાયટી ૮૦-ફુટ ફાટક મરીયમબેન િલીિાઇના 

મકાનમા ં િેરાિળ. 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગોિરા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

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

૨૪૨૫૨૨ 
treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

ડી.ઇ.૧ માતકૃૃપા, શ્રી ગિેશનગર, ભરુાિાિ, ગોિરા 
૩૮૯૦૦૧ 

૨ શ્રી. કે. એમ. ચૌિરી અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૧૩૪/૬,બાપનુગર સોસાયટી,ગોિરા 

૩ શ્રી બી. ડી. ડામોર હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  
સરકારી િસાિિ, બ્લોક ન.ંર/૬/c , કોમસમ કોલેિ પછળ 

ગોિરા 
૪ શ્રી એમ. એચ. જાડજેા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ૪૬,પચંિટી સોસાયટી,ગોિરા 
૫ શ્રી એન. એમ. ઠક્કર હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  પાિરિાઉસ પાસે,ગોિરા 

૬ શ્રી ડી. પી. સોલકંી ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  
C/o શ્રી િી.એસ.સોલકંીના મકાનમા ં

સરથ િિી સો. ઘ્ િારકેશ તનિાસ ગોિરા 

૭ શ્રી જે. કે. િાિોર ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ 
૯૬૬૨૧ 

૭૫૩૦૮ 
૨૪૨૫૨૨  િાિડી બઝુગમ, મદંીરની બાજુમા,ં ગોિરા 

૮ શ્રી આર. એ. સૈયદ ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  મસસરુી સોસાયટી,કોટમ પાસે ગોિરા 
૯ ખાલી િગ્યા ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨      
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૧૦ ખાલી િગ્યા ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨      

૧૧ ખાલી િગ્યા ના. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨      

૧૨ શ્રી એમ. એલ. બારીયા પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  બ્ લોક ન.ં૧૩/બી રૂમ ન.ં૪, ૩૬ કિાટમસમ, ગોિરા 

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

ગોિરા 
૧૪ શ્રી એ. પી. પડંયા પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૯/પી.મારૂિી નગર પાછ્ળ,બામરોલી,ગોિરા 
૧૫ શ્રી બી. એસ. બારીઆ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ ૨૬૧૪૮૯ ૨૪૨૫૨૨  ૪૮ કિાટમસમ, બ્લોક ન.ં૧, ગોિરા 

૧૬ 
શ્રીમતિ આર. પી. 

બારોટ 
પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  

પ્રકાશ એમ. બારોટ, તશિદમશન પ્રીસ સ લોિની બાજુમા,ં 
ગોિરા 

૧૭ શ્રી િી. આર. પટેલ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  
૫૦ સરયિુીલા સોસા., સથંકાર નગરીની બાજુમા,ં ભરુાિાિ, 

ગોિરા 

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

૮૩૬૯૦ 
૨૪૨૫૨૨  િનમુાનજી મદંીર પાસ,ે િાિડી, ગોિરા 

૧૯ શ્રી એમ. એસ. પઠાિ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ૭૭ િીલ પાકમ , કોમસમ કોલેિ પાછળ, ગોિરા 
૨૦ કુ. આર. ડી. ચૌિાિ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ૩૬ કિાટમસમ, બ્લોક ન.ં૧૧, ગોિરા 
૨૧ શ્રી. આર. એન. િાળંદ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨   
૨૨ શ્રી. આર. ટી. ડીંડોર પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ૨૪ કિાટમસમ, બ્લોક ન.ં૫/૧, ગોિરા 
૨૩ શ્રી. ય.ુ એફ. િલાર પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨   

૨૪ શ્રી એ. સી. ડબગર જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ભરુાિાિ, ડબગર સોસાયટી, ગોિરા 
૨૫ શ્રી. કે. બી. પટેલ જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  શસ્ક્િનગર સોસાયટી, જાફરાબાદ રોડ, ગોિરા 
૨૬ શ્રી એસ. જે. સેિક જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ગોકુળ ટેનામેસટ, િાિડી બઝુગમ ગોિરા 

૨૭ શ્રી એમ. જે. િાઘલેા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  
રૂમ ન.ં૩,બ્લોક.૧ર,સરકારી િસાિિ, કલેકટર કચેરી પાછળ, 

ગોિરા 
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૨૮ કુ. આર. જે. ડાગંી જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  ૦૩ કૃષ્િ પાકમ સોસાયટી, સાપંા રોડ, ગોિરા 
૨૯ શ્રી પી. એન. પિદા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨  આઈ. ટી. આઈ. પાછળ, ગોિરા 

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

૮૩૬૯૦ 
૨૪૨૫૨૨  ગિનમમેસટ કોલોની, ગોિરા 

૩૧ ખાલી િગ્યા સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨   

૩૨ ખાલી િગ્યા સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨   

૩૩ ખાલી િગ્યા સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬  ૨૪૨૫૨૨   

૩૪ ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - -   

૩૫ શ્રી જે. આર. ચૌિાિ પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ડી્લો કોલેિ રોડ, લક્ષ્મીપાકમ સોસાયટી, ગોિરા 
૩૬ શ્રી એસ. બી. િરીિન પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  ર૪/ પ/૪ કિાટમસમ, થ મશાનની બાજુમા,ં ગોિરા 
૩૭ શ્રીમતિ એસ. ડી. માળી પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  આઈ.ટી.આઈ. પાછળ, સોનીની િાડી સામ,ે ગોિરા 

૩૮ 
શ્રીમિી એ. એસ. 

ભરુીયા 
પટાિાળા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨  જિલ્ લા પચંાયિ ઓફીસ પાછળ, ગોિરા 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, હિિંમિનગ૨ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી બી ટી જાની 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨-
૨૪૦૭૧૫ 

 અંકુર સોસાયટી મિાિીર નગર હિિંમિનગર 
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૨ શ્રી જે એસ પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૩૨,સેત ુસોસાયટી મિાિીરનગર સોસાયટી હિમિનગર 

૩ શ્રી એન એમ ઝાલા મખુ્ય હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
- 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

- તનલકઠ િોલશે્વર રોડ હિમિનગર 

૪ શ્રી એ એમ પટેલ હિસબનીશ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
મ ુપો  િક્િાપરુ િા હિિંમિનગર 

જિ:- સાબરકાઠંા 

૫ શ્રી જે એ મકિાિા હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મ ુપો  િદ્રસેર િા ઈડર જિ :- સાબરકાઠા ં

૬ શ્રીમિી કે જી કાિરેકર ના,હિસાબનીશ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
શીિાલીક બગં્લોઝ ્લોટ ન ં૨૬ ગાયત્રી મહંદર રોડ, મિિીર 

નગર,હિિંમિનગર 

૭ શ્રીમિી એન આર પટેલ ના,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સગનુ સોસાયટી, સિકારી જીન રોડ, હિિંમિનગર 

૮ શ્રી એસ એમ તનનામા ના,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૭૮/સિુાષ નગર,સિકારી જીન હિમિનગર 

૯ શ્રી એસ એલ િડુલા ના,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સિકારી જીન ,હિમિનગર 

૧૦ શ્રી એસ આર પટેલ ના,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
શીિાલીક બગં્લોઝ ્લોટ ન ં૩૦ ગાયત્રી મહંદર રોડ, મિિીર 

નગર,હિિંમિનગર 

૧૧ શ્રી િી એચ પટેલ ના,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 તિરાટ નગર ઘર ના ૮ ,હિિંમિનગર 

૧૨ શ્રીમિી ડી બી પટેલ ના,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 શીિાલીક બગં્લોઝ  ગાયત્રી મહંદર રોડ, હિિંમિનગર 
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૧૩ શ્રી એમ આર ચાિડા પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 નિરગ સોસાયટી મિાિીર નગર હિમિનગર 

૧૪ શ્રી િી જે પરમાર પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સી-૩૪, ૬૦ ક્િાટમર મિિેાપરુા,હિમિનગર 

૧૫ શ્રી એસ કે શાિ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
૨૮૦/૨ શ્રી નગર સોસાયટી સી રોડ મિાિીર નગર, 

હિમિનગર 

૧૬ શ્રી બી બી રાઠોડ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
કૈલા દેિી, એ ૧૪ દોલાિતિિાર પેલેસ ની બાજુમા 

માિાિીરનગર ,હિિંમિનગર 

૧૭ શ્રી પી ડી પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સરકારી િસાિિા મિિેાપરુા હિમિનગર 

૧૮ શ્રી સી ડી પ્રજાપતિ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૩૩ સેત ુસોસાયટી પો પીપેલોદી હિિંમિનગર 

૧૯ શ્રી એસ બી પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૧૨૪ તસદ્રાિમ નગર ક્િાટમસ, મિિેાપરુા, હિિંમિનગર 

૨૦ શ્રી કે એસ પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મિાિીર નગર , હિમિનગર 

૨૧ શ્રી ડી એન પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
૧૦૮/ઓમકાર બગંલો,ફૈિ ઇંગ્લીશ થકલૂ ની બાજુમા 

બેરિારોડ હિમિનગર 

૨૨ શ્રીમિી એન ડી પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મિાિીરનગર, હિમિનગર 

૨૩ શ્રી એચ એન સિુાર પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 અનિં તિિાર સોસાયટી સિકારી જીન રોડ હિમિનગર 
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૨૪ શ્રી કે,પી ઝાલા પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મિાિીર નગર , હિમિનગર 

૨૫ શ્રી પી કે પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 શાસ્ત્રીનગર સિકારી જીન હિમિનગર 

૨૬ શ્રી કે આર િાિસાર પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મિાિીરનગર,હિમિનગર 

૨૭ શ્રી ડી એન પરમાર પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 શ્રેયસ સોસાયટી િસીયા રોડ હિમિનગર 

૨૮ શ્રી એ આર પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
૨૮૦/૮ શ્રી નગર સોસાયટી સી રોડ મિાિીર નગર, 

હિમિનગર 

૨૯ શ્રી િી જે ચૌિરી પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 
૨૮૦/૧૦ શ્રી નગર સોસાયટી સી રોડ મિાિીર નગર, 

હિમિનગર 

૩૦ શ્રી  એસ બી પટેલ પે,હિ ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 અનિં તિિાર સોસાયટી સિકારી જીન રોડ હિમિનગર 

૩૧ 
શ્રીમિી એસ એફ 

ખનતુસયા 
જુ,ક ૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 પરબડા, હિમિનગર 

૩૨ કુ એસ િી સોલકંી જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 િોલેથિર તશિશસ્ક્િ સોસાયટી, હિમિનગર 

૩૩ શ્રી એચ એ પટેલ જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 એ-૧,તિષ્ણ ુસોસાયટી મિાિીરનગર હિિંમિનગર 

૩૪ શ્રીમિી િી એસ ગાિંી જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 અનિ તિિાર સોસાયટી મિાિીરનગર 
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૩૫ શ્રી જે બી ઝાલા જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સિકારી જીન હિમિનગર 

૩૬ શ્રીમિી જે એ ગામેિી જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૧૩૩/શ્યામ સુદંર સોસાયટી સિકારીજીન હિમિનગર 

૩૭ શ્રી ટી કે બ્રહ્મિટ્ટ જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મિાિીરનગર હિમિનગર 

૩૮ શ્રી પી એ પડંયા જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 શારદા કંુિ સોસાયટી હિમિનગર 

૩૯ શ્રી પી બી પટેલ જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 મિાિીરનગર હિમિનગર 

૪૦ શ્રી િાય એન પટેલ જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ઓમકાર ફ્લેટસ, બી-બ્લોક-૦૧,બેરિા રોડ હિિંમિનગર 

૪૧ શ્રીમિી એન જી પટેલ જુ,ક ૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સિકારીજીન રોડ હિમિનગર 

૪૨ શ્રી ડી કે તનનામા 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૨૫/સરકારી ક્િાટમસ મોિીપરુા હિમિનગર 

૪૩ શ્રીમિી એચ કે ડામોર 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સરકારી ક્િાટમસ ન.ં૧૬,મોિીપરુા હિમિનગર 

૪૪ શ્રીમિી બી બી કટારા 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સરકારી ક્િાટમસ ન.ં૧૭,મોિીપરુા હિમિનગર 

૪૫ શ્રી એસ કે ડામોર 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 સી/૮ િાઇિે રોડ મિિેાપરુા, હિમિનગર 
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૪૬ શ્રી આર એન અસોડા 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 પરબડા રોડ ,સિકારી િસાિિ મિિેાપરુા હિમિનગર 

૪૭ શ્રી એમ કે તસસોડીયા 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ૨૨/કિામિિી સોસાયટી, બલિિંપરુા હિમિનગર 

૪૮ શ્રી એસ િી ડામોર 
પટાિાળા 

 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૧૫ 

 ક્િાટમસ ન ં૬૦ સરકારી ક્િાટમસ મોિીપરુા હિમિનગર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જામનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.કે.ઘોકીયા જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૫ -- 
treasury-

jam@gujarat.gov.in 
૪૦૩,શ્રીજી આગન,ગોલ્ડનસીટી,શરૂસેકશનરોડ,જામનગર 

૨ શ્રી એસ. એમ. ગસુાઇ હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૨૧૦૧૯૪ -- -- સોઢા થકુલ સામ,ે લીમડા લાઇન,જામનગર 

૩ કુ. એન. એન. સોઢા હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૪૮૩૧૧૩૨ -- -- ગિમેસટ કોલોની, સી-૬/ ૬૩ , પ્રદશમન ગાઉસડ, જામનગર. 

૪ શ્રીમિી એમ.સી.િોશી હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૦૯૨૦૮૧૩૪   ૧ - મોમાઇનગર ગાઘંીનગર બસથટો૫ની બાજુમા ં,જામનગર 

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

૬ શ્રી િી. કે. જાડજેા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૯ ૨૫૫૪૩૧૧ 9913205550 -- -- ગિમેસટ કોલોની, સી-૯/૯૮ , પ્રદશમન ગાઉસડ, જામનગર. 
૭ શ્રીમતિ એમ. જી. રાઠોડ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૬૬૪૬૮૦ -- -- કૈલાશનગર, શેરીન-ં3 ના છેડ,ે એસ.ટી.ડપેો, જામનગર. 

૮ શ્રી આર.એમ.ટાકં નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૫૧૦૧૪૧૦૨૪   
દાદાિગિાન,િાલ્કેશ્રિરી નગરી, ફેઇસ-૩,્લોટ ન.ં ૧૧-બી, 

જામનગર 
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૯ શ્રીમિી ડી.એસ.ગોર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૯૪૫૩૪૩૨   
બકુલિાઇ ઘ્રિુ ફળી,શેરી ન.ં-૧, સેસરલ બેંક રોડ, સેિાિાડ, 

જામનગર. 
૧૦ શ્રી બી.િી.તત્રિેદી પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૩૫૧૩૪૩ -- -- "ગાયત્રી ક્રુપા" રામેશ્વરનગર રોડન.ં ૨,૧૪/૧૩૩ જામનગર 

૧૧ શ્રી એચ.ડી.િીમાિી પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૬૨૨૪૨૫૫ -- -- આનદં કોલોની,રોડન.ં૨, મેસટલ િોસ્થપટલ પાછળ , જામનગર 

૧૨ શ્રી એન.એલ.માડંતિયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૫૬૪૮૬૬ -- -- ક્રુષ્િ કોલોની ન.ં૫,૫૮- હદ.્લોટ, જામનગર 

૧૩ શ્રી એચ.ડી.િાઢેર પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૨૭૫૨૪૬૮ -- -- કે.પી.શાિની િાડી બ્લોકન.ં૨૧૦,રામેશ્વર,જામનગર 

૧૪ શ્રી એ.પી.કારેલીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૬૨૪૦૭૭૯૭૬ -- -- રોયલ પષુ્પ પાકમ , શેરી ન-ં3, જામનગર. 
૧૫ શ્રી બી.કે.રાિલ પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૬૯૫૯૯૫૬ -- -- પ્રિાપનગર, ગરબી ચોક, જામનગર. 
૧૬ શ્રી િી.એન.રાિલીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૪૮૧૫૬૫ -- -- રિજિિ નગર બ્લોકન.ંએફ-૧૮/૬૪૪,જામનગર 

૧૭ કુ. કે.જે.નગહરયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૭૨૬૭૨૬ -- -- 
101,ક્રુષ્િરાિ એપાટમમેસટ, પાકમ કોલોની, િોગમસ પાકમ પાસ,ે 

જામનગર. 

૧૮ કુ. એ.એ.જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૬૯૮૬૫૫૬૬૭ -- -- 
જી.જી.િોસ્થપટલની પાછળ,ગાયત્રી ચોક, નિાગામ ઘડે, 

જામનગર. 
૧૯ શ્રી િાય.એન.િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૯૮૩૩૫૯૭૮ -- -- પટેલ કોલોની 9/2, ગિેશ ટેનામેસટ સામે, જામનગર. 
૨૦ શ્રી કે. એન. િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૭૨૪૩૪૮૦૦૮ -- -- પટેલ કોલોની 9/2, ગિેશ ટેનામેસટ સામે, જામનગર. 
૨૧ શ્રી િાય.જી.રાિા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૮૮૬૬૦૭૪૫૫૮ -- -- સીટી પોલીસ લાઇન, રૂમ ન-ંજી-3, જામનગર. 

૨૨ 
શ્રી કોમલ શાતંિલાલ 

ફળદુ 
પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૮૭૮૨૭૦૦૭૪   

જે.ય.ુિાનાિી,તનલકંઠ એ૫ટમેસટ,૪-માળ,૫ટેલ સમાિ 
સામ,ેજામનગર 

૨૩ 
શ્રીમતિ આર. િી. 

િારોિરીયા 
પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૯૮૬૦૩૪૨૪ -- -- પ્રદશમન ગ્રાઉસડ બ્લોકન.ં બી-5/76, જામનગર 

૨૪ શ્રી ય.ુ જે. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૬૮૭૭૧૦૦૧૧ -- -- 
C/O ઓ.કે.ચડુાસમા,નદંનિન પાકમ-2,બ્લોક 

C3/235,રિનીિસાગર રોડ, જામનગર 
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૨૫ શ્રી. એચ. સી. ચલ્લા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૯૮૨૪૮૭૦૬૮૩ 

-- -- "મોમાઈ ક્રુપા", રામનગર, શેરી-6, ગોકુલનગર સામે, જામનગર 

૨૬ શ્રી જે. એમ. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૯૮૨૪૪૧૧૧૪૧ 

-- -- પટેલ કોલોની શેરી ન.ં9/એ ના છેડ,ે જામનગર. 

૨૭ શ્રી એન. બી. ગાગીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૭૭૬૯૨૬ -- -- 
િરીયા કોલેિ, કૈલાશનગર સોસાયટી, શેરી-6, ગોકુલનગર, 

જામનગર 

૨૮ શ્રી એન.બી.નેગાઘંી પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૬૨૫૭૩૫૮   ગલુાબબાગ,એપાટમમેસટ,ખિંાલીયા નાકા પાસ,ેજામનગર 

૨૯ શ્રી કે. એસ. ગોંડલીયા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૨૪૨૧૯૧૯૮ -- -- 
બ્લોક ન.ં૧૦૨૦, જુનો હડુ્કો, રિજીિનગર, જામનગર-

૩૬૧૦૦૫ 

૩૦ શ્રી િી. ય.ુ બેલા પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૪૦૫૩૮૨૯૩૯ -- -- નાિા B-૧/5 બેડશે્વર સરકારી િસાિિ, જામનગર 

૩૧ કુ.પી.જે.ચડુાસમા ં પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૮૭૯૪૦૩૯૮૨   
૫૨-એ,શાતંિિન સોસાયટી,લાલિાડી 

શાળાનીસામ,ેિાપારોડ,જામનગર 

૩૨ 
શ્રીમિી 

આર.ડી.નદંાિીયા 
પેટાહિસાબનીશ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ----   

૧૬/૧૪ વ ૃદંાિનપાકમ ,રિજીિસાગરરોડ,પટેલપાકમ પાછળ, 

,જામનગર 

૩૩ શ્રી આર.પી.રાિલીયા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૮૯૮૦૭૩૯૫૬૮   ગિમેસટ કોલોની, બી- ૫/૭૨  , પ્રદશમન ગાઉસડ, જામનગર. 

૩૪ 
શ્રીમતિ 

એમ.એસ.માડંિીયા 
જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 

૯૪૨૭૦૫૦૨૫૫ 
-- -- 

શ્રી મગંલમ' ૭/૩ પટેલ કોલોની,સદુામાપરુી 
એપાટમ .સામ,ેજામનગર 

૩૫ શ્રી પી.પી.પડંયા જુ.કલાકમ  પ્રતિતનયકુ્િ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૪૧૦૮૩૫૯૫ -- -- ગિમમેસટકોલોની, બેડશે્વર, જામનગર. 
૩૬ શ્રી િી.એન.માકંડ જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૮૦૭૪૮૨૦ -- -- "શશીહદન"  ૨-મોમાઇનગર, ગાિંીનગર,જામનગર 

૩૭ શ્રી બી.એસ.નણળયાપરા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૯૭૯૧૦૨૩૭૫ -- -- 
િહરયા પ્રજાપતિ સમાિિાડી,કતપલેશ્વર િોસ્થપટલની 

બાજુમા,ંજામનગર 

૩૮ શ્રી એ.ડી.િામેચા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૫૧૦૫૯૧૫૪૬ -- -- 
"ક્રુષ્િ કંુિ" ખારાકુિા, સેિાિાડ સામ,ે સેસરલ બેંક 

રોડ,જામનગર 
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૩૯ શ્રી પી.એલ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૯૪૨૭૫૭૪૮૧૫ 

-- -- "પ્રશાિં" સીસડીકેટ સોસાયટી,ગલુાબનગર,જામનગર 

૪૦ શ્રી િાય.જે.ઝાલા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૯૯૨૫૧૨૨૪૮૨ 

-- -- તનમમળનગર શેરી નબંર-૪, રામેશ્વરનગર,જામનગર 

૪૧ શ્રી એ. એ. મકિાિા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૮૧૫૬૦૬૫૦૭૩ 

-- -- B/20 બેડશે્વર સરકારી િસાિિ, જામનગર 

૪૨ શ્રી એ.એન.િાછાિી પટાિાળા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૫૮૬૪૦૫૩૫૪ -- -- 
મયરુનગર, પ્રજાપતિની િાડીની સામ,ે તનલકંઠ એપાટમમેસટ, 

જામનગર. 

૪૩ શ્રી એમ.આર.દિ ે પટાિાળા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૯૯૦૪૪૭૧૫૨૭ 

-- -- ગાિંીનગર બ્લોકન.ં ડી-૪૭ રેલિે થટેશન બાજુમા,ં જામનગર 

૪૪ શ્રી એ.જી.િાઝડકા પટાિાળા ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ 
૯૯૨૪૪૧૯૦૯૫ 

-- -- એરફોસમ થટેશન ન.ં૧ ક્ર્િા.ન.ં૭૩૦/૩, જામનગર 

 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જૂનાગઢ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી પી.એન. પોપટ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ ૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

૧૦૧,.મલ્િાર એપા.સરુસગંમ રેસી. ઝાઝંરડા રોડ જુનાગઢ 

૨ શ્રી જે.સી. હિદડ 
ઇ.ચા. અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

૧૦૧, સરથિિી એપાટમમેસટ ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૩ શ્રી ડી.એન. િાજા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ણગરનાર દરિાજા જુનાગઢ 

૪ શ્રીમિી એ.એચ. પેિાિી હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સરકારી ક્િાટમર, સરદાર બાગ જુનાગઢ 
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૫ શ્રી કે.કે. પરસાિીયા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
રિછોડ નગર, ઝાઝંરડા રોડ જુનાગઢ 

૬ 
શ્રીમિી એસ.ટી. 

પરસાિીયા 
નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

મોિી પેલેસ ગોલ્ડ, ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૭ શ્રી એચ.ટી. માડંિપરા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ઝાઝંરડા રોડ જુનાગઢ 

૮ શ્રી જે.એમ. ઝાલા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
શશીકંુિ પાસે, નિી કલેક્ટર કચેરી પાસે જુનાગઢ 

૯ શ્રી એ.એમ. ગઢિી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સરકારી ક્િાટમર, દાિારમઝંીલ જુનાગઢ 

૧૦ કુ.એસ.કે. બોરસાિીયા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સરકારી ક્િાટમર, દાિારમઝંીલ જુનાગઢ 

૧૧ શ્રી એલ.એન. તસસોહદયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
“શસ્ક્િ કૃપા”, નિરત્ન પાકમ , ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૧૨ શ્રી બી.કે. બતંિયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ફુલનાિ એપાટમમેસટ,ફુલનાિ નગર, બાયપાસ જુનાગઢ 

૧૩ શ્રી િી.બી. જાની પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ડીમ લેસડ સોસાયટી, આલ્ફા થકુલ પાસે જુનાગઢ 

૧૪ કુ.એચ.બી. મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
“િિાગિ”,મારૂતિનગર મધરુમ જુનાગઢ 

૧૫ શ્રી એસ.એ. અઘરેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
૨૦૪,શ્રી િલ્લિ એપા. ઝાઝંરડા રોડ જુનાગઢ 

૧૬ શ્રી એન.કે. િાસિાિી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
રિછોડ નગર, ઝાઝંરડા રોડ જુનાગઢ 

૧૭ શ્રી એમ.આર. અંબાિી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
િોષીપરુા,આદશમનગર, જુનાગઢ 

૧૮ કુ.એચ.આર. બકોત્રા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ટીંબાિાડી જુનાગઢ 

૧૯ શ્રીમિી એસ.જે. મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
રાયજીનગર, મોિીબાગ પાસે જુનાગઢ 

૨૦ 
શ્રીમિી આર.િી. 

લાડાિી 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

તસિનાિ મહંદર પાસે, ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 
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૨૧ કુ.એન.િી. સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સમીર એપા. ગાિંીગ્રામ જુનાગઢ 

૨૨ શ્રી કે.એચ. મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
બેલા,પો. ણબલખા, િા.જી. જુનાગઢ 

૨૩ કુ.એચ.પી. ડોબરીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
આદશમનગર, ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૨૪ કુ. ટી.બી. લાલપરા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
આલાપ એપા. મિશેનગર, ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૨૫ કુ.કે.કે. બારૈયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
થનેિલ પાકમ , જુનાગઢ 

૨૬ કુ. જે.એલ. ભિુા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ગાયત્રી ટેના. િોષીપરુા, જુનાગઢ 

૨૭ કુ. ડી.િી. બલદાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
થનેિલ પાકમ , નિી કલકે્ટર કચેરી પાસે જુનાગઢ 

૨૮ શ્રી ટી.કે. પરુોહિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ડબાગલી,િિઝારી ચોક જુનાગઢ 

૨૯ શ્રી બી.ડી. વ્યાસ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
દીપાઝલંી,આનદંનગર જુનાગઢ 

૩૦ કુ. આર.િી. રાિલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
નિી કલેક્ટર કચેરી પાસે જુનાગઢ 

૩૧ 
શ્રીમિી જે.આઇ. 

ડડેાિીયા 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

િોરાજી, જી. રાિકોટ 

૩૨ કુ. જે.આઇ. દિ ે પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સી-૬૦૨,સનસાઇન પલેેસ, િિંલી રોડ જુનાગઢ 

૩૩ શ્રી એસ.એ. બખુારી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
બકુર ફળીયા,અિસટા ટોકીઝ પાસે જુનાગઢ 

૩૪ શ્રી બી.જે. બારડ જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સરકારી ક્િાટમર, દાિારમઝંીલ જુનાગઢ 

૩૫ શ્રીમિી કે.પી. સાણંચલા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
િોષીપરુા, જુનાગઢ 

૩૬ શ્રીમિી ય.ુય.ુ સોલકંી જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
થનેિલ પાકમ , નિી કલકે્ટર કચેરી પાસે જુનાગઢ 

૩૭ કુ. એમ.ય.ુ નદંાિીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ફુલનાિ એપાટમમેસટ,ફુલનાિ નગર, બાયપાસ જુનાગઢ 
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૩૮ કુ.કે.એચ. નદંાિીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
દીપાિલંી-૨ ટીંબાિાડી જુનાગઢ 

૩૯ શ્રી એન.બી. પોપટ જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
આલફા થકુલ પાસે જુનાગઢ 

૪૦ શ્રી કે.બી. તસસોહદયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સરકારી ક્િાટમર, દાિારમઝંીલ જુનાગઢ 

૪૧ કુ.એન.પી. કરંગીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
થનેિલ પાકમ , તમરા નગર,જુનાગઢ 

૪૨ શ્રી આર.ડી.મહિડા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ણગરનાર દરિાજા જુનાગઢ 

૪૩ શ્રી પી.એન. કાિરીયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૪૪ શ્રી એસ.પી. પડંયા જુ.કા. ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
ગાયત્રી થકુલ પાછળ,ઝાઝંરડા રોડ, જુનાગઢ 

૪૫ શ્રી એચ.જે. મારડીયા પટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
કંુિારિાડા, જુનાગઢ 

૪૬ શ્રી જે.સી. ફીચડીયા પટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
નિી કલેક્ટર કચેરી પાસે જુનાગઢ 

૪૭ શ્રી િી.એ. િરીયલ પટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
સલાટિાડા, જુનાગઢ 

૪૮ શ્રી પી.કે. ખાિદાર પટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
દ્વારકાપરુી સોસાયટી, જુનાગઢ 

૪૯ શ્રી જે.એ. િડંારી પટાિાળા ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ----- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 
દીપાિંલી સોસાયટી,ટીંબાિાડી, જુનાગઢ 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિીસાગર-લિુાિાડા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ િગ્યા ખાલી- 
જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯  -   
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૨ શ્રી જે.સી.પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ 

૯૪૨૭૦૮૬૫૦
૫ 

- 
treasury-mahisagar@ 

gujarat.gov.in 
અંણબકા સોસાયટી,લિુાિાડા 

૩ શ્રી કે. જે. રાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ, રાિા િાસ,ઘાટી 

ફળી, લિુાિાડા 

૪ શ્રી  બી.પી.ચરપોટ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯    
માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ, રાિા િાસ,ઘાટી 

ફળી, લિુાિાડા 

૫ શ્રી િાય. આર. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
સાઇંબાબા મહંદર પાસે, બ્રાહ્મિિાડી,સાઈ બાબા મહંદર 

પાસ,ેબ્રામિ િાડી લિુાિાડા 

૬ શ્રી જે. િાય. માનજી નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
ફાિમા મથજીદ પાસે, ઘાચંીિાડા,ફિમા મસ્થિદ પાસ,ે 

લિુાિાડા 

૭ શ્રી એ. ટી. િઢીયાર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
પીપળી બજાર, માડંિી પાસ,ેપીપળી બજાર,મડંાિી પાસ,ે 

લિુાિાડા 

૮ શ્રી કે.આર.પરમાર નાયબ હિસાબનીશ - - - -  
 

- 
૯ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ હિસાબનીશ - - - -  - 
૧૦ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ હિસાબનીશ - - - -  - 

૧૧ શ્રી કે. કે. િેરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  

આર.બી.માછીના મકાનમા,ં આદશમ થકુલની 
પાસ,ેઆર.બી.માછીના મકાનમા,આદશમ થકુલની પાસે, 

લિુાિાડા 
૧૨ શ્રી સી. બી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  સિુારિાડા,સિુાર િાડા, લિુાિાડા 

૧૩ શ્રી એ. એ.. િોરા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
ફાિમા મથજીદની બાજુમા,ં ઘાચંીિાડા, ફિમા મસ્થિદ પાસે, 

લિુાિાડા 

૧૪ શ્રી બી. એન. પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
સાઇંબાબા મહંદર પાસે, બ્રાહ્મિિાડી, સાઈ બાબા મહંદર 

પાસ,ેબ્રામિ િાડી, લિુાિાડા 

mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
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૧૫ કુ. જે. કે. મછાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  નાના સિુારિાડા, પરા બજાર,નાના સિુાર િાડા, લિુાિાડા 

૧૬ શ્રી એફ. એસ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
સાઇંબાબા મહંદર પાસે, બ્રાહ્મિિાડી, સાઈ બાબા મહંદર 

પાસ,ેબ્રામિ િાડી, લિુાિાડા 
૧૭ શ્રી બી.બી.ગલચર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  બી.એસ.એન.એલ ઓફીસની પાછળ િરિરી રોડ અમદાિાદ 
૧૮ શ્રી સી.કે.મનાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  મ.ુનિાગામ પો.કસાિા િાલકુો મેઘરિ  અરિલ્લી 
૧૯ શ્રી પી.કે.દેસાઈ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  બી.એસ.એન.એલ ઓફીસની પાછળ િરિરી રોડ અમદાિાદ 

૨૦ શ્રી એસ.કે.દેસાઈ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  બી.એસ.એન.એલ ઓફીસની પાછળ િરિરી રોડ અમદાિાદ 

૨૧ શ્રી જે.આર.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  બી.એસ.એન.એલ ઓફીસની પાછળ િરિરી રોડ અમદાિાદ 

૨૨ શ્રી એ.એસ.પટેલીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ,માકેટીંગ યાડમની 

બાજુમા, લિુાિાડા 
૨૩ શ્રી જે.પી.િગોરા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  ગાયત્રી સોસાયટી ,િરિરી રોડ લિુાિાડા 
૨૪ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - -  - 
૨૫ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ - - - -  - 

૨૬ શ્રી પી. એન. નીનામા જુ. કલાકમ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  
માકેટીંગ યાડમની બાજુમા,ં સિંરામપરુ રોડ, માકેટીંગ યાડમની 

બાજુમા લિુાિાડા 
૨૭ શ્રી આર. એમ. પરમાર જુ. કલાકમ ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  એસ. કે. િાઇથકુલની બાજુમા ંલિુાિાડા 
૨૮ શ્રી એ. એમ. પરમાર જુ. કલાકમ  - ૦૨૬૭૪ - ૨૫૦૪૪૯ - - - ગોકુલેશ સોસાયટી,ગોક્લેશ સોસાયટી, બાલાશીનોર 

૨૯ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - -  - 
૩૦ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - - -  - 
૩૧ શ્રી એન.ય.ુચૌિાિ પટાિાળા - ૦૨૬૭૪ - ૨૫૦૪૪૯ - -  રે.પાડંિા,લિુાિાડા- 
૩૨ શ્રી જે. બી. ચૌિાિ પટાિાળા ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  કોટેિ િોથપીટલ,કોટેિ િોસ્થપિલ , લિુાિાડા 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિસેાિા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી પી.એસ.મોદી જિ.તિ.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ 

(૧)૭૫૬૭૦૨૩૧
૪૭ 

(૨)૯૯૯૮૩ 
૩૦૮૪૫ 

૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 
- બી-૬,ઉત્સિબગંલોઝ સખુાપરુા મિસેાિા-૩૮૪૦૦૨ 

૨ શ્રી િી.એ.પ્રજાપતિ અ.તિ.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૯૮૭૫૧૪૪૭ 
૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 
-- 

બી-૭૩,તિરૂપતિટાઉનશીપ, 
અશોકાિોટેલનીપાછ્ળ 

નાગલપરુ મિસેાિા 

૩ શ્રીમિી સી.એસ.શમામ હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૧૫૭૫૯૯૫૩૮ 
૨૨૧૫૩૦ 

કચેરી 
--- 

૧૦-રાિે બગં્લોઝ,ગ્રીન સીટી સોસાયટીની સામે ,મોઢેરા રોડ 
મિસેાિા-૨ 

૪ 
શ્રી આર.ડી.ચાિડા 

 
 

હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૭૪૫૪૪૮૨૫ ૨૨૧૫૩૦  
મ.ુપો.િોટાિા િા.મિસેાિા 

 

૫ 

 

શ્રી એમ.એમ.સોની 
 

હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૮૯૮૬૭૪૨૨૯ ૨૨૧૫૩૦  
એચ/૩,તશિમફ્લેટ ,જી.ઇ.બી.સામ.ે તિસનગર રોડ 

મિસેાિા 

૬ શ્રી એસ.એસ.નાડોદા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૦૯૫૩૬૯૧૮ ૨૨૧૫૩૦  
એ-૯૭, તિરૂપતિ શાિીબાગ ટાઉનશીપ,રાિનપરુ 

રોડ,મિસેાિા-૨ 

૭ શ્રી બી.િી.ચૌિરી ના.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૨૪૨૬૨૫૮૨ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
-- ૯,િનલક્ષ્મી બગં્લોઝ,િોબીઘાટ,મિસેાિા 

૮ શ્રી જી.એમ.પ્રજાપતિ ના.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૦૯૧૭૯૭૩૫ ૨૨૧૫૩૦ 

 
-- મુ.ંપો.બાસિા,િા.તિસનગર્ 
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૯ શ્રી ડી.ડી.ચૌિરી ના. હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૨૫૬૩૫૭૪૫ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
 દેલા િા.જિ.મિસેાિા 

૧૦ શ્રી પ્રતિક કે.પટેલ ના. હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૯૮૦૬૮૮૦૭ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
- ્લોટન.ં૭૬૬/૨,સેકટર-૭/બી,ગાિંીનગર 

૧૧ શ્રી સી.કે.પટેલ ના. હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૭૮૭૪૦૪૪૦૮૮ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
- 

મુ.ંખરસદા  પો.દિાડા 
િા.જી. મિસેાિા 

૧૨ શ્રીમિી ડી.ડી.ગમાર ના. હિ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૨૭૪૨૪૨૮૬ ૨૨૧૫૩૦  

મ.ુઢોલીયા,પીન ન.ં૩૮૫૧૩૫ 
િા.અમીરગઢ જિ.બનાસકાઠંા 

 

૧૩ શ્રી જે.િી.પટેલ ્
પે.હિ. 

 
૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૯૧૭૪૩૧૫ ૨૨૧૫૩૦  

બી-૬, િરિી બગં્લોઝ, 
તિસનગર રોડ ,મિસેાિા 

 

૧૪ 
શ્રી િી.આર.પટેલ 

 
 

પે. હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૧૩૦૭૧૬૦૯ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
-- ૪૭-સામિેદ-૩,દેિતષિ બગંલોઝ ની પાછળ, તિસનગર 

૧૫ 
 
 

કુ.કે.બી. િોષી 

 
 

પે.હિ. 

 
 

૦૨૭૬૨ 

 
 

૨૨૧૫૩૦ 

 
 

૯૪૨૯૭૩૭૧૪૬ 

 
 

૨૨૧૫૩૦ 

 

-- 

 
 

૬૬/નિીકા૨કુન ચાલ મિસેાિા 

૧૬ કુ.અલ્પા બી.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૬૧૮૦૯૬૧ ૨૨૧૫૩૦ 

 
- પડંયાશેરી, અમિોલ દ૨િાિો િડનગ૨ 

૧૭ 
શ્રીમિી ટી.ડી.રામી 

 
પે.હિ. ૦૨૭૬૨ 

૨૨૧૯૧૭ 

 
૯૫૫૮૦૧૪૫૪૪ 

૨૨૧૫૩૦ 

 
- 

૧/શીિલપાકમ તિ-૩ 

તિસનગ૨ રોડ મિસેાિા 

૧૮ શ્રી આઇ.એસ. િૈશ્ય પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૭૬૮૦૭૭૯ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
-- ૮,શાિંીકંુિ સોસા.િડે પોથટ ઑહફસની બાજુમા ં,મિસેાિા 
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૧૯ શ્રી પી.એ.પરમાર 
પે.હિ. 

 
૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૪૨૯૧૨૧૫૧૧ 

૨૨૧૫૩૦ 

 
- 

સી-૫, સરકારી િસાહ્િ , 
અંબાજીપરા, મિસેાિા 

૨૦ 

શ્રી એસ.પી.પટેલ 
 
 
 

પે.હિ. 
 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૦૯૬૬૦૩૬૪ ૨૨૧૫૩૦ - 
૩/એ,અરતિિંદનગરસોસાયટી,તિિાગ-૧કાસંાએન.એ.તિથિાર 

, તિરુપતિ મોલ ની સામે ,તિસનગર 

૨૧ શ્રી એ.કે.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૪૨૮૪૫૮૯૦૦ ૨૨૧૫૩૦ - 
૩,િસુિંરાસોસાયટી,તિસનગર 

રોડ,ગાયત્રીમહંદરનીસામ,ેમિસેાિા 

૨૨ શ્રી બી.કે.ચૌિરી પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૨૪૨૬૩૯૨૯ ૨૨૧૫૩૦  ૨૫,ખોહડયાર સોસાયટી,દૂિસાગર ડરેી પાસે, મિસેાિા 

૨૩ કુ.એમ.જી.િરિાિી 
 

પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૯૭૪૯૯૬૫૯૧ ૨૨૧૫૩૦ - 
સરકારી ગોડાઉન પાસે, 
મ.ુપો.કડી. જિ.મિસેાિા 

૨૪ શ્રી કે.એ.ગઢિી પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૮૯૮૧૩૧૯૫૪ ૨૨૧૫૩૦ - 
તિરૂપતિ િષમ રેસીડસેસી,માનિ આશ્રમ ચોકડીપાસે, મિસેાિા-

૨ 

૨૫ કુ.નમ્રિા એ.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૧૪૩૯૭૯૬૪ ૨૨૧૫૩૦ - સરદાર પટેલ ની પોળ , ગોતિિંદ ચકલા, તિસનગર 
૨૬ તમત્તલ આર.દેસાઇ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૪૨૭૧૫૫૯૬૪ ૨૨૧૫૩૦ - થિાગિ બગંલોઝ,રામોસિા ચોકડી,મિસેાિા-૨ 
૨૭ કુ.િીના આર.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૮૧૨૮૦૩૬૦૭૯ ૨૨૧૫૩૦ - ૩૭,નિી કારકનૂ ચાલ, બીલાડી બાગ પાસ,ે મિસેાિા 

૨૮ મતનષા એન.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૮૩૦૬૧૩૬૩૧૭ ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુપો. પનુાસિ  િા.જિ.મિસેાિા 

૨૯ 
શ્રીમેિી 

આર.એલ.ચૌિરી 
પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૩૭૮૮૫૨૧૩ ૨૨૧૫૩૦ - 

મોટોમાઢ,મ.ુખડંોસિ, િા.તિસનગર 

જિ.મિસેાિા 
૩૦ નેિા બી.પ્રજાપતિ પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૧૭૩૩૦૪૪૮૮ ૨૨૧૫૩૦ - AA/18,તિરૂપતિશકુનબગંલોઝ,રાિનપરુ રોડ,મિસેાિા  
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૩૧ કુ.રીિલ જી.મકિાિા પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૮૯૦૫૦૮૮૩૮૯ ૨૨૧૫૩૦ - 
૧૬, િય ચામુડંાનગર સોસાયટી,તિસનગર લીંક 

રોડ,મિસેાિા-૧ 

૩૨ શ્રી એ.પી.પરમાર પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૯૮૦૭૧૬૬૫ ૨૨૧૫૩૦ - 
્લોટન.ં૨૪૮/૨,સેકટર૪/એ, 

ગાિંીનગર 

૩૩ 

 
 
 

શ્રી જે.એમ.ચૌિાિ 

 
 

પે.હિ. 

 
 

૦૨૭૬૨ 

 
 

૨૨૧૯૧૭ 

 
 

૮૮૬૬૧૪૧૬૦૪ 

 
 

૨૨૧૫૩૦ 
- 

 
 

૫૪૬, પાનાચદં નુ ંડિલેુ,ંરાજીિ નગર ની બાજુમા,ંરામનગર 
,સાબરમિી,અમદાિાદ 

૩૪ શ્રી િી.એચ.ચૌિરી પે.હિ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૭૧૪૧૩૧૫૨૫ ૨૨૧૫૩૦ - મ.ુધ્રાડંિ િા.હદયોદર, જિ.બનાસકાઠંા, 
૩૫ ખાલી િગ્યા પે.હિ       
૩૬ ખાલી િગ્યા પે.હિ       

૩૭ શ્રી એમ.કે.૫૨મા૨ જુ.કા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૨૪૫૫૦૯૩૨ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
- ૧૦/મનુ લાઈટ સોસા. સોમનાિ રોડ  મિસેાિા 

૩૮ શ્રી જે. એલ.ચૌિરી જુ.કા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૭૮૭૨૫૮૬૧ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
- મ.ુપો.બામોસિા િા.જી.મિસેાિા 

૩૯ શ્રીએસ.એમ.પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ 

૯૪૨૮૯૫૫૫૮૪ 

 

 
૨૨૧૫૩૦  

મ.ુપો.ઉદ્લપરુ ,િા.તિસનગર 
 

જિ.મિસેાિા 

૪૦ શ્રી સી.પી.પટેલ ્ જુ.કા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૬૬૨૪૮૮૪૦૯ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
- મીઠીઘારીયાલ, િા.બેચરાજી જિ.મિસેાિા 

૪૧ શ્રી િી.કે.રાિલ જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૨૫૨૬૬૫૮૯ ૨૨૧૫૩૦ - 
બી/૮૦-સાતંનધ્ય રેસીડસસી શ્રીપાલિી આગળ,રાિનપરુ 

રોડ,મિસેાિા 

૪૨ શ્રી પકંિ એ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૪૨૯૨૨૫૮૪૮ ૨૨૧૫૩૦ - 
હરષ્િનગર સોસાયટી,પીલદુરા 

િા.જિ.મિસેાિા 
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૪૩ કુ.ડી.બી.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૯૧૭ ૯૬૬૨૫૧૧૩૯૦ ૨૨૧૫૩૦ 

 
 

એએ/૫૩-તિરૂપતિ સોમેશ્વર પાર્ક  સોસાયટી,માનવ આશ્રમ 
ચોર્ડીપાસે મહસેાણા  

૪૪ શ્રી જે.એસ,ઠાકો૨ 
૫ટાિાળા 

 
૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૦૪૫૮૪૩૫૭ ૨૨૧૫૩૦ 

 
- 

લિુાર સોસાયટી સામ,ે મગ૫રા મિસેાિા-૨ 

 

૪૫ ખાલી િગ્યા 
૫ટાિાળા 

 
      

૪૬ ખાલી િગ્યા 
૫ટાિાળા 

 
      

૪૭ ખાલી િગ્યા 
૫ટાિાળા 

 
      

૪૮ ખાલી િગ્યા 
૫ટાિાળા 

 
      

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મોરબી 

રમ નામ િોદો 
એસ.ટી 
ડી કોડ 

ફોન નબંર 
ફેિ નબંર ઇ-મેઇલ સરનામ ુ

કચેરી ઘર 
(૧
) 

(૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ કુ.કે.એલ.િઘલેા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ ૭૫૬૭૮૯૮૦૬૩ - 

treasury-mor@ 
gujarat.gov.in 

લાલબાગ,સરકારી િસાિિ ક્િાટમર ન:ં ડી-૩/૧૬,મોરબી-
૨. 

૨ શ્રી એચ.જી.ઠકરાર હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૨૫૮૦૦૮૦૩ - - િિતશલા એપાટ્મમેંટ , છાત્રાલય પાસે મોરબી 
૩ શ્રી કે.આર.ઉિરેજા ના.હિ. '' '' ૯૯૨૫૯૮૩૮૦૮ - - રામતિિયનગર,નરસગં ટેકરી પાછળ, મોરબી-૧. 
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૪ શ્રી એસ.સી.કારીયા ના.હિ. '' '' ૯૪૨૮૨૫૩૧૧૭ - - િમેકંુિ, ૨-મિસેદ્રપરા, સપુર ટોકીિ પાસે, મોરબી. 

૫ શ્રી ડી.જી.ડાિી પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૯૨૫૬૪૮૯૫૮ - - 
લાલ બાગ કેઁપશ સરકારી ક્િાટેસ ન ં૨૩ બ્લોક ન ં૪ 

મોરબી 
૬ શ્રી જે.એન.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૯૨૪૬૨૪૦૦૨ - - c/o એમ.પી.કિિરીયા,આશાપરુા પાકમ ,િાિડી રોડ,મોરબી. 

૭ 
શ્રી 

એસ.એન.દેસમખુ 
પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૭૧૨૩૪૮૮૯૮ - - લાલબાગ સરકારી િસાિિ બી-૧-૨/૭,મોરબી-૨. 

૮ શ્રી એસ.આર.ઝાલા પેટા હિસાબનીશ " " ૯૮૭૯૩૧૨૨૨૯ - - મિસેદ્રપરા શેરી ન-ં૧૨, લાિી રોડ સામ,ે મોરબી. 

૯ 
શ્રી 

આર.જી.માકડીયા 
પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૩૧૩૧૦૭૧ - - 

શ્રીજી પેલસે બ્લોક-૫૦૨, નટિર પાકમ-ફ્લોરા સોસાયટી 
સામ,ેમોરબી 

૧૦ શ્રી િાય. આર. િટ્ટી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૮૨૦૦૦૭૩ - - સોમૈયા સોસાયટી, રેિા પાકમ , મોરબી-૨ 
૧૧ શ્રી એન.પી. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૨૫૨૨૨૪૨૮ - - ઉમીયા સોસાયટી , રિાપર રોડ મોરબી 

૧૨ શ્રી એમ.એસ.િાઢેર પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૮૮૬૬૭૨૧૯૨૭ - - 
તશિ સદન,ગામોટ શેરી, કુશ જ્િેલસમ સામે, ગ્રીન ચોક 

મોરબી 
૧૩ શ્રી એમ.એ.ગઢિારા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૫૫૮૪૮૭૩૮૯ - - લોમ જીિન પાકમ-૧, િાિડી રોડ, મોરબી. 

૧૪ શ્રી કે.પી.ગોથિામી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૬૮૧૨૬૦૫ - - 
શિુ હિલ્સ, રિાપર રોડ, કેનાલ ચોકડી પાસે, િેલકમ 

પાટી ્લોટની સામ,ે મોરબી. 
૧૫ શ્રી કે.પી.બાિરિા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૭૨૮૦૪૫૧ - - સિાિાર-૧, રિાપર આલાપ રોડ, મોરબી. 

૧૬ શ્રી પી.ટી.લીખીયા પેટા હિસાબનીશ '' '' ૯૯૧૩૫૨૮૨૫૪ - - 
૧૦૬-િિશીલા એપાટ્મેંટ .પટેલ કસયા છાત્રાલય 

પાસ.ે.સનાળારોડ.મોરબી 
૧૭ કુ એ.એ. ખોખર જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૭૨૭૩૬૬૭૭૦ - - કાપડ બજાર ગઢની  રાગં, તસપાઇ શેરીન:ં ૨, મોરબી-૧. 
૧૮ શ્રી ડી.ડી.જાડજેા જુતનયર ક્લાકમ '' '' ૯૯૭૮૨૦૬૪૬૪ - - રૂષિનગર-૩. બ્લોક-૬૨, મોરબી-૨ 
૧૯ શ્રીમિી જે.એ.લાડકા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૯૭૪૮૧૫૦૬૫ - - કાલીકા ્લોટ શેરીન-ં૧, બાિાજીના જીન સામે, મોરબી 

૨૦ 
શ્રી એન. 

એલ.પરમાર 
પટાિાળા   '' '' '' ૯૯૧૩૨૨૨૭૦૭ - - લાલબાગ સરકારી િસાિિ બી-૧-૫/૨૬,મોરબી-૨. 
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                                     જિલ્લા તિિોરી કચરેી ,ખેડા-નડીઆદ  

અન.ુ
ન.ં 

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

ઓહફસ ઘ૨    

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી સી. જી. કાછીઆ જિલ્લા તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe 

@gujarat.gov.in 

૧૬, મકુ્િાનદંનગર સોસાયટી, જૈતમની પાકમ સામ,ે ઇન્સદરા ગાિંી માગમ, 
નડીઆદ - ૩૮૭૦૦૨ 

૨ શ્રી આર .ઝેડ. પટેલ અતિક તિિોરી અતિકારી ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૯૮૮૮૦૨૫૯ 

 
૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe 

@gujarat.gov.in 
૧-બી કમમભમુી સોસાયટી, માઇં મહંદર રોડ, નડીઆદ 

૩ શ્રી એફ. એલ. ચૌિાિ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૨૫૩૪૫૩૪૪ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

c/o ૧૦, પાિમિીનગર, સીિીક િોથપીટલ સામ,ે નડીઆદ 

૪ શ્રી એમ. પી. મેકિાન હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૭૯૫૮૩૮૩૦ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૭ પેરીસપાકમ સોસાયટી ઇસદીરા ગાિંી માગમ નડીઆદ 

૫ કુ. એમ. જી. શાિ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૭૯૫૮૯૪૧૧ 

 
૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૧૫, તનતમષા ટેનામેસટ, હકશન સમોસાનો ખાચંો, નડીઆદ 

૬ શ્રીમિી જે. એ. દેસાઇ. નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૭૯૧૦૫૯૪૩ ૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe 

@gujarat.gov.in ૩૦૧ રામ-ને ્લાઝા ખારીિાિ રોડ દાડંીયા બજાર િડોદરા 

૭ 
શ્રીમિી પી. બી. 

દેસાઇ 
નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 

૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૪૮૮૯૩૯૧૪૦ ૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe 

@gujarat.gov.in મ.ુ િાડગડુ િા. આિદં 

૮ શ્રી  એસ. સી. ઠક્કર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૮૪૧૫૦૦૫ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૭, પેરીસ પાકમ સોસાયટી, ઇસદીરા ગાિંી માગમ, નડીઆદ 

૯ શ્રી એલ .બી .ઠાકોર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૮૯૦૩૬૯૯ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૧૩ ચદં્વસેત ુસોસાયિી, પીિીસી રોડ, નડીઆદ 



88 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૧૦ શ્રી બી એ. રોહિિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૩૪૭૮૫૦૬૪૭ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૧૩ ચદં્વસેત ુસોસાયિી, પીિીસી રોડ, નડીઆદ 

૧૧ કુ. એમ. એન., બિેકા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૯૮૫૮૩૯૨૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in સીઓન થરીટ, તમશન રોડ, મેિોડીસ ચચમ પાછળ નડીઆદ 

૧૨ શ્રી ય.ુ એ. લખારા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૭૯૭૩૬૩૦૭ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

બી-૪ સરકારી િસાિિ 

નડીઆદ 

૧૩ શ્રી બી. જે. પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૨૫૮૩૭૯૭૩ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૩૫/સૌિસય પાકમ સોસાયટી તમશન રોડ, નડીઆદ 

૧૪ 
શ્રી મો.આહદલ. એમ. 

શેખ. 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 

૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૧૭૩૧૯૮૮૬૯ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૬, અશરફી પાકમ-૨, મોિહદસ-એ-આઝમ મથજીદ, નડીઆદ 

૧૫ શ્રી આર.સી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૯૮૩૭૩૦૫૪ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in કલ્યાિ કંુિ સોસાયટી, મીલ રોડ નડીઆદ 

૧૬ શ્રી એમ.એન.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૭૩૫૯૧૧૫૬૪ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

3- રામક્રુપા સોસાયટી ઝલક િોટલ સામે નડીઆદ 

૧૭ શ્રી જે.સી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૭૫૬૭૭૭૭૭૪૧ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ/૧ ઉમગંપાકમ ઈસદીરા ગાિંી માગમ નહડઆદ 

૧૮ 
શ્રી મોિસીન. એમ. 

શેખ. 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 

૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૨૫૩૨૪૩૦૪ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૩૬-એ બારકોશીયા રોડ,શાલીમાર સોસાયટી, નડીઆદ 

૧૯ શ્રીમિી િી.ટી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૮૯૯૯૪૩૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in સિોદય સોસાયટી સેસટમેરી થકુલ પાછળ, નહડઆદ 

૨૦ શ્રી એમ.િી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૭૪૨૯૦૩૫૬ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૩૬/ નિરેૂ નગર પીિ રોડ, નહડઆદ 
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૨૧ શ્રી આર. સી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૭૬૯૮૨૪૩૩૪૩ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ઇ-૫૪ કમમિીર નગર-૨ નિા બીલોદરા નડીઆદ. 

૨૨ શ્રી એસ જી. સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૪૬૦૦૭૩૫૦૭ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

બી-૧ સરકારી િસાિિ 

નડીઆદ. 

૨૩ શ્રી એ. આર. નીનામા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૬૩૮૪૪૩૨૩૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૧૫/૧૬૧ શસ્ક્િ કંુિ સિુાષ નગર તમલ રોડ નડીઆદ 

૨૪ શ્રી એસ.એચ. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૧૨૮૯૪૫૧૭૫ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૧૯- કલ્પના સોસાયટી મીશન રોડ નડીઆદ 

૨૫ શ્રી કે. એચ. બ્રહ્મિટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૯૨૧૨૧૩૧ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૧૬, સાિમકપાકમ સોસાયટી, પટેલ બેકરી પાસે, નડીઆદ 

૨૬ કુ. એન. એમ. શેખ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૫૩૭૫૨૦૯૯૬ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૩૬, શાલીમાર સોસાયિી બારકોશીયા રોડ, નડીઆદ 

૨૭ કુ. પી.એસ. ટલર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૭૩૫૯૯૭૦૬૫ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ-૧૩ ચદં્વસેત ુસોસાયટી, પીિીસી રોડ, નડીઆદ 

૨૮ 
કુ. એચ. .એ 

અમરાિિીિાલા 
પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૮ 

૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૭૭૭૯૦૭૭૨૭૬ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૧૭૧૪, જાનીનુ ંડિલેુ ંકાચની મથજીદ પાસે અમદાિાદ 

૨૯ શ્રી એચ.કે.શાિ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૨૪૭૧૯૩૪૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in બી-૮/રાિ એપાટમમેસટ  તિશાલ નગરરોડ ઇસનપરુ અમદાિાદ 

૩૦ શ્રી કે.એમ.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૧૪૧૨૫૮૮૭૭ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

ય/ુ૭સરકારી િસાિિ 

નડીઆદ 

૩૧ શ્રી એન.જે.તત્રિેદી જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૫૧૦૩૨૧૫૮૪ ૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe 

@gujarat.gov.in ૩૦૨ મધપુષુ્પ એપાટમમેસટ સિંરામ મહંદર પાસે નહડઆદ 
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૩૨ શ્રી જી.કે.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૫૮૬૫૮૨૫૮૭ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૩૬/સૌિસય પાકમ સોસાયટી તમશન રોડ, નડીઆદ 

૩૩ શ્રી એચ.પી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૦૪૬૧૧૮૭૨ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૧૨, તસલ્િર પાકમ સોસાયટી કોલેિ રોડ, નહડઆદ 

૩૪ શ્રી બી. પી. કા.પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૯૩૨૩૪૨૩ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in કિાટસમ નડીયાદ નગરપાણલકા પાસે નડીયાદ. 

૩૫ શ્રી િી. એમ. પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૬૮૮૨૫૨૪ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

ગામ – ઝડંા 
િા – કપડિિં 

૩૬ શ્રી એસ.આર.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૨૫૭૮૭૦૩૧ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in એ/૪ શીિલપાકમ સોસાયટી, પીિ રોડ નહડઆદ 

૩૭ શ્રી િી.એન બ્રિમિટ્ટ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૨૪૪૧૬૩૧૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in નિારાિ પરુા શ્રીજીફળીય ુનડીઆદ. 

૩૮ શ્રી પી.જે ઝાલા જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૦૯૧૫૪૫૧૪ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in સિકાર સોસાયટી મજંીપરુા રોડ નડીઆદ. 

૩૯ કુ.એસ.એમ.મકિાિા જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૨૨૭૨૨૪૫૦૮ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૧૦-૧૧ અમરનાિ સોસાયટી રંગ ઉપિન પાટી્લોટ પાસે નડીઆદ 

૪૦ શ્રી એમ.કે.પરમાર જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૭૯૫૬૦૭૫ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in બી-૫૬ િલારામ પાકમ સોસાયટી નડીઆદ 

૪૧ શ્રી એમ.ટી. પચંાલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૯૦૪૩૮૪૪૫૩ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in પી.ડબ્લય ુડી થટાફ ક્િાટસમ રાિીબાગ નડીઆદ 

૪૨ શ્રી જી.એસ,મહિડા જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૬૪૨૪૦૦૨ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

જી-૧૦ સરકારી િસાિિ 

નડીઆદ 
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૪૩ 
શ્રીમિી એચ.આર 

પ્રજાપતિ 
જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 

૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૪૨૯૨૫૦૯૨૨ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૪ તિનસ પાકમ સોસાયટી પીિ રોડ નડીઆદ 

૪૪ 
શ્રીમિી આર. એચ. 

પરમાર. 
જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 

૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૮૧૨૮૫૨૭૧૬૬ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in સરુાશામળ પાિીની ટાકંી પાસે રોહિિ ફળીય.ુ 

૪૫ કુ. એસ. આઇ. વ્િોરા. જુ.ક્લાકમ ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૮૯૮૬૯૮૯૯૭ ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

ડરેી સામે 

મ.ુ ત્રાિ. િા. માિર 

૪૬ શ્રી બી.કે.પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૮૭૯૯૭૪૫૩૯ 

 
૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in ૮૯/ િય અંબ ેનગર એસ.ટી. નગર સામે નહડઆદ 

૪૭ શ્રી પી.એસ.િાળંદ પટાિાળા ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૫૭૪૨૬૨૩૧૯ 

 
૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in દુિેશ્વર મિાદેિ પોળ, કંસારબજાર નહડઆદ 

૪૮ શ્રી એ.એસ.પઠાિ પટાિાળા ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
--- ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

દેસાઈભિુન મીલ રોડ 

નહડઆદ 

૪૯ શ્રી એ.એસ.મસુ્થલમ પટાિાળા ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૮૫૧૧૪૨૯૨૮૫ 

 
૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in જીરામાકેટ પાસે મરીડા િાગોળ, નહડઆદ 

૫૦ શ્રીમિી ડી.જી.તરુી પટાિાળા ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
-- ૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in રાજેસદ્ર નગર િાિીયાિાડ નહડઆદ 

૫૧ શ્રી એસ. જે. પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 

૯૭૧૪૭૨૩૫૬૪ 

 
૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in મ.ુ પોરડા – િાટેરા 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, નિસારી 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ S]PV[;PV[;PB\EFTL 
ઇ.ચા. જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી. 
૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) 

૦૨૬૩૭ 
૨૮૦૦૮૨ 

treasury-

nav@gujarat.gov.in 

;\S<54UFI+L GUZ4V[~ ZM04તિિલપોર 
,TFPH,F,5MZ lHPનિસારી 

૨ શ્રી એચ.ડી.નાયક નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૭૭૧૬૮૧ “ “ 
તિહદિ બગંલો,રામજી મદંીર સામે, 

િલાલપોરરોડ,નિસારી. 

૩ શ્રી િાય, બી, સાિળે હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૪૦૧૦૧૨૯૯૨ “ “ 
તસટી ગાડમન સોસયટી દુતિયા િળાિ, 

નિસારી 
૪ શ્રી એ.એમ.દેસાઇ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૪૭૫૩૭૭૫ “ “ ૧૮સીએ ,કુસમુકંુિ સમુગંલ સોસાયટી,કબીલપોર,નિસારી 
5 શ્રી એ.બી.નાયક નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૮૨૫૮૬૨૭૨૫ “ “ સી-૫ પ્રમખુપાકમ સોસા.િમાલપોર,નિસારી. 
૬ zLPH[PALPB,F;L નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )$Z)_5&$&! “ “ Z((4;LTFZFD GUZ4V[Z] RFZ Z:TF4H,F,5MZ 

૭ શ્રી એમ. બી. માથિર નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮  “ “ ;LTFZFD GUZ4V[Z] RFZ Z:TF4H,F,5MZ 

૮ શ્રી આર. કે. રાિલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૮૯૮૧૩૧૪૭૦   સહ્યોગ સોસયટી તિિલ્પોર નિસરી 
૯ zLPS[PV[P58[, પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૮૫૪૧૪૭૦ “ “ CF.:S],GL ;FD[4 S:AF5FZ4 GJ;FZL 

૧૦ શ્રી આઇ.જી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )$Z*)$*#*_ “ “ 8F8F :S], ZM04 GJ;FZL 

૧૧ zLPએમ.એસ.આહિર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૫૮૯૬૭૯૬ “ “ ભનેુશ્વરી નગર છાપરા રોડ .નિસારી 
૧૨ શ્રીમિી જે.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૮૭૧૩૨૫૦ “ “ ઘનશ્યામ પાકમ ,િમાલપોર ,નિસારી 
૧૩ zLPVF.PV[DPSF,F પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )#Z*__&_&* “ “ Z_54:8FZ SMd5,[1F4NZUFC ZM04 GJ;FZL 

૧૪ શ્રી કૃપેશ એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૬૦૧૬૪૯૦૪૮ “ “ ALq#)4V1FZ 8FpGXL5,છાપરા રોડ, નિસારી. 
૧૫ શ્રીમિી એસ.પી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )$Z(*$#&)* “ “ ્લોટ ન.ં૭૮બી ,િમીનગર સોસાયટી,ગ્રીડ રોડ,નિસારી. 
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૧૬ શ્રી જે એન પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૧૩૮૧૪૨૩૬ “ “ કબીલ પોર  િિલ પાકમ નિસારી 
૧૭ શ્રી કે.સી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૫૫૮૯૫૨૦૦૩ “ “ સરકારી કિાટ્મસ, જુનાિાિા , નિસારી 
૧૮ શ્રી એસ. એસ. આહિર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૪૨૮૦૬૪૫૩૩ “ “ ભનેુશ્વરી નગર છાપરા રોડ .નિસારી 
૧૯ શ્રી જી એ. િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૪૬૦૨૦૧૮૯૭ “ “ ભનેુશ્વરી નગર છાપરા રોડ .નિસારી 
૨૦ ફાલ્ગનુી બી મોહડયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૩૪૭૪૬૭૨૯૧ “ “ આનદ િાટીકા ગ્રીન રોડ નિસારી 

૨૧ શ્રી એ.એસ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૧૩૦૭૧૪૧૮ “ “ 
૫૮ એ,િસિંતિિાર સોસા.ગ્રીન પાકમ 

સોસા.પાછલ,કબીલપોર. 
૨૨ શ્રી એ.એસ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૭૨૭૪૦૦૨૬૩ “ “ ૫૪ એ -૧૦ સરકારી િસાિિ, જુનાિાિા ,નિસારી. 
૨૩ શ્રી એમ.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૫૪૩૯૫૭૯ “ “ કથબા િાઇથકુલ સામે,નિસારી. 
૨૪ શ્રી એમ.એમ.લાડ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૮૭૯૫૨૭૧૬૩ “ “ નિચેિન સોસા. ,લુસંસીકુઇ ,નિસારી 
૨૫ શ્રી આર.એમ.ટેલર જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૩૧૮૪૨૭ “ “ ઋતષકેશ એપાટમમેસટની સામે, િલાલપોર રોડ ,નિસારી. 
૨૬ શ્રીમિી ડી.આર.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૮૮૮૧૪૩૪ “ “ મિસેલુી કમમચારી સોસાયટી,િીિરાિાડી પાછળ,નિસારી. 
૨૭ શ્રી આર.જે.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૩૪૭૨૨૮૦૧૪ “ “ ચોપદાર મિોલ્લો,જુનાિાિા,નિસારી. 
૨૮ શ્રી એચ.ડી.લાડ જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૨૪૧૭૫૦૮૬ “ “ િલિરંગ સોસાયટી,કબીલપોર ,નિસારી. 

૨૯ 
zLDTL 

V[DPVFZPGFIS જુ.કલાકમ  ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ))Z(((5#))   lJXF,GUZ4 GJ;FZL 

૩૦ શ્રી જે.એમ.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૬૬૨૯૧૬૯૪૨ “ “ આહદિાસી સોસાયટી,છાપરા,નિસારી. 
૩૧ શ્રીમિી એસ.એમ.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૮૧૪૧૪૯૭૮૭૨ “ “ નાની ચોિીસી,ગ્રીડ નિસારી. 
૩૨ શ્રી જે.સી.ચૌિરી. પટાિાળા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ ૯૯૭૪૯૫૫૬૫૯ “ “ બ્લોક ન.ંબી- ૪ ,રૂમ ન.ં૬૨ પો.કિાટમર ,નિસારી 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ   ૯૫૨૬૮ 
૨૫૫૦૧૩૪ 

૨૫૬૯૩૭૩ 
૯૨૨૭૨૨૪૫૦૮ ૨૫૫૦૧૩૪ v 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી.જે.આઈ.દેસાઈ જિ.તિ.અ. ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭ ,, treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

ડી ટાઈપ કોઝી ટાિર પાસે ક્િાટમરન-ં૭ પાલનપરુ 

૨ શ્રી.એચ.કે.ઠાકર અ.તિ.અ. ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ ૯૯૨૪૫૯૯૦૧૫ ,, ,, 
સરકારી િસાિિ જિ.પ.ંપાલનપરુની બાજુમા ંસી-૧૦ િગમ-૨ 

ક્િાટમર 

૩ શ્રી એસ.સી.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૯૩૧૪૧૯૦ ,, ,, ૪૯ સી એગોલા રોડ િનમુાન ટેકરી પાલનપરુ 

૪ શ્રી.સી.જી.િોષી હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૭૮૯૭૮૨૮ ,, ,, 
નસંદ બગંલોિ-૨ બી/એચ ગ્રીનપાકમ સોસાયટી અમદાિાદ 

િાઈિે પાલનપરુ 

૫ શ્રી.એમ.કે.બ્રહ્મિતત્રય હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૫૩૬૫૨૬૭ ,, ,, ૧૨/૫ જુની સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૬ શ્રી િી.એચ.િોષી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૬૫૧૫૬૧૪ ‘’ ‘’ 

જુના ટેણલફોન એક્ષ્ચેસિ પાસ,ેપટિીના દિાખાના 
પાછળ,પાલનપરુ 

૭ શ્રીમિી.જે.િી.ચૌિાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૯૮૨૭૩૧૦૨ ‘’ ‘’ બેચરપરુા પાલનપરુ 

૮ શ્રી એમ.િી.ચૌિાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૨૪૦૮૩૧૮૫ ,, ,, ૨૯-શ્રીનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 

૯ શ્રી.એસ.પી.ધ્રાગંી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૭૬૪૩૧૩૦ ,, ,, એચ-૧૨ સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૧૦ શ્રીમિી.આર.એ.મોદી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૯૫૫૨૬૮૭ ,, ,, 

કોલેિ કમ્પાઉસડ ડો.શાસિીલાલ સોનીના મકાનની સામે 
પાલનપરુ 
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૧૧ શ્રી.એ.એચ.પરમાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૧૩૯૮૮૪૦૦ ,, ,, સોનબાગ મીરા દરિાજા બિાર પાલનપરુ 

૧૨ શ્રી સી.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૨૬૪૧૨૩૫૧ ,, ,, માન સરોિર ફાટક પાસે પાલનપરુ 

૧૩ શ્રી.િી.એચ.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૮૦૨૨૫૫૬ ,, ,, સરકારી િસાિિ ક્િાટમરન-ં૧૬ પાલનપરુ 

૧૪ શ્રી.એમ.આર.તસસિી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૯૮૮૪૪૦૯૩ ,, ,, સખુબાગ રોડ પાલનપરુ 

૧૫ શ્રી.એ.જી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૯૮૮૫૪૦૧૩ ,, ,, બેચરપરુા પાલનપરુ 

૧૬ શ્રી એન.પી.અગ્રિાલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૯૮૯૩૬૩૫૩ ,, ,, કોલેિકંમ્પાઉસડ(ટેિ પે્રકટીશનસમ પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી પી.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ “ “ ૯૮૯૮૨૨૯૬૮૨ “ “ સરદાર પટેલ નગર, પાલનપરુ 
૧૮ શ્રી પી.જે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૯૮૮૧૯૨૭૪ ,, ,, પોલીસલાલીનની પાછળ પ્રગિી સોસાયટી િાગ-૨ 

૧૯ શ્રી પી.આર.મેિાડા પેટા હિસાબનીશ “ “ ૯૪૨૬૨૭૯૧૯૧ “ “ ૭/3એ- કુબેરનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 
૨૦ શ્રી કે.આઇ.નગરીયા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૯૭૧૭૧૩૦ ,, ,, ગિેશપરુા  પાલનપરુ રામજીિાઈના મકાનમા ં
૨૧ શ્રી.બી.બી.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૮૭૯૩૯૬૩૬૭   કમાલપરુા ચોક પાલનપરુ 

૨૨ શ્રી.એમ.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૯૮૫૩૬૯૫૬ ,, ,, સરકારી િસાિિ કિાટમરન-ં૨૪/૧૬ પાલનપરુ 
૨૩ શ્રી.આર.એમ.રબારી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૭૩૭૯૨૯૦૯૧ ,, ,, રિ.ેગોરિાડી ઢુઢીયાિાડી પાલનપરુ 

૨૪ શ્રી.િાય.એન.રાિલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૬૦૧૧૪૩૫૨૫ ,, ,, 
નસંદ બગંલોિ-૨ બી/એચ ગ્રીનપાકમ સોસાયટી અમદાિાદ 

િાઈિે પાલનપરુ 
૨૫ શ્રીમિી.પી.એસ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૦૯૯૬૬૬૯૦૦ ,, ,, રિ.ેઆનદં ફલેટ બેચરપરુા પાલનપરુ 
૨૬ શ્રી એ.િી.રાઠોડ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૯૨૫૩૯૩૨૨૯ ,, ,, ૧,કમમચારીનગર,િનમુાનટેકરી,પાલનપરુ 

૨૭ શ્રી.બી.એમ.કોરટ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૫૭૪૫૬૬૫૭૫ ,, ,, ૧૭ લક્સાબગંલોિ સોમેિિરપાકમ ડરેી રોડ પાલનપરુ 
૨૮ કુ.ડી.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૭૩૦૫૫૨૯ ,, ,, ૯૩/૯૪ રાિકમલ સોસાયટી ડરેીરોડ પાલનપરુ 

૨૯ કુ.ટી.એમ.િડિાસીયા પેટા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૦૪૯૨૬૨૫૩ ,, ,, 
સલેમપરુા દરિાજા અંદર મીઠીિાિડી સેિિીયા િાસ 

પાલનપરુ 
૩૦ શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૭૫૪૪૫૭૪ ,, ,, ચસંદ્રલોક સોસાયટી કિેરી િનમુાનરોડ પાલનપરુ 
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૩૧ શ્રી.જી.આર.િડીયોલ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૬૩૮૦૫૧૪૬૬ ,, ,, સિયોગ સોસાયટી ડરેીરોડ પાલનપરુ 
૩૨ શ્રી.એન.ડી.િનાિાડીયા જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૮૪૭૬૮૯૬   એસ-૬ સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૩૩ શ્રી સી.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૮૦૦૦૦૧૮૮૦૯ ,, ,, સરકારી િસાિિ બ્લોકન-ંએમ-૧૦ પાલનપરુ 

૩૪ શ્રી એન.જે.ઠાકર જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૭૩૨૯૩૩૯ ,, ,, ૪૬/બી શ્રી દેિભમુી બગંલોિ એગોલારોડ પાલનપરુ 

૩૫ શ્રી ડી.સી.બોડાિા જુ.કલાકમ ,, ,, ૯૪૨૬૨૬૮૮૦૯ ,, ,, રાિરેસી ડસેસી આબિુાઈિે પાલનપરુ 
૩૬ શ્રી પી.કે.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૯૫૨૮૦૦૧ ,, ,, શ્રી નગરસોસાયટી ડરેીરોડ પાલનપરુ 

૩૭ શ્રી.એલ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ ,, ,, ૯૯૦૪૮૧૮૩૮૯   રિ.ેનિાલક્ષ્મીપરુા પાલનપરુ 
૩૮ શ્રી ડી.એન.દેસાઇ જુ.કલાકમ  ,, ,, ૯૪૨૮૬૭૭૧૭૭ ,, ,, ૬,થટેટબેંક સોસાયટી,બેચરપરુા,પાલનપરુ 

૩૯ શ્રી એ.એલ.પટેલ જુ.ક્લાકમ “ “ ૮૧૪૦૨૪૨૭૧૩ “ “ ૭/3એ- કુબેરનગર સોસાયટી, પાલનપરુ 
૪૦ શ્રી બી.એન.શ્રીમાળી જુ.ક્લાકમ “ “ ૯૫૫૮૯૬૮૩૪૪ “ “ અિીલાસા સોસાયટી પાલનપરુ આબિુાઈિે પાલનપરુ 
૪૧ કુ. એમ.એચ.પરમાર જુ.કલાકમ  ,, ,, ૮૯૮૦૧૮૧૦૮૪ ; ‘’ સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 

૪૨ કુ..એચ.એસ.પરમાર જુ.કલાકમ  ,, ,, ૮૪૦૧૦૧૬૩૯૯ ,, ,, A ટાઈપ-૧૨ ક્િાટમર(A/12-5)સરકારી િસાિિ પાલનપરુ 
૪૩ શ્રી પી.ડી.પટિી પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૯૯૭૨૧૪૯ ,, ,, આકેસિફાટક,િાલીબાથકલૂ પાસે,દીપનગર,પાલનપરુ 

૪૪ શ્રી જી.આર.ચૌિાિ પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૭૬૩૮૩૩૭ ,, ,, સિયોગ સોસાયટી,ડરેીરોડ,પાલનપરુ 

૪૫ શ્રી જી.કે.પરમાર પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૭૯૦૩૦૦૧ ,, ,, સિયોગ સોસાયટી,ડરેીરોડ  પાલનપરુ 

૪૬ શ્રીમિી એલ.કે.ગોિીલ પટાિાળા ,, ,, ૯૮૯૮૭૬૭૭૨૦ ,, ,, 
ગિેશપરુા, ગિપલાલ શકંરિાઇ નાઇ ના 

મકાનમા,ંપાલનપરુ 

૪૭ શ્રી એસ.જે.કલમા પટાિાળા ,, ,, ૯૪૦૯૩૨૧૭૪૫ ,, ,, સરકારી િસાિિ બ્લોકન-ં૪ પાલનપરુ 

૪૮ શ્રી.કે.એમ.ચડુી પટાિાળા ,, ,, - ,, ,, મ.ુપો.સદરપરુ િા.પાલનપરુ 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પાટિ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.એચ.પરમાર 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ 

૦૨૭૬૬ 
૨૨૨૩૦૧ 

treasury -

pat@guajrat.gov.in. 
ડી-૨, નિી સરકારી િસાિિ, કોલેિ રોડ, પાટિ 

૨ શ્રી ખાલી િગ્યા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
   “ “  

૩ શ્રી ટી.એસ.દેસાઇ હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૧૨/બી,શ્રીકંુિ સોસા., પાટિ 

૪ શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૯૫,કુમારપાળ સોસાયટી, પાટિ 

૫ શ્રી ડી.ટી.પડંયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ સનરાઇઝ  સોસાયટી ,પાટિ 

૬ શ્રી એચ.એમ.પ્રજાપિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૩,શ્રી બગં્લોઝ,િારીિ રોડ, પાટિ 

૭ શ્રી આઇ.ડી.બિલેીમ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ કાલી બજાર, પાટિ 

૮ શ્રી જી.એ.કટારીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૧,અંબાજી નગર, પાટિ 

૯ શ્રી કે.બી.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૩૭/એ, શ્રીરામપાકમ , પાટિ 

૧૦ શ્રીમિી કે.એમ.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૭,ગોિિમન રેસી., પાટિ 

૧૧ શ્રી એમ.ડી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ બી-૧૩,જૂની સરકારી િસાિિ, પાટિ 

૧૨ શ્રી એન.બી.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૧૩/બી,શ્રીકંુિ સોસા., પાટિ 
૧૩ શ્રી એ.આર.ઓઝા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૧૬, વ્રિતિિાર સોસા.િાગ-૨ પાટિ 

૧૪ શ્રી એસ.કે.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૫,શ્રી બગં્લોઝ,િારીિ રોડ, પાટિ 
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૧૫ શ્રી એ.એસ.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ખેિડાનો પાડો, િીિટો, પાટિ 

૧૬ શ્રી એસ.એચ.શ્રીમાળી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ બી-૯,જુની સરકારી િસાિિ,પાટિ 

૧૭ શ્રી એચ.કે.કરલીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ દુખિાડો, પાટિ 

૧૮ શ્રી બી.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૪-અયોધ્યાનગર સોસા. પાટિ 

૧૯ શ્રી િી.આઇ.િઢેર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ એ-૧૧,અંબાજીનગર સોસા.,પાટિ 

૨૦ શ્રી આર.િી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૨,શ્યામ બગં્લોઝ, પાટિ 
૨૧ શ્રી ડી.પી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ રાિાકૃષ્િ સોસાયટી, પાટિ 

૨૨ શ્રીમિી એસ.એન.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ઉંચી શેરી,અઘારા દરિાજા,પાટિ 

૨૩ શ્રી એસ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૩/એ ગોકુલનગર  સોસા. પાટિ 

૨૪ શ્રી એ.એમ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૪-શિુમ સોસાયટી, પાટિ 

૨૫ શ્રી એ.કે.પરમાર જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ દુખિાડો, પાટિ 

૨૬ શ્રી ડી.એ.મોદી જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ લગ્નની ખડકી, િીિટો, પાટિ 

૨૭ શ્રી આર.પી. ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ યશ નગર  સોસાયટી, પાટિ 
૨૮ શ્રી જી.એસ.ઠકકર જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ લાિણ્ય  સોસાયટી, પાટણ ્
૨૯ શ્રીમિી જી.પી.િાઘલેા જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૪,સરથિિી સોસાયટી, પાટિ 
૩૦ શ્રીમિી એ.આર.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૩,પાયલ પાકમ ,  સોસાયટી પાટણ ્
૩૧ શ્રી એ.ટી.દેસાઈ જુ.કલાકમ  ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ શ્રીકંુિપાકમ સોસાયટી પાટણ ્
૩૨ શ્રી િી.એમ.િોશી પટાિાળા ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ એ/૫૩ કમમભમૂી  સોસાયટી  પાટિ 

૩૩ શ્રી પી.કે.પટેલ પટાિાળા ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “ ૨૩, ગરુુક્રુપા સોસા. પાટિ 

૩૪ શ્રી  ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “  
૩૫ શ્રી  ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ --- “ “  
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 જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પોરબદંર 

અન.ુ
ન.ં 

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

ઓફીસ ઘર    

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ આર.ડી.ખુટંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ 

૨૨૪૨૪૨૨ 

૨૨૫૩૬૨૪(ઘર) 
 ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

રાજીિનગર 

પોરબદંર 

૨ એન. બી.માિલા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----“------ પીરચોક પોરબદંર 

૩ આર.બી.ખાન હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----“----- પોરબદંર 

૪ શ્રી આર.જી.ઝાલા ના. હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- છાયઁા પોરબદંર 

૫ શ્રી પી.એન.પરમાર ના. હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- પોરબદંર 

૬ શ્રીમતિ આર.ડી.પાિખાણિયા ના. હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- િોજેશ્વર્લોટ,પોરબદંર 

૭ શ્રી કે.કે.રાિાિાયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- િોજેશ્વર્લોટ,પોરબદંર 

૮ શ્રીમતિ િી.એ.િોશી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 

૯ શ્રી કે.એન.ગોથ િામી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 

૧૦ શ્રીિી.એમ.મકિાિા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 

૧૧ શ્રીિાય.એમ.બેણલમ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- બદંર રોડ પોરબદંર 
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૧૨ કુ.જે.કે.માિહદયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- િોજેશ્વર્લોટ,પોરબદંર 

૧૩ ---ખાલી િગ્યા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”-----  

૧૪ શ્રી આર.પી.પડઁયા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુબેલી પોરબદંર 

૧૫ શ્રી જે. કે. િેટારીયા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- પોરબદંર 
૧૬ શ્રી એલ.એમ.કરમટા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- છાયઁા પોરબદંર 

૧૭ શ્રી એન.એ.િાઘલેા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”------ િોજેશ્વર્લોટ,પોરબદંર 

૧૮ શ્રી બી.આર.મછુાર જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”------ છાયઁા પોરબદંર 

૧૯ શ્રી એચ.પી.પરમાર જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪  સરકારી કિા.પોરબદંર 

૨૦ શ્રીમતિ આર.ડી.તશયાિી જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- સરકારી કિા.પોરબદંર 

૨૧ શ્રી આર,જી.પડંયા જુ.કલાકમ  ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”----- જુરીબાગ પોરબદંર 

૨૨ ---ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”-----  
૨૩ ---ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”-----  

૨૪ ---ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ -----‘”-----  
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિકોટ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૯૦૯૪૮૦૨૬૩ ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ 

gujarat.gov.in 
૨૭૬ - રતિ રેસીડેંસી, થટેલીગ િોથપીટલ પાછળ,રાિકોટ. 
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૨ શ્રી આર.ડી.ભિુા 
અિીક તિિોરી 

અતિકારી 
(કાડેિ) 

,, ,, ૭૬૯૫૫૬૫૪૮૪ - - 
"પાિન પાકમ  '' જી-૧૨, સત્યસાઇં રોડ, આજત્મય કોલેિ 

પાછળ, રાિકોટ ૩૬૦૦૦૫ 

૩ શ્રી એ. ડી. પારમાર 
અિીક તિિોરી 

અતિકારી 
(ઓહડટ) 

"""""'",, ,, ૯૮૨૪૨૧૮૧૩૭ - - 
C/o. હદગીશ તપ. કરડાિી B-602, આલપ ટ્િીન ટાિસમ, 
મિાત્મા ગાતંિ થકુલ સમે, નાના મોિા મેઈન રોડ, રાિકૉટ. 

૪ શ્રી પી.આર. પટેલ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૨૫૧૧૭૬૮૬ - - 
ડી-૬,શાિંીનીકેિન એિસય,ુરૈયા રોડ,આલાપ ગ્રીન સીટીની 

પાછળ,રાિકોટ 

૫ શ્રી એચ.પી.રાઠોડ હિસાબનીશ ,, ,, ૯૯૭૯૦૨૭૬૦૧ - - શેઠ્નગર, શેરી ન-ં૫,બ્લોક ન-ં૧૬૮, જામનગર રોડ, રાજ્કોટ. 

૬ શ્રી એસ.એન.માકંડીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૭૯૧૮૮૯૯૨ - - 

"મરુલીિર",નટરાિનગર,શેરી ન.ં-૧,યતુનિસીટી રોડ , 
રાિકોટ 

૭ કુ. એમ.જે.પાલેજા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૪૩૧૩૨૮૯ - - 

શ્રીનાિજી બ્લોક ન-ં૭૯ એ, િનિા સોસાયટી, શેરી ન-ં૩ સય ુ
જાગનાિ રાજ્કોટ. 

૮ કુ.જી.એચ.િેરૈયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૪૨૮૨૫૬૨૨૦ - - શ્રી થત્યક્રુપા૧૦-િકંશન ્લોટ , રાિકોટ 

૯ શ્રીમિી એ. સી. િાછાિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૯૯૮૧૬૩૧૯૯ - - નદંગાિ, બ્લોક -૧/૭૭૨, ટી.એન.રાિ કોલેિ રોડ, રાિકોટ. 

૧૦ શ્રી જે.એચ.ખોડહકયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૮૭૯૨૪૬૨૪૭ - - 

''જિનેશ્વર'' શાતંિનીકેિન પાકમ-૨, બ્લોક ન.ંબી-૫,રામાપીર 
ચોકડી પાસ,ેરાિકોટ. 

૧૧ શ્રીમિી ડી.એસ. િટ્ટ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૭૪૦૭૮૮૬૮ - - 

તિશ્વમગંલ, ૫, િસ્ક્િનગર સોસા. પોથટ ઓહફસ પછળ 
રાિકોટ 

૧૨ કુ. ડી.આર. સેલાિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૮૬૦૯૧૨૧ - - 

અિિંીપાકમ બ્લોક્ન:ં૮૪, શીિલપાકમનીબાજુમા,ં જામનગરરોડ 
રાિકોટ 
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૧૩ શ્રીમિી જે.આર. શાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૭૧૪૪૩૫૦૮૫ - - હિરામિનગર, રૈયા રોડ,િનમુાનમઢી પાછળ,'અિર',રાિકોટ 

૧૪ કુ.જી.એમ.મિિેા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૪૦૩૧૮૮૮ - - 

'શીિશક્િી' ઘનશ્યામનગર શેરીન:ં૧,બ્લોકન:ં૧૩, 
કાલાિડરોડ રાિકોટ 

૧૫ શ્રી એચ.બી.તનમાિિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૭૭૨૯૮૯૪ - - રતિ રેતસડેંસી, બ્લોકન:ં૭૧, 'િહરક્રુપા', ૧૫૦ રીંગરોડ, રાિકોટ 

૧૬ શ્રી ઓ.આર.મિિેા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૮૨૮૮૪૫૨ - - ૨૩-ગગંોત્રી પાકમ . યનુીિસીટી રોડ, રાિકોટ. 

૧૭ શ્રી બી.એચ.ગોરી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૪૨૪૧૧૧૦ - - ખ્િાજા પાકમ ,બ્લોક ન.૫,નિી ઘાચીિાડા રાિકોટ. 

૧૮ શ્રીમિી એમ.ટી. દુિરેજીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૫૬૦૩૨૪૭ - - 

અિિંીપાકમ-૧૪૩, શીિલ પાકમ ની બાજુમા,ં જામનગર રોડ 
રાિકોટ 

૧૯ શ્રી એચ.એન.કાનાબાર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૫૨૨૨૮૪૨ - - ૧૦૫- સાકાર ફ્લેટ, િલારામ-૨, યતુન.રોડ રાિકોટ. 

૨૦ શ્રી આર. તિ. િરજિયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
"",, ,, ૯૬૨૪૯૨૧૨૨૫ - - 

૧૭૨ માયાણિ નગર ક્િાટર નાના મોિા ચોક પાસ ેરૈયા રોડ 
–રિકૉટ 

૨૧ કુ. આઇ. એસ. સઘંાિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૮૮૬૬૨૬૦૨૮૬ - - 

૨૦૩ દશમન કોમ્્લેક્સ આહિકા કોલોતન તનલકંઠ મિાદેિ મહંદર 
સામે યતૂન. રોડ 

રાજ્કોટ. 

૨૨ કુ. તિ. કે. કોઠારી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,,  - - 

A-૧૦૧, સદગરુુતિિમિામ, ૧ તિમાનગર કોનમર, રૈયા રોડ, 
રાજ્કોટ. 
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૨૩ કુ. એચ. તપ. િગેડા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૮૧૫૫૮૧૧૪૬૬ - - 

"ચામુડંા ક્રુપા" બ્લોક ન-ં૯ બેક બોન પાકમ , સોસ. – ૪, 

બાલાજી િૉલ તન પાછ્ળ, સય.ુ િોળહકયા થકલૂતન બાજુમા,ં 
૧૫૦ ફુટ હરિંગ રોડ, રાજ્કોટ. 

૨૪ કુ. તપ. જી. પનારા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,," ,, ૯૯૨૪૦૬૭૬૬૭ - - 

ણબ-૯૦ માતઆૂશીસ, ઘટેંશ્વર મિાદેિ મહંદર સામે, હકડિાઇ 
નગર, રૈયા ચોકડી 

રાજ્કોટ 

૨૫ શ્રી ઓ.સી.ફેફર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૨૫૦૬૮૧૨૨ - - 

૩/૩૧૪, નદંભતુમ એપાટમમેંટ, ટી. એન. રાિ કોલેિ સામે 
યતુન. રોડ રાિકોટ. 

૨૬ શ્રી િી.એમ.નગિાડીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૫૬૨૫૯૯૮ - - 

"શ્રી મોમાઈ કૃપા", ૧-રામ નગર,બિં શેરી,ગોંડલ 
શેરી,રાિકોટ. 

૨૭ શ્રી આઇ.એ.માિકીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૮૯૮૮૧૪૫૦૨ - - 

મિાદેિ પાકમ ,િનિા ડરેી સામે,c/o એન.િી.િાઘલેા, રૈયા રોડ 
રાિકોટ 

૨૮ શ્રી સી.બી.જાની 
પેટા 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૯૨૫૨૨૦૯૧૫ - - સરકારી કમમચારી સોસાયટી,શેરી ન.ં૧૪,રાિકોટ. 

૨૯ શ્રી પી. કે. બોરીસાગર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૮૯૮૪૮૫૭૭૭ - - શાસ્ત્રીનગર ની પાછળ ,અિર િાટીકા સોસાયટી,રાિકોટ. 

૩૦ શ્રી એન.સી.ચડુાસમા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૭૯૫૧૯૧૯૧ - - 

ગિમ. ક્િાન:ંઇ/૩, મિાિીરપાકમ , તનમમલાથકુલ પાસે રૈયા રોડ 
રાિકોટ 

૩૧ શ્રી એચ.િી. ડલેાિાળા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૯૮૨૯૦૬૬૦ - - 

૧૦૩, કોમલ એપાટ્મમેંટ, રૈયા નાકા ટાિર અંદર, દેિકુિરબા 
થકુલ પાસે રાજ્કોટ્ 

૩૨ શ્રી એન.જે. પરમાર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૦૪૩૪૩૪૬૮ - - 

૨, મેઘમાયાનગર, માત્રછૂાયા, નાના મિા 
રોડ,રાિકોટ.૩૬૦૦૦૪ 
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૩૩ શ્રીમિી એ.ડી.મકિાિા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૭૨૫૧૦૭૬૨૪ - - c/o િરિિાઇ પરમાર, ડ્રીમ્લેંસડ, લક્ષ્મી સોસાયટી,રાજ્કોટ. 

૩૪ કુ. કે.બી.રામાિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૦૩૩૩૮૩૭૮૪ - - પીરની દરગાિની બાજુમા, મ.ુકુિાિડા,જી.રાિકોટ 

૩૫ શ્રી ડી.જે.પડંયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૫૬૭૦૨૭૮ - - 

કલરિ ,્લોટ ન-ં૩૬,બાલાજી પાકમ-૨,કોઠારીયા રોડ,શિગાર 
િોલ પાછળરાજ્કોટ 

૩૬ શ્રી એમ.િી.પાઘરા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૮૮૬૬૧૨૮૯૧૦ - - 

આશીિામદ,સાગર સોસાયટી,શેરી ન.ં૧,કોઠારીયા મેઇન રોડ, 
રાિકોટ. 

૩૭ શ્રી િી.એન.ઠાકર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૪૨૬૪૮૦૫૪૪ - - "પારીજાિ" બી-૧૨૧.આલાપ સેંચરુી,યતુન.રોડ. રાિકોટ 

૩૮ શ્રી બી.કે. ઝાલા ગિુ. ટાઇપીથટ ,, ,, ૯૩૭૪૮૧૯૧૯૬ - - 'શીિમ' ૪, મીરાનગર, રૈયા રોડ રાિકોટ. 

૩૯ કુ.એ.એલ.દેલિાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૬૦૧૮૪૨૧૭૪ - - 
G/૪૩,સરકારી ક્િાટમર,વ્ુદંાિન સોસાયટી,રાિી ટાિરની 

પાછળ,કાલાિડ રોડ, રાિકોટ. 
૪૦ શ્રી બી.આર. સાબંડ જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૪૨૯૧૮૯૧૧૦ - - 'િયિડિાળા', િારિીનગર-૪, ગાિંીગ્રામ, રાિકોટ. 
૪૧ શ્રી એ.એમ. જાની જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૭૯૫૯૨૨૨૨ - - રેસકોષમ પાકમ બ્લોક-૭૪/૩૦૧ એરોડ્રામ રોડ રાિકોટ 
૪૨ શ્રીમિી જે.જી. તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૯૭૯૪૬૯૬૩૯ - - કોઠારીયા કોલોની ક્િાટમર ન-ં૨૫૭ રાિકોટ 

૪૩ કુ.એ.કે.ગોિાિી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૨૪૮૯૮૭૩૪ - - 
"તશિાલીક" ગાિંીગ્રામ, ૮૦ ફુટ રોડ, પ્રજાપિી િાડી સામે, 

રાિકોટ. 

૪૪ શ્રી એમ.ડી. સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૯૯૦૯૯૭૭૪ - - 
આરિી એપાટમમેસટ, કશીતિશ્વનાિ ્લોટ, ફ્લેટ-૧૦૧, 

રાિકોટ. 
૪૫ શ્રી એચ.બી. પડંયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૩૩૩૨૫૮૨૧ - - બ્રમસમાિ, સોસાયટી, બ્લોક-૬, 'તત્રપદા' રૈયારોડ રાિકોટ. 

૪૬ કુ.ડી.કે.િાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૦૩૩૦૭૩૩૬૨ - - 
૪-સયશુસ્ક્િ સોસાયટી ,'પજુા',સિંકબીર રોડ, સાહંદપની 

થકુલની બાજુમા,ંરાિકૉટ. 
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૪૭ કુ. જે.પી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૯૮૮૪૫૭૧૧ - - 
'મારૂતિનદંન ', ૧૫-એ મેહલુ નગર, તનલકંઠ તસનેમા પાછળ 

રાિકોટ. 

૪૮ શ્રી એસ.આર.િાડા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૯૧૩૭૫૬૭૬૨ - - 
૪-આકાશદીપ સોસા. ૧૫૦ રીંગ રોડ મિડી ચોકડી 

પાસ,ેરાિકોટ. 

૪૯ કુ.ડી.એ.રત્નુ ં જુતનયર ક્લાકમ - - ૯૭૨૫૬૧૧૬૭૮ - - 
સી.એલ.એફ.-૨ કિાટમર,જામનગર રોડ,બ્લોક ન.ં-૧(૩) 

જામટાિર ચોક,રાિકોટ. 

૫૦ કુ.એચ.આર.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ - - ૯૪૨૯૪૪૪૦૭૮ - - 
"િમમિહકિ",ગીિાનગર -૮ નો કોનમર્ પી.એન.ટી.કોલોની 

પાછળ,ગોંડલ રોડ ,િકાિ નાકા પાસ,ેરાિકોટ. 

૫૧ શ્રી એ.િાય.સમા જુતનયર ક્લાકમ - - ૮૪૮૫૯૧૯૪૬૯ - - 
સી.એલ.ફ. ક્િાટ્સ, ન.ં૧૦૩,બ્લોક ન.ં૬,જામનગર 

રોડ,રાજ્કોટ 

૫૨ શ્રીમિી એન.બી.જાડજેા જુતનયર ક્લાકમ ,, ,, ૯૮૭૯૦૫૫૫૯૯ - - 
૧૫૦ ફટ રીંગ રોડ,અયોધ્યા ચોક, રાયડસેમ કાફે પાછળ, 

૪૦૨, ગ્રહુ્મમદંીર,રાજ્કોટ 

૫૩ શ્રી એસ.એલ.પરમાર પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૮૦૫૭૧૩૪ - - 
c/o મિસેિાઇ ચૌિાિઁ, ૧૦-૧૧ લક્ષ્મીિાડી કોનેર, અનીલ 

માછ્લી ઘર,રાિકોટ 

૫૪ શ્રી એમ.ડી.મિિેા પટાિાળા ,, ,, ૯૯૦૪૬૧૯૧૯૮ - - 
શસ્ક્િ સોસાયટી નિા ગામ, જાગ્રતુિ રોડિેઝની પાસે, 

રાિકોટ. 
૫૫ શ્રી કે. જે. ખીમસરુીયા પટાિાળા '' '' ૯૭૨૭૯૨૬૭૨૫ - - ૩-એમ.જી.્લોટ,બેડીપરા,રાિકોટ. 

૫૬ શ્રી જે.કે.સોલકંી પટાિાળા ,, ,, - - - 
િરમનગર શેરીન:ં૧, મિડી ચોકડી ,પટેલ બોડીંગ 

પાછળ,રાિકોટ 
૫૭ શ્રી કે.બી.ગોરીયા પટાિાળા ,, ,, ૯૯૨૫૮૭૫૪૨૨ - - ચામુડંાક્રુપા , રત્નદીપ સોસા. શેરી-૫, પેડક રોડ , રાિકોટ 
૫૮ શ્રી જી.એમ.પરમાર પટાિાળા ,, ,, ૯૩૭૪૮૯૩૪૧૪ - - ડી-૫૦,િરમ સીનેમા પાછળ, રાિકોટ 
૫૯ શ્રી એમ.એચ. પીઠડીયા પટાિાળા ,, ,, ૯૮૭૯૩૨૨૪૨૭ - - 'નીલકંઠ', જીિનનગર શેરી-૨, રૈયારોડ રાિકોટ 
૬૦ શ્રી પી.એન. િાયાિી પટાિાળા ,, ,, ૯૩૭૫૯૭૭૫૩૧ - - દામજીમેપા ્લોટ શેરી-૫, સિકાર સોસાયટી પાસ,ે રાિકોટ 
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૬૧ શ્રી િી.આર.રાઠોડ પટાિાળા ,, ,, ૯૯૨૪૭૬૭૮૫૨ - - સયુોદય સોસાયટી ૩૦ ફુટ રોડ, કોઠારીયા રોડ રાિકોટ 

૬૨ શ્રી એમ.એ.આચાયમ પટાિાળા ,, ,, ૯૮૨૫૩૨૧૦૫૬ - - 
૪-ક્રુષ્ન નગર અંબીકા િિન પોપટ પરા પોથટ ઓફીસ 

પાછળ રાજ્કોટ ૩૬૦૦૦૧ 
૬૩ શ્રી આર.એમ.મોરબીયા િોટર બેરર ,, ,, - - - મીરાનગર શેરી-૪, રૈયારોડ રાિકોટ 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિપી૫ળા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર. બી ચૌિરી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧   

treasury-nar@gujarat 
gov.in 

કરિિ કોલોની કેમ્પસ કેટેગરી ડી-૧ /૧ ઓફીસસમ કોલોની 
રાિપીપલા 

૨ શ્રી ડી િી પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - 

કરિિ કોલોની કેમ્પસ કેટેગરી ડી-૧ /૧ ઓફીસસમ કોલોની 
રાિપીપલા 

૩ શ્રી એમ. એન. માછી હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - િડીયા પેલેસ સરકારી િસાિિ રાિપીપલા 

૪ શ્રી બી કે રાઠિા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કાછીયાિાડ રાિપીપલા 

૫ શ્રી સી એમ િસાિા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સરકારી િસાિિ ,રાિપીપલા 

૬ શ્રી ડી કે  િડિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - રાિપીપલા 

૭ શ્રી એસ પી િડિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - રાિપીપલા 

mailto:treasury-nar@gujarat
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૮ શ્રી ડી  િી કાછીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - બ્રાહ્મન ફળીય ુકાછીયાિાડ રાિપીપલા 

૯ શ્રી એમ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - ૮, િલારામ સોસાયટી, રાિપીપલ 

૧૦ શ્રી ડી. જે. િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - નિા ફળીયા પોલીસ લાઇન પાસે રાિપીપલા 
૧૧ કુ.આર આર િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સરકારી િસાિિ,રાિપીપલા 
૧૨ શ્રી એ આર િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - િલારામ સોસાયટી, રાિપીપલ 

૧૩ શ્રી જે આર પઢારીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સી-૪ ફોરેથટ ક્િાટર  , રાિપીપલા 
૧૪ શ્રી સી એમ કટારા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સી-૪ ફોરેથટ ક્િાટર , રાિપીપલા 
૧૫ શ્રી આર બી અસારી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - સી-૪ ફોરેથટ ક્િાટર  રાિપીપલા 

૧૬ રચના એચ િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - 
૪૬ એ ણચત્રકુટ સોસાયટી કાળીયાભિુ મહંદર પાસે 

રાિપીપલા 
૧૭ રાકેશ એમ ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - મ-ુ ઝરિાિાડીપો- મૌજા િા. નેત્રગં જિ- િરૂચ 

૧૮ શ્રી એમ. એન. પાડિી જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - નિાપરા , રાિપીપલા 
૧૯ શ્રી  બી.સી,પટેલ જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની , રાિપીપલા 
૨૦ શ્રી જે.આર. દેશમખુ જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની , રાિપીપલા 
૨૧ શ્રીમિી એન.જી.િોષી જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - નિાપરા િટ્ટ શેરી , રાિપીપલા 
૨૨ શ્રી પી. કે. િડિી જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - િડીયા પેલેસ સરકારી િસાિિ રાિપીપલા 
૨૩ શ્રી કે કે િસાિા જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કાતછયાિાડ , રાિપીપલા 
૨૪ શ્રી મિી કે એ શાિ જુતનયર કારકુન ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - ૮, િલારામ સોસાયટી, રાિપીપલ 

૨૫ શ્રી કે.સી. િસાિા પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - િડીયા પેલેસ સરકારી િસાિિ રાિપીપલા 
૨૬ શ્રી એસ.એ.િડિી પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કરિિ કોલોની એફ -૧ રૂમ ન-ં૧  , રાિપીપલા જિ- નમમદા 
૨૭ કુ.પી.ડી.પટેલ પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - કાછીયાિાડ  , રાિપીપલા જિ- નમમદા 
૨૮ શ્રીમિી આઈ.એ.પચંોલી પટાિાળા ૨૬૪૦ ૨૨૦૦૮૧ - - - રાજેસદ્ર ેનગર સોસાયટી , રાિપીપલા 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સ૨ુિ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી.ડી.એન પટેલ શ્રે.તિ.અ. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ 7567023493 ૨૬૬૨૨૧૫ 
treasury-

sur@gujarat.gov.in 

બી-૧,સરકારી િસાિિ,નિી કોટમ ણબલ્ડીંગની 
બાજુમા,ંઅઠિાલાઇસસ,સરુિ 

૨ શ્રી.એ.પી.ગાતિિ અતિઅ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - 
૯૧-િરીદશમન સોસાયટી નિો કોસાડ રોડ,િરીઓમનગરની 

પાછળ,્ અમરોલી સરુિ 

૩ શ્રી.પી.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - 
૧૦૭,સુદંરિન સોસાયટી મોરા િાગળ દાડંી રોડ િિાગંીરા 

બાદ સરુિ 
૪ કુ.જે.જે.ણિથિી હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૫૭-બી, તિશાલ નગર સોસાયટી અડાિિ રોડ સરુિ 

૫ શ્રીમતિ બી જી દેસાઇ હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - 

બી-૩૦૧ ,આલીશાન એંસકલેિ,થટાર બજારની 
સામે,અડાિિ રોડ, સરુિ 

 
૬ શ્રીમિીએન એમ રાદેરીયા ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૨૦૧,લબ્િી એપાટ્મ મેસટટ સોનીફળીયા સરુિ 
૭ શ્રી એન આર ચૌિરી ના.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૯૧-િરીદશમન સોસાયટી નિો કોસાડ રોડ અમરોલી સરુિ 
૮ શ્રીમિી એન બી કોટિાલ પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    એ-૧૦૧ સમિમપાકમ એપાટમમેસટ અડાિિ સરુિ 
૯ શ્રીમિી કે.ડી.પરમાર્ પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬  - - ૧૨૧,રાિાક્રુષ્િ સોસાયટી,પાલનપરુ િકાિનાકા,સરુિ 
૧૦ કુ ડી એચ રાદેરિાલા પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૪૪-થિામી આત્માનદં સોસાયટી રામનગર સરુિ 
૧૧ શ્રી એન જે પટેલ પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૬૩, શાિંીનગર સોસાયટી અમરોલી સરુિ 
૧૨ શ્રી આર એમ કાયથિ પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - બ-ં૨૨, દીનદયાળ સોસાયટી પાલનપરુ પાટીયા સરુિ 
૧૩ શ્રીમિી જી પી પટેલ પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૫૬-પ્રિીિા રો િાઉસ િતનપાકમ રોડ નય ુઅડાિિ સરુિ 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
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૧૪ શ્રીમતિ એસ ડી પટેલ પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૯-િરિનાિ સોસાયટી ડરેી ફળીયા કિારગામ સરુિ 
૧૫ શ્રી િાય જે મૈસરુીયા પે.હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૯૨૭ સિુાર મિોલ્લો ઓલપાડ સરુિ 
૧૬ શ્રીમતિ એમ એમ સોનાર પેહિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - બી-૨ મિીરત્ન પાકમ રોિાઉસ  અડાિિ સરુિ 
૧૭ કુ દીપાલી  કે સેલર પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    ૨/૪૬ પાચંપીપળા થરીટ રાદેંર સરુિ 
૧૮ શ્રીમિી એમ કે ચૌિરી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    બી/૧૦૦ આતશષ રોિાઉસ િિાગંીરપરુા સરુિ 
૧૯ શ્રી આર એસ રામાિી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    ૨૧૫ સતુિિા સોસાયટી તસમાડા ગામ સરુિ 

૨૦ કુ શોિા આર પાલ પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    
૫૪૮ આતિિામિ સોસાયટી -૧ ચીકુ િાડી ની સામે ગ ુિા 

બોડમ પાડેંસરા સરુિ 
 

૨૧ કુ િહકિ પી સેલર પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    
૨૪૭ ગાળા ટાઇપ  હદન દયાળ   સોસાયટી  પાલનપરુ 

પાટીયા સરુિ 

૨૨ શ્રી.એમ.એમ.ચૌિરી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    
મ.ુમાલનપાડા નિી નગરી પો.બારોણલયા િા.િરમપરુ 

જિ.િલસાડ. 
૨૩ શ્રી.આર.ટી.િળિી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    મ.ુમૌલીપાડા બેિ પો.આમોદા િા.કુકરમુડંા જિ.િાપી. 

૨૪ શ્રી.ડી.િી.િસાિા પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    
૧૯૭, દાદરી ફણળય.ુપેરોલ પપં ની પાસે વ્યારા િા.વ્યારા 

જિ.િાપી 
૨૫ શ્રી.સી.જે.પાડિી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    મ.ુનાસરપરુ પો.સાયલા િા.તનઝર જિ..િાપી. 
૨૬ શ્રી.સી.આઇ.ચૌિરી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    ૩૧, મિાદેિ નગર સોસાયટી,પાનિાડી િા.વ્યારા જિ.િાપી 
૨૭ શ્રી.કે.જે.ચૌિરી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    મ.ુપો.શેખપરુ િા.મહિુા જિ.સરુિ 
૨૮ કુ.પી.જે.પ્રજાપતિ પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    પ્રજાપતિિાસ,મ.ુગલુાબપરુા િા.માિસા જિ.ગાિંીનગર 
૨૯ કુ.બી.એમ.ચૌિરી પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    મ.ુપો.િાસિા ચૌિરી િા.દિગેામ જિ. ગાિંીનગર 

૩૦ કુ.એ.ડી.ઝાલા પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    
એ-૧૪૦,ગીરીવ ૃદં સોસાયટી કુબેરેશ્વર મહંદરની સામે 

સેિલપરુ બોઘા,નરોડા રોડ અમદાિાદ 
૩૧ કુ.કે.એસ.દેસાઇ પે હિ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    ૨, િસ્ક્િનગર સોસાયટી િેિલપરુ અમદાિાદ 
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૩૨ શ્રી આઇ પી ચૌિરી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - બી/૩/૨૭ સરકારી િસાિિ રામનગર સરુિ 
૩૩ શ્રી સી એસ પટેલ જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - દેિ આતશષ સોસાયટી મોરાિાગળ સરુિ 
૩૪ શ્રી એસ એસ કિારગામીયા જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - બી-૮૨ તનત્યાનદં સોસાયટી કિારગામ સરુિ 
૩૫ શ્રી આર.સી ગેફિાલા જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - બી-3 /૨૭ સરકારી િસાિિ અઠ્િાલાઇસસ સરુિ 

૩૬ શ્રી આર.સી.પરમાર જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - 
૧૮૮,શ્રીજી નગરી સોસા,ઉગિ િેંસાિ રોડ,િિાગંીરાબાદ 

,સરુિ 

૩૭ કુ ટી કે પડંયા જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - 
૨૭, િય અંબે સોસાયટી ઉમાિિનની બાજુમા િટાર રોડ 

સરુિ 
૩૮ શ્રી ડી.એમ.િસાિા જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૧૭,નમન એપા.િોગાિી નગર,અડાિિ ,સરુિ 
૩૯ શ્રી બી બી તમસ્ત્રી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૨૧,શ્રી રામદેિ નગર રોિાઉસ પાલનપરુ િકાિનાકા સરુિ 
૪૦ શ્રીમિી ય ુએસ ચૌિરી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - એ-૧૮ ગ્રીનપાકમ સોસાયટી પ્રાઇમ આકેડની સામે સરુિ 
૪૧ કુ.કે.િી.પટેલ જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૨૮,િાહડયા નગર,ભલુકા િિન પાસે, અડાિિ ,સરુિ 
૪૨ શ્રી આર પી ચૌિરી જુ.કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    નેિાિીયા િા મહિુા જી સરુિ 
૪૩ કુ એસ જી રબારી જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    ૧૦૧-સી-૩ ગોકુલ રેસીડ્સસી અલિાિ સરુિ 
૪૪ કુ ડી પી રાઓલ જુ કા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬    સી-૫૦૫ ગિુાિીિ એપાટમમેસટ સમુલુ ડરેી રોડ સરુિ 
૪૫ શ્રી એમ એચ પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - મ ુિટાર મોનાડાઇંગની પાછળ િટાર ચાર રથિા સરુિ 
૪૬ શ્રી એચ સી ચૌિરી પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - કૈલાશ નગર સોસાયટી રૂમન ં૧૩૯ ડીંડોલી ગામ સરુિ 
૪૭ શ્રી ડી ડી પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫ - - - મોરાિાગળ િગનુગર સરુિ 
૪૮ શ્રી ડી એ તશિોરા પટાિાળા ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - ૧૩/૭૮ ગ.ુ િા.બોડટમ. પાલનપરુ પાટીયા રાદેર રોડ સરુિ 

૪૯ શ્રી.એસ એસ િોશી  ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ - - - 
૨૩, બીિો માળ, શ્રી નાયજી  એપાટમમેસટ,  ધિુ િારક  

સોસાય ટી,   નારાયિ િાડીની સામે, િરીિોમ મીલ પાસે,  
િેડ રોડ, સરુિ -૪ 

 



111 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સરેુસદ્રનગ૨ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ.કે.પાદશાિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 

૭૫૬૭૦ 
૨૩૪૯૯ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

પ્રા્િી એપાટમમેસટ પાિીની ટાકંી પાસે સરેુસદ્રનગર 

૨ શ્રી એચ.એ.સોલકંી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 

૮૯૮૦૭ 
૭૩૨૨૨ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

મગંલમ સોસાયટી જીનિાન રોડ ણબ્રદાિન િોટલ પાસે 
સ.ુનગર 

૩ 
શ્રીમિી 

કે.એન.િિરીયા 
હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 

૯૪૨૯૬ 
૪૬૬૦૧ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

પઢીયાર રોડ શેરી ન.ં૧ ‘’મારૂતિ” સરેુસદ્રનગર 

૪ શ્રીમિી એલ.જે.સોલકંી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૩૨ 
૮૦૮૭૮ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

આશીિામદ,દયામય થકુલ પાસે, 

કૈલાસ પાકમ પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૫ શ્રી એસ.ડી.સૈયદ ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૨૭૬ 
૬૨૭૮૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

નરેુમિમદ સોસાયટી નિા િકંશન રોડ સરેુસદ્રનગર 

૬ કંુ.એચ.ય.ુતત્રિેદી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૫૫ 
૫૫૬૦૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૩,અલકંાર તસનેમા પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૭ શ્રી પી.િી.ઠાકોર --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૭૫૩ ૨૭૧૬૬ 
૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

િહરપ્રકાશ સોસાયટી દાળમીલ રોડ સરેુસદ્રનગર 

૮ શ્રી જી.એચ.પરમાર ના.હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૨૮૨ 
૪૭૪૬૯ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

રામેશ્ર્િર ટાઉનતશપ િરેમાિાડી સામે રિનપર 
જિ.સરેુસદ્રનગર 

 

૯ શ્રીમિી કે.જી.તસધ્િપરુા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૭૯૭ 
૪૧૬૮૧ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

થનેિિાિ સરદાર સોસયટી રોડ સરેુસદ્રનગર 
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૧૦ શ્રી ડી.એમ.ઝાલા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૮૧૪૦૦ 
૨૮૨૨૦ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ગીિા સોસાયટી બ્લોકન.ં૩૩ ઘઘુરીપાકમ  
૮૦ ફુટ રોડ સરેુસદ્રનગર 

૧૧ શ્રી બી.એચ.ઠક્કર --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૦૮૫ 
૨૩૭૨૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૨૨/રતિ પાકમ િનયગુ પે્રસ પાસે નિા િકંશન રોડ 
સરેુસદ્રનગર 

૧૨ શ્રી બી.ટી.પાડણલયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 

૯૭૨૬૧ 
૦૮૪૪૩ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

શાતંિનગર શેરી ન.ં૨ માનિ મહંદર રોડ સરેુસદ્રનગર 

૧૩ શ્રી એ.જે.જાદિ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૭૬૦૦૦ 
૦૪૬૭૦ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૧૨/અ સિયોગ પાકમ ,નિા િકંશનરોડ સરેુસદ્રનગર 

૧૪ શ્રી બી.એન.દોશી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૨૮૩ 
૨૯૫૦૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

તિમલનાિ સોસાયટી ગોકુલ પાકમ પાસે 

સરેુસદ્રનગર 

૧૫ કંુ.બી.બી.દિ ે --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૭૯૮ 
૨૪૫૦૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

પ્રજાપતિપાકમ ,”માઇ”પ્રજાપતિની િાડી પાસ,ેસરેુસદ્રનગર 

૧૬ શ્રી એમ.સી.મકિાિા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૪૮ 
૬૩૧૯૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ગિપતિ ફાટસર,િોરાિરનગર 

૧૭ ડી.જે.ગજંેળીયા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨  
૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

 

૧૮ શ્રી િી.આર.ગોહિલ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૨૮૪ 
૭૫૦૯૭ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

બાપનુગર રોડ,વ્રિતનિાસની સામે સિોદય દેરાસર ચોક 
સરેુસદ્રનગર 

૧૯ 

 
શ્રી આર.એચ.ઠક્કર --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 

૯૨૨૮૩ 

૯૨૯૩૬ 
૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૨૨/રતિ પાકમ િનયગુ પે્રસ પાસે નિા િકંશન રોડ 
સરેુસદ્રનગર 

૨૦ શ્રી એમ.એમ.શેખ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૯૯૮૪ 
૯૧૩૮૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૨૦ કિાટમર ન.ં૨ સરેુસદ્રનગર 
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૨૧ શ્રી આઇ.એ.સોનરાિ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૭૩ 
૬૭૫૮૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

સોનલ સોસાયટી નમમદા ક્િાટમરની પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૨૨ શ્રી જે.પી.રાઠોડ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૪૪ 
૯૨૯૨૬ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ડો.માધિુાઇના દિાખાના સામે દુિરેિ ફાટકની બાજુમા ં
સરેુસદ્રનગર 

૨૩ શ્રી સી.એમ.જાદિ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૮૮૬૬૬ 
૬૩૬૧૬ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

મ.ુરિનપર રામેશ્ર્િર ટાઉનતશપ શેરીન.ં૨ સરેુસદ્રનગર 

૨૪ શ્રી એસ.આઇ.પીપળીયા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૯૧૩૫ 
૪૨૪૩૮ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

િનમુાન ચોક રમઝાનિાઇની દુકાન પાસે,િોરાિરનગર 
િા.િઢિાિ 

૨૫ કંુ. ય.ુકે.પજુારા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૭૦૪૬૭ 
૧૫૪૬૮ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

મલ્િાર ચોક શેરીન.ં૨,સરદાર પટેલ રોડ સરેુસદ્રનગર 

૨૬ કંુ.સી.બી.મકિાિા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૯૦૪૩ 
૭૬૬૯૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

સયખુીલ પાકમ રાિકોટ બાયપાસ રોડ ગિપતિ ફાટસર 
િોરાિનગર 

૨૭ શ્રી એસ.એલ.સાિિોર --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૭૯૭૮૦ 
૭૦૧૨૨ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

મ:ુદુિરેિ િા.િઢિાિ જિ.સરેુસદ્રનગર 

૨૮ કંુ.આર.ડી.ચિુાિ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૫૩ 
૭૫૧૫૭ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

સયખુીલ પાકમ રાિકોટ બાયપાસ રોડ ગિપતિ ફાટસર 
િોરાિનગર 

૨૯ શ્રી પી.ડી.પારેખ જુતનયર કલાકમ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૯૮૫ 
૯૦૯૮૧ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

“ થિામીનારાયિ”સત્યમ પાકમ સરેુસદ્રનગર 

૩૦ શ્રી એમ.આર.ગઢિી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૬૯ 
૨૭૩૦૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

તિિેકાનદં-૨ બ્લોકન.ં૧૬ ની સામે રાઘિ તનિાસ 
સરેુસદ્રનગર 

૩૧ શ્રી જી.િી.દુલેરા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૭૨ 
૨૯૯૯૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ખારા કુિા પાસે,રોકડીયા િનમુાન પાસે 

સરેુસદ્રનગર 
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૩૨ શ્રી એન.કે.મલેક --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૭૯૭ 
૩૭૪૨૩ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ક્રુષ્િનગર,કલેકટર કચેરી પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૩૩ શ્રી બી.એસ.િેંસજાળીયા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૨૫૮ 
૪૦૩૦૯ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કરમિ પરા ટી.બી.િોસ્થપટલ પાછળ 

સરેુસદ્રનગર 

૩૪ શ્રીમિી બી.એમ.હિરાિી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૨૪૭ 
૬૩૨૮૧ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૪,તિમલનાિ સોસાયટી ગોકુલ પાકમ પાસે 

સરેુસદ્રનગર 

૩૫ શ્રી એ.એસ.ગાબ ુ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૨૬૦ 
૦૯૫૫૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

શાતંિનગર શેરીન.ં૨ માનિ મહંદર રોડ 

સરેુસદ્રનગર 

૩૬ શ્રી ડી.એન.દેિિળા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૩૨૭૧ 
૮૫૬૫૫ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ગિમમેસટ ૬૦  કિાટમર જિલ્લા પચંાયિ પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૩૭ શ્રી એચ.બી.ગોિલે --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૯૨૪૬ 
૭૨૦૦૭ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૧૨૪,સજંીિની સોસાયટી રિનપર 

જિ.સરેુસદ્રનગર 

૩૮ શ્રી ડી.પી.રબારી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૧૪૬ 
૨૦૬૮૨ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

તશિમપાકમ ઉતમયા ટાઉનતશપની સામે સય ુ૮૦ ફુટ રોડ 
સરેુસદ્રનગર 

૩૯ શ્રી એચ.બી.જાડજેા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૯૦૮૧ 
૦૦૦૭૭ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

ગાયત્રી સોસાયટી,સમલા િાઉસની પાછળ સરેુસદ્રનગર 

૪૦ શ્રી એ.કે.ગાગંડીયા --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૨૭૫૧ 
૯૪૨૮૬ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

દુિરેિ રોડ,લક્ષ્મીપરા શેરીન.ં-૨ 

સરેુસદ્રનગર 

૪૧ શ્રી બી.એન.પારઘી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૭૩૭૭ 
૦૧૨૯૨ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

મ:ુ-રાિસીિાપરુ, િિકરિાસ િા.ધ્રાગંધ્રા જિ.સરેુસદ્રનગર 

૪૨ શ્રીમિી જી.જે.ભિુાત્રા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૮૭૯૮ 
૬૪૮૬૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

સરકારી કિાટમર સરેુસદ્રનગર 
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૪૩ શ્રી એમ.એમ.િોષી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૯૧૩૩ 
૩૦૦૬૮ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

તપત ૂક્રુપા રામેશ્ર્િર ટાઉનતશપ રિનપર  સરેુસદ્રનગર 

૪૪ શ્રીમિી આઇ.એમ.િોષી --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૨૯૬ 
૪૬૫૫૪ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

૮૬- ક્લ્યાિનગર,સરેુસદ્રનગર 

૪૫ શ્રી પી.કે.ચૌિાિ --સદર-- ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ 
૯૪૨૭૦ 
૪૬૩૦૮ 

૦૨૭૫૨ 
૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

દુિરેિ ફાટક બિાર શેરીન.ં૪ સરેુસદ્રનગર 

૪૬ ---ખાલી--- --સદર--       
૪૭ ---ખાલી--- --સદર--       

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િડોદરા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ. એન.ગામીિ 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી 
૮૦૨૨૧ ૨૪૦ 

શ્રી એચ. 
એન.ગામીિ 

શ્રેયાન તિિોરી 
અતિકારી 

૮૦૨૨૧ ડી-૧ ઓફીસસમ કોલોની ,અલકાપરુી,િડોદરા 

૨ શ્રી.ડી.આર.પચંોલી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૬૧૭૪૬ ૨૪૦ 

શ્રી.ડી.આર.પચંો
લી 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૬૧૭૪૬ 
બી-૫૦ ઉમા કોલોની ,િાિોડીયા રોડ, િડોદરા 

 

૩ શ્રી આર.કે.શાિ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૬૦૬૪૬ ૨૪૦ શ્રી આર.કે.શાિ 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૬૦૬૪૬ 
૩૫-િથિીનાપરુ સોસાયટી,આયમ કસયા તિદ્યાલય પાછળ, 

કારેલીબાગ િડોદરા 

૪ શ્રી.એન.એસ.રાિા હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ ૨૪૦ 
શ્રી.એન.એસ.રા

િા 
હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ બી-૩૧ પ્રિાિ સોસાયટી,િાઘોડીયા રોડ,િડોદરા 
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૫ કુ.કે.કે.રાિલ હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ ૨૪૦ કુ.કે.કે.રાિલ હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ 

62-બી પાયલ પાક્બ્રામઇટ થકુલ પાસે િી.આઇપી રોડ 
િડોદરા 

 

૬ કુ.કે.પી.શાિ હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ ૨૪૦ કુ.કે.પી.શાિ હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ બી-૪૧, ગુિંન પાકમ સોસાયટી, ગોત્રીરોડ િડોદરા 

૭ શ્રીમિી એ.િી.પરીખ હિસાબનીશ ૫૧૬૯૨ ૨૪૦ 
શ્રીમિી 

એ.િી.પરીખ 
હિસાબનીશ ૫૧૬૯૨ બી 203 અિરિામ ફ્લેટ બી પી સી રોડ િડોદરા 

૮ શ્રી એમ.એમ.પચંાલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૫૩૭ ૨૪૦ 

શ્રી 
એમ.એમ.પચંાલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૫૩૭ 
બી-૨ /૧૮૬ િય યોગશે્વર નગર ટાઉનશીપ િાગ-૨, 

આિિારોડ, િડોદરા 

૯ શ્રી આર.િી.મકિાિા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૮૩૭ ૨૪૦ 

શ્રી 
આર.િી.મકિાિા 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૮૩૭ ૩૮-પ્રમખુ સોસા. િરસાલી િડોદરા 

૧૦ શ્રી.એસ.એન.મલેક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૬૮૩૨ ૨૪૦ 

શ્રી.એસ.એન.મલે
ક 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૬૮૩૨ 
બ્લોક ન-ં૭/૮ સરકારી િસાિિ, કલાદશમન ચાર 

રથિા,િાઘોડીયા રોડ,િડોદરા 

૧૧ શ્રી એ.આર.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭૭૨૦ ૨૪૦ શ્રી એ.આર.પટેલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૭૭૨૦ 
101-માનિ ફ્લેટ-માનિમહંદર સોસાયટી િાઘોડીયા રોડ 

િડોદરા 

૧૨ શ્રી એસ.આઇ.શકુ્લ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭૯૨૦ ૨૪૦ 

શ્રી 
એસ.આઇ.શકુ્લ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૭૯૨૦ 
૪-બી ,પરાગરિ સોસાયટી, િરિી િારસીયા 

રીંગરોડ,િડોદરા. 
 

૧૩ શ્રીમિી આઇ એસ.પચંાલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૯૫૭ ૨૪૦ 

શ્રીમિી આઇ 
એસ.પચંાલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૯૫૭ 
4 એ નદંીગામ સોસાયટી,તસિંિિાઇ માિા રોડ પ્રિાપનગર 

િડોદરા 

૧૪ શ્રી જે િી પાઠક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૮૩૭ ૨૪૦ શ્રી જે િી પાઠક 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૮૩૭ 12- યોગેશ્વર સોસાયટી તિિાગ-2 સિુાનપરુા િડોદરા 

૧૫ શ્રી.કે.બી.મોદી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૩૫૦૦ ૦૦ શ્રી.કે.બી.મોદી 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૩૫૦૦ ઇ-૧૧ વ્રિ િાટીકા સોસા..િાિોડીયા રોડ િડોદરા 
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૧૬ શ્રી ડી.એમ.ટેલર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૯૩૭ ૨૪૦ શ્રી ડી.એમ.ટેલર 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૯૩૭ 
એસ-૧૫ મથરેુસ ફ્લેટ જી.આઇ.ડી.સી.રોડ, 

માિંલપરુ,િડોદરા 

૧૭ શ્રીમિી એસ.ય.ુપાઠક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૧૬૮ ૨૪૦ 

શ્રીમિી 
એસ.ય.ુપાઠક 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૧૬૮ 
ડી-૨૧, િિમમાન નગર સોસાયટી, યોગેશ્વર પાકમ પાસ,ે 

માિંલપરુ,િડોદરા 

૧૮ શ્રી સી.એસ.લાકડાિાલા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૧૫૪૯ ૨૪૦ 

શ્રી 
સી.એસ.લાકડાિા

લા 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૧૫૪૯ સી-169 રાિરત્ન સો. બગીખાના પાસે  િડોદરા 

૧૯ શ્રી આર.સી.ખારિા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૨૭૪૪ ૨૪૦ 

શ્રી 
આર.સી.ખારિા 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૨૭૪૪ 911 શરદનગર િરસાલી િડોદરા 

૨૦ શ્રી એન સી ચૌિાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૧૫૪૯ ૨૪૦ 

શ્રી એન સી 
ચૌિાિ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૧૫૪૯ એ-૮ વ ૃદંાિન ડુ્લિે માિજેા િડોદરા 

૨૧ શ્રી ડી.આઇ.દેિરે 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૮૫૨૨ ૨૪૦ શ્રી ડી.આઇ.દેિરે 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૨૮૫૨૨ 1538 અંણબકાનગર સોસાયટી ગોત્રી િડોદરા. 

૨૨ શ્રીમિી.જે.કે.સોલકંી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૧૫૪૯ ૨૪૦ 

શ્રીમિી.જે.કે.સોલં
કી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૧૫૪૯ 
સી-47 આમ્રપણલ સોસાયટી, મગંલેશિર ટાઉનતશપ પાસે, 

માિંલપરુ િડોદરા 

૨૩ શ્રી આર.પી.િોષી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૪૧૨૨૮ ૨૪૦ શ્રી આર.પી.િોષી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૪૧૨૨૮ એ-4 ગિમમેસટક્િાટસમ, સિુાનપરુા િડોદરા 

૨૪ શ્રીમિી ડી.બી.તમસ્ત્રી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૭૧૧૭ ૨૪૦ 

શ્રીમિી 
ડી.બી.તમસ્ત્રી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૨૭૧૧૭ ૩૩-એ સોસાયટી સયાજીપાકમ આિિા રોડ, િડોદરા 

૨૫ શ્રી એચ.એન.દલિાડી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૭૧૧૭ ૨૪૦ 

શ્રી 
એચ.એન.દલિા

ડી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૨૭૧૧૭ 
એ-૭૭ સૌિસ ય સોસાયટી બીલા બોસ ગ િાઈ ઈસ ટરનેશનલ 

થ કુલની બાજુમા ંિડસર રોડ,માિંલપરુ, િડોદરા-૧૨ 
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૨૬ શ્રી એસ.એસ.કુલકિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૧૫૪૯ ૨૪૦ 

શ્રી 
એસ.એસ.કુલક

િી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૧૫૪૯ 

6/366, સત્યમ એપાટમમેસટ, આઇટીઆઇ ગોરિા સામે, 
હરફાઇનરી રોડ િડોદરા, 

 

૨૭ શ્રી.એચ.આર.શાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૨૭૪૪ ૨૪૦ 

શ્રી.એચ.આર.શા
િ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૨૭૪૪ બી-18 સામરાજ્ય-1, અકોટા,મિુમહડુા. િડોદરા. 

૨૮ શ્રીમિી એસ.કે.શાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૪૦૯૨૮ ૨૪૦ 

શ્રીમિી 
એસ.કે.શાિ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૪૦૯૨૮ એફ-૧૬૪, િાગ્યલિમી ટાઉનશીપ, આિિારોડ િડોદરા 

૨૯ શ્રીમિી ડી એસ ઠાકર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૪૦૦૫૭ ૨૪૦ 

શ્રીમિી ડી એસ 
ઠાકર 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૪૦૦૫૭ 
પહરિાર ચાર રથિા 

િાઘોડીયા રોડ િડોદરા 

૩૦ શ્રી આર.બી.પરમાર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૧૦૭૧ ૨૪૦ 

શ્રી 
આર.બી.પરમાર 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૧૦૭૧ િરીનગર, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 

૩૧ શ્રી.આર.જે.િડિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૮૪૦૯ ૨૪૦ શ્રી.આર.જે.િડિી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૨૮૪૦૯ 
186 અયોધ્યાનગર સરદાર એથરેટ પાછળ આિિારોડ, 

િડોદરા 
 

૩૨ શ્રી.એ.એન.ચૌિાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૮૯૯૧ ૨૪૦ 

શ્રી.એ.એન.ચૌિા
િ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૨૮૯૯૧ એ-૨૧૬ હરધ્ િી-તસધ્ િી સોસાયટી એમ.એમ.િોરા 

૩૩ શ્રી.કે.સી.િડિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૫૯૨૬ ૨૪૦ શ્રી.કે.સી.િડિી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૩૫૯૨૬ 
ડી-૪૯ ઘનશ્ યામપાકમ સોસાયટી, સ ય ુસમા રોડ, છાિી 

િકાિનાકા, 
િડોદરા-૨૭ 

૩૪ શ્રી સી.એમ.પરમાર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૪૭૨૭ ૨૪૦ 

શ્રી 
સી.એમ.પરમાર 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૨૪૭૨૭ 
મોઢિાડા િખારફળી, િધંકુા જી. 

અમદાિાદ-૬૦ 
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૩૫ શ્રી આર.બી.િસાિા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૮૦૦ ૦૦ 

શ્રી 
આર.બી.િસાિા 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦ 
૧/૩૦ મ્ યતુનતસપલ કિાટમર, િાસંીિાળા ઝાઉં, નિી મથ જીદ 

પાસ,ે છીપિાડ િમાલપરુ, 
અમદાિાદ-૦૧ 

૩૬ કુ.ટી.એસ.િાિોર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૮૦૦ ૦૦ કુ.ટી.એસ.િાિોર 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦ ૨૦૬-સી, રેલ્ િે કોલોની, પ્રિાપનગર, િડોદરા-૦૪ 

૩૭ શ્રી એમ.એ.શેઠ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૮૦૦ ૦૦ શ્રી એમ.એ.શેઠ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦ 
બ્લોક ન-ંબી-૧૧, રૂમ ન-ં૧ મખુ્ય પોલીસ િડે ક્િાટમસ 

પ્રિાપનગર િડોદરા. 

૩૮ શ્રી એમ.એસ.કુરેશી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૮૦૦ ૦૦ 

શ્રી 
એમ.એસ.કુરેશી 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦ 
બ્લોક ન-ં૧૨/૧૭૨૮ , સથંકાર નગર, ગાયત્રી નગર સામે, 

ગોત્રી રોડ, િડોદરા. 

૩૯ કુ.એમ.િી.રાઠોડ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૮૦૦ ૦૦ કુ.એમ.િી.રાઠોડ 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૭૮૦૦ 
નદેંસરી બ્રહ્મપરુી બોડીંગ િાઉસ, દાડંીયા બજાર રાિઘાની 

િોટલ પાસ,ે િડોદરા.-૧ 

૪૦ શ્રી આર.સી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ  ૨૬૩૭૩ ૧૫૦ 
શ્રી 

આર.સી.સોલકંી 
જુ.ક્લાકમ  ૨૬૩૭૩ 

૨૦૩- બીિો માળ, ઉપાસના રેસીડસેસી, નિરુે િિન સામે, 
પીરા તમિાર રોડ,હકિી થિમ્િ, િડોદરા. 

૪૧ શ્રી કે.પી.સોઢા જુ,ક્લાકમ  ૩૦૯૭૫ ૧૫૦ શ્રી કે.પી.સોઢા જુ,ક્લાકમ  ૩૦૯૭૫ 
૨૦૩- બીિો માળ, ઉપાસના રેસીડસેસી, નિરુે િિન સામે, 

પીરા તમિાર રોડ,હકિી થિમ્િ, િડોદરા. 

૪૨ શ્રી િી.ડી.મકિાિા જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૯૬ ૨૪૦ 
શ્રી 

િી.ડી.મકિાિા 
જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૯૬ 

૮-એ ગીિાપાકમ સોસા.િરસાલી િડોદરા 
 
 

૪૩ શ્રીઆર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૨૭૮૩૨ ૨૪૦ 
શ્રીઆર.આર.પહઢ

યાર 
જુ.ક્લાકમ  ૨૭૮૩૨ 

એ-૧૪૫ હિરાબાનગર, બાપોદ િકાિનાકા પાસ,ે િાઘોડીયા 
રોડ, િડોદરા 

 

૪૪ શ્રી. ડી એમ .સિુારીયા જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૯૬ ૨૪૦ 
શ્રી. ડી એમ 
.સિુારીયા 

જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૯૬ 

સબર એફ-૧-૨૩૨ રીધ્ધ્િ તસધ્ધ્િ સોસાયટી સમિા 
સિુાનપરુા િડોદરા-૨૩ 
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૪૫ શ્રીમિી.એસ.આર.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ 
શ્રીમિી.એસ.આર

.િટ્ટ 
જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 

બી-૭ સરકારી કિાટમર સલાટિાડા િડોદરા 
 

૪૬ શ્રી.જે.િાય.વ્યાસ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ શ્રી.જે.િાય.વ્યાસ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 
બી-૨૦૧,ઈંગે ચેમ્બસમ કબીર મદંીર ફળીયા જુની 

કાછીયાિાડ લક્કડપીઠ રોડ િડોદરા 

૪૭ કુ. એચ.બી રાઠિા જુ.ક્લાકમ  ૧૯૫૪૮ ૧૫૦ 
કુ. એચ.બી 

રાઠિા 
જુ.ક્લાકમ  ૧૯૫૪૮ 

જી-૭, ગાયત્રી ક્રુપા સોસાયટી-૨ સેિાસી રોડ સેિાસી 
િડોદરા 

૪૮ શ્રી.એચ.એસ.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ 
શ્રી.એચ.એસ.રા

ઠોડ 
જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ કૃષ્િ શેરી, દંિેશ્વર ગામ પ્રિાપ નગર રોડ િડોદરા 

 

૪૯ શ્રીમિી એમ.ડી. િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ 
શ્રીમિી એમ.ડી. 

િસાિા 
જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 

સી-૧૦,અંકુરપાકમ સોસાયટી સી.કે. પ્રજાપતિ થકુલ નજીક 
લક્ષ્મીપરુા રોડ િડોદરા 

 

૫૦ શ્રી એન.બી.પ્રજાપિી જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ 

શ્રી 
એન.બી.પ્રજાપ

િી 
જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 

43-માિિનગર, તિિયનગર પાછળ, િરસાલી, િડોદરા. 
 

૫૧ કુ.ટી.સી.િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ કુ.ટી.સી.િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 

બી-311 સાઇ-તિિાર ફલેટ પનુમકોમ્પલિે પાછળ, 
િાઘોડીયા રોડ, િડોદરા 

 

૫૨ શ્રી.ડી.પી.ચાિડા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ શ્રી.ડી.પી.ચાિડા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 

બ્ લોક ન.ંએ રૂમ ન.ં૮ નાલદંા સરકારી િસાિિ, કલાદશમન 
ચાર રથ િા, િાઘોડીયા રોડ, િડોદરા-૧૯ 

 

૫૩ શ્રી.આર.એમ.ઘિેરીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ 
શ્રી.આર.એમ.ઘિે

રીયા 
જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 

B-2 383 તસિાિમ બગં્લોઝ સમા સાિલી રોડ,િડોદરા 
 

૫૪ શ્રી.એ.જે.ડોડીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ શ્રી.એ.જે.ડોડીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ 
એચ-૮, સલાટિાડા  સરકારી િસાિિ િડોદરા 
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૫૫ શ્રીમિી એસ.એ.બાગલુ પટાિાળા ૧૬૭૨૭ ૯૫ 
શ્રીમિી 

એસ.એ.બાગલુ 
પટાિાળા ૧૬૭૨૭ ૧૪,નમ્રિા પાકમ દંિેશ્વર પ્રિાપ નગર રોડ િડોદરા 

 

૫૬ શ્રી.એચ.કે.રાઠોડ પટાિાળા ૧૬૫૨૫ ૯૫ શ્રી.એચ.કે.રાઠોડ પટાિાળા ૧૬૫૨૫ 
૨૪,િરંગ પાકમ િરિી રોડ િડોદરા 

 

૫૭ શ્રીમિી િી.એમ. ડાગં ે પટાિાળા ૧૭૦૨૭ ૯૫ 
શ્રીમિી િી.એમ. 

ડાગંે 
પટાિાળા ૧૭૦૨૭ 

૯૮૪,શીિમ નગર અંણબકા નગરની પાસે  ગોત્રી રોડ 
િડોદરા 

 

૫૮ શ્રી. એ.કે.િાઘલેા પટાિાળા ૨૩૦૧૬ ૧૦૦ શ્રી. એ.કે.િાઘલેા પટાિાળા ૨૩૦૧૬ 
સી-૨ સરકારી િસાિિ સિુાનપરુા િડોદરા 

 

૫૯ શ્રી.િી.એચ.પરમાર પટાિાળા ૧૬૫૨૫ ૯૫ 
શ્રી.િી.એચ.પર

માર 
પટાિાળા ૧૬૫૨૫ 

19- રાિજીનગર, િરસાલી,જીઇબીસામે કલ્યાનનગર 
પાછલ િરસાલી,િડોદરા. 

 

૬૦ શ્રી એસ.એમ.રાઠિા પટાિાળા ૪૫૦૦ ૦૦ 
શ્રી 

એસ.એમ.રાઠિા 
પટાિાળા ૪૫૦૦ એ1/54 દ્વારકાનગરી, િાઘોડીયાહરિંગ રોડ િડોદરા. 

૬૧ શ્રી.એસ.કે.પડંયા પટાિાળા ૧૫૧૨૫ ૯૫ શ્રી.એસ.કે.પડંયા પટાિાળા ૧૫૧૨૫ ડી-87 નિચેિન સોસાયટી ,િડોદરા 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િલસાડ 

અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ કુ.ટી.એસ.બચા. જિ.તિ.અતિ. ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 
treasury-val@  
gujarat.gov.in 

મોટા પારસીિાડ,િલસાડ 

૨ શ્રી.સી.આર.દળિી. અ.તિ.અતિ. ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 
treasury-val@  
gujarat.gov.in 

મિીબાગ-૩,અબ્રામા,્લોટ-૩૪,િલસાડ 
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૩ શ્રી.પી.ય.ુ પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    
૯/પારસ એપાટમમેસટ,મણિનગર સોસાયટી, તિિલ રોડ, 

િલસાડ 

૪ શ્રી.ડી.બી.ટંડલે હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    
૫૦૧-અ, અમરજ્યોિ એપાટમમેસટ, િાલર, દેસાઇ ફણળયા 

િલસાડ. 

૫ શ્રી.કે.કે.પથિાગીયા. હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    
શ્રી ઠાકોરજી નગર,્લોટ-૨૯,સીિીલરોડ 

નનકિાડા,િલસાડ. 

૬ શ્રી.આઇ.એસ.પટેલ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૧૧૮, પચંિટી સોસાયટી, મોગરાિાડી, િલસાડ 

૭ શ્રીમિી એમ. એ. કદમ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    

 

૧૦૧, હદલબર એપાટમમેસટ, િનભરૂા રોડ, િલસાડ 

૮ શ્રીમિી.જે.જે.પટેલ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    

્લોટ ન.ં૧૨૯, ગોકુલિામ સોસાયટી, અબ્રામા, િરમપરુ 
રોડ, િલસાડ 

૯ શ્રી.કે.એમ.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    સરકારી િસાિિ,તિિલ રોડ,િલસાડ. 

૧૦ શ્રી. એમ. જી. મલુ્લા. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ગ્રીન પાકમ , કોસબંા રોડ, િલસાડ 

૧૧ શ્રીમિી.બી.એમ. દેસાઇ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    િહરક્રુપા, મોરાિાગડા, િલસાડ 

૧૨ શ્રી.પી.આર.િાિસાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    

શ્રીહરષ્ના જુના મહંદરની સામે,પ્રિામી થરીટ,તછપિાડ, 

િલસાડ 

૧૩ 
શ્રીમિી.એન.ડી. 

પટેલ. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ગીિાિંલી સોસાયટી,તિિલ રોડ,િલસાડ 
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૧૪ શ્રી.એ.એમ.ટંડલે. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    િદેલી, િગાલાલા, િલસાડ 

૧૫ શ્રીમિી.એસ.એ. પટેલ. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૧૨,જીગ્નેશ એપાટમમેસટ,મલુ્લા િાડી, િલસાડ. 

૧૬ શ્રી.બી.એસ.િારલી. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    એફ-૯,સરકારી િસાિિ,તિિલ રોડ,િલસાડ . 

૧૭ શ્રી બી.એસ.પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    

c/o શ્રી.જી.આર.પટેલ, ૨૮, િહર કંુિ સોસાયટી,અબ્રામા, 
િલસાડ 

૧૮ શ્રી.જે.બી.ગાતંિિ. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    એલ-૪, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 

૧૯ 
શ્રીમિી.જે.એફ. 

ઠાકોર 

પેટા 
હિસાબનીશ 

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    આઇ-૧૧, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 

૨૦ શ્રી.જી.આર.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    
બગંલા ન.ં૯, રશ્મી પાકમ ,સત્યમ સોસાયટી સામ,ે િાલર,  

િલસાડ. 

૨૧ 
શ્રીમિી.એન.આર. 

પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૧૧૮, પચંિટી સોસાયટી, મોગરાિાડી,િલસાડ. 

૨૨ શ્રી.કે.એસ.અસારી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    િહરક્રુપા, મોરાિાગડા, િલસાડ 

૨૩ કુ.કે.જી.દદુકીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    પોલીસ િડેકિાટમર, િલસાડ 

૨૪ કુ.આર.િી.ચૌિરી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ઇ-૧૦, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 
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૨૫ 
શ્રીમિી.એમ.ડી. 

પટેલ. 
જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૨૦૯૩, સદુશમનપાકમ ,સીિીલ રોડ.િલસાડ. 

૨૬ શ્રી.એચ.આર.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૧૯-એ,માનશીકંુિ,રાિા હરષ્ના સોસાયટી,અબ્રામા,િલસાડ. 

૨૭ શ્રીમિી.એમ.ડી.  પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    
્લોટ ન.ં૨૭, અમરનાિ પાકમ ,િાલર રોડ,સીિીલ પાસ,ે 

િલસાડ. 
૨૮ શ્રીમિી.પી.જી.કંુકિા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ય-ુ૧૦, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, િલસાડ 

૨૯ શ્રી.ડી.એમ.ટંડલે. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    કોસબંા, નિી લાિસી, િલસાડ 

૩૦ શ્રી.બી.કે.માિ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૫૦૧,શભંનુાિ એપાટમમેસટ,િશી ફણળયા, િાલર, િલસાડ 

૩૧ શ્રી.એમ.એ.શેખ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ૪-બાલાજી એપાટમમેસટ, િલસાડ 

૩૨ શ્રી.બી.એન.આહિર. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ઉંટડી િા.જિ.િલસાડ 

૩૩ શ્રી.એચ.એન.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    િનમુાન િાગડા, કોળીિાડ, િલસાડ 

૩૪ શ્રી.આર.િી.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ફિસિાડા, િલસાડ 

૩૫ શ્રી.ડી.બી.આહિર પટાિાળા ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    આહિર ફણળયા, નનકિાડા, િલસાડ. 
૩૬ શ્રી.ડી.સી.પટેલ પટાિાળા ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧    ડીથપેસસરી રોડ, બરૂડીયા િાડ, િલસાડ. 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાપી-વ્યારા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ િોદૃો એસ.ટી.ડી. 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ મેઈલ સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર એ મિાલા 
તિિોરી 
અતિકારી 
િાપી 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫ ૨૨૦૨૯૨ 
treasury-

tapi@gujrat.gov.in 

ડી-૨/૮ સેંરોલ ઓહફસ કોમ્પલેિ થટાફ ક્િાટમસ,   
પાનિાડી, િા. વ્યારા, જિ.િાપી 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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૨ શ્રી એ એન જાગીરદાર 

અતિક 
તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૮૨૧૮૭૮૭ ૨૨૦૨૩૩ 
treasury-

tapi@gujrat.gov.in 
૫ કબીર પાકમ ,નિા બસ થટેસડની સામે  વ્યારા,જિ.િાપી 

૩ શ્રી એ.એન.જાગીરદાર હિસાબનીશ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૮૨૧૮૭૮૭ ૨૨૦૨૩૩ 
treasury-

tapi@gujrat.gov.in 
૫ કબીર પાકમ ,નિા બસ થટેસડની સામે  વ્યારા,જિ.િાપી 

૪ શ્રીમિી જે.ડી.ચૌિરી હિસાબનીશ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૦૯૬૮૦૫૬૨ ૨૨૦૨૩૩ treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

મ.ુપો.મોરદેિી (મહંદર ફણળય)ુ િાલોડ,જિ.િાપી. 

૫ શ્રી એમ,એન.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૯૫૦૮૫૮૨ ૨૨૦૨૩૩ 

treasury-
tapi@gujrat.gov.in ૭૧,રામકબીર સોસાયટી, થટેશન રોડ, વ્યારા ,જિ.િાપી 

૬ કુ.કે.આર.ગામીિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૭૨૬૯૦૫૬૫૦ ૨૨૦૨૩૩ - ૪૪-તમિલનગર સોસાયટી, કાકરાપાર રોડ, વ્યારા,જિ.િાપી 

૭ શ્રી એસ.આર.ચૌિરી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૦૯૫૯૪૮૭૧ ૨૨૦૨૩૩ - ૫૪- શ્યામતિલા રેસીડસસી, મસુારોડ,વ્યારા,જિ.િાપી 

૮ શ્રી એન. એસ.ગામીિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૮૨૬૦૮૦૭ ૨૨૦૨૩૩ - કાનપરુા(ખટાર ફણળય)ુ વ્યારા 

૯ શ્રી એન. એન.પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૦૯૯૪૫૨૫૬૮ ૨૨૦૨૩૩ - જુનુ ંઢોડીયાિાડ વ્યારા 

૧૦ શ્રી જે.બી.ગામીિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૭૨૬૯૯૯૩૪૬ ૨૨૦૨૩૩ - સી-૨/૮ સરકારી આિાસ પહરસર,પાનિાડી, વ્યારા 

૧૧ શ્રીમિી એન.એમ.ગામીિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૭૨૬૯૯૯૩૪૬ ૨૨૦૨૩૩ - સરીિાનગર સોસાયટી,ઘર ન-ં૧૫,વ્યારા,જિ.િાપી 

૧૨ કંુ.આર.એન.ચૌિરી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૧૪૧૫૧૭૨૭૪ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.ઘાસીયામઢેા,િા.સોનગઢ,જિ.િાપી. 

૧૩ કલ્પનાબેન એન.ચૌિરી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૬૮૭૦૨૦૧૪૯ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.કેળકુઇ,(નદી ફણળય)ુ િા.વ્યારા,જિ.િાપી 
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૧૪ કુ. એસ.જે.ગામીિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૬૮૭૯૬૭૭૦૩ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.તસલેટિલે,પો.સીપીએમ.િા.સોનગઢ,જિ.િાપી 

૧૫ શ્રી એ.જી.પાડિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૯૦૮૪૪૪૯ ૨૨૦૨૩૩ - મુ.ંિીંિબદુ્રક પો.િહરપરુ િા.ઉચ્છલ જિ.િાપી 

૧૬ શ્રીમિી એચ.બી.ગામીિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૮૨૫૬૮૪૫૪૮ ૨૨૦૨૩૩ - એ-૨/૩ સરકારી આિાસ પહરસર,પાનિાડી, વ્યારા 

૧૭ શ્રી કે.જી. પટેલ 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૨૫૧૭૨૬૯૨ ૨૨૦૨૩૩ - સી-૧૧ શસ્ક્િનગર સોસા.અંિારિાડી રોડ વ્યારા 

૧૮ શ્રી ડી.બી.ચૌિરી 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૭૬૦૦૦૨૭૦૨૬ ૨૨૦૨૩૩ - ૫૫-શ્યામતિલા રેસીસડસી, વ્યારા 

૧૯ શ્રીમિી એસ.બી.ઢોડીયા 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૯૪૮૪૧૩૨ ૨૨૦૨૩૩ - સીંગી ફણળય,ુવ્યારા જિ.િાપી 

૨૦ શ્રીમિી ટી.એન. પરમાર 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૭૯૨૮૧૭૩૬ ૨૨૦૨૩૩ - િાઉસીંગબોડમ, િા. વ્યારા,જિ.િાપી 

૨૧ કુ. ડી. કે.નાયક 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૫૧૧૨૪૨૩૧૫ ૨૨૦૨૩૩ - એ-૮ સરકારી ક્િાટમસ પાનિાડી, વ્યારા 

૨૨ કુ.એસ.પી.ચૌિરી 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૭૫૮૦૪૩૫૯૧ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.સીંગી ફણળય,ુવ્યારા,જિ.િાપી 

૨૩ શ્રી એમ.સી.ચૌિરી 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૨૫૭૧૧૪૪૧ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.પાનાિાડી,િા.વ્યારા,જિ.િાપી 

૨૪ શ્રી એન.એ.ચૌિરી 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૦૯૭૧૮૧૭૯ ૨૨૦૨૩૩ - ઇસદ્રપ્રથિ સોસાયટી,પાનિાડી,િા.વ્યારા,જિ.િાપી 
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૨૫ શ્રીમિી આર.બી.ચૌિરી 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૮૧૪૧૨૦૫૬૫૨ ૨૨૦૨૩૩ - સરકારી ક્િાટમસપાનિાડી, વ્યારા 

૨૬ શ્રી જે.એચ.ગામીિ 
જુતનયર 
કારકુન 

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૨૪૭૪૪૫૪૨ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.મગરકુઇ,િાવ્યારા,જિ.િાપી 

૨૭ શ્રી બી.કે.ગામીિ પટાિાળા ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૯૧૩૩૯૪૦૬૦ ૨૨૦૨૩૩ - મ.ુપો.સીંગી ફણળયુ ંવ્યારા જિ.િાપી 
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  પેસશન ચકૂિિા કચેરી,,અમદાિાદ 

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

સ૨નામુ ં
ઓહફસ ઘ૨   

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬)   (૭) 

૧ શ્રીએ એ કડીયાિાલા 
તિિોરી 

અતિકારી (પે) 
૭૯ 

૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૭૫૬૭૦૮૭૧૫૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૭-સકુુન -૩ કો ઓપ સોસાયટી લી સરખેિ , જુિાપરુા  રોડ 
િેિલપરુ અમદાિાદ 

૨ શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૭૯ 

૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૯૫૫૮૮૯૭૧૧૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

આઇ -૧૦૬  રીિર સાઇડ િાસિા અમદાિાદ 

૩ શ્રી એ આર પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૯૮૯૬૮૧૦૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

બ્લોક ન ં૭૦૮-૪ સેક્ટર -૮ ઘ ટાઇપ ગાિંીનગર 

૪ શ્રીમિી ય ુપી ત્રીિેદી હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૨૧૯૦૭૬ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
એ -૪૦૩ સયુમ પજુા ટાિર િોિપરુ અમદાિાદ 

૫ શ્રી.ટી આર હરસ્થચયન હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૭૮૦૩૭૩૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
બેિલિામ સોસાયટી , િરીપરુા  અમદાિાદ 

૬ શ્રી.આઇ.સી.શાિ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૩૯૫૪૫૬ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

બી-૨૨, ઇન્સદરાનગ૨, ગિુરાિ થટેહડયમ પાસે, મોટેરા  રોડ, 

સાબ૨મિી, અમદાિાદ 

૭ શ્રીમિી  એચ ડી. પટેલ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૦૮૩૯૪૨૨૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
એ-૩૨ આંગન િીલા સોસાયટી  બારેજા રોસ રોડ બારેજા 

૮ શ્રીમિી આર પી શાિ હિસાબનીશ ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૯૮૩૧૯૧૦૧ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
જી -૧  શ્રી ગીરીિર એપાટમમેસટ મનીનગર પિુમ અમદાિાદ 

૯ શ્રી એસ.આર.િાિસાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૭૯૦૩૮૪૧૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૧- સોનલ  સોસાયટી, ગરુુકુલ રોડ ,મેમનગર , અમદાિાદ 

૧૦ શ્રી.કે.કે.ગોિલે 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૦૪૭૪૫૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૫,િરીગીરીઍપાટ્મમેંટ,િાટકેથિરસકમલ.ખોખરા.અમદાિાદ. 

૧૧ શ્રી એન ઈ મેકિાન 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૪૫૦૪૫૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૮,એબેન એિર સોસાયટી,િાડીલાલ થટાફ સોસાયટીપાસે, 

અમદાિાદ 
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૧૨ શ્રી આઇ સી માનસીંઘાિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૪૯૧૪૯૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

સી -૬૦૩ ગૌરિ ટાિર પ્રિાિ ચોક ઘાટલોડીઆ 
અમદાિાદ 

૧૩ શ્રી.એમ.એ.શેખ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૭૬૦૦૮૬૨૭૦૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

સી-૪ સકુુન ડુ્લેક્શ ગાિંી થરિુી કો ઓ િા સો અમદાિાદ 

૧૪ શ્રી જે એન પારેખ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૨૭૩૧૯૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

એ-૧૪ તનત્યાનદં સોસાયટી ,નદીઆદ ,૩૮૭૦૦૨ 

૧૫ કુ એસ  એમ બરાસરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૭૬૩૧૩૩૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

બી -૩૧ િાગિિ નગર સોસાયટી .સોલરોડ ,અમદાિાદ-
૬૧ 

૧૬ શ્રી.  બી પી તત્રિેદી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૯૮૧૭૯૯૨૬ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૪૦૫,સેત્રુિંય ફ્લેટ ,શકંર આશ્રમ સામ ે,પાલડી,અમદાિાદ 

૧૭ શ્રી.િી.એ.રાિલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૨૧૪૬૯૪૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૨૮૪૦ પીપરડીની પોળ રાયપરુ અમદાિાદ 

૧૮ શ્રી.આર.બી.દાયમા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૪૪૭૪૨૩૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૯-જીિનકલા સો િલિરંગ સો પાસે િેિલપરુ અમદાિાદ 

૧૯ શ્રીમિી એ જે દિે 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૨૭૪૧૪૨૨૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૫ કમમજ્યોિ બગંલો , ઉમીયા માિાના મહંદર પાછળ શીલિ 
રોસ રોડ શીલિ 

૨૦ શ્રી એ.કે.તત્રિેદી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૯૩૯૯૮૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

એ-૭૭ િયિાન ુસોસાયટી,ઘાટલોડીઆ અમદાિાદ -૬૧ 

૨૧ શ્રી એ. એન. પડંયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૯૮૩૭૩૬૬૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

3૨, નેમીનાિ સોસાયટી તિિાગ-૧ સાક માકેટની બાજુમા 
રાિીપ 

૨૨ શ્રી બી એસ શમામ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૬૨૪૨૧૨૩૧૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

એ-૨૨, રંગકૃપા  સોસાયટી, જીિરાિપકમ   , િેિલપરુ, 

અમદાિાદ 
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૨૩ શ્રી ડી આર ચોકસી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૬૦૩૦૪૧ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

બ્લોક ન-ં૮/૮૫ પિૂન એપાટમમેંટ ,િાસિા અમદાિાદ-૭ 

૨૪ શ્રી સી ડી શાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૫૧૧૧૮૯૯૩૧ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૧૨- બી ગગંોત્રી સોસાયટી ગલુબાઇ ટેકરા અમદાિાદ 

૨૫ કુ એન એન બાિળીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૧૪૦૭૦૦૭૭૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

બી ૨૨ તિિાગ -૨ સજુાિા પાકમ સોસાયટી તનકોલ 

૨૬ કુ પી આઇ પાલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૦૩૩૫૫૮૧૬૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૨૧-૬૬૪ શાસ્ત્રીનગર સરકારી િસાિિ અમદાિાદ 

૨૭ કુ ડી બી પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૪૮૨૮૦૦૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૫૧-િસિં તિિાર સોસાયટી કઠિાડા રોડ નરોડા અમદાિાદ 

૨૮ એમ એન િીરડીઆ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૦૦૦૩૩૦૭૩૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૩૦- લક્ષ્મી ક્રુપા સોસાયટી  િટિા રોડ  ઇસપંરુ અમદાિદ 

૨૯ એસ જી શાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૧૨૭૬૭૬૦૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

િગિિી તનિાસ , િકીલ િાડી સોસાયટી મિી નગર 
અમદાિાદ 

૩૦ એમ બી પચંોલી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૪૦૫૭૬૧ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

કીંિલ -૫૮ કંુદન ટેનામેસટ  િાસિા અમદાિાદ 

૩૧ ટી એસ પજુારા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૭૩૪૦૭૫૬૭૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

કે -૨૯ કે કોલોની સરકારી િસાિિ નિરંગપરુા અમદાિાદ 

૩૨ શ્રી  જે એસ પડિરીઆ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૯૦૬૩૩૯૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૩- ચોક્સી ની ચાલી -પાિીની ટાકી પાસે ઉત્તમ નગર 
મિીનગર અમદાિાદ 

૩૩ શ્રી જી આર બારોટ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૦૦૦૬૩૩૭૪૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

કે -૫૫ કે કોલોની સરકારી િસાિિ નિરંગપરુા અમદાિાદ 
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૩૪ શ્રી એમ આર દેસાઇ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૮૬૬૧૧૬૯૯૬ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

મધરુ લિમી સોસાયટી િેિલપરુ  અમદાિાદ 

૩૫ શ્રી કે જી સમેુસરા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૦૧૬૬૯૬૪૯૬૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૧૮૭૦-૨૦ શકંરપરુા સીલ્િર મીલની સામે રાિપરુ 
ગોમિીપરુ અમદાિાદ 

૩૬ શ્રીમિી જી એચ પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૫૧૫૦૩૩૪ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

બી -૧૧ કમમયોગ પાકમ સોસાયટી  િસ્ત્રાલ અમદાિાદ 

૩૭ કુ પી િી રાઠોડ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૭૮૭૪૬૧૯૭૮૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

ડી -૨૦ મારુિી િામ સોસાયટી ગારી સીનેમા પાછળ ઓઢ 
િ અમદાિાદ 

૩૮ કુ ડી ય ુમોદી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૪૨૦૯૦૦૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

૫૯૯ -રાિલ સેરી સામે રાયપરુ અમદાિાદ 

૩૯ શ્રીમિી.ય.ુપી.ડાિી જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૭૯૯૬૪૧૨૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
૩૧,નિપ્રકાશ સો  મલાિ િળાિ રોડ અમદાિાદ 

૪૦ શ્રી.આર.એસ.િાટી જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૫૧૮૮૨૮૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
એ-૬ દુગાપાકઁ સોસાયટી  કઠિાડા રોડ અમદાિાદ 

૪૧ શ્રી િાય એ મલેક જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૧૭૩૦૯૮૦૨૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

૧,જાબિુાલા .સોસાયટી જાગતૃિ થકુલની પાછળ મક૨બા 
સ૨ખેિ અમદાિાદ 

૪૨ શ્રી.પી.જી.ઉપાધ્યાય જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૮૦૧૯૭૮૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
ય-ુ૪૦૭ શ્રીનદંનગર તિ-૨ િેિલપરુ અમદાિાદ 

૪૩ શ્રી આઇ જી ગોિલે જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૮૬૦૮૨૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
મ.ુદાિા િ.કપડિિં જી.ખેડા 

૪૪ શ્રી એન. એમ.ઠકક૨ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૭૦૮૪૩૨૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

અાઃ- ૪, સ૨ુિીપાકમ ,ખારિાલા ફેકટરી   ,ઇસનપરુ   રોડ, 

અમદાિાદ 

૪૫ શ્રી િી ડી શાિ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૦૪૩૮૧૦૦૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
બી-૫ નિકલ૫્ ફલટ  પાલડી અમદાિાદ- ૭ 

૪૬ શ્રીપી.જે.દત્ત જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૯૮૭૭૧૭૬૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
૯૬૮/નિી િડિાળી પોળ ,શાિપરુ ,અમદાિાદ 

૪૭ શ્રી કે.એન. પરમાર જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૬૨૨૧૭૫૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

૧૦૦,િારિ નગર ,છીપા  કબ્રથિાન સામે, ગીિા મહંદર 

,અમદાિાદ 
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૪૮ શ્રી એસ.પી ચાિડા જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૨૭૨૩૦૭૯૩ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
નાની િાિડી ,િા. રાિપરુ જી. અમદાિાદ 

૪૯ કુ. એસ. જી. િગેડ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૭૧૪૪૫૧૧૪૧ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
મ.ુ િાસિા, િા. બાિળા, જી. અમદાિાદ 

૫૦ કુ. કે. જી.શેખ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૮૨૪૮૭૧૪૫૬ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

ચોિો માળ, બી-૧૪, બિુામની ફ્લેટ, લાલા કોમ્્લેિ ,શાિ 
આલમ, અમદાિાદ 

૫૧ શ્રી જે  બી ચલાલીઆ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૨૯૮૧૦૬૩૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
રાિ ટેલર , જુના થિામીનારાયિ મદંીર પાસે બોટાદ 

૫૨ શ્રી સી ડી તનનામા જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૪૦૮૬૪૦૯૫૯ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
ડુ્લેિ નબંર-૧૪,િરીનગર સોસાયટી,િાિોલ ,ગાિંીનગર 

૫૩ શ્રીમિી એમ આર પટેલ જુ કલાકમ  ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૩૪૭૩૩૭૯૯૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
હરશ્ના થટેટ બેક સોસાયટી, નિા િાડિ ,અમદાિાદ 

૫૪ શ્રી  એન  એમ  પરમાર ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૮૬૯૦૨૫૨૫૩૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
ગ્રીન પાકમ સોસાયટી, ૪૮ તિિાગ-૧ ચાદંખેડા, અમદાિાદ 

૫૫ શ્રી.એલ.પી.પરમાર ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૬૮૭૦૩૪૧૦૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

૭૨, માિેકલાલ િરીલાલ મીલ ની ચાલી,સ૨સ૫ર , 
અમદાિાદ 

૫૬ શ્રી જી એમ ૫૨મા૨ ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૭૬૦૦૬૦૨૨૫૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
ડી-૧૨ બી કોલોની સરકારી િસાિિ અમદાિાદ 

૫૭ શ્રી એન એમ શ્રીમાળી ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૯૨૫૯૩૯૩૯૦ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 
૫૬,પોપટલાલની મોિનનીચાલી સરસપરુ અમદાિાદ 

૫૮ શ્રીમિી એસ એસ િાઘલેા ૫ટાિાળા ૭૯ ૨૫૫૦૦૬૩૭ ૯૩૭૫૮૨૮૮૮૭ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

એ - ૨૩, સ૨કારી   િસાિિ, ગલુબાઇ ટેકરા , આબાિાડી, 
અમદાિાદ - ૧૫ 

 
 
 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી જે.બી.રબારી તિ. અ.અ. ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૨૪૨૭૫૪૪૫ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 
to-dto-

ahd@gujarat.gov.in 

. બી-૮બ્રહ્મ સત્ય સોસાયટી,અજુ મન આશ્રમ 
પાસેચાદંલોડીયાઅમદાિાદ-૩૮૨૪૮૧ 
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૨ શ્રીમિી એસ.પી.અગ્રિાલ અ.તિ.અ. ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૩૪ ૮૯૮૦૬૭૬૪૩૨ --//-- addlto-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

એ/૪૦૩, પ્રાિના એિોટીકા,દેિથય થકુલ પાસે,શ્યામ 
તિલા-૨ની સામ,ે તનકોલ નરોડા રોડ, અમદાિાદ 

૩ શ્રી એમ.એસ.પરમાર હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૭૫૨૯૭૫૪ 

૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ 
--//-- --//-- 

૧૬ ણગહરિારી સોસાયટી રાિાથિામી રોડ રાિીપ 
અમદાિાદ-૭ 

૪ શ્રીમિી ડી.એચ.િટ્ટ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૦૪૨૭૪૬ --//-- --//-- 
ડી-૪૦૧ વ્રિતિિાર ચદંન પાટી ્લોટ પાસેસેટેલાઇટ 

રોઅમદાિાદ 

૫ શ્રીમિી સી.િી.દેસાઇ 
ના.હિસાબ

નીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૭૧૨૬૯૨૯૩૧ --//-- --//-- 

૩૦૨/શેફાયર ફ્લેટ ,પટેલિાડી, ખોખરા મિીનગર ઇથટ, 
અમદાિાદ. 

૬ શ્રી િી. એમ. પટેલ 
ના.હિસાબ

નીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૨૫૩૨૭૭૩૬ --//-- --//-- 

બી-૧૬તનતિદ એપાટમમેંટજેઠાિાઇ 
પાકમનારાયિનગરપાલડી અમદાિાદ. 

૭ શ્રી એસ.બી.સઘંરીયાિ 
ના.હિસાબ

નીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૯૮૮૮૧૪૯૭ --//-- --//-- બી- ૨૦/૧,મક્કા નગર સોસાઇટી ,િેિલપરુ, અમદાિાદ 

૮ શ્રીમિી એ.એસ.પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૪૧૯૫૩૬ --//-- --//-- જી-૧પિમકુિ સોસાયટીતિિાગ-૩ મેઘાિીનગરઅમદાિાદ. 

૯ શ્રી.એસ.એચ.િટ્ટ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૯૮૮૫૮૬૧૫ --//-- --//-- 

૨૦૩, દારેિ૨મ ગલુીથિા મસ્થિદ સામ,ે હિિંમિજીગ૨ 

સોસાયટી,રોયલ અકબ૨ ટાિ૨ પાછળ, સ૨ખેિ રોડ, 

અમદાિાદ. 

૧૦ શ્રી આર.ડી.બલિાિી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૭૪૧૪૦૯૭૮ --//-- --//-- 

સી-૩૨િય યોગીરોિ એપાટમમેસટ કો.ઓ.સો.લી. િરે 
કૃષ્િનગરસરદારનગરઅમદાિાદ-૩૮૨૪૭૫. 

૧૧ શ્રીમિી જે.એન.રાઠોડ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૭૮૮૧૫૭૪૪ --//-- --//-- 

સી/૨૪. તશિ ટાિરસોિરાબજી કમ્પાઉસડજુના 
િાડિઅમદાિાદ-૧૩ 

૧૨ કુ. ય.ુ એમ. પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૯૮૦૦૦૩૭૭ --//-- --//-- 

સી-૨ પ્રાિમના એપાટમમેસટિીરાિાડીમિાિીરનગર 
રોડઅમદાિાદ. 

૧૩ કુ એસ. પી. જાથકર પેટા ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૬૩૮૦૬૧૯૪૯ --//-- --//-- ૨-મેઘિારા કંુિ નિી સીિીલ િોથપીટલઅસારિા 
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હિસાબનીશ 

૧૪ શ્રી બી.એમ.પડંયા 
જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૭૯૩૧૪૦૪૩ --//-- --//-- ૨૦૪ રીશ એિસય-ુ૨તનરાિં ચોકડી રોડિસ્ત્રાલઅમદાિાદ. 

૧૫ શ્રીમિી જે.કે.પોકીંયા 
જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૮૧૮૭૨૨૭ --//-- --//-- 
એ-૨૦એપલ રેસીડસસીતનકોલ રોડખોડીયાર મદંીરની 

બાજુમાઅંમદાિાદ. 

૧૬ શ્રી એસ.આર.ઠાકોર 
જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૯૮૯૭૪૪૬૫ --//-- --//-- 
એ/૧/૨૩ગાયત્રી સોસાપટીસૈિપરુ બોઘાનરોડા 

રોડઅમદાિાદ. 

૧૭ શ્રીમિી કે.િી..કાપડીયા 
જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૨૪૧૭૪૨૭૨ --//-- --//-- ૯૬ ગિપિ સોસાયટી શાિીબાગકેમ્પ રોડઅમદાિાદ-૪ 

૧૮ શ્રીમિી િી.બી.ણબિોલા 
જુતનયર 
કલાકમ  

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૦૯૫૧૪૨૭૯ --//-- --//-- 
એલ-૫/૨૩સરકારી િસાિિશાસ્ત્રીનગરનારિપરુા.  

અમદાિાદ 

૧૯ શ્રી કે.આર.પટેલ 
જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૯૨૫૦૭૦૨૭૫ --//-- --//-- 
ઇ-૧૨શ્યામ એપાટમમેસટ-તિિાગ-૨ સરકીટ િાઉસ 

પાસેશાિીબાગઅમદાિાદ-૩૮૦૦૪ 

૨૦ કુ.કે.જી.મકિાિા 
જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૭૪૦૫૨૬૦૩૨૬ --//-- --//-- 
૨૭૦/એ/૪૮પટેલ પરમાનદંની ચાલીતિિય પેરોલ 

પપંની સામેરણખયાલ રોડઅમદાિાદ-૩૮૦૦૨૧. 

૨૧ કુ.એમ.જે.મોદી 
જુતનયર 
કલાકમ 

૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૪૨૭૪૬૬૬૫૫ --//-- --//-- બી-૨/૪સરકારી િસાિિશાિીબાગ, ડફનાળા, અમદાિાદ 

૨૨ શ્રી. એ. િી રાઠોડ પટાિાળા ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૭૮૭૪૫૧૦૬૨૬ --//-- --//-- એન-૨ ઓફીસર કોલોનીમઘેાિીનગર,અમદાિાદ 
૨૩ શ્રી. આઇ. એમ. પઠાિ પટાિાળા ૦૭૯ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૯૮૭૯૭૯૭૮૬૧ --//-- --//-- સી-૫ અંકલેશિરીયા બ્લોક. ખાનપરુ,અમદાિાદ. 
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પેસશન ચકૂિિા કચેરી, ગાિંીનગર 

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

૧ શ્રીમિી એચ. જે તત્રિેદી 
તિ.અ.(પેસશ

ન) 
૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧  ૨૩૨૫૫૬૫૧ 

treasury_pension_gnr@
gujarat.gov.in 

બ્લોક ન.ં-૧/૬, પહરમલ એપાટમમેસટ. સે-૭/બી, 
ગાિંીનગર. 

૨ શ્રી પી. સી. પટેલ 
અ.તિ.અ.(
પેસ શન) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦    ્લોટ ન-ં ૨૭૩/૧, સે-૨/બી,ગાિંીનગર. 

૩ શ્રી સી એ પટેલ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩    ન ં૧૪ ણચત્રકુટ રો િાઉસ ચાદંલોહડયા, 
૪ શ્રીમતિ એસ .એસ. લલીિ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    ૫૨,વ્રજેશ સોસાયટી ,િટિા , અમદાિાદ 

૫ કુ  કે.એમ.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    ૧૮૮/૬, ચ-ટાયપ ,સે. ૩૦ ,ગાિંીનગર 

૬ શ્રીમતિ કે એલ િટ્ટ ના.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯    
એફ ૪૧ નદંનિન-૩ સેટેલાઇટ િોિપરુ ગામ ચાર રથિા 

પાસ ે અમદાિાદ 

૭ કુ ડી.સી.મોઢ ના.હિ ૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    ્લોટ ન-ં૧૬૫૫/૧, સે.ન.ં ૨-ડી, ગાિંીનગર 

૮ શ્રી એ એમ પહંડિ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૨    બ્લોક ૧૦૮/૪ છ ટાઇપ સકે્ટર -૨૨ ગાિંીનગર 

૯ શ્રી આર આર ગોસાઇ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯    ૧૪૭/૫ બી ૧ ટાઇપ સકે્ટર-૨૩ ગાિંીનગર 

૧૦ શ્રીમિી એમ.એ.પટેલ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    સે.ન ં-૨૨ બ્લોક-૧૦૨/૧૦ છ ટાઈપ , ગાિંીનગર 

૧૧ કુ કે.એસ.સોલકંી પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    રામજી મદંીરની  ચાલી રેલ્િે થટેશન પિુમ કલોલ 

૧૨ શ્રીમતિ  જે.સી.કિસાગરા પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    બ્લોક ન ં૯૯/૫ સેક્ટર૨,ગાિંીનગર 

૧૩ શ્રી એ.એ. સોલકંી પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    ૧૪૦/૨,બી૧-ટાઈપ ,સે.૨૩,ગાિંીનગર 

૧૪ કુ કે. આર. પઠાિ પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    ૧૨૮૦,કથબા (િાડી) ,પેિાપરુ, ગાિંીનગર 

૧૫ શ્રી જે.કે.પરમાર પે.હિ ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯    
શ્રીગીિાનગર સોસાયટીના  છાપરા, કલાપીનગર 

અસારિા,અમદાિાદ્દ 

૧૬ શ્રીમતિ એન એન રાિલ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    ્લોટ ન ં૭૯૫/૨ સેક્ટર-૪ સી ગાિંીનગર 

૧૭ કુ.એન ડી ગોહિલ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩    ૬૪૬,સેક્ટર-૬ બી ગાિંીનગર 

mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
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૧૮ શ્રી બી કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    પેિાપરુ,ચરેડી રોડ,િા જી ગાિંીનગર 

૧૯ શ્રી જે બી રાઠોડ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    મ.ુ ણબલમિા િા. દેિગામ જી ગાિંીનગર 

૨૦ શ્રી એચ આર પરમાર જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    ન ં૪૮ થિસ્થિક સોસાયટી,તિસનગર,ણલિંક રોડ,મિસેાિા 
૨૧ શ્રીમતિ કે િાય જાડજેા જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૭    બ્લોક ન ં૮૨/૫ સેક્ટર-૬,ગાિંીનગર 

૨૨ કુ. િી પી ડાિી જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    સી.૨૦૪,સામ્િિી ફ્લેટ,ઘાટલોહડયા,અમદાિાદ 

૨૩ શ્રી એ પી રાઠોડ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૪૯    મ.ુિેળાિાસ,િા.દાિંીિાડા,જી બનાસકાઠંા 
૨૪ શ્રી ડી એસ ણલિંબાિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૪    મ.ુબાિળીયા(પાલ),પો.કિાદર,િા.ણિલોડા 

૨૫ કુ. એ કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    
ન ં૩૭,અિિપરુી સોસાયટી, ગાયત્રી મહંદર સામ,ે અંણબકા 

િાઇિે, કલોલ 

૨૬ કુ. એન એ પ્રજાપતિ જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    ગામ મડંાલી પો. ખરોડ િા તિજાપરુ જી મિસેાિા 
૨૭ શ્રી આર બી ઠાકોર જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    ગામ ડરે િા.જી.પાટિ િચલી પાટી 
૨૮ શ્રી કે એ કટારા જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    મ.ુડઢિાિ,િા.તિિયનગર,જી.સાબરકાઠંા 
૨૯ શ્રી જે જે ચૌિરી જુ.કા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૫    મ.ુમોટામેળા,િા.િાનેરા,જી.બનાસકાઠંા 
૩૦ શ્રીમતિ પી પી પરમાર પટ્ટાિાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૩    ન ં૪૪ સત્યમ સોસાયટી,રો િાઉસ,ચાદંખેડા 
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પેસશન ચકૂિિા કચેરી, િડોદરા 

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય 
તિિોરી 
અતિકારી 
(પેસશન) 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૭૫૬૭૮૭૫૫૩૩  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in..in 

૨૬૮/૮,િૈકંુઠ-૨ 

સય.ુિી.આઇ.પી.રોડ 

, િડોદરા 

૨ શ્રીમિી જી.પી.પારેખ 
અતિક 
તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૯૨૫૭૮૯૧૯૯  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

૬૬,શિુલક્ષ્મી પાકમ સોસાયટી,ગોતિિંદરાિ પાકમની 
સામ,ેપાિીગેટ બિાર , િડોદરા 

૩ કુ. પી.બી.પચંોલી 
અતિક 
તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૭૨૭૯૩૬૧૨૬  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 

C/O જી.પી.પારેખ  ૬૬,શિુલક્ષ્મી પાકમ 
સોસાયટી,ગોતિિંદરાિ પાકમની સામ,ેપાિીગેટ બિાર , 

િડોદરા 

૪ શ્રી એમ.એન.મિિેા હિસાબનીશ ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૯૭૯૪૪૨૦૦૯  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 

૬/૪૦૨,િહરથમતૃિ રેસીડસેસી, િચનામિૃ રેસીડસેસી 
પાછળ, અટલાદરા, પાદરા રોડ, િડોદરા 

૫ શ્રીમિી િી.એમ.ઝાલા હિસાબનીશ ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૬૮૭૬૦૪૪૩૯  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
બી-૧૭, તિિયનગર સરકારી િસાિિ , િડોદરા 

૬ કુ. એસ.આર.ડામોર હિસાબનીશ ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 

કેટેગરી-બી બ્લોક ન-ં સી/૨, પ્રેસ સરકારી િસાિિ, 
આનદંનગર , િડોદરા 

૭ શ્રી એ.બી.જાદિ હિસાબનીશ ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૯૨૪૯૯૯૦૦૧  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 

કેટેગરી ડી/૧, બ્લોક ન-ં૭૬/૬૯૭, એચ.આઇ. જી. બ્લોક 
લક્ષ્મીપરુા, િડોદરા 

૮ શ્રીમિી જે.બી.ચૌિરી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 

૦૨૬૫ 

 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૫૫૮૮૧૧૭૬૮  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

પી-3 ઓફીસસમફ્લેટ અલકાપરુી, િડોદરા 

૯ શ્રીમિી એસ.એસ. િોશી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

 

૯૯૦૯૨૭૧૦૫૪  
Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
102-જ્નક એપાટ્મેસટ િાિી પોળ નાકા િડોદરા 
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૧૦ શ્રી.િી.એચ.શાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
0265 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૮૭૯૫૨૦૩૪૫  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 

107- બાલાજીનગર , 
સમિા ફ્લેટ પાછળ  

સિુાનપરુા, િડોદરા. 

૧૧ શ્રી.ડી.એચ.શાિ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૮૯૮૭૯૩૯૦૩  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

૪૪,સરુમ્ય સફાયર મોટનાિ પાસે િરિી 
િડોદરા 

૧૨ શ્રી. ડી.આર.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૮૭૯૬૨૩૫૯૧  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

સી-૫૩,તલુજાનગર સોસા-૨,મકરપરુા, િડોદરા 

૧૩ શ્રી બી.એચ.શાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦૨
૪૨૨૩૦૧ 

 
૯૪૨૮૮૭૬૫૭૭ 

 Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

બી/૯૮,ગાયત્રીકૃપા સોસા. મકરપરુા, િડોદરા 

૧૪ શ્રી એ.આર.શેડગ ે
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦૨
૪૨૨૩૦૧ 

૯૯૨૪૪૨૩૨૪૩  Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

બી-૨,દત્ત એપાટમમેસટ ખેડકર ફણલયા,િાડી, િડોદરા 

૧૫ શ્રીમિી એસ.ટી.દિ ે
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

H- 21 ઇસદ્રપ્રથિ સોસાયટી, મનોરિ સોસાયટીની બાજુમા ં, 
ચાિકીયપરુી ચાર રથિા ,સમા રોડ,િડોદરા. 

૧૬ શ્રી એન.એમ.િસાિા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૫૫૮૮૧૧૦૯૮  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

સી-૧/૬૫,િલ્લિ ટેનામેસટ ડિોઇ રોડ, િડોદરા 
 
 

૧૭ શ્રી.જે.આર.ચૌિાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૪૦૯૪૮૫૮૭૧  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

એ/૧૮,સરકારી િસાિિ , ગોરિા , િડોદરા 
 

૧૮ શ્રીમિી.બી.પી.પડંયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

 

૭૩૮૩૩૧૯૯૧૯ 
 

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

બી-૪૩,રેિા પાકમ સોસાયટી, રેિા પાકમ ગરબા ગ્રાઉસડ 
પાસે િાઘોડીયા રોડ,િડોદરા 

૧૯ શ્રી એમ ડી પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૮૯૮૨૯૮૯૯૦  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

16- સી , સરેુશપાકમ ન-ં2 , િાિોડીયા રોડ , િડોદરા . 

૨૦ કુ. િી.આર.ગામીિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૭૪૯૧૬૬૮૭  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
બી-૨૩,હદતપકા સરકારી િસાિિ, કારેલીબાગ,િડોદરા 

૨૧ શ્રી એમ.એન.સોલકંી પેટા ૦૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૦૪૨૮૧૯૭૪  Ppo- મજુુમદારિાડા, ખારીિાિ રોડ , દાડંીયા બજાર, િડોદરા 



139 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

હિસાબનીશ ૨૪૨૨૩૦૧ vad@gujarat.gov.in. 

૨૨ શ્રી જે.જી.સોલકંી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૭૪૯૨૧૪૫૧  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
 

૨૩ કુ. ટી.પી.પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૦૩૩૫૪૫૩૦૫  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
 

૨૪ કુ. એન.કે.પ્રજાપતિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૦૪૦૩૭૧૯૯  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 

ઇ-૧૨,ગિનમમેસટ પ્રેસ કોલોની, આનદંનગર પાસ,ે 
કારેલીબાગ, િડોદરા 

 

૨૫ કુ. એસ.કે.રાઠિા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૭૮૩૯૧૪૫૬  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
 

૨૬ શ્રી એમ.પી.સોલકંી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૭૨૬૬૮૪૨૫૦  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
મજુુમદારિાડા, ખારીિાિ રોડ , દાડંીયા બજાર, િડોદરા 

૨૭ શ્રી.આર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૦૯૨૦૪૯૯૬  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

મ.ુપો.મિુપરુ િા.પાદરા જિ. િડોદરા 

૨૮ શ્રી એસ.કે.િૈયા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૪૨૭૩૫૫૪૬૪  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

૪૩-૫૦ તશિકંુિ કાકાસાિબે પાસે દાડંીયા બજાર િડોદરા 

૨૯ શ્રી આઇ.એસ.અમીન જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૪૨૭૦૩૩૭૭૯  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

ડી-૭૯ મધસુાગર સોસા.િડસર રોડ િડોદરા 

૩૦ શ્રી.એમ.એ.િડિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૭૬૦૦૫૯૭૩૩૭  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

બી-4/5 નાલદા સરકારી િસાિિ. િડોદરા 

૩૧ શ્રીમિી િી એમ નાયક જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૮૯૮૭૮૦૮૧૦  

Ppo-
vad@gujarat.gov.in. 

સી-૨,િનલક્ષ્મી સોસાયટી (૧) આયમકસયા 
તિદ્યાલયપાછળ પાિીની ટાકંી પાસે કારેલી બાગ િડોદરા 

૩૨ શ્રીમિી કે.સી.શાિ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
 

૯૯૨૪૯૮૬૬૪૩ 
 Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
૧૦,ગોકુલનગર સોસા. આિિારોડ, િડોદરા 
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૩૩ શ્રી એમ.એ.વ્િોરા જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૯૯૮૨૦૦૨૪૨  Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
૯૦,િરૂિનગર સોસા. છાિી િકાિનાકા પાસ,ે િડોદરા 

૩૪ શ્રીમિી એમ.પી.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૮૨૫૫૫૪૭૩૫  
Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
૫/એ, સરકારી િસાિિ , કારેલીબાગ, િડોદરા 

૩૫ શ્રી.એસ.ડી.સોલકંી 
 

પટાિાળા ૦૨૬૫ ૨૪૨૨૩૦૦ ૯૯૦૯૮૭૦૭૪૦  
Ppo-

vad@gujarat.gov.in. 
૫૬૫,સિાદ ક્િાટમરસ  સગંમ િરિી િડોદરા 

 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, રાિકોટ 

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી િી.સી.ગઢિી 
તિિોરી 
અતિકારી 
પેસશન 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮  ૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

ણચત્રકુટ્િામ સોસાય્ટી,બ્લોક્ન૨ં૯,આઇ.ઓ.સી.ક્િાટમની 
પાછળ,કાલાિડ રોડ,રાજ્કોટ્ 

૨ શ્રી બી.કે.પાઘડાળ ્

અિીક 
તિિોરી 

અતિકારી(પે
સશન) 

,, ,, ૯૪૨૯૦૪૩૫૮૩ - - 
નાલસદા પાકમ ,આરુિી િોથપીટલ ્ની બાજુમા,કોટેચા 

ચોક,રાજ્કોટ્ 

૩ શ્રી એન.િી.તિઠ્લાિી હિસાબનીશ ,, ,, 
૯૮૨૪૪૮૮૬૬૭,

૨૫૭૦૮૨૩ 
- - 

ઓમ ૬૪-નદંનિન સોસાયટી શેરીન-ં૪ ૧૫૦-
ફટરીંગરોડ,રૈયા સકમલપાસે,રાજ્કોટ્ 

૪ શ્રીમિી કે.બી.અગ્રાિત ્ હિસાબનીશ ,, ,, ૭૬૯૮૪૬૯૦૪૧ - - િયશ્રીભિુન,અંકુનમગર શેરીન-ં૬,મિડી તિથિાર,રાજ્કોટ્ 

૫ શ્રી એચ.્ઓ.ચિેા હિસાબનીશ ,, ,, ૯૪૨૭૨૭૫૩૮૦ - - 
"માત્રઆુતશષ"્,૨-હકિીનગર,િલારામ પેરોલ્મ્પ ્ની સામે 

,કાલાિડ રોડ્રાિકોટ 

૬ શ્રીમિી ય.ુજે.વ્યાસ ્
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૭૫૬૧૫૮૫ - - 

પષુ્કર િામ સોસાયટી શેરીન૩ં બ્લોક્ન૧ં૦૦,યતુન.રોડ 
રાજ્કોટ્ 
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૭ કુ.એચ.િી.કક્કડ્ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
'' '' ૮૮૬૬૭૫૦૬૭૫ - - 

અિર્ િિન,બ્લોક્ન૧ં૪, પષુ્કર િામ સોસાયટી શેરીન૧ં 
યતુન.રોડ રાજ્કોટ્ 

૮ શ્રીમિી કે.એમ ડઢાિીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૪૨૭૧૫૭૯૨૭ - - 

આલાપ એિસયએુ-૮૩,રોયલ િોલ સામે યતુન.રોડ, 

રાિકોટ. 

૯ શ્રી એન.જે.િોષી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૯૧૩૫૨૯૧૨૨ - - 

''િૈિિલક્ષ્મીક્રુપા'' ગોકલૂકોમ્્લેિ પાસે,ગાતંિગ્રામ 
શેરીન6.૩/૧૧ કોનમર્,રાિકોટ. 

૧૦ શ્રીએ.પી.ઠાકર્ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૬૭૧૨૭૬૯ - - આતશષ,૭૩-બી,પચંાયત ્નગર, યતુન.રોડ, રાિકોટ 

૧૧ શ્રી આર.પી. દુધ્રરેજીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૮૬૦૯૧૨૧ - - 

શ્રી મારુતિ નદંન પતુનિ નગર્-,શેરીન.ં-૨,જામનગર 
રોડ,રાજ્કોટ્ 

૧૨ કુ..એસ.બી.રાઠોડ્ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૦૩૩૫૧૨૫૬૬ - - 

સી.એલ.એફ.-૨,ગિમ.ક્િા.આઇ.જી.ઓહફસ સામે,જામનગર 
રોડ્,રાજ્કોટ્ 

૧૩ કુએસ.કે.ફળદુ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૨૨૮૩૫૯૪૬૧ - - 

ઉતમયા ક્રુપા,કૈલાશ પાકમ ,શેરીન.ં૮,નટરાિનગર્મની પાછળ ્
યતુન.રોડ, રાિકોટ 

૧૪ શ્રી ડી.કે.િાઘલેા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૮૧૪૧૫૬૯૭૨૫ - - 

લકુમ એમ.િી.ના મકાનમા િામ્બે આિાસ યોિના 
બ્લોક્ન.ં-૨,ક્િાટમનં.૩કાલાિડ્ રોડ્ર રાિકોટ 

૧૫ કુ.એસ.ડી.કાલહરયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૭૪૦૫૫૮૨૫૬૦ - - 

બ્લોક્ન૩ં૦૨, હરશ્નાફ્લેટ્-,નદંન,્િન-્૩ની બાજુમા,માિિ 
ગેટ્ની પાછળ,૧૫૦ફટ્ રીંગ ્રોડ્ રાિકોટ. 

૧૬ શ્રીમિી કે.એસ.રાજા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૨૪૭૩૪૩૪૩ - - તશિ,૨-થિાશ્રય સોસાયટી,મિડી રાિકોટ. 

૧૭ શ્રી જે.ડી.કુલર્ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૨૪૭૯૨૮૦૬ - - 

એ-૪૦૧,જાગ્રતુિદીપ ્મેનોર,િતષિલ  પાક્મ ,ગીિાિંલી 
કોલેજ્િાળીશેરી સાધિુાસિાિીરોડ્ યતુન.રોડ, રાિકોટ 

૧૮ શ્રી િી.પી.નારોલા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૮૨૪૮૨૩૬૪૦ - - 

૧૨,મિાદેિ પાકમ ,રૈયામેઇન રોડ,૧૫૦ફટ રીંગ ્
રોડ,િનિાડરેી સામે,રાજ્કોટ્ 



142 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૧૯ શ્રી જે.િી.કુમારખાિીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૯૮૧૨૯૫૨૦ - - ગામ-્ચાચંહડયા,િાયા-કુિાડ્િા,પો.મેસિડા િા.જિ.રાજ્કોટ્. 

૨૦ શ્રી પી.ડી.રાિલ ્
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૯૨૫૫૯૪૦૦૪ - - 

પરમાત્મા ક્રુપા,શ્રીનાિજી સોસાયટી-૧,નિલનગર 
સોસાયટી-૯,મિડી્લોટ,રાજ્કોટ્. 

૨૧ કુ.કે.એસ.િાઘલેા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૭૧૨૩૮૦૦૩૭ - - 

જેલ થટાફ ક્િાટસમ,બી-૩,રૂમ ન.ં૩૫,પોપટ્પરા સેંરલ ્
જેલ,રાજ્કોટ્ 

૨૨ કુ.ઝેડ.એ.ખહફફ્ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
,, ,, ૯૪૨૭૨૫૨૮૪૭ - - 

રેલ નગર્-,શેરીન-ં૬,ખેિીિાડી િા.કેસદ્રની સામે 
બિરંગિાડી,જામનગર રોડ,રાજ્કોટ્ 

૨૩ શ્રી િી.એમ.પરમાર્ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
'' '' ૯૭૨૫૬૨૭૦૯૭ - - 

કુળદેિીક્રુપા,આબેડ્કર નગર એજી .સોસાયટી 
સામ,ેકાલાિડ્ રોડ,રાજ્કોટ્ 

૨૪ કુ.િી.સી.સોલકંી 
જુતનયર 
ક્લાકમ 

'' '' ૯૩૭૭૭૭૭૯૪૨ - - 
ખાદીગ્રામોધ્યોગ ્મદંીર પેડક્નીઅંદર બ્લોક્ ન .૫પેડર 

રોડ રાજ્કોટ્ 

૨૫ શ્રી એ.આર.સરુાિી 
જુતનયર 
ક્લાકમ 

'' '' ૯૮૯૮૯૯૦૯૦૯ - - 
િય સોમનાિ,૪-ગ્યાનજીિન,મોદીથકલૂ પાછળ,૧૫૦ફર 

રીંગરોડ્,રાજ્કોટ 

૨૬ શ્રીડી.જી.તત્રિેદી 
જુતનયર 
ક્લાકમ  

 
,, ,, ૮૭૫૮૮૫૭૭૭૫ - - 

િમમ આતશષ,૪-િારિીય નગર સોસાયટી,૧૫૦ફટ રીંગ 
રોડ્ગાિંીગ્રામ,રાજ્કોટ્ 

૨૭ કુ.િી.ડી.મશરુ 
જુતનયર 
ક્લાકમ  

 
,, ,, ૭૪૦૫૧૧૪૨૯૦ - - જુના હડુકો ક્િા.-૭૯,કોઠાહરયા મેઇંનરોડ્,રાજ્કોટ્ 

૨૮ શ્રી કે.જે. સોજિત્રા 
જુતનયર 
ક્લાકમ  

 
,, ,, ૯૯૨૪૮૪૩૪૬૦ - - “શ્રી િહરક્રુષ્ણ”્૨૧ એમાિિ પાકમ ,યતુન.રોડ રાજ્કોટ્ 

૨૯ કુ.સી.િી.ઘોડહકયા જુતનયર ,, ,, ૯૭૩૭૯૨૧૩૦૯ - - છયાબેન િાઘજિિાઇ ઘોડ્હકયા,શીવ ્નગર ગ્રીન 
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ક્લાકમ  
 

લેંડ્ચોક્ડી,નાગબાઇ ઇલેકરોતનક્ બાજુમા,રાજ્કોટ્ 

૩૦ શ્રી એસ.જી.સોલકંી 
જુતનયર 
ક્લાકમ  

 
,, ,, ૯૮૨૪૨૪૨૧૨૯ - - 

િસિંાડી મેઇંનરોડ્,ડો.કા સાિબે ્ના દિાખાના સામેની 
શેરી,રાિ બેંક પાસ,ેરાજ્કોટ્ 

૩૧ કુ.એ. કે.મિિેા 
જુતનયર 
ક્લાકમ  

 
,, ,, ૮૨૩૮૬૫૨૭૦૮ - - 

નિલનગર્-૧,વ્સુદામકાનની સામે બિં શેરી-
૩૭,મિડી્લોટ રાજ્કોટ્ 

 
 
 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, સરુિ 

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નબંર 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

૧ શ્રીમિીજી એસ ગામીિ .તિ.અ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૭    ૩૬ ગરુુક્રુપા રો િાઉસ અડાિિ ગામ સરુિ 
૨ શ્રી.સી.આર.ગાગંડેુ અતિઅ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - બી-3\૨૦૨,રાિ રેસીડેંસસી,સય ુસીટીલાઇટ રોડ,સરુત ્

૩ શ્રી સી.એમ.પટેલ હિસાબનીશ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ડી-૨૭,સરથિિીનગર, રામનગર ,રાદેંર રોડ ,સરુિ 
૪ શ્રીમિીબી આર ચૌિરી હિસાબનીશ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - એ-૧૩/૨, ગરુુક્રુપા રો િાઉસ અડાિિ ગામ સરુિ 
૫ શ્રી એ જી મસસરુી હિસાબનીશ  ૨૬૬૨૨૧૭    એ-૭ અલ ફલાિ પાકમ િરુચ 

૬ 
શ્રીમતિ આર એન 
બોરસલીિાલા 

હિસાબનીશ  ૨૬૬૨૨૧૭    ગ્યારા થરીટ ખડંરેાિપરુા+ નાનપરુા સરુિ 

૭ શ્રીમતિ ડી આર પટેલ ના.હિ   ------ ----- ---- 
બી-૪૭ પતિત્રા રો િાઉસ આનદં મિલ રોડ અડાિિ 

સરુિ 
૮ શ્રીમિીએસ એસ મરાઠે ના.હિ  ૨૬૬૨૨૧૭    ૧૦૧ ગ્રીનવ્ય ુએપા આનદં મિલ રોડ સરુિ 
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૯ શ્રીમતિજી આર ગામીિ ના.હિ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 
c/o િસંાબેન ડી ગામીિ ટાકંલી ફળીય ુસરુિ 

 
૧૦ શ્રીમિી જી જે પટેલ પેહિ  ૨૬૬૨૨૧૭    ૨૭,સુદંરિન સોસાયટી, િિાગીરપરુા,સરુિ. 
૧૧ શ્રી સી પી સખુડીયા પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ૯૮-અ કૈલાસનગર સોસાયટી પરિિ પાટીયા સરુિ 
૧૨ શ્રી આર જી પટેલ પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭    બી-૧૦ પટેલનગર સોસા. દાડંી રોડ સરુિ 
૧૩ શ્રીઆર એમ કલસરીયા પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭    ૨૮૪ ડાયાપાકમ એલ.એચ રોડ િરાછા રોડ સરુિ 
૧૪ શ્રરીમતિ જે િી પારેખ પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭    ૧૧૭-૧૧૮/કાિસજીનગર મોરારજી બાગ અડાિિ સરુિ 
૧૫ શ્રીમતિ જે એમ ગજ્િર પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭    બી-૨ અયોધ્યાપરુમ એપા. અમરોલી સરુિ 
૧૬ શ્રીમતિઆર સી ચૌિરી પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - સી-૧૦૨ તલુસીિન ફલેટ એલ પી સિાિીરોડ સરુિ 
૧૭ કુ.કે એચ દરજી પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ્લોટ ન૯૭૬/૨ સેકટર ૫-સી ગાિંીનગર 

૧૮ કુ કે એ શાિ પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 
૧૦૬ ગગંોત્રી એપા.કુબેરનગર-૧ કિારગામ દરિાજા 

સરુિ 
૧૯ કુ જી આર મકિાિા પે હિ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ૨૦૭ નીલકંઠ સોસા. એલ એચ રોડ સરુિ 
૨૦ શ્રીમિીએન એનચૌિાિ જુ કા  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ૪ ગ્રીનિેલી રો િાઉસ અડાિિ સરુિ 
૨૧ શ્રી એસ ડી દેસલ ે જુ કા  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ૧૮૫-૧૮૬ તિષ્ણપુાકમ સોસા.પિુાગામ રોડ સરુિ 
૨૨ શ્રી એન એન શ્રીમાળી જુ કા  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - બી-૩૨ સરકારી િસાિિ રામનગર સરુિ 
૨૩ કુ એચ બી ચૌિરી જુ કા  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - ઇ-૭ સરકારી િસાિિ ખટોદરા સરુિ 
૨૪ શ્રીમિી ડી.િી ચૌિરી જુ.કા  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - સી-૫ સરકારી િસાિિ અઠિાલાઇસસ સરુિ 
૨૫ શ્રી ટી એસ પટેલ જુ.કા  ૨૬૬૨૨૧૭    બોરીઆ િા.મહિુા સરુિ 
૨૬ શ્રી એસ સી રાઠોડ જુ.કા  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - જીિનદીપ એપા.અમરોલી સરુિ 
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તનયમ સગં્રિ-૧૦ 
પ્રક૨િ : ૧૧(તનયમ સગં્રિ--૧૦) 

તિતનયમોમા ંિોગિાઈ કયામ મિુબ મિનેિાિાનંી ૫ઘ્િતિ સહિિ દરેક અતિકારી અન ેકમમચારીને મળતુ ંમિનેિાણુ ં
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિિા-ડાગં 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૪૪૫૬૯ - તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ડી.િી.િસાિા હિસાબનીશ ૪૭૫૯૧ - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.જી.રાઠોડ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩૦૦૨ - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એસ,એસ.ગાતિિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૩૪૫૮ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એસ.સી.ગિળી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૫૫૯ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી જે.કે. ચૌિરી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ટી.બી.ગાગંડેુ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૨૬૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એમ.એસ.ગાતિિ પેટા હિસાબનીશ ૩૩૧૨૫ - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી જે.જે.કાડંોલીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૧૮૩ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એમ.એમ.િાઘમારે પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એમ.એન.રાિિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી જુ.કારકુન ૧૮૪૦૪ - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એચ.ઝેડ.ગાગંોડા જુ.કારકુન ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જે.ઝેડ.ઠાકરે પટાિાળા ૨૫૨૦૮ - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એમ.પી ચૌિરી પટાિાળા ૨૪૮૭૯ - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એચ.જે.ગાિડા પટાિાળા ૨૫૯૦૮ - તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એ.કે રાઠિા શે્ર. તિ.અ. ૮૫૮૧૪ ૯૧૪૨ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રીમિી જે.એસ.શાિ અ.તિ.અ. ૬૦૦૬૨ ૬૨૫૪ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી એસ.એ શાિ અ.તિ.અ. ૫૭૧૯૪ ૬૦૧૪ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ડી.એમ સોનારા હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ ૧૮૦૦ તનયમોનસુાર 
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૫ શ્રી એ.બી િોષી હિસાબનીશ ૫૪૧૧૧ ૫૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૬. શ્રી િી.એસ પટેલ હિસાબનીશ ૫૨૨૪૭ ૫૬૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી એ.ડી.િટ્ટ હિસાબનીશ ૫૬૮૮૪ ૫૯૮૮ તનયમોનસુાર 

૮ 
શ્રીમિી 

આઇ.િી.ગુડંચેીયા 
હિસાબનીશ ૫૫૦૪૩ ૫૮૩૪ તનયમોનસુાર 

૯. શ્રીમિી પી પી િોળીયા ના.હિસાબનીશ ૪૫૨૭૨ ૫૦૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૦. શ્રી એસ આર પટેલીયા ના.હિસાબનીશ ૪૫૨૯૭ ૫૦૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૧. શ્રીમિી આ૨.એ.હકશ્યન ના.હિસાબનીશ ૪૯૩૩૧ ૫૩૫૬ તનયમોનસુાર 

૧૨. શ્રી એચ.કે.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૫૧૩૬૭ ૫૫૧૮ તનયમોનસુાર 

૧૩. શ્રી.એન.િી.ગાિંી ના.હિસાબનીશ ૪૫૦૭૭ ૫૦૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪. શ્રીમિી જે.કે.રાિિશંી પે.હિસાબનીશ ૪૩૬૯૧ ૪૮૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૫. શ્રી કે.જી.મકિાિા ના.હિસાબનીશ ૪૦૯૭૯ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૬. શ્રી એમ બી પડંીિ ના.હિસાબનીશ ૪૬૩૨૦ ૫૧૦૪ તનયમોનસુાર 

૧૭. શ્રી જે.આઇ.સિાપરા પે.હિસાબનીશ ૪૨૨૬૧ ૪૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૧૮. શ્રી જે.આર.પરમાર પે.હિસાબનીશ ૩૦૩૬૫ ૩૪૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૯. 
શ્રી એન.એસ 
જેઠલોજીયા 

પે.હિસાબનીશ ૩૧૧૯૧ ૩૮૩૮ તનયમોનસુાર 

૨૦. શ્રી િી.એચ િાઘલેા પે.હિસાબનીશ ૨૭૨૪૮ ૩૫૦૮ તનયમોનસુાર 

૨૧. શ્રી એચ.જે.૫૨મા૨ પે.હિસાબનીશ ૨૯૦૮૭ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૨. શ્રીમિી જે.ડી.સિંિી પે.હિસાબનીશ ૨૬૪૮૩ ૩૪૪૪ તનયમોનસુાર 

૨૩. શ્રી પી.બી.પરમાર પે.હિસાબનીશ ૨૯૨૩૧ ૩૬૭૪ તનયમોનસુાર 

૨૪. શ્રી ય ુઆ૨ શાિ પે.હિસાબનીશ ૨૪૭૮૦ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૫. શ્રી એન એચ તત્રિેદી પે.હિસાબનીશ ૨૭૨૪૮ ૩૫૦૮ તનયમોનસુાર 

૨૬. શ્રીમિી િી.સી.મેકિાન પે.હિસાબનીશ ૩૫૪૪૫ ૪૧૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૭. શ્રી પી બી રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૨૯૦૮૮ ૩૬૬૨ તનયમોનસુાર 

૨૮. શ્રીમિી બી.બી.શાિ પે.હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧ ૪૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૨૯. કુ. જી ડી ૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૨૪૩૭૯ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૦. શ્રીમિી કે.બી.મોદી પે.હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧ ૪૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૩૧. શ્રીમિી િી.આર.ધ્રાફાિી પે.હિસાબનીશ ૨૯૦૮૮ ૩૬૬૨ તનયમોનસુાર 

૩૨. શ્રીમિી િી.ડી.રાયગાિંી પે.હિસાબનીશ ૨૬૭૬૬ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૩. શ્રીમિી એચ.એસ.શાિ પે.હિસાબનીશ ૪૧૪૪૪ ૪૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૪. શ્રી એન.ડી.૫ટેલ પે.હિસાબનીશ ૩૫૪૪૫ ૪૧૯૪ તનયમોનસુાર 

૩૫. શ્રીમિી કે.ય.ુસોમૈયા પે.હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૩૭૯૪ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી બી િી રાિલ પે.હિસાબનીશ ૨૯૦૮૮ ૩૬૬૨ તનયમોનસુાર 

૩૭. શ્રી કે.ડી ખરાડી પે.હિસાબનીશ ૨૩૩૨૮ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૮. શ્રી એસ.એમ શિરેી પે.હિસાબનીશ ૨૩૦૪૩ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૯. 
શ્રી એચ એમ 

બિૂમિતત્રય 
પે.હિસાબનીશ ૪૧૪૪૪ ૪૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૪૦. કુ.એમ.આર રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૧. કુ.પી.ડી. રાઠોડ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૨. શ્રી. પી.બી.જાદિ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૩. શ્રી. એમ.એ સૈયદ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 
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૪૪. શ્રી એ.ય ુદત્ત પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૫. કુ. એ.ડી મેિ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૬. શ્રીમિી જી.એમ શકુલ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૭. કુ. પી.જી. પરમાર પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૮. કુ. એન.બી ચૌિાિ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૯. શ્રીમિી એન.એન કોટ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૦. શ્રીમિી એન.એચ દિ ે પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૧. 
શ્રીમિી એસ.એ 

પ્રજાપતિ 
પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૨. શ્રીમિી એમ.એચ પટેલ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૩. શ્રી એસ.એસ  કુરેશી પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી જી.પી મોમીન પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રી એ.એ શેખ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૬. શ્રી પી.આર રાિરીયા પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૭ કુ.એ.બી િસાિી પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૮ કુ. એસ.એફ ચૌિાિ પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૯ શ્રી. કે.એમ મકિાિા પે.હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૬૦ શ્રી.એન.આ૨.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૨૭૨૨૯ ૩૪૨૪ તનયમોનસુાર 

૬૧ કુ. એફ.જે.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૨૦૨૭૨ ૨૨૯૨ તનયમોનસુાર 

૬૨ શ્રી જે જી મિિેા જુ.કલાકમ  ૨૦૮૬૯ ૨૩૪૨ તનયમોનસુાર 

૬૩. શ્રીમિી િી.જે.મોદી જુ.કલાકમ  ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૬૪. શ્રીમિી એ.જે શાિ જુ.કલાકમ  ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૬૫. શ્રીમિી કે.જી.ડોહડયા જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૬૬ કુ. એ.બી.ગામીિ જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૬૭ શ્રીમિી એચ.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૬૮. કુ એચ એસ શાિ જુ.કલાકમ  ૨૧૪૯૧ ૨૩૯૪ તનયમોનસુાર 

૬૯. શ્રી એ.ડી.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૭૦. શ્રી કે.જી.રાઠોડ જુ.કલાકમ  ૧૮૧૦૪ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૭૧. શ્રી એસ બી ૫ટેલ જુ.કલાકમ  ૩૪૮૨૭ ૪૧૩૬ તનયમોનસુાર 

૭૨. શ્રી ટી.આ૨.બોરોલ ે જુ.કલાકમ  ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૭૩. શ્રી એ.પી.આચાયમ જુ.કલાકમ  ૧૮૧૦૪ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૭૪. શ્રી જે.જી.શમામ જુ.કલાકમ  ૧૮૧૦૪ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૭૫ શ્રી એસ.એમ કાિોિરા જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૭૬ શ્રી પી આર કુચારા ૫ટાિાળા ૨૬૯૬૨ ૩૪૫૨ તનયમોનસુાર 

૭૭ શ્રી.જી.એલ.રાઠોડ ૫ટાિાળા ૨૭૩૩૭ ૩૪૮૮ તનયમોનસુાર 

૭૮ શ્રી ડી.એ. િેગડા ૫ટાિાળા ૨૮૬૩૫ ૩૫૯૨ તનયમોનસુાર 

૭૯ શ્રી આ૨ એસ મકિાિા ૫ટાિાળા ૨૬૯૦૭ ૩૪૫૨ તનયમોનસુાર 

૮૦. શ્રી.એન.પી.૫ટિી ૫ટાિાળા ૨૬૩૩૮ ૧૩૧૦ તનયમોનસુાર 

૮૧. શ્રી.બી.કે.આલ્શીકા ૫ટાિાળા ૨૩૫૧૭ ૧૩૧૦ તનયમોનસુાર 

૮૨ શ્રી.િી.િી. મકિાિા ૫ટાિાળા ૨૬૯૩૮ ૩૩૯૦ તનયમોનસુાર 

૮૩ શ્રીમિી આ૨.એ.સોલકંી ૫ટાિાળા ૨૦૫૬૪ ૨૩૨૧ તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અમરેલી 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર.િી. સિુા તિિોરી અતિકારી ૨૧૭૫૦ ૨૬૫૮૩ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ.એ.મલુ્લા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૮૪૯૦ ૩૭૪૫૨ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.ડી.લિરેી મખુ્ ય હિસાબનીશ ૨૨૧૮૦ ૨૯૧૮૩ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ.િી.દુિાિ મખુ્ ય હિસાબનીશ ૨૦૯૯૦ ૨૮૦૪૮ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એચ.એ.િાળા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૯૫૦ ૨૫૧૪૬ તનયમોનસુાર 

૬ 
શ્રીમતિ એ. સી. 

ભપુિાિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૦૮૯૦ ૨૮૦૪૮ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર.જે.મિિેા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૪૩૦ ૨૪૪૭૫ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી કે.આર.પરમાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૭૭૨૦ ૨૧૭૮૭ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી જે.એસ.પાઠક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૭૪૧૦ ૨૩૧૫૯- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એ.એન.સોલકંી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૭૭૨૦ ૨૩૫૫૯ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એચ.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૧૨૨૭૦ ૧૪૭૬૧ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી બી.એલ.રામાિી પેટા હિસાબનીશ ૧૨૭૪૦ ૧૭૧૩૫ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી.જે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦-હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જે.એચ.કપાસી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી પી.જે.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૫૪૦ ૧૫૬૨૩ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એન.બી.મયાત્રા પેટાહિસાબનીશ ૧૪૨૭૦ ૧૯૧૦૮ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી કે.બી.િાખડા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦-હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી .એ.એ.મોરી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦-હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે. કે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦-હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ.એમ.િાય.ગોિલે પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦-હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.બી.પી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦-હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ. કે.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ ૭૯૭૦ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એમ.ડી.બગડા સિાયક જુ.કલાકમ 
૧૦૦૦૦હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 



149 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૨૪ કુ.િી.એસ.દલ સિાયક જુ.કલાકમ  
૧૦૦૦૦- હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૨૫ 
શ્રી.મિી 

આર.જે.તનમાિિ 
જુ.કલાકમ  

૧૦૦૦૦હફકસ 
પગાર 

- તનયમોનસુાર 

૨૬ 
િષામબેન િાદાિાઇ 

દાફડા 
જુ..કલાકમ ૭૯૭૯ ૧૦૭૩૧ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એન.બી.રાઠોડ જુ.કલાકમ  
૧૦૦૦૦હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી ડી.એસ.ઉનાગર જુ.કલાકમ ૭૯૭૦ ૯૯૩૪ તનયમોનસુાર 

૨૯ 
શ્રીમતિ સી.પી. શ્રીમિી 

સી.પી.રાિળ 
જુ.કલાકમ ૭૨૮૦ ૯૮૪૧ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી કે.આર.તત્રિેદી પટાિાળા ૬૪૮૦ ૮૮૬૯  
૩૧ શ્રી એન.એલ.જાડજેા પટાિાળા ૯૭૫૦ ૧૩૩૩૮  
 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, આિદં 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રીઆર.એમ.સગંાડા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી િગમ-૧ 
૬૨૪૫૯ શસૂય તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ ૫૧૪૫૯ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી ડી.એચ.રાિલ હિસાબનીસ ૫૨૫૮૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી એફ.એસ.વ્િોરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૬૧૪ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૫ કુ.કે.સી.િટ્ટ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩૯૨૩ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી કે.ય.ુિટ્ટ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૭૭૧ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ય.ુએચ.રાિલજી પેટા હિસાબનીશ ૩૬૪૩૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આઇ એન રોહિિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૪૭૫ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૯ કુ. જે.પી. શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૨૪૯૬ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧0 શ્રી કે કે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૨૯૪ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ આર ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૭૪ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.કે એ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૮૨૩ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૩ કુ.ટી.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ.એસ.ય.ુિિોરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એન.જી.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૪૧ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૬ એ.આર.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૨૯૮૧૭  તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એચ.એન.દલિાડી પેટા હિસાબનીશ ૨૭૯૬૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 
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૧૮ કુ. એ.એમ.ટીલિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૧૯ કુ. એસ.બી.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી બી.બી.િાણિયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એમ. િી. વ્િોરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ. િી.િી.િાિંોર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી જે.પી. પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૧૫૭૭ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૪ 
શ્રીમિી એસ જે 

પઢીયાર 
જુ.ક્લાકમ  ૧૯૯૦૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી િી આર પ્રજાપતિ જુ.ક્લાકમ  ૧૯૩૩૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ.યોગીની એમ.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૧૮૬૧૬ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એમ.ટી.બારોટ જુ.ક્લાકમ  ૧૮૬૧૬ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી જે.ડી.રોહિિ જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ. એ.ડી.પરમાર જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રીમિી આર.એસ.ઠાકોર જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ.શ્રધ્િા જે. પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૧૯૩૩૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી પી.એ.મકિાિા પટાિાળા ૨૬૩૫૨ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી આર જી સોલકંી પટાિાળા ૧૯૨૯૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી પી એન વ્યાસ પટાિાળા ૧૫૭૩૮ .....’’...... તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી એચ સી ચૌિાિ પટાિાળા ૨૧૮૮૦ .....’’...... તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, અરિલ્લી-મોડાસા 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી.તિ.પરીખ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૨૬૧૫૦ ૩૭૪૪૯ તનયમોનસુાર 

૨ ખાલી િગ્યા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી.એસ.પટેલ હિસાબનીશ ૨૧૨૮૦ ૨૮૧૫૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ.એચ.પટેલ હિસાબનીશ ૧૯૨૭૦ ૨૫૫૫૮ તનયમોનસુાર 

૫     તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી બી.એમ.અસારી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૮૦૦ ૨૪૯૫૨ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એચ.ડી.પડંયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૩૫૦ ૨૪૪૪૭ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આઇ.બી.મકિાિા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૭૫૫૦ ૨૩૮૧૫ તનયમોનસુાર 

૯ ખાલી િગ્યા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
  તનયમોનસુાર 

૧0 ખાલી િગ્યા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
  તનયમોનસુાર 
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૧૧ ખાલી િગ્યા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
  તનયમોનસુાર 

૧૨ ખાલી િગ્યા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૯૦૦ ૧૭૪૧૬ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એસ.ડી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૭૩૫૦ ૨૩૪૮૨ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એન.બી .ફલજેા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૨૫૦ ૧૬૫૦૩ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી ટી એસ.ખાટં પેટા હિસાબનીશ ૧૬૩૦૦ ૨૧૭૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એચ.બી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જે.એલ. ગામિેી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે.િી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૪૯૦ ૧૬૮૧૨ તનયમોનસુાર 

૨૦ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૧ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૨ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૩ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૪ ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એમ.એમ.સૈયદ જુનીયર ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી મતિ એ.એમ.સોલકંી જુનીયર ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ.ણઝિંકલ એ.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૮ કુ.જી.જે.સોલકંી જુનીયર ક્લાકમ  ૮૨૧૦ ૧૦૨૭૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી િી.આર.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી િી.પી.નાઈ જુનીયર ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રીમતિઆઈ.કે.િગોરા જુનીયર ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી જે.િી.પટેલ જુનીયર ક્લાકમ ૧૨૩૧૦ ૧૬૩૫૫ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એસ.જી.ઉપાધ્યાય જુનીયર ક્લાકમ  ૧૨૮૯૦ ૧૭૩૨૮ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એન.એમ.પરમાર જુનીયર ક્લાકમ  ૮૨૧૦ ૧૧૦૯૧ તનયમોનસુાર 

૩૫ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

3૬ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

3૭ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

૩૮ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     
૩૯ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     
૪૦ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ    
૪૧ ખાલી િગ્યા જુનીયર ક્લાકમ     
૪૨ શ્રી સી.કે.તનનામા પટાિાળા ૬૬૮૦ ૯૧૨૭  
૪૩ ખાલી િગ્યા પટાિાળા    
૪૪ ખાલી િગ્યા પટાિાળા    
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િરૂચ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી કે એચ ગામીિ જિ.તિ.અ.,િરુચ ૬૭૨૯૧ ૭૫૯૨ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એ એચ શખે અ તિ અ િરૂચ ૪૩૬૧૫ ૨૫૭૪ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ એ િાિા હિસાબનીશ ૪૪૫૯૭ ૨૬૩૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી આર બી ઘરીયા હિસાબનીશ ૪૯૧૦૮ ૨૫૨૭ તનયમોનસુાર 

૫ કુ.ડી.આઇ.રાિા હિસાબનીશ ૫૧૨૪૦ ૨૯૦૭ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી િી કે સોનાર ના. હિસાબનીશ ૪૨૭૨૨ ૨૫૩૫ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી બી આર પટેલ ના. હિસાબનીશ ૪૧૩૫૪ ૨૪૭૨ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ આઇ મસુશી ના. હિસાબનીશ ૪૨૭૨૨ ૨૫૩૫ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમતિ એચ.જે.પચંાલ ના. હિસાબનીશ ૪૨૩૨૨ ૨૧૩૫ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી એલ એચ પાઠક ના. હિસાબનીશ ૪૨૯૬૬ ૪૦૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી એ એસ શાિ ના. હિસાબનીશ ૪૨૯૫૦ ૪૦૨૨ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી ગીિા એસ િૈદ્ય ના. હિસાબનીશ ૪૦૬૪૪ ૩૮૯૬ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એસ.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૮૪૧ ૧૫૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ.જે.કે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૪૧૯૬૬ ૨૫૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમતિ એન.કે.ઇંટિાલા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૫૩૧ ૨૦૯૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી િાય.જે.ટેલર પેટા હિસાબનીશ ૩૯૮૧૩ ૨૪૦૮ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એમ.આઈ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૪૨૪ ૧૮૬૭ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જે.ડી.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ ૩૯૮૧૩ ૨૪૦૮ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી પી.કે.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી િી.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.એચ.એસ.ગાતમિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી બી.ય.ુિસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ એસ િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ એ િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એ.િી.મઠીયા જુ.કારકુન ૨૯૭૧૪ ૧૯૬૭ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી ડી.સી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૨૨૬૮૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમતિ એચ.કે.પડંયા સ જુ.કારકુન ૧૯૫૨૩ ૧૨૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એસ.એ.પારેખ જુ.કારકુન ૧૯૪૧૧ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી િી એ.િસાિા સ જુ.કારકુન ૧૭૭૫૪ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી ડી.િી.પટેલ જુ.કારકુન ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી એચ.જી.મકિાિા જુ.કારકુન ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી આર.ડી.નાઇ પટાિાળા ૨૬૫૨૩ ૧૮૮૫ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી ડી.એમ.પરમાર પટાિાળા ૨૬૫૨૩ ૧૮૮૫ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રીમતિ સી.ટી.ચદેંલ પટાિાળા ૧૬૨૮૮ ૧૧૯૯  
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાિનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી જી.સી.ગાિંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
64339 7070 તનયમોનસુાર 

૨ કુ.ડી.જી.િોષી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
61186 6348 તનયમોનસુાર 

૩ કુ.જી.જે.બરૈયા હિસાબનીશ 54111 5756 તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી બી.બી.િટ્ટ હિસાબનીશ 52247 5600 તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.કે.ચૌિાિ હિસાબનીશ 55193 5834 તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી આઈ.કે.પટેલ હિસાબનીશ 52199 5596 તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી જે.પી.વ્યાસ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
50216 5430 તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ.િાય.સારાિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
48423 5280 તનયમોનસુાર 

૯ કુ.એન.એ.િટ્ટ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
45388 5026 તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી.એન.કામોઠી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
45388 5026 તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી પી.િી.ચૌિાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
15000 -- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર.જે.ચડુાસમા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
15000 -- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.ડી.પરુાિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
45197 5010 તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એમ.જે.રાયજાદા પેટા હિસાબનીશ 43607 5610 તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આઇ.એ.પઠાિ પેટા હિસાબનીશ 30665 3794 તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી કે.પી.ડોડીયા પેટા હિસાબનીશ 31789 3888 તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એસ.જે.સિુરીયા પેટા હિસાબનીશ 31789 3888 તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એમ.એસ.પડંયા પેટા હિસાબનીશ 28211 1340 તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એસ.કે.િોગદીયા પેટા હિસાબનીશ 29088 3662 તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એન.ડી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ 29088 3662 તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એન.બી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ 39078 4498 તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી કે.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી િી.એલ.ઘોરી પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી ડી.એસ.ગોહિલ પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એમ.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી પી.એમ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી િી.કે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી સી.જે.િાિંલ્યા પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી િી.એમ.ઓઝા પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 
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૩૦ શ્રીમિી એસ.એચ.િોષી પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ.એ.એસ.મિિેા પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૩૨ કુ.એન.પી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૩૩ કુ.એચ.બી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૩૪ કુ.ટી.એચ.કપાસી પેટા હિસાબનીશ 10000 -- તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી જી.પી.ગાબાિી જુ.ક્લાકમ  35977 4156 તનયમોનસુાર 

૩૬ કુ.એચ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  33669 3688 તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ.એમ.જે.શાિ જુ.ક્લાકમ  29811 3640 તનયમોનસુાર 

૩૮ કુ.એમ.સી.પારેખ જુ.ક્લાકમ  36777 4456 તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી એ.કે.ગોિલે જુ.ક્લાકમ  28831 3558 તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી કે.પી.દિ ે જુ.ક્લાકમ  19698 2244 તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી એચ.બી.િેગડ જુ.ક્લાકમ  19698 2244 તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી બી.પી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  18104 650 તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી આર.જે.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ  19125 2196 તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી િી.જી.ચડુાસમા જુ.ક્લાકમ  10000 -- તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી ડી.જી.ડાખંરા જુ.ક્લાકમ  10000 -- તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી એન.ડી.પરમાર જુ.ક્લાકમ  10000 -- તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી કે.એન.પટેલ જુ.ક્લાકમ  30623 3708 તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી પી.બી.ડાિી જુ.ક્લાકમ  30623 3708 તનયમોનસુાર 

૪૯ શ્રી િી.ડી.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ  30623 3708 તનયમોનસુાર 

૫૦ શ્રી િી.એ.બેલીમ જુ.ક્લાકમ  28165 1250 તનયમોનસુાર 

૫૧ શ્રી આર.પી.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  30323 2608 તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રી જે.એ.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  17579 650 તનયમોનસુાર 

૫૩ શ્રી બી.એલ.મારૂ પટ્ટાિાળા 28697 3543 તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી એસ.એચ.મકિા પટ્ટાિાળા 28597 3543 તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રી સી.આર.ગલચર પટ્ટાિાળા 26826 3395 તનયમોનસુાર 

૫૬ શ્રીમતિ કે.એચ.જાડજેા પટ્ટાિાળા 24629 3211 તનયમોનસુાર 

૫૭ શ્રીમતિ પી.એન.ગોહિલ પટ્ટાિાળા 19161 655 તનયમોનસુાર 
૫૮ શ્રી બી.એમ.િટ્ટ પટ્ટાિાળા 24258 3913 તનયમોનસુાર 

૫૯ શ્રી એ.બી.પરમાર પટ્ટાિાળા 16620 1991 તનયમોનસુાર 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ભિૂ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ 
શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – 

કચ્છ 

૫૮૨૮૧ ---- તનયમોનસુાર 

૨ 
શ્રી કે.જે.ગોથિામી 

 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – 

કચ્છ 
૪૬૨૪૮  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી ય.ુએસ.ગોર હિસાબનીસ ૫૧૨૬૩ ---- તનયમોનસુાર 
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૪ 
શ્રીમિી 

આર.બી.મોનાિી. 
નાયબ 

હિસાબનીસ 

૩૬૬૧૩ 

 
 તનયમોનસુાર 

૫ 
શ્રીમિી 

ઍસ.ઍસ..ઠક્કર 

નાયબ 
હિસાબનીસ 

૪૮૯૭૧ ----- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી િી.એસ.િાનશુાલી 
નાયબ 

હિસાબનીસ 
૪૧૨૭૯  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી જે.િી.મિિેા 
નાયબ 

હિસાબનીસ 
૪૧૯૬૬  તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી પી.એસ.ઠકકર 
નાયબ 

હિસાબનીસ 
૪૪૪૩૯  તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી જી.ટી.જાડજેા 
નાયબ 

હિસાબનીસ 
૪૧૯૬૬  તનયમોનસુાર 

૧૦ કુ ડી.િી. ઠક્કર 
નાયબ  

હિસાબનીશ 
૪૧૨૭૪  તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી બી.એચ  રાિગોર 
નાયબ  

હિસાબનીશ 
૯૪૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એસ. િી.દાિડા. પેટા  હિસાબનીસ ૩૪૮૦૯  તનયમોનસુાર 

૧૩ 
શ્રીમિી. એફ્ સી. 

િોષી. 
પેટા હિસાબનીશ ૨૭૯૦૫  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જે.ટી.િાસ.ુ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૯૦૫  તનયમોનસુાર 

૧૫ 
શ્રીમિી ટી.એ.ઠાકર 

 
પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૯૮  તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી ડી.બી.સોનૈયા પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૮૧ ---- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીએચ.એચ.િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી પી.પી.સોઢા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે.િી.િશલાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એમ.જી.જ્શલાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી પી.કે.પરમાર્ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી િી.જે.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એસ.આર દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.બી.િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૫ 
શ્રી પી.કે.જાડજેા. 

 
જુ. ક્લાકમ ૨૮૬૨૯ ---- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી આર.બી.ત્રીિેદી. જુ. ક્લાકમ ૨૮૫૯૦ ---- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી ડી.ડી.ઢીલા. જુ. ક્લાકમ ૨૮૯૭૧ ---- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી િાય.કે. જાડજેા જુ. ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૨૯ 
શ્રીમિી આર. કે. 

ચૌિાિ 

 

જુ. ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી પી.એસ.ખાડંકેા. જુ. ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી િી.કે.જેપાર. 
 

પટાિાળા ૨૪૩૯૩ ---- તનયમોનસુાર 

૩૨ 
 

શ્રી એમ.કે.ગોર 

 

પટાિાળા ૨૪૦૮૧ ---- તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી િી.પી.ગોથિામી. પટાિાળા ૧૮૭૯૪ ----- તનયમોનસુાર 
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૩૪ શ્રી ડી.કે.િોષી. 
 

પટાિાળા ૧૫૫૯૯ ----- તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી ડી.પી.િાનશુાલી. પટાિાળા ૨૨૪૨૩ ---- તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બોટાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ.એચ.બિેકા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૬૦૯૮૪ 

 
૨૬૧૫ 

 
સરકારશ્રીના 
તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી પી.એચ.િોગહદયા 
ઇનચાર્જ, અતિક 
તિિોરી અતિકારી 

૫૦૩૪૭ 

 
૨૧૬૮ 

 
'' 
 

૩ શ્રી પી.એચ.િોગહદયા હિસાબનીશ ૫૦૩૪૭ ૨૧૬૮ '' 
૪ શ્રી એસ.એન. સરારીયા હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ ૦ '' 

૫ શ્રી િી.પી.રાઠોડ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૬૦૭ 

૧૮૩૦ 

 
'' 

૬ શ્રી એ.એન.ગઢિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૭૧૮૦ ૦ " 

૭ શ્રી ય.ુપી.િોરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૮૪૨૮ ૦ '' 

૮ શ્રી પી.એન. મશ્કરીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ૦ '' 

૯ શ્રી ડી.જી. ખાિંડીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ૦ '' 

૧૦ શ્રી કે.એમ.કિઝરીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ૦  

૧૧ શ્રી જી.ડી.ડાગંર પેટા હિસાબનીશ ૨૯૦૭૩ ૧૨૩૯ '' 

૧૨ 
શ્રીમિી એચ.એસ. 

તિઠલપરુા 
પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 

૧૩ શ્રી બી.એલ પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૧૪ શ્રી સી.જે ઉિડીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૧૫ શ્રી પી.િી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૧૬ શ્રી બી.ડી.ઝાલા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૧૭ શ્રી િી.જે.મોરી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૧૮ કુ.ડી.બી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 

૧૯ 
શ્રી એચ પી 
ધ્રાગંિરીયા 

જુતનયર ક્લાકમ 
૪૬૬૮૩ 

 
૨૦૦૮ 

 
'' 

૨૦ શ્રી એસ.િી. બાિળીયા જુતનયર ક્લાકમ 
૧૭૯૦૪ 

 
૦ '' 

૨૧ શ્રી આર.એમ.િાિેલા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૧૨૧ ૭૨૮ '' 
૨૨ શ્રી ટી.ડી દેિમરુારી જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
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૨૩ શ્રી બી.િી તિિંઝુડા પટાિાળા ૨૨૯૬૭ ૦ '' 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, છોટાઉદેપરુ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૧,૮૩૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િાય.એમ.શાિ 

હિસાબનીશ 

(ઈનચાર્જ અતિક 
તિિોરી 

અતિકારી) 

૫૩,૬૫૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી આર.જે.િોષી હિસાબનીશ ૫૧,૭૪૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.આર.શાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૫,૧૨૧ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એસ.જે.દેસાઈ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩,૨૩૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી જી.િી.પરમાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪,૯૫૧ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ.બી.પાટીલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩,૩૦૩ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર.ટી.મડંોડ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪,૦૭૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એન.િી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૩૭,૧૨૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી બી.આર.કાપડીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િાય.જે.મનસરુી પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર.સી.ખારિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જે.એસ.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એ.િી.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦  
૧૫ શ્રી એસ.જી.માલી પેટા હિસાબનીશ ૩૦,૧૬૯ ૦૦  
૧૬ શ્રી કે.બી.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૩૫,૬૯૨ ૦૦  
૧૭ શ્રી િી.એન.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦  
૧૮ શ્રી એચ.એ.પ્રજાપિી પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦  
૧૯ શ્રી એમ.એન.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦ ૦૦  
૨૦ શ્રી જી.પી.બારીયા જુતનયર કારકુન ૩૭,૩૧૩ ૦૦  
૨૧ શ્રી સી.એન.પરમાર જુતનયર કારકુન ૩૧,૪૯૦ ૦૦  
૨૨ શ્રી બી.ટી.રાઠિા જુતનયર કારકુન ૨૨,૦૯૪ ૦૦  
૨૩ શ્રીમિી પી.બી.પલાસ જુતનયર કારકુન ૧૭,૯૫૫ ૦૦  
૨૪ શ્રી એસ.પી.રાઠિા જુતનયર કારકુન ૧૯,૧૮૦ ૦૦  

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દાિોદ 
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અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર.એન.પ્રજાપતિ જિ.તિ.અશ્રી ૫૨૭૪૦/- ૮૦૦/- તનયમ મિુબ 

૨ શ્રી એસ.કે.બારીયા અ.તિ.અ.શ્રી ૫૬૯૪૨/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૩ શ્રી આર.િી.પારગી ના.હિ. ૪૧૧૪૧/- ૮૦૦/- તનયમ મિુબ 

૪ શ્રી એમ.જી.માલ ના.હિ. ૪૩૪૩૧/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૫ શ્રી કે.આર.ટેલર ના.હિ. ૪૭૬૩૧/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૬ શ્રી એસ.એચ.બામિીયા ના.હિ. ૧૭૧૧૦/- ૭૫/- તનયમ મિુબ 

૭ શ્રી એસ.એસ.ણબલિાલ ના.હિ. ૪૩૬૧૨/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૮ કુ.એમ.સી.પિાર પે.હિ. ૩૬૨૬૪/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૯ શ્રી એમ.એસ.મછાર પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૦ કુ.આઇ.ડી.િાતિયાડ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૧ કુ.એમ.આર.ડામોર પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૨ શ્રી  એચ.એમ.બામણ્યા પે.હિ. ૩૬૯૩૪/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૧૩ શ્રી સી.સી.પરમાર પે.હિ. ૨૯૭૧૪/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૧૪ શ્રી જી.એમ.બાહરયા પે.હિ. ૨૭૫૭૧/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૧૫ શ્રી એમ.આર.સગંાડા પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૬ કુ.એસ.કે.ભહુરયા પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૭ શ્રી બી.જી.િરિાડ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૮ શ્રી એસ.એફ.પઠાિ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૧૯ શ્રીમતિ કે.એમ.િાિોર પે.હિ. ૨૬૬૯૫/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૨૦ કુ.પી.િી.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ૧૮૭૦૧/- ૧૫૦/- તનયમ મિુબ 

૨૧ શ્રી જી.આર.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ૧૮૭૦૧/- ૧૫૦/- તનયમ મિુબ 

૨૨ શ્રી એમ.કે.ડામોર જુ.ક્લાકમ  ૧૮૭૦૧/- ૧૫૦/- તનયમ મિુબ 

૨૩ શ્રી પી.જે.ડાગંી જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૨૪ શ્રી આર.એફ.મતુનયા જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૨૫ કુ.એસ.િી.બામિીયા જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦/- - હફક્સ  પગાર 

૨૬ શ્રી િી.કે.પાદરીયા જુ.કા. ૨૭૬૦૮/- ૪૦૦/- તનયમ મિુબ 

૨૭ શ્રી આર.બી.ચૌિાિ પટાિાળા ૧૬૩૨૮/- ૧૫૦/- તનયમ મિુબ 

૨૮ શ્રીમતિ ડી.ડી.તત્રિેદી પટાિાળા ૧૮૪૫૩/- ૧૫૦/- તનયમ મિુબ 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, દેિભમુી દ્વારકા-જામ ખિંાલીયા 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રીમતિ  જે િી ગોિિી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૭૮૮૧ ૪૨૨૬ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ એસ નકુમ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૩૯૪૦ ૨૭૩૮ તનયમોનસુાર 
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૩ શ્રી બી.કે.ગોજીયા હિશાબનીસ ૧૫૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ટી સી તસિોજિયા હિશાબનીસ ૪૭૮૨૨ ૩૪૦૯ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમતિ એ.િી.માલદે 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૬૫૭ ૨૫૩૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ સી ટી િોરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૯૨૭૧ ૨૮૨૧ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમતિ એન ટી લલુા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૮૮૩૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી તિ ય ુરાયઠઠા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૫૫૦ ૪૪૨૨ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આર.સી.ગોસાઇ પેટાહિસાબનીશ ૨૯૬૨૩ ૧૯૬૩ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી.બી.ખેરડીયા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ.આર.મોડ પેટાહિસાબનીશ ૨૨૬૮૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમતિ ડી કે દિે પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એમ કે ગાણગયા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી ડી.કે.મારૂ પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી િી.એચ.ચૌિાિ જુ.કલાકમ  ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી બી કે અજા જુ.કલાકમ  ૧૭૯૦૪ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એચ એસ પરમાર જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આર.આર.સોલકંી પટ્ટાિાળા ૧૫૪૪૯ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગાિંીનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી.સી.દિે તિિોરી અતિકારી ૬૪૩૩૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ એમ પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૪૮૮૭૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.એસ.પરમાર હિસાબનીશ ૫૩૧૧૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર કે રાિાિસીયા હિસાબનીશ ૪૭૯૨૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી સી િી મિેાિ હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી આર.ટી.સોલકંી ના.હિસાબનીશ ૪૨૬૮૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િી ડી ચાિડા ના.હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી કે.જી.િોળહકયા ના.હિસાબનીશ ૪૨૯૫૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી.જે.એન.નાયક ના.હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી પી આર િટ ના.હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી બી.એમ.પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૫૪૮૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એમ.આઇ.ઘાચંી ના.હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમિી પી.પી.તત્રિેદી ના.હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી  આરએમપરમાર  ના. હિસાબનીશ ૪૪૪૦૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી એમ સોલકંી પેટા.હિસાબનીશ ૩૯૪૧૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
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૧૬ શ્રી એ એસ ઠાકોર પેટા.હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી જી આર રાિા પેટા હિસાબનીશ ૩૧૭૮૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ ડી િી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૯ કુ ડી આર જુિાલીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ કે એ શેખ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આર એમ પઠાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૩૭૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ બી  એ પારેખ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૩ 
શ્રીમિી આર એચ 

ગજ્િર 
પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૪ 
શ્રીમિી આર ય ુ

પ્રજાપિી 
પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ કે બી પરમાર્ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ ડી જી પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી પી. પી. પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી કે.સી. િાજા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ. એસ.સી. નેનજુી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી જી એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૦૬૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ એ એ પારેખ ્ જુતનયર કારકુન ૧૮૧૦૪ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી ડી પી ગોથિામી જુતનયર કારકુન ૧૮૬૮૫ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રીમિી  એમ જે પરમાર જુતનયર કારકુન ૧૮૧૦૪ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એમ ડી કાગલકર જુતનયર કારકુન ૧૯૬૯૮ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી એ એન  શમામ જુતનયર કારકુન ૧૯૧૨૫ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી એ સી સોલકઁી જુતનયર કારકુન ૧૯૬૯૮ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ એન પી  સાગર જુતનયર કારકુન ૧૯૬૯૮ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એચ પી આસોડીયા જુતનયર કારકુન ૧૯૬૯૮ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી બી એમ  પરમાર પટાિાળા ૨૮૫૮૦ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એ જી િાઘલેા પટાિાળા ૧૫૭૪૪ ૯૫ તનયમોનસુાર 

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગીર સોમનાિ-િેરાિળ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી જી.જે.િાજા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૭૦૧૮૯/-  તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી પી.એસ.દાિીિારીયા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૫૨૩૮/-  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી જે.િી.ઘોડાસરા હિસાબનીશ ૫૧૩૬૩/-  તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી જી.એલ.ઓડદેરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૭૧૪૨/-  તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.કે.બારડ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦/-  તનયમોનસુાર 
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૬ શ્રી સી.જે.િેકરીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ડી.ડી.ચોપડા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી.એ.ઝોરા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૯૫૦/-  તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી જે.એમ.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૩૧૬૮૪/-  તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમતિ એસ.એ.રતિયા પેટા હિસાબનીશ ૩૧૧૧૯/-  તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી જી.પી.બાબરીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૩૬૯૨/-  તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર.આર.ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એચ.એન.જેઠિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એચ.ડી.કટારીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૭૦૭/-  તનયમોનસુાર 

૧૫ કુ.ડી.જી.િોષી જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૧૫૨/-  તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એ.આર.ધણુલયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૨૨૪  તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એ.કે.ગોહિલ જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦/  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી બી.એમ.પરમાર જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦/  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે.કે.ઝાલા જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦/-  તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી કે.આર.મકિાિા પટાિાળા ૨૪૬૦૯/-   
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, ગોિરા 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ કુ. એ. આર. િૈશ્ય  
જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી 
૬૫૧૬૧  તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી. કે. એમ. ચૌિરી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૪૭૦૩  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી બી. ડી. ડામોર  હિસાબનીશ ૫૦૦૬૩  તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ. એચ. જાડજેા હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦  તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એન. એમ. ઠક્કર હિસાબનીશ ૫૩૪૫૮  તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ડી. પી. સોલકંી ના. હિસાબનીશ ૪૮૭૫૮  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી જે. કે. િાિોર  ના. હિસાબનીશ ૪૩૮૨૩  તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર. એ. સૈયદ ના. હિસાબનીશ ૪૮૭૫૮  તનયમોનસુાર 

૯ ખાલી િગ્યા ના. હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૧૦ ખાલી િગ્યા ના. હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૧૧ ખાલી િગ્યા ના. હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એમ. એલ. બારીયા પે. હિસાબનીશ ૨૭૮૮૫  તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી કે. આર. બારીઆ  પે. હિસાબનીશ ૪૦૮૩૮  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એ. પી. પડંયા  પે. હિસાબનીશ ૩૦૬૩૯ - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી. એસ. બારીઆ   પે. હિસાબનીશ ૩૧૩૦૫ - તનયમોનસુાર 

૧૬ 
શ્રીમતિ આર. પી. 
બારોટ  

પે. હિસાબનીશ ૩૬૨૭૯ - તનયમોનસુાર 
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૧૭ શ્રી િી. આર. પટેલ પે. હિસાબનીશ ૨૯૫૩૫ - તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી કે. ય ુસોલકંી પે. હિસાબનીશ ૨૯૫૧૧ - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એમ. એસ. પઠાિ  પે. હિસાબનીશ ૩૩૭૧૮ - તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ. આર. ડી. ચૌિાિ પે. હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી. આર. એન. િાળંદ  પે. હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી. આર. ટી. ડીંડોર પે. હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી. ય.ુ એફ. િલાર પે. હિસાબનીશ ૩૦૮૦૫ - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ. સી. ડબગર  જુ. કલાકમ  ૨૯૧૫૯ - તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી. કે. બી. પટેલ જુ. કલાકમ  ૩૩૮૩૫ - તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ. જે. સેિક જુ. કલાકમ  ૧૮૬૧૬ - તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એમ. જે. િાઘલેા જુ. કલાકમ  ૧૭૬૯૩ - તનયમોનસુાર 

૨૮ કુ. આર. જે. ડાગંી  જુ. કલાકમ  ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી પી. એન. પિદા  જુ. કલાકમ  ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી એમ. પી. કીશોરી  જુ. કલાકમ  ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૧ ખાલી િગ્યા સ. જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩૨ ખાલી િગ્યા સ. જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩૩ ખાલી િગ્યા સ. જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩૪ ખાલી િગ્યા પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી જે. આર. ચૌિાિ પટાિાળા ૬૫૧૬૧  તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી એસ. બી. િરીિન પટાિાળા ૫૪૭૦૩  તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રીમતિ એસ. ડી. માળી પટાિાળા ૫૦૦૬૩  તનયમોનસુાર 

૩૮ 
શ્રીમિી એ. એસ. 
ભરુીયા 

પટાિાળા ૧૫૫૦૦  તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, હિિંમિનગર 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી ટી જાની 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૨૮૮૧૦ ૩૫૩૮૪ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે એસ પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૪૫૭૦ ૩૨૩૯૫ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એન એમ ઝાલા મખુ્ય હિસાબનીશ ૨૧૨૮૦ ૨૮૧૫૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એ એમ પટેલ હિસબનીશ ૨૧૨૮૦ ૨૮૧૫૧ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જે એ મકિાિા હિસાબનીશ ૨૨૦૮૦ ૨૯૧૮૩ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી કે જી કાિરેકર ના,હિસાબનીશ ૨૨૩૪૦ ૨૯૫૧૯ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી એન આર પટેલ ના,હિ ૨૧૪૨૦ ૨૮૧૩૮ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ એમ તનનામા ના,હિ ૧૮૨૫૦ ૨૪૨૪૩ તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી એસ એલ િડુલા ના,હિ ૧૮૭૧૦ ૨૪૮૩૬ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એસ આર પટેલ ના,હિ ૧૩૫૦૦ ૧૫૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િી એચ પટેલ ના,હિ ૧૭૪૧૦ ૨૩૧૫૯ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી ડી બી પટેલ ના,હિ ૧૫૯૨૫ ૨૧૫૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એમ આર ચાિડા પે,હિ ૧૭૪૧૦ ૨૩૧૫૯ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી િી જે પરમાર પે,હિ ૧૭૩૫૦ ૨૧૩૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એસ કે શાિ પે,હિ ૧૨૯૦૦ ૧૭૩૪૧ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી બી બી રાઠોડ પે,હિ ૧૨૮૧૫ ૧૭૧૩૫ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી પી ડી પટેલ પે,હિ ૧૨૯૦૦ ૧૬૦૫૧ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી સી ડી પ્રજાપતિ પે,હિ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એસ બી પટેલ પે,હિ ૧૨૪૯૦ ૧૬૮૧૨ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી કે એસ પટેલ પે,હિ ૧૦૪૪૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી ડી એન પટેલ પે,હિ ૧૨૨૭૦ ૧૬૫૨૮ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી એન ડી પટેલ પે,હિ ૧૨૨૭૦ ૧૬૫૨૮ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એચ એન સિુાર પે,હિ ૧૧૬૧૦ ૧૫૬૭૭ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી કે,પી ઝાલા પે,હિ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી પી કે પટેલ પે,હિ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી કે આર િાિસાર પે,હિ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી ડી એન પરમાર પે,હિ ૧૨૨૪૦ ૧૫૨૬૬ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એ આર પટેલ પે,હિ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી િી જે ચૌિરી પે,હિ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી  એસ બી પટેલ પે,હિ ૧૨૪૯૦ ૧૬૮૧૨ તનયમોનસુાર 

૩૧ 
શ્રીમિી એસ એફ 

ખનતુસયા 
જુ,ક 

 

૭૯૭૦ 
૧૦૭૩૧ તનયમોનસુાર 

૩૨ કુ એસ િી સોલકંી જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એચ એ પટેલ જુ,ક ૭૯૭૦ ૧૦૮૮૧ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રીમિી િી એમ ગાિંી જુ,ક ૧૯૪૪૦ ૨૫૭૭૮ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી જે બી ઝાલા જુ,ક ૭૯૭૦ ૧૦૭૩૧ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રીમિી જે એ ગામેિી જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી ટી કે બ્રહ્મિટ્ટ જુ,ક ૭૯૭૦ ૧૦૭૩૧ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી પી એ પડંયા જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી પી બી પટેલ જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી િાય એન પટેલ જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રીમિી એન જી પટેલ જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી ડી કે તનનામા પટાિાળા ૧૧૪૪૦ ૧૪૩૭૪ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રીમિી એચ કે ડામોર પટાિાળા ૧૧૫૦૫ ૧૪૭૭૪ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રીમિી બી બી કટારા પટાિાળા ૯૮૧૦ ૧૨૪૩૪ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી એસ કે ડામોર પટાિાળા ૮૯૮૦ ૧૧૪૪૬ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી આર એન અસોડા પટાિાળા ૬૬૮૦ ૮૪૫૯ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી એમ કે તસસોડીયા પટાિાળા ૪૮૦૦ ૧૧૪૯૯ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી એસ િી ડામોર પટાિાળા ૬૮૯૦ ૮૭૦૯ તનયમોનસુાર 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જામનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક િળિ૨ તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
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મિનેિાણુ ં િથ્થુ ં પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ.કે.ઘોકીયા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૬૪૬૩૯ ૭૩૭૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એસ.એમ.ગુસંાઇ હિશાબનીસ ૫૪૧૧૧ ૫૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી એમ.સી.િોશી હિશાબનીસ ૫૨૧૭૫ ૫૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૪ કુ. એન. એન. સોઢા હિશાબનીસ ૧૫૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી આર. એમ.ટાકં 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૭૯૦ ૪૯૭૬ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ એમ. જી. રાઠોડ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૫૧૯૭ ૫૦૧૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમતિ એસ. સી. ઝાલા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૫૦૫૩ ૪૯૯૮ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી િી. કે. જાડજેા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમતિ ડી.એસ.ગોર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી બી.િી.તત્રિેદી પેટાહિસાબનીશ ૨૯૦૮૮ ૩૬૬૨ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એચ.ડી.િીમાિી પેટાહિસાબનીશ ૨૯૦૮૮ ૩૬૬૨ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એન.એલ.માડંતિયા પેટાહિસાબનીશ ૩૭૨૮૬ ૪૩૪૮ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એચ.ડી.િાઢેર પેટાહિસાબનીશ ૩૪૯૨૦ ૪૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એ.પી.કારેલીયા પેટાહિસાબનીશ ૪૧૪૪૪ ૪૬૯૬ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી.કે.રાિલ પેટાહિસાબનીશ ૩૬૧૭૩ ૪૨૮૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી િી.એન.રાિલીયા પેટાહિસાબનીશ ૩૧૩૨૧ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ. કે.જે.નગહરયા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ. એ.એ.જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી િાય.એન.િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી કે. એન. િાઘલેા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી િાય.જી.રાિા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એન.બી.નેગાઘંી પેટાહિસાબનીશ ૩૩૧૦૩ ૩૯૯૮ તનયમોનસુાર 

૨૩ 
શ્રીમતિ આર. િી. 

િારોિરીયા 
પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી ય.ુ જે. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી. એચ. સી. ચલ્લા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી જે. એમ. જાડજેા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એન. બી. ગાગીયા પેટાહિસાબનીશ ૩૫૪૪૫ ૪૧૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી કે. એસ. ગોંડલીયા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી િી. ય.ુ બેલા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રીમિી કે.એસ.ફળદુ પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ. પી. જે. ચડુાસમા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી આર.ડી.નદંાિીયા પેટાહિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રીમતિ જુ.કલાકમ  ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 
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એમ.એસ.માડંિીયા 

૩૪ શ્રી પી.પી.પડંયા 
જુ.કલાકમ  

પ્રતિતનયકુ્િ 
૩૧૯૫૬ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી િી.એન.માકંડ જુ.કલાકમ  ૨૦૨૭૨ ૨૨૯૨ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી બી.એસ.નણળયાપરા જુ.કલાકમ  ૧૮૩૦૪ ૮૫૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી એ.ડી.િામેચા જુ.કલાકમ  ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી પી.એલ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી િાય.જે.ઝાલા જુ.કલાકમ  ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એ. એ. મકિાિા જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી આર.પી.રાિલીયા જુ.કલાકમ  ૨૯૦૭૩ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી એ.એન.િાછાિી પટાિાળા ૨૮૨૬૯ ૩૪૫૧ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એમ.આર.દિ ે પટાિાળા ૨૬૮૫૨ ૩૩૩૭ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી એ.જી.િાઝડકા પટાિાળા ૨૫૧૬૭ ૩૧૯૧ તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જુનાગઢ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી પી.એન. પોપટ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૬૦૧૮૪ ----- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે.સી. હિદડ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૦૦૭૦ ----- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી.એન. િાજા હિસાબનીશ ૪૯૮૦૮ ----- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી એ.એચ. પેિાિી હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી કે.કે. પરસાિીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૧૪૧ ----- તનયમોનસુાર 

૬ 
શ્રીમિી એસ.ટી. 

પરસાિીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૯૮૩૬ ----- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એચ.ટી. માડંિપરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૩૯૩ ----- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જે.એમ. ઝાલા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૮૨૨ ----- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એ.એમ. ગઢિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૦ કુ.એસ.કે. બોરસાિીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એલ.એન. તસસોહદયા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૫૨૪ ----- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી બી.કે. બતંિયા પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૬૬ ----- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી િી.બી. જાની પેટા હિસાબનીશ ૨૭૨૮૭ ----- તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ.એચ.બી. મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એસ.એ. અઘરેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એન.કે. િાસિાિી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એમ.આર. અંબાિી પેટા હિસાબનીશ ૩૯૮૧૩ ----- તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ.એચ.આર. બકોત્રા પેટા હિસાબનીશ ૨૨૮૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી એસ.જે. મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૦ 
શ્રીમિી આર.િી. 

લાડાિી 
પેટા હિસાબનીશ ૩૪૮૪૪ ----- તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.એન.િી. સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી કે.એચ. મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ.એચ.પી. ડોબરીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૩૬૯૨ ----- તનયમોનસુાર 

૨૪ કુ. ટી.બી. લાલપરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ.કે.કે. બારૈયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ. જે.એલ. ભિુા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ. ડી.િી. બલદાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી ટી.કે. પરુોહિિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૪૨૪ ----- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી બી.ડી. વ્યાસ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૧૭ ----- તનયમોનસુાર 
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૩૦ કુ. આર.િી. રાિલ પેટા હિસાબનીશ ૨૨૮૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૩૧ 
શ્રીમિી જે.આઇ. 

ડડેાિીયા 
પેટા હિસાબનીશ ૪૧૨૭૯ ----- તનયમોનસુાર 

૩૨ કુ. જે.આઇ. દિ ે પેટા હિસાબનીશ ૨૫૫૨૪ ----- તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એસ.એ. બખુારી પેટા હિસાબનીશ ૩૦૮૩૬ ----- તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી બી.જે. બારડ જુ.કા. ૧૭૯૦૪ ----- તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રીમિી કે.પી. સાણંચલા જુ.કા. ૧૮૭૨૦ ----- તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રીમિી ય.ુય.ુ સોલકંી જુ.કા. ૧૭૬૧૭ ----- તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ. એમ.ય.ુ નદંાિીયા જુ.કા. ૧૮૭૨૦ ----- તનયમોનસુાર 

૩૮ કુ.કે.એચ. નદંાિીયા જુ.કા. ૨૦૪૧૯ -----  
૩૯ શ્રી એન.બી. પોપટ જુ.કા. ૧૯૮૨૩ -----  
૪૦ શ્રી કે.બી. તસસોહદયા જુ.કા. ૧૭૯૦૪ -----  
૪૧ કુ.એન.પી. કરંગીયા જુ.કા. ૧૮૭૨૦ -----  
૪૨ શ્રી આર.ડી.મહિડા જુ.કા. ૧૯૮૨૩ -----  
૪૩ શ્રી પી.એન. કાિરીયા જુ.કા. ૧૦૦૦૦ -----  
૪૪ શ્રી એસ.પી. પડંયા જુ.કા. ૪૬૭૫૮ -----  
૪૫ શ્રી એચ.જે. મારડીયા પટાિાળા ૨૬૫૮૯ -----  
૪૬ શ્રી જે.સી. ફીચડીયા પટાિાળા ૨૬૭૧૮ -----  
૪૭ શ્રી િી.એ. િરીયલ પટાિાળા ૨૫૨૬૩ -----  
૪૮ શ્રી પી.કે. ખાિદાર પટાિાળા ૧૫૦૪૯ -----  
૪૯ શ્રી જે.એ. િડંારી પટાિાળા ૧૬૦૨૮ -----  

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિીસાગર-લિુાિાડા 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧  
જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી 
- - તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જે.સી.પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૮૪૪૦ ૩૧૫૭ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી કે. જે. રાિા હિસાબનીશ ૫૦૮૦૮ ૨૮૨૮ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી બી.પી.ચરપોટ હિસાબનીશ ૫૨૬૫૯ ૨૯૧૧ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િાય. આર. પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી જે. િાય. માનજી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૯૫૬૧ ૨૭૮૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ. ટી. િઢીયાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી કે.આર.પરમાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
- - તનયમોનસુાર 

૯ - િગ્ યા ખાલી - નાયબ - - તનયમોનસુાર 
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હિસાબનીશ 

૧0 - િગ્ યા ખાલી - 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
- - તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી કે. કે. િેરી પેટા હિસાબનીશ ૨૯૫૧૧ ૧૯૨૬ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી સી. બી. ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૦૦૫ ૧૯૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એ. એ.. િોરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી. એન. પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૫ કુ. જે. કે. મછાર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એફ. એસ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી બી.બી.ગલચર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી સી.કે.મનાિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એસ.કે.દેસાઈ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨0 શ્રી  પી.કે.દેસાઈ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી જે.આર.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી જે.પી.િગોરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ. એસ. પટેલીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૦૦૫ - તનયમોનસુાર 

૨૪ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૫ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી પી. એન. નીનામા જુ. કલાકમ ૩૩૨૯૫ ૨૦૮૭ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી આર. એમ. પરમાર જુ. કલાકમ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એ. એમ. પરમાર જુ. કલાકમ  ૧૮૯૨૨ ૧૨૯૧ તનયમોનસુાર 

૨૯ - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩0 - િગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી એન.ય.ુચૌિાિ પટાિાળા ૯૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી જે. બી. ચૌિાિ પટાિાળા ૧૬૨૦૮ ૧૧૧૮ તનયમોનસુાર 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મિસેાિા 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી પી.એસ.મોદી જિ.તિ.અ. ૬૩૫૨૫/- ૨૭૨૬/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િી.એ.પ્રજાપતિ અ.તિ.અ. ૫૮૨૧૭/- ૨૫૦૪/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી સી.એસ.શમામ સ.તિ.અ. ૫૧૩૬૩/- ૨૨૦૮/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.ડી.ચાિડા સ.તિ.અ. ૪૮૨૩૮/- ૨૦૮૯/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એમ.એમ.સોની સ.તિ.અ ૫૦૩૪૭/- ૨૧૬૮/- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ.એસ.નાડોદા સ.તિ.અ ૫૦૪૪૭/- ૨૧૬૮/- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી બી.િી.ચૌિરી ના.હિ. ૪૨૭૨૨/- ૧૮૩૫/- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી  જી.એમ.પ્રજાપતિ ના.િી. ૪૧૩૭૯/- ૧૭૭૨/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ડી.ડી.ચૌિરી ના.િી. ૪૧૯૬૬/- ૧૮૦૨/- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી પ્રતિક કે.પટેલ ના.હિ. ૧૫૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી સી.કે.પટેલ ્ ના.હિ. ૧૫૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 
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૧૨ શ્રીમિી ડી.ડી.ગમાર ના.હિ. ૧૫૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જે.િી.પટેલ ્ ના.હિ. ૩૯૯૧૩/- ૧૭૦૮/- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી િી.આર.પટેલ પે. હિ ૨૮૭૯૮/- ૧૨૨૭/- તનયમોનસુાર 

૧૫ કુ.કે.બી.િોષી પે.હિ. ૨૮૨૦૧/- - તનયમોનસુાર 

૧૬ કુ.અલ્પા બી.પટેલ પે.હિ. ૩૨૪૮૩/- ૧૪૦૧/- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી ટી.ડી.રામી પે.હિ. ૨૮૭૯૮/- ૧૨૨૭/- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આઇ.એસ.િૈશ્ય પે.હિ. ૨૮૮૭૩/- ૧૨૨૭/- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી પી.એ.પરમાર પે.હિ. ૩૮૧૦૫/- - તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એસ.પી.પટેલ પે.હિ. ૨૯૮૭૫/- ૧૨૭૪/- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એ.કે.પટેલ ્ પે.હિ. ૩૯૮૧૩/- ૧૭૦૮/- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી બી.કે.ચૌિરી પે.હિ. ૨૩૬૯૨/- ૧૦૦૪/- તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ.એમ.જી.િરિાિી પે.હિ. ૨૮૭૭૫/- ૧૨૨૬/- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી  કે.એ.ગઢિી પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ.નમ્રિા એ.પટેલ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૬ તમત્તલ આર.દેસાઇ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ.િીના આર.પટેલ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૮ મતનષા એન.પટેલ પે.હિ ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૯ 
શ્રીમિી 

આર.એલ.ચૌિરી 
પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૦ નેિા બી.પ્રજાપતિ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૧ કુ.રીિલ જી.મકિાિા પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એ.પી.પરમાર પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી જે.એમ.ચૌિાિ પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી િી.એચ.ચૌિરી પે.હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૫ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૬ ખાલી િગ્યા પે.હિ.   તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી એમ.કે.૫૨મા૨ જુ.કા ૧૮૭૦૧/- ૭૯૭/- તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી જે. એલ.ચૌિરી જુ.કા ૧૮૭૦૧/- ૭૯૭/- તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી એસ.એમ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી સી.પી.પટેલ જુ.કા. ૨૯૭૧૪/- ૧૨૬૭/- તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી િી.કે.રાિલ જુ.કા. ૩૦૨૧૮/- ૧૨૮૯/- તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી પકંિ એ.પ્રજાપતિ જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૪૩ કુ.ડી.બી.પ્રજાપતિ 

 
જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી જે.એસ,ઠાકો૨ ૫ટાિાળા ૨૧૦૬૪/- ૮૮૧/- તનયમોનસુાર 

૪૫ ખાલી િગ્યા પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

૪૬ ખાલી િગ્યા પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

૪૭ ખાલી િગ્યા પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

૪૮ ખાલી િગ્યા પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, મોરબી 
અન ુ નામ િોદ્દો માતસક િળિર- તિતનમયનમા 
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મિનેિાણ ુ િળિર 
િથ્થ ુ

િિાવ્યા મિુબ 
મિેંિાણ ુનક્કી 
કરિાની કાયમ 

પધ્િતિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ કુ.કે.એલ. િાઘલેા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૧૧૭૪ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એચ.જી.ઠકરાર હિસાબનીશ ૫૧૮૭૮ ૨૯૦૮ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી કે.આર.ઉિરેજા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૬૭૮૩ ૨૭૦૮ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એસ.સી.કારીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.જી.ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૨૪૦૪૦ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી જે.એન.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એસ.એન.દેસમખુ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ.આર.ઝાલા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આર.જી.માકડીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૫૧૪૨ ૨૨૦૪ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી િાય. આર. િટ્ટી પેટા હિસાબનીશ ૨૩૬૯૨ ૧૭૦૪ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એન.પી. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૦૫૦ ૧૬૭૬ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એમ.એસ.િાઢેર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એમ.એ.ગઢિારા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી કે.પી.ગોથિામી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી કે.પી.બાિરિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી પી.ટી.લીખીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૫૧૯૯ ૨૨૦૩ તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ એ.એ. ખોખર જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૮૨૩ ૧૨૯૬ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ડી.ડી.જાડજેા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી જે.એ.લાડકા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૩૭૮ ૯૪૬ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એન. એલ.પરમાર પટાિાળા ૨૪૨૮૬ ૩૬૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, નડીઆદ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી સી. જી. કાછીઆ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૦૮૭૪ શ્રી સી. જી. કાછીઆ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી આર .ઝેડ. પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૬૧૩૪૨ શ્રી આર .ઝેડ. પટેલ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એફ. એલ. ચૌિાિ હિસાબનીશ ૪૬૫૮૧ શ્રી એફ. એલ. તનયમોનસુાર 



171 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

ચૌિાિ 

૪ શ્રી એમ. પી. મેકિાન હિસાબનીશ ૪૫૭૪૯ 
શ્રી એમ. પી. 

મેકિાન 
તનયમોનસુાર 

૫ કુ. એમ. જી. શાિ હિસાબનીશ ૪૬૫૮૧ કુ. એમ. જી. શાિ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી જે. એ. દેસાઇ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૮૬૭૫ 

શ્રીમિી જે. એ. 
દેસાઇ. 

તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી પી. બી. દેસાઇ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ 

શ્રીમિી પી. બી. 
દેસાઇ 

તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી  એસ. સી. ઠક્કર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૧૭૨ શ્રી  એસ. સી. ઠક્કર તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એલ .બી .ઠાકોર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૧૭૨ શ્રી એલ .બી .ઠાકોર તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી બી એ. રોહિિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૯૩૫૪ શ્રી બી એ. રોહિિ તનયમોનસુાર 

૧૧ કુ. એમ. એન., બિેકા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૦૦૭૭ 

કુ. એમ. એન., 
બિેકા 

તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી ય.ુ એ. લખારા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૩૭૪૦૫ શ્રી ય.ુ એ. લખારા તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી. જે. પટેલ. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૭૪૬૩ શ્રી બી. જે. પટેલ. તનયમોનસુાર 

૧૪ 
શ્રી મો.આહદલ. એમ. 

શેખ. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

શ્રી મો.આહદલ. એમ. 
શેખ. 

તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.સી.ચાિડા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૭૪૬૩ શ્રી આર.સી.ચાિડા તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એમ.એન.સિુરીયા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૮૪૯ 

શ્રી 
એમ.એન.સિુરીયા 

તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી જે.સી.પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૬૦૧૭ શ્રી જે.સી.પટેલ તનયમોનસુાર 

૧૮ 
શ્રી મોિસીન. એમ. 

શેખ. 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

શ્રી મોિસીન. એમ. 
શેખ. 

તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી િી.ટી.પરમાર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૮૬૦૧ 

શ્રીમિી 
િી.ટી.પરમાર 

તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એમ.િી.પટેલ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૫૫૫૭ શ્રી એમ.િી.પટેલ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આર. સી. ચૌિાિ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

શ્રી આર. સી. 
ચૌિાિ 

તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એસ જી. સોલકંી 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ શ્રી એસ જી. સોલકંી તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ. આર. નીનામા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

શ્રી એ. આર. 
નીનામા 

તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એસ.એચ. િટ્ટ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૯૧૦૫ શ્રી એસ.એચ. િટ્ટ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી કે. એચ. બ્રહ્મિટ્ટ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૨૧૯૮૮ શ્રી કે. એચ. બ્રહ્મિટ્ટ તનયમોનસુાર 
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૨૬ કુ. એન. એમ. શેખ 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ કુ. એન. એમ. શેખ તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ. પી.એસ. ટલર 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ કુ. પી.એસ. ટલર તનયમોનસુાર 

૨૮ 
કુ. એચ. .એ 

અમરાિિીિાલા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

કુ. એચ. .એ 
અમરાિિીિાલા 

તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી એચ.કે.શાિ જુ.ક્લાકમ ૨૬૯૧૫ શ્રી એચ.કે.શાિ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી કે.એમ.ચૌિાિ જુ.ક્લાકમ ૧૮૫૨૭ શ્રી કે.એમ.ચૌિાિ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી એન.જે.તત્રિેદી જુ.ક્લાકમ ૧૯૦૯૭ શ્રી એન.જે.તત્રિેદી તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી જી.કે.ગોહિલ જુ.ક્લાકમ ૧૭૪૫૪ શ્રી જી.કે.ગોહિલ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી એચ.પી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ ૧૭૪૫૪ શ્રી એચ.પી.સોલકંી તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી બી. પી. કા.પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ 
શ્રી બી. પી. 
કા.પટેલ. 

તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી િી. એમ. પટેલ. જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ શ્રી િી. એમ. પટેલ. તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી એસ.આર.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૨૬૯૧૫ શ્રી એસ.આર.પટેલ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી િી.એન બ્રિમિટ્ટ જુ.ક્લાકમ ૩૪૧૨૦ 
શ્રી િી.એન 
બ્રિમિટ્ટ 

તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી પી.જે ઝાલા જુ.ક્લાકમ ૩૬૦૨૬ શ્રી પી.જે ઝાલા તનયમોનસુાર 

૩૯ કુ.એસ.એમ.મકિાિા જુ.ક્લાકમ ૧૭૪૫૪ કુ.એસ.એમ.મકિાિા તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એમ.કે.પરમાર જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ શ્રી એમ.કે.પરમાર તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી એમ.ટી. પચંાલ જુ.ક્લાકમ ૨૬૯૧૫ શ્રી એમ.ટી. પચંાલ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી જી.એસ,મહિડા જુ.ક્લાકમ ૧૭૯૮૦ શ્રી જી.એસ,મહિડા તનયમોનસુાર 

૪૩ 
શ્રીમિી એચ.આર 

પ્રજાપતિ 
જુ.ક્લાકમ ૧૭૪૫૪ 

શ્રીમિી એચ.આર 
પ્રજાપતિ 

તનયમોનસુાર 

૪૪ 
શ્રીમિી આર. એચ. 

પરમાર. 
જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ 

શ્રીમિી આર. એચ. 
પરમાર. 

તનયમોનસુાર 

૪૫ કુ. એસ. આઇ. વ્િોરા. જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ 
કુ. એસ. આઇ. 

વ્િોરા. 
તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી બી.કે.પરમાર પટાિાળા ૨૫૦૫૪ શ્રી બી.કે.પરમાર તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી પી.એસ.િાળંદ પટાિાળા ૨૪૨૪૩ શ્રી પી.એસ.િાળંદ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી એ.એસ.પઠાિ પટાિાળા ૨૪૨૨૧ શ્રી એ.એસ.પઠાિ તનયમોનસુાર 

૪૯ શ્રી એ.એસ.મસુ્થલમ પટાિાળા ૨૫૩૩૮ શ્રી એ.એસ.મસુ્થલમ  
૫૦ શ્રીમિી ડી.જી.તરુી પટાિાળા ૧૮૫૦૬ શ્રીમિી ડી.જી.તરુી  
૫૧ શ્રી એસ. જે. પરમાર પટાિાળા ૧૫૦૮૯ શ્રી એસ. જે. પરમાર  

 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, નિસારી 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ S]PV[;PV[;PB\EFTL 
ઇ.ચા. જિલ્લા 

તિિોરી અતિકારી. 
૪૬૨૪૮ vv તનયમોનસુાર 



173 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૨ શ્રી એચ.ડી.નાયક હિસાબનીશ ૪૯૪૦૮ vv તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી િાય. બી. સાિળે હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એ.એમ.દેસાઇ નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૮૫૮ vv તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એ.બી.નાયક નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૩૧૭ vv તનયમોનસુાર 

૬ zLPH[PALPB,F;L નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૫૭૭ vv તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એમ. બી. માથિર નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૩૧૭ vv તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર. કે. રાિલ નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૫૬૯ vv તનયમોનસુાર 

૯ zLPS[PV[P58[, પેટા હિસાબનીશ ૨૯૭૧૪ vv તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આઇ.જી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૬૨૧૮ vv તનયમોનસુાર 

૧૧ zLPએમ.એસ.આહિર પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૧૭ vv તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી જે.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૯૮૮૮ vv તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જે એન પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી કે.સી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૧૫ zLPVF.PV[DPSF,F પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૧૭ vv તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી કૃપેશ એ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૯૮ vv તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી એસ.પી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૨૭૨૮૭ vv તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એસ. એસ. આહિર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જી. એ. િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૨૦ ફાલ્ગનુી  બી મોહડયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એ.એસ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૧૮૭૦૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એ.એસ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૨૮૦૪૭ vv તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એમ.એમ.પટેલ જુ.કલાકમ  ૪૬૧૧૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એમ.એમ.લાડ જુ.કલાકમ  ૪૬૨૧૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી આર.એમ.ટેલર જુ.કલાકમ  ૧૯૨૫૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રીમિી ડી.આર.પટેલ જુ.કલાકમ  ૧૮૭૦૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી આર.જે.પટેલ જુ.કલાકમ  ૩૨૪૬૨ vv તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એચ.ડી.લાડ જુ.કલાકમ  ૪૬૨૧૧ vv તનયમોનસુાર 

૨૯ 
zLDTL 

V[DPVFZPGFIS જુ.કલાકમ  ૪૬૧૧૧ vv તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી જે.એમ.પટેલ પટાિાળા ૨૨૪૬૩ vv તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રીમિી એસ.એમ.પટેલ પટાિાળા ૨૧૦૫૧ vv તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી જે.સી.ચૌિરી. પટાિાળા ૯૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

 
 
 

િલ્લા તિિોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી.જે.આઈ.દેસાઈ જિ.તિ.અ. ૫૭૫૬૯ ,, તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.એચ.કે.ઠાકર અ.તિ.અ. ૪૩૬૧૫ ,, તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એસ.સી.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૫૨૧૫૬ ,, તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.સી.જી.િોષી હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ ,, તનયમોનસુાર 
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૫ શ્રી.એમ.કે.બ્રહ્મિતત્રય હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી િી.એચ.િોષી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭૫૩૧ ,, તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી.જે.િી.ચૌિાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૮૩૫૮ ,, તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એમ.િી.ચૌિાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩૮૮૯ ,, તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી.એસ.પી.ધ્રાગંી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૮૮૨૮ ,, તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી.આર.એ.મોદી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૪૬૨ ,, તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી.એ.એચ.પરમાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૪૯૩ ,, તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી સી.કે.નાયક પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૫૩ ,, તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી.િી.એચ.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૪૪૦ ,, તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી.એમ.આર.તસસિી પેટા હિસાબનીશ ૨૯૮૭૫ ,, તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી.એ.જી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૮૭૫ ,, તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એન.પી.અગ્રિાલ પેટા હિસાબનીશ ૪૦૬૬૯ ,, તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી પી.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૧૭ ,, તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી પી.જે.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૧૭ ,, તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી પી.આર.મેિાડા પેટા હિસાબનીશ ૪૦૮૩૨ ,, તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી કે.આઇ.નગરીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૪૨૪ ,, તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી.બી.બી.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૩૨૮૭૫ ,, તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી.એમ.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી.આર.એમ.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી.િાય.એન.રાિલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ..પી.એસ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એ.િી.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૨૨૮૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી.બી.એમ.કોરટ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૮ કુ.ડી.એચ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ.ટી.એમ.િડિાસીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી એચ.કે.પ્રજાપતિ જુ.કલાકમ  ૩૬૩૭૮ ,, તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી.જી.આર.િડીયોલ જુ.કલાકમ  ૩૬૩૭૮ ,, તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી.એન.ડી.િનાિાડીયા જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી સી.પી.રાિલ જુ.કલાકમ  ૨૫૬૨૨ ,, તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એન.જે.ઠાકર જુ.કલાકમ  ૨૦૪૧૯ ,, તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી ડી.સી.બોડાિા જુ.કલાકમ ૧૮૮૫૧ ,, તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી પી.કે.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૧૮૮૫૧ ,, તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી.એલ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી ડી.એન.દેસાઇ જુ.કલાકમ  ૧૮૭૦૧ ,, તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી એ.એલ.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૧૮૭૦૧ ,, તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી બી.એન.શ્રીમાળી જુ.ક્લાકમ ૧૮૭૦૧ ,, તનયમોનસુાર 

૪૧ કુ. એમ.એચ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૪૨ કુ..એચ.એસ.પરમાર જુ.કલાકમ  ૧૭૯૦૪ ,, તનયમોનસુાર 



175 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૪૩ શ્રી પી.ડી.પટિી પટાિાળા ૨૬૧૩૩ ,, તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી જી.આર.ચૌિાિ પટાિાળા ૨૬૧૩૩ ,, તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી જી.કે.પરમાર પટાિાળા ૧૫૮૦૭ ,, તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રીમિી એલ.કે.ગોિીલ પટાિાળા ૧૯૨૮૬ ,, તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી એસ.જે.કલમા પટાિાળા ૨૧૧૦૫ ,, તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી.કે.એમ.ચડુી પટાિાળા ૨૪૮૯૭ ,, તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પાટિ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ.એચ.પરમાર 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૬૩૮૫ ૧૧૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ખાલી િગ્યા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ટી.એસ.દેસાઇ હિસાબનીશ ૪૬૧૨૫ ૩૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ હિસાબનીશ ૪૭૮૮૦ ૨૮૨૮ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.ટી.પડંયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૩૯૧૭૩ ૨૪૪૧ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એચ.એમ.પ્રજાપિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૫૬૮ ૨૫૪૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આઇ.ડી.બિલેીમ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૪૩૫ ૨૫૮૬ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જી.એ.કટારીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી કે.બી.રબારી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી કે.એમ.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એમ.ડી.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી િી.આઇ.િઢેર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એ.આર.ઓઝા પેટા હિસાબનીશ ૨૮૧૫૩ ૧૯૪૯ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એસ.કે.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૨૮૨૯૦ ૧૯૫૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એ.એસ.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૬૦૮ ૧૯૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ.એચ.શ્રીમાળી પેટા હિસાબનીશ ૨૭૬૦૮ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એચ.કે.કરલીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૬૦૮ ૨૩૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રીમિી એસ.એન.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી ડી.પી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આર.િી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી બી.એમ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૧૨૩ ૧૮૬૧ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એન.બી.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૯૧૩ ૨૦૧૯ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એસ.સી.પટેલ જુ.કલાકમ ૧૭૯૩૩ ૧૩૯૭ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી જી.એસ.ઠકકર જુ.કલાકમ  ૧૭૯૩૩ ૧૩૯૭ તનયમોનસુાર 
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૨૫ શ્રી એ.એમ.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૩૦૯૩૮ ૨૦૭૫ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એ.કે.પરમાર જુ.કલાકમ  ૨૯૯૦૩ ૨૦૨૯ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી ડી.એ.મોદી જુ.કલાકમ  ૧૭૯૩૩ ૧૩૯૭ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એ.ટી.દેસાઇ જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી આર.પી. ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રીમિી  જી.પી.િાઘલેા જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રીમિી એ.આર.ચૌિરી જુ.કલાકમ  ૭૮૦૦+૨૨૦૦ --- તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી િી.એમ.િોશી પટાિાળા ૨૮૫૦૮ ૧૯૬૭ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી પી.કે.પટેલ પટાિાળા ૧૫૦૩૦ ૧૩૨૮ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી ખાલી િગ્યા પટાિાળા ૦ ૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, પોરબદં૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ આર.ડી.ખુટંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૯૩૩૫ ૩૬૪૩ તનયમોનસુાર 

૨ એન. બી.માિલા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૩૩૨૪ ૨૯૯૮ તનયમોનસુાર 

૩ આર.બી.ખાન હિસાબનીશ ૪૯૭૯૧ ૨૪૮૯ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.જી.ઝાલા ના. હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૫ 
શ્રીમતિ 

આર.ડી.પાિખાણિયા 
ના. હિસાબનીશ ૪૦૧૨૦ ૨૪૨૧ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી પી.એન.પરમાર ના. હિસાબનીશ ૪૨૮૨૨ ૨૫૩૫ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી કે.કે.રાિાિાયા પેટા હિસાબનીશ ૩૧૭૩૪ ૨૦૫૩ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમતિ િી.એ.િોશી પેટા હિસાબનીશ ૩૩૩૭૮ ૨૧૨૭ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી કે.એન.ગોથ િામી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીિી.એમ.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ---- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીિાય.એમ.બેણલમ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.જે.કે.માિહદયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૩ ---ખાલી િગ્યા પેટા હિસાબનીશ ------ ------ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી આર.પી.પડઁયા જુ.ક્લાકમ ૩૭૭૯૮ ૨૩૨૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી જે. કે. િેટારીયા જુ.ક્લાકમ ૩૩૪૬૪ ૨૫૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એલ.એમ.કરમટા જુ.ક્લાકમ ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એન.એ.િાઘલેા જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ------ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી બી.આર.મછુાર જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ -----  
૧૯ શ્રી એચ.પી.પરમાર જુ.ક્લાકમ ૧૭૯૦૪ ૪૫૦  
૨૦ શ્રીમતિ આર.ડી.તશયાિી જુ.ક્લાકમ ૨૦૩૯૭ ૪૫૦  
૨૧ શ્રી આર.જી.પડંયા જુ.ક્લાકમ ૧૫૯૫૭ ૧૩૨૮  
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૨૨ ---ખાલી િગ્યા પટાિાળા ------ ------  
૨૩ ---ખાલી િગ્યા પટાિાળા ------ ------  
૨૪ ---ખાલી િગ્યા પટાિાળા ------ ------  

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિકોટ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી 
૮૪૧૧૭ ૯૦૦૦ 

સરકારશ્રીના 
તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી આર.ડી.ભિુા 
અિીક તિિોરી 

અતિકારી 
૪૮૮૭૭ ૫૩૧૮ '' 

૩ શ્રી એ. ડી. પારમાર 
અિીક તિિોરી 

અતિકારી 
૪૩૬૧૫ ૨૫૭૪ '' 

૪ શ્રી પી.આર.પટેલ હિસાબનીશ ૫૬૮૮૪ ૫૯૮૮ '' 
૫ શ્રી એચ.પી.રાઠોડ હિસાબનીશ ૫૪૨૩૭ ૫૭૫૪ '' 

૬ શ્રી એસ.એન.માકંડીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૬૪૧૫ ૫૧૧૨ '' 

૭ કુ.જી.એચ.િેરૈયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૫૭૫ ૪૯૫૮ '' 

૮ કુ. એમ.જે.પાલેજા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૫૩૮૮ ૫૦૨૬ '' 

૯ શ્રીમિી એ.સી.િાછાિી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૪૮૩ ૪૯૪૪ '' 

૧૦ જે.એચ.ખોડકીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૪૦૮ ૪૯૪૪ '' 

૧૧ શ્રી િી.એમ.નગિાડીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૬૨૮ ૪૫૪૪ '' 
૧૨ શ્રીમિી ડી.એસ. િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૯૧૯ ૩૬૨૪ '' 
૧૩ કુ. ડી.આર.સેલાિી પેટા હિસાબનીશ ૩૫૬૧૩ ૪૨૦૮ '' 

૧૪ 
શ્રીમિી 

એમ.ટી.દુિરેજીયા 
પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૩૭૯૪ '' 

૧૫ શ્રીમિી જે.આર.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૪૦૨૯૭ ૪૬૦૦ '' 
૧૬ કુ.જી.એમ.મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૩૬૫૨૧ ૪૨૮૪ '' 
૧૭ શ્રી ઓ.આર.મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૨૪૮ ૩૫૦૮ '' 
૧૮ શ્રી બી.એચ.ગોરી પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૧૮ ૩૭૯૦ '' 
૧૯ શ્રી એચ.બી.તનમાિિ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૩૭૯૪ '' 
૨૦ શ્રી એચ.એન.કાનાબાર પેટા હિસાબનીશ ૩૭૮૮૩ ૪૩૯૮ '' 
૨૧ કુ. એચ. પી. િેગડા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૨૨ કુ. તપ. જી. પાનારા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૨૩ શ્રી. આર. તિ. િરજિયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
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૨૪ કુ. તિ. કે. કોઠાહર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૨૫ શ્રી આઇ.એ.માિકીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૬૭૮૪ ૪૩૦૬ '' 
૨૬ શ્રી ઓ.સી.ફેફર પેટા હિસાબનીશ ૪૩૦૫૦ ૪૮૨૨ '' 
૨૭ શ્રી એન.સી.ચડુાસમા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૭૬૬ ૧૩૪૦ '' 
૨૮ શ્રી સી.બી.જાની પેટા હિસાબનીશ ૩૧૩૧૧ ૩૮૪૮ '' 
૨૯ શ્રી પી.કે.બોરીસાગર પેટા હિસાબનીશ ૨૯૦૮૮ ૩૬૬૨ '' 
૩૦ શ્રી એચ.િી.ડલેાિાલા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૧ શ્રી એન.જે.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૨ શ્રીમિી એ.ડી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૩ કુ. આઇ. એસ. સાગાિી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૪ કુ.કે.બી.રામાિી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૫ શ્રી ડી.જે.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૬ શ્રી એમ.િી. પાઘરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - '' 
૩૭ શ્રી િી.એન.ઠાકર પેટા હિસાબનીશ ૨૫૩૩૬ ૩૩૪૮ '' 
૩૮ શ્રી બી.કે.ઝાલા ગિુ. ટાઇપીથટ ૩૪૪૨૯ ૪૦૫૪ '' 
૩૯ કુ.એ.એલ.દેલિાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૮૩૦૪ ૮૫૦ '' 
૪૦ શ્રી બી.આર.સાબંડ જુતનયર ક્લાકમ ૨૨૧૩૬ ૨૪૪૮ '' 
૪૧ શ્રી એ.એમ.જાની જુતનયર ક્લાકમ ૨૬૯૪૩ ૩૪૦૦ '' 
૪૨ શ્રીમિી જે.જી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ૨૦૭૩૭ ૨૦૫૬ '' 
૪૩ શ્રી એમ.ડી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૫૦૨૧૬ ૫૪૩૦ '' 
૪૪ શ્રી એચ.બી.પડંયા જુતનયર ક્લાકમ ૨૦૨૭૨ ૨૨૯૨ '' 
૪૫ કુ.ડી.કે.િાડીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૭૯૦૪ ૪૫૦ '' 
૪૬ કુ. જે.પી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ '' 
૪૭ શ્રી એસ.આર.િાડા જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ '' 
૪૮ કુ.એ.કે.ગોિાિી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ '' 
૪૯ કુ. એચ.આર.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ '' 
૫૦ કુ.ડી.એ.રત્નુ ં જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૫૧ શ્રી એ.િાય.સમા જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ૦ '' 
૫૨ શ્રીમિી એન.બી.જાડજેા જુતનયર ક્લાકમ ૨૮૪૪૮ ૩૫૨૬ '' 
૫૩ શ્રી એસ.એલ.પરમાર પટાિાળા ૧૫૨૮૪ ૬૫૫ '' 
૫૪ શ્રી એમ.ડી.મિિેા પટાિાળા ૨૮૫૪૧ ૪૨૭૬ '' 
૫૫ શ્રી કે.જે.ખીમસરુીયા પટાિાળા ૧૭૧૨૨ ૨૦૩૩ '' 
૫૬ શ્રી જે.કે.સોલકંી પટાિાળા ૨૮૬૬૨ ૩૫૪૮ '' 
૫૭ શ્રી કે.બી.ગોરીયા પટાિાળા ૨૩૧૪૦ ૩૦૮૩ '' 
૫૮ શ્રી જી.એમ.પરમાર પટાિાળા ૨૬૨૪૮ ૧૨૬૦ '' 
૫૯ શ્રી એમ.એચ.પીઠડીયા પટાિાળા ૧૯૯૪૯ ૬૫૫ " 
૬૦ શ્રી પી.એન.િાયાિી પટાિાળા ૨૭૩૧૧ ૩૪૪૦ " 
૬૧ શ્રી િી.આર.રાઠોડ પટાિાળા ૧૭૧૨૨ ૨૦૩૩ " 
૬૨ શ્રી એમ.એ.આચાયમ પટાિાળા ૨૯૪૪૬ ૩૬૯૨ '' 
૬૩ શ્રી આર.એમ.મોરબીયા િોટર બેરર ૨૮૬૬૪ ૩૫૪૮ '' 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, રાિપી૫ળા 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર. બી ચૌિરી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૬૩૫૨૫ 0 તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ડી િી પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૪૫૦૮ 0 તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ. એન. માછી હિસાબનીશ ૪૩૨૧૦ 0 તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી બી કે રાઠિા નાયબ હિસાબનીશ ૪૨૩૩૨ 0 તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી સી એમ િસાિા નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૨૭૯ 0 તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ડી કે  િડિી નાયબ હિસાબનીશ ૩૭૦૧૦ 0 તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એસ પી િડિી નાયબ હિસાબનીશ ૩૪૭૯૩ 0 તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી  િી કાછીયા નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૨૭૯ 0 તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એમ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૯૮૮૮ 0 તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી. જે. િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૩૮૨ 0 તનયમોનસુાર 

૧૧ કુ.આર આર િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એ આર િડિી પેટા હિસાબનીશ ૪૩૮૨૭ 0 તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જે આર પઢારીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી સી એમ કટારા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર બી અસારી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૬ રચના એચ િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૭ રાકેશ એમ ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એમ. એન. પાડિી જુતનયર કારકુન ૪૪૬૭૫ 0 તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી  બી.સી,પટેલ જુતનયર કારકુન ૪૪૭૭૫ 0 તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી જે.આર. દેશમખુ જુતનયર કારકુન ૧૮૯૭૭ 0 તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમિી એન.જી.િોષી જુતનયર કારકુન ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી પી. કે. િડિી જુતનયર કારકુન ૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી કે કે િસાિા જુતનયર કારકુન ૧૮૭૭૬ 0 તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી મિી કે એ શાિ જુતનયર કારકુન ૧૮૯૫૧ 0 તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી કે.સી. િસાિા પટાિાળા ૨૪૪૪૮ 0 તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ.એ.િડિી પટાિાળા ૧૯૦૭૩ 0 તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ.પી.ડી.પટેલ પટાિાળા ૧૮૯૨૭ 0 તનયમોનસુાર 

૨૮ 
શ્રીમિી 

આઈ.એ.પચંોલી 
પટાિાળા ૧૮૯૨૭ 0 તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સ૨ુિ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી.એન.પટેલ શે્ર.તિ.અતિકારી ૩૫૦૧૦ ૪૬૧૭૮ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.એ.પી.ગાતિિ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૪૬૨૦ ૩૭૦૩૯ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી પી.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ ૨૧૩૦૦ ૩૨૨૨૫ તનયમોનસુાર 

૪ કુ.જે.જે.ણિથિી હિસાબનીશ ૨૨૪૭૦ ૩૩૯૨૨ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી બી જી દેસાઇ 
નાયબ 

હિસાબનીશ . 
૨૦૨૮૦ ૩૦૮૨૧ તનયમોનસુાર 

૬ 
શ્રીમિી એન એમ 

રાદેરીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૦૪૫૦ ૩૦૯૯૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી.એન. આર ચૌિરી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૯૧૯૦ ૨૯૧૬૬ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી કે ડી પરમાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૬૭૮૦ ૨૫૬૭૧ તનયમોનસુાર 

૯ 
શ્રીમિી એન બી 

કોટિાલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૧૭૦૩૦ ૨૬૦૩૪ તનયમોનસુાર 

૧૦ કુ ડી એચ રાદેરિાલા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૭૮૦૦ ૨૭૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એન જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૫૫૯૦ ૨૩૯૪૬ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર એમ કાયથિ પેટા હિસાબનીશ ૧૧૬૧૦ ૧૮૧૭૫ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમિી જી પી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૩૮૯૦ ૨૧૪૮૧ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રીમતિ એસ ડી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૬૭૮૦ ૨૫૬૭૧ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી િાય જે મૈસરુીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૯૦૦ ૨૦૦૪૫ તનયમોનસુાર 

૧૬ 
શ્રીમિી એમ એમ 

સોનાર 
પેટા હિસાબનીશ ૧૭૦૮૦ ૨૬૧૦૬ તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ દીપાલી  કે સેલર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રીમિી એમ કે ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી આર એસ રામાિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ શોિા આર પાલ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ િહકિ પી સેલર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી.એમ.એમ.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી.આર.ટી.િળિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી.ડી.િી.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી.સી.જે.પાડિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી.સી.આઇ.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી.કે.જે.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ કુ.પી.જે.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ કુ.બી.એમ.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ કુ.એ.ડી.ઝાલા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 
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૩૧ કુ.કે.એસ.દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી આઇ પી ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ    તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી સી એસ પટેલ જુતનયર ક્લાકમ  ૯૦૨૦ ૧૩૭૨૯ તનયમોનસુાર 

૩૪ 
શ્રી એસ એસ 
કિારગામીયા 

જુતનયર ક્લાકમ  ૮૯૯૦ ૧૩૬૮૬ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી આર સી ગેફિાલા જુતનયર ક્લાકમ  ૮૪૬૦ ૧૧૨૨૫ તનયમોનસુાર 

3૬ શ્રી આર સી પરમાર જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૩૧૩ તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ ટી કે પડંયા જુતનયર ક્લાકમ  ૭૯૭૦ ૧૨૨૦૭ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી ડી એમ િસાિા જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૧૮૬૯ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી બી બી તમસ્ત્રી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૯૭૦ ૧૨૨૦૭ તનયમોનસુાર 

૪૦ કુ ય ુએસ ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૯૭૦ ૧૨૨૦૭ તનયમોનસુાર 

૪૧ કુ કે િી પટેલ જુતનયર ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૦૩૧૩ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી આર પી ચૌિરી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૩ કુ એસ જી રબારી જુતનયર ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ કુ ડી પી રાઓલ જુતનયર ક્લાકમ  ૭૯૭૦ ૧૦૪૬૭ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી એમ એચ પટેલ પટાિાળા ૧૦૯૨૦ ૧૫૧૭૮ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રી એચ સી ચૌિરી પટાિાળા ૯૧૮૦ ૧૩૦૦૯ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી ડી ડી પટેલ પટાિાળા ૧૦૯૨૦ ૧૫૧૭૮ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી એસ એસ િોશી પટાિાળા ૭૩૮૦ ૧૦૬૮૩ તનયમોનસુાર 

૪૯ શ્રી ડી એ તશિોરા પટાિાળા ૯૬૪૦ ૧૩૫૫૩ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, સરેુસદ્રનગ૨ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

િથ્થુ ં

તિતનયમમા ંિિાવ્યા 
પ્રમાિ ેમિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ.કે.પાદશાિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૨૬,૧૫૦/- ૩૪,૮૩૪/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એચ.એ.સોલકંી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૩,૩૬૦/- ૩૦,૫૩૪/- તનયમોનસુાર 

૩ 
શ્રીમિી 

કે.એન.િિરીયા 
હિસાબનીશ ૨૨,૦૮૦/- ૨૯,૧૮૩/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી એલ.જે.સોલકંી --સદર-- ૧૯,૫૭૦/- ૨૫,૬૪૫/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એસ.ડી.સૈયદ ના.હિસાબનીશ ૧૮,૯૨૦/- ૨૫,૧૦૭/- તનયમોનસુાર 

૬ કંુ.એચ.ય.ુતત્રિેદી --સદર-- ૧૮,૪૩૦/- ૨૪,૪૭૫/- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી પી.િી.ઠાકોર --સદર-- ૧૪,૫૦૨/- ૨૮,૯૨૯/- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જી.એચ.પરમાર --સદર-- ૧૮,૩૫૦/- ૨૪,૩૭૨/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમિી કે.જી.તસધ્િપરુા --સદર-- ૧૮,૦૨૦/- ૨૩,૯૪૬/- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી.એમ.ઝાલા --સદર-- ૧૫,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી બી.એચ.ઠક્કર --સદર-- ૧૫,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી બી.ટી.પાડણલયા પેટા હિસાબનીશ ૧૭,૪૧૦/- ૨૩,૨૫૯/- તનયમોનસુાર 
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૧૩ શ્રી એ.જે.જાદિ --સદર-- ૧૭,૫૬૦/- ૨૩,૩૫૨/- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી.એન.દોશી --સદર-- ૧૧,૯૧૦/- ૧૬,૦૬૪/- તનયમોનસુાર 

૧૫ કંુ.બી.બી.દિ ે --સદર-- ૧૧,૬૧૦/- ૧૫,૬૭૭/- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એમ.સી.મકિાિા --સદર-- ૧૩,૨૮૦/- ૧૭,૮૩૧/- તનયમોનસુાર 

૧૭ ડી.જે.ગજંેળીયા --સદર-- ૧૦૮૪૦/- ૧૪,૮૦૯/- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી િી.આર.ગોહિલ --સદર-- ૧૦,૮૪૦/- ૧૪,૮૬૪/- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી આર.એચ.ઠક્કર --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એમ.એમ.શેખ --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આઇ.એ.સોનરાિ --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી જે.પી.રાઠોડ --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી સી.એમ.જાદિ --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૪ 
શ્રી 

એસ.આઇ.પીપળીયા 
--સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૫ કંુ. ય.ુકે.પજુારા --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૬ કંુ.સી.બી.મકિાિા --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી એસ.એલ.સાિિોર --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૮ કંુ.આર.ડી.ચિુાિ --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી પી.ડી.પારેખ જુતનયર કલાકમ ૨૦,૪૫૦/- ૨૭,૧૮૧/- તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી એમ.આર.ગઢિી --સદર-- ૧૫,૩૫૦/- ૨૦,૫૦૨/- તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી જી.િી.દુલેરા --સદર-- ૧૨,૫૦૦/- ૧૬,૮૨૫/- તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી એન.કે.મલેક --સદર-- ૧૨,૫૦૦/- ૧૫,૫૭૫/- તનયમોનસુાર 

૩૩ 
શ્રી 

બી.એસ.િેંસજાળીયા 
--સદર-- ૧૨,૨૯૦/- ૧૬,૫૫૪/- તનયમોનસુાર 

૩૪ 
શ્રીમિી 

બી.એમ.હિરાિી 
--સદર-- ૧૦,૭૫૦/- ૧૪,૨૬૮/- તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી એ.એસ.ગાબ ુ --સદર-- ૮,૪૫૦/- ૧૦,૫૦૬/- તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી ડી.એન.દેિિળા --સદર-- ૭,૯૭૦/- ૯,૭૮૪/- તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી એચ.બી.ગોિલે --સદર-- ૭,૯૭૦/- ૧૦,૭૩૧/- તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી ડી.પી.રબારી --સદર-- ૭,૯૭૦/- ૧૦,૭૩૧/- તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રી એચ.બી.જાડજેા --સદર-- ૭,૭૩૦/- ૧૦,૪૨૨/- તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી એ.કે.ગાગંડીયા --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી બી.એન.પારઘી --સદર-- ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રીમિી જી.જે.ભિુાત્રા પટ્ટાિાળા ૯,૬૩૦/- ૧૧,૮૨૦/- તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી એમ.એમ.િોષી --સદર-- ૬,૮૯૦/- ૯,૩૯૮/- તનયમોનસુાર 

૪૪ 
શ્રીમિી 

આઇ.એમ.િોષી 
--સદર-- ૫,૭૪૦/- ૭,૮૫૫/- તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી પી.કે.ચૌિાિ --સદર-- ૬,૮૭૯/- ૩,૭૪૪/- તનયમોનસુાર 

૪૬ ---ખાલી--- --સદર--   તનયમોનસુાર 

૪૭ ---ખાલી--- --સદર--   તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િડોદરા 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ. એન.ગામીિ 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી 
૮૦૨૨૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.ડી.આર.પચંોલી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૬૧૭૪૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી આર.કે.શાિ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૬૦૬૪૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.એન.એસ.રાિા હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૫ કુ.કે.કે.રાિલ હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૬ કુ.કે.પી.શાિ હિસાબનીશ ૫૪૦૮૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૭ શ્રીમિી એ.િી.પરીખ હિસાબનીશ ૫૧૬૯૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એમ.એમ.પચંાલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૫૩૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આર.િી.મકિાિા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૮૩૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.એસ.એન.મલેક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૬૮૩૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એ.આર.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭૭૨૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એસ.આઇ.શકુ્લ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭૯૨૦ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ 
શ્રીમિી આઇ 
એસ.પચંાલ 

નાયબ 
હિસાબનીશ 

૪૪૯૫૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી જે િી પાઠક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૮૩૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી.કે.બી.મોદી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૩૫૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી ડી.એમ.ટેલર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૯૩૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી એસ.ય.ુપાઠક 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૧૬૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી સી.એસ.લાકડાિાલા પેટા હિસાબનીશ ૩૧૫૪૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
૧૯ શ્રી આર.સી.ખારિા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૭૪૪ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એન સી ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૫૪૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી ડી.આઇ.દેિરે પેટા હિસાબનીશ ૨૮૫૨૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રીમિી.જે.કે.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૩૧૫૪૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી આર.પી.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૪૧૨૨૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રીમિી ડી.બી.તમસ્ત્રી પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૧૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 
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૨૫ શ્રી એચ.એન.દલિાડી પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૧૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ.એસ.કુલકિી પેટા હિસાબનીશ ૩૧૫૪૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી.એચ.આર.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૨૭૪૪ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રીમિી એસ.કે.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૪૦૯૨૮ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રીમિી ડી એસ ઠાકર પેટા હિસાબનીશ ૪૦૦૫૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી આર.બી.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૩૧૦૭૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી.આર.જે.િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૪૦૯ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી.એ.એન.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૯૯૧ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી.કે.સી.િડિી પેટા હિસાબનીશ ૩૫૯૨૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી સી.એમ.પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૨૪૭૨૭ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી આર.બી.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ કુ.ટી.એસ.િાિોર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ શ્રી એમ.એ.શેઠ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૮ શ્રી એમ.એસ.કુરેશી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ કુ.એમ.િી.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી આર.સી.સોલકંી જુ.ક્લાકમ  ૨૬૩૭૩ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી કે.પી.સોઢા જુ,ક્લાકમ  ૩૦૯૭૫ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી િી.ડી.મકિાિા જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૯૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રીઆર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૨૭૮૩૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી. ડી એમ .સિુારીયા જુ.ક્લાકમ  ૨૫૦૯૬ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રીમિી.એસ.આર.િટ્ટ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૪૬ શ્રી.જે.િાય.વ્યાસ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૪૭ કુ. એચ.બી રાઠિા જુ.ક્લાકમ  ૧૯૫૪૮ ૧૫૦ તનયમોનસુાર 
૪૮ શ્રી.એચ.એસ.રાઠોડ જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૪૯ શ્રીમિી એમ.ડી. િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૫૦ શ્રી એન.બી.પ્રજાપિી જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 
૫૧ કુ.ટી.સી.િસાિા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રી.ડી.પી.ચાિડા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૩ શ્રી.આર.એમ.ઘિેરીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી.એ.જે.ડોડીયા જુ.ક્લાકમ  ૭૮૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રીમિી એસ.એ.બાગલુ પટાિાળા ૧૬૭૨૭ ૯૫ તનયમોનસુાર 

૫૬ શ્રી.એચ.કે.રાઠોડ પટાિાળા ૧૬૫૨૫ ૯૫ તનયમોનસુાર 

૫૭ શ્રીમિી િી.એમ. ડાગં ે પટાિાળા ૧૭૦૨૭ ૯૫ તનયમોનસુાર 

૫૮ શ્રી. એ.કે.િાઘલેા પટાિાળા ૨૩૦૧૬ ૧૦૦ તનયમોનસુાર 

૫૯ શ્રી.િી.એચ.પરમાર પટાિાળા ૧૬૫૨૫ ૯૫ તનયમોનસુાર 

૬૦ શ્રી એસ.એમ.રાઠિા પટાિાળા ૪૫૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૬૧ શ્રી.એસ.કે.પડંયા પટાિાળા ૧૫૧૨૫ ૯૫ તનયમોનસુાર 
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િલસાડ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ કુ.ટી.એસ.બચા. 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૫૪૨૯૭ ૧૧૦૦ ------------- 

૨ શ્રી.સી.આર.દળિી. 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૪૫૬૬૪ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી.પી.ય.ુપટેલ. હિસાબનીશ ૫૨૧૫૬ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.ડી.બી.ટંડલે હિસાબનીશ ૫૧૩૩૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી.કે.કે.પથિગીયા. હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી.આઇ.એસ.પટેલ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૬૭૮૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમિી.એમ.એ.કદમ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૧૯૬ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી.જે.જે.પટેલ. 
નાયબ  

હિસાબનીશ 
૪૩૮૫૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી.કે.એમ.પટેલ 
નાયબ  

હિસાબનીશ 
૪૧૪૫૬ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.એમ.જી.મલુ્લા. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૧૪૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી.બી.એમ.દેસાઇ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૧૪૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી.પી.આર.િાિસાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧૨૭૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીમિી.એન.ડી.પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૩૯૬૯૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી.એ.એમ.ટંડલે. પેટા હિસાબનીશ ૩૮૮૨૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી.એસ.એ.પટેલ. પેટા હિસાબનીશ ૩૭૩૮૬ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી.બી.એસ.િારલી. પેટા હિસાબનીશ ૩૪૧૮૫ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી.બી.એસ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૩૫૩૧૦ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી.જે.બી.ગાતંિિ. પેટા હિસાબનીશ ૩૩૬૩૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી.જે.એફ.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૨૭૫૪૯ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી.જી.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૬૯૨ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમિી.એન.આર.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી.કે.એસ.અસારી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ.કે.જી.દદુહકયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૨૪ કુ.આર.િી.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ --------- તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રીમિી એમ ડી પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૩૧૧૫૭ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી.એચ.આર.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૧૮૭૦૧ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીમિી.એમ.ડી.પટેલ. જુ.ક્લાકમ  ૧૭૯૦૪ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રીમિી.પી.જી. કંુકિા જુ.ક્લાકમ  ૧૭૩૭૯ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 
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૨૯ શ્રી ડી એમ ટંડલે જુ.ક્લાકમ  ૪૬૧૧૧ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ શ્રી.બી.કે.માિ જુ.ક્લાકમ  ૪૬૧૧૧ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી.એમ.એ.શેખ જુ.ક્લાકમ  ૪૫૯૭૩ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી.બી.એન.આહિર જુ.ક્લાકમ  ૨૮૮૪૪ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી.એચ.એન.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૮૪૫૫ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી.આર.િી.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૨૭૯૯૭ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી.ડી.બી.આહિર પટાિાળા ૨૬૨૮૦ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રી.ડી.સી.પટેલ પટાિાળા ૨૬૨૨૫ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, િાપી 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર.એ.મિાલા તિિોરી અતિકારી ૬૯,૩૫૪/- - તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એ.એન.જાગીરદાર 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૫૦,૪૪૫/- - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.એન.જાગીરદાર હિસાબનીશ ૫૦,૪૪૫/- - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી જે.ડી.ચૌિરી હિસાબનીશ 
૧૩,૭૦૦/-

(હફક્સ)+૧૮૦૦ 
- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એમ.એન.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭,૫૩૧/- - તનયમોનસુાર 

૬ કુ.કે.આર.ગામીિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 

૧૩,૫૦૦/-
(હફક્સ)+૧૫૦૦ 

- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એસ.આર.ચૌિરી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૧,૫૫૪/- - 

તનયમોનસુાર 

 
 

૮ શ્રી એન.એસ.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૩૩,૯૯૭/- - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એન. એન.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૮,૭૯૮/- - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.જે.બી.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૩૩,૨૧૬/- - તનયમોનસુાર 

૧૧ કલ્પનાબેન એન.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ 
૭૮૦૦/-

(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
- તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.એસ.જે.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ 
૭૮૦૦/-

(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
- તનયમોનસુાર 

૧૩ 
શ્રીમિી 

એચ.બી.ગામીિ 
પેટા હિસાબનીશ 

૭૮૦૦/-
(હફક્સ)+૨૨૦૦ 

- તનયમોનસુાર 

૧૪ કંુ.આર.એન.ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ 
૭૮૦૦/-

(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
- તનયમોનસુાર 

૧૫ 
શ્રીમિી એન.એમ. 

ગામીિ 
પેટા હિસાબનીશ ૩૦,૩૯૬/- - તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એ.જી.પાડિી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦/- - તનયમોનસુાર 
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(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
૧૭ શ્રી કે.જી. પટેલ જુતનયર કારકુન ૩૨,૪૬૨/- - તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ડી.બી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૧૯,૮૨૩/- - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી એસ.બી.ઢોડીયા જુતનયર કારકુન ૨૬,૭૬૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૦ 
શ્રીમિી ટી.એન. 

પરમાર 
જુતનયર કારકુન ૪૬,૬૮૩/- - તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ. ડી. કે.નાયક જુતનયર કારકુન ૧૭,૭૫૪/- - તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ.એસ.પી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૧૮,૭૦૧/- - તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એમ.સી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન 
૭૮૦૦/-

(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એન.એ.ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૧૮,૭૦૧/ - તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રીમિી આર.બી.ચૌિરી જુતનયર કારકુન 
૭૮૦૦/-

(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
-- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી જે.એચ.ગામીિ જુતનયર કારકુન 
૭૮૦૦/-

(હફક્સ)+૨૨૦૦ 
- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી બી.કે.ગામીિ પટાિાળા ૨૨,૧૨૩/- - તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, અમદાિાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 
મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી.એ  એ કડીઆિાલા 
તિિોરી અતિકારી 

(પે) 
૬૭૨૯૧ ૭૫૯૨ તનયમોનસુાર 

ર શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૬૧૨૮૧ ૬૩૫૬ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ આર પટેલ હિસાબનીશ ૫૫૧૨૬ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.આઇ.સી.શાિ હિસાબનીશ ૫૨૨૯૯ ૫૫૯૬ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી ય ુપી તત્રિેદી હિસાબનીશ ૫૫૦૪૩ ૫૩૮૪ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી  એચ ડી. પટેલ હિસાબનીશ ૫૩૩૦૫ ૫૬૭૬ તનયમોનસુાર 

૭ 
શ્રી.મિી ટી આર 

હરસ્થચયન 
હિસાબનીશ ૫૧૮૭૫ ૫૨૯૪ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી આર પી શાિ હિસાબનીશ ૫૪૧૧૧ ૫૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી.  બી પી તત્રિેદી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૮૨૬૦ ૫૨૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એસ.આર.િાિસાર 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૫૨૧૭૫ ૫૫૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી.કે.કે.ગોિલે 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૯૩૩૧ ૫૩૫૬ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એન ઈ મેકિાન 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૫૯૯ ૪૯૬૦ તનયમોનસુાર 
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૧૩ શ્રી    જે એન પારેખ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૯૩૩૧ ૫૩૫૬ તનયમોનસુાર 

૧૪ 
શ્રી આઇ સી 
માનસીંઘાિી 

નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૪૦૮ ૪૯૪૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ કુ એસ  એમ બરાસરા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩૫૪૭ ૪૮૭૨ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી.એમ.એ.શેખ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૨૯૫૦ ૪૮૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી.િી.એ.રાિલ પેટા હિસાબનીશ ૨૯૨૩૧ ૩૬૭૪ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી.આર.બી.દાયમા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૨૩૧ ૩૬૭૪ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી  ડી આર ચોકસી પેટા હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧ ૪૭૫૬ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમિી એ જે દિે પેટા હિસાબનીશ ૨૭૨૪૮ ૩૫૦૮ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એ.કે.તત્રિેદી પેટા હિસાબનીશ ૩૨૧૭૧ ૩૯૨૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એ. એન. પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૩૩૧૦૩ ૩૯૯૮ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી બી એસ શમામ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૩૭૯૪ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી સી ડી શાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૫૩૩૬ ૩૩૪૮ તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ એન એન બાિળીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૨૪૮ ૩૫૦૮ તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ પી આઇ પાલ પેટા હિસાબનીશ ૨૫૦૮૦ ૧૩૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ ડી બી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ એમ એન િીરડીઆ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ એસ જી શાિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૦ એમ બી પચંોલી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૧ ટી એસ પજુારા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી  જે એસ પડિરીઆ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૩ શ્રી જી આર બારોટ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૪ શ્રી એમ આર દેસાઇ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૫ શ્રી કે જી સમેુસરા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૬ શ્રીમિી જી એચ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૭ કુ પી િી રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૮ કુ ડી ય ુમોદી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩૯ શ્રીમિી.ય.ુપી.ડાિી જુ કલાકમ  ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૪૦ શ્રી.આર.એસ.િાટી જુ કલાકમ  ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૪૧ શ્રી િાય એ મલેક જુ કલાકમ  ૩૧૫૧૩ ૪૫૯૮ તનયમોનસુાર 

૪૨ શ્રી.પી.જી.ઉપાધ્યાય જુ કલાકમ  ૪૪૨૮૮ ૪૯૩૪ તનયમોનસુાર 

૪૩ શ્રી આઇ જી ગોિલે જુ કલાકમ  ૧૯૩૦૨ ૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૪૪ શ્રી એન. એમ.ઠકક૨ જુ કલાકમ  ૨૦૨૭૨ ૨૨૯૨ તનયમોનસુાર 

૪૫ શ્રી િી ડી શાિ જુ કલાકમ  ૨૦૨૭૨ ૨૨૯૨ તનયમોનસુાર 

૪૬ શ્રીપી.જે.દત્ત જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૭ શ્રી કે.એન. પરમાર જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૮ શ્રી એસ.પી ચાિડા જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૪૯ કુ. એસ. જી. િગેડ જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫૦ કુ. કે. જી.શેખ જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫૧ શ્રી જે  બી ચલાલીઆ જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫૨ શ્રી સી ડી તનનામા જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 
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૫૩ શ્રીમિી એમ આર પટેલ જુ કલાકમ  ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૫૪ શ્રી.એલ.પી.પરમાર ૫ટાિાળા ૨૭૩૩૭ ૩૩૮૮ તનયમોનસુાર 

૫૫ શ્રી જી એમ ૫૨મા૨ ૫ટાિાળા ૨૫૧૯૯ ૧૩૧૦  
૫૬ શ્રી એન એમ શ્રીમાળી ૫ટાિાળા ૨૭૩૩૭ ૩૪૮૮  
૫૭ શ્રી  એન  એમ  પરમાર ૫ટાિાળા ૨૮૬૫૨ ૩૬૪૮  

૫૮ 
શ્રીમિી એસ એસ 

િાઘલેા 
૫ટાિાળા ૧૮૮૯૮ ૬૫૫  

 
 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી, અમદાિાદ 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થ ુ

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રી જે.બી.રબારી તિ. અ. ૫૬૦૩૫/- ૬૬૫૦/- તનયમોનસુાર 

૨ 
શ્રીમિી 

એસ.પી.અગ્રિાલ 
અ.તિ.અ ૪૮૭૨૨/- ૫૧૬૩/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.એસ.પરમાર હિસાબનીશ ૫૭૪૮૪/- ૬૪૮૮/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી ડી.એચ.િટ્ટ હિસાબનીશ ૫૨૧૯૯/- ૫૫૯૬/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી સી.િી.દેસાઇ ના.હિસાબનીશ ૪૨૭૫૦/- ૪૫૨૨/- તનયમોનસુાર 

૬. શ્રી િી. એમ. પટેલ ના.હિસાબનીશ ૪૩૩૯૧/- ૪૫૮૪/- તનયમોનસુાર 

૭. શ્રી એસ.બી.સઘંરીયાિ ના.હિસાબનીશ ૪૧૯૮૧/- ૪૪૬૬/- તનયમોનસુાર 

૮. શ્રીમિી એ.એસ.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૪૨૮૦૭/- ૪૮૧૦/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.એઅચ.િટ્ટ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૩૧૧/- ૩૮૪૮/- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આર.ડી.બલિાિી પેટા હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧/- ૪૭૫૬/- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી જે.એન.રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫/- ૩૭૯૪/- તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ. ય.ુ એમ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૩ કુ એસ. પી. જાથકર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી.એમ.પડંયા જુતનયર કલાકમ ૨૯૯૧૭/- ૩૩૭૪/- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી જે.કે.પોકીંયા જુતનયર કલાકમ ૩૫૯૭૭/- ૪૧૫૬/- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ.આર.ઠાકોર જુતનયર કલાકમ  ૧૯૬૯૮/- ૨૨૪૪/- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી કે.િી..કાપડીયા જુતનયર કલાકમ  ૧૯૧૨૫/- ૨૧૯૬/- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રીમિી િી.બી.ણબિોલા જુતનયર કલાકમ  ૧૦૦૦૦/- --- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી કે.આર.પટેલ જુતનયર કલાકમ ૧૦૦૦૦/ --- તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ.કે.જી.મકિાિા જુતનયર કલાકમ ૧૦૦૦૦/ --- તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.એમ.જે.મોદી. જુતનયર કલાકમ ૧૦૦૦૦/ --- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી. એ. િી રાઠોડ પટાિાળા ૨૬૩૬૪/- ૧૩૧૦/- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી. આઇ. એમ. પઠાિ પટાિાળા ૧૭૦૬૨/- ૧૯૭૪/- તનયમોનસુાર 
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પેસશન ચકૂિિા કચેરી, ગાિંીનગર 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થ ુ

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રીમિી એચ. જે તત્રિેદી તિ.અ.(પેસશન) ૬૧૦૩૦ ૫૧૬૮ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી પી. સી. પટેલ અ.તિ.અ.(પેસ શન) ૫૭૭૯૪ ૪૯૧૪ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી સી એ પટેલ હિસાબનીશ ૫૫૦૪૩ ૪૭૩૪ તનયમોનસુાર 

૪ 
શ્રીમતિ એસ .એસ. 

લલીિ 
હિસાબનીશ ૫૧૮૭૫ ૪૪૯૪ તનયમોનસુાર 

૫ કુ  કે.એમ.પ્રજાપતિ હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ કે એલ િટ્ટ ના.હિ ૪૫૮૪૨ ૩૯૬૪ તનયમોનસુાર 

૭ કુ ડી.સી.મોઢ ના.હિ ૧૫૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એ એમ પહંડિ પે.હિ ૨૮૮૦૩ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આર આર ગોસાઇ પે.હિ ૩૦૭૫૨ ૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી એમ.એ.પટેલ પે.હિ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ કુ કે.એસ.સોલકંી પે.હિ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમતિ  જે.સી.કિસાગરા પે.હિ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી એ.એ. સોલકંી પે.હિ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ કે. આર. પઠાિ પે.હિ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી જે.કે.પરમાર પે.હિ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રીમતિ એન એન રાિલ જુ.કા ૨૦૨૭૨ ૧૭૯૨ તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ.એન ડી ગોહિલ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી બી કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે બી રાઠોડ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એચ આર પરમાર જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમતિ કે િાય જાડજેા જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૨ કુ. િી પી ડાિી જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એ પી રાઠોડ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી ડી એસ ણલિંબાિ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ. એ કે પ્રજાપતિ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ. એન એ પ્રજાપતિ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી આર બી ઠાકોર જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી કે એ કટારા જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી જે જે ચૌિરી જુ.કા ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 
૩૦ શ્રીમતિ પી પી પરમાર પટ્ટાિાળા ૨૫૫૪૫ ૨૧૭૮ તનયમોનસુાર 
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પેસશન ચકૂિિા કચેરી, િડોદરા 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થ ુ

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય 
તિિોરી અતિકારી 

(પેસશન) 
૨૬૧૫૦ ૩૮૪૮૯ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રીમિી જી.પી.પારેખ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૨૪૫૬૦ ૩૫૪૭૮ તનયમોનસુાર 

૩ કુ. પી.બી.પચંોલી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૧૯૮૯૦ ૩૦૧૮૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ.એન.મિિેા હિસાબનીશ ૨૨૦૮૦ ૩૨૧૩૧ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી િી.એમ.ઝાલા હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ FIX PAY તનયમોનસુાર 

૬ કુ. એસ.આર.ડામોર હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ FIX PAY તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ.બી.જાદિ હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ FIX PAY તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી જે.બી.ચૌિરી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૯૭૦૦ ૨૪૭૮૩ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમિી એસ.એસ. િોશી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૩૬૦ ૨૬૮૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.િી.એચ.શાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૪૩૦ ૨૬૯૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી.ડી.એચ.શાિ. 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૮૩૦૦ ૨૬૭૭૭ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી. ડી.આર.પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૯૫૯૦ ૨૮૬૭૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી.એચ.શાિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૯૫૯૦ ૨૮૫૭૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એ.આર.શેડગ ે પેટા હિસાબનીશ ૧૭૦૪૦ ૨૫૦૨૬ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી એસ.ટી.દિ ે પેટા હિસાબનીશ ૧૪૨૭૦ ૨૧૧૭૬ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એન.એમ.િસાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૨૬૫૦ ૧૮૯૨૪ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી.જે.આર.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૨૭૦ ૧૫૯૪૧ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રીમિી.બી.પી.પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૧૧૬૧૦ ૧૭૪૭૮ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એમ ડી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૧૬૧૦ ૧૭૪૭૮ તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ. િી.આર.ગામીિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૮૪૦ ૧૪૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એમ.એન.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી જે.જી.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ. ટી.પી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર તનયમોનસુાર 

૨૪ કુ. એન.કે.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ. એસ.કે.રાઠિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એમ.પી.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી.આર.આર.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  ૧૨૮૯૦ ૧૯૧૬૭  
૨૮ શ્રી એસ.કે.િૈયા જુ.ક્લાકમ  ૧૩૦૭૦ ૧૯૪૧૭  
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૨૯ શ્રી આઇ.એસ.અમીન જુ.ક્લાકમ  ૧૨૮૯૦ ૧૯૪૧૭  
૩૦ શ્રી.એમ.એ.િડિી જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર  
૩૧ શ્રીમિી િી એમ નાયક જુ.ક્લાકમ  ૭૯૭૦ ૧૧૯૨૮  
૩૨ શ્રીમિી કે.સી.શાિ જુ.ક્લાકમ  ૭૯૭૦ ૧૧૭૨૮  
૩૩ શ્રી એમ.એ.વ્િોરા જુ.ક્લાકમ  ૭૭૩૦ ૧૧૩૯૫  
૩૪ શ્રીમિી એમ.પી.પટેલ જુ.ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦ હફક્સ પગાર  
૩૫ શ્રી.એસ.ડી.સોલકંી પટાિાળા ૬૮૯૦ ૯૯૩૨  
 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, રાિકોટ 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થ ુ

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રી િી.સી.ગઢ્િી 
તિિોરી 

અતિકારીપેસશન ્
૫૫૨૩૫ ૫૮૫૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી બી.કે.પઘડાળ ્
અિીક તિિોરી 

અતિકારી 
૪૮૮૭૭ ૫૩૧૮ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એન.િી.તિઠ્લાિી હિસાબનીશ ૫૨૩૯૭ ૫૬૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી કે.બી.અગ્રાિત ્ હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી એચ.ઓ.ચેિા હિસાબનીશ ૧૫૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી ય.ુજે.વ્યાસ ્
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૭૯૪૫ ૫૨૪૦ તનયમોનસુાર 

૭ કુ.એચ.િી.ક્ક્કડ્ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૫૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી કે.એમ.ડઢાિીયા 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૩૬૯૧ ૪૮૮૪ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એન.જે.િોષી 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૫૦૨૧૬ ૫૪૩૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એ.પી.ઠાકર્ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૪૪૫૯૯ ૪૯૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી આર.પી.દુધ્રરેજીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૪૯૯૫ ૪૧૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.એસ.કે.ફળદુ પેટા હિસાબનીશ ૩૫૫૪૧ ૪૨૦૨ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી ડી.કે.િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૪ કુ.એસ.ડી.કાલરીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમિી કે.એસ.રાજા પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૩૭૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી જે.ડી.કુલર્ પેટા હિસાબનીશ ૩૦૬૬૫ ૩૭૯૪ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી િી.પી.નારોલા પેટા હિસાબનીશ ૪૨૯૬૧ ૫૫૫૬ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી જે.િી.કુમાખામિીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી પી.ડી.રાિલ ્ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ.કે.એસ.િાઘલેા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૧ કુ.ઝેડ.એ.ખફીફ્ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી િી.એમ.પરમાર્ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 
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૨૩ કુ.એસ.બી.રાઠોડ્ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એ.આર.સરુાિી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી ડી.જી.તત્રિેદી જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૧૨૫ ૨૧૯૬ તનયમોનસુાર 

૨૬ કુ.િી.ડી.મશરુ જુતનયર ક્લાકમ ૧૯૬૯૮ ૨૨૪૪ તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી કે.જે.સોજીત્રા જુતનયર ક્લાકમ ૪૬૮૭૦ ૫૧૫૦  
૨૮ કુ.સી.િી.િોડકીયા જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ -  
૨૯ શ્રી એસ.જી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૨૦૨૭૨ ૨૨૯૨  
૩૦ કુ.એ.કે.મિિેા જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ -  
૩૧ કુ.િી.સી.સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ -  
 
 
 

પેસશન ચકૂિિા કચેરી, સરુિ 

અન.ુ 
ન.ં 

નામ િોદ્યો માતસક મિનેિાણુ ં િળિ૨ િથ્થ ુ

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા મિુબ 

મિનેિાણુ ંનક્કી 
ક૨િાની 

કાયમ૫ઘ્િતિ 

1 2 3 5 6 7 

૧ શ્રીમિીજી એસ ગામીિ તિ.અ ૨૫૪૩૦ ૩૯૦૧૪ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.સી.આર.ગાગંડેુ અ.તિ.અ ૨૮૪૯૦ ૪૨૬૫૧ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી સી.એમ.પટેલ હિસાબનીશ ૨૧૨૭૦ ૩૨૩૩૨ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી બી આર ચૌિરી હિસાબનીશ ૨૦૫૦૦ ૩૧૧૬૫ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એ જી મસસરુી હિસાબનીશ ૨૦૮૯૦ ૩૧૬૩૧ તનયમોનસુાર 

૬ 
શ્રીમતિઆર એન 
બોરસલીિાલા 

હિસાબનીશ ૨૦૮૯૦ ૩૧૬૩૧ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીમતિ ડી આર પટેલ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૧૭૪૧૦ ૨૬૫૮૫ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમિી એસ એસ મરાઠે 
નાયબ 

હિસાબનીશ . 
૧૭૪૧૦ ૨૬૩૬૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમતિજી આર ગામીિ 
નાયબ 

હિસાબનીશ 
૨૧૨૧૦ ૩૨૦૯૫ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી જી જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૨૨૭૦ ૧૯૧૩૨ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી સી પી સખુડીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૮૪૦ ૧૭૦૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર જી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૭૦૮૦ ૨૬૧૦૬ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રીઆર એચ કલસરીયા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રરીમતિ જે િી પારેખ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રીમતિ જે એમ ગજ્િર પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રીમતિઆર સી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૧૭૦૮૦ ૨૬૧૦૬ તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ.કે એચ દરજી પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ કુ કે એ શાિ પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ કુ જી આર મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૦ 
શ્રીમિી એન એન 

ચૌિાિ 
જુ.કલાકમ ૮૪૬૦ ૧૨૯૧૭ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એસ ડી દેસલ ે જુ.કલાકમ ૮૯૯૦ ૧૩૬૮૬ તનયમોનસુાર 
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૨૨ શ્રી એન એન શ્રીમાલી જુ.કલાકમ ૮૪૬૦ ૧૧૨૨૫ તનયમોનસુાર 

૨૩ કુ એચ બી ચૌિરી જુ.કલાકમ ૭૯૭૦ ૧૦૬૧૩ તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રીમિી ડી.િી ચૌિરી જુ.કલાકમ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી ટી એસ પટેલ જુ.કલાકમ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી એસ સી રાઠોડ જુ.કલાકમ ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 
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પ્રક૨િ - ૧૨ (તનયમ સગં્રિ--૧૧) 

પ્રત્યેક સથંિાન ેફાળિાયેલ અંદાિ ૫ત્ર 

િમામ યોિનાઓ, સણૂચિ ખચમ અન ેકરેલ ચકુિિી અંગે અિિેાલોની તિગિો. 

તિકાસ, તનમામિ અન ેિકતનકી કાયો અંગે િિાબદા૨ જાિ૨ે િતં્ર માટે. 

 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોિનાઓ અસિય ેજુદી જુદી પ્રવતૃિઓ માટે અંદાિ૫ત્રની તિગિોની માહિિી. 

િષમ ૨૦૧૫-૧૬                (રૂા. લાખમા)ં 

અ.ન ં યોિનાનુ ંનામ/ 

સદ૨ 

પ્રવતૃત્ત પ્રવતૃિ શરૂ 

કયામની 

િારીખ 

પ્રવતૃિના 

અંિની 

અંદાજેલ 

િારીખ 

સણુચિ 

૨કમ 

મજું૨ િયેલ ૨કમ છુટી કરેલ / 

ચકુિેલ ૨કમ 

(િ્િાની સખં્યા) 

છેલ્લા િષમનુ ં

ખરેખ૨ ખચમ 

કાયમની ગિુિત્તા માટે સપંિુમ ૫િ ે

કામગીરી માટે િિાબદા૨ અતિકારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 

યોિનાકીય કાયો ન િોઈ માહિિી શસુય છે. 
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હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામક તનયતં્રિ િઠેળની કચેરીઓ : િષમ ૨૦૧૫-૧૬ (રૂ. િજારમા)ં 

(રૂા. 

િજા૨મા)ં 

 

સદ૨ સણુચિ અદાિ૫ત્ર મજું૨ િયેલ અંદાિ૫ત્ર છૂટી કરેલ ચકુિેલ ૨કમ ( િ્િાની સખં્યા) કુલ ખચમ 

 

મખુ્ય સદ૨ ૨૦૫૪ તિિોરી 

અન ેહિસાબ િિીિટ 

૦૯૫(૧) તનયામક       (નોન 

્લાન) 

૭૮૮.૯૨ ૭૮૮.૯૨ 

૭૭૮.૪૪ 

s૫ C%TFf 

 
 

૭૭૮.૪૪ 

 
૦૯૬(૧)   પી.એ.ઓ (નોન 

્લાન) ૬૨૯.૮૫ ૬૨૯.૮૫ 
૪૮૫.૫૪ 

s5 C%TFf 
૪૮૫.૫૪ 

 
૦૯૭(૧)   તિિોરીઓ (નોન 

્લાન) ૭૬૭૪.૧૮ ૭૬૭૪.૧૮ 
૬૮૧૩..૯૪ 

s5 C%TFf 
૬૮૧૩.૯૪ 

 
૦૯૮(૧)   િપાસનીશ (નોન 

્લાન) - - - 
 

- 

 

મખુ્ય સદ૨      ૨૦૭૧ 

(૮૦૦)  મનીઓડમ૨ કમીશન 

(નોન ્લાન) 
૧૦ ૧૦ --- 

--- 
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(તનયમ સગં્રિ--૧૨) 

પ્રક૨િ - ૧૩ 

સિાયકી કાયમકમૂોના અમલ અંગેની ૫ઘ્િતિ 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૧૪ (તનયમ સગં્રિ -૧૩) 

િેિ ેઆપેલ રાિિો, ૫૨મીટ કે અતિકૃતિ મેળિિાની તિગિો 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૧૬ (તનયમ સગં્રિ -૧૪) 

તિજાણરુૂપે ઉ૫લબ્િ માહિિી 

 

૧૬.૧  તિજાણુ ંરૂપે ઉ૫લબ્િ તિતિિ યોિનાઓની માહિિીની તિગિો આપો 

ગિુરાિ સ૨કા૨શ્રીની િેબસાઈટ 'GSWAN' દિારા િિા ફેકસ/ટેણલફોન િિા ઈ-મેલ ઘ્િારા માહિિી 

મેળિિાની/૫િોંચાડિાની વ્યિથિા છે 
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પ્રક૨િ - ૧૭ (તનયમ સગં્રિ -૧૫) 

માહિિી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉ૫લબ્િ સિલિોની તિગિો 

 

૧૭.૧ લોકોન ેમાહિિી મળે િે માટે તિિાગ ેઅ૫નાિેલ સાિનો, ૫ઘ્િતિઓ અિિા સિલિો ઉ૫લબ્િ છે 

 જેિીકે, 

(૧) િિમમાન ૫ત્ર દિારા 

(૨) નોહટસબોડમ દિારા 

(૩) ખાસ હકથસામા ંદથિાિેિોની નકલો મેળિિાની ૫ઘ્િતિ દિારા 

(૪) ઉ૫લબ્િ મહુદ્રિ તનયમ સગં્રિ દિારા 
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :- જિલ્લા તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જિલ્લા)મદદનીશ જાિ૨ે માહિિી અતિકારી 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી સી િી મેિાિ  હિસાબનીશ ૦૭૯૨૩૨ ૫૧૧૯૮ ૯૮૨૪૬૯૨૪૫૨ ૫૯૦૭૦ 
treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

જીલ્લા તિિોરી કચેરી બહમુાળી 
િિન બ્લોક ન ંડી િોયિળીયે 

સે-૧૧ ગાિંીનગર્ 

૨. શ્રી કે.જી મકિાિા 
નાયબ હિસાબનીશ 

તિિોરી કચેરી, 
અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૦૦૫૪૪૮ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ - 
૩૮૦૦૦૧. 

૩ શ્રીમિી સી.એસ.શમામ હિસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૧૫૭૫૯૯૫૩૮ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
treasury-meh 

@gujarat.gov.in 
બહમુાળી િિન,બ્લોક ન.ં-૫, 
મિસેાિા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ ૯૪૨૭૬૮૦૫૮૩ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ treasury -pat@guajrat.gov.in. 
જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બ્લોક ન.ં૨ 

જિલ્લા સેિા સદન,પાટિ. 

૫ શ્રી આર. ડી.ભિુા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી (કાડેિ) 
૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૭૬૯૮૫૬૫૪૮૪ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી િિન કમ્પાઉસડ, 
રેસકોષમ પાસે, રાિકોટ. 

૬ શ્રી.પી.આઇ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ ૯૬૬૨૫૨૭૬૯૧ ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-sur@gujarat.gov.in 
જિલ્લા તિિોરી કચેરી સરુિ                          

જિલ્લા સેિા સદન-૨ “બી” બ્લોક 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
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અઠિાલાઇસસ સરુિ 

૭ 
શ્રીમિી 

એલ.જે.સોલકંી 
હિસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૮૨ ૯૩૧૨૪ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 
સરેુસદ્રનગર 

૮ S]PV[;PV[;PB\EFTL 

મદદનીશ જાિરે 
માહિિી અતિકારીઅને 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-nav@gujarat.gov.in 

જુના સેિા સદન િિન, જુના 
િાિા’એ’ બ્લોક , પિલેો 
માળનિસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ શ્રી.એમ એન માછી હિસાબનીશ ૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧  - Treasury-nar@gujarat.gov.in 

 

જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , જિલ્લા 
સેિા સદન  ,રૂમ નબંર-૨૭ ,

રાિપીપલા જિ- નમમદા 
 

૧૦ શ્રીમિી.પી.ય.ુપટેલ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - ૨૫૦૫૧૧ treasury-val @ gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, 
જિલ્લા સેિા સદન-૧, 

િોંય િણળયુ,ં િરમપરુ 
રોડ,િલસાડ. 

૧૧ શ્રી. એ એ િાિા હિસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯  ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-bha@gujarat.gov.in 
કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં, 

કિબી િગા,િરુચ 

૧૨ શ્રી.આર.કે.શાિ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી (કાડેિ) 
િડોદરા 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૩૫૧૦૨૭ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury_ 
vad@gujarat.in 

કુબેરિિન કોઠી 
કંમ્પાઉસડ,િડોદરા 

૧૩ શ્રી એસ. કે. બારીયા હિસાબનીશ,,ગોિરા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, િોંયિળીય,ે 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 
૧૪ શ્રી કે.આર.ટેલર મદદનીશ જાિરે ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-dah@gujrat.gov.in જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 

mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in
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માહિિી અતિકારી અને 
ઇ.ચા.હિસાબનીશ. 

સેિા સદન છાપરી,દાિોદ. 

૧૫ શ્રી જે એસ પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૧૫  

જિલ્લા તિિોરી કચેરી  બહમુાળી 
િિન હિમિનગર 

૧૬ શ્રી.એમ.આર.સીસિી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ 
મોબા. ન ં

૯૮૯૮૮૪૪૦૯૩ 
૨૫૪૨૦૩ 

Treasury-ban@gujarat-gov-
in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી પાલનપરુ 
સેિા સદન-૨િોરાિર પેલસે  

પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી ડી.એન. િાજા હિસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ---- ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-jun@gujrat.gov.in 
“તિિોરી િિન”,બહમુાળી સકુંલ, 

સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮ આર.બી.ખાન હિસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 
treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, સદુામા ચોક, 

પોરબદઁર 

૧૯ શ્રી એમ.સી.િોશી હિશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૦૯૨૦૮૧૩૪ -- -- 
જિલ્લા તિિોરી કચેરી, લાલ 
બગંલા કમ્પાઉસડ, જામનગર 

૨૦ શ્રીમતિ ય.ુએસ.ગોર હિસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૫૬૬૮૬૮ ---- ----- 
સેિા સદન ભિુ – મસુદ્રા રોડ 

ભિુ- કચ્છ 

૨૧ શ્રી એમ.એ.મલુ્લા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી, અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, રાિમિલે 
કમ્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૨ કુ.જી.જે.બારૈયા હિસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury- bav 

@gujarat.gov.in 
જિલ્લા સેિા સદન, બહમુાળી 

િિન, િાિનગર 

૨૩ શ્રી એફ. એલ. ચૌિાિ હિસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૯૮૨૫૩૪૫૩૪૪ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe @gujarat.gov.in 
થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ બેસક 

પાસ,ે નહડઆદ 

૨૪ 
શ્રીમિી ડી.એચ. 

રાિલ 
ઇન. અતિક તિિોરી 
અતિકારી આિદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫  ૨૬૧૨૭૫ 
Treasury-

and@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 
ચોકડી , આિદં 

૨૫ શ્રી એમ.જી.રાઠોડ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૪૨૬૮૮૬૦૫૨ ૨૨૦૨૪૫ Treasury-dan@gujarat.gov.in જિલ્લા તિિોરી કચેરી જિલ્લા 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
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જિલ્લા તિિોરી કચેરી 
આિિા-ડાગં 

 સેિા સદનની પાછળ 

આિિા જિ.ડાગં 

૨૬ શ્રી એમ.એન.પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૯૫૦૮૫૮૨ ૨૨૦૨૩૩ treasury-tapi@gujrat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન,બ્લોકન-ં
૫,િોંયિણળયે,પાનિાડી,મ.ુવ્યારા,

જિ.િાપી 

૨૭ શ્રી એચ.જી.ઠકરાર હિસાબનીશ ૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ ૯૯૨૫૮૦૦૮૦૩ - 
treasury-mor@ 
gujarat.gov.in 

િિતશલા એપાટ્મમેંટ , છાત્રાલય 
પાસે મોરબી 

૨૮ શ્રીએસ.એન.સરારીયા 
હિસાબનીશ, 

ઓડીટશાખા, બોટાદ. 
૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - 

treasury-
botad@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિાસદન, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, 
બ્લોક-એ, ખસરોડ , બોટાદ-

૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ શ્રી જે.િી.ઘોડાસરા હિસાબનીશ ૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ - ૨૨૦૬૨૧ 
treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 

૩૦ શ્રી કે. જે. રાિા 
હિસાબનીશ 

મહિસાગર 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  

જિલ્લા સેિા સદન િોંયિળીયે 
લિુાિાડા,મિીસાગર. 

૩૧ - દેિભતૂમ દ્વારકા - - - - - - 

૩૨ શ્રી એમ.એચ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૨૭૪ ૨૫૦૧૮૦ v  
treasury-arvalli 

@gujarat. 
gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન મોડાસા 
(અરિલ્લી) 

૩૩ શ્રી િાય.એમ.શાિ 
હિસાબનીશ (ઈનચાર્જ 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી) 

૦૨૬૬૯ 
૦૨૬૫ 

૨૩૨૩૦૧ 
૬૫૩૩૯૦૫ 

૯૬૮૭૩૨૪૭૮૩ ---- 
treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, જિલ્લા 
સેિા સદન, છોટાઉદેપરુ 

૩૪ 
શ્રી એસ આર  

િાિસાર 
નાયબ હિસાબનીશ ૭૯ 

૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૨૫૫૦૧૮૯૯ 
૨૫૫૦૧૬૯૯ 

૯૯૭૯૦૩૮૪૧૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 
લાલદ૨િાજા અમદાિાદ - ૧ 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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૩૫ શ્રી પી. સી. પટેલ અ.તિ.અ.(પેસ શન) ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦ _ _ 
treasury_pension_gnr@gujar

at.gov.in 

પેસશન ચકુિિા કચેરી,સિયોગ 
સકુંલ, બી બ્લોક ,િોયિળીય,ે 

પિીકાશ્રમ પાસ,ે સેકટર-
11,ગાિંીનગર 

૩૬ કુ. પી.બી.પચંોલી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૭૨૭૯૩૬૧૨૬  Ppo-vad@gujarat.gov.in. 

કુબેરિિન, િોંયિણળય ે, કોઠી 
ચાર રથિા, િડોદરા 

૩૭ શ્રી એમ.એસ.૫૨મા૨ 

હિસાબનીશ 
તિિાગીય તિિોરી 
કચેરી,અમદાિાદ 

૦૭૯ 
૨૨૬૮૦૧૨૪ 

૨૨૬૮૦૧૩૪૨૨
૬૮૦૧૪૪ 

૨૭૫૨૯૭૫૪ 
૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ 

૨૨૬૮૦૧૨૪ account1-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી,બીિો 
માળ,ઓ.પી.ડી ણબલ્ડીંગ,સીિીલ 

િોથપીટલ 
કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ. 

૩૮ શ્રી એન.િી તિઠલાિી 
મદદનીશ જાિરે 
માિીિી અતિકારી 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૮૨૪૪૮૮૬૬૭ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ gujarat.gov.in 
બહમુાળી િિન કમ્પાઉસડ, 
રેસકોષમ પાસે, રાિકોટ. 

૩૯ શ્રી સી.એમ.પટેલ હિસાબનીશ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 
જીલ્લા સેિા સદન-૨ 
અઠિાલાઇસસ સરુિ 
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :- જિલ્લા તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જિલ્લા)જાિ૨ે માહિતિ અતિકારી 

 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી એમ એમ 

પટેલ  

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

૦૭૯૨૩૨ ૫૦૭૭૬ ૯૪૨૯૦૧૧૧૪૦ ૫૯૦૭૦ 
treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

જીલ્લ તિિોરી કચેરી બહમુાળી 
િિન બ્લોક 

ન.ંડી િોયિળીય ેસ-ે૧૧ 
િીનગર 

૨. શ્રીમિી એસ.એ શાિ 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી, 
અમદાિાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૨૨૭૩૮૬૧૧૦ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd @gujarat.gov.in 
લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ 

- ૩૮૦૦૦૧. 

૩ શ્રી િી.એ.પ્રજાપતિ અ.તિ.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૯૮૭૫૧૪૪૭ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
treasury-meh @gujarat.gov.in 

બહમુાળી િિન,બ્લોક ન.ં-૫, 
મિસેાિા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ 
શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ 

(ઇ.ચા.) 
હિસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ ૯૪૨૭૬૮૦૫૮૩ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ treasury -pat@guajrat.gov.in. 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બ્લોક 
ન.ં૨ જિલ્લા સેિા 

સદન,પાટિ. 
૫ શ્રી આર. ડી.ભિુા અતિક તિિોરી ૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૭૬૯૮૫૬૫૪૮૪ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ gujarat.gov.in બહમુાળી િિન કમ્પાઉસડ, 



205 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

અતિકારી (કાડેિ) રેસકોષમ પાસે, રાિકોટ. 

૬ શ્રી.એ.પી.ગાતિિ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ ૯૪૨૭૧૮૯૧૭૩ ૨૬૬૨૨૧૫ treasury-sur@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી સરુિ                          
જિલ્લા સેિા સદન-૨ “બી” 
બ્લોક અઠિાલાઇસસ સરુિ 

૭ શ્રી એચ.એ.સોલકંી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૮૯૮૦૭ ૭૩૨૨૨ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 
સરેુસદ્રનગર 

૮ S]PV[;PV[;PB\EFTL 

જાિરે માહિિી 
અતિકારીઅને 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-nav@gujarat.gov.in 

જુના સેિા સદન િિન, જુના 
િાિા’એ’ બ્લોક , પિલેો 
માળનિસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ શ્રી.ડી.િી.પટેલ 
અતિકતિિોરી 

અતિકારી  
૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧  

 

- 

 
Treasury-nar@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , 
જિલ્લા સેિા સદન  ,રૂમ નબંર-

૨૭ ,રાિપીપલા  જિ- નમમદા 

૧૦ શ્રી.સી.આર.દળિી 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ treasury-val@  gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, 
જિલ્લા સેિા સદન-૧, 

િોંય િણળયુ,ં િરમપરુ 
રોડ,િલસાડ. 

૧૧ શ્રી.એ એચ શેખ 
અતિકતિિોરી 

અતિકારી  
૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૯૯૮૧૩૨૦૦૭ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-bha@gujarat.gov.in 

કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં
, કિબી િગા,િરુચ 

૧૨ શ્રી.આર.કે.શાિ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી (કાડેિ) 
િડોદરા 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૩૫૧૦૨૭ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury_ 
vad@gujarat.in 

કુબેરિિન કોઠી 
કંમ્પાઉસડ,િડોદરા 

૧૩ શ્રી િી. પી. િાિસાર 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી ગોિરા 
૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ treasury-pan@ gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, િોંયિળીયે, 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in
mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in


206 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

૧૪ શ્રી એસ.કે.બારીયા 

જાિરે માહિિી 
અતિકારી અને 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી. 

૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-dah@gujrat.gov.in 
જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી,દાિોદ. 

૧૫ શ્રી જે એસ પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૧૫  

જિલ્લા તિિોરી કચેરી  
બહમુાળી િિન હિમિનગર 

૧૬ શ્રી.એચ.કે.ઠાકર અ.તિ.અ. ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ 
મોબા. ન ં

૯૯૨૪૫૯૯૦૧૫ 
૨૫૪૨૦૩ Treasury-ban@gujarat-gov-in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી 
પાલનપરુ સેિા સદન-

૨િોરાિર પેલેસ  પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી જે.સી. હિદડ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ---- ૨૬૩૦૨૧૩ Treasury-jun@gujrat.gov.in 

“તિિોરી િિન”,બહમુાળી 
સકુંલ, સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮ શ્રી એસ.એમ.ગુસંાઇ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૨૧૦૧૯૪ -- -- 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, લાલ 
બગંલા કમ્પાઉસડ, જામનગર 

૧૯ 
શ્રી કે.જે.ગોથિામી 

 
 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી 

ભિુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૦૧૪૭૭૯ ૨૩૧૩૨૦૨ 
Treasury-kut 

@gujarat. gov.in. 

સેિા સદન ભિુ – મસુદ્રા રોડ 
ભિુ- કચ્છ 

૨૦ શ્રી એમ.એ.મલુ્લા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી, અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-amr@Gujarat. 
gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, રાિમિલે 
કમ્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૧ કુ.ડી.જી.િોશી 
અતિક તિિોરી 

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

જિલ્લા સેિા સદન, બહમુાળી 
િિન, િાિનગર 

૨૨ શ્રી આર. ઝેડ. પટેલ 
અતિક તિિોરી 
અતિકારી – 
નડીઆદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૯૮૯૮૮૮૦૨૫૯ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ treasury-khe @gujarat.gov.in 
થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ 

બેસક પાસ,ે નહડઆદ 

૨૩ 
શ્રીમિી ડી.એચ. 

રાિલ 
ઇન. અતિક તિિોરી 
અતિકારી આિદં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫  ૨૬૧૨૭૫ Treasury-and@gujarat.gov.in 
જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 

ચોકડી , આિદં 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
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૨૪ 

 
શ્રી ડી.િી.િસાિા 

હિસાબનીશ 

જિલ્લા તિિોરી 
કચેરી આિિા-ડાગં 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૫૮૬૪૭૭૭૮૫ ૨૨૦૨૪૫ Treasury-dan@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી જિલ્લા 
સેિા સદનની પાછળ 

આિિા જિ.ડાગં 

૨૫ શ્રી એ એન િગીરદાર 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૮૨૧૮૭૮૭ ૨૨૦૨૩૩ treasury-tapi@gujrat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન,બ્લોકન-ં
૫,િોંયિણળયે,પાનિાડી,મ.ુવ્યા

રા,જિ.િાપી 

૨૬ એન. બી.માિલા 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ - ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, સદુામા ચોક, 

પોરબદઁર 

૨૭ શ્રી એચ.જી.ઠકરાર 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી (ઈ.ચા.) 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-mor@ gujarat.gov.in 

સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 
સદન,મોરબી. 

૨૮ શ્રીપી.એચ.િોગહદયા 
ઇનચાર્જ, 

અતિકતિિોરીઅતિ
કારી, બોટાદ. 

૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - treasury-botad@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિાસદન, ગ્રાઉસડ 
ફ્લોર, બ્લોક-એ, ખસરોડ , 

બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ 
શ્રી 

પી.એસ.દાિીિારીયા 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી,      ગીર 

સોમનાિ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ - - 
treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 

૩૦ શ્રી જે.સી.પટેલ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ ૯૪૨૭૦૮૬૫૦૫ - subtrs-luna-pan@ gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન િોંયિળીયે 
લિુાિાડા,મિીસાગર. 

૩૧ શ્રી એમ એસ નકુમ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૫૧૦૩૬૭ -- -- 

c/o ણબમલ િોષી સાઇબાબા 
મહંદર પાસ,ે જામનગર રોડ, 

જામ ખિંાળીયા 

૩૨ શ્રી ડી.એસ.પટેલ હિસાબનીશ ૦૨૨૭૪ ૨૫૦૧૮૦ v  
treasury-arvalli 

@gujarat. 
gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન મોડાસા 
(અરિલ્લી) 

૩૩ શ્રી િાય.એમ.શાિ હિસાબનીશ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૯૬૮૭૩૨૪૭૮૩ ---- treasury-chhota-udai બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ, જિલ્લા 

mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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(ઈનચાર્જ અતિક 
તિિોરી અતિકારી) 

૦૨૬૫ ૬૫૩૩૯૦૫ @gujarat.gov.in સેિા સદન, છોટાઉદેપરુ 

૩૪ શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર 
અતિક  તિિોરી 

અતિકારી 
૭૯ 

૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૨૫૫૦૧૮૯૯ 
૨૫૫૦૧૬૯૯ 

૯૫૫૮૮૯૭૧૧૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ pension-ahd@gujarat.gov.in 
બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 

લાલદ૨િાજા અમદાિાદ - ૧ 

૩૫ શ્રી પી. સી. પટેલ અ.તિ.અ.(પેસ શન) ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦ _ _ 
treasury_pension_gnr@gujarat.

gov.in 

પેસશન ચકુિિા કચેરી,સિયોગ 
સકુંલ, બી બ્લોક ,િોયિળીય,ે 

પિીકાશ્રમ પાસે, સેકટર-
11,ગાિંીનગર 

૩૬ 
શ્રીમિી ગીિા પી 

પારેખ 
અતિક તિિોરી 

અતિકારી(પેસશન) 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૨૫૭૮૯૧૯૯  

ppo-vad 

@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન કોઠી કંપાઉસડ 
,િડોદરા 

૩૭ 
શ્રીમિી 

એસ.પી.અગ્રિાલ 

અતિક તિિોરી 
અતિકારી તિિાગીય 

તિિોરીકચેરી 
અમદાિાદ 

૦૭૯ 
૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 

૮૯૮૦૬૭૬૪૩૨ ૨૨૬૮ ૦૧૨૪ addlto-dto-ahd@gujarat.gov.in 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી,બીિો 
માળ,ઓ.પી. ડી 

ણબલ્ડીંગ,સીિીલ િોથપીટલ 
કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ. 

૩૮ શ્રી બી.કે પાઘડાળ ્

અતિક તિિોરી  
અતિકારી(પેસશન) 

જાિરે માિીિી 
અતિકારી 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૪૨૯૦૪૩૫૮૩ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ treasury-raj@ gujarat.gov.in 
બહમુાળી િિન કમ્પાઉસડ, 
રેસકોષમ પાસે, રાિકોટ. 

૩૯ શ્રી.સી.આર.ગાગંડેુ અતિઅ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 
જીલ્લા સેિા સદન-૨ 
અઠિાલાઇસસ સરુિ 
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :-  તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જીલ્લા)એપેલેટ અતિકારી 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી દશમન  દિે  
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૭૯૨૩૨ ૫૯૦૭૦ ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ૫૯૦૭૦ 

treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી 
બહમુાળી િિન બ્લોક ન-ંડી    
િોયિળીય ેિળીય ે   સ-ે૧૧ 

ગાિંીનગર 

૨. શ્રી એ.કે રાઠિા 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી, અમદાિાદ 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૬૬૨૫ 
૨૫૫૦૭૬૫૪ 

૯૪૨૭૫૭૮૭૭૦ ૦૭૯- ૨૫૫૦૬૬૨૫ 
treasury- ahd 

@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨િાજા, િદ્ર,અમદાિાદ 
- ૩૮૦૦૦૧. 

૩ શ્રી પી.એસ.મોદી જિ.તિ.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ 

(૧)૭૫૬૭૦૨૩૧
૪૭ 

(૨)૯૯૯૮૩ 
૩૦૮૪૫ 

૨૨૧૫૩૦ 
 

treasury-meh 
@gujarat.gov.in 

બહમુાળી િિન,બ્લોક ન.ં-૫, 
મિસેાિા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ શ્રી એચ.એચ.પરમાર 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ 

treasury -

pat@guajrat.gov.in. 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, બ્લોક 
ન.ં૨ જિલ્લા સેિા સદન,પાટિ 

૫ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી, રાિકોટ 
૦૨૮૧ 

૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 
- ૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી 
િિન કમ્પાઉંડ,રાિકોટ 
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૬ શ્રી.ડી.એન પટેલ શે્ર.તિ.અ. ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૩ ૨૬૬૨૨૧૫ 
treasury-

sur@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી સરુિ                          
જિલ્લા સેિા સદન-૨ “બી” 
બ્લોક અઠિાલાઇસસ સરુિ 

૭ શ્રી એસ.કે.પાદશાિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦ ૨૩૪૯૯ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 
સરેુસદ્રનગર 

૮ કુ.એસ.એસ. ખિંાિી 
એપેલેટ અતિકારીઅને 

ઇ/ચા તિિોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૦૮૨ treasury-

nav@gujarat.gov.in 

જુના સેિા સદન િિન, જુના 
િાિા’એ’ બ્લોક , પિલેો 
માળનિસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ શ્રી.આર.બી ચૌિરી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી  
૦૨૬૪0 ૨૨૩૪૮૧  ૦૨૬૪૨-૨૨૩૪૮૧ Treasury-

nar@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી  કચેરી , 
જિલ્લા સેિા સદન  ,રૂમ નબંર-

૨૭ ,રાિપીપલા  જિ- નમમદા 

૧૦ કુ.ટી.એસ.બચા. 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 

treasury-val 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, 
જિલ્લા સેિા સદન-૧, 

િોંય િણળયુ,ં િરમપરુ 
રોડ,િલસાડ. 

૧૧ શ્રી કે એચ ગામીિ  
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી  
૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ Treasury-

bha@gujarat.gov.in 

કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં
, કિબી િગા,િરુચ 

૧૨ શ્રી એચ.એન.ગામીિ 
શ્રેયાન તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury-vad 

@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન કોઠી કંપાઉસડ 
,િડોદરા 

૧૩ શ્રી આર.એન.પ્રજાપતિ 

અપીલ અતિકારી અને 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૬ - - 

Treasury-
dah@gujrat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, જિલ્લા 
સેિા સદન છાપરી,દાિોદ. 

૧૪ શ્રી બી ટી જાની 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૧૫ treasury-

sab@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી બહમુાળી 
િિન હિમિનગર 

૧૫ શ્રી.જે.આઈ.દેસાઈ જિલ્લા તિિોરી ૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ ૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭ ૨૫૪૨૦૩ treasury-ban@ જિલ્લા તિિોરી કચેરી 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
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અતિકારી,પાલનપરુ Gujarat.gov.in પાલનપરુ સેિા સદન-
૨િોરાિર પેલેસ  પાલનપરુ 

૧૬ આર.ડી.ખુટંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ 

૨૨૪૨૪૨૨ 

૨૨૫૩૬૨૪(ઘર) 
- ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જિલ્ લા તિિોરી કચેરી, 
કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, સદુામા ચોક, 

પોરબદઁર 

૧૭ શ્રી પી.એન. પોપટ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ ૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

“તિિોરી િિન”,બહમુાળી 
સકુંલ, સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮ શ્રી એચ.કે.ઘોકીયા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૫ -- 

treasury-
jam@gujarat.gov.in  

જિલ્લા તિિોરી કચેરી, લાલ 
બગંલા કમ્પાઉસડ, જામનગર 

૧૯ 
શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જિલ્લા તિિોરી 
અતિકારી ભિુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 
૨૨૩૨૦૩,૭૫૬૭

૦૨૩૦૮૧ 

--૦૨૮૩૨૨૩૧૨૦૨-
- 

treasury-kut 

@gujarat. gov.in. 

સેિા સદન ભિુ – મસુદ્રા રોડ 
ભિુ- કચ્છ 

૨૦ શ્રી આર.િી. સિુા 
જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી, અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કોટમ કમ્ પાઉસ ડ, રાિમિલે 
કમ્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૧ શ્રી જી.સી.ગાિંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 

treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન, બહમુાળી 
િિન, િાિનગર 

૨૨ શ્રી સી. જી. કાછીઆ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી નહડઆદ 
૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ 

treasury-khe 
@gujarat.gov.in 

થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ બેસક 
પાસ,ે નહડઆદ 

૨૩ શ્રી આર.એમ.સગંાડા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, આિદં 
૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ ------- ૨૬૧૨૭૫ 

Treasury-
and@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન ,  બોરસદ 
ચોકડી , આિદં 

૨૪ શ્રી એન.એમ.ગાતંિિ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
આિિા-ડાગં 

૦૨૩૬૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી જિલ્લા 
સેિા સદનની પાછળ 

આિિા જિ.ડાગં 

૨૫ શ્રી આર એ મિાલા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫ ૨૨૦૨૩૩ 

treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન,બ્લોકન-ં
૫,િોંયિણળયે,પાનિાડી,મ.ુવ્યા

mailto:treasury-jam@gujarat.gov.in
mailto:treasury-jam@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in


212 

C:\Users\parul\Desktop\District Treasuries.docx 

રા,જિ.િાપી 

૨૬ કુ.કે.એલ.િાઘલેા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી, મોરબી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - 

treasury-
mor@gujarat.gov.in 

સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 
સદન,મોરબી. 

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

૦ર૬૭ર ર૪ર૩૦૬ - (૦ર૬૭ર)ર૪રપરર 
treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, િોંયિળીય,ે 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 

૨૮ શ્રીએમ.એચ.બિેકા 
જિલ્લાતિિોરીઅતિકારી, 

બોટાદ. 
૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - 

treasury-
botad@gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિાસદન, ગ્રાઉસડ 
ફ્લોર, બ્લોક-એ, ખસરોડ , 

બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ શ્રી જી.જે.િાજા 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી,      ગીર 
સોમનાિ 

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

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 
સામ.ેતિદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં

ગીર સોમનાિ િેરાિળ. 

૩૦ શ્રી જે.સી.પટેલ 
ઈ.ચા. જિલ્ લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦ર૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - 

(૦ર૬૭૪) 

૨૫૦૪૪૯ 

subtrs-luna-pan@ 
gujarat.gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન િોંયિળીયે 
લિુાિાડા,મિીસાગર. 

૩૧ શ્રીમતિ જે િી ગોિાિી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી દેિભતૂમ 
દ્વારકા 

૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ - - 
treasury-

dwarka@gujarat.gov.in  

જુની મામલિદાર કચેરી 
કલયાનજીના ંમદંીર પાસ ે
કડીયાિાડ જામ ખિંાળીયા 

૩૨ શ્રી ડી.તિ.પરીખ 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૨૭૪ ૨૫૦૧૮૧ v ૨૫૦૧૮૧ 

treasury-arvalli 
@gujarat. 

gov.in 

જિલ્લા સેિા સદન મોડાસા 
(અરિલ્લી) 

૩૩ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
જિલ્લા તિિોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- 

treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

બ્લોક-બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, 
જિલ્લા સેિા સદન, 

છોટાઉદેપરુ 

૩૪ શ્રીએ એ કડીયાિાલા તિિોરી અતિકારી (પે) ૭૯ 
૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૭૫૬૭૦૮૭૧૫૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.gov.in 

બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 
લાલદ૨િાજા અમદાિાદ - ૧ 

 

૩૫ શ્રીમિી એચ. જે તત્રિેદી તિિોરી અતિકારી ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧ _ ૫૫૬૫૧ 
treasury_pension_gnr@

gujarat.gov.in 
પેસશન ચકુિિા કચેરી,સિયોગ 

mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
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(પેસ શન) સકુંલ, બી બ્લોક ,િોયિળીય,ે 

પિીકાશ્રમ પાસે, સેકટર-
11,ગાિંીનગર 

૩૬ શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય 
તિિોરી 

અતિકારી(પેસશન) 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૭૫૬૭૮૭૫૫૩૩  

ppo-vad 

@gujarat.gov.in 

કુબેરિિન કોઠી કંપાઉસડ 
,િડોદરા 

૩૭ શ્રી જે.બી.રબારી 
તિિોરી અતિકારી 
તિિાગીય તિિોરી 
કચેરી,અમદાિાદ 

૦૭૯ 
૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 

 
૯૯૨૪૨૭૫૪૪૫ 

૨૨૬૮૦૧૨૪ to-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તિિાગીય તિિોરી કચેરી,બીિો 
માળ,ઓ.પી. ડી. 

ણબલ્ડીંગ,સીિીલ િોથપીટલ 
કેમ્પસ,અસારિા,અમદાિાદ 

૩૮ શ્રી િી.સી.ગઢ્િી 
તિિોરી અતિકારી 

(પેસશન) 

એપેલેટ ઓિોરીટી 
૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ _ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી િિન કમ્પાઉસડ, 
રેસકોષમ પાસે, રાિકોટ. 

૩૯ શ્રીમિી જી એસ ગામીિ .તિ.અ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૭    
જીલ્લા સેિા સદન-૨ 
અઠિાલાઇસસ સરુિ 
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પ્રક૨િ - ૧૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૭) 

અસય ઉ૫યોગી માહિિી 

 

૧૮.૧ િિા ૧૮.૨ નોહટસબોડમ દિારા કચેરીને લગિી તિતિિ માહિિી મેળિી શકાશે. 

 

પ્રક૨િ-૧૮ (૨) 

 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી .............................................. 

 માહિિી મેળિિા માટે 

સ૨કા૨ના તનયમો મિુબ અમલિારી ક૨િાની ૨િશેે. 

 

(૧)  માહિિી આ૫િામા ંન આિ ેકે આપી શકાય િેમ નિી િમે િિાિિામા ંઆિ ેિો અ૨િદા૨ નીચે 

દશામિેલ અતિકારીને  અપીલ/અ૨જી/ફરીયાદ કરી શકશ.ે 

 

તનયામકશ્રી, હિસાબ અને તિિોરીઓ, 

િિ તિમા અન ેલેખા િિનિિ બ્લોક ન.ં૧૭, 

ડો.જીિરાિ મિિેા િિન, સકુંલ સેકટ૨-૧૦ બી, 

ગાિંીનગ૨ 

ફોન નબં૨ (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૪૫૦૬-૨૩૨૫૪૩૭૭(અંગિ) 

ઈ મેઈલ- dir-dat@gujarat.gov.in 


