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પેટા તિજોરી કચેરીઓ 
 

(િા.૧-૫-૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ) 
 

માહિિી અતિકા૨ અતિતનયમ-૨૦૦૫ 
 

અનકુમૂણિકા 
 

અ.ન.ં તનયમ સગં્રિ તિગિ. 
(૧) (૨) (૩) 
૧ તનયમ સગં્રિ: ૧ વ્યિથિા િતં્ર, કાયો અન ેફ૨જો 

૨ તનયમ સગં્રિ  : ૨ અતિકારીઓ / કમમચારીઓની સત્તા અને ફ૨જો. 

૩ તનયમ સગં્રિ  : ૩ તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમરીતિ 

૪ તનયમ સગં્રિ  : ૪ કાયો બજાિિા નકકી કરેલા િો૨િો. 

૫ તનયમ સગં્રિ  : ૫ ઉ૫યોગમા ંલેિાિા તનયમો, તિતનયમો, સચુનાઓ. 

૬ તનયમ સગં્રિ  : ૬ તનયતં્રિ િઠેળના દથિાિેજોનુ ં૫ત્રક. 

૭ તનયમ સગં્રિ  : ૭ તનતિ ઘડિ૨મા ંજનિા સાિ ેતિચા૨ તિતનમય. 

૮ તનયમ સગં્રિ  : ૮ સતમતિઓ, બોડમ, કાઉસ્સસલ 

૯ તનયમ સગં્રિ  : ૯ અતિકારી/ કમમચારીની માહિતિ 
પસુ્થિકા 

૧૦ તનયમ સગં્રિ  : ૧૦ અતિકારી/ કમમચારીની માતસક મળિ૨. 

૧૧ તનયમ સગં્રિ  : ૧૧ યોજનાઓ - અંદાજ૫ત્ર. 

૧૨ તનયમ સગં્રિ  : ૧૨ આતિિક સિાય. 

૧૩ તનયમ સગં્રિ  : ૧૩ ૫૨િાનગીઓ, અતિકૃતિઓ. 

૧૪ તનયમ સગં્રિ  : ૧૪ તિજાણુ ંમાહિતિ. 

૧૫ તનયમ સગં્રિ  : ૧૫ જાિ૨ે ઉ૫યોગી ગ ૂિંાલય 

૧૬ તનયમ સગં્રિ  : ૧૬ જાિ૨ે માહિતિ અતિકારીઓ. 

૧૭ તનયમ સગં્રિ  : ૧૭ અસય માહિતિઓ. 



C:\Users\parul\Desktop\Sub Tresuries.docx                               2 
 

પ્રક૨િ - ૨ (તનયમ સગં્રિ  -૧) 
 

સગંઠનની તિગિો, કાયમ અન ેફ૨જો  (પેટા તિજોરી કચરેીઓ) 
 

૨.૧ જાિ૨ેિતં્ર ઉદેશ/ િતે ુ
 

પેટા તિજોરીમા ં ૨જુ િિા ં િમામ પ્રકા૨ના િકક દાિાઓના બીલોની ચકાસિી કરી 
નાિાકંીય ચકુિિી ક૨િી . 

 
૨.૨ જાિ૨ેિતં્રનુ ંતમશન/ દુરંદેશી૫ણુ ં (તિઝન) 

 
ગજુરાિ સ૨કા૨ના નાિાકંીય માળખામા ંસ૨કા૨શ્રી, જાિ૨ે જનિા અને ઉપાડ અન ે

ચકુિિી અતિકારીશ્રીઓ િચ્ચે કડીરૂ૫ કામગીરી બજાિિી. 
 

૨.૩ જાિ૨ેિતં્રનો ટૂંકો ઈતિિાસ અન ેિેની ૨ચનાનો સદંર્મ 
 

તિજોરી કચેરીઓની કામગીરી િા.૧/૪/૬૨ ૫િલેા ંમિસેલુ તિર્ાગના ર્ાગ િરીકે કાયમ૨િ 
િિી. િા.૧/૪/૬૨ િી તિજોરી કચેરીને સ૨કા૨શ્રીના નાિા ં તિર્ાગ િથિક મકૂિા ં તિજોરી કચેરી, 
પેટા તિજોરી કચેરીઓ અલગ કચેરી િરીકે અસ્થિત્િમા ંઆિી. 

 
૨.૪ જાિ૨ેિતં્રની ફ૨જો 

 
(૧) સ૨કારી કચેરીઓના ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓને નાિાકંીય ચકૂિણુ ં
(૨) અસ૨કા૨ક અન ેઝડપી નાિાકંીય વ્યિથિા પરુી પાડિી 
(૩) જયડુીશીયલ અન ેનોન જયડુીશીયલ પ્રકા૨ના થટેમ્પનુ ંિેચાિ, થટેમ્પ િેસડ૨ િરીકે પેટા તિજોરી 

કચેરી ખાિેિી જાિ૨ે જનિાન ેથપે.એડિશેીિ થટેમ્પ લગાિી આ૫િા બાબિ. 
(૪) થટમ્સથ ના જથ્િાની તનર્ાિિી ક૨િી. હકિંમિી જિસો, રોકડ પેટીઓ, ચ ૂટંિી સાહિત્યની સ૨ુણિિ 

ખડંમા ં(થરોંગરૂમ) સ૨ુણિિ જાળિિી ક૨િી. 
(૫) સ૨કા૨શ્રીના આિક અન ેખચમના પ્રારંણર્ક હિસાબો  તનર્ાિિા 
(૬) રાજય સ૨કા૨ની નાિાકંીય તશથિ જાળિિામા ંસિાયક ભતૂમકા. 

 
૨.૫ જાિ૨ે િતં્રની મખુ્ય પ્રવતૃત્તઓ/કાયો 

 
(૧) જાિ૨ે જનિાને નાિાકંીય ચકૂિિીઓ િઈ શકે િે માટે ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓને નાિા ંપ્રરા પાડિા ં
(૨) સ૨કારી કચેરીઓન ેથટોૂંગરૂમની સેિાઓ પ્રરી પાડિી. 
(૩) થટેમ્પના જથ્િાની તનર્ાિિી ક૨િી અન ે િેનુ ંિેચાિ ક૨વુ.ં 
(૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેિિા પેસશન૨ને  ફોમમ પ્રરા પાડિા. 
(૫) જાિ૨ે જનિાને િેઓન ેસ૨કા૨શ્રીમા ંનાિા ંજમા કરાિિા બાબિ ેમાગમદશમન આ૫વુ.ં 

 
૨.૬ જાિ૨ેત ૂતં્ર દિારા આ૫િામા ંઆિિી સેિાઓની યાદી અન ેિેનો સણંિસિ તિિ૨િ 

 
(૧) િાલકુા કિાએ પેટા તિજોરી કચેરીમા ંિિા ંનાિાકંીય વ્યિિારોના હિસાબો (ડઈેલી શીટ) તનયિ 

નમનૂામા ંતનયતમિ રીિે જજલ્લા તિજોરી કચેરીને સાદ૨ ક૨િા. 
(૨) સ૨કા૨શ્રીની કચેરીઓ સાિ ેઆિકનુ ંમેળિણુ ંક૨વુ.ં 
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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 .      )તિજોરી તનયતં્રિ )      )ણબલ બિટ)   મખુ્ય રિથય સણચિ 
        ૨ .જુિ તિમા યોજના    

3. કોટમ બાબિો ,પરીિા                         હિસાબી અતિકારી િગમ -૨  
       
 

પગાર અન ેહિસાબ અતિકારી               તિજોરી અતિકારીઓ  તિજોરી અતિકારી )પેસશન)         
              અમદાિાદ /ગાિંીનગર         ૧ .શ્રયેાન તિજોરી અતિકારી              ૧  .અમદાિાદ  
                                                               ૨  .જજલ્લા તિજોરી અતિકારી               ૨  .ગાિંીનગર      નાયબ તનયામક )િ)  

  ૩  .તિર્ાગીય તિજોરી અતિકારી     ૩  .િડોદરા         
         ૪ .સરુિ      

               ૫  .રાજકોટ  
 
             

                 િિીિટી અતિકારી                     િાલીમ અતિકારી  
                            િગમ -૧ )રા.પ).                િગમ -૧  અને િગમ -૨     

                            
  
 

૨ .૭     જાિરે િતં્રના રાજ્ય  ,તનયામક કચેરી ,પ્રદેશ ,જજલ્લો ,ેલોક િગેરે થિરોએ સથંિાગિ માળખાનો આલેખ. 

સયંકુ્િ તનયામક )ઇ.ડી.પી.સલે) 

િાલીમ અતિકારી િગમ-2 

 

તસતનયોહરટીશાખા  
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૨.૮ જાિ૨ે િતં્રની અસ૨કા૨કિામ અન ેકાયમિમિા િિા૨િા માટે લોકો પાસેિી અપેિાઓ 
 

(૧) કામકાજના ઝડપી િિા સ૨ળ તનકાલ માટે જરૂરી માહિિી- પરુાિા ઝડ૫િી પ્રરા ૫ડાય િે  
         ઈચ્છનીય છે. 
(૨) સ૨કા૨ સામેના માગંિા સબંતંિિ ખાિા / કચેરી ઘ્િારા ૨જૂ િાય િે અપેણિિ છે. 

 
૨.૯ લોક સિયોગ મેળિિા માટેની ગોઠિિ અન ે૫ઘ્િતિઓ 

 
તિજોરી વ્યિથિા િતં્રની મખુ્ય કામગીરી સ૨કારી કચેરીઓ, પેસશનરો (તનવતૃ્ત સ૨કારી 

કમમચારીઓ) સાિ ે સકંળાયેલ િોઈ, જાિ૨ે જનિા સાિે સીિો સ૫ંકમ નહિિત્  િોઈ લોકસિયોગ 
મેળિિાનો ૨િિેો નિી.. 

 
૨.૧૦ સેિા આ૫િાના, દેખરેખ તનયતં્રિ અન ેજાિ૨ે ફહરયાદ તનિા૨િ માટે ઉ૫લેિ િતં્ર 

 
આ ખાિાની તિતિિ કચેરીઓ ઘ્િારા આ૫િામા ંઆિિી સેિા બાબિ ેખાિાના નાગરીક 

અતિકા૨૫ત્રમા ં તિગિિા૨ માહિિી આ૫િામા ંઆિેલ છે. નાગરીક અતિકા૨૫ત્રની નકલ રાજયની 
િમામ પેટા તિજોરી કચેરીઓ ખાિ ેઉ૫લેિ છે. િાલકુા કિાએ પેટા તિજોરીઓ માટે પેટા તિજોરી 
અતિકારી જાિ૨ે માહિિી અતિકારી િરીકે તનમાયેલ છે. 

 
હિસાબ અન ે તિજોરી તનયામકની કચેરી, ગાિંીનગ૨ ખાિ ેસયંકુિ તનયામક (િિીિટ)ને 

રાજય કિાએ જાિ૨ે માહિિી અતિકારી િરીકે તનમાયેલ છે. તનયામક, હિસાબ અન ેતિજોરીઓ રાજય 
કિાએ એપેલેટ અતિકારી િરીકે તનમાયેલ છે. આમ, ઉ૫રોકિ તિગિ ેખાિા ઘ્િરા દેખરેખ, તનયતં્રિ 
અન ેજાિ૨ે ફરીયાદ તનિા૨િ માટેના િતં્રની ૨ચના કરી છે. 
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 ૨.૧૧ મખુ્ય કચેરી અન ેજુદા જુદા થિરોએ આિેલી અસય કચરેીઓના સ૨નામા (િ૫રાશકારોને સમજિામા ંસ૨ળ ૫ડ ેિે માટે જજલ્લા િા૨ િગીક૨િ કરો) 
સ૨કારી િતં્રનુ ંનામ :- પેટા તિજોરી કચેરીઓ (િમામ જજલ્લાની) 

 
૨. ૧ ૧ સરકારી િતં્રનુ ંનામ : (૭) પેટા તિજોરી કચેરીઓ (િમામ જજલ્લાની) 

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) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, દાિોદ 

૧ શ્રી એસ. એસ. પટેલ પે. તિ. અ. શ્રી દે. બાહરયા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ − − 
𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑑𝑒𝑣𝑏𝑎𝑟𝑖𝑎
− 𝑑𝑎ℎ@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

નિી પ્રાસિ કચેરી કંપાઉસડ 

, દે. બાહરયા 

૨ શ્રી િી. એમ. પરમાર પે. તિ. અ. શ્રી ઝાલોદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ − − 
𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑧𝑎𝑙𝑜𝑑
− 𝑑𝑎ℎ@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉસડ, 

ઝાલોદ 

૩ શ્રી પી. એન. બારીયા પે. તિ. અ. શ્રી ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ − − 
𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑙𝑖𝑚𝑘ℎ𝑒𝑑𝑎
− 𝑑𝑎ℎ@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉસડ, 

લીમખેડા 

(૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ગોિરા 

૧ શ્રી આર. કે. પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી, કાલોલ ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ 
મો.૯૮૨૫૭ 

૬૪૨૭૭ 
- 

subtrs-kalol@ 
gujarat.gov.in 

C/o શ્રી કે. આર.મોદીના મકાનમા 
મિાદેિ ફળીયા, કાલોલ 

૨ શ્રી એસ. કે. ખારિા પેટા તિજોરી અતિકારી, િાલોલ ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - 
subtrs-halol@ 
gujarat.gov.in 

િૈકંુઠ સોસાયટી, િાલોલ 

૩ શ્રી. એમ. એન. બારીયા પેટા તિજોરી અતિકારી, શિરેા ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ 

મો.૯૪૨૭૦ 

 

૩૬૪૨૨ 

- 
subtrs-shahe@ 
gujarat.gov.in 

શિરેા - 

(૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, િડોદરા 

૧ શ્રી જી.ડી.રાઠવા પેટા તિજોરી અતિકારી ડભોઇ ૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૯૧૩૮૦૦૫૪૨ - subtrs-dabhoi-vad 
િાલકુા સેવા સદન તિનોર ચોકડી 

પાસે ડભોઇ 

૨ શ્રી એસ.કે.સોલકંી પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૯૪૨૮૬૯૨૨૨૦ - subtrs-savli-vad મામલિદાર કચેરીસાવલી 
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સાવલી 

૩ શ્રીમિી વી.વી.પટેલ 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
વાિોડીયા 

 

૦૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૭૨૭૦૭૨૪૨૪ - subtrs-vagho-vad મામલિદાર કચેરી વાિોડીયા 

૪ શ્રી આર.કે.રાણા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

પાદરા 
૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮ - subtrs-padra-vad િાલકુા સેવા સદન  પાદરા 

૫ શ્રી એ.એ.સલેુમાની 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

કરજણ 
૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૪૨૮૭૪૯૧૭૨ - subtrs-karjan-vad 

િાલકુા સેવા સદન, નેિનલ 

હાઇવે-૮ પાસે, કરજણ 

(૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ર્રૂચ 

૧ શ્રી વી જે પરમાર .પે.તિ.અ., વાલલયા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૯૬૬૨૦૦૩૯૫૯ --- 
Subtrs-valiya-

bha@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ 

,વાલલયા 

૨ શ્રી આર એન મૈસરુીયા અ.તિ.અ.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૬૧૫૮૦૬૯ -- 
Subtrs-anklesh- 

bha@gujarat.gov.in 

અંકલેશ્વર  િાલકુા 
સેવાસદન,મહને્દ્ર મોટસસની 

સામે,જુના નેિનલ 

હાઇવે,અંકલેશ્વર 

૩ શ્રી એન.ઝેડ.માહ્યાવિંી પે.તિ.અ., જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- 
Subtrs-jambusar-

bha@gujarat.gov.in 

જુની મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ 

,જબંસુર 

૪ શ્રી જી ડી પરમાર પે.તિ.અ.,ઝઘડીયા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૮૨૫૬૮૯૫૯૬ -- 
Subtrs-jhaga-

bha@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ 

,ઝગડીયા 
(૫) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, સરેુસરનગ૨. 

૧ શ્રી આર.િ.ર્ાડકા પે.તિ.અ.િઢિાિ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩ ૨૭૮૦૨ -- -- મામ.કચેરીની સામ,ેિઢિાિ 

૨ શ્રી એસ.બી.પરમાર પે.તિ.અ.ધ્ાગંધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ -- -- 
િાલકુા સેિા સદન િળિદ રોડ 

ધ્ાગંધ્ા 
૩ શ્રી બી.આર.ઝાલા પે.તિ.અ.લીંબડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૪૨૮૮ ૧૨૫૨૫ -- -- િાલકુા સેિા સદન રોડ લીંબડી 
૪ શ્રી એમ.બી.તિરમગામી પે.તિ.અ.પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩ ૨૩૨૯૨ -- -- િાલકુા પચંાયિ કચેરી 

mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
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પાછળ,પાટડી 

૫ શ્રી િ. એમ.રાિા પે.તિ.અ.ચોટીલા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૭૫૬૭૦ ૫૩૭૨૫ -- -- 
જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉસડ 

કોટમની કચેરી સામ ેચોટીલા 

૬ શ્રી બી.િ.ચૌિાિ પે.તિ.અ.સાયલા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૫૫ ૮૭૦૯૨ -- -- 
પાિી પરુિઠા કચેરી સામ.ેજુની 

મામ કચેરી પાછળ સાયલા 

૭ શ્રી િ. એલ.મેિીયા પે.તિ.અ.લખિર ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૯૨૫૯ ૨૬૨૭૬ -- -- 
સર.િ.િાઇથકુલની બાજુમા ં
આિમિો દરિાજો જુની 
મામ.ઓફીસ લખિર 

(૬) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, સ૨ુિ 

૧ શ્રી એચ.પી.ગામીિ 
પે.તિ.અ 

બારડોલી 
૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ ૯૭૨૭૮૫૩૮૪૬ -- 

subtrs-bardo-
sur@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી બારડોલી 

૨ શ્રી.સી.કે.પટેલ 
પે.તિ.અ 

મહિુા 
૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ ૯૭૨૭૧૨૬૪૭૧ -- 

subtrs-mahuwa-
sur@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી મહિુા 

૩ શ્રી િી.આઇ.મિીડા 
પે.તિ.અ 

માડંિી 
૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ ૮૪૬૯૩૭૭૩૩૮ -- 

subtrs-mandvi-
sur@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી માડંિી 

૪ શ્રી ડી.કે.લાડ 
પે.તિ.અ 

માગંરોલ 
૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ ૯૯૭૯૫૭૯૬૪૦ -- 

subtrs-mangrol-
sur@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી માગંરોલ 

૫ શ્રી પી.એ.માકંહડયા 
પે.તિ.અ 

કામરેજ 
૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ ૯૮૭૯૫૧૬૫૯૫ -- 

subtrs-kamrej-
sur@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી કામરેજ 

(૭) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, નિસારી 

૧ શ્રી આર. કે. િસાિા પે.તિ.અતિકારી,ગિદેિી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૭૨૪૪૮૫૦૮૫ --- --- 
જુની મામલિદાર ઓહફસ 

કમ્પાઉસડ ગિદેિી જજ.નિસારી 
૩૯૬૩૬૦ 

૨ શ્રી પી બી પચાલ પે.તિ.અ.ચીખલી ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૮૨૫૪૪૩૩૮૨ --- -- 
જુની મામલિદાર ઓહફસની પાસે 
ચીખલી જજ.નિસારી ૩૯૬૫૨૧ 
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૩ શ્રી આર. એમ. મોદી પે.તિ.અ.િાસંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૪૨૬૭૪૫૫૦૩ --- -- 
જુની મામલિદાર ઓહફસ 

કમ્પાઉસડ િાસંદા જજ.નિસારી 
૩૯૬૫૮૦ 

(૮) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, નમમદા 

૧ 
ખાલી જગ્યા 

 
પે.તિ.અ., કેિડીયા કોલોની ૦૨૬૪૦ ૨૩૨૦૧૫  --- 

subtrs-kevadiya-

nar@gujarat.gov.in 

 

બી- પિરા ટાઇપ, કેિડીયા 
કોલોની 

૨ ખાલી જગ્યા પે.તિ.અ.,  ડડેીયાપાડા ૦૨૯૪૯ ૨૩૪૦૪૮   
subtrs-dediya-

nar@gujarat.gov.in 
 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ , 

ડડેીયાપાડા 

૩ શ્રી.  સી બી િડિી પે.તિ.અ., સાગબારા ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૯ ૯૭૨૭૯૦૭૯૩૯ -- 

subtrs-sagb-

nar@gujarat.gov.in 

 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ , 

સાગબારા 
(૯) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, િલસાડ 

૧ 
શ્રી.બી.કે.િિકર 

 

પે.તિ.અ. 

કપરાડા 
૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫  - 

Subtrs-kaprada-  

val@gujarat.gov 
.in 

પેટાતિજોરી કચેરી કપરાડા 
મામલિદાર કચેરીક્મ્પાઉસડ, 

િા.કપરાડા, જજ .િલસાડ 

૨ શ્રીમિી.એન.ડી.પટેલ. 
ઇ.ચા.પે.તિ.અ. 

િાપી 
૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ - - 

Subtrs-vapi-
val@gujarat.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી િાપી 
િી.આઇ.એ.ચાર રથિા, 
િા.િાપી,જજ .િલસાડ 

૩ શ્રીમિી. એસ. આર. પટેલ. 
પે.તિ.અ. 

િરમપરુ 
૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩  - 

Subtrs-dharam-

val@gujarat.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી િરમપરુ 

મામલિદાર કચેરી ક્મ્પાઉસડ, 

િા.િરમપરુ, જજ .િલસાડ 

૪ શ્રી.આર.સી.પટેલ. 
પે.તિ.અ. 

ઉમરગામ 
૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ - - 

Subtrs-umb. 
val@.guj.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી ઉમરગામ 

મામલિદાર કચેરી ક્મ્પાઉસડ, 

િા .ઉંમરગામ,જજ .િલસાડ 

૫ શ્રી બી.એસ .િારલી 
ઇ.ચા .પે.તિ.અ. 

પારડી 
૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ - - 

Subtrs-pardi-val 

@gujarat.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી પારડી 
મામલિદાર કચેરી ક્મ્પાઉસડ, 

mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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િા.પારડી , જજ .િલસાડ 

(૧૦) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, રાજકોટ 

૧ શ્રીમિી આર.કે.જોશી પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,િિપરુ ૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - 
subtrs-jetpur-

raj@gujarat.gov.in 
િલ કમ્પાઉંડ,િિપરુ 

૨ શ્રી એમ. એન. રાઠોડ પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,ગોંડલ ૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - 
subtrs-gondal-

raj@gujarat.gov.in 

િાલકુા સેિા સદન, થટેશન 

સલોટ,ગોંડલ 

૩ શ્રી િ.જી.કંુડાલીયા પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,િોરાજી ૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - 
subtrs-dhora-

raj@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉંડ , 

આઝાદ ચોક .િોરાજી 

૪ શ્રી એચ.એન.ડાગંર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,ઉપલેટા 
૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - 

subtrs-upleta-
raj@gujarat.gov.in 

િાલકુા પોણલસ થટેશન કમ્પાઉંડ , 

જુના દરબારગઢ,ઉપલેટા 

૫ ખાલી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,જસદિ 
૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ - - 

subtrs-jasdan-
raj@gujarat.gov.in 

િાલકુા સેિા સદન, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, 

જીલેશ્વર પાકમ  પાસ,ે કમળાપરુ રોડ, 

જસદિ 

૬ શ્રી બી.પી.સરિૈયા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,પડિરી 
૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૧૧ - - 

subtrs--padha-
raj@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉંડ, બેંક 

ઓફ ઇસડીયા સામ ેપડિરી 
(૧૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ગાિંીનગ૨ 

૧ 

શ્રી િ. એમ. રાઠોડ 

 
 
 
 

પેટા તિજોરી અતિકારી, માિસા 
 

૦૨૭૬૩ ૨૭૦૨૮૭ ૯૭૨૩૨૪૨૭૫૫ 
− − −
− − − − 

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑚𝑎𝑛𝑠𝑎
− 𝑔𝑛𝑟@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

પેટા તિજોરી કચેરી, 
િખિપરુા, 
માિસા 

૨ શ્રી એન એસ ચૌિરી અતિક તિજોરી અતિકારી, કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૨૮૨ ૯૭૨૬૫૬૬૦૯૪ 
− − −
− − − 

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑙
− 𝑔𝑛𝑟@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

પેટા તિજોરી કચેરી
− સીટી પોણલસ થટેસન પાસે
− કલોલ 

૩ શ્રી િ જી રેિર પેટા તિજોરી અતિકારી, દિગેામ ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૨૯૮ ૭૩૫૯૪૬૪૫૫૧ 
− − −
− − − 

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠𝑑𝑎ℎ𝑒𝑔𝑎𝑚
− 𝑔𝑛𝑟@𝑔𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

પેટા તિજોરી કચેરી − 

િાલકુા સેિા સદન − દિગેામ 
(૧૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, અમદાિાદ 
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૧ શ્રીમિી જી.એન ઠકકર પે.તિ.અ.શ્રી, સોલા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦  
૨૭૬૬૦૯

૩૦- 
subtrs-sola-

ahd@gujarat.gov.in 

િાઈકોટમ કંમ્પાઉસડ, સોલા રોડ, 
અમદાિાદ. 

૨ શ્રી બી.પી. િાઘલેા પે.તિ.અ.શ્રી,  િોળકા ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૯૨૪૬૨૦૩૦૫ - subtrs-dholka-
ahd@gujarat.gov.in 

મામલિદા૨ કચેરી કમ્પાઉંસડ,  
થટેશન રોડ, િોળકા 

૩ શ્રી એ.એચ સમુરા પે.તિ.અ.શ્રી, િધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩  - subtrs-dhan-
ahd@gujarat.gov.in 

એસ.ટી થ ટેશન રોડ, પતુનિ ચોક, 

િધંકુા 

૪ શ્રી એસ.આર ચાિડા પે.તિ.અ.શ્રી,તિ૨મગામ ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૭૨૩૫૪૯૮૫૮ - subtrs-vgam-
ahd@gujarat.gov.in 

મામલિદા૨ કચેરી કમ્પાઉસડ 
ટાિ૨ સામ,ે તિ૨મગામ. 

૫ શ્રી આર.પી ઠાકોર પે.તિ.અ.શ્રી, સાિદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧   subtrs-san-
ahd@gujarat.gov.in 

મામલિદા૨ કચેરી, કંમ્પાઉસડ, 
સ૨ખેજ થટેસડ િાઈિ,ે સાિદં 

. 

(૧૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, મિસેાિા 

૧ 
શ્રી બી.એ.મકિાિા 

 
પેટા તિજોરી અતિકારી, ઉંઝા ૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ - - --- 

બાળોજ માિાના 
મહંદ૨ પાસ,ે 

પીન કોડ-૩૮૪૧૭૦ 

૨ 
શ્રી આઇ.ડી.મોદી 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

િડનગ૨ 
૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ - - - 

સ૨કારી કચેરી, 
સકુંલ િડનગ૨, 

પીન કોડ-૩૮૪૩૫૫ 

૩ 
શ્રી એમ.એફ.ચામડીયા 

, 
 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
તિસનગ૨ 

૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ - - - 
િાલકુા સેિા સદન , 

તિસનગર પીન કોડ-૩૮૪૩૧૫ 

૪ 
શ્રી િી.એમ.પટેલ 

 
પેટા તિજોરી અતિકારી કડી ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ - - - 

મામલિદા૨ 
કચેરી ના કમ્પાઉસડમા,ં 
પીન કોડ-૩૮૨૭૧૫ 

૫ 
શ્રી એચ.એસ.પરમાર 

 

પેટા તિજોરી અતિકારી, 
તિજાપ૨ુ 

૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ - - - 
જૂની મામલિદા૨ 

કચેરી ના કમ્પાઉસડમા,ં 
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પીન કોડ-૩૮૨૮૭૦ 

૬ 
શ્રી િી.એન.પટેલ 

 
પેટા તિજોરી અતિકારી, ખેરાલ ુ ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ - - - 

િાલકુા સેિા સદન 
ખેરાલુપીન કોડ-        ૩૮૪૩૨૫ 

૭ 
શ્રી એ.ડી.સિુાર 

 

પેટા તિજોરી અતિકારી, 
બેચરાજી 

૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ - - - 

જજલ્લા મધ્યથિ બેંકની 
પાછળ,કનરુ્ાઇ જોષીના મકાનમા,ં 

પીન ્કોડ-૩૮૪૨૧૦ 

કનરુ્ાઇ જોષીના મકાનમા ં
(૧૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પાટિ 

૧ શ્રી ડી. આર. પરીખ 
પેટા તિજોરી અતિકારી

−  તસધ્િપરુ ૦૨૭૬૭ ૨૨૦૩૯૪   𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− 𝑠𝑖𝑑𝑑ℎ𝑝𝑢𝑟 @𝑔𝑢𝑎𝑗𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛. 

પેટા તિજોરી કચેરી, મામલિદાર  

ઓહફસની બાજુમા,ં તસપપરુ. 

૨ શ્રી એલ. િ. પ્રજાપિી 
પેટા તિજોરી અતિકારી

−  ચાિથમા ૦૨૭૩૪ ૨૨૨૨૦૬   𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− 𝑐ℎ𝑎𝑛 @𝑔𝑢𝑎𝑗𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛. 

પેટા તિજોરી કચેરી, સીિીલ કોટમની  
બાજુમા,ં ચાિથમા. 

૩ શ્રી જી. કે. રાિા પેટા તિજોરી અતિકારી −  િારીજ ૦૨૭૩૩ ૨૯૨૨૧૦   𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− ℎ𝑎𝑟𝑖𝑗 @𝑔𝑢𝑎𝑗𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛. 

પેટા તિજોરી કચેરી, 
જી. ઇ. બી. ઓહફસની બાજુમા,ં િારીજ 

૪ શ્રી એન. િ. રાિલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી

−  રાિનપરુ ૦૨૭૪૬ ૨૭૭૨૨૭   𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠
− 𝑟𝑎𝑑ℎ𝑎𝑛𝑝𝑢𝑟 @𝑔𝑢𝑎𝑗𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛. 

પેટા તિજોરી કચેરી, 
ટેણલફોન એિચેસજ્ની સામ,ે રાિનપરુ 

(૧૫) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, હિિંમિનગ૨ 

૧ શ્રી ડી આર ર્ટ્ટ પેટા તિજોરી અતિકારી, પ્રાતંિજ ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ - - 
subtrs-prantij-

sab@gujarat.gov.in 
નગરપાલીકા સામ ેપ્રાતંિજ 

૨ શ્રી બી એચ અસારી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

તિજયનગર 
૦૨૭૭૫ 

૨૫૪૦૪૪ 

 
- - 

subtrs-vijay-
sab@gujarat.gov.in 

સીિીલ કોટમ  ની બાજુ મા ં
તિજયનગર 

૩ શ્રી એસ જી લિુાર પેટા તિજોરી અતિકારી, ઇડર ૦૨૭૭૮ 

 

૨૫૦૭૬૫ 

 
- - 

subtrs-idar-
sab@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કમ્પાઉસડ ઇડર         

જી સા કા 

૪ શ્રી એન એચ પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી ખેડબ્રહ્મા ૦૨૭૭૫ 
૨૨૦૩૬૫ 

 
- - 

subtrs-khedb-
sab@gujarat.gov.in 

૧૦૫ િાલકુા સેિા સદન ખેડબ્રહ્મા 
જી સા કા 

mailto:subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in
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૧૬) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ (બનાસકાઠંા) 

૧ શ્રી.પી.જી.ચૌિાિ પેટાતિજોરીઅતિકારીશ્રી,ડીસા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - 
રિ.ેરબારી ટેકરા. ડીસા િા.ડીસા 

જજ.બ.કા 

૨ શ્રી.ડી.એ.ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી શ્રી, દાિંા ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૪૨૭૯૦૫૩૫૩ - - 
મ.ુપો.પજુપરુ રે.શ્યામર્ાઈ 

પટેલના મકાનમા ં

૩ શ્રી આર.પી.િાિિરા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

શ્રી,તશિોરી 
૦૨૭૪૭ 

૨૩૩૭૭૩ 

 
૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - જનિા સોસાયટી, તશિોરી જજ.બ.કા 

૪ શ્રી.પી.ય.ુત્રીિેદી 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

શ્રી,િાનેરા 
૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૬૦૫૬૯૨ - - તશિ શસ્ક્િ સોસાયટી િાનેરા 

૫ શ્રી.િી.સી.પચંાલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

શ્રી,હદયોદર 
૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - 

કિાટમરન-ં૧૨/૧૨ પે.તિ.કની .સામે 
હદયોદર 

૬ શ્રી.આઈ.કે.પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી શ્રી,િરાદ ૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - 
રાિેક્રુષ્િ સોસાયટી ગાયત્રી 

િાઈથકુલની પાછળ િરાદ જજ.બ.કા 
(૧૭) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, જુનાગઢ 

૧ શ્રી જી.એન .િાઢેળ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૪૭૮ ---- ---- 
Subtrs-bhesan-

jun@gujrat.gov.in 
પોલીસ થટેશનની બાજુમા ર્ેંસાિ 

૨ શ્રી િ.બી .પાડં ે પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ ---- ---- 
Subtrs-visa-

jun@gujrat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ 

તિસાિદર 

૩ શ્રી પી.એસ .રાિલ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- 
Subtrs-mend-

jun@gujrat.gov.in 
કોટમ  ણબલ્ડીંગ મેંદરડા 

૪ શ્રી િી.એન .ખાનપરા પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ ---- ---- 
Subtrs-vanth-

jun@gujrat.gov.in 
મામલિદાર કચેરી પાસ ેિિંલી 

૫ શ્રી એન.એન .દેિરીયા પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ ---- ---- 
Subtrs-mana-

jun@gujrat.gov.in 
ગાિંીચોક ,માિાિદર 

૬ શ્રી આર.એસ .ગોસાઇ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ ---- ---- 
Subtrs-ksd-

jun@gujrat.gov.in 

પોલીસ થટેશન પાસ ે,ચાર ચોક ,

કેશોદ 

૭ શ્રી જી.આર .કછોટ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ ---- ---- 
Subtrs-mang-

jun@gujrat.gov.in 
િાલકુા પચંાયિ પાસ ે,માગંરોળ 
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૮ શ્રી એમ.એલ .કોડીયાિર પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- 
Subtrs-maliya-

jun@gujrat.gov.in 

હિરો િોસડાના શો રૂમ પાસ ેથટેશન 

રોડ માણળય િાટીના 
(૧૮) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પોરબદં૨ 

૧ શ્રી એમ.િી.િસોયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

કુતિયાિા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - -   

Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

પેટા  તિજોરી કચેરી, 
બાપનુાકા પાસ ેકુતિયાિા 

૨ એમ.સી.રાઠોડ 
પેટા   તિજોરી અતિકારી 

રાિાિાિ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ ------- - -  

Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

પેટા   તિજોરી કચેરી, 
દરબારગઢ ,રાિાિાિ 

(૧૯) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, જામનગ૨ 

૧ શ્રી એમ. કે. મકિાિા પેટા તિજોરી અતિકારી, જામ જોિપરુ ૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬ ૯૮૨૫૯૦૦૪૧૭ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર 

 કચેરી પાસ,ે જામ જોિપરુ 

૨ શ્રી આર. બી. ખાન પેટા તિજોરી અતિકારી, લાલપરુ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર 

 કચેરી પાસ,ે લાલપરુ 

૩ શ્રી િી. ડી. સઘંાિી પેટા તિજોરી અતિકારી, કાલાિડ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૮૧૪૦૧૨૧૦૮૬ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર  

કચેરી પાસ,ે કાલાિડ 

૪ શ્રી િી. કે. ઝાલા પેટા તિજોરી અતિકારી, ધ્ોલ ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૬૦૧૯૬૯૮૧૧ − − 
એસ. બી. આઇ. સામ,ે જુની  

મામલિદાર ઓફીસ પાસ,ે ધ્ોલ 

૫ શ્રી િ. કે. છાયા પેટા તિજોરી અતિકારી, જોડીયા ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર 

 કચેરી પાસ,ે જોહડયા 
(૨૦) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, આિદં 

૧ શ્રી િી.એન.પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી ઉમરેઠ ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮   
subtrs-umreth-

and@gujarat.gov.in 
કોટમ  કમ્પાઉસડ ,ઉમરેઠ 

૨ શ્રી એન.ટી. પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી બોરસદ ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫   
subtrs-borsad-

and@gujarat.gov.in 

િાલકુા પચંાયિ કમ્પાઉસડ 

બોરસદ 

૩ શ્રી આર.એસ.પઢીયાર પેટા તિજોરી અતિકારી ખરં્ાિ ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭   
subtrs-khambhat-

and@gujarat.gov.in 

િાલકુા સેિા સદન ત્રિ દરિાજા   ,

ખરં્ાિ 

૪ શ્રી એસ.એમ .પડંીિ પેટા તિજોરી અતિકારી પેટલાદ ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧   
subtrs-petlad-

and@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ   ,

પેટલાદ 

(૨૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, નડીયાદ 
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mailto:subtrs-borsad-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-khambhat-and@gujarat.gov.in
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૧ શ્રી આર .િી .ચોકસી પેટા તિજોરી અતિકારી  - ખેડા ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ ૮૧૨૮૬૭૨૦૨૮ --- 
subtrs-kheda-

khe@gujarat.gov.in 

રોહિિ િાસ પાસ ે,જી.ઇ.બી ઓફીસ 

પાછળ ,ખેડા 

૨ શ્રી િ .િ .ગઢિી 
પેટા તિજોરી અતિકારી  – 

કપડિજં 
૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૯૮૨૫૭૦૧૮૮૧ --- 

subtrs-kapad-
khe@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ ,

કપડિજં 

૩ શ્રી એ .એમ .શેખ પેટા તિજોરી અતિકારી  - ઠાસરા ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ ૯૭૨૪૧૬૯૫૮૨ --- 
Subtrs-thasra-

khe@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ 

ઠાસરા 
(૨૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ર્ાિનગ૨ 

૧ શ્રી ડી.એન.કામોઠી ઈ/ચા પેટા તિજોરી કચેરી મહિુા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- સેકે્રટરીયટ ણબલ્ડીંગ, મહિુા 
૨ શ્રી કે.જી.બારૈયા પેટા તિજોરી કચેરી િળાજા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- કોટમ  કમ્પાઉંડ, િળાજા 

૩ શ્રી એ.જી.સેિા પેટા તિજોરી કચેરી ગારીયાિાર ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪ -- -- -- 
મામ. કચેરી કમ્પાઉસડ, 

ગારીયાિાર 

૪ શ્રી ટી.એ.જોષી પેટા તિજોરી કચેરી િલ્લર્ીપરુ ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- 
મામ. કચેરી કમ્પાઉસડ, 

િલ્લર્ીપરુ 

૫ શ્રી એમ.્જી.ર્ટ્ટ પેટા તિજોરી કચેરી પાલીિાિા ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- પોલીસ થટેશન પાસ,ે પાલીિાિા 

૬ શ્રી એ.એમ.પારેખ પેટા તિજોરી કચેરી તશિોર ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- 
પ્રાિં કચેરીની બાજુમા,ં રાજકોટ 

રોડ, તશિોર 

(૨૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, અમરેલી 

૧ શ્રી ડી.ટી.જામરીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

સાિરકંુડલા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - દરબારગઢ, સાિરકંુડલા 

ર શ્રી  જી.બી.ડોબરીયા પેટા તિજોરી અતિકારી, િારી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - 
મામલિદાર કચેરી કમ્ પાઉસ ડ, 

િારી 

3 શ્રી  કે.પી.બોરીસાગર 
પેટા તિજોરી અતિકારી, રાજુલા 

(ઈ.ચા) 
૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - 

મામલિદાર કચેરી કમ્ પાઉસ ડ, 

રાજુલા 
૪ શ્રી એન.કે. સોજીત્રા પેટા તિજોરી અતિકારી, બગસરા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - પટેલિાડી પાસ,ે બગસરા 
૫ શ્રી બી.િ. બાિડા પેટા તિજોરી અતિકારી, બાબરા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૫૮ - - - મામલિદાર કચેરી કમ્ પાઉસ ડ, 
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બાબરા 
૬ શ્રી ડી.આર.કાલાિી પેટા તિજોરી અતિકારી, લાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૪૦૫૬૪ - - - જુના દરબારગઢ, લાઠી 

(૨૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, કચ્છ-ભજુ 

૧ શ્રી આઈ.એચ.સોિા .પે.તિ.અ.અંજાર ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫   
ડી સી કમ્પાઉસડ જીમખાન,થિામી 
તિિેકાનદં િાઇથકુલ પાસ ેઅંજાર 

૨ શ્રી પી.જી.િડીયા પે.તિ.અ  – ગાિંીિામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫   
એ-ડીિીઝન પોલીસ થટેશન પાસે 

કચ્છ કલા રોડ - ગાિંીિામ 

૩ શ્રી એચ .આર .દેિકા પે.તિ.અ.ર્ચાઉ ૦૨૮૩૭- ૨૨૪૦૫૦ ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮   મામલિદાર કચેરી પાસ ેર્ચાઉ 

૪ શ્રી એમ.આર.પટેલ પે.તિ.અ .રાપર ૦૨૮૩૦- ૨૨૦૦૧૯    
મામલિદાર કચેરી પાસ,ેડાબંકુા 

રોડ રાપર 

૫ શ્રી આર.એન.કોઠીિાડ પે.તિ.અ .દયાપર્ ૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૨૫૮૬૮૮૮૯   કોટમની સામ-ેદયાપર 

૬ શ્રી એન.કે.મોદી પે.તિ.અ .મુસંરા ૦૨૮૩૮- ૨૨૨૧૧૮ ૯૮૯૮૨૮૫૪૨૫   મામલિદાર કચેરી પાસ ેમસુરા 

૭ શ્રીમિી બી.િ.િોળકીયા. પે.તિ.અ .નખત્રાિા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ 
 

૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬ 
  મામલિદાર કચેરી પાસ-ેનખત્રિા 

૮ શ્રી આર.એસ.ઘોઘારી પે.તિ.અ .નલીયા ૦૨૮૩૧- ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪   પોલીસ થટેશન  , સામ ેનલીયા 
૯ શ્રી િી.ડી.ચૌિાિ પે.તિ.અ .માડંિી ૦૨૮૩૪- ૨૨૩૭૩૫ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮   બસ થટેશન  , પાસ ેમાડંિી 

(૨૫) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, િાપી 

૧ શ્રી ડી. બી. ચૌિરી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, સોનગઢ 

 
૦૨૬૨૬ ૨૨૨૦૯૫ ૯૦૯૯૨૭૬૯૧૪ − 

𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑠𝑜𝑛𝑔𝑎𝑑ℎ
− 𝑠𝑢𝑟@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

પેટા તિજોરી કચેરી સોનગઢ, 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ , 

િા. સોનગઢ, જજ. િાપી 

૨ શ્રી કે. એલ. ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી, િાલોડ ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૮૭૯૦૪૩૫૭૨  
𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑑
− 𝑠𝑢𝑟@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

પેટા તિજોરી કચેરી િાલોડ, 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ , 

િા. િાલોડ , જજ. િાપી 

૩ શ્રી એમ. એમ. શેખ પેટા તિજોરી અતિકારી, તનઝર ૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૪૨૮૫૭૮૬૨૯ − 
𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑠 − 𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟
− 𝑠𝑢𝑟@𝑔𝑢𝑗𝑎𝑟𝑎𝑡. 𝑔𝑜𝑣. 𝑖𝑛 

પેટા તિજોરી કચેરી તનઝર, 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ  

િા. તનઝર, , જજ. િાપી 
(૨૬) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, આિિા-ડાગં 
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-શસૂય- 
(૨૭) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, મોરબી 

૧ શ્રી બી.આર.િાઢેર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,માળીયા મીંયાિા 
૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ - - 

subtrs-maliyami-
raj@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉંડ 

,માળીયા તમયાિા 

૨ શ્રી.એ.એફ.દાઉદી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િળિદ 
૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - - 

subtrs-halvad-
snr@gujarat.gov.in 

જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉંડ , 

િળિદ 

૩ શ્રી િી.એસ.િરજીયા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િાકંાનેર 
૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ - - 

subtrs.wankaner-
raj@gujarat.gov.in 

દાિાપીઠની પાસ ેિાકંાનેર 

(૨૮) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, બોટાદ 

-શસૂય- 
(૨૯) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ગીર સોમનાિ 

૧ શ્રી એચ.કે.મહિપાલ 
ઇ.ચા.પેટા તિજોરી 
અતિકારીશ્રી,ઉના 

૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ - - 
subtrs-talala-jun 
@gujarat.gov.in 

કોટમ  કમ્પાઉસડ - ઉના  

૨ શ્રી.એમ.િી.ઝાલા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,કોડીનાર 
૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ - - 

subtrs-una-jun 
@gujarat.gov.in 

કોટમ  કમ્પાઉસડ - કોડીનાર  

૩ શ્રી એસ.એચ..જોષી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િાલાળા 
૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ - - 

subtrs.kodi-jun 
@gujarat.gov.in 

જુની પોલીસ લાઇન બસ થટેસડ 

પાસે - િાલાલા  

(૩૦) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, મહિસાગર 

૧ શ્રી એસ. એ. મલેક 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

બાલાતશનોર 
   - - તનશાળ ચોક, બાલાતશનોર 

૨ શ્રી બી. આર. બારીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

સિંરામપરુ 
૦ર૬૭પ રર૦૧૧ર  - - 

પેટા તિજોરી કચેરી, સિંરામપરુ 
મામલિદાર ઓફીસ કેમ્ પસ, 

સિંરામપરુ 

૩ શ્રી એસ. એન. પટેલીયા પેટા તિજોરી અતિકારી કડાિા ૦ર૬૭પ ર૩૬૮૧૭  - - 
પેટા તિજોરી કચેરી, કડાિા 
મામલિદાર ઓફીસ કેમ્ પસ, 
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કડાિા 
(૩૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, દેિભતુમ દ્વારકા 

૧ શ્રી આર ડી ઝાલા પેટા તિજોરી અતિકારી,દ્વારકા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ - - - 
દીિા દાડંી પાસ,ે િાલકુા સેિા 

સદન દ્વારકા 

૨ શ્રી િ.આર.રાયઠઠા 
પેટા તિજોરી અતિકારી,જામ 

કલ્યાિપરુ 
૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ - - - 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ, જામ 

કલ્યાિપરુ 

૩ શ્રી િાય.આર.ગોથિામી પેટા તિજોરી અતિકારી,ર્ાિિડ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ - - - 
મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ, 

રિજીિ પરા ર્ાિિડ 

(૩૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, અરિલ્લી-મોડાસા 

૧ શ્રી એલ. એસ. બોદર પેટા તિજોરી અતિકારી ર્ીલોડા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ v v 
subtrs − Bhiloda
− sab@gujarat. gov. in. 

જુની મામલિદાર કચેરી પાસે  
ર્ીલોડા 

૨ શ્રી એમ. િ. પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી મેઘરજ ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯ v v 
subtrs − Meghraj
− sab@gujarat. gov. in. પોલીસ થટેશન પાસ ેમેઘરજ 

૩ શ્રી બી. એમ. પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી બાયડ ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮ v v 
subtrs − Bayad
− sab@gujarat. gov. in. 

મામલિદાર કચેરી
/પ્રાિં કચેરી  પાસ,ે બાયડ 

(૩૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, છોટા ઉદેપરુ 

૧ શ્રીમિી કે. બી. ર્ાિસાર પેટા તિજોરી અતિકારી સખંેડા ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ − − 
subtrs − sankheda
− vad@gujarat. gov. in 

િાલકુા સેિા સદન મ.ુ પો 
. િા. સખંેડા, જજ. છોટાઉદેપરુ 

૨ શ્રી િ. િ. િિકર 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

િિપરુપાિી ૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૬૩૮૫૩૮૩૯૪ − − 
subtrs − jetpavi − vad
− vad@gujarat. gov. in 

િાલકુા સેિા સદન  મ.ુ રિનપરુ, 

 િા. િિપરુપાિી, જજ. છોટાઉદેપરુ 

૩ શ્રી એચ. જી. પટેલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

નસિાડી ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ 
૯૯૭૪૪૪૧૯૦૪ 

 
− − 

subtrs − naswa − vad
− vad@gujarat. gov. in 

મામલિદાર કચેરી પાસ,ે મુ.ં પો 
. િા. . નસિાડી, જજ. છોટાઉદેપરુ 
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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 કામકાજના હદિસ ે કામકાજના શતનિા૨ના હદિસ ે દ૨ મહિનાની ૧૫મી િારીખ અન ેમહિનાના 
છેલ્લા કામકાજના હદિસ ે

૧. િમામ બેસકીંગ પેટા તિજોરી 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 )તનયમ સગં્રિ  -૨) 
 

અતિકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફ૨જો 
 

૩.૧ સથંિાના અતિકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફ૨જોની તિગિો આપો 
 

)૧) અતિક તિજોરી અતિકારી / પેટા તિજોરી અતિકારી 
 

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

        અંતિમ ચકુિિાના બીલો મજું૨ ક૨િા. 
(૨) જાિ૨ે જનિા અને થટેમ્પ િેસડરોને માગંિી મજુબના થટેમ્પ પરુા પાડિા. 
(૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરીને તનયિ હદિસોએ હિસાબો મોકલિાની કાયમિાિી. 
(૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરીને હિસાબ િિા ૫ત્રકો તનયતમિ મોકલિા અને કોઈ પ્રકા૨ની ગ૨ેરીતિ ના  
        અ૫નાિાય િે અંગેની ચકાસિી ક૨િી. 
(૫) થટેમ્પનો જથ્િો જાળિિો અન ેહકિંમિી જિસો/ ખાિાકીય રોકડ પેટી, ચ ૂટંિી સાહિત્ય તિગરેેની જાળિિી  
        ક૨િી અન ેિેની સમયાિંરે ખરાઈ ક૨િી. 
(૬) પેટા તિજોરી કચેરીના રોજીંદા કામકાજ ૫૨ દેખરેખ. 

(૭) પેટા તિજોરી કચેરીને બેંક િ૨ફિી મળેલા દૈતનક લેિડ-દેિડના વ્યિિારોને લગિા બેંક થક્રોલની  
        ચકાસિી કરીને િેની ખિિિી ક૨િાની કાયમિાિી. 
(૮) તિજોરી અતિકારીના સ૫ંકમમા ં૨િીને નાિાકંીય લેિડ દેિડના હકથસામા ંમાગમદશમન આ૫વુ.ં 
(૯) પેસશનરોની િાષમહક િયાિીની ખરાઈ ક૨િી. 

 
)૨) તસનીય૨ અન ેજુતનય૨ કા૨કુનોની કામગીરી :- 

 

૧. કાઉસટ૨ ૫૨ અતિકૃિ સદેંશિાિકના ઓળખ કાડમની િિા અિ૨ જિ૨ 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 તનર્ાિિા િિા સમયાિંરે સેસશસ ક૨વુ.ં 
૬. ચેકના હિસાબો િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 
૭. બીલોની તનયમોનસુા૨ ચકાસિી કરીને અતિક  તિજોરી અતિકારી/ પેટા તિજોરી અતિકારીની મજુંરી  
        અિ ે૨જુ ક૨િા. 
૮. િાિંા િઠેળના બીલો ચેક શાખાન ેમોકલિાની કામગીરી. 
૯. ગાૂસટના હકુમોની ચકાસિી અન ેફાઈલીંગ ક૨વુ.ં 
૧૦. પેસશન પેમેસટ ઓડમ૨ મળિા િેની નોંિ પીપીઓ ૨જીથટ૨/ લેજ૨મા ંક૨િી. 
૧૧. પેસશનરોના માતસક પેસશન બીલો િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી 
૧૨. પેસશનના ચુકંિિાનંી નોંિ લેજ૨મા/ં પીપીઓમા ંક૨િાની કામગીરી. 
૧૩. પેસશન૨ની ૨જુઆિના તનકાલની કામગીરી. 
૧૪. પેસશન૨ના િાષમહક આિકના પ્રમાિ૫ત્ર િૈયા૨ કરીને પેસશનરોને ૨િાના ક૨િાની કામગીરી. 
૧૫. ડ ેબકુ (ડઈલી શીટ) િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 
૧૬. ચલિ એસફેશમેસટ ૨જીથટ૨ તનર્ાિવુ.ં 
૧૭. હિસાબી શાખાની કેશબકુ તનર્ાિિી. 
૧૮. રીઝિમ બેંક ઓફ ઈન્સડયા હડપોઝીટનુ ં૨જીથટ૨ િૈયા૨ ક૨વુ.ં 
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૧૯. આિક ખચમના મેળિિાનંી કામગીરી. 
૨૦. ખચમના િાઉચ૨ ૫ત્રક સબંતંિિ ઉપાડ અતિકારીને મોકલિાની કામગીરી 
૨૧. હિસાબી કામગીરીને લગિા ૫ત્ર વ્યિિા૨. 

૨૨. િાડમિે૨ની જાળિિીની કામગીરી. 
૨૩. થટેમ્પ િેસડ૨ ઘ્િારા ૨જુ િયેલ થટેમ્પની માગંયાદીની ચકાસિી કરીને માગંિાયાદી મજુબ થટેમ્પના  
        જથ્િાની ફાળિિી ક૨િાની કામગીરી. 
૨૪. થટેમ્પ િેસડ૨ ઘ્િારા થટેમ્પની ર્૨પાઈ કરેલ ૨કમના ચલિની ચકાસિી ક૨િાની કામગીરી. 
૨૫. થટેમ્પના હિસાબો તનર્ાિિાની િિા િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 
૨૬. માસના અંિ ેથટેમ્પનો સલસ માઈનસ મેમો િૈયા૨ ક૨િો. 
૨૭. રોકડ પેટીઓ  હકિંમિી િથતઓુ, સીલબિં પેકેટો તિગરેેના ૨જીથટરો તનર્ાિિા 
૨૮. ચેક બકુ, રીઝિમ બેંક ઓફ ઈન્સડયાના ડ્રાફટના ફોમમ, કેશ ઓડમ૨ના ફોમ્સમના ૨જીથટરો તનર્ાિિા. 
૨૯. માગમ અને મકાન તિર્ાગ, નમમદા નળ સ૫ંતત્ત અન પાિી પ૨ુિઠા તિર્ાગ િિા િન અને ૫યામિ૨િ  

        તિર્ાગના ચેકિી નાિા ંઉપાડિાની સત્તા િરાિિા ંઉપાડ અતિકારીઓને િેમજ પીએલએ ના િિીિટ   

        કિામન ેચેકબકુો પરુી પાડિી. 
૩૦. જુદા જુદા પ્રકા૨ની હડપોઝીટના હિસાબો તનર્ાિિાની કામગીરી. 
૩૧. હડપોઝીટના રીફડંના ચુકંિિાનંી કામગીરી. 
૩૨. પીએલએના હિસાબો તનર્ાિિાની કામગીરી. 
૩૩. ૫સમનલ હડપોઝીટ/ પીએલએના મેળિિાનંી કામગીરી. 
૩૪. હડપોઝીટ શાખાને લગિા ૫ત્ર વ્યિિા૨ની કામગીરી. 
૩૫. પેટા તિજોરીના રેકડમન ુ ંતનયમોનસુા૨ િગીક૨િ કરી િેની જાળિિી ક૨િાની કામગીરી. 
૩૬. પેટા તિજોરી કચેરીની દૈતનક જરૂરીયાિ મજુબની ૫૨ચ૨ુિ ચીજિથતઓુની ખરીદી ક૨િાની. 
૩૭. પેટા તિજોરી કચેરીના ઉ૫યોગ માટેના જરૂરી થટેશનરી િિા ફોમમથ ના ઈસડટે િૈયા૨ કરી જજલ્લા તિજોરી  
        કચેરીને મોકલિાની િેમજ જજલ્લા તિજોરી િ૨ફિી ફોમમથ  િિા થટેશનરીનો જથ્િો મળ્યેિી િેનો  
        હિસાબ તનર્ાિિાની કામગીરી. 
૩૮. રેકડમની જાળિિીની સમયમયામદા પરુી િયેિી િેના નાશ /તનકાલ ક૨િાની કામગીરી. 
૩૯. લેખન સામગીૂ અન ેડડેથટોકની િથતઓુનુ ં૨જીથટ૨ તનર્ાિિાનુ ં
૪૦. પથુિકોનુ ંલાઈબ ૂે ેરી ૨જીથટ૨ તનર્ાિવુ ં
૪૧. િકમશીટ તનર્ાિિી માસાસિ ેતિજોરી અતિકારી સમિ ૨જુ ક૨િી. 
૪૨. થિાયી હકુમોની ફાઈલ તનર્ાિિી. 
૪૩. માતસક ૫ગા૨ બીલો અન ેઅસય ર્થ્િાના બીલો િૈયા૨ ક૨િા. 
૪૪. િાજરી ૫ત્રક, ૫૨ચ૨ુિ ૨જા હિસાબ િગેરે તનર્ાિિા. 
૪૫. કાયમી પેશગી િેમજ કેશબકુની તનર્ાિિી ક૨િી. 
૪૬. ટપાલ સ્થિકા૨િી, મોકલિી અન ેિિચેિી ક૨િી. 
૪૭. કચેરીનુ ંબિટ િૈયા૨ ક૨વુ.ં 
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પ્રક૨િ - ૯ )તનયમ સગં્રિ  -૩) 
તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 
 
 

૯.૧ જુદા જુદા મદૂુાઓ અંગે તનિમય લેિા માટે કઈ કાયમ૫ઘ્િતિ અનસુ૨િામા ંઆિ ેછે? 
 

ગજુરાિ તિજોરી તનયમો - ૨૦૦૦ િિા હિસાબ તનયમ સગંિૂ ર્ાગ-૨ની જોગિાઈઓ  અન ે
સચૂનાઓ મજુબ 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 ંઉલ્લેખ કરેલ તિગિ ેતનિમય લેિામા ંઆિ ેછે. 

 
 
 

૯.૩ તનિમયન ેજનિા 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 ંિના મિંવ્ય લેિાના  છે િે અતિકારીઓ કયા છે? 
પેટા તિજોરી અતિકારી/ કમમચારીગિના મિંવ્યો ઘ્યાન ેલેિાય છે. 

 
 
 

૯.૫ તનિેય લેના૨ અંતિમ સત્તાતિકારી કોિ છે? 
પેટા તિજોરી અતિકારી 
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૯.૬ િ અગત્યની બાબિો ૫૨ જાિ૨ે સત્તાતિકારી દિારા તનિમય લેિામા ંઆિ ેછે િેની માહિિી   અલગ 
રીિે  

નીચેના નમનુામા ંઆપો 
 

૧ િના ૫૨ તનિમય લેિાના૨ છે િે તિષય પેટા તિજોરી કચેરીની કામગીરીને  લગિા 
િમામ તનિમયો 

૨ માગમદશમક સચુન/હદશા તનદેશ જો કોઈ 
િોય િો 

ગજુરાિ તિજોરી તનયમો ૨૦૦૦ િિા 
હિસાબ તનયમ સગંિૂ ર્ાગ-૨ની 

જોગિાઈઓ અનસુા૨ 
 

૩ અમલની પ્રહકયૂા ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦  મજુબ 
િકક દાિાઓની ચકાસિી 

૪ તનિમય લેિાની કાયમિાિીમા ંસકંળાયેલ 
અતિકારીઓના િોદૂા 

અતિક તિજોરી અતિકારી/પેટા તિજોરી 
અતિકારી 

૫ ઉ૫૨ જિાિેલ અતિકારીઓના સ૫ંકમ 
અંગેની માહિિી 

કચેરીના નોહટસ બોડમ ઉ૫૨ તિગિિા૨ 
માહિિી ઉ૫લેિ છે િેમજ પ્રક૨િ-૮ મા ં

તિગિ ેઉ૫લેિ છે. 
૬ જો તનિમયિી સિંોષ ન િોય િો કયા ંઅન ે

કેિી રીિે અપીલ ક૨િી? 

તનયામક, હિસાબ અન ેતિજોરી તનયામકની 
કચેરી, તિમા અન ેલેખા ર્િન, ેલોક 

ન.ં૧૭, ડો.જીિરાજ મિિેા ર્િન સકુંલ, 
સેકટ૨-૧૦-બી, ગાિંીનગ૨ તિગિિા૨ 
લેણખિમા ં૨જુઆિ ક૨િાની ૨િશેે. િનો 

સ૫ંકમ નબં૨: 
૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૦૬ 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૩૭૭ (અંગિ) છે િેમજ 
ઈમેઈલ એડ્રસેઃમ્્ચઈ્મ્ેત ્% નગ્વ્ેચ્બત્ ્નઃ્-

ઈત્ય છે. 
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પ્રક૨િ-૧૫ )તનયમ સગં્રિ  -૪) 
 

કાયો ક૨િા માટે નહકક કરેલા િો૨િો 
(પેટા તિજોરી કચેરીઓ) 

 
કામના તનકાલ અંગેના િો૨િો અન ેસમય મયામદા 

 
૧. ડીપોઝીટ રીફડંના બીલ પાચં હદિસ 

૨. પેસશનનુ ંપ્રિમ ચકુિણ ુિિા ગ ૂે ેજયઈુટી અન ે
રૂપાિંરીિ પેસશનની ચકુિિી 

જરૂરી દથિાિેજો સાિ ેરૂબરૂ ઉ૫સ્થિિીના 
ેં િધમુા ંિધ ુત્રિ હદિસમા ં

૪. કામચલાઉ િિારાનુ ંચકુિણુ ં મજુંરી હકુમ પ્રાસિી ૫છીના માસમા ં
૫. પેસશનના પી.પી.ઓ.ની અસય જજલ્લા તિજોરી કે 

બેંકમા ંિબદીલી અંગ ે

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 ંજમા કરાવ્યાનુ ંપ્રમાિ૫ત્ર અ૨જી પ્રાસિી બાદ ચૌદ હદિસમા ં
૯. થટેમ્પ િેસડ૨ને થટેમ્પ પરુા પાડિા મગંળિાર અન ેશકુિૂાર પ્રતિ સસિાિ 

૧૦. દથિાિેજો ૫૨ ણચ૫કાિિાનો થટેમ્પ રુ. ૧૦૦૦/- સિુી નાિા ંર્યામનુ ંઅસલ 
ચલિ ૨જુ કરે િે જ હદિસે, િેમજ 

રુ.૧૦૦૦/- િી િધ ુરકમ માટે બીજા 
હદિસે બેંકમાિંી થક્રોલ્સ સાિે ચકાસિી 

કયામ બાદ્ 
 
 

૧૧. આિકિરેો ર્૨ના૨ 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. 
 નાગહરકો િિા અ૨જદારોના સચુનોને આિકા૨િામા ંઆિશ.ે 

 અતિકા૨૫ત્રની સમયાિંરે સમીિા કરી જરૂરી 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 મજુબ આપો. 
 

દથિાિેજનુ ંનામ/મિાળુ ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

દથિાિેજનો પ્રકા૨ હિસાબ તનયમ સગંિૂ ર્ાગ-૨ 

દથિાિેજ પ૨ુત ુટંુકુ લખાિ ઉ૫૨ ૧ અન ે૨ મજુબ 

વ્યહકિન ેતનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ સગંિૂ 

અન ેદફિરોની નકલ અિીંિી મળશ.ે 

તનયિ હકમિે િેચાિ માટે સ૨કારી બકુ ડપેોમા ં

ઉ૫લેિ. 

તિર્ાગ દ્વારા તનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ 

સગંિૂ અન ેદફિ૨ની નકલ માટે લેિાિી ફી. 

સ૨કારી બકુ ડપેો અમદાિાદ, િડોદરા િિા 
રાજકોટમાિંી ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

રૂા.૧૮૮-૦૦ની હકિં િિા હિસાબ તનયમ સગંિૂ ર્ાગ-
૨ રૂા.૨૦-૦૦ ની હકિંમિ ેિેચાિિી ઉ૫લેિ. 
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પ્રક૨િ - ૬ (તનયમ સગં્રિ  -૬) 
જાિ૨ે િતં્ર અિિા િો તનયતં્રિ િઠેળની વ્યહકિઓ પાસેના દથિાિેજોની કિાઓ અંગેનુ ં૫ત્રક 

 
અ.ન.ં દથિાિેજની 

કિા 
દથિાિેજનુ ંનામ અન ેિેની એક લીટીમા ંઓળખાિ દથિાિેજ મેળિિાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

નીચેની વ્યહકિ પાસે 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 

અતિક /પેટા તિજોરી અતિકારી 

(૨) --''-- િાિન/મકાનન ેલગિા જ૨ેુરી 
દથિાિેજો 

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 એગીેૂમેસટ ૨ િષમ સિુીના --''-- --''-- 
(૬) --''-- સીનીયોરીટી લીથટ સાચિિી - ૫ િષમ સિુી --''-- --''-- 
(૭) --''-- ફોડ કેસ ,કોટમ  કેસ , ગિમમેસટ 

ઈસકિાયરી, થટાફ ઈસકિાયરી. 
સાચિિી - ૩૦ િષમ અિિા ઈસકિાયરી ચાલ ુ

િોય ત્યા ંસિુી 
--''-- --''-- 

(૮) બકુશાખા ચલિ સાચિિી - ૩ િષમ --''-- --''-- 
(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 --''-- --''-- 
(૧૪) --''-- કેશબકુ)રીસીસટ) (પેમેસટ) સાચિિી - ૩૦ િષમ --''-- --''-- 
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(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 --''-- --''-- 
(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) --''-- લેસસ હડપોઝીટના િાષમહક થટેટમેસટ સાચિિી - કાયમી --''-- --''-- 
(૨૨) પેસશન શાખા પી.પી.ઓ ૨જીથટ૨ ગેૂજયઈુટી, 

કોમ્યટેુશન, 
પેસશન પેમેસટ ૨જીથટ૨ 

સાચિિી - ૧૦ િષમ --''-- --''-- 

(૨૩) --''-- પ્રોિીઝનલ પીપીઓ ઈશ્ય ુિિા 
ગેૂજયઈુટી 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 િિા 
હડથસયટુકેસ ચાલ ુિોય ત્યા ંસિુી 

સાચિિી - ૩ િષમ 
 

સાચિિી - ૩ િષમ 

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

(૨૬) થટેમ્પ શાખા થટેમ્પના ઈસડસેટ અન ેસબસીડીયરી 
પે૫સમ 

સાચિિી - ૧ િષમ --''-- --''-- 

(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 --''-- --''-- 
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(૩૦) પેટા તિજોરી 
કચેરી 

ડ ેબકુ સાચિિી - ૩૦ િષમ --''-- --''-- 
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પ્રક૨િ - ૫ )તનયમ સગં્રિ  -૭) 
 
નીતિ ઘડિ૨ અિિા નીતિના અમલ સબંતંિ જનિાના સભ્યો સાિ ે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 જનિા સાિ ેસીિો સ૫ંકમ નિીિિ 
િોય આિી વ્યિથિા તનયિ િયેલ નિી. 

 
 

પ્રક૨િ - ૭ )તનયમ સગં્રિ  -૮) 
 

િેના ર્ાગ િરીકે ૨ચાયેલી બોડમ, ૫હરષદ, સતમતિઓ અન ેઅસય સથંિાઓનુ ં૫ત્રક 
 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 
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તનયમ સગં્રિ -૯ 
અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની માહિિી-પસુ્થિકા-)ડીરેકટરી) 

 

 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ અમદાિાદ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીમિી જી.એન ઠકકર પે.તિ.અતિ. સોલા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦  - -  

૨ શ્રી જી.ડી ડોહડયા ના.હિ.સોલા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૯૭૨૩૨૪૨૭૫૫ - - 
મ.ુ રામપરુા, પોથટ- શેખલા, િા. સાિદં 

જી. અમદાિાદ 

૩ શ્રીમિી ટી પી ચૌિરી ના.હિ.સોલા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ 
૨૭૬૬૩૯૦૦ 

૯૪૨૬૬૦૩૯૦૦ 
સોલા  

૧૫ સીધ્િીતિનાયક બગંલો તિર્ાગ-૨ 

સોલા ર્ાગિિ તિધ્યાપીઠ સામે , 

િાટલોડીયા, અમદાિાદ 

૪ ખાલી જગ્યા  ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦  - -  

૫ શ્રી.એમ.એમ.િાઘલેા ૫ટાિાળા સોલા ૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ ૯૯૨૫૭૦૧૧૭૩ - - 
આઈ/૪૩, અજુ મન એિસય,ુ , ઘાટલોડીયા, 

અમદાિાદ. 

૬ શ્રી બી.પી. િાઘલેા પે.તિ. અ.  િોળકા ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ 
૯૯૨૪૬૨૦૩૦૫ 

 
  

એ/૧૦૮૬ રાજીિપાકમ  સોસાયટી,આહદનાિ 

નગર, ઓઢિ, અમદાિાદ. 

૭ શ્રી આર.એન.સોલકંી જુ.કલાકમ  ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૯૭૯૫૦૨૭૧૧ િોળકા  
ગામ-ગુદંી િા.િોળકા પો.લોિલ 

ભરુખી.જી.અમદાિાદ 

૮ શ્રી એસ.પી.મસાિી જુ.કલાકમ  ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ ૯૭૧૪૧૪૧૧૦૮ િોળકા  
ગામ- બદ૨ખા, િાલકુો-િોળકા, જજ. 

અમદાિાદ 

૯ ખાલી જગ્ યા        

૧૦ શ્રી એસ.આર ચાિડા પે.તિ. અતિકારી ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૭૨૩૫૪૯૮૫૮ તિરમગામ ્ - ચામુડંાનગર, મ.ુપો.ગલિરા િા. માિસા, 
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તિ૨મગામ જી. ગાિંીનગર 

૧૧ શ્રી િી.એમ.પહઢયાર જુ.ક્લાકમ  તિ૨મગામ ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૯૭૮૨૫૫૯૭૭ તિરમગામ ્ - મ.ુપાિશીિા,િા.લીંબડી.જી.સરુેંસરનગર 

૧૨ શ્રી એ.એસ.મલેક ૫ટાિાળા  તિ૨મગામ ૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ ૯૭૨૫૦૯૯૮૬૧ - - 
કાઝીની મણંઝદની પાસ,ે ૫૨મા૨ફળી, મ.ુ 

તિ૨મગામ 

૧૩ શ્રી એ.એચ સમુરા પે.તિ. અ.  િધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩  - -  

૧૪ શ્રી િ એન મકિાિા પેટા હિસાબનીશ િધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૯૩૭૭૭૩૩૦૮૧ - - 
૧૧,સજંીિની સોસાયટી, પોલીસ થટેશન 

પાછળ, બાિળા 

૧૫ શ્રી કે.આઈ.મારૂ જુ.કલાકમ   િધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૯૨૭૬૧૦૩૦૭૬ - - 
સદં૨કુિા રોડ, ચાદંશાની િાડી પાછળ, 

િધંકુા જજ. અમદાિાદ 

૧૬ શ્રી આર.બી.જાદિ ૫ટાિાળા  િધંકુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ ૮૧૪૧૭૦૨૫૦૧ - - 
સરકારી િસાિિ ેલોક-૧૮,રૂમ ન6-

૧૪,આલીશાન કોમ્સલિે ની પાછળ,િધંકુા 
૧૭ શ્રી આર.પી ઠાકોર પે.તિ. અ. સાિદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ ૯૭૨૫૩૪૬૫૭૪    

૧૮ શ્રીમિી ડોલી િષમદર્ાઇ મિિેા પેટા હિસાબનીશ સાિદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧  - - 
સલોટ ન-ં૧૦૧/૧,ર્સ્ક્િનગર.િળાજા 

રોડ,ર્ાિનગર 

૧૯ શ્રી આ૨.એન.મકિાિા ૫ટાિાળા  સાિદં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ ૭૫૬૭૭૪૯૨૨૭ - - 
૧૦, ઉતમયાપાકમ   સોસાયટી, નળસરોસ૨ 

રોડ, સાિદં, મ.ુ સાિદં 

 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ અમરેલી જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી કે.પી.બોરીસાગર 
(ઇ.ચા)પેટા તિજોરી 
અતિકારી, રાજુલા 

૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ફ્રેંડ સોસાયટી, રાજુલા 
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૨ શ્રી એલ.બી.સાખટ જુનીયર કલાકમ , રાજુલા ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ગોકુલ નગર, રાજુલા 
૩ શ્રી ય.ુકે.જલાલી પટાિાળા, રાજુલા ૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - ગોકુલ નગર, રાજુલા 

૪ શ્રી ડી.ટી.ઝામરીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

સાિરકંુડલા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - રેલ્ િે થ ટેશન પાસ,ે સાિરકંુડલા 

૫ શ્રી િ.એમ.ગોથિામી 
સિાયક જુનીયર કલાકમ , 

સાિરકંુડલા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - સરકારી િસાિિ, સાિરકંુડલા 

૬ શ્રી કે.પી.બોરીસાગર 
પેટા હિસાબનીશ, 

સાિરકંુડલા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - િાિસિી રોડ, સાિરકંુડલા 

૭ શ્રી પી.એસ.જોષી પટાિાળા, સાિરકંુડલા ૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - 
સરકારી કિાટસમ, િાિસિી રોડ, બી-,૯ 

સાિરકંુડલા 

૮ શ્રી એન.કે.સોજીત્રા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

બગસરા 
૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - સરદાર ચોક, બગસરા 

૯ શ્રી એચ.એમ.મિિેા જુનીયર કલાકમ , બગસરા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - પોથટ ઓહફસ, બગસરા 
૧૦ શ્રી ય.ુએન.ચોિાિ જુનીયર કલાકમ , બગસરા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - સરદાર ચોક, બગસરા 
૧૧ શ્રી ઝેડ.એ સગિાન પટાિાળા, બગસરા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - આરબિાડા, બગસરા 

૧૨ શ્રી બી.િ,.બાિડા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

બાબરા 
૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - િારપરા, બાબરા 

૧૩ શ્રી પી.એલ.કરકર 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

બાબરા 
૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - પરિાડીયાની િાડી, બાબરા 

૧૪ શ્રી એમ.પી.મિિેા જુનીયર કલાકમ , બાબરા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - પરિાડીયાની િાડી, બાબરા 
૧૫ શ્રી બી.એન.િાજા પટાિાળા, બાબરા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૮૮ - - - જીિનપરા, બાબરા 

૧૬ શ્રી જી.બી.ડોબરીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

િારી 
૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - થ ટેશન રોડ, િારી 

૧૭ શ્રી ડી.ડી.દાફડા જુનીયર કલાકમ , િારી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - સરકારી આિાસ, િારી 
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૧૮ શ્રી આર.એચ.ચૌિાિ જુનીયર કલાકમ , િારી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - થ ટેશન રોડ, િારી 
૧૯ શ્રી બી.આર.િાજા પટાિાળા, િારી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - સરકારી કિાટર્, િારી 

૨૦ શ્રી ડી.આર.કાલાિી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

લાઠી 
૦૨૭૯૩ ૨૫૦૫૬૪ - - - કલાપી પાકમ , લાઠી 

૨૧ શ્રી એચ.િી.ચડુાસમા 
સિાયક જુનીયર કલાકમ , 

લાઠી 
૦૨૭૯૩ ૨૫૦૫૬૪ - - - િાિીયા શેરી, લાઠી 

૨૨ શ્રી એસ.બી.મકિાિા પટાિાળા, લાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૫૦૫૬૪ - - - મિાિીરનગર, લાઠી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  આિદં જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી િી. એન. . પરમાર 
પેટા તિજોરી અિીકારી 

 ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ 

− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − umreth
− and@gujarat. gov. in 

ઉમરેઠ 

૨ શ્રી એસ આઈ િસાિા પે. હિ. ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − umreth
− and@gujarat. gov. in 

બી  ૬ , ેલોક ન. ૧૧ સરકારી િસાિિ 

 ગામડી આિદં 

૩ શ્રી આર. કે. સોઢાપરમાર પટાિાળા ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − umreth
− and@gujarat. gov. in 

આિદં 

૪ શ્રી એન. ટી. પરમાર 
પેટા તિજોરી અિીકારી 

  બોરસદ 
૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ 

− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − borsad
− and@gujarat. gov. in 

૩૬, કલ્પયગુ સથંકાર પાકમ  જીટોડીયા રોડ  

આિદં 

mailto:subtrs-umreth-and@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-umreth-and@gujarat.gov.in
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૫ શ્રી ડી. એ. પટેલ પે. હિ. ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − borsad
− and@gujarat. gov. in 

૪૧, અંબાલાલ પાકમ  બોરસદ 

૬ શ્રી િી. િી. જોષી સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − borsad
− and@gujarat. gov. in 

બોરસદ 

૭ શ્રી એ. બી. રાજપિુ પટાિાળા ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − borsad
− and@gujarat. gov. in 

044 િરા, જાદિર્ાઇના મકાનમા, બોરસદ 

૮ શ્રી એસ. એમ. પડંીિ ઇ. પેટા તિજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − petlad
− and@gujarat. gov. in રિછોડજીના મહંદર પાસ,ે પેટલાદ 

૯ શ્રી એચ. એસ. ર્ાિસાર જુ. કલાકમ  ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − petlad
− and@gujarat. gov. in 

મિાદેિ ફણળય ુપેટલાદ 

૧૦ શ્રી બી સી રાઠોડ પે. હિ. ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − petlad
− and@gujarat. gov. in રિછોડજીના મહંદર પાસ,ે પેટલાદ 

૧૧ શ્રી. આર કે પરુબીયા પટાિાળા ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

subtrs − petlad
− and@gujarat. gov. in સરકારી િસાિિ પેટલાદ 

૧૨ શ્રી આર. એસ. પઢીયાર પેટા તિજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

Subtrs − khambhat
− and@gujarat. gov. in 

71, પષુ્પક સોસાયટી, િાડગડુ,

ખેિીિાડી રોડ, િાડગડુ 

૧૩ શ્રી આર. કે. મકિાિા સ. જુ. કલાકમ  ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

Subtrs − khambhat
− and@gujarat. gov. in 

કિકપરુ , ખરં્ાિ 

૧૪ શ્રી આર. સી. ચાિડા પે. હિ. ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

Subtrs − khambhat
− and@gujarat. gov. in 

જલુિં , ખરં્ાિ 

૧૫ શ્રી આર કે દેસાઈ પટાિાળા ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ 
− − − − − − −
− 

− − − − −
− − − 

Subtrs − khambhat
− and@gujarat. gov. in 

ગરુુક્રુપાસોસાયટી, ડબાખાડ, ખરં્ાિ 

 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  અરિલ્લી-મોડાસા જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એલ એસ બોદર 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

ર્ીલોડા 
૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ 

 
 
 

  
સાતંનધ્ય બગંલોઝ ,રૂમ ન ં.૬૦ 

ણર્લોડા 

૨ કુ.કે.પી. ર્ગોરા જુનીયરક્લાકમ  
 

૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    
ભલુવણી જૈન મદંદર પાસે 

લભલોડા 
૩ શ્રી ડી.એન.કટારા જુનીયરક્લાકમ  ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    આનદંનગર સોસાયટી  ,લભલોડા  
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૪ શ્રી એ.એસ.પ્રજાપતિ 
જુનીયરક્લાકમ  

 
૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    

ટાકાટુકા રંસપોટમની સામે .પટેલ 

ફળી, ણર્લોડા  

૫ શ્રી પી..એન.પરમાર 

પટાિાળા 
 
 
 

૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬    

૮ /એ  , પીડબલ્યડુી ક્િાટમર, 

ણર્લોડા 
 

૬ શ્રી એમ.િ .પરમાર 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

મેઘરજ 
૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    

બી -૧૦ , સરકારી િસાિિ , 

પચંાલ રોડ  ,મેઘર જ 

૭ શ્રી એલ.એસ.કલાસિા જુનીયરક્લાકમ  
 

૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    ઈસદીરાિાસ ,મેઘરજ  

૮ શ્રી એન.આર. જાની પટાિાળા ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯    બસ થટેસડ  પાસ ેમેઘરજ 

૯ શ્રી બી.એમ. મકિાિા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

બાયડ 
૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮    

તિવમ સોસાયટી ,રીલાયન્દ્સ 

પેટ્રોલ પમ્પ પાસે ,બાયડ 

૧૦ કુ .પી .આર . ચૌિરી જુ .ક્લાકમ  ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮    
સ્વામીનારાયણ મદંદર પાસે, 

બાયડ 

૧૧ ખાલી જગ્યા  -      

૧૨ શ્રી એમ.ડી. મકિાિા પટાિાળા ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮    સરકારી ક્વાટસર ન-૬ બાયડ 

 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  ર્રૂચ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી જી ડી પરમાર .પે..તિ.અ.,ઝ્ગહડયા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૮૨૫૬૮૯૫૯૬ -- 
Subtrs-jhaga--

bha@gujarat.gov.in 
૮,ગોકુળનગર ઝગડીયા જજ ર્રૂચ 
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૨ શ્રી એમ.આઇ.શાિ પે.હિ., ઝ્ગહડયા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૭૬૦૦૦૨૦૪૪૬ --- ----‘’------ 
c/oતિજયકુમાર રમિલાલ ,િનમુાન 

ફણળયા ,ઝગહડયા 

૩ શ્રી એમ.પી.માછી પટાિાળા  ઝ્ગહડયા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૯૨૪૩૫૫૭૦ -- ---‘’----- 
બી-૫૫,મારૂિી રેસીડસંી િાલીયા 

રોડ,ઝઘડીયા 

૪ શ્રી આર એન મૈસરુીયા અ.તિ.અ., અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૬૧૫૮૦૬૯ -- 
Subtrs-anklesh-

bha@gujarat.gov.in 

c/o.પી સી િાળંદ ૩૯,શીિમ પાકમ  
િેલકમનગરની બાજુમા ં,ગડખોલ પાટીયા 

અંકલેશ્વર 

૫ શ્રી િ એન પરમાર ના.હિસાબનીશ ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૯૨૪૦૦૬૫૬૯ -- ----‘’---- 
c/o.રાિસર સી પરમાર ૧૫,ત્યાગીનગાર 

જનિાટીકાની બાજુમા ંઅંકલેશ્વર 

૬ શ્રીએસ.ટી.ચૌિાિ પે.હિ., અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૭૨૪૮૦૨૦૦૯ -- ----‘’---- 
પી-૪, તનરાિંનગર ,નિાબોરર્ાિા 

,અંકલેશિર 

૭ શ્રીપી.સી.ર્ગિ જુ.કા. અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૯૭૯૪૬૬૧૪૪ -- ----‘’---- 
૯-૧૮, પીડ્બલ્ય ુક્િાટમસમ , ટાકંી ફણળય,ુ, 

અંકલેશ્વર 

૮ શ્રી બી.આર.િડિી જુ.કા. અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૭૨૬૩૧૨૪૪૬ -- ---‘’--- 
૯/૧૮, પીડ્બલ્ય ુક્િાટમસમ , રેલ્િે થટે.પાસ,ે 

અંકલેશિર 

૯ શ્રી એન.ઝેડ.માહ્યાિશંી પે.તિ.અ., જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- 
Subtrs-jambusar-

bha@gujarat.gov.in 
મ.ુપો.કિાનિા ,િા.જબંસુર 

૧૦ શ્રી એ.બી.પટેલ પે.હિ., જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૯૯૭૯૯૭૮૦૩૫ -- ---‘’---- 
બાજીબાિાનો ટેકરો ,રામજી મહંદર 

પાસ,ેમ.ુિા.જબંસુર જી.ર્રૂચ 

૧૧ શ્રી એસ.એ.શેખ જુ.કા. જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૭૬૦૦૫૬૩૬૮૬ -- ---‘’-- કથબા થરીટ, જબંસુર 

૧૨ શ્રીમતિ એસ.બી.રાિા પટાિાળા જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૯૭૨૫૯૪૦૭૧૦ -- --‘’-- બી-૭૬, થિામીનારાયિ સો. જબંસુર 

૧૩ શ્રી િી િ પરમાર પે.તિ.અ.,િાણલયા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૯૬૬૨૦૩૯૫૯ -- 
Subtrs-valiya-

bha@gujarat.gov.in 

નીલકંઠ સોસાયટી, ગરં્ીરતસિંિ બારડ મ.ુપો 
િાલીયા 

૧૪ શ્રી એસ.સી.િસાિા પટાિાળા િાણલયા ૦૨૬૪૩ ૦૨૬૪૩ ૯૯૧૩૩૭૨૬૨૭ -- ---‘’--- મ.ુપો.કેલ્િીકુિા  િા.નેત્રગં જી.ર્રૂચ 
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પેટાતિજોરી કચેરીઓ  ર્ાિનગ૨ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી ટી.એ.જોશી પે.તિ.અ. ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- ર્ટ્ટ શેરી, િલ્લર્ીપરુ 

૨ શ્રી એસ.એ.મકિાિા જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- દેરાસરની સામ,ે િલ્લર્ીપરુ 

૩ શ્રી કે.એન.પરમાર પટાિાળા ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- 
િા.પ.ંકચેરીની બાજુમા,ં પટેલ શેરી, 

િલ્લર્ીપરુ 

૪ શ્રી એ.જી.સેિા પે.તિ.અ. ૦૨૮૪૩ ૫૦૩૬૪ -- -- -- નાની િાિડી રોડ, ગારીયિાર 

૫ શ્રી એમ.પી.રાજ્યગરુૂ જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૩ ૫૦૩૬૪ -- -- -- બસ થટેશન પાસ,ે ગારીયાિાર 

૬ શ્રી બી.એમ.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૩ ૫૦૩૬૪ -- -- -- ગિમ. ક્િા,  ગારીયાિાર 

૭ શ્રી એ.એમ.પારેખ પે.તિ.અ. ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- દાદાની િાિ પાછળ, તશિોર 

૮ શ્રી આર.પી.જાલા જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- પ્રગટનાિ પાછળ, તશિોર 

૯ શ્રી કે.કે.બારં્િીયા જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- દાદાની િાિ પાસ,ે તશિોર 

૧૦ શ્રી આર.સી.બગદાનીયા પટાિાળા ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- ઢ્સાપા. પો.થટે.પાસ,ે તશિોર 

૧૧ શ્રી એમ.્જી.ર્ટ્ટ પે.તિ.અ. ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- બિારપરા, પાલીિાિા 
૧૨ કુ.િ.િ.િાઘલેા જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- બિારપરા, પાલીિાિા 
૧૩ શ્રી કે.િ.હદયોરા જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- માડંિી શેરી, પાલીિાિા 
૧૪ શ્રી કે.જી.બારૈયા પે.તિ.અ. ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- બસ થટેશન પાસ,ે િળાજા 

૧૫ શ્રી બી.આર.જોશી જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- ગિમ. ક્િા. િળાજા 

૧૬ શ્રી આર.એન.િાજા જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- પાલીિાિા ચોકડી પાસ,ે િળાજા 

૧૭ શ્રીમિી આર.એમ.પડંયા પટાિાળા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- રામપરા રોડ, દાત્રડ િાડી, િળાજા 

૧૮ શ્રી ડી.એન.કામોઠી ઈ/ચા પે.તિ.અ. ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- કુબેર બાગ, પાસ,ેમહિુા 
૧૯ શ્રીમિી કે.િી.જાની પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- ગરુૂકુળ આશ્રમ પાસ,ેમહિુા 
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૨૦ શ્રી એસ.સી.ર્ીલ જુ.ક્લાકમ ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- કુબેર બાગ, પાસ,ે મહિુા 
૨૧ શ્રીમિી એચ.બી.મિિેા પટાિાળા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- થટેશન રોડ, મહિુા 

 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  ભજૂ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આઈ.એચ.સોિા .પે.તિ.અ.અંજાર ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫ -- -- જયનગર,અંજાર-કચ્છ 

૨ શ્રી.િી.કે.ડુઉ પેટા હિસાબનીસ ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૯૧૩૯૯૫૮૩૩ -- -- નિાગામ ર્ચાઉ 

૩ શ્રી એ.એન.બારં્િીયા જુ.કલાકમ-અંજાર ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૯૭૮૨૧૯૪૧૩ -- -- 
 

તિજય નગર અંજાર-કચ્છ 

૪ શ્રી િી.આર્.લોંચાિી પટાિાળા-અંજાર ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૭૨૭૬૨૦૭૩૭ -- -- િહરજન િાસ  અંજાર-કચ્છ 

૫ શ્રી પી.જી.િડીયા પે.તિ.અ  – ગાિંીિામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫ -- -- મ.ુપો.નાગોર.િા.જી.ભજ્ુ-કચ્છ 

૬ શ્રીમતિએન.ડી ઓઝા પેટા હિસાબનીસ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૯૭૮૨૧૯૪૧૩ -- -- 
 

૧૯.જય અંબે નગર અંજાર-કચ્છ 

૭ શ્રી આર.િી.બોખાિી જુ.કલાકમ - ગાિંીિામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૯૦૯૧૯૯૪૪૪ -- -- 
૧૫૫/૧૫૬.સેકટર-૧૦/બી ગાિંીિામ 

– કચ્છ 

૮ શ્રી એમ.સી .રાજગોર પટાિાળા - ગાિંીિામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૩૭૪૩૩૬૨૮૧ -- -- 

 

૧૫૫/૧૫૬.સેકટર-૧૦/બી ગાિંીિામ 

– કચ્છ  

૯ શ્રી એચ .આર .દેિકા પે.તિ.અ.ર્ચાઉ ૦૨૮૩૭- ૨૨૪૦૫૦ ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮ -- -- 
સરકારી કિાટમર   . રેલ્િેથટેશન રોડ 

ર્ચાઉ  – કચ્છ 

૧૦ શ્રી િ.કે.જાડજેા પે.હિ .પે.તિ.અ.ર્ચાઉ ૦૨૮૩૭- ૨૨૪૦૫૦ ૯૯૧૩૯૫૦૩૮૬ -- -- તિજપાસર.િા.ર્ચાઉ જી.ભજુ  -----  

૧૧ શ્રી આઇ.િ.બેલીમ પટાિાળા  - ર્ચાઉ ૦૨૮૩૭- ૨૨૪૦૫૦ ૯૮૭૯૬૩૦૬૬૪ -- --  
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સરકારી કિાટમર   . રેલ્િેથટેશન રોડ 

ર્ચાઉ  – કચ્છ 

૧૨ શ્રી એમ.આર.પટેલ પે.તિ.અ .રાપર ૦૨૮૩૦- ૨૨૦૦૧૯  -- -- એકિાનગર,રાપર-કચ્છ 

૧૩ શ્રી કે.એલ.ઠક્કર .પે.તિ.અ .રાપર ૦૨૮૩૦- ૨૨૦૦૧૯ ૯૪૨૮૬૮૧૮૯૪ -- -- એકિાનગર,રાપર-કચ્છ 

૧૪ શ્રી આર.એન.કોઠીિાડ પે.તિ.અ .દયાપર્ ૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૨૫૮૬૮૮૮૯ -- -- 
 

દયાપર-કચ્છ 

૧૫ શ્રી રાિશ એમ પટેલ 
 

પે.હિ   – દયાપર 
૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૭૫૭૫૦૫૭૯૯૦ -- -- દયાપર - કચ્છ 

૧૬ શ્રી મનોજ પી મિશે્વરી 
પે.તિ.ક.દયાપર 

પટાિાળા 
૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૭૫૭૫૦૫૭૯૯૦ -- -- દયાપર - કચ્છ 

૧૭ શ્રી એન.કે.મોદી પે.તિ.અ .મુસંરા ૦૨૮૩૮- ૨૨૨૧૧૮ ૯૮૯૮૨૮૫૪૨૫ -- -- મસુરા કચ્છ 

૧૮ શ્રી એ .એમ .મિશે્વરી પે.હિ .મુસંરા ૦૨૮૩૮- ૨૨૨૧૧૮ ૯૪૨૯૮૧૬૫૦૯ -- -- મિશેનગર મુસંરા  – કચ્છ 

૧૯ શ્રી આઇ.એમ.્ખોજા જુ.કલાકમ - મસુરા ૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૯૪૨૬૯૨૧૪૧૯ -- -- 
 

કપાયા,િામસુરા 
૨૦ શ્રી આર.આર.રોશીયા પટાિાળા  – મુસંરા ૦૨૮૩૮- ૨૨૨૧૧૮ ૯૯૧૩૪૨૭૭૭૧ -- -- મ.ુપો.લિુી.િા.મુસંરા 

૨૧ શ્રીમિી બી.િ.િોળકીયા. પે.તિ.અ .નખત્રાિા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ 
 

૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬ 
-- -- ૧૮ નખિિા જુનાિાસ 

૨૨ શ્રી એમ.ટી .પટેલ પટાિાળા  – નખત્રાિા ૦૨૮૩૫- ૨૨૨૧૯૭ ૯૯૦૯૫૮૨૧૬૯ -- -- 
 

જુનાિાસ - નખત્રાિા  – કચ્છ 

૨૩ શ્રી આર.એસ.ઘોઘારી પે.તિ.અ .નલીયા ૦૨૮૩૧- ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪ -- -- 

 

થિાતમનારાયિ નગર.ગોગારી 
ફળીય.ુદયાપર-કચ્છ 

૨૪ શ્રીમિી એલ.આઇ .ઓઝા પટાિાળા  – નલીયા ૦૨૮૩૧- ૨૨૨૧૩૩ ૯૯૨૫૪૬૨૮૧૭ -- -- 
 

ખીરા  ફળીયા.નલીયા  – કચ્છ 

૨૫ શ્રી િી.ડી.ચૌિાિ પે.તિ.અ .માડંિી ૦૨૮૩૪- ૨૨૩૭૩૫ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮ -- -- બસથટેશન રોડ,માડંિી-કચ્છ 

૨૬ કુ.કે.સી.રુપારેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૩૪- ૨૨૩૭૩૫ ૯૪૨૮૮૧૮૫૧૧ -- -- 
જબલેશ્વરકોલોનીનારિઆશ્રમસામ ે

માડંિી-કચ્છ 
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૨૭ શ્રી આર  . એમ.પારાિી પટાિાળા ૦૨૮૩૪- ૨૨૩૭૩૫ ૯૭૨૬૭૬૨૫૦૧ -- -- 
મોટા સલાયા જોગી િાસમાડંિી-

કચ્છ 

 
 
 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  છોટાઉદેપરુ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રીમિી કે. બી. ર્ાિસાર પેટા તિજોરી અતિકારી સખંેડા ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ − − 
subtrs − sankheda
− vad@gujarat. gov. in 

િાલકુા સેિા સદન, મ.ુ પો. િા. સખંેડા, 
 જજ. છોટાઉદેપરુ 

૨ શ્રી િ. એસ. બારીયા જુતનયર કારકુન ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૯૯૧૩૦૪૫૩૭૬  subtrs − sankheda
− vad@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. િા. સખંેડા, જજ. છોટાઉદેપરુ 

૩ શ્રી િ. િ. િિકર 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

િિપરુપાિી ૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૬૩૮૫૩૮૩૯૪ − − 
subtrs − jetpavi
− vad
− vad@gujarat. gov. in 

િાલકુા સેિા સદન,

મ.ુ રિનપરુ, િા. િિપરુપાિી, 
 જજ. છોટાઉદેપરુ 

૪ શ્રીમિી કે. બી. િડિી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૮૯૮૬૮૬૯૫૭ − − 
subtrs − jetpavi
− vad
− vad@gujarat. gov. in 

સરકારી િસાિિ, રેલ્િે થટેશન સામ,ે  

િિપરુપાિી, જજ. છોટાઉદેપરુ 

૫ શ્રી એચ. જી. પટેલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

નસિાડી ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ 
૯૯૭૪૪૪૧૯૦૪ 

 
− 

subtrs − naswa
− vad
− vad@gujarat. gov. in 

મામલિદાર કચેરી પાસ,ે મુ.ં પો. 
િા. નસિાડી, જજ. છોટાઉદેપરુ 

૬ શ્રી. કે. જી. રાઠિા જુ, ક્લાકમ ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ ૭૬૦૦૭૬૩૬૯૯ − − 
subtrs − naswa
− vad
− vad@gujarat. gov. in 

મામલિદાર કચેરી પાસ,ે મુ.ં પો 
. િા. . નસિાડી, જજ. છોટાઉદેપરુ 
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પેટાતિજોરી કચેરીઓ  દાિોદ જજલ્લો 
અ. 

ન.ં 
નામ િોદો 

એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી પી. એન. બારીયા પે. તિ. અ. શ્રી લીમખેડા ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ − − − રેિસય ુક્િાટ્મયર, લીમખેડા 

૨ કુ. એસ. એસ. પટેલ પે. હિ. − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − − મ.ુ દેગાિાડા િા − લીમખેડા, જજ. દાિોદ. 

૩ કુ. આર. આર. તનનામા જુ. ક્લાકમ  − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
મ.ુ નિાિાહડયા િા. લીમખેડા 

૪ શ્રી એચ. કે. પરમાર પટાિાળા − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
મ.ુ પો. લીમખેડા િા. લીમખેડા 

૫ શ્રી એસ. એસ. પટેલ પે. તિ. અ. શ્રી દે. બાહરયા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ − − − , લાલ બગંલા શેરી, દેિ. બાહરયા 

૬ શ્રી એમ. બી. બામિ જુ. ક્લાકમ  − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
રાિાિાસ, થટેટ બેસકની સામ.ે દેિ. બાહરયા. 

૭ શ્રી એસ. પી. ણગરાસે પટાિાળા − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
રાિાિાસ, થટેટ બેસકની સામ.ે દેિ. બાહરયા 

૮ શ્રી િી. એમ. પરમાર પે. તિ. અ. શ્રી ઝાલોદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
મ.ુ પો. રૂપાખેડા િા. ઝાલોદ 

૯ શ્રી િ. કે. મતુનયા જુ. ક્લાકમ − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
મ.ુ પો. ગરાડુ, િા. ઝાલોદ 

૧૦ શ્રી આર. જી. ચારેલ પટાિાળા − − −“ − −
− 

− − −“ − − − − − 
− − − − − − “ − − − −

− 
હક્રતશયન સોસાયટી, સિંરામપરુ રોડ, ઝાલોદ 

 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  દેિભમૂી દ્વારકા-જામ ખરં્ાલીયા જજલ્લો 
અ. 

ન.ં 
નામ િોદો 

એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 
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(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર ડી ઝાલા પે. તિ. અ. દ્વારકા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૮૭૯૦૭૮૫૯૫ − − રાજપિુ સમાજ ગોમિી ઘાટ પાસ,ે દ્વારકા 
૨ કુ એમ, એમ. તત્રિેદી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ − − − ગરબી ચોક, રારકા. 

૩ શ્રી એચ. બી. ચાિડા જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૮૦૦૦૧૩૩૩૦૮ − − 
C

/O, દેિાગં જી. સમુડ, ણબરલા સલોટ, મેઇન ગરબી ચોક, રારકા. 
૪ શ્રી આર. િ. પરમાર પટ્ટાિાળા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૯૭૯૧૬૬૭૭૦ − − સરકારી ક્િાટમર , ટી. િી. થટેશન પાસ,ે દ્વારકા 
૫ શ્રી િાય. આર. ગૌથિામી પે. તિ. અ. ર્ાિિડ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ ૯૪૨૭૫૧૪૭૩૫ − − રામજીર્ાઈ ર્ટ્ટના મકાનમા,ં દરબારગઢ આગળ, ગિંીચોક, ર્ાિિડ 

૬ શ્રી પી. િ. મોરી પટ્ટાિાળા ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ − − − નિાપરામા,ં પાિીના ંટાકાની પાસ,ે
ર્ાિિડ 

૭ શ્રી િ. આર. રાયઠાઠા પે. તિ. અ. જામ કલ્યાિપરુ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૯૭૯૬૪૬૫૬૬ − − મિરે મઢુલી, રિજીિર્ાઇ રાિજીના મકાનમા મામલિદાર. કિાટમર પાસ,ે કલ્યાિપરુ 

૮ શ્રી ડી. િ. િારોિરીયા જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૪૨૬૧૨૧૬૫૬ − − મ.ુ માલેિા, જામકલ્યાિપરુ. 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ ગાિંીનગ૨ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એન એસ ચોિરી અતિક તિજોરી અતિકારી, કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૨૮૨    સિુાર િાસ કલ્યાિપરુા કલોલ 

૨ શ્રી િી એન રાજપિુ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૨૮૨    સિુાર િાસ કલ્યાિપરુા કલોલ 

૩ શ્રી કે કે ગજ્જર જુતનયર કારકુન ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૨૮૨    ૪૭ ગરુુક્રુપા સોસાયયટી બોરીસિા રોડ કલોલ 

૪ zL િ. જી. રેિર પેટા તિજોરી અતિકારી, દિગેામ ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૨૯૮    
૫૯૪/૧૦ "ચ"  ટાઇપ, 

સે − ૨૧, ગાિંીનગર 

૫ zL. એ. િ. ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૨૯૮    ગામ − િાસિા ચૌિરી િા − દિગેામ 

૬ શ્રી ડી. કે. રાઠોડ પટાિાળા ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૨૯૮    
ગામ −  આડા િાિરોલ, િા
−  હિિંમિનગર, જી. સાબરકાઠંા 
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૭ શ્રી િ. એમ. રાઠોડ પેટા તિજોરી અતિકારી, માિસા ૦૨૭૬૩ ૨૭૦૨૮૭    ૫, સોિમ સોસાયટી કોલેજની પાછળ સોલૈયા રોડ, માિસા. 
૮ શ્રી પી સી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૬૩ ૨૭૦૨૮૭    ૬૫ જગજીિન રામ સોસા લાયનસ નગર  ની પાસ ેઆસોડીયા કલોલ પવુ્ર 
૯ શ્રી આર એસ ચૌિાિ પટાિાળા ૦૨૭૬૩ ૨૭૦૨૮૭    પીલિાઇ િા તિજાપરુ જજ મિસેાિા 

 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ ગીર સોમનાિ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.કે.મહિપાલ 
ઇ.ચા.પેટા તિજોરી 
અતિકારીશ્રી,ઉના 

૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ ૯૮૯૮૯૯૬૨૨૩ - - 
તલુશીિામ સોસાયટી ગીર ગઢડા રોડ 

ઉના 

૨ શ્રી જી.સી.ર્ીલ જુ .ક્લાકમ     પે.તિ.ક.ઉના ૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ ૯૬૮૭૪૨૨૯૬૪ - - 
ર્ીમપરા િમીરર્ાઇ ખતસયાના મકાનમા ં

ઉના 

૩ શ્રી.એમ.િી.ઝાલા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,કોડીનાર 
૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ ૯૮૨૪૧૫૨૯૬૦ - - 

૧૮-ક્િાટર રૂમન-ં૮ જુના બસ થટેશન પાસ ે

કોડીનાર 

૪ કુ.કતિિાબેન જી.બારડ 

પેટા હિસાબનીશ               

પેટા તિજોરી 
કચેરી,કોડીનાર 

૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫    
સરકારી થટાફ ક્િાટર ન-ં૩ જુના બસ 

થટેશન સામ ેકોડીનાર. 

૫ શ્રીમતિ એસ.એ .તશિાિી 
જુ .ક્લાકમ                      

પેટા તિજોરી 
કચેરી,કોડીનાર 

૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ ૯૯૯૮૦૪૧૧૬૧ - - 
જીન સલોટ આદશમ નગર ેલોકન-ં૫૯ 

કોડીનાર 

૬ શ્રી ડી.એલ.ડરે 

પટાિાળા 
પેટા તિજોરી 

કચેરી,કોડીનાર 

૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ ૯૬૮૭૭૩૭૩૩૩ - - 
સરકારી થટાફ ક્િાટર ન-ં૧૦ જુના બસ 

થટેશન સામ ેકોડીનાર. 
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૭ શ્રી એસ.એચ..જોષી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િાલાળા 
૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ ૯૯૭૮૫૬૯૨૭૧ - - 

c/o ર્ટ્ટ ર્ાઇ )ગોરબાપા)આહદત્ય િોટલ 
પાછળ “આશ્રય” કેિન મીલ રોડ િાલાળા 

૮ શ્રી એમ.બી.ચડુાસમા 
જુ .ક્લાકમ 

પેટા તિજોરી 
કચેરી,િાલાલા 

૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ ૯૨૨૮૮૧૫૧૧૫ - - નરસગં ટેકરી તિથિાર િાલાળા 

૯ શ્રી િ.ઝેડ .િોડાદરા 
પટાિાળા 

પેટા તિજોરી 
કચેરી,િાલાલા 

૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨  - - નરસગં ટેકરી તિથિાર િાલાળા 

 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ ગોિરા જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર. કે. પરમાર 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

કાલોલ 
૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - ઘનશરની મિુાડી,િા િાલોલ ્

૨ શ્રી િી. કે. રબારી જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - નમમદા કોલોની, બોરૂ ક્રોસીંગ, કાલોલ 

૩ ખાલી જગ્યા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - -  

૪ શ્રી એન. કે. માછી પટાિાળા ૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ - - - નમમદા કોલોની, બોરૂ ક્રોસીંગ, કાલોલ 

૫ શ્રી એસ. કે. ખારિા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

િાલોલ 
૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - િૈકંુઠ સોસાયટી, િાલોલ 

૬ શ્રી એ. કે. ચાિડા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - 
થ ટેટ બેંક સામ,ે થ ટેશન રોડ, ડામ. ના 

મકાનમા,ં િાલોલ 

૭ ખાલી જગ્યા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - -  
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૮ શ્રી પી. આઈ. સોલકંી પટાિાળા ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - - િૈકંુઠ સોસાયટી, િાલોલ 

૯ શ્રી. એમ. એન. બારીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

શિરેા 
૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - - 

૧૦ શ્રી એચ. પી. પડંયા પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - - C/o રમિલાલ જી. પડંયા, શિરેા 
૧૧ ખાલી જગ્યા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - -  

૧૨ શ્રી. આર. કે. ખાટં પટાિાળા ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ - - -  

 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ હિિંમિનગ૨ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ જી લિુાર 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

ઇડર 
૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫   

subtrs-idar-
sab@gujarat.gov.in 

મ ુપો દરામલી, િા  :ઇડર  
જી સા કા 

૨ શ્રી એ સી પટેલ પે .હિ  ૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫   
subtrs-idar-

sab@gujarat.gov.in 
મ ુપો સમલાપરુ િા :- ઇડર જી સા કા 

૩ શ્રીમિી પી એમ પટેલ જુ,ક ૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫   
subtrs-idar-

sab@gujarat.gov.in 
મ ુપો રિનપરુ િા :- ઇડર જી સા કા  

૪ શ્રીમિી એસ આર પટેલ જુ,ક ૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫   
subtrs-idar-

sab@gujarat.gov.in 
મ ુપો પ્રાિપપરુ િા  :ઇડર જી સા કા  

૫ શ્રી િ એ પરમાર પટાિાળા ૦૨૭૭૮ ૨૫૦૭૬૫   
subtrs-idar-

sab@gujarat.gov.in 
મ ુપો િસાઇ િા :- ઇડર જી સા કા 

૬ શ્રી એન એચ પરમાર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,ખેડબ્રહ્મા 
૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫   

subtrs-khedb-
sab@gujarat.gov.in 

ર્સ્ક્િનગર સોસાયટી થટેશન રોડ 
ખેડબ્રહ્મા જી સા કા 

૭ શ્રી સી પી િિકર પે,હિ ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫   
subtrs-khedb-

sab@gujarat.gov.in 

૩ /૧૮ મિાિીર ક્રુપા સોસાયટી , ગાયત્રી 
સોસાયટી પાસે િાસિા રોડ ખેડબ્રહ્મા જી 

સા કા 

૮ શ્રી િ એલ રાઠોડ જુ,ક ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫   
subtrs-khedb-

sab@gujarat.gov.in 
૮ /રેિસય ુક્િાટમસ િાલકુા પચંાયિ સામે 
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mailto:subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in
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ખેડબ્રહ્મા જજ:-સાબરકાઠંા  

૯ શ્રી એલ એન િાણબયાડ પટાિાળા ૦૨૭૭૫ ૨૨૦૩૦૫   
subtrs-khedb-

sab@gujarat.gov.in 

સરકારી ક્િાટમસ પ્રોિક્ટ કચેરીની સામે 
ખેડબ્રહ્મા જી સા કા 

૧૦ શ્રી ડી આર ર્ટ્ટ 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

પ્રાતંિજ 
૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪   

subtrs-prantij-
sab@gujarat.gov.in 

૪૭ /ણચત્રકુટ સોસાયટી ,મિાિીરનગર 
હિિંમિનગ્ર 

૧૧ શ્રીમિી એ િી પટેલ જુ .ક  ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪   
subtrs-prantij-

sab@gujarat.gov.in 

મ ુપો આણગયોલ િા :પ્રાતંિજ જજ :
સાબરકાઠંા 

૧૨ શ્રીમિી એલ સી રબારી જુ,ક ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪   
subtrs-prantij-

sab@gujarat.gov.in 

૨૧૫ /ણચત્રકુટ સોસાયટી સિકારી જીન 
રોડ મિાિીરનગર, હિમિનગર 

૧૩ શ્રી િ િ પરમાર પટિાળા ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪   
subtrs-prantij-

sab@gujarat.gov.in 

થિાનીનારાયિ સોસાયટી ઘર ના ૩ 
એપ્રોચ રોડ, પ્રાતંિજ 

૧૪ શ્રી બી એચ અસારી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

તિજયનગર 
૦૨૭૭૫ 

૨૫૪૦૪૪ 

 
- - subtrs-vijay-

sab@gujarat.gov.in 

મ ુપો િિંાસિ, િા ણર્લોડા      જજલ્લો 
:- અરિલ્લી  

૧૫ શ્રી આર િ પડંયા જુ, ક ૦૨૭૭૫ 
૨૫૪૦૪૪ 

 
- - subtrs-vijay-

sab@gujarat.gov.in 

મ ુપો લીલછા િા  :ણર્લોડા         જજ :
સાબરકાઠંા 

૧૬ શ્રી એસ કે કટારા પટાિાળા ૦૨૭૭૫ 
૨૫૪૦૪૪ 

 
- - subtrs-vijay-

sab@gujarat.gov.in 

મ ુપો ચોરીમાલા, િા;- ણર્લોડા    જજ :-
સાબરકાઠંા 

 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  જામનગ૨ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ. કે. મકિાિા 
પેટા તિજોરી અતઘ 

. જામજોઘપરુ 
૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬ ૯૮૨૫૯૦૦૪૧૭ − − 

ર્ગિિીપરા, પરુુષાિમ, મીની બસ થટેસડ  

પાછળ, જામજોઘપરુ 
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૨ શ્રી ટી. એ. બખુારી જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬    
થટેશન સલોટ, મડંળીની બાજુમા,ં  

જામજોિપરુ. 

૩ શ્રી આર. બી. ખાન પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
 લાલપરુ 

૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ − − 
ડી. કે. જોશીના મકાનમા,ં મેઇન રોડ,  

લાલપરુ 

૪ શ્રી ડી. કે. જોશી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૮૨૫૮૨૩૮૭૧ − − મેઇન રોડ, લાલપરુ 

૫ શ્રી કે. કે. ગમારા જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૭૨૭૫૧૦૬૪૨   મ.ુ નાદુંરી, િા. લાલપરુ 

૬ શ્રી એ. એ. સોનરાિ પટ્ટાિાળા ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭  − − 
નિલતસિના ંમકાનમા,ં ગરબી ચોક,  

સોસાયટી એરીયો, લાલપરુ 

૭ શ્રી િી. ડી. સઘંાિી પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
કાલાિડ 

૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૮૧૪૦૧૨૧૦૮૬ − − − − 
જયેશ અંજુડીયા, મીઠીિીરડી,  
ર્ગિિી૫રા પાછળ, કાલાિડ 

૮ શ્રી બી. બી. સરિૈયા જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૦૯૯૧૦૦૩૩૩ − − 
કે. ઓ. મનિરતસિ સી. જાડજેા, 

થિામીનારાયાિ શેરી, કાલાિડ 

૯ શ્રી ય.ુ આર. ડોડીયા જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૭૩૫૯૩૦૦૯૨૦   
કે. ઓ. મનિરતસિ સી. જાડજેા, 

થિામીનારાયાિ શેરી, કાલાિડ 

૧૦ શ્રીમિી બી. એસ. િોરા પટ્ટાિાળા ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૯૦૯૯૧૦૦૩૩૩ − − ખત્રીિાડ, અલ્કા િોટલની પાસ,ે કાલાિડ 

૧૧ શ્રી િી. કે. ઝાલા પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
 ધ્ોલ 

૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૬૦૧૯૬૯૮૧૧ − − − − 
શીિશહકિકૃપા, વદૃાિન સોસાયટી, 

બસથટેસડ પાસ,ે ઘ્રોલ 

૧૨ શ્રી કે. એમ. ગડારા પેટા હિશાબનીસ ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૪૨૭૭૭૫૭૪૯   
શીિશહકિકૃપા, વદૃાિન સોસાયટી, 

બસથટેસડ પાસ,ે ઘ્રોલ 

૧૩ શ્રી એસ. િ. વ્યાસ પટ્ટાિાળા ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯    વ્યાસ ડલેી, સિિારાના ંચોરા પાસ,ે મ.ુ ધ્ોલ. જજ. જામનગર 

૧૪ શ્રી િ. કે. છાયા પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
 જોડીયા ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ − − 

િલ્લર્ગરના ંમકાનમા,ં જાગનાિ મિાદેિ 

 મદંીર પાસ,ે મેઇનબજાર, જોડીયા 
૧૫ શ્રી જી. એ. ચૌિાિ જુ. કલાકઁ ૦૨૮૯3 ૨૨૨૦૬૧ ૯૪૨૮૭૦૪૯૮૬   

જલારામ સોસાયટી, ઓઘાર્ાઇના ંમકાનમા ં
, જોડીયા. 

૧૬ શ્રી પી. સી. અગ્રાિિ પટ્ટાિાળા ૦૨૮૯3 ૨૨૨૦૬૧  − − 
દરીયાલાલ મહંદર પાસ,ે રમેશર્ાઇ વ્યાશના 

 મકાનમા,ં જોડીયા 
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પેટાતિજોરી કચેરીઓ જુનાગઢ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી જી.એન .િાઢેળ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૪૭૮ ---- ---- 
Subtrs-bhesan-

jun@gujrat.gov.in 
થનેિલ પાકમ  ,જુનાગઢ  

૨ શ્રી એન.િી .પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૪૭૮ ---- ---- 
Subtrs-bhesan-

jun@gujrat.gov.in 
ટીંબાિાડી બાયપાસ રોડ  ,જુનાગઢ  

૩ શ્રી એમ.એમ .હિરાિી જુ.કા. ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૪૭૮ ---- ---- 
Subtrs-bhesan-

jun@gujrat.gov.in 
સખુપરુ િા .ર્ેંસાિ ,જી જુનાગઢ  

૪ શ્રી િ.બી .પાડં ે પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ ---- ---- 
Subtrs-visa-

jun@gujrat.gov.in 
જીિાપરા તિસાિદર 

૫ કુ .એસ.કે .િઘાસીયા જુ.કા. ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ ---- ---- 
Subtrs-visa-

jun@gujrat.gov.in 
પ્રેમપરા  ,િા .તિસાિદર  

૬ શ્રી કે.એલ .રાઠોડ પટાિાળા ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ ---- ---- 
Subtrs-visa-

jun@gujrat.gov.in 
દરબાર ગઢ પાસ ેતિસાિદર 

૭ શ્રી પી.એસ .રાિલ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- 
Subtrs-mend-

jun@gujrat.gov.in 

દુિેશનગર લક્ષ્મીનગરની બાજુમા ં
જુનાગઢ 

૮ શ્રી એ.એન .મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- 
Subtrs-mend-

jun@gujrat.gov.in 
ઝાઝંરડા રોડ ,જુનાગઢ  

૯ શ્રી એમ.એન .ડાર્ી જુ.કા ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- 
Subtrs-mend-

jun@gujrat.gov.in 
મુ .િીરડી િા.માળીયા  

૧૦ શ્રીમિી િ.િ .મિિેા પટાિાળા ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- 
Subtrs-mend-

jun@gujrat.gov.in 
બ્રામિ ફળીયા ,સાસિ રોડ.મેંદરડા  

૧૧ શ્રી િી.એન .ખાનપરા પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ ---- ---- 
Subtrs-vanth-

jun@gujrat.gov.in 

તમરા નગર  ,નિી કલેકટર કચેરી પાસે 

જુનાગઢ 

૧૨ શ્રી પી.િી .જારસાિીયા જુ.કા ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ ---- ---- 
Subtrs-vanth-

jun@gujrat.gov.in 
ઝાઝંરડા રોડ  ,જુનાગઢ  

૧૩ શ્રી આર,િ .ચાદેંગરા પટાિાલા ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ ---- ---- 
Subtrs-vanth-

jun@gujrat.gov.in 
કંુર્ારિાડા ,િિંલી  

૧૪ શ્રી એન.એન .દેિરીયા પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ ---- ---- 
Subtrs-mana-

jun@gujrat.gov.in 
૧૨ -કિાટમર,બાટંિા રોડ ,માિાિદર  
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૧૫ શ્રી િ.એન .કરંગીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ ---- ---- 
Subtrs-mana-

jun@gujrat.gov.in 

ગાયત્રી મહંદર બાજુમાં  ,કૈલાશનગર 

સોસાયટી,માિાિદર  

૧૬ શ્રી આર.એસ .ગોસાઇ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ ---- ---- 
Subtrs-ksd-

jun@gujrat.gov.in 

અમ્રિુનગર મઇેનરોડ,બસ થટેસડ પાછળ ,

કેશોદ 

૧૭ કુ .ડી.બી .ડાગંર જુ.કા. ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ ---- ---- 
Subtrs-ksd-

jun@gujrat.gov.in 
ડાગંરિાડી ,જુનાગઢરોડ,કેશોદ  

૧૮ શ્રી કે.ડી .ગરચર પટાિાળા ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ ---- ---- 
Subtrs-ksd-

jun@gujrat.gov.in 
ચનુાર્ઠી રોડ ,કેશોદ  

૧૯ શ્રી જી.આર .કછોટ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ ---- ---- 
Subtrs-mang-

jun@gujrat.gov.in 
મેઘનાિ સોસાયટી  ,મુ.કેસોદ  

૨૦ કુ .એમ.િ .જોષી જુ.કા. ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ ---- ---- 
Subtrs-mang-

jun@gujrat.gov.in 

રૂરાિ ડુસલેિ -૬ મગંલિામ-

૩ ,મધરુમ,જુનાગઢ  

૨૧ શ્રી એલ.પી .મારૂ પટાિાળા ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ ---- ---- 
Subtrs-mang-

jun@gujrat.gov.in 
િેરાિળ બાયપાસ રોડ ,માગંરોળ  

૨૨ શ્રી એમ.એલ .કોડીયાિર પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- 
Subtrs-maliya-

jun@gujrat.gov.in 
મોમાઇ ચોક ,માણળયા િાટીના  

૨૩ શ્રી િ.આર .રાયજાદા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- 
Subtrs-maliya-

jun@gujrat.gov.in 
ચેિન સલોટ  ,માણળયા િાટીના 

૨૪ શ્રી એચ.ડી .તસિંિિ જુ.કા. ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- 
Subtrs-maliya-

jun@gujrat.gov.in 
મુ .ગળોદર ,િા.માણળયા િાટીના 

૨૫ શ્રીમિી એમ.એચ .મક્કા પટાિાળા ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- 
Subtrs-maliya-

jun@gujrat.gov.in 
જજનિાડા રોડ  ,માણળયા િાટીના 

 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ મિીસાગર-લિુાિાડા જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એસ. એ. મલેક 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

બાલાશીનોર 
૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - 

A-6, બીથમીલ્લાિ સોસાયટી,અ-૬ 

ણબસ્થમલ્લા સોસાયટી, બાલાશીનોર 
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૨ શ્રી એ. જી. સોલકંી જુ. કલાકમ  ૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - 
અંબીકા સોસાયટી,અંણબકા સોસાયટી, 

બાલાશીનોર 

૩ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ        

૪ શ્રી આર. એમ. પરમાર પટાિાળા ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - - - 
સાઈનાિ સોસાયટી,સાઈનાિ સોસાયટી, 

બાલાશીનોર 

૫ શ્રી બી. આર. બારીઆ 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

સિંરામપરુ 
૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - 

પશ ુદિાખાના નજીક, પશ ુદિાખાના 
નજીક, સીકારી પીઠા પાસ,ે સિંરામપરુ 

૬ શ્રીમતિ એસ. િી. ર્ોઇ પે. હિસાબનીશ ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - એ.ટી.ડી કોલેજની પાછળ સિંરામપરુ 

૭ શ્રી િાય. આર. ર્ાટીયા જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - 
પશ ુદિાખાના નજીક, સીકારી પીઠા પાસ,ે 

સિંરામપરુ 

૮ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ        

૯ શ્રી આર. એન. ડામોર પટાિાળા ૦૨૬૭૫ ૨૨૦૧૧૨ - - - દુિની ડરેીની બાજુમા,ં સિંરામપરુ 

૧0 શ્રી એસ. એન. પટેલીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

કડાિા 
૦૨૬૭૫ ૨૩૬૮૧૭ - - - મદંીરની બાજુમા ંદીિડા કોલોની, કડાિા 

૧૧ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ        

૧૨ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ  ૦૨૬૭૫ ૨૩૬૮૧૭ - - -  

૧૩ શ્રીમતિ શાિંાબેન બી. ખાટં પટાિાળા ૦૨૬૭૫ ૨૩૬૮૧૭ - - - પ્રોિકટ કિાટમસમ, હદિડા કોલોની કડાિા 
 
 
 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ મિસેાિા જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
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૧ એમ.એફ.ચામડીયા પે.તિ.અ., તવસનગર ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૮૯૮૭૮૧૩૪૧ - - મોટી િિોરિાડ,મેઇન બજારતિસનગર 

૨ શ્રી એ.આર.ચૌિરી પે.હિ. ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૧૩૧૬૪૧૭૫ - - મુ.ંપો.ખદલપરુ િા.િીસનગર્ જજ.મિસેાિા 

૩ શ્રી જી.પી. ચૌિરી જુ.કા. 
 

૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૦૯૦૫૭૧૪૯ - - 
મુ.ંકીયાદર પો.ગુજંા 

િા.તિસનગ૨ જી.મિસેાિા 

૪ શ્રી સી.કે.નાયી જુ.કા. 
 

૦૨૭૬૫ 
૨૩૧૨૦૦ 

 
૯૭૨૪૬૦૪૯૩૭ 

- 

 
- 

મ.ુપો.સુઢંીયાિા.િડનગ૨ જી.મિસેાિા 
 

૫ શ્રી જીજ્ઞેશ જી.પટેલ જુ.કા. ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૦૪૨૬૨૦૮૦ -  મ.ુપો.મિરેિાડા,િા.ઉંઝા 

૬ શ્રી એસ.એન.રાઠોડ ૫ટાિાળા ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૯૦૯૦૫૧૧૯૩ - - 

મ.ુપો.ઘાઘરેટ 

િા.તિસનગ૨ 

 

૭ શ્રી આઇ.ડી.મોદી પે.તિ.અ. ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૪૨૬૫૦૭૫૯૪ -- -- 
બી-૨૦,નિદીપફ્લેટ,િાઇિે રોડ,સીંમિર 

મહંદર સામ,ેમિસેાિા-૨ 

 

૮ 
શ્રી આર.બી.પ્રજાપતિ પે.હિ. ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૯૨૪૧૯૧૪૨૩ - - મ.ુપનુાસિ  જજ.મિસેાિા 

૯ કુ.િ.એમ.ચૌિરી જુ.કા. ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૭૭૭૯૦૧૬૩૪૦ - - મ.ુિરર્,િા.તિસનગરજજ.મિસેાિા  
૧૦ શ્રી એન.ડી.રાઠોડ ૫ટાિાળા ૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ ૯૦૯૯૪૧૫૪૬૭ -- - મ.ુબાદરપરુ, િા.િડનગર 

૧૧ શ્રી િી.એમ.પટેલ પે.તિ.અ. ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૭૨૪૪૭૩૧૯૦ - - ૫૧,કૃષ્િસાગર સોસા.નાગલપરુ,મેહ્સાિા 

૧૨ 
 

કુ.કે.બી.મિરેીયા પે.હિ. ૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૭૦૪૬૭૯૮૯૯૭ - - મ.ુગોલિરા િા.કલોલ જજ.ગાિંીનગર 

૧૩ શ્રી આર.આઇ.અછિા જુ.કા. ૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ ૯૮૯૮૬૯૭૭૪૧ -  મ.ુપો.લીંચ,િા.જજ.મિસેાિા 

૧૪ 
શ્રી એફ.એચ.સૈયદ 

 

૫ટાિાળા 
 

૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ ૯૯૭૮૮૫૯૪૪૩ -- - 
ર્ાગિિાડો કથબા કડી 

 
 

૧૫ શ્રી બી.એ.મકિાિા પે.તિ.અ., ઉંઝા 
 

૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ ૯૮૯૮૭૩૬૪૧૭ - - 
૨૩,ઇન્સદરાપાકમ  સોસાયટી, 

મ.ુતિસનગર 

૧૬ શ્રી એ.બી.૫ટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૭ 
૨૫૪૧૧૮ 

 
૯૮૨૫૭૫૩૦૩૩ - - એ-૧,સૌંદય ૅબગં્લોઝ,િોટલ 
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અરમાન ની પાછળ ,ઉંઝા 
 

૧૭ 

 
 

શ્રી આર. પી. ઠાકો૨ 

 
 

જુ.કા. 
 

 
 

૦૨૭૬૭ 

 
 

૨૫૪૧૧૮ 

 
 

૨૫૧૪૬૦ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

મુ.ંપો.પ્રિાનપરુા. િા.ઉંઝા 

૧૮ ખાલી જ્ગ્યા પટાિાળા       

૧૯ શ્રી એચ.એસ.પરમાર્ પે.તિ.અ., તિજાપરુ ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૭૨૨૫૪૯૯૪૭ --- --- મ.ુપો.ઉમિા િા.તિસનગર 

૨૦ શ્રીમતિ તપ્રયકંા આર જુ.કા. ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૭૫૧૨૬૯૮   C/Oપટેલ શૈલેષ  મ.ુપો.િપરુ,િા.તિજાપરુ 

૨૧ કુ.નેિા ચૌિરી જુ.કા ૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ ૯૪૨૯૫૧૩૩૯૯   મ.ુઅરઠી િા.ખેરાલ ુજજ.મિસેાિા 
૨૨ જગ્યા ખાલી        

૨૩ શ્રી બી.આર. ઠાકો૨ ૫ટાિાળા ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૯૦૯૪૯૫૨૮૨  - 

ઠાકો૨િાસ ઉંડીફળી 
૫રા મિસેાિા. 

 
 

૨૪ શ્રી િી.એન.પટેલ પે.તિ.અ. ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૬૬૨૪૮૫૭૧૬   
મ.ુપો.ઉમિા િા.તિસનગર 

જજ.મિસેાિા 
૨૫ કુ.કે.એલ.પટેલ પે.હિ. ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૯૯૮૭૩૧૪૫૮   મ.ુસુહંઢયાિા.િડનગર જજ.મિસેાિા 

૨૬ શ્રી પી.આર. જોષી જુ.કા. 
 

૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૨૨૭૨૫૪૯૯૩ -- - ખારીકુઈ બાૂિમિિાસ  ખેરાલુ ં

૨૭ શ્રીએમ.આઈ.         બિલેીમ 
જુ.કા. 

 
૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૭૨૬૦૨૭૬૧૦ -- - 

ઠે.બિલેીમિાસમ.ુપો.િા.ખેરાલુ ં
જી.મિસેાિા 

૨૮ શ્રી એન.એમ.ઠાકો૨ ૫ટાિાળા ૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ ૯૮૨૫૫૫૯૬૬૪ -- - 
ટેબલીિાસ મ.ુપો.ખેરાલ ુ

જજ.મિસેાિા 

૨૯ શ્રી.એ.ડી.સિુાર 
પે.તિ.અ., બેચરાજી 

 
૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૮૯૮૪૦૦૫૬૬ --- - 

સી-૨૧,સારિીનગર સોસાયટી,શાતંિ 

તનકેિન ની બાજુમા ં,પાટિ 

૩૦ શ્રી પી.બી.ચૌિરી પે.હિ. ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૬૦૧૪૩૩૦૫૯ - - મ.ુિઘાસર િા.સરથિિી જજ.પાટિ 
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૩૧ શ્રી આર. િી.ચૌિરી જુ.કા. ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૬૨૪૬૬૩૪૨૬   મ.ુપો.િિાગલા,િા.ઉંઝા 

૩૨ શ્રી બી.સી.ચૌિાિ ૫ટાિાળા ૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ ૯૯૧૩૦૪૯૮૬૦ --- - 
મ.ુપો.ખારં્ેલ િા. બેચરાજી 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ મોરબી જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી િી.એસ.િરજીયા પે.તિ.અ.         વાકંાનેર ૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ ૯૯૧૩૫૨૯૧૨૨ - - 
c/o આર.િી.ઉપાધ્યાય, િમમ ર્સ્ક્િ, બ્રહ્મ ્

સમાજ સોસાયટી , િાકંાનેર 

૨ કુ.એસ.ય.ુ િકાણલયા જુ. ક્લાકમ             '' '' '' ૯૯૨૪૭૯૧૯૪૪ - - 
મીલેનીયમ નગર, રાજકોટ રોડ, 

િાકાનેર. 

૩ શ્રીમિી એસ.સી. લાડિા પેટા િીસાબનીશ     " " " ૭૫૫૯૨૩૧૪૩૬ - - 

c/o ઘોડીયા તનલેશર્ાઇ, િરીપાકમ  
સોસાયટી, મોરબી 

િાઇિે,નિાપરા,િાકંાનેર. 

૪ શ્રી આર.િી. ઉપાધ્યાય પટાિાળા            '' '' '' ૯૯૯૮૮૪૩૭૩૭ - - 
િમમ ર્સ્ક્િ, બ્રહ્મ ્સમાજ સોસાયટી , 

િાકંાનેર 

૫ શ્રી બી.આર.િાઢેર પે.તિ.અ.     માળીયા -મી. ૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ ૯૭૨૭૯૭૭૭૫૧ - - 

ઉથમાનર્ાઈ ગનીર્ાઈ માિકે , જુની 
પોથટ ઓહફસની બાજુમા,ં માળીયા 

મીંયાિા. 
૬ શ્રી એમ.એ. અબડા જુ. ક્લાકમ            '' '' '' ૯૯૭૯૮૮૫૬૮૫ - - િરીજન િાસ દેિજજ પજુા સોલકંી ના 
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મકાન ,  માળીયા- મી. 

૭ શ્રી.એ.એફ.દાઉદી પે.તિ.અ        હળવદ ૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ ૭૦૭૬૨૪૭૯૨૧ - - 
c/oશેબીરર્ાઇ યસુફુર્ાઇ િોરા 

,િોરાિાડ, િળિદ 

૮ શ્રી.બી.કે.િાઘલેા જુતનયર ક્લાકમ        " ,, ,, ૯૯૧૩૫૮૧૨૪૩ - - સરકારી િસાિિ ક્િાટમર ન-ં૭ િળિદ 

૯ શ્રી.એમ.એ.દિ ે જુતનયર ક્લાકમ        " ,, ,, ૯૯૭૯૯૯૯૦૭૬ - - "સાઇ સમુન" િસિં પાકમ-૧, િળિદ 

૧૦ શ્રી.કે.િ.મુળંીયા પટાિાળા            " ,, ,, ૯૭૨૬૨૮૨૩૭૦ - - કરાચી કોલોની કંુર્ારપરા િળિદ 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ નડીઆદ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર .િી .ચોકસી 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી,ખેડા 

૦૨૬૯૪ 
૨૨૪૩૨૪ 

 

૮૧૨૮૬૭૨૦૨૮
૮ 

--- 
subtrs-kheda-

khe@gujarat.gov.in 

બી.એ.પી.એસ થિામીનારાયિ મહંદર 

પાસ ે,ખેડા 

૨ શ્રી એમ .એમ .પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૯૪ 
૨૨૪૩૨૪ 

 
૯૯૨૫૧૧૦૫૧૭ --- 

subtrs-kheda-
khe@gujarat.gov.in 

જલારામ સોસાયટી ખેડા-માિર રોડ ખેડા 

૩ શ્રી બી.એમ.રબારી પટાિાળા ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ -- --- 
subtrs-kheda-

khe@gujarat.gov.in 
મ ુ.મરીડા રબારી િાસ જજ .ખેડા 

૪ શ્રી િ.િ ગઢિી 
પેટા તિજોરી અતિકારી ,

કપડિજં 
૦૨૬૯૧ 

૨૫૨૩૫૬ 

 

૨૫૫૭૨૨૯ 

૯૯૨૫૪૮૬૮૭૫ 
--- 

subtrs-kapad-
khe@gujarat.gov.in 

એ-૫ તિરૂપિી સોસાયટી કપડિજં 

૫ શ્રી પી .ડી શાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૯૧ 
૨૫૨૩૫૬ 

 
૯૪૦૮૧૭૧૯૬૯ --- 

subtrs-kapad-
khe@gujarat.gov.in 

પીપળા ખડકી લાબંી શેરી કપડિજં 

૬ શ્રી  એમ.ય.ુગઢિી જુ.ક્લાકમ  ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૯૮૭૯૧૮૬૪૮૭ --- 
subtrs-kapad-

khe@gujarat.gov.in 
૬૧ યોગીનગર-૧ ડાકોર રોડ કપડિજં 

૭ શ્રી ડી .કે .પડંયા પટાિાળા ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૮૧૪૦૪૨૦૪૨૨ --- 
subtrs-kapad-

khe@gujarat.gov.in 
ગજુરાિ િાઉસાગં બોડમ કપડિજં 

૮ શ્રી એ .એમ .શેખ 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,ઠસરા 
૦૨૬૯૯ 

૨૨૩૦૮૯ 

 
૯૭૨૪૧૬૯૫૮૨ --- 

subtrs-thasra-
khe@gujarat.gov.in 

સી - ૨૯ હક્રશ્ના ટાઉનશીપ,મ રેલ્િે થટેશન ,

ઠાસરા 
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૯ શ્રી આર.િ.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૬૯૯ ૨૫૩૦૮૯ ૯૪૨૬૦૩૭૬૮૮ --- 
subtrs-thasra-

khe@gujarat.gov.in 

એ-૨૧ હક્રશ્ના ટાઉનશીપ રેલ્િે થટેશન ,

ઠાસરા 

૧૦ શ્રી એફ.એમ.ચાિડા પટાિાળા ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ -- --- 
subtrs-thasra-

khe@gujarat.gov.in 
મ.ુપો .જોરાપરુા િા .ઠાસરા જજ .ખેડા 

 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ નિસારી જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી આર. કે. િસાિા પે.તિ.અતિકારી,ગિદેિી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૭૨૪૪૮૫૦૮૫ --- --- લીમડાચોક,  બીલીમોરા 
૨ શ્રી સી.એમ.પાઠક જુ.કલાકમગિદેિી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૮૭૯૩૪૪૮૨૦ --- --- લીમડાચોક,કુિા પાસે, બીલીમોરા. 
૩ શ્રી એમ.એમ.રાિા પટાિાળા ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ )))((&*&)& -- -- ચોતિયાની િાડી,બદંર રોડ ,બીલીમોરા 

૪ શ્રી પીબી પચાલ પે.તિ.અ.ચીખલી ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૮૨૫૪૪૩૩૮૨ --- -- 
રામનગર,નેશનલ િાઇિ-ે૮, સમરોલી 

િા. ચીખલી 

૫ શ્રી પી.બી.બારૈયા 
પે.હિ. .પે.તિ.કચેરી 

ચીખલી 
૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ )$Z*$&_()! --- -- 

૨૨-રામનગર,નેશનલ િાઇિ-ે૮, 
સમરોલી િા. ચીખલી 

૬ શ્રીમિી િી.િી.પટેલ પટાિાળા,પે.તિ.ચીખલી ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૭૧૨૮૩૦૩૬૭ --- -- રાનકુિા ણચખલી 
૭ શ્રી આર. એમ. મોદી પે.તિ.અ.િાસંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૪૨૬૭૪૫૫૦૩ --- -- રાયબલ કોલોની,િાસંદા 
૮ શ્રી જી.બી.પટેલ પે.હિ. િાસંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ (!Z(5!5$Z_ --- -- સરકારી કિાટમર િાસંદા. 
૯ zLPS[PJLP58[, જુ.કલાકમ ,પે.તિ.ક.િાસંદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૬૮૭૧૯૪૧૯૯ --- -- રાયબલ કોલોની,િાસંદા 
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પેટાતિજોરી કચેરીઓ  પાલનપ૨ુ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી.ડી.એ.ચૌિરી પે.તિ.અ.દાિંા ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૪૨૭૯૦૫૩૫૩ - -  

૨ શ્રી એન.એચ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૬૬૨૭૨૦૯૨૨ - - સરકારી િસાિિ કિાટમરન-ં બી ૨૦ દાિંા 
૩ શ્રી ડી.ઝેડ.દેસાઇ પટાિાળા ,, ,, ૯૮૭૯૨૩૦૭૮૨ - - ઇન્સદરાનગર, િસી રોડ, દાિંા. 
૪ શ્રી.પી.જી.ચૌિાિ પે.તિ.અ.ડીસા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - રબારી ટેકરા. ડીસા 
૫ શ્રી.ડી.બી.શ્રીિાથિિ જુ.કા ,, ,, ૯૪૨૬૪૦૩૮૯૪ - - રામજીમહંદર પાસ ેડીસા 
૬ શ્રીમતિ.એમ.િ.જોશી જુ.કા ,, ,, ૯૪૦૮૪૦૯૭૪૮   રેલ્િેથટેશન પાસ ેડીસા 
૭ શ્રી કે.એચ.જોષી જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ,, ,, ૯૮૯૮૨૪૬૦૬૬ - - સાઈબાબા રો િાઉસ ડીસા 
૮ શ્રી ય.ુકે.માજીરાિા પટાિાળા ,, ,, ૯૪૨૭૬૩૯૪૩૩ - - રબારી ટેકરા. ડીસા 

૯ શ્રી.િી.સી.પચંાલ પે.તિ.અ. હદયોદર ૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - 
કિાટમરન-ં૧૨/૧૨ પે.તિ.કની .સામ ે

હદયોદર 

૧૦ કુ.િ.કે.ચૌિરી પે.હિ. ૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭    ઓગડ ટેકરા હદયોદર 

૧૧ શ્રી પી.કે.િેરિાડીયા જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ,, ,, ૯૯૧૩૯૮૮૮૧૯ - - ડબલીિાસ હદયોદર 

૧૨ શ્રી.આર.એલ.ચૌિાિ પટાિાળા ,, ,,    સરકારી િસાિિ હદયોદર 

૧૩ શ્રી આર.પી.િાિિરા પે.તિ.અ. તશિોરી ૦૨૭૪૭ ૨૩૩૭૭૩ ૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - જનિા સોસાયટી, તશિોરી 
૧૪ શ્રી.એ.એસ.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૪૭ ૨૩૩૭૭૩ ૯૭૨૪૬૭૨૬૦૯ - - સોનલસોસાયટી બસથટેસડ રોડ તશિોરી 
૧૫ શ્રી એચ.કે.પટેલ જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ,, ,, ૯૪૨૭૦૪૦૬૭૯ - - ચામુડંા સોસાયટી,તશિોરી 

૧૬ શ્રી.આઈ.કે.પરમાર પે.તિ.અ.િરાદ ૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - 
રાિેક્રુષ્િ સોસાયટી િરાદ િા.િરાદ 

જજ.બ.કા 
૧૭ શ્રી એ.એસ.રિનપરુા જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ,, ,, ૯૯૦૯૬૭૫૫૮૩ - - આશાપરુા મહંદરની સામ ેિરાદ 

૧૮ શ્રી આઈ.આર.રાઠોડ પટાિાળા ,, ,, ૯૯૭૯૩૭૩૨૫૫ - - પરમાર િાસ િરાદ 
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૧૯ શ્રી.પી.ય.ુત્રીિેદી પે.તિ.અ.િાનેરા ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૬૦૫૬૯૨ - - તશિ શસ્ક્િ સોસાયટી િાનેરા 
૨૦ શે્ર.કે.કે.ગેલોિ પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૫૫૮૩૪૩૫૦૨ - - શીિ શસ્ક્િ તિશ્વકમામ સોસાયટી િાનેરા 
૨૧ શ્રી પી.જી.કરેિ જુ.કા ,, ,, ૮૯૮૦૫૦૭૧૬૮ - - તિિેકાનદંસોસાયટી ની બાજુમા િાનેરા 
૨૨ શ્રી કે.કે.પરમાર પટાિાળા ,, ,, મો.નિી - - તિિેકાનદં િાઈથકુલ ની બાજુમા િાનેરા 

 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ પાટિ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી ડી. આર. પરીખ 
પેટા તિજોરી અતિકારી
−  તસધ્િપરુ ૦૨૭૬૭ ૨૨૦૩૯૪   subtrs

− siddhpur @guajrat. gov. in. ૨૨, તસપેશ્વરી સોસા. , તિર્ાગ − ૨, તસપપરુ 

૨ શ્રીમિી એચ. બી. પટેલ પેટા હિસાબનીશ “ “    ૨૨, દ્વારકાપરુી સોસા. , તસપપરુ 
૩ શ્રી એ. િી. સોની જુ. કલાકમ       લક્ષ્મીપોળ, તસપપરુ 

૪ શ્રી િ. કે. ઠાકોર પટાિાળા “ “    રોકહડયા િનમુાનની બાજુમા,ં તસપપરુ 

૫ શ્રી એલ. િ. પ્રજાપિી 
પેટા તિજોરી અતિકારી
−  ચાિથમા ૦૨૭૩૪ ૨૨૨૨૦૬   subtrs

− chan @guajrat. gov. in. શકંર સોસાયટી, ચાિથમા 

૬ શ્રી આર. એ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ “ “    રુપાિીપરુા, ચાિથમા 
૭ શ્રી બી. ડી. મકિાિા જુ. કલાકમ  “ “    દુખિાડો, જળચોક પાટિ 

૮ 

 
શ્રી જી. કે. રાિા પેટા તિજોરી અતિકારી

−  િારીજ ૦૨૭૩૩ ૨૯૨૨૧૦   subtrs
− harij @guajrat. gov. in. િાલ્લ્મકી નગર, િારીજ 

૯ શ્રી િ. પી. ચૌિરી જુ. કલાકમ “ “    કાિરા, િારીજ 
૧૦ શ્રી કે. એસ. ચૌિરી પેટા હિસાબનીસ “ “    ૨૧, જણલયાિ  સોસાયટી, િારીજ 
૧૧ શ્રી િી. એન. દેસાઇ પટાિાળા “ “    જી. ઇ. બી. પાસ,ે િારીજ 
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૧૨ શ્રી એન. િ. રાિલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી
−  રાિનપરુ ૦૨૭૪૬ ૨૭૭૨૨૭   subtrs

− radhanpur @guajrat. gov. in. ગોકુલ્નગર સોસાયટી રાિનંપરુ 

૧૩ શ્રી જી. પી. જોશી પેટા હિસાબનીશ “ “    ૪, ગોકુલ્નગર સોસાયટી રાિનંપરુ 
૧૪ શ્રી બી. એમ. ચૌિરી જુ. કલાકમ  “ “    સરદારપરુા, રાિનપરુ 

 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ પો૨બદં૨ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ.સી.રાઠોડ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

રાિાિાિ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩  - -  

Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

ગોપાલપરા રાિાિાિ 

૨ શ્રી કે.આર.ભિુા 
જુ.કલાકમ  - પે.તિ.ક .

રાિાિાિ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩  - -  

Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

ગોપાલપરા રાિાિાિ 

૩ -----ખાલી જગય્ા---- 
જુ.કલાકમ  - પે.તિ.ક .

રાિાિાિ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩  - -  

Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

 

૪ શ્રીમતિ કે.ડી.આગઠ 
પટાિાળા-પે.તિ.ક .

રાિાિાિ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩  - -  

Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

પોલીસ કિા.પાસ ેરાિાિાિ 

૫ શ્રી એમ.િી.િસોયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

કુતિયાિા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬  - -  

Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

િાલકુા પચંાયિની બાજુમા ઁકુતિયાિા 

૬ શ્રી એસ.જી.ર્ાલોડીયા પે.હિ .- પે.તિ.ક કુતિયાિા ૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬  - -  
Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

િાલકુા પચંાયિની બાજુમા ઁકુતિયાિા 

૭ શ્રી કે.એન.કેલૈયા 
જુ.કલાકમ  પે.તિ.ક 

કુતિયાિા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬  - -  

Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

ર્ાગય્ોદય પાકમ  કુતિયાિા 

૮ -----ખાલી જગય્ા---- 
પટાિાળા  - પે.તિ.ક 

કુતિયાિા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬  - -  

Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 
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પેટાતિજોરી કચેરીઓ રાજકોટ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી બી. પી. સરિૈયા પે.તિ.અ      પડિરી ૦૨૭૨૦ ૨૩૩૪૧૧ ૯૪૨૭૨૨૦૦૪૬ - - 
બાલાજી પાકમ , મોિૈયા સકમલ પાસે, 

પડિરી. 

૨ કુ.આર.આઈ.કલાડીયા જુતનયર ક્લાકમ  " ,, ,, ૯૦૩૩૯૬૫૫૪૦ - - 
બાલાજી પાકમ  , મોિૈયા સકમલ પાસ,ે 

પડિરી . 

૩ શ્રી એ.ડી.રાઠોડ પટાિાળા        " ,, ,, ૯૯૧૩૪૪૫૫૦૩ - - 
બાલાજી પાકમ  , મોિૈયા સકમલ પાસ,ે 

પડિરી. 

૪ શ્રી ડી.એસ. ઘાડિી જુ. ક્લાકમ    ''   જસદિ '' '' ૭૩૫૯૬૨૨૫૦૨ - - 
િાજસરુ પરા , પોણલસ લાઇનની બાજુમા ં

, જસદિ. 

૫ શ્રી પી.જી.કાગ્યાિર પટાિાળા   '' '' '' ૯૮૯૮૯૭૦૧૫૨ - - 
સરકારી ક્િા. ન-ં ૫ , આટકોટ રોડ 

જસદિ. 

૬ શ્રીમિી આર.કે.જોશી પે.તિ.અ  િિપરુ ૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ ૯૭૨૭૦૬૪૪૮૦ - - 
અમરનગર રોડ , ડોબરીયા િાડી. 

તશિિરી એપાટ્મમેંટ, િિપરુ 

૭ શ્રી આર.િ.રાદડીયા પેટા હિસાબનીશ  “  " '' '' ૯૪૨૯૪૧૮૧૪૪ - - 
c/o ઢોલરીયા દીપક િ. જુનાગઢ 
રોડ,શીિમ પાકમ . "ઓમ" િિપરુ. 

૮ શ્રી એચ.િ.જાડજેા જુ. ક્લાકમ    '' '' '' ૯૮૨૪૪૫૮૧૦૦   
ખોડપરા, શેરી ન.ં૧-ઇ,શકંરના મહંદર 

પાસે,િિપરુ. 

૯ શ્રી એચ.એન.ડાગંર પે.તિ.અ    ઉપલેટા ૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ ૯૭૨૭૮૦૦૧૧૧ - - 
મોિન નગર , સિીદ અજુ મન રોડ, 

ઉપલેટા. 
૧૦ શ્રી િ.એમ.િાડા પે.હિ.       '' '' '' ૯૯૦૯૧૬૪૩૮૦ - - કાળા નાલા પાસે,પોરબદંર રોડ,ઉપલેટા. 
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૧૧ શ્રી એન.આઇ.દેિમરુારી જુ. ક્લાકમ    '' '' '' ૯૪૨૮૩૨૭૬૮૩ - - 
સરકારી ક્િાટમર ન:ં ૩ ,પશ ુદિાખાના 

પાસે, કોલકી રોડ, ઉપલેટા. 

૧૨ શ્રી િ.જી.કંુડાણલયા પે.તિ.અ.  િોરાજી    " '' '' ૯૪૨૮૨૮૦૮૦૬ - - 
૨-િીથિકમામ સોસયટી.ેલોક 
ન.ં૪૨.જમનાિડ રોડ.િોરાજી 

૧૩ શ્રી કે.એમ.પડંયા પેટા હિસાબનીશ  “ '' '' ૯૪૨૯૯૧૭૬૨૨ - - 
સરકારી ક્િાટમર ન:ં ૧૦/બી, થટેશન 

સલોટ િોરાજી. 

૧૪ શ્રી એલ.એસ.સોંદરિા જુ. ક્લાકમ            '' '' '' - v v 
c/o સોની બીિારીર્ાઇ જમનાદાસના 
મકાનમા,ંબાલિાનાચોરા િોરાજી. 

૧૫ શ્રી એમ.એમ.સોલકંી પટાિાળા           '' '' '' ૭૫૬૭૭૮૯૪૮૦ - - 
સરકારી ક્િાટમર ન:ં ૧/બી, થટેશન સલોટ 

િોરાજી. 

૧૬ શ્રી એ.ડી.પરમાર અ.તિ.અ. ગોંડલ '' '' ૯૮૨૪૨૧૮૧૩૭ - - 
થટાફ ક્િાટર -૨ િાલકુા સેિાસદન પાસે 

રેળ્િે થટેસન પાસે,ગોંડલ. 
૧૭ શ્રી ડી.એન.ર્ટ્ટ ના.હિ.      '' '' '' ૯૮૨૫૦૯૮૩૮૯ - - ર્ગિદપરા,પટેલ િાડી પાસે,ગોંડલ. 
૧૮ શ્રી સી.કે.મિિેા પે.હિ.     '' '' '' ૯૪૨૮૨૬૯૧૯૫ - - ગોડા શેરી,મોટી બજાર પાસ,ેગોંડલ. 
૧૯ શ્રીમિી ડી.આર. પરમાર જુ. ક્લાકમ    '' '' '' ૯૪૨૭૯૬૫૭૩૨ - - ર્ોજરાજપરા શેરી ન-ં૧૨, ગોંડલ. 

૨૦ શ્રી જી.કે.સાગઠીયા જુ. ક્લાકમ    '' '' '' ૯૪૦૯૫૬૨૪૭૮ - - 
'િીથિા' ૨૩૮. ડબેડકર નગર, કોટડા 

સાગંિી. ૩૬૦૦૩૦. 
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પેટાતિજોરી કચેરીઓ  રાજપી૫ળા જજલ્લો 
અ.

ન.ં 
નામ િોદો 

એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ ખાલી જગ્યા પેટા તિજોરીઅતિકારી  
કેિડીયા કોલોની ૦૨૬૪૦  ૨૩૨૦૧૫  

subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in 

− 

૨ શ્રી પી. આર. િડિી 
જુતનયર કારકુન પે. તિ. ક 

. કેિડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦  ૨૩૨૦૧૫  

subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in બી −  પિરા ટાઇપ  કેિડીયા કોલોની 

૩ ખાલી જગ્યા 
પેટા હિસાબનીશ  પે. તિ. ક 

. કેિડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦  ૨૩૨૦૧૫  

subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in 

− 

૪ શ્રી જી. િ. િડિી 
પટાિાળ, 

પે. તિ. ક. કેિડીયા કોલોની ૦૨૬૪૦  ૨૩૨૦૧૫  
subtrs − kevadiya
− nar@gujarat. gov. in બી −  પિરા ટાઇપ  કેિડીયા કોલોની 

૫ શ્રી બી ડી િસાિા પેટા તિજોરીઅતિકારી  
ડડેીયાપાડા ૦૨૬૪૯  ૨૩૪૦૪૮  

subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. િા. ડડેીયાપાડા જજ. નમમદા 

૬ શ્રી એસ બી િસાિા 
જુ. કારકુન  પે. તિ. ક. 

ડડેીયાપાડા 
૦૨૬૪૯  ૨૩૪૦૪૮  

subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ ચીકદા િા. ડડેીયાપાડા  નમમદા , રાજપીપલા 

૭ ખાલી જગ્યા 
પેટા હિસાબનીશ  પે. તિ. ક 

. ડડેીયાપાડા 
૦૨૬૪૯  ૨૩૪૦૪૮  

subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. િા. ડડેીયાપાડા જજ. નમમદા 

૮ શ્રીમતિ એમ. જી. િસાિા 
પટાિાળા  પે. તિ. ક 

. ડડેીયાપાડા 
૦૨૬૪૯  ૨૩૪૦૪૮  

subtrs − dediya
− nar@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. ડડેીયાપાડા જજ. નમમદા 

૯ શ્રી. સી બી િડિી પેટા તિજોરીઅતિકારી 
 સાગબારા ૦૨૬૪૯  ૨૩૪૦૪૮  

subtrs − sagb
− nar@gujarat. gov. in સરકારી િસાિિ રાજપીપલા 

mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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૧૦ ખાલી જગ્યા 
પેટા હિસાબનીશ  પે. તિ. ક 

. સાગબારા 
૦૨૬૪૯  ૨૫૫૦૨૯  

subtrs − sagb
− nar@gujarat. gov. in સરકારી િસાિિ સાગબારા 

૧૧ ખાલી જગ્યા 
પટાિાળા  પે. તિ. ક. 

સાગબારા 
 

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

− 

  
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ સ૨ુિ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એચ.પી ગામીિ 
પેતિઅ 

બારડોલી 
૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ ૯૭૨૭૮૫૩૮૪૬ - 

subtrs-bardo-
sur@gujarat.gov.in 

૨૧,પટેલ નગર,શાસ્ત્રી રોડ,બારડોલી 

૨ શ્રીમતિ આર એસ પટેલ પેહિ પે.તિ.ક.બારડોલી -//-  --- --- 
-- subtrs-bardo-

sur@gujarat.gov.in 
એ-૯ બીકે પાકમ ,શાસ્ત્રી રોડ , બારડોલી 

૩ કુ.પી.પી.ચૌિરી પેહિ પે.તિ.ક.બારડોલી -//-  --- --- 
-- subtrs-bardo-

sur@gujarat.gov.in 
બારડોલી 

૪ ખાલી જગ્યા જુ.કા -//-      

૫ ખાલી જગ્યા પટાિાળા -//-      

૬ શ્રી ડી.કે.લાડ. 
પેતિઅ 

માગંરોળ 
૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ ૯૯૭૯૫૭૯૬૪૦ -- 

subtrs-mangrol-
sur@gujarat.gov.in 

માગંરોલ િા.માગંરોલ 

૭ શ્રી.એ.એસ.િાસંીઆ પેહિ પે.તિ.ક.માગંરોલ -//-  -- -- 
subtrs-mangrol-

sur@gujarat.gov.in 
લીંબાડા િા.માગંરોલ 

૮ શ્રી એ એ િસાિા પટાિાળા -//-  -- -- 
subtrs-mangrol-

sur@gujarat.gov.in 
ગિમ.ક્િાટમસ,િા.માગંરોલ 

૯ ખાલી જગ્યા જુ.કા -//-      

૧૦ શ્રી સી.કે. પટેલ પેતિઅ ૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ ૯૭૨૭૧૨૬૪૭૧ -- 
- subtrs-mahuwa-

sur@gujarat.gov.in 
મહિુા  િા.મહિુા 

mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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મહિુા 

૧૧ શ્રીમતિ એચ એમ અહિરાિકર પેહિ પે.તિ.ક.મહિુા -//-  ---- -- 
-- subtrs-mahuwa-
sur@gujarat.gov.in 

 

મહિુા 
૧૨ ખાલી જગ્યા પટાિાળા -//-  -- -- --  

૧૩ ખાલી જગ્યા જુ.કા -//-      

૧૪ શ્રી પી.એ.માકંહડયા પેતિઅ કામરેજ ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ ૯૮૭૯૫૧૬૫૯૫ -- 
subtrs-kamrej-

sur@gujarat.gov.in 
કામરેજ ગામ કામરેજ 

૧૫ શ્રી કે એસ િસાિા પેહિ પે.તિ.ક.કામરેજ -//-  -- -- 
subtrs-kamrej-

sur@gujarat.gov.in 

૪૦૮,સિકારએપા.કામરેજ ચાર 

રથિાકામરેજ 

૧૬ શ્રી સી જી રાઠોડ પટાિાળા -//-  -- -- 
subtrs-kamrej-

sur@gujarat.gov.in 
કોસાડ સરુિ 

૧૭ ખાલી જગ્યા જુ.કા -//-      

૧૮ શ્રી િી.આઇ.મિીડા 
પેતિઅ 

માડંિી 
૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ ૮૪૬૯૩૭૭૩૩૮ -- 

subtrs-mandvi-
sur@gujarat.gov.in 

િરસાડાબાર િા.માડંિી 

૧૯ શ્રી.જી.સી.કોઠીયા. 
પે.હિ. 

પે.તિ.ક.માડંિી 
-//-  --  

subtrs-mandvi-
sur@gujarat.gov.in 

૫/૨ શ્રીરામનગરસોસાયટી ,બારડોલી 

૨૦ શ્રી આર.આર.ચૌિરી જુ .કા  પે .તિ.ક. માડંિી -//-  -- -- 
subtrs-mandvi-

sur@gujarat.gov.in 
સરકુઇ િા.માડંિી 

૨૧ ખાલી જગ્યા પટાિાળા -//-  -- -- --  

 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ સરેુસરનગ૨ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી બી.આર.ઝાલા પે.તિ.અ.લીંબડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૪૨૮૮ ૧૨૫૨૫ - - મોટા મહંદર પાછળ લીંબડી 
૨ શ્રી િ. કે.િાઘલેા જુ.કા.લીંબડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૯૭૯૨ ૩૭૬૯૬ - - રામક્રુષ્િ સોસાયટી થટેશન રોડ લીંબડી 
૩ શ્રીમિી એમ.િ.િડીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩  - - બાિલેાપરા,ચબિુરા પાસ,ેલીંબડી 
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૪ શ્રી આર.બી.કિઝરીયા જુ.કા.લીંબડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૮૨૪૨ ૦૨૮૮૩ - - સરકારી િસાિિ,લીંબડી 
૫ શ્રી ડી.પી.લાલાિી પટ્ટાિાળા ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૮૪૬૯૧ ૨૦૭૪૪ - - સરકારી િસાિિ,લીંબડી 
૬ શ્રી એસ.બી.પરમાર પે.તિ.અ.ધ્ાગધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ - - શક્ક્રર પા શેરી ધ્ાગધ્ા 
૭ શ્રી એ.બી.પરમાર પે.હિ.ધ્ાગધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૯૬૦૧૩ ૨૨૪૩૯ - - ઘલેડી પા ધ્ાગધ્ા 
૮ શ્રી સી.એમ.યાણજ્ઞક જુ.કાધ્ાગધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૯૯૦૯૪ ૫૯૦૨૪ - - દેપાળાનો ચોરો ધ્ાગધ્ા 
૯ શ્રી જી.િ.ર્ટ્ટ જુ.કાધ્ાગધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૯૪૨૮૨ ૩૮૦૫૦ - - વ્રસુદાિન પાકમ  ધ્ાગધ્ા 
૧૦ શ્રી આર.આર.ઠાકર પટ્ટાિાળા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૭૩૮૩૭ ૬૭૫૯૦ - - દેપાળાનો ચોરો ધ્ાગધ્ા 
૧૧ શ્રી એમ.બી.તિરમગામી પે.તિ.અ.પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩ ૨૩૨૯૨ - - તિરમગામી િાસ,પાચં િાટડી પાટડી 
૧૨ શ્રી બી.એ.રાઠોડ જુ.કા.પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૯૭૨૬૯ ૩૨૬૪૯ - - શકંરપરા,પાટડી 
૧3 શ્રી િ. િ.રાિા પે.હિ. પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૯૦૧૬૬ ૮૩૨૭૦ - - પાચં િાટડી પાટડી 
૧૪ શ્રી એચ.આર.સૈયદ પટ્ટાિાળા પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૯૭૨૫૮ ૫૫૨૦૫ - - િાસડુીયાિાસ પાટડી 
૧૫ શ્રી આર.િ.ર્ાડકા પે.તિ.અ.િઢિાિ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩ ૨૭૮૦૨ - - િિા મિલે રોડ િઢિાિ 

૧૬ શ્રી આર.પી.તિઠ્ઠલાપરા જુ.કા. િઢિાિ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૮૭૯૮ ૭૪૬૬૮ - - 
નિરંગ સોસા.-૧ મકાન ન.ં૩ ૮૦ ફુટ રોડ 

િઢિાિ 

૧૭ શ્રી િાય.કે.રાઠોડ જુ.કા. િઢિાિ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૦૩૩૫ ૦૨૭૦૮ - - પોથટ ઓફીસ પાસ ેિઢિાણ ્

૧૮ શ્રી ડી.િી.ઇટોણલયા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૯૩૫ ૯૫૫૩૭ - - િાલકુા પચંાયિ કચેરી પાસ ેિઢિાિ 

૧૯ શ્રી િ.એમ.રાિા પે.તિ.અ.ચોટીલા ૦૨૭૫૧ଖ ૨૮૦૩૨૮ ૭૫૬૭૦ ૫૩૭૨૫ - - જ્યોતિનગર સોસા.ચોટીલા 
૨૦ શ્રી આર.ટી.રાિલ પે.હિ. ચોટીલા ૦૨૭૫૧ଖ ૨૮૦૩૨૮ ૯૯૨૫૧ ૫૫૧૫૦ - - ચામુડંા િમમશાળા પાસ,ેચોટીલા 
૨૧ શ્રી એમ.આઇ.રાઠોડ જુ.કા. ચોટીલા ૦૨૭૫૧ଖ ૨૮૦૩૨૮ ૯૮૯૮૮ ૮૨૦૦૨ - - જુના બસ થટેસડ પાસ ેચોટીલા 
૨૨ શ્રી બી.કે.પાડંોર પટ્ટાિાળા ૦૨૭૫૧ଖ ૨૮૦૩૨૮ ૯૯૭૯૮ ૧૮૦૫૯ - - સરકારી કિાટમર,ચોટીલા 
૨૩ શ્રી બી.િ.ચૌિાિ પે.તિ.અ.સાયલા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૫૫ ૮૭૦૯૨ - - પટેલ શેરી,સાયલા 
૨૪ શ્રી ડી.બી.ચૌિાિ જુ.કા.સાયલા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૭૨૩૭ ૮૦૨૦૫ - - ભપુિર્ાઇ મસાિી,રાજપિુ શેરી સાયલા 
૨૫ શ્રી એસ.પી.તત્રિેદી જુ.કા.સાયલા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૭૨૩૭ ૨૨૫૭૦ - - ર્ટ્ટ શેરી સાયલા 
૨૬ શ્રી ય.ુઆર.િાઘલેા પટ્ટાિાળા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૮૧૪૧૮ ૭૭૦૯૯ - - િહરજન િાસ સાયલા 
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૨૭ શ્રી િ. એલ.મેિીયા પે.તિ.અ.લખિર ૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૪૯ ૯૯૨૫૯ ૨૬૨૭૬ - - આિજોણલયા શેરી લખિર 

૨૮ શ્રી ડી.એ.ચાિડા જુ.કા.લખિર ૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૪૯ ૯૦૯૯૪ ૩૭૫૯૦ - - સિયોગ િાઇથકુલ પાછળ લખિર 

૨૯ શ્રી િી.િ.ઝાલા જુ.કા.લખિર ૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૪૯ ૯૮૯૮૩ ૪૩૭૭૦ - - ખારીયા શેરી લખિર 

 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ  િડોદરા જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી. આર.કે.રાણા પે.તિ.અ. પાદરા ૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮  - 
સી-૯,ચતરુ પાકમ  સોસાયટી મ.ુિા.પાદરા 

જજ.િડોદરા 

૨ શ્રી એચ.આઇ.રાણા પે.દહ ૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૨૫૦૦૧૯૩૬  - 

સી-૫ અમરિામ સોસાયટી 
છાિી જકાિ નાકા િડોદરા 

 

૩ શ્રી.એસ.એ.મારવાડી પટાવાળા ૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ -  - 
સયાજીગજં,પરશરુામ ર્ઠ્ઠા,મારિાડી 

મિોલ્લો િડોદરા 

૪ શ્રી.એ.એ.સલેુમાની પે.તિ.અ.કરજણ ૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૪૨૮૭૪૯૧૭૨   
૨૮ એ,સયૂમનગર સોસાયટી ,પટેલ 

ચેમ્બસમની પાસ,ેનિાબજાર કરજિ 

૫ શ્રી.વી.એમ.ભટ્ટ જુ,ક્લાકસ  ૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૪૦૮૩૪૨૨૨૭   
૧૪૩ ,પદમ પાકમ  સોસાયટી,,નોિીનો 
બેટરી પાસ ેમકરપરુા રોડ,િડોદરા 

૬ શ્રીમિી એમ.એસ.ભટ્ટ પટાવાળા ૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ -   
મોટી ખડકી,મ.ુઅિથત ુિા.કરજિ 

જજ.િડોદરા. 

૭ શ્રીજી.ડી.રાઠવા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

ડભોઇ 
૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૮૯૮૫૮૮૩૧૬   

વ્રજ માધ્રયુ,૧૧-બગં્ લોઝ, િોડમ-૩ ની કચેરી 
સામ,ે િાિોડીયા રોડ 

િડોદરા. 
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૮ શ્રી.પી.જે.વાળંદ જુ.ક્લાકસ  ૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૮૪૬૯૮૫૪૬૭૪   
સી-૧૩ ઘનશ્ યામનગર-ર, સરથ િિી 

કોમ્ પલેિ સામ,ે માજંલપરુ, િડોદરા-૧૧ 

૯ શ્રીમિી વી.વી.પટેલ પે.તિ.અ વાઘોડીયા ૦૨૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૭૨૭૦૭૨૪૨૪   
૨૧ બી કૈલાસ સોસાયટી િાઘોડીયા રોડ 

િડોદરા 

૧૦ શ્રી. એસ.સી.મહિેા પે.દહસાબનીિ ૦૨૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૭૧૪૯૪૪૯૯૭   
બી-17 સરકારી ક્િાટમસ પાિીની ટાકીની 

સામ ેકારેલીબાગ,િડોદરા 

૧૧ શ્રી એસ.કે.પડંયા પટાવાળા ૦૨૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૬૨૪૨૨૦૬૫૫   
એફ-૨ સરકારી િસાિિ સરુ્ાનપરુા 

િડોદરા 

૧૨ શ્રી.એસ.કે,સોલકંી પે.તિ.અ સાવલી ૦૨૬૬૭ 
 

૨૨૨૩૧૬ 
૭૬૨૨૦૧૫૩૫૩   ગોકુલ િાટીકા સોસાયટી, િા.સાિલી. 

૧૩ શ્રી એ.પી.િડવી જુ,ક્લાકસ  ૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ -   મુ-ંપો-િા-સખંેડા જજ-િડોદરા 

૧૪ શ્રી.એમ..આર.પટેલ પટાવાળા ૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૯૫૮૬૯૮૫૫૯૧   સરકારી ક્િાટમર સાિલી િડોદરા 

 
 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ િલસાડ જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી.બી.કે.િિકર 

 

પે.તિ.અ. 

કપરાડા 
૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫ - - 

Subtrs-kaprada-  

val@gujarat.gov 
.in 

મ.ુપો.માડંિા િા.કપરાડા જજ.િલસાડ 

૨ શ્રી.આર.િી.પટેલ ઇ/ચા .પેટા હિસાબનીશ - - - - - ફિસિાડા, િલસાડ. 

૩ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - - - - - - 

૪ ખાલી જગ્યા પટાિાળા - - - - - - 
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૫ 
શ્રીમિી.એન.ડી. 

પટેલ. 

ઇ.ચા.પે.તિ.અ. 

િાપી 
૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ - - 

Subtrs-vapi-
val@gujarat.gov.in 

ગીિાજંલી સોસાયટી,તિિલ રોડ,િલસાડ 

૬ શ્રીમિી.િ.એફ.ઠાકોર ઇ.ચા.પેટા હિસાબનીશ - - - - - 
આઇ-૧૧, સરકારી િસાિિ, તિિલ રોડ, 

િલસાડ 

૭ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - - - - - - 

૮ શ્રી.િાય.એસ.ર્ોંસલ ે પટાિાળા - - - - - જી.આઇ.ડી.સી.િાપી. 

૯ 
શ્રીમિી.એસ.આર. 

પટેલ. 

પે.તિ.અ. 

િરમપરુ 
૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩ - - 

Subtrs-dharam-

val@gujarat.gov.in 
ટીિીરીલ ેકેસર,િલસાડ 

૧૦ શ્રી.કે.સી.ગરાસીયા પેટા હિસાબનીશ - - - - - 
ેલોક-સી,રુમ.ન.ં૪,સરકારી 

િસાિિ,િા.િરમપરુ,જજ.િલસાડ. 

૧૧ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - - - - - - 

૧૨ શ્રી.એસ.ડી.ર્ોયે. પટાિાળા - - - - - 
મ.ુપો.માલનપાડા.િા.િરમપરુ, 

જજ.િલસાડ. 

૧૩ શ્રી.આર.સી.પટેલ. 
પે.તિ.અ. 

ઉમરગામ 
૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ - - 

Subtrs-umb. 
val@.guj.gov.in 

મ.ુપો .– ખિલિાડા, િા.ઉરગામ,જજ .

િલસાડ 

૧૪ શ્રી.એમ.એન.માછી. પેટા હિસાબનીશ - - - - - 
મ.ુપો.ખિલિાડા,િા.ઉંમરગામ,જજ .

િલસાડ 

૧૫ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - - - - - - 

૧૬ ખાલી જગ્યા પટાિાળા - - - - - - 

૧૭ શ્રી.બી.એસ.િારલી 
ઇ.ચા .પે.તિ.અ. 

પારડી 
૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ - - 

Subtrs-pardi-val 

@gujarat.gov.in 
એફ-૯, સરકારી િસાિિ, િલસાડ 

૧૮ ખાલી જગ્યા પેટા હિસાબનીશ - - - - - - 

૧૯ શ્રી.એમ.પી.રોહિિ જુ.કા. - - - - - 
મ.ુપો.સખુેશ, રોહિિિાસ, િા.પારડી, 

જજ.િલસાડ. 

૨૦ શ્રી.એન.આર.રોહિિ પટાિાળા - - - - - મ.ુપો.સખુેશ, રોહિિિાસ, િા.પારડી, 
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જજ.િલસાડ. 

 
 
 
 

પેટાતિજોરી કચેરીઓ િાપી જજલ્લો 

અ.નં
. 

નામ િોદો 
એસ.ડી. 
ટી.કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) ક૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી એમ. એમ. શેખ 
પેટા તિજોરી અતિકારી  

, તનઝર 
૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૪૨૮૫૭૮૬૨૯ − 

subtrs − nizar
− sur@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. તનઝર, િા. તનઝર જજ. િાપી 

૨ શ્રી બી. એચ. િસાિા જુતનયર કારકુન ૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૭૨૬૨૦૮૩૧૩ − 
subtrs − nizar
− sur@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. તનઝર, િા. તનઝર જજ. િાપી 

૩ શ્રી ડી. બી. ચૌિરી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

 સોનગઢ ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૦૯૯૨૭૬૯૧૪ − 
subtrs − songadh
− sur@gujarat. gov. in 

 

૪ શ્રી િ. િ. જોષી જુતનયર કારકુન ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૭૯૧૭૦૧૭૩ − 
subtrs − songadh
− sur@gujarat. gov. in 

૧૨૬ − તશિનગર , સોનગઢ, જજ. િાપી 

૫ શ્રીમિી પી. િાય. બાગલુ જુતનયર કારકુન ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૪૨૭૯૨૫૬૦૯ − − 
સરકારી ક્િાટમસ, દશેરા કોલોની, રૂમ બી, 

૨ સોનગઢ, જજ, િાપી 
૬ શ્રી િાય. િી. તમસ્ત્રી જુતનયર કારકુન ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૮૯૮૦૩૬૩૬૫૭ − − ઉકાઇ પાિરડાકોલોની ૩/બી/૯૪ઉકાઇ 

૭ શ્રી િી. બી. સોલકંી પટાિાળા ૦૨૬૨૪ ૨૨૨૦૯૫ ૯૯૭૮૧૪૫૪૦૯ − − 
મ.ુ પો. ઉકાઇ કોલોની રૂમ. નં− ૩/બી
− ૨૨, ઉકાઇ, િા. સોનગઢ, જજ. િાપી 

૮ શ્રી કે. એલ. ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી, 
 િાલોડ 

૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૮૭૯૦૪૩૫૭૨ − 
subtrs − valod
− sur@gujarat. gov. in 

મારુિીિામ સોસાયટી, િેડછી રોડ  

, િા. િાલોડ , જજ. િાપી. 

૯ શ્રી ડી. એસ. પટેલ જુનીયર કારકુન ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૫૩૭૫૦૭૭૬૮ − 
subtrs − valod
− sur@gujarat. gov. in 

મ.ુ પો. કુમકોિર (િાડમિૈદ  ફણળય,ુ ) 

, િા. મહિુા, જજ. સરુિ 
૧૦ શ્રી ડી. એસ. ગામીિ પટાિાળા ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૫૮૬૩૪૪૮૬૬ −  સરકારી િસાિિ, કોઠીફણળય,ુ િાલોડ, 
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જજ. િાપી 
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તનયમ સગં્રિ  -૧૦ 

તિતનયમોમા ંજોગિાઈ કયામ મજુબ મિનેિાિાનંી ૫ઘ્િતિ સહિિ દરેક અતિકારી અન ેકમમચારીને મળતુ ંમિનેિાણુ ં: 
પેટા તિજોરી કચેરીઓ- અમદાિાદ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રીમિી જી.એન ઠકકર પે.તિ.અતિ. સોલા ૫૯૦૩૫ ૬૧૬૮ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી જી.ડી.ડોહડયા ના.હિ.  સોલા ૫૩૦૩૯ ૫૬૬૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી ટી પી ચૌિરી ના.હિ.  સોલા ૪૩૯૫૦ ૪૮૨૨ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ.એમ.િાઘલેા ૫ટાિાળા સોલા ૨૬૮૮૩ ૩૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી બી.પી.િાઘલેા પે.તિ.અ. િોળકા ૧૫૫૦૦ ૧૮૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી આર.એન.સોલકંી જુ.કલાકમ   િોળકા ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એસ પી મસાિી સ.જુ.કા. િોળકા ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ.આર ચાિડા પે.તિ.અ.તિ૨મગામ ૧૫૫૦૦ ૧૮૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી િી.બી. ર્રિાડ પે.હિ તિરમગામ ૨૫૫૨૪ ૨૧૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી િી.એમ.પહઢયાર્ જુ.કા. તિ૨મગામ ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એ.એસ.મલેક ૫ટાિાળાતિ૨મગામ ૨૧૮૫૦ ૭૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એ.એચ સમુરા પે.તિ.અ. િધંકુા ૫૦૩૪૭ ૨૮૬૮ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી િ એન મકિાિા પે.હિ.િધંકુા ૨૮૮૪૮ ૧૯૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી કે.આઈ.મારૂ જુ.કલાકમ   િધંકુા ૨૫૬૭૩ ૪૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.બી.જાદિ પટાિાળા િધંકુા ૧૫૫૯૯ ૫૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી આર.પી ઠાકોર પે.તિ.અ. સાિદં ૪૦૫૬૯ ૨૪૪૧ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી ડી.એચ.મિિેા પે.હિ. સાિદં ૧૦૦૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આ૨.એન.મકિાિા ૫ટાિાળા  સાિદં ૨૨૪૨૩ ૧૭૦૬ તનયમોનસુાર 

 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-  અમરેલી જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી કે.પી.બોરીસાગર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, રાજુલા 
૧૨૭૪૦ ૧૭૧૩૫ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એલ.બી.સાખટ 
સિાયક જુનીયર 

કલાકમ , રાજુલા 
૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ય.ુકે.જલાલી પટાિાળા, રાજુલા ૧૧૪૧૦ ૧૫૪૭૯ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ડી.ટી.જામરીયા 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી, 
સાિરકંુડલા 

૨૧૨૭૦ ૨૮૨૩૮ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િ.એમ.ગોથિામી 
સિાયક જુનીયર 

કલાકમ , 
૫૮૩૦ ૧૦૪૨૨ તનયમોનસુાર 
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સાિરકંુડલા 

૬ શ્રી કે.પી.બોરીસાગર 
પેટા હિસાબનીશ, 

સાિરકંુડલા 
૧૨૭૪૦ ૧૭૧૩૫ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી પી.એસ.જોષી 
પટાિાળા, 
સાિરકંુડલા 

૬૪૮૦ ૮૨૨૧ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એન.કે.સોજીત્રા 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી, 
બગસરા 

૨૨૪૭૦ ૨૯૪૮૬ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ય.ુએન.ચોિાિ 

પેટા તિજોરી 
અતિકારી, 
બગસરા 

૧૦૦૦૦ હફકસ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એચ.એમ.મિિેા 
જુનીયર કલાકમ , 

બગસરા 
૧૧૫૪૦ ૧૬૨૭૯ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી ઝેડ.એ સગિાન 
પટાિાળા, 
બગસરા 

૧૧૪૩૦ ૧૫૨૦૫ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી બી.િ.બાિડા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, બાબરા 
૧૯૫૯૦ ૨૫૯૭૧ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી પી.એલ.કરકર 
જુનીયર કલાકમ , 

બાબરા 
૮૪૧૦ ૧૧૨૯૯ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એમ.પી.મિિેા 
જુનીયર કલાકમ , 

બાબરા 
૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી.એન.િાજા પટાિાળા, બાબરા ૧૧૭૬૦ ૧૫૯૩૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી જી.બી.ડોબરીયા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, િારી 
૧૮૪૩૦ ૨૪૮૭૫ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી ડી.ડી.દાફડા 
જુનીયર કલાકમ , 

િારી 
૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આર.એચ.ચૌિાિ 
જુનીયર કલાકમ , 

િારી 
૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી બી.આર.િાજા પટાિાળા, િારી ૧૧૪૪૦ ૧૪૩૭૪ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી.ડી.આર. કાલાિી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, લાઠી 
૨૦૪૫૦ ૨૭૦૮૧ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એચ.િી.ચડુાસમા 
સિાયક જુનીયર 

કલાકમ , લાઠી 
૧૦૦૦૦- હફકસ 

પગાર 
- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એસ.બી.મકિાિા પટાિાળા, લાઠી ૧૧૭૬૦ ૧૫૯૩૦ તનયમોનસુાર 
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પેટા તિજોરી કચેરીઓ- આિદં જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી િી.એન.પરમાર 
પેટા તિજોરી 

અિીકારી ,ઉમરેઠ  
૪૪૧૫૨ શસૂય તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એસ.આઇ.િસાિા પે.હિ. ૩૯૭૩૮ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૩ 
શ્રી 

આર .કે.સોઢાપરમાર  
પટાિાળા ૧૪૪૪૬ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એન.ટી.પરમાર 
પેટા તિજોરી 

અિીકારી ,બોરસદ  
૪૯૭૯૨ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.એ.પટેલ પે.હિ. ૨૭૯૮૪ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી િી.િી.જોષી સ.જુ.કલાકમ  ૧૯૨૫૦ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ.બી.રાજપિુ પટાિાળા ૨૬૦૫૨ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એસ.એમ.પડંીિ 
પેટા તિજોરી 

અિીકારી  ,પેટલાદ  
૪૩૭૦૫ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એસ.એચ.ર્ાિસાર જુ.કલાકમ  ૩૩૦૧૩ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી બી સી રાઠોડ પે.હિ. ૨૯૫૩૫ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી.આર કે પરુબીયા પટાિાળા ૨૧૭૯૮ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર.એસ.પઢીયાર 
પેટા તિજોરી 

અિીકારી  ,ખરં્ાિ  
૫૧૬૪૮ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.સી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૩૦૧૬૯ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી આર.કે.મકિાિા .જુ.કલાકમ  ૨૦૩૩૧ .....’’.... તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.કે,દેસાઇ પટાિાળા ૨૭૬૮૧ .....’’.... તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- અરિલ્લી જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી. એમ. પરમાર 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી 

૨૨૪૭૦ ૨૬૭૩૯ તનયમોનસુાર 

૨ ખાલી જગ્યા પેટા હિસાબનીશ   તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી પી. આર. ચૌિરી જુ.ક્લાકમ ૭૯૭૦ ૧૦૭૮૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એમ. ડી. મકિાિા પટાિાળા ૧૦૭૯૦ ૧૩૬૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એલ. એસ. બોદર 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી 

૨૨૧૧૦ ૨૯૨૨૨ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી મતિ કે. પી. ર્ગોરા પેટા હિસાબનીશ ૧૩૬૯૦ ૧૮૩૬૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ડી. એન. કટારા જુ.ક્લાકમ ૧૪૧૦૦ ૧૮૮૮૯ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એ. એસ. પ્રજાપતિ જુ.ક્લાકમ ૭૯૭૦ ૧૦૭૮૧ તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી પી. એન. પરમાર પટાિાળા ૯૮૧૦ ૧૩૪૧૫ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એમ. િ. પરમાર 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી 

૨૨૧૧૦ ૨૭૦૧૧ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એલ. એસ. કલાસિા જુ.ક્લાકમ ૧૪૫૩૦ ૧૮૮૪૪ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એન. આર. જાની પટાિાળા ૯૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-  ર્રૂચ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી જી ડી પરમાર 
ઇ.ચા.પે..તિ.અ., 

ઝ્ગહડયા 
૫૪૮૩૬ ૩૦૬૪ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ.આઇ.શાિ પે.હિ., ઝ્ગહડયા ૨૮૭૯૮ ૧૯૨૭ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.પી.માછી પટાિાળા  ઝ્ગહડયા ૨૭૭૩૬ ૧૯૩૭ તનયમોનસુાર 

૪ 
શ્રી આર એન 

મૈસરુીયા 
અ.તિ.અ., અંકલેશ્વર ૫૭૭૪૨ ૨૯૦૪ તનયમોનસુાર 

૫. શ્રી િ એન પરમાર ના,હિ., અંકલેશ્વર ૩૩૯૯૭ ૨૧૫૬ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીએસ.ટી.ચૌિાિ પે.હિ., અંકલેશ્વર ૩૧૯૮૮ ૨૦૬૩ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રીપી.સી.ર્ગિ જુ.કા. અંકલેશ્વર ૧૮૮૬૮ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી બી.આર.િડિી જુ.કા. અંકલેશ્વર ૧૭૯૭૦ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૯ 
શ્રી 

એન.ઝેડ.માહ્યાિશંી 
પે.તિ.અ., જબંસુર ૧૫૫૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એ.બી.પટેલ પે.હિ., જબંસુર ૪૦૫૬૯ ૨૪૪૧ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ.એ.શેખ જુ.કા. જબંસુર ૩૩૩૮૯ ૨૫૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમતિ એસ.બી.રાિા પટાિાળા જબંસુર ૧૯૮૬૧ ૧૩૯૧ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી િી િ પરમાર 
ઇ.ચા.પેતિઅ 

િાણલયા 
૫૪૦૨૪ ૩૦૨૨ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એસ.સી.િસાિા પટાિાળા િાણલયા ૨૬૮૮૯ ૧૯૦૧ તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- ર્ાિનગ૨ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ટી.એ.જોશી 
પે.તિ.અ. 

િલ્લર્ીપર્ુ 
૪૩૯૬૪ ૨૫૮૬ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એસ.એ.મકિાિા જુ.ક્લાકમ ૧૮૧૫૨ ૧૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી કે.એન.પરમાર પટાિાળા ૨૬૯૫૮ ૧૯૦૪ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એ.જી.સેિા પે.તિ.અ. ૪૦૫૬૯ ૨૪૪૧ તનયમોનસુાર 
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ગારીયાિાર 

૫ શ્રી એમ.પી.રાજ્યગરુૂ જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી બી.એમ.પટેલ જુ.ક્લાકમ ૨૬૯૧૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ.એમ.પારેખ પે.તિ.અ. તશિોર ૪૧૫૫૧ ૨૧૯૭ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર.પી.જાલા જુ.ક્લાકમ ૨૬૭૬૦ ૧૮૩૮ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી કે.કે.બારં્િીયા જુ.ક્લાકમ ૨૬૭૬૦ ૧૮૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આર.સી.બગદાનીયા પટાિાળા ૧૯૫૮૬ ૧૩૪૩ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એમ.્જી.ર્ટ્ટ 
પે.તિ.અ. 

પાલીિાિા 
૪૨૧૯૫ ૨૫૧૨ તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.િ.િ.િાઘલેા જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી કે,િ,હદયોરા જુ.ક્લાકમ ૨૮૮૪૪ ૧૯૨૯ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી કે.જી.બારૈયા પે.તિ.અ. િળાજા ૪૯૪૦૮ ૨૮૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી.આર.જોશી જુ.ક્લાકમ ૨૭૨૧૫ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી આર.એન.િાજા જુ.ક્લાકમ ૪૮૪૦૧ ૨૭૮૩ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રીમિી આર.એમ.પડંયા પટાિાળા ૨૨૧૭૮ ૭૬૦ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ડી.એન.કામોઠી 
ઈ/ચા પે.તિ.અ. 

મહિુા 
૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી કે.િી.જાની પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૯૮ ૧૯૨૭ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી એસ.સી.ર્ીલ જુ.ક્લાકમ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રીમિી એચ.બી.મિિેા પટાિાળા ૨૧૩૨૪ ૧૪૫૮ તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- ભજૂ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આઈ.એચ.સોિા .પે.તિ.અ.અંજાર ૫૦૩૭૦ ------- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.િી.કે,ડુઉ પેટા હિસાબનીસ ૧૦૦૦૦ ------- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.એન.બારં્િીયા જુ.કલાકમ - અંજાર ૨૯૩૭૧ ------- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િી.આર્.લોંચાિી પટાિાળા-અંજાર ૨૪૦૯૩ ------- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી પી.જી.િડીયા 
પે.તિ.અ  – 

ગાિંીિામ 
૪૯૫૫૩ ------- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી એન.ડી.ઓઝા 
પેટા હિસાબનીસ  - 

ગાિંીિામ 
૩૬૧૯૫  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર.િી.બોખાિી 
જુ.કલાકમ - 
ગાિંીિામ 

૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એમ.સી .રાજગોર 
પટાિાળા - 

ગાિંીિામ 
૧૪૪૯૧  તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એચ .આર .દેિકા પે.તિ.અ.ર્ચાઉ ૪૧૫૬૫  તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી િ.કે.જાડજેા પે.હિ - ર્ચાઉ ૨૮૭૫૧  તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી આઇ.િ.બેલીમ પટાિાળા  - ર્ચાઉ ૨૩૩૬૧  તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એમ આર પટેલ પે.તિ.અ .રાપર ૪૯૪૦૮  તનયમોનસુાર 
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૧૩ શ્રી કે.એલ.ઠક્કર પેટા હિસાબનીસ ૨૯૮૭૫  તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી આર.જી.કોલી 
 

પટાિાળા  – રાપર્ 
૨૩૨૯૪  તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.એન.કોઠીિાડ પે.તિ.અ .દયાપર ૪૦૧૬૪  તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી રાિશ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીસ ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એમ.પી.મિષે્િરી પટાિાળા દયાપર ૯૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી એન.કે.મોદી પે.તિ.અ .મુસંરા ૪૯૪૦૮  તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એ .એમ .મિથેિરી પે.હિ .મુસંરા ૩૨૦૫૬  તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આઇ.એમ.્ખોજા જુ.કલાકમ - મસુરા ૨૯૩૭૧  તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી આર.આર.રોશીયા પટાિાળા  – મુસંરા ૧૪૪૭૯  
તનયમોનસુાર 

 

૨૨ શ્રીમિી બી.િ.િોળકીયા. પેતિઅ નખત્રાિા ૫૨૧૫૬  તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી એમ.ટી .પટેલ પટાિાળા  –  ૧૬૨૮૮  તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી આર.એસ ઘોઘારી પે.તિ.અ .નલીયા ૫૦૧૬૪  તનયમોનસુાર 

૨૫ 
શ્રીમિી એલ.આઇ .

ઓઝા 
પટાિાળા  – 

નલીયા 
૨૫૪૦૧  તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી િી.ડી.ચૌિાિ પે.તિ.અ .માડંિી ૪૬૬૬૦  તનયમોનસુાર 

૨૭ કુ.કે.સી.રૂપારેલ પેટા હિસાબનીસ ૩૬૨૧૮   

૨૮ શ્રી આર.એમ.પારાિી પટાિાળા ૨૩૯૮૧   

 
 
 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- છોટાઉદેપરુ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રીમિી કે. બી. ર્ાિસાર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી સખંેડા 
૫૧૭૦૧ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િ. એસ. બારીયા જુ.ક્લાકમ ૩૦૯૯૨ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી િ. િ. િિકર 

પેટા તિજોરી 
અતિકારી 

િિપરુપાિી 
૫૧૭૨૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમિી કે. બી. િડિી પેટા હિસાબનીશ ૨૬૯૧૩ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એચ. જી. પટેલ 

પેટા તિજોરી 
અતિકારી 
નસિાડી 

૫૨૫૮૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી. કે. જી. રાઠિા જુ.ક્લાકમ ૧૯૧૮૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-દાિોદ  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં
તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં
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નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી પી. એન. બારીયા પે. તિ. અ. શ્રી લીમખેડા ૪૨૯૬૧ /-   ૪૦૦/-  તનયમ મજુબ 

૨ કુ. એસ. એસ. પટેલ પે. હિ. ૩૧૯૧૩ /-  ૪૦૦ /-  તનયમ મજુબ 

૩ કુ. આર. આર. તનનામા જુ. ક્લાકમ  ૧૦૦૦૦ /-  - હફક્સ  પગાર 

૪ શ્રી એચ. કે. પરમાર પટાિાળા ૨૦૪૩૩ /-  ૧૫૦ /-  તનયમ મજુબ 

૫ શ્રી એસ. એસ. પટેલ પે. તિ. અ. શ્રી દે. બાહરયા ૫૦૩૭૦ /-  ૪૦૦ /-  તનયમ મજુબ 

૬ શ્રી એમ. બી. બામિ પે. હિ. ૨૨૮૦૦ /-  ૪૦૦ /-  તનયમ મજુબ 

૭ શ્રી એસ. પી. ણગરાસે પટાિાળા ૧૫૭૪૭ /-  ૧૫૦ /-  તનયમ મજુબ 

૮ શ્રી િી. એમ. પરમાર પે. તિ. અ. શ્રી ઝાલોદ ૪૮૫૩૮ /-  ૪૦૦ /-  તનયમ મજુબ 

૯ શ્રી િ. કે. મતુનયા જુ. ક્લાકમ ૨૭૧૨૭ /-  ૪૦૦ /-  તનયમ મજુબ 
૧૦ શ્રી આર. જી. ચારેલ પટાિાળા ૨૪૭૩૬ ૪૦૦ /-  તનયમ મજુબ 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- દેિભમૂી દ્વારકા-જામ ખરં્ાલીયા  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર ડી ઝાલા પે. તિ. અ. દ્વારકા ૫૦૮૬૩ ૨૨૦૮ તનયમોનસુાર 

૨ કુ એમ, એમ. તત્રિેદી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એચ. બી. ચાિડા જુ. કલાકઁ ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર. િ. પરમાર પટ્ટાિાળા ૨૩૩૬૧ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િાય આર. ગૌથિામી પે. તિ. અ. ર્ાિિડ ૪૯૨૭૧ ૨૧૨૧ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી પી. િ. મોરી પટ્ટાિાળા ૨૭૨૫૫ ૧૧૫૭ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િ. આર. રાયઠઠા પે. તિ. અ. જામ કલ્યાિપરુ ૩૪૬૯૫ ૧૫૮૫ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી. િ. િારોિરીયા જુ. કલાકઁ ૧૮૭૦૧ ૭૯૭ તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- ગાિંીનગ૨ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ં
જિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ 

૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી િ. એમ. રાઠોડ, પેટા તિજોરી અતિકારી, માિસા ૪૯૧૮૩ ------ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી પી સી પટેલ જુ. કલાકમ ૧૦૦૦૦ ------- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી આર એસ ચૌિાિ પટાિાળા ૨૭૬૯૦ -------- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િ. જી. રેિર, પેટા તિજોરી અતિકારી, દિગેામ ૪૦૮૮૭  તનયમોનસુાર 
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૫ એ. િ. ચૌિરી જુતનયર કારકુન ૧૦૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ડી. કે. રાઠોડ પટાિાળા ૧૩૬૫૫  તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એન એસ ચોિરી અતિક તિજોરી અતિકારી, કલોલ ૫૩૪૭૪ ----- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી િી એન રાજપિુ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ------ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી કે કે ગજ્જર જુતનયર કારકુન ૧૮૭૦૧ -------- તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- ગીર સોમનાિ-િેરાિળ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ.કે.મહિપાલ 
ઇ.ચા .પેટા તિજોરી 
અતિકારી ,શ્રી ઉના 

૨૭૨૮૭ /-   તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.એમ.િી.ઝાલા 
પેટા તિજોરી 
અતિકારીશ્રી 

કોડીનાર 

૧૫૦૦૦ /-   તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એસ.એચ..જોષી 
પેટા તિજોરી 
અતિકારીશ્રી 

િાલાળા 
૪૧૨૭૯ /-   તનયમોનસુાર 

૪ કુ.કે.જી.બારડ 
પેટા હિસાબનીશ  

પે.તિ.ક.કોડીનાર 
૧૦૦૦૦ /-   તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જી.સી.ર્ીલ 
જુ .ક્લાકમ   

પે.તિ.ક.ઉના 
૩૦૬૩૦ /-   તનયમોનસુાર 

૬ 
શ્રીમતિ એસ.એ .

તશિાિી 
જુ .ક્લાકમ   

પે.તિ.ક.કોડીનાર 
૩૮૫૭૭ /-   તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એમ.બી.ચડુાસમા 
જુ .ક્લાકમ    

પે.તિ.ક.િાલાળા 
૧૯૮૨૩ /-   તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ડી.એલ.ડરે 
પટાિાળા 

પે.તિ.ક.કોડીનાર 
૨૫૮૭૪ /-   તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી િ.ઝેડ .િોડાદરા 
પટાિાળા 

પે.તિ.ક.િાલાળા 
૨૭૦૧૮ /-  - તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- ગોિરા  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર. કે. પરમાર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, કાલોલ 
૩૭૪૮૬ - તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િી. કે. રબારી જુ. કલાકમ  ૫૩૦૦ - તનયમોનસુાર 



C:\Users\parul\Desktop\Sub Tresuries.docx                               77 
 

૩ ખાલી જ્ગ્યા જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એન. કે. માછી પટાિાળા ૧૧૯૫૧ - તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એસ. કે. ખારિા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, િાલોલ 
૩૯૫૦૧ - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એ. કે. ચાિડા જુ. કલાકમ  ૧૬૦૭૪ - તનયમોનસુાર 

૭ ખાલી જ્ગ્યા જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી પી. આઈ. સોલકંી પટાિાળા ૧૯૦૩૮ - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એમ એન બારીઆ 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, શિરેા 
૫૦૭૮૫ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એચ. પી. પડંયા પે. હિસાબનીશ ૨૮૫૪૦ - તનયમોનસુાર 

૧૧ ખાલી જગ્યા જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી આર કે ખાટ્ં પટાિાળા ૯૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- હિિંમિનગ૨ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો માતસક મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ જી લિુાર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, ઇડર 
૨૧૨૮૦ ૨૮૧૫૧ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એ સી પટેલ પે .હિ  ૧૨૫૪૦ ૧૬૮૭૭ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી પી એમ પટેલ જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ 
શ્રીમિી એસ આર 

પટેલ 
જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી િ એ પરમાર પટાિાળા ૧૦૧૦૦ ૧૩૭૮૯ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એન એચ પરમાર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,ખેડબ્રહ્મા 
૨૧૮૩૦ ૨૮૬૬૭ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી સી પી િિકર પે,હિ ૧૨૪૧૦ ૧૬૭૦૯ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી િ એલ રાઠોડ જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એલ એન િાણબયાડ પટાિાળા ૧૦૧૪૦ ૧૨૮૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી આર ર્ટ્ટ 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, પ્રાતંિજ 
૨૧૩૭૦ ૨૮૧૩૮ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રીમિી એ િી પટેલ જુ .ક  ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રીમિી એલ સી રબારી જુ,ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી િ િ પરમાર પટિાળા ૬૬૮૦ ૯૧૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી એચ અસારી 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી, 
તિજયનગર 

૨૧૬૭૦ ૨૮૬૫૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર િ પડંયા જુ, ક ૧૧૮૧૦ ૧૫૮૫૮ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એસ કે કટારા પટાિાળા ૧૦૬૪૦ ૧૩૭૨૬ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એસ જી લિુાર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી, ઇડર 
૨૧૨૮૦ ૨૮૧૫૧ તનયમોનસુાર 
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પેટા તિજોરી કચેરીઓ-  જામનગ૨ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ. કે. મકિાિા પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
જામ જોિપરુ 

૪૯૪૭૭ ૨૮૩૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી ટી. એ. બખુારી જુ. કલાકઁ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી આર. બી. ખાન પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
લાલપરુ 

૪૬૬૮૩ ૨૭૦૮ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ડી. કે. જોશી પેટા હિસાબનીશ ૩૧૦૨૪ ૨૦૨૨ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી કે. કે. ગમારા જુ. કલાકઁ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એ. એ. સોનરાિ પટ્ટાિાળા ૨૧૮૭૪ ૧૬૨૨ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િી. ડી. સઘંાિી પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
કાલાિડ 

૧૫૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી બી. બી. સરિૈયા જુ. કલાકઁ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ય.ુ આર. ડોડીયા જુ. કલાકઁ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી બી. એસ. િોરા પટ્ટાિાળા ૨૦૪૪૩ ૧૧૭૭ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િી. કે. ઝાલા પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
ઘ્રોલ 

૧૫૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી કે. એમ. ગડારા પેટા હિશાબનીસ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એસ. િ. વ્યાસ પટ્ટાિાળા ૨૬૧૩૩ ૧૮૦૮ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી િ. કે. છાયા પેટા તિજોરી અતઘકારી, 
જોડીયા ૪૨૭૨૨ ૨૫૩૫ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી જી. એ. ચૌિાિ જુ. કલાકઁ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી પી. સી. અગ્રાિિ પટ્ટાિાળા ૨૬૯૫૮ ૧૮૪૪ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- જુનાગઢ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી જી.એન .િાઢેળ 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,ર્ેંસાિ 
૪૧૯૬૬ ----- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એન.િી .પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૩૧૮૬૭ ----- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.એમ .હિરાિી જુ.કા. ૧૮૭૦૧ ----- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િ.બી .પાડં ે
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,તિસાિદર 
૪૦૮૯૦ ----- તનયમોનસુાર 

૫ કુ .એસ.કે .િઘાસીયા જુ.કા. ૨૭૬૫૮ ----- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી કે.એલ .રાઠોડ પટાિાળા ૨૧૩૨૪ ----- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી પી.એસ .રાિલ 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,મેંદરડા 
૪૨૯૯૬ ----- તનયમોનસુાર 
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૮ શ્રી એ.એન .મિિેા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૮૭૫ ----- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એમ.એન .ડાર્ી જુ.કા. ૧૮૭૦૧ ----- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રીમિી િ.િ .મિિેા પટાિાળા ૧૯૫૬૧ ----- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િી.એન .ખાનપરા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારી,િિંલી 
૪૦૮૯૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી પી.િી .જારસાિીયા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૭૬૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર,િ .ચાદેંગરા જુ.કા. ૨૬૯૫૫ ----- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એન.એન .દેિરીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી , 

માિાિદર 
૧૫૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી િ.એન .કરંગીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૬૧૦૧ ----- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી આર.એસ .ગોસાઇ 
પેટા તિજોરી અતિકારી , 

કેશોદ 
૪૯૪૦૮ ----- તનયમોનસુાર 

૧૭ કુ .ડી.બી .ડાગંર જુ.કા. ૧૭૯૦૪ ----- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી કે.ડી .ગરચર પટાિાળા ૨૬૮૮૯ ----- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જી.આર .કછોટ 
પેટા તિજોરી અતિકારી , 

માગંરોળ 
૪૧૪૧૪ ----- તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ .એમ.િ .જોષી જુ.કા. ૧૦૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એલ.પી .મારૂ પટાિાળા ૧૬૨૮૮ ----- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી એમ.એલ .કોડીયાિર 
પેટા તિજોરી અતિકારી , 

માણળયા િાટીના 
૧૫૦૦૦ ----- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી િ.આર .રાયજાદા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૪૧૭ ----- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી એચ.ડી .તસિંિિ જુ.કા. ૧૮૭૦૧ ----- તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રીમિી એમ.એચ .મક્કા પટાિાળા ૧૮૯૮૬ ----- તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- મિીસાગર-લિુાિાડા જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એસ. એ. મલેક 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

બાલાશીનોર 
૪૧૮૦૨ ૨૪૪૯ તનયમોનસુાર 

૨ - જગ્ યા ખાલી - જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ. જી. સોલકંી જુ. કલાકમ  ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર. એમ. પરમાર પટાિાળા ૯૦૦૦  તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી બી. આર. બારીઆ 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

સિંરામપરુ 
૫૦૭૦૮ ૨૮૨૮ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ એસ. િી. ર્ોઇ પે. હિસાબનીશ ૨૯૨૦૮ ૭૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િાય. આર. ર્ાટીયા જુ. કલાકમ  ૨૯૬૩૭ ૧૯૨૯ તનયમોનસુાર 

૮ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી આર. એન. ડામોર પટાિાળા ૨૭૬૪૪ ૧૮૪૪ તનયમોનસુાર 

૧0 શ્રી એસ. એન. પટેલીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

કડાિા 
૫૦૫૪૪ ૨૮૨૧ તનયમોનસુાર 

૧૧ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 
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૧૨ - જગ્ યા ખાલી- જુ. કલાકમ  - - તનયમોનસુાર 

૧૩ 
શ્રીમતિ શાિંાબેન બી. 

ખાટં 
પટાિાળા ૧૬૭૦૨ ૧૧૭૮ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-મિસેાિા  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ.એફ.ચામડીયા 
પે.તિ.અ., 

તવસનગ૨ 
૫૨૨૫૬/- ૨૨૪૭/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એ.આર.ચૌિરી પે. હિ ૨૮૭૦૭/- ૧૨૨૩/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી જી.પી. ચૌિરી જુ.કા. ૧૮૭૦૧/- ૭૯૭/- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી સી.કે.નાયી જુ.કા. ૧૮૭૦૧/- ૭૯૭/- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી જીજ્ઞેશ જી.પટેલ જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ.એન.રાઠોડ ૫ટાિાળા. ૨૫૭૪૪/- ૧૦૯૧/- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આઇ.ડી.મોદી 
પે.તિ.અ., 

વડનગ૨ 
૫૦૪૯૭/- ૨૧૬૮/- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી આર.બી.પ્રજાપતિ પે.હિ. ૩૪૫૪૬/- ૧૪૭૮/- તનયમોનસુાર 

૯ કુ.િ.એમ.ચૌિરી જુ.કા ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એન.ડી.રાઠોડ ૫ટાિાળા ૨૭૨૫૫/- ૧૧૫૭/- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િી.એમ.પટેલ પે.તિ.અ., કડી ૫૨૧૫૬/- ૨૨૪૭/- તનયમોનસુાર 

૧૨ કુ.કે.બી.મિરેીયા પે.હિ.. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.આઇ.અછિા જુ.કા. ૩૦૨૧૮/- ૧૨૮૯/- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એફ.એચ. સૈયદ ૫ટાિાળા ૧૫૮૦૭/- ૬૬૮/- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી બી.એ.મકિાિા પે.તિ.અ., ઉંઝા ૫૨૧૫૬/- ૨૨૪૭/- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એ.બી.પટેલ ્ પે.હિ. ૪૦૯૬૯/- ૧૭૪૧/- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી આર.પી. ઠકો૨ જુ.કા ૧૮૮૫૧/- ૭૯૭/- તનયમોનસુાર 

૧૮ ખાલી જગ્યા ૫ટાિાળા   તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી એચ.એસ.પરમાર 
પે.તિ.અ., 

તિજાપરુ 
૪૯૪૦૮/- ૨૧૨૭/- તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રીમતિ તપ્રયકંા આર.પટેલ જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૧ 

 
 

કુ.નેિા એસ.ચૌિરી 

 
 

જુ.કા. 

 
 

૧૦૦૦૦/- 

 
 
- 

તનયમોનસુાર 

૨૨ ખાલી જગ્યા જુ.કા.   તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી બી.આર. ઠાકો૨ ૫ટાિાળા ૨૩૯૮૧/- ૧૦૧૪/- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી િી.એન.પટેલ પે.તિ.અ., ખેરાલ ુ ૪૯૫૦૮/- ૨૧૨૭/- તનયમોનસુાર 

૨૫ કુ.કે.એલ.પટેલ પે. હિ. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી પી.આર. જોષી જુ.કા. ૪૬૬૪૮/- ૧૯૮૯/- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રીએમ.આઈ.  બિલેીમ જુ.કા. ૧૮૭૦૧/- ૭૯૭/- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી એન.એમ.ઠાકો૨ ૫ટાિાળા ૧૫૮૦૭/- ૬૬૮/- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી એ.ડી.સિુાર પે.તિ.અ., ૪૧૯૬૬/- ૧૮૦૨/- તનયમોનસુાર 
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બેચરાજીઃ 
૩૦ શ્રી પી.બી.ચૌિરી જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૧ શ્રી આર.િી.ચૌિરી જુ.કા. ૧૦૦૦૦/- - તનયમોનસુાર 

૩૨ શ્રી બી.સી.ચૌિાિ ૫ટાિાળા ૧૬૨૮૮/- ૬૮૯/- તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-મોરબી  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી િી.એસ.િરજીયા 
પે.તિ.અ.  

િાકંાનેર 
૪૨૩૮૫ ૨૪૪૧ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રીમિી એસ.સી. લાડિા પેટા હિસાબનીશ  

'' 
૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૩ કુ.એસ. ય.ુ િકાણલયા જુ. ક્લાકમ    '' ૧૦૦૦૦ - તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.િી. ઉપાધ્યાય પટાિાળા   '' ૨૬૮૮૯ ૧૯૦૧ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી બી.આર.િાઢેર 
પે.તિ.અ.  

માળીયા -મી. 
૩૯૧૨૬ ૨૩૭૮ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એમ.એ. અબડા જુ. ક્લાકમ    '' ૨૬૧૭૭ ૧૮૫૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી.એ.એફ.દાઉદી 
પે.તિ.અ   -   

િળિદ 
૪૨૭૨૨ ૨૫૩૫ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી.બી.કે.િાઘલેા જુતનયર ક્લાકમ  ૨૯૩૨૫ ૧૯૫૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી.એમ.એ.દિ ે જુતનયર ક્લાકમ  ૧૮૩૦૨ ૧૩૭૩ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.કે.િ.મુળંીયા પટાિાળા        '' ૨૫૨૮૬ ૧૮૩૧ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-  નડીઆદજજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર .િી .ચોકસી પે.તિ .અતિકારી, ખેડા ૪૬૫૮૧ ૨૮૨૭ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એમ .એમ .પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૩૧૨૫૧ ૧૮૨૭ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી બી .એમ .રબારી પટાિાળા ૧૯૪૨૫ ૧૬૪૭ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િ.િ ગઢિી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

કપડિજં 
૪૮૫૦૫ ૨૯૦૮ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી પી .ડી શાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૫૫૫૭ ૧૮૬૭ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી  એમ.ય.ુગઢિી જુ.ક્લાકમ  ૨૫૨૭૩ ૧૫૫૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી ડી .કે .પડંયા પટાિાળા ૧૫૦૮૯ ૧૧૯૯ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એ .એમ .શેખ 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

ઠાસરા 
૪૭૪૭૯ ૨૮૬૮ તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી આર.િ.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૨૬૬ ૧૯૪૫ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી એમ.એફ.ચાિડા પટાિાળા ૧૯૬૪૪ ૧૬૫૭ તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-નિસારી  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી આર. કે. િસાિા પે.તિ.અતિકારી,ગિદેિી ૪૩૮૬૭ vv તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી સી.એમ.પાઠક જુ.કલાકમપેતિક ગિદેિી ૨૩૬૯૨ vv તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એમ.એમ.રાિા પટાિાળા ૨૭૩૧૫ vv તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી પી બી પચાલ પે.તિ.અ ચીખલી ૫૦૪૦૧ vv તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી પી.બી.બારૈયા 
પે.હિ. .પે.તિ.કચેરી 

ચીખલી 
૨૮૭૭૫ vv તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી િી.િી.પટેલ 
પટાિાળા,પે.તિ ક. 

.ચીખલી 
૯૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર. એમ. મોદી પે.તિ.અ.િાસંદા ૫૦૩૪૭ vv તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જી.બી.પટેલ પે.હિ. પે. તિ. ક િાસંદા ૨૭૧૪૯ vv તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી કે.િી. પટેલ જુ.કલાકમ ,પે.તિ.ક.િાસંદા ૧૦૦૦૦ vv તનયમોનસુાર 

 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-પાલનપ૨ુ  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી.ડી.એ.ચૌિરી પે.તિ.અ.દાિંા ૧૫૫૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી એન.એચ.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૩૧૪૭૦ ,, તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી.ઝેડ.દેસાઇ પટાિાળા ૨૬૯૫૮ ,, તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.પી.જી.ચૌિાિ પે.તિ.અ.ડીસા ૧૫૫૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી.ડી.બી.શ્રીિાથિિ જુ.કા ૧૯૮૨૩ ,, તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમતિ.એમ.િ.જોશી જુ.કા ૨૦૪૧૯ ,, તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી કે.એચ.જોષી જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ૩૩૭૬૮ ,, તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી ય.ુકે.માજીરાિા પટાિાળા ૨૪૯૬૩ ,, તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી.િી.સી.પચંાલ પે.તિ.અ. હદયોદર ૧૫૫૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૧૦ કુ.િ.કે.ચૌિરી પે.હિ. ૨૫૫૨૪ ,, તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી પી.કે.િેરિાડીયા જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ૨૯૭૬૪ ,, તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી.આર.એલ.ચૌિાિ પટાિાળા ૧૫૪૪૯ ,, તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી આર.પી.િાિિરા પે.તિ.અ. તશિોરી ૪૨૯૦૫ ,, તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી.એ.એસ.ઠાકોર પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એચ.કે.પટેલ જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ૨૯૭૧૪ ,, તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી.આઈ.કે.પરમાર પે.તિ.અ.િરાદ ૪૯૧૩૧ ,, તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી એ.એસ.રિનપરુા જુ.કા.પ્રતિ.તનયસુ્ક્િ ૩૦૨૧૮ ,, તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી આઈ.આર.રાઠોડ પટાિાળા ૨૩૧૫૬ ,, તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી.પી.ય.ુત્રીિેદી પે.તિ.અ.િાનેરા ૪૧૨૭૯ ,, તનયમોનસુાર 
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૨૦ શે્ર.કે.કે.ગેલોિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી પી.જી.કરેિ જુ.કા ૧૦૦૦૦ ,, તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી કે.કે.પરમાર પટાિાળા ૨૭૧૨૮  તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- પાટિ જજલ્લો 
અ.ન.ં નામ િોદો માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં
તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી ડી. આર. પરીખ પેટા તિજોરી અતિકારી
−  તસધ્િપરુ 

૫૦૭૦૮ ૨૯૪૭ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રીમિી એચ. બી. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૪૩૦ ૨૪૦૮ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી િ. કે. ઠાકોર પટાિાળા ૨૫૩૮૦ ૧૮૮૮ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી એ. િી. સોની જુ. કલાકમ  ૩૧૪૫૫ ૨૦૯૮ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એલ. િ. પ્રજાપિી પેટા તિજોરી અતિકારી
−  ચાિથમા 

૪૭૮૮૦ ૨૮૨૮ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી આર. એ. પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૬૦૮ ૧૫૨૭ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી બી. ડી. મકિાિા જુ. કલાકમ  ૭૮૦૦ +૨૨૦૦  --- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી જી. કે. રાિા પેટા તિજોરી અતિકારી
−  િારીજ 

૪૧૬૬૮ ૨૫૪૩ તનયમોનસુાર 

૯  

શ્રી કે. એસ. ચૌિરી 
 

પેટા હિસાબનીશ 
 

૩૮૪૩૦ 
 

૨૪૦૮ 
તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી િ. પી. ચૌિરી જુ. કલાકમ ૧૭૯૩૩ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી િી. એન. દેસાઇ પટાિાળા ૨૫૨૯૦ ૧૮૨૪ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી એન, િ. . રાિલ પેટા તિજોરી અતિકારી
−  રાિનપરુ 

૪૨૯૦૮ ૨૬૦૭ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી જી. પી. જોષી પેટા હિસાબનીશ ૨૪૩૯૦ ૧૭૮૪ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી બી. એમ. ચૌિરી જુ. કલાકમ  ૧૭૯૩૩ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- પો૨બદં૨ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી ક૨િાની 
કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ.સી.રાઠોડ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

રાિાિાિ 
૪૦૮૯૦ ૨૪૫૫ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી કે.આર.ભિુા 
જુ.કલાકમ  - પે.તિ.ક .

રાિાિાિ 
૧૮૧૫૨ ૧૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૩ -----ખાલી જગય્ા---- 
જુ.કલાકમ  - પે.તિ.ક .

રાિાિાિ 
----- ----- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રીમતિ કે.ડી.આગઠ 
પટાિાળા-પે.તિ.ક .

રાિાિાિ 
૧૩૬૫૫ ૧૦૮૪ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી એમ.િી.િસોયા પેટા તિજોરી અતિકારી ૪૨૭૯૭ ૨૫૩૫ તનયમોનસુાર 
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કુતિયાિા 

૬ શ્રી એસ.જી.ર્ાલોડીયા 
પે.હિ .- પે.તિ.ક 

કુતિયાિા 
૨૭૨૮૭ ૧૮૬૧ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી કે.એન.કેલૈયા 
જુ.કલાકમ  પે.તિ.ક 

કુતિયાિા 
૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૮ -----ખાલી જગય્ા---- 
પટાિાળા  - પે.તિ.ક 

કુતિયાિા 
------- ------- તનયમોનસુાર 

 
 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- રાજકોટ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી ક૨િાની 
કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી. પી. સરિૈયા પે.તિ.અ   -   પડિરી ૪૭૫૩૧ ૨૭૪૫ '' 

૨ કુ.આર.આઈ.કલાડીયા જુતનયર ક્લાકમ  ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી એ.ડી.રાઠોડ પટાિાળા        '' ૨૫૩૪૬ ૧૮૩૧ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી ડી.એસ. ઘાડિી જુ. ક્લાકમ    જસદિ ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી પી.જી.કાગ્યાિર પટાિાળા   '' ૨૫૮૧૪ ૭૬૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી આર.કે.જોશી પે.તિ.અ    િિપરુ ૪૯૪૩૧ ૨૮૨૮ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી આર.િ.રાદહડયા પેટા હિસાબનીશ ૨૯૧૬૫ ૧૯૪૩ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એચ.િ.જાડજેા જુ.ક્લકમ      '' ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી એચ.એન. ડાગંર પે.તિ.અ    ઉપલેટા ૧૫૫૦૦ - તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી િ.એમ.િાડા પે.હિ.       '' ૪૦૪૮૨ ૨૪૩૫ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એન. આઇ.દેિમરુારી જુ. ક્લાકમ    '' ૧૭૯૦૪ ૪૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી િ.જી.કંુડારીયા પે.તિ.અ.  િોરાજી ૪૯૪૩૧ ૨૮૨૮ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી કે.એમ.પડંયા પે.હિ.  '' ૨૮૮૪૮ ૧૯૨૭ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એલ.એસ.સોંદરિા જુ. ક્લાકમ    '' ૪૫૩૫૫ ૨૬૫૦ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી એમ.એમ.સોલકંી પટાિાળા   '' ૧૫૧૩૯ ૫૧૦ તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી એમ. એન. રાઠોડ પે.તિ.અ   ગોંડલ ૪૨૨૮૯ ૩૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી ડી.એન.ર્ટ્ટ ના.હિ.      '' ૪૫૮૧૩ ૨૬૪૮ તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી સી.કે.મિિેા પે.હિ.     '' ૩૫૧૨૧ ૧૯૧૪ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રીમિી ડી.આર. પરમાર જુ. ક્લાકમ    '' ૨૦૭૩૭ ૧૦૪૯ તનયમોનસુાર 

૨૦ કુ. જી.કે.સાગઠીયા જુ. ક્લાકમ  ૧૮૭૦૧ ૧૨૪૭ તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-રાજપી૫ળા  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ંનકકી 
ક૨િાની કાયમ ૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ ખાલી જગ્યા 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી  

કેિડીયા કોલોની 
0 0 તનયમોનસુાર 
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૨ શ્રી પી. આર. િડિી 
જુતનયર કારકુન  

પે. તિ. ક. કેિડીયા  
કોલોની 

૧૮૪૩૦ 0 તનયમોનસુાર 

૩ ખાલી જગ્યા 
પેટા હિસાબનીશ   

પે. તિ. ક. કેિડીયા 
 કોલોની 

0 0 તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી જી. િ. િડિી 
પટાિાળ, 

પે. તિ. ક. કેિડીયા 
 કોલોની 

૨૬૨૧૧ 0 તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી બી ડી િસાિા 
પેટા તિજોરી 
અતિકારી  
ડડેીયાપાડા 

૪૧૯૮૨ 0 તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ બી િસાિા 
જુ. કારકુન  પે. તિ. ક. 

ડડેીયાપાડા 
૧૦૦૦૦ 0 તનયમોનસુાર 

૭ ખાલી જગ્યા 
પેટા હિસાબનીશ   

પે. તિ. ક. ડડેીયાપાડા ૦ 0 તનયમોનસુાર 

૮ શ્રીમતિ એમ. જી. િસાિા 
પટાિાળા  પે. તિ. ક. 

ડડેીયાપાડા 
૧૫૮૦૭ 0 તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી. સી બી િડિી પેટા તિજોરીઅતિકારી 
 સાગબારા ૫૦૩૨૪ 0 તનયમોનસુાર 

૧૦ ખાલી જગ્યા 
પેટા હિસાબનીશ  

 પે. તિ. ક. સાગબારા 0 0 તનયમોનસુાર 

૧૧ ખાલી જગ્યા 
પટાિાળા  પે. તિ. ક. 

સાગબારા 
0 0  

 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ-સ૨ુિ  જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એચ.પી ગામીિ પેતિઅ બારડોલી ૨૨૧૧૦ ૩૦૬૯૯ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રીમતિ આર એસ પટેલ પેહિ ૧૧૬૭૦ ૧૬૫૦૫ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમતિ પી.પી.ચૌિરી જુ ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ ખાલી જગ્યા જુ.ક   તનયમોનસુાર 

૫ ખાલી જગ્યા પટાિાળા   તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી ડી.કે.લાડ પેતિઅ માગંરોળ ૨૩૬૪૦ ૩૨૬૧૪ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી.એ.એસ.િાસંીઆ પેહિ ૧૨૨૭૦ ૧૭૨૬૫ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી એ એ િસાિા પટાિાળા ૧૦૧૪૦ ૧૩૮૩૫ તનયમોનસુાર 

૯ ખાલી જગ્યા જુ.ક   તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી સી.કે. પટેલ પેતિઅ મહિુા ૨૨૦૭૦ ૩૦૪૯૫ તનયમોનસુાર 

૧૧ 
શ્રીમતિ એચ એમ 

અહિરાિકર 
પેહિ ૧૪૧૦૦ ૧૯૭૮૫ તનયમોનસુાર 

૧૨ ખાલી જગ્યા પટાિાળા   તનયમોનસુાર 

૧૩ ખાલી જગ્યા જુ.ક   તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી પી.એ.માકંહડયા કામરેજ પેતિઅ ૨૧૨૧૦ ૨૯૪૩૪ તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી કે એસ િસાિા પેહિ ૧૨૬૩૦ ૧૭૮૨૬ તનયમોનસુાર 
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૧૬ શ્રી સી જી રાઠોડ પટાિાળા ૧૧૪૧૦ ૧૬૨૧૯ તનયમોનસુાર 

૧૭ ખાલી જગ્યા જુ.ક   તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી િી.આઇ.મિીડા પેતિઅ માડંિી ૨૧૩૦૦ ૨૯૪૫૫ તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી.જી.સી.કોઠીયા પે.હિ. ૧૧૬૧૦ ૧૬૩૭૪ તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આર.આર.ચૌિરી જુ ક ૭૮૦૦ ૨૨૦૦ તનયમોનસુાર 

૨૧ ખાલી જગ્યા પટાિાળા   તનયમોનસુાર 

 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- સરેુસરનગ૨ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી.આર.ઝાલા પે.તિ.અ.લીંબડી ૨૧,૨૭૦/- ૨૮,૧૩૮/- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી િ. કે.િાઘલેા જુ.કા.લીંબડી ૧૨,૫૦૦/- ૧૬૮૨૫/- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રીમિી એમ.િ.િડીયા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી આર.બી.કિઝરીયા જુ.કા.લીંબડી ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી ડી.પી.લાલાિી પટ્ટાિાળા ૧૦,૧૪૦/- ૧૨,૮૨૭/- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી એસ.બી.પરમાર પે.તિ.અ.ધ્રાગધ્રા ૧૫,૫૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી એ.બી.પરમાર પે.હિ.ધ્ાગધ્ા ૧૨,૨૭૦/- ૧૬,૫૨૮/- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી સી.એમ.યાણજ્ઞક જુ.કાધ્ાગધ્ા ૧૨,૧૩૦/- ૧૬,૩૪૮/- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી જી.િ.ર્ટ્ટ જુ.કાધ્ાગધ્ા ૧૨,૧૨૦/- ૧૬,૩૩૫/- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી આર.આર.ઠાકર પટ્ટાિાળા ૮,૯૮૦/- ૧૨,૩૪૪/- તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એમ.બી.તવરમગામી પે.તિ.અ.પાટડી ૧૫,૫૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી િ. િ.રાિા પે.હિ. પાટડી ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી બી.એ.રાઠોડ જુ.કા.પાટડી ૧૨,૨૯૦/- ૧૬,૫૫૪/- તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી એચ.આર.સૈયદ પટ્ટાિાળા પાટડી ૧૦,૯૧૦/- ૧૫,૨૩૪/- તનયમોનસુાર 

૧૫ શ્રી આર.જે.ભાડકા પે.તિ.અ.વઢવાણ ૨૨,૪૭૦/- ૨૯,૬૮૬/- તનયમોનસુાર 

૧૬ શ્રી આર.પી.તિઠ્ઠલાપરા જુ.કા. િઢિાિ ૧૨,૬૭૦/- ૧૭,૦૪૪/- તનયમોનસુાર 

૧૭ શ્રી િાય.કે.રાઠોડ જુ.કા. િઢિાિ ૧૦,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૮ શ્રી ડી.િી.ઇટોણલયા પટ્ટાિાળા ૧૧,૭૮૦/- -- તનયમોનસુાર 

૧૯ શ્રી જે.એમ.રાણા પે.તિ.અ.ચોટીલા ૧૮,૩૫૦/- ૨૨,,૧૩૭/- તનયમોનસુાર 

૨૦ શ્રી આર.ટી.રાિલ પે.હિ. ચોટીલા ૧૨,૨૭૦/- ૧૬,૫૭૮/- તનયમોનસુાર 

૨૧ શ્રી એમ.આઇ.રાઠોડ જુ.કા. ચોટીલા ૧૦,૦૦૦/ -- તનયમોનસુાર 

૨૨ શ્રી બી.કે.પાડંોર પટ્ટાિાળા ૧૧,૪૧૦/ ૧૩,૯૩૮/- તનયમોનસુાર 

૨૩ શ્રી બી.િ.ચૌિાિ પે.તિ.અ.સાયલા ૨૦,૦૮૦/ ૨૬,૬૦૩/- તનયમોનસુાર 

૨૪ શ્રી ડી.બી.ચૌિાિ જુ.કા.સાયલા ૧૨,૨૯૦/ ૧૬,૫૫૪/- તનયમોનસુાર 

૨૫ શ્રી એસ.પી.તત્રિેદી જુ.કા.સાયલા ૧૧,૦૧૦/ ૧૪,૬૦૩/- તનયમોનસુાર 

૨૬ શ્રી ય.ુઆર.િાઘલેા પટ્ટાિાળા ૯,૦૦૦/- -- તનયમોનસુાર 

૨૭ શ્રી જે. એલ.મેણીયા પે.તિ.અ.લખિર ૧૭,૫૫૦/ ૨૧,૧૮૫/- તનયમોનસુાર 

૨૮ શ્રી ડી.એ.ચાિડા જુ.કા.લખિર ૧૧,૩૮૦/ ૧૫,૩૮૦/- તનયમોનસુાર 

૨૯ શ્રી િી.િ.ઝાલા જુ.કા.લખિર ૧૨,૧૨૦/- ૧૬,૩૩૫/- તનયમોનસુાર 
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પેટા તિજોરી કચેરીઓ- િડોદરા જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી. આર.કે.રાણા 
પે.તિ.અ. 

પાદરા 
૫૩૬૨૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી.એચ.આઇ.રાણા 
પેટા 

દહસાબનીિ 
૨૭૨૮૭ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી.એસ.એ.મારવાડી પટાવાળા ૨૨૯૭૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી.એ.એ.સલેુમાની પે.તિ.અ.કરજણ ૩૯૧૨૬ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૫ શ્રી.તવ.એમ.ભટ્ટ જુ.ક્લાકસ  ૧૦૦૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી.એમ.એસ.ભટ્ટ પટાવાળા ૨૬૫૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી જી.ડી.રાઠવા પે.તિ.અ.ડભોઈ ૪૮૫૩૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી.પી.જે.વાળંદ જુ.ક્લાકસ  ૩૫૪૦૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૯ શ્રીમિી.વી.વી.પટેલ 
પે.તિ.અ 

વાઘોડીયા 
૫૩૬૨૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી.એચ.સી.મહિેા પે.દહસાબનીિ ૨૮૬૭૬ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૧ શ્રી એસ.કે.પડંયા પટાવાળા ૧૬૨૮૮ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૨ શ્રી.એસ.કે.સોલકી 
પે.તિ.અ 

સાવલી 
૦૦ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૩ શ્રી.એ.પી. િડવી 
પેટા 

દહસાબનીિ 
૨૬૪૩૩ ૦૦ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી.એમ..આર.પટેલ પટાિાળા ૧૭૦૯૫ ૦૦ તનયમોનસુાર 

 
 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- િલસાડ જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણુ ંનકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી.બી.કે.િિકર 
પે.તિ.અ. 

કપરાડા. 
૪૧૯૫૧ ૨૪૯૭ તનયમોનસુાર 

૨ 

 
શ્રી.આર.િી.પટેલ 

ઇ/ચા .પેટા 
હિસાબનીશ 

- - તનયમોનસુાર 

3 ખાલી જગ્યા જુ.કા. - - તનયમોનસુાર 

૪ ખાલી જગ્યા પટાિાળા - - તનયમોનસુાર 

૫ 
શ્રીમિી.એન.ડી. 

પટેલ. 

ઇ/ચા .
પે.િ.અ.િાપી 

- - તનયમોનસુાર 

૬ શ્રીમિી.િ.એફ.ઠાકોર 
ઇ/ચા .પેટા 
હિસાબનીશ 

- - તનયમોનસુાર 

૭ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - - તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી.િાય.એસ .ર્ોંસલ ે પટાિાળા ૧૫૧૩૯ ૫૧૦ તનયમોનસુાર 
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૯ શ્રી.બી.એસ.િારલી 
ઇ.ચા .પે.તિ.અ. 

પારડી 
- - તનયમોનસુાર 

૧૦ ખાલી જગ્યા 
પેટા 

હિસાબનીશ 
- - તનયમોનસુાર 

૧૧ 
શ્રી.એમ.પી. 

રોહિિ 
જુ.કલાકમ  ૧૮૧૫૨ ૧૨૨૩ તનયમોનસુાર 

૧૨ 
શ્રી.એન.આર. 

રોહિિ 
પટાિાળા ૨૭૦૬૩ ૧૮૪૬ તનયમોનસુાર 

૧૩ 
શ્રીમિી .

એસ.આર.પટેલ. 

પે.તિ.અ. 

િરમપરુ 
૫૧૪૮૨ ૨૯૧૧ તનયમોનસુાર 

૧૪ શ્રી.કે.સી.ગરાસીયા. પેટા હિસાબનીશ ૨૭૫૭૧ ૭૦૦  

૧૫ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - -  

૧૬ શ્રી.એસ.ડી.ર્ોય ે પટાિાળા ૧૫૫૯૯ ૫૧૦  

૧૭ શ્રી.આર.સી.પટેલ. 
પે.તિ.અ. 

ઉંમરગામ 
૪૦૬૪૪ ૨૪૪૧  

૧૮ શ્રી.એમ.એન .માછી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૭૯૮ ૧૯૨૭  

૧૯ ખાલી જગ્યા જુ.કા. - -  

૨૦ ખાલી જગ્યા પટાિાળા - -  

 
 
 

પેટા તિજોરી કચેરીઓ- િાપી જજલ્લો 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ 

ર્થ્્ુ ં

તિતનમયમા ંજિાવ્યા 
મજુબ મિનેિાણુ ં

નકકી ક૨િાની કાયમ 
૫લ્ઘ્ઘ્િ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એમ. એમ. શેખ પેટા તિજોરી અતિકારી , તનઝર ૪૯ ,૦૦૮-  -- તનયમોનસુાર 

૨ શ્રી બી. એચ. િસાિા જુતનયર કારકુન ૩૨ ,૪૬૨/-  -- તનયમોનસુાર 

૩ શ્રી ડી. બી. ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી, સોનગઢ ૫૧ ,૩૩૨/-  --- તનયમોનસુાર 

૪ શ્રી િ. િ. જોષી જુતનયર કારકુન ૪૬ ,૨૧૧/-  -- તનયમોનસુાર 

૫ શ્રીમિી પી. િાય. બાગલુ જુતનયર કારકુન ૨૦ ,૧૩૮/-  -- તનયમોનસુાર 

૬ શ્રી િાય. િી. તમસ્ત્રી જુતનયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

)હફકસ)  
-- તનયમોનસુાર 

૭ શ્રી િી. બી. સોલકંી પટાિાળા ૧૯ ,૦૧૬/-  -- તનયમોનસુાર 

૮ શ્રી કે. એલ. ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી, િાલોડ ૪૮ ,૫૩૮/-  -- તનયમોનસુાર 

૯ શ્રી ડી. એસ. પટેલ જુનીયર કારકુન ૭ ,૮૦૦/-  -- તનયમોનસુાર 

૧૦ શ્રી ડી. એસ. ગામીિ પટાિાળા ૧૫ ,૧૩૯/-  -- તનયમોનસુાર 
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પ્રક૨િ - ૧૨ (તનયમ સગં્રહ  -૧૧) 
 

પ્રત્યેક સથંિાને ફાળિાયેલ અંદાજ ૫ત્ર 
 

સ૨કા૨ ઘ્િારા પેટા તિજોરી કચેરીઓન ેઅંદાજ૫ત્ર ફાળિિામા ંઆિતુ ંન િોય માહિિી આ૫િાની ૨િિેી નિી. 
 

પ્રક૨િ - ૧૩ (તનયમ સગં્રહ  -૧૨) 
 

સિાયકી કાયમકમૂોના અમલ અંગેની ૫ઘ્િતિ 
લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 
 
 
 

પ્રક૨િ - ૧૪ (તનયમ સગં્રહ  -૧૩) 
 

િેિ ેઆપેલ રાિિો, ૫૨મીટ કે અતિકૃતિ મેળિિાની તિગિો 
 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 
 
 

પ્રક૨િ - ૧૬ (તનયમ સગં્રહ  -૧૪) 
 

તિજાણરુૂપે ઉ૫લેિ માહિિી 
 

૧૬.૧ તિજાણુ ંરૂપે ઉ૫લેિ તિતિિ યોજનાઓની માહિિીની તિગિો આપો 
 

ગજુરાિ સ૨કા૨શ્રીની િેબસાઈટ  'GSWAN'  દિારા િિા ફેકસ/ટેણલફોન િિા ઈ-મેઈલ દિારા માહિિી 
મેળિિાની/૫િોંચાડિાની વ્યિથિા છે 

 
 

પ્રક૨િ - ૧૭ (તનયમ સગં્રહ  -૧૫) 
માહિિી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉ૫લેિ સિલિોની તિગિો 

 
૧૭.૧ લોકોન ેમાહિિી મળે િે માટે તિર્ાગ ેઅ૫નાિેલ સાિનો, ૫ઘ્િતિઓ અિિા સિલિો ઉ૫લેિ છે  િિીકે, 

 
(૧) િિમમાન ૫ત્ર દિારા 
(૨) નોહટસબોડમ દિારા 
(૩) ખાસ હકથસામા ંદથિાિેજોની નકલો મેળિિાની ૫ઘ્િતિ દિારા 
(૪) ઉ૫લેિ મહુદૂિ તનયમસગંિૂ દિારા 
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ  -૧૬) 
 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો સ૨કારી િતં્રનુ ંનામ :- પેટા તિજોરી કચેરીઓ (િમામ જજલ્લાની) 
૨. ૧ ૧ સરકારી િતં્રનુ ંનામ : (૭) પેટા તિજોરી કચેરીઓ (િમામ જજલ્લાની) 

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) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, દાિોદ 

૧ શ્રી એસ. એસ. પટેલ પે. તિ. અ. શ્રી દે. બાહરયા ૦૨૬૭૮ ૨૨૦૨૩૧ − − 
subtrs − devbaria
− dah@gujarat. gov. in 

નિી પ્રાસિ કચેરી કંપાઉસડ, દે. 
બાહરયા 

૨ શ્રી િી. એમ. પરમાર પે. તિ. અ. શ્રી ઝાલોદ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૨૦૭ − − 
subtrs − zalod
− dah@gujarat. gov. in 

જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉસડ, 
ઝાલોદ 

૩ શ્રી પી. એન. બારીયા પે. તિ. અ. શ્રી ૦૨૬૭૭ ૨૨૨૬૫૩ − − 
subtrs − limkheda
− dah@gujarat. gov. in 

જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉસડ, 
લીમખેડા 

(૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ગોિરા 

૧ શ્રી આર. કે. પરમાર 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

કાલોલ 
૦૨૬૭૬ ૨૩૫૮૮૭ 

મો.૯૮૨૫૭ 

૬૪૨૭૭ 
- 

subtrs-kalol@ 
gujarat.gov.in 

C/o શ્રી કે. આર.મોદીના મકાનમા 
મિાદેિ ફળીયા, કાલોલ 

૨ શ્રી એસ. કે. ખારિા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

િાલોલ 
૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - 

subtrs-halol@ 
gujarat.gov.in 

િૈકંુઠ સોસાયટી, િાલોલ 

૩ શ્રી. એમ. એન. બારીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

શિરેા 
૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ 

મો.૯૪૨૭૦ 

 

૩૬૪૨૨ 

- 
subtrs-shahe@ 
gujarat.gov.in 

શિરેા - 
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(૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, િડોદરા 

૧ શ્રી જી.ડી.રાઠિા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

ડર્ોઇ 
૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૯૧૩૮૦૦૫૪૨ - Subtrs-dabhoi-vad િાલકુા સેિાસદન કચેરીડર્ોઇ  

૨ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

સાિલી 
૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૭૬૨૨૦૧૫૩૫૩ - Subtrs-savli-vad મામલિદાર કચેરીસાિલી 

૩ શ્રીમિી િી.િી.પટેલ 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
િાિોડીયા 

 

૦૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૭૨૭૦૭૨૪૨૪ - Subtrs-vagho-vad મામલિદાર કચેરી િાિોડીયા 

૪ શ્રી આર.કે.રાિા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

પાદરા 
૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮ - Subtrs-padra-vad િાલકુા સેિા સદન, પાદરા 

૫ શ્રી એ.એ.સલુેમાની 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

કરજિ 
૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૮૭૯૧૬૧૮૧૫ - Subtrs-karjan-vad 

પેટા તિજોરી કચેરી,કરજિ. 

િાલકુા સેિા સદન ,નેશનલ િાઇિે 
ન-ં૮ પાસ.ેકરજિ. 

(૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ર્રૂચ 

૧ શ્રી િી િ પરમાર .પે.તિ.અ., િાણલયા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૯૬૬૨૦૦૩૯૫૯ --- 
Subtrs-valiya-

bha@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ 

,િાણલયા 

૨ શ્રી આર એન મૈસરુીયા અ.તિ.અ.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૬૧૫૮૦૬૯ -- 
Subtrs-anklesh- 

bha@gujarat.gov.in 

અંકલેશ્વર  િાલકુા 
સેિાસદન,મિસેર મોટસમની 

સામ,ેજુના નેશનલ િાઇિે,અંકલેશ્વર 

૩ શ્રી એન.ઝેડ.માહ્યાિશંી પે.તિ.અ., જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- 
Subtrs-jambusar-

bha@gujarat.gov.in 

જુની મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ 

,જબંસુર 

૪ શ્રી જી ડી પરમાર પે.તિ.અ.,ઝઘડીયા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૮૨૫૬૮૯૫૯૬ -- 
Subtrs-jhaga-

bha@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ 

,ઝગડીયા 
(૫) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, સરેુસરનગ૨. 

mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
mailto:Subtrs-anklesh-%20bha@gujarat.gov.in
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૧ શ્રી આર.િ.ર્ાડકા પે.તિ.અ.િઢિાિ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ ૯૪૨૮૩ ૨૭૮૦૨ -- -- મામ.કચેરીની સામ,ેિઢિાિ 

૨ શ્રી એસ.બી.પરમાર પે.તિ.અ.ધ્ાગંધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ ૮૪૦૧૨ ૩૭૭૭૭ -- -- 
િાલકુા સેિા સદન િળિદ રોડ 

ધ્ાગંધ્ા 
૩ શ્રી બી.આર.ઝાલા પે.તિ.અ.લીંબડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ ૯૪૨૮૮ ૧૨૫૨૫ -- -- િાલકુા સેિા સદન રોડ લીંબડી 

૪ શ્રી એમ.બી.તિરમગામી પે.તિ.અ.પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ ૭૩૮૩૩ ૨૩૨૯૨ -- -- 
િાલકુા પચંાયિ કચેરી 

પાછળ,પાટડી 

૫ શ્રી િ. એમ.રાિા પે.તિ.અ.ચોટીલા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ ૭૫૬૭૦ ૫૩૭૨૫ -- -- 
જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉસડ 

કોટમની કચેરી સામ ેચોટીલા 

૬ શ્રી બી.િ.ચૌિાિ પે.તિ.અ.સાયલા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ ૯૮૨૫૫ ૮૭૦૯૨ -- -- 
પાિી પરુિઠા કચેરી સામ.ેજુની 

મામ કચેરી પાછળ સાયલા 

૭ શ્રી િ. એલ.મેિીયા પે.તિ.અ.લખિર ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ ૯૯૨૫૯ ૨૬૨૭૬ -- -- 

સર.િ.િાઇથકુલની બાજુમા ં
આિમિો દરિાજો જુની 
મામ.ઓફીસ લખિર 

(૬) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, સ૨ુિ 
શ્રી 

એસ.બી.પરમાર 
પે.તિ.અ.ધ્ાગંધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ 

૮૪૦૧૨ 

૩૭૭૭૭ 
  

શકરા પા શેરી, 
ધ્ાગંધ્ા 

૧ શ્રી એચ.પી.ગામીિ પે.તિ.અ ૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ ૯૭૨૭૮૫૩૮૪૬ -- 
subtrs-bardo-

sur@gujarat.gov.in 
પેટા તિજોરી કચેરી બારડોલી 

૨ શ્રી.સી.કે.પટેલ પે.તિ.અ ૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ ૯૭૨૭૧૨૬૪૭૧ -- 
subtrs-mahuwa-

sur@gujarat.gov.in 
પેટા તિજોરી કચેરી મહિુા 

૩ શ્રી િી.આઇ.મિીડા પે.તિ.અ ૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ ૮૪૬૯૩૭૭૩૩૮ -- 
subtrs-mandvi-

sur@gujarat.gov.in 
પેટા તિજોરી કચેરી માડંિી 

૪ શ્રી ડી.કે.લાડ પે.તિ.અ ૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ ૯૯૭૯૫૭૯૬૪૦ -- 
subtrs-mangrol-

sur@gujarat.gov.in 
પેટા તિજોરી કચેરી માગંરોલ 

૫ શ્રી પી.એ.માકંહડયા પે.તિ.અ ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ ૯૮૭૯૫૧૬૫૯૫ -- 
subtrs-kamrej-

sur@gujarat.gov.in 
પેટા તિજોરી કચેરી કામરેજ 

 

(૭) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, નિસારી 

૧ શ્રી આર. કે. િસાિા 
જાિરે માહિિી અતિકારી 

અને 
૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૭૨૪૪૮૫૦૮૫ --- --- 

જુની મામલિદાર ઓહફસ 

કમ્પાઉસડ ગિદેિી જજ.નિસારી 
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પે.તિ.અતિકારી,ગિદેિી ૩૯૬૩૬૦ 

૨ શ્રી પી બી પચાલ 
જાિરે માહિિી અતિકારી 
અને પે.તિ.અ.ચીખલી 

૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૮૨૫૪૪૩૩૮૨ --- -- 
જુની મામલિદાર ઓહફસની પાસે 
ચીખલી જજ.નિસારી ૩૯૬૫૨૧ 

૩ શ્રી આર. એમ. મોદી 
જાિરે માહિિી અતિકારી 
અનપેે.તિ.અ.િાસંદા 

૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૪૨૬૭૪૫૫૦૩ --- -- 
જુની મામલિદાર ઓહફસ 

કમ્પાઉસડ િાસંદા જજ.નિસારી 
૩૯૬૫૮૦ 

(૮) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, નમમદા 

૧ 
ખાલી જગ્યા 

 

પે.તિ.અ., કેિડીયા 
કોલોની 

૦૨૬૪૦ ૨૩૨૦૧૫  --- 

subtrs-kevadiya-
nar@gujarat.gov.in 

 

બી- પિરા ટાઇપ, કેિડીયા 
કોલોની 

૨ શ્રી બી ડી િસાિા પે.તિ.અ.,  ડડેીયાપાડા ૦૨૯૪૯ ૨૩૪૦૪૮   

subtrs-dediya-
nar@gujarat.gov.in 

 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ , 

ડડેીયાપાડા 

૩ શ્રી.  સી બી િડિી પે.તિ.અ., સાગબારા ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૯ ૯૭૨૭૯૦૭૯૩૯ -- 

subtrs-sagb-
nar@gujarat.gov.in 

 

મામલિદાર કચેરી કંમ્પાઉંડ , 

સાગબારા 
(૯) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, િલસાડ 

૧ 
શ્રી.બી.કે.િિકર 

 

પે.તિ.અ. 

કપરાડા 
૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫  - 

Subtrs-kaprada-  

val@gujarat.gov 
.in 

પેટાતિજોરી કચેરી કપરાડા 
મામલિદાર કચેરીક્મ્પાઉસડ, 

િા.કપરાડા, જજ .િલસાડ 

૨ શ્રીમિી.એન.ડી.પટેલ. 
ઇ.ચા.પે.તિ.અ. 

િાપી 
૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ - - 

Subtrs-vapi-
val@gujarat.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી િાપી 
િી.આઇ.એ.ચાર રથિા, 
િા.િાપી,જજ  .િલસાડ  

૩ 
શ્રીમિી.એસ. 

આર.પટેલ. 

પે.તિ.અ. 

િરમપરુ 
૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩  - 

Subtrs-dharam-

val@gujarat.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી િરમપરુ 

મામલિદાર કચેરી ક્મ્પાઉસડ, 

િા.િરમપરુ, જજ .િલસાડ 

૪ 
શ્રી.આર.સી. 

પટેલ. 

પે.તિ.અ. 

ઉમરગામ 
૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ - - 

Subtrs-umb. 
val@.guj.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી ઉમરગામ 

મામલિદાર કચેરી ક્મ્પાઉસડ, 

mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in
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િા .ઉંમરગામ,જજ .િલસાડ 

૫ શ્રી બી.એસ .િારલી 
ઇ.ચા .પે.તિ.અ. 

પારડી 
૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ - - 

Subtrs-pardi-val 

@gujarat.gov.in 

પેટાતિજોરી કચેરી પારડી 
મામલિદાર કચેરી ક્મ્પાઉસડ, 

િા.પારડી , જજ .િલસાડ 
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(૧૦) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, રાજકોટ 

૧ શ્રીમિી આર.કે.જોશી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િિપરુ 
૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - 

subtrs-jetpur-
raj@gujarat.gov.in 

િલ કમ્પાઉંડ,િિપરુ 

૨ શ્રી એમ. એન. રાઠોડ 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,ગોંડલ 
૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - 

subtrs-gondal-
raj@gujarat.gov.in 

િાલકુા સેિા સદન, થટેશન 

સલોટ,ગોંડલ 

૩ શ્રી િ.જી.કંુડાલીયા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િોરાજી 
૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - 

subtrs-dhora-
raj@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉંડ , 

આઝાદ ચોક .િોરાજી 

૪ શ્રી એચ.એન.ડાગંર 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,ઉપલેટા 
૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - 

subtrs-upleta-
raj@gujarat.gov.in 

િાલકુા પોણલસ થટેશન કમ્પાઉંડ , 

જુના દરબારગઢ,ઉપલેટા 

૫ ખાલી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,જસદિ 
૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ - - 

subtrs-jasdan-
raj@gujarat.gov.in 

િાલકુા સેિા સદન, ગ્રાઉસડ ફ્લોર, 

જીલેશ્વર પાકમ  પાસ,ે કમળાપરુ રોડ, 

જસદિ 

૬ શ્રી બી.પી.સરિૈયા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,પડિરી 
૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૧૧ - - 

subtrs--padha-
raj@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉંડ, બેંક 

ઓફ ઇસડીયા સામ ેપડિરી 
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(૧૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ગાિંીનગ૨ 

૧ શ્રી એન એસ ચોિરી  અતિક તિજોરી અતિકારી ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૨૮૨ ૯૭૨૬૫૬૬૦૯૪ ---- subtrs-kalol-
@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી સીટી પોલીસ 
થટેશન 

પાસે મટિા કુિા -કલોલ  

૨ શ્રીિ જી રેિર  પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૨૯૮ 
૭૩૫૯૪૬૪૫૫૧ 

 
------- subtrs-dahegama-

gnr@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી 
િાલકુા સેિા સદન, દિગેામ 

૩ શ્રીિ એમ રાઠોડ  પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૬૭૬૩ ૨૭૦૨૮૭ 
૯૭૨૩૨૪૨૭૫૫ 

 
------- subtrs -મ mansa-

gnr@gujarat.gov.in 

પેટા તિજોરી કચેરી -માિસા  
 

િખિપરુા -માિસા  
(૧૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, અમદાિાદ 

૧ શ્રીમિી જી.એન ઠકકર 
પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,  

સોલા(િગમ-૨) 
૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ - - - 

િાઈકોટમ  કંમ્પાઉસડ, સોલા રોડ, 

અમદાિાદ. 

૨ શ્રી બી.પી. િાઘલેા 
પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,  

િોળકા 
૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ - - - 

મામલિદા૨ કચેરી કમ્પાઉંસડ,  

થટેશન રોડ, િોલકા 

૩ શ્રી એ.એચ સમુરા 
પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,  

િધંકુા 
૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ - - - 

એસ.ટી.થટેશન રોડ, કોટમની સામે 
િધંકુા 

 

૪ શ્રી એસ.આર ચાિડા 
પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,  

તિ૨મગામ 
૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ - - - 

મામલિદા૨ કચેરી કમ્પાઉસડ ટાિ૨ 

સામ,ે તિ૨મગામ. 

 

૫ શ્રી આર.પી ઠાકોર 
પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી,  

સાિદં 
૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ - - - 

મામલિદા૨ કચેરી, કંમ્પાઉસડ, 

સ૨ખેજ થટેસડ િાઈિ,ે સાિદં. 

 

(૧૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, મિસેાિા 

૧ 
શ્રી બી.એ.મકિાિા 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી કચેરી 

ઉંઝા 
૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ - - --- 

બાળોજ માિાના 
મહંદ૨ પાસ,ે 
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પીન કોડ-૩૮૪૧૭૦ 

૨ 
શ્રી આઇ.ડી.મોદી 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી કચેરી 

િડનગ૨ 
૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ - - - 

સ૨કારી કચેરી, 
સકુંલ િડનગ૨, 

પીન કોડ-૩૮૪૩૫૫ 

૩ 

શ્રી એમ.એફ.ચામડીયા 
, 

પેટા તિજોરી અતિકારી 

પેટા તિજોરી કચેરી 
તિસનગ૨ 

૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ - - - 
િાલકુા સેિા સદન , 

તિસનગર પીન કોડ-૩૮૪૩૧૫ 

૪ 
શ્રી િી.એમ.પટેલ 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી કચેરી 

કડી 
૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ - - - 

મામલિદા૨ 

કચેરી ના કમ્પાઉસડમા,ં 
પીન કોડ-૩૮૨૭૧૫ 

૫ 
શ્રી એચ.એસ.પરમાર 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી કચેરી 

તિજાપ૨ુ 
૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ - - - 

જૂની મામલિદા૨ 

કચેરી ના કમ્પાઉસડમા,ં 
પીન કોડ-૩૮૨૮૭૦ 

૬ 
શ્રી િી.એન.પટેલ 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી કચેરી 

ખેરાલ ુ
૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ - - - 

િાલકુા સેિા સદન 

ખેરાલુપીન કોડ-        ૩૮૪૩૨૫ 

૭ 
શ્રી એ.ડી.સિુાર 

પેટા તિજોરી અતિકારી 
પેટા તિજોરી કચેરી 

બેચરાજી 
૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ - - - 

જજલ્લા મધ્યથિ બેંકની 
પાછળ,કનરુ્ાઇ જોષીના મકાનમા,ં 

પીન ્કોડ-૩૮૪૨૧૦ 

કનરુ્ાઇ જોષીના મકાનમા ં
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(૧૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પાટિ 

૧ શ્રી ડી. આર. પરીખ પેટા તિજોરી અતિકારી
−  તસધ્િપરુ ૦૨૭૬૭ ૨૨૦૩૯૪   subtrs

− siddhpur @guajrat. gov. in. 
પેટા તિજોરી કચેરી, મામલિદાર  

ઓહફસની બાજુમા,ં તસપપરુ. 

૨ શ્રી એલ. િ. પ્રજાપિી પેટા તિજોરી અતિકારી
−  ચાિથમા ૦૨૭૩૪ ૨૨૨૨૦૬   subtrs

− chan @guajrat. gov. in. 
પેટા તિજોરી કચેરી, સીિીલ કોટમની  

બાજુમા,ં ચાિથમા. 

૩ શ્રી જી. કે. રાિા 
પેટા તિજોરી અતિકારી
−  િારીજ ૦૨૭૩૩ ૨૯૨૨૧૦   subtrs

− harij @guajrat. gov. in. 
પેટા તિજોરી કચેરી, જી. ઇ. બી. 

 ઓહફસની બાજુમા,ં િારીજ 

૪ શ્રી એન. િ. રાિલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી
−  રાિનપરુ ૦૨૭૪૬ ૨૭૭૨૨૭   subtrs

− radhanpur @guajrat. gov. in. 
પેટા તિજોરી કચેરી, ટેણલફોન 

 એિચેસજ્ની સામ,ે રાિનપરુ 
(૧૫) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, હિિંમિનગ૨ 

૧ શ્રી એસ જી લિુાર પેટા તિજોરી  ઇડર 
૦૨૭૭૮ 

 
૨૫૦૭૬૫ 

 
- - subtrs-idar-

sab@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કમ્પાઉસડ ઇડર જી સા 
કા 

૨ 

 
શ્રી એન એચ પરમાર પેટા તિજોરી ખેડ્બ્રહ્મા ૦૨૭૭૫ 

૨૨૦૩૬૫ 

 
- - subtrs-khedb-

sab@gujarat.gov.in 

૧૦૫ િાલકુા સેિા સદન ખડેબ્રહ્મા 
જી સા કા 

૩ શ્રી ડી આર ર્ટ્ટ પેટા તિજોરી પ્રાતંિજ ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ - - subtrs-prantij-
sab@gujarat.gov.in 

નગરપાલીકા સામે પ્રાતંિજ 

૪ શ્રી બી એચ અસારી પેટા તિજોરી તિજયનગર ૦૨૭૭૫ 
૨૫૪૦૪૪ 

 
- - subtrs-vijay-

sab@gujarat.gov.in 

સીિીલ કોટમ ની બાજુ મા ં
તિજયનગર 

૧૬) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ (બનાસકાઠંા) 

(૧) શ્રી.પી.જી.ચૌિાિ પેટાતિજોરીઅતિકારીશ્રી,ડીસા ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - 

પેટા તિજોરી કચેરી ડીસા 
મામલિદાર ઓફીસ કમ્પાઉસડ 

ડીસા િા.ડીસા જજ.બ.કા. 
(૨) શ્રી.ડી.એ.ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી શ્રી, દાિંા ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૪૨૭૯૦૫૩૫૩ - - પેટા તિજોરી કચેરી દાિંા િડાદરોડ 

(૩) શ્રી આર.પી.િાિિરા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

શ્રી,તશિોરી 
૦૨૭૪૭ 

૨૩૩૭૭૩ 

 
૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - 

પેટા તિજોરી કચેરી તશિોરી 
મામલિદાર ઓફીસની બાજુમા 

mailto:subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in
mailto:subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in
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તશિોરી િાકાકરેજ જજ.બ.કા 

(૪) શ્રી.પી.ય.ુત્રીિેદી 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

શ્રી,િાનેરા 
૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૬૦૫૬૯૨ - - 

પેટા તિજોરી કચેરી િાનેરા પોલીસ 

થટેશનની બાજુમા િાનેરા િા.િાનેરા 
જજ.બ.કા 

(૫) શ્રી.િી.સી.પચંાલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

શ્રી,હદયોદર 
૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - 

પેટા તિજોરી કચેરી હદયોદર પોલીસ 

થટેશનની બાજુમા હદયોદર 

િા.હદયોદર જજ.બ.કા. 

(૬) શ્રી.આઈ.કે.પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી શ્રી,િરાદ ૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - 

પેટા તિજોરી કચેરી િરાદ 

મામલિદાર કચેરીની બાજુમા ં
િરાદ િા.િરાદજજ.બ.કા 

(૧૭) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, જુનાગઢ 

૧ શ્રી જી.એન .િાઢેળ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૪૭૮ ---- ---- 
Subtrs-bhesan-

jun@gujrat.gov.in 
પોલીસ થટેશનની બાજુમા ર્ેંસાિ 

૨ શ્રી િ.બી .પાડં ે પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ ---- ---- 
Subtrs-visa-

jun@gujrat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ 

તિસાિદર 

૩ શ્રી પી.એસ .રાિલ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- 
Subtrs-mend-

jun@gujrat.gov.in 
કોટમ  ણબલ્ડીંગ મેંદરડા 

૪ શ્રી િી.એન .ખાનપરા પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ ---- ---- 
Subtrs-vanth-

jun@gujrat.gov.in 
મામલિદાર કચેરી પાસ ેિિંલી 

૫ શ્રી એન.એન .દેિરીયા પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ ---- ---- 
Subtrs-mana-

jun@gujrat.gov.in 
ગાિંીચોક ,માિાિદર 

૬ શ્રી આર.એસ .ગોસાઇ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ ---- ---- 
Subtrs-ksd-

jun@gujrat.gov.in 

પોલીસ થટેશન પાસ ે,ચાર ચોક ,

કેશોદ 

૭ શ્રી જી.આર .કછોટ પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ ---- ---- 
Subtrs-mang-

jun@gujrat.gov.in 
િાલકુા પચંાયિ પાસ ે,માગંરોળ 

૮ શ્રી એમ.એલ .કોડીયાિર પેટા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- 
Subtrs-maliya-

jun@gujrat.gov.in 

હિરો િોસડાના શો રૂમ પાસ ેથટેશન 

રોડ માણળય િાટીના 
(૧૮) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પોરબદં૨ 
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૧ શ્રી એમ.િી.િસોયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

કુતિયાિા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - -   

Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

પેટા  તિજોરી કચેરી, 
બાપનુાકા પાસ ેકુતિયાિા 

૨ એમ.સી.રાઠોડ 
પેટા   તિજોરી અતિકારી 

રાિાિાિ 
૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ ------- - -  

Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

પેટા   તિજોરી કચેરી, 
દરબારગઢ ,રાિાિાિ 

(૧૯) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, જામનગ૨ 

૧ શ્રી એમ. કે. મકિાિા પેટા તિજોરી અતિકારી, 
જામ જોિપરુ 

૦૨૮૯૮ ૨૨૦૧૩૬ ૯૮૨૫૯૦૦૪૧૭ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર  

કચેરી પાસ,ે જામ જોિપરુ 

૨ શ્રી આર. બી. ખાન પેટા તિજોરી અતિકારી, લાલપરુ ૦૨૮૯૫ ૨૭૨૨૧૭ ૯૪૨૮૭૨૪૫૧૨ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર  

કચેરી પાસ,ે લાલપરુ 

૩ શ્રી િી. ડી. સઘંાિી પેટા તિજોરી અતિકારી, કાલાિડ ૦૨૮૯૪ ૨૨૨૨૦૦ ૮૧૪૦૧૨૧૦૮૬ − − − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર 

 કચેરી પાસ,ે કાલાિડ 

૪ શ્રી િી. કે. ઝાલા પેટા તિજોરી અતિકારી, ધ્ોલ ૦૨૮૯૭ ૨૨૨૧૩૯ ૯૬૦૧૯૬૯૮૧૧ − − 
એસ. બી. આઇ. સામ,ે જુની  

મામલિદાર ઓફીસ પાસ,ે ધ્ોલ 

૫ શ્રી િ. કે. છાયા પેટા તિજોરી અતિકારી, જોડીયા ૦૨૮૯૩ ૨૨૨૦૬૧ ૯૪૨૬૭૩૬૩૬૧ − − 
િાલકુા સેિા સદન, મામલિદાર  

કચેરી પાસ,ે જોહડયા 
(૨૦) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, આિદં 

૧ શ્રી એન.ટી .પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી,બોરસદ ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ -------- ------- 
subtrs-borsad-

and@gujarat.gov.in 

૩૬-કલ્પયગુ સથંકાર પાકમ  જીટોડીયા 
રોડ આિદં 

૨ શ્રી આર.એસ.પઢીયાર પેટા તિજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ -------- -------- 
Subtrs-khambhat-

and@gujarat.gov.in 

71 , પષુ્પક સોસાયટી ,િાડગડુ-

ખેિીિાડી રોડ ,િાડગડુ 

૩ શ્રી િી.એન..પરમાર પેટા તિજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ -------- -------- 
subtrs-umreth-

and@gujarat.gov.in 
ઉમરેઠ 

૪ શ્રી એસ.એમ.પડંીિ ઇન .પેટા તિજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ -------- -------- 
subtrs-petlad-

and@gujarat.gov.in 
રિછોડજીના મહંદર પાસ ે,પટેલાદ 

(૨૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, નડીયાદ 

૧ શ્રી આર .િી .ચોકસી પેટા તિજોરી અતિકારી  - ખેડા ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ ૮૧૨૮૬૭૨૦૨૮ --- 
subtrs-kheda-

khe@gujarat.gov.in 

રોહિિ િાસ પાસ ે,જી.ઇ.બી ઓફીસ 

પાછળ ,ખેડા 

૨ શ્રી િ .િ .ગઢિી પેટા તિજોરી અતિકારી  – ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૯૮૨૫૭૦૧૮૮૧ --- 
subtrs-kapad-

khe@gujarat.gov.in 
મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ ,

mailto:subtrs-borsad-and@gujarat.gov.in
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કપડિજં કપડિજં 

૩ શ્રી એ .એમ .શેખ પેટા તિજોરી અતિકારી  - ઠાસરા ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ ૯૭૨૪૧૬૯૫૮૨ --- 
Subtrs-thasra-

khe@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ 

ઠાસરા 
(૨૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ર્ાિનગ૨ 

૧ શ્રી ડી.એન.કામોઠી ઈ/ચા પેટા તિજોરી કચેરી મહિુા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- સેકે્રટરીયટ ણબલ્ડીંગ, મહિુા 
૨ શ્રી કે.જી.બારૈયા પેટા તિજોરી કચેરી િળાજા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- કોટમ  કમ્પાઉંડ, િળાજા 

૩ શ્રી એ.જી.સેિા પેટા તિજોરી કચેરી ગારીયાિાર ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪ -- -- -- મામ. કચેરી કમ્પાઉસડ, ગારીયાિાર 

૪ શ્રી ટી.એ.જોષી પેટા તિજોરી કચેરી િલ્લર્ીપરુ ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- મામ. કચેરી કમ્પાઉસડ, િલ્લર્ીપરુ 

૫ શ્રી એમ.્જી.ર્ટ્ટ પેટા તિજોરી કચેરી પાલીિાિા ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- પોલીસ થટેશન પાસ,ે પાલીિાિા 

૬ શ્રી એ.એમ.પારેખ પેટા તિજોરી કચેરી તશિોર ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- 
પ્રાિં કચેરીની બાજુમા,ં રાજકોટ 

રોડ, તશિોર 

(૨૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, અમરેલી 

૧ શ્રી ડી.ટી.જામરીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી, 

સાિરકંુડલા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - દરબારગઢ, સાિરકંુડલા 

ર શ્રી  જી.બી.ડોબરીયા પેટા તિજોરી અતિકારી, િારી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - મામલિદાર કચેરી કમ્ પાઉસ ડ, િારી 

3 શ્રી  કે.પી.બોરીસાગર 
પેટા તિજોરી અતિકારી, રાજુલા 

(ઈ.ચા) 
૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - 

મામલિદાર કચેરી કમ્ પાઉસ ડ, 

રાજુલા 
૪ શ્રી એન.કે. સોજીત્રા પેટા તિજોરી અતિકારી, બગસરા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - પટેલિાડી પાસ,ે બગસરા 

૫ શ્રી બી.િ. બાિડા પેટા તિજોરી અતિકારી, બાબરા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૫૮ - - - 
મામલિદાર કચેરી કમ્ પાઉસ ડ, 

બાબરા 
૬ શ્રી ડી.આર.કાલાિી પેટા તિજોરી અતિકારી, લાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૪૦૫૬૪ - - - જુના દરબારગઢ, લાઠી 

(૨૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, કચ્છ-ભજુ 

૧ શ્રી આઈ.એચ.સોિા .પે.તિ.અ.અંજાર ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫   
ડી સી કમ્પાઉસડ જીમખાન,થિામી 
તિિેકાનદં િાઇથકુલ પાસ ેઅંજાર 

૨ શ્રી પી.જી.િડીયા પે.તિ.અ  – ગાિંીિામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫   એ-ડીિીઝન પોલીસ થટેશન પાસે 
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કચ્છ કલા રોડ - ગાિંીિામ 

૩ શ્રી એચ .આર .દેિકા પે.તિ.અ.ર્ચાઉ ૦૨૮૩૭- ૨૨૪૦૫૦ ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮   મામલિદાર કચેરી પાસ ેર્ચાઉ 

૪ શ્રી એમ.આર.પટેલ પે.તિ.અ .રાપર ૦૨૮૩૦- ૨૨૦૦૧૯    
મામલિદાર કચેરી પાસ,ેડાબંકુા રોડ 

રાપર 

૫ શ્રી આર.એન.કોઠીિાડ પે.તિ.અ .દયાપર્ ૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૨૫૮૬૮૮૮૯   કોટમની સામ-ેદયાપર 

૬ શ્રી એન.કે.મોદી પે.તિ.અ .મુસંરા ૦૨૮૩૮- ૨૨૨૧૧૮ ૯૮૯૮૨૮૫૪૨૫   મામલિદાર કચેરી પાસ ેમસુરા 

૭ શ્રીમિી બી.િ.િોળકીયા. પે.તિ.અ .નખત્રાિા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ 
 

૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬ 
  મામલિદાર કચેરી પાસ-ેનખત્રિા 

૮ શ્રી આર.એસ.ઘોઘારી પે.તિ.અ .નલીયા ૦૨૮૩૧- ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪   પોલીસ થટેશન  , સામ ેનલીયા 
૯ શ્રી િી.ડી.ચૌિાિ પે.તિ.અ .માડંિી ૦૨૮૩૪- ૨૨૩૭૩૫ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮   બસ થટેશન  , પાસ ેમાડંિી 
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(૨૫) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, િાપી 

૧ શ્રી ડી. બી. ચૌિરી 
પેટા તિજોરી અતિકારી, સોનગઢ 

 
૦૨૬૨૬ ૨૨૨૦૯૫ ૯૦૯૯૨૭૬૯૧૪ − 

subtrs − songadh
− sur@gujarat. gov. in 

પેટા તિજોરી કચેરી સોનગઢ, 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ , 

િા. સોનગઢ, જજ. િાપી 

૨ શ્રી કે. એલ. ચૌિરી પેટા તિજોરી અતિકારી, િાલોડ ૦૨૬૨૫ ૨૨૨૧૧૯ ૯૮૭૯૦૪૩૫૭૨  
subtrs − valod
− sur@gujarat. gov. in 

પેટા તિજોરી કચેરી િાલોડ, 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ , 

િા. િાલોડ , જજ. િાપી 

૩ શ્રી એમ. એમ. શેખ પેટા તિજોરી અતિકારી, તનઝર ૦૨૬૨૮ ૨૪૪૨૫૦ ૯૪૨૮૫૭૮૬૨૯ − 
subtrs − nizar
− sur@gujarat. gov. in 

પેટા તિજોરી કચેરી તનઝર, 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉસડ 

િા. તનઝર, , જજ. િાપી 
(૨૬) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, આિિા-ડાગં 

-શસૂય- 

(૨૭) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, મોરબી 

૧ શ્રી બી.આર.િાઢેર 
પેટા તિજોરી અતિકારીશ્રી, 

માળીયા મીંયાિા 
૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ - - 

subtrs-maliyami-
raj@gujarat.gov.in 

મામલિદાર કચેરી કમ્પાઉંડ 

,માળીયા તમયાિા 

૨ શ્રી.એ.એફ.દાઉદી 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િળિદ 
૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - - 

subtrs-halvad-
snr@gujarat.gov.in 

જુની મામલિદાર કચેરી કંપાઉંડ , 

િળિદ 

૩ શ્રી િી.એસ.િરજીયા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,િાકંાનેર 
૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ - - 

subtrs.wankaner-
raj@gujarat.gov.in 

દાિાપીઠની પાસ ેિાકંાનેર 

(૨૮) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, બોટાદ 

-શસૂય- 

(૨૯) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ગીર-સોમનાિ 

૧ શ્રી એચ.કે.મહિપાલ 
ઇ.ચા .પેટા તિજોરી 
અતિકારીશ્રી,ઉના 

૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ - - 
subtrs-talala-jun 
@gujarat.gov.in 

કોટમ  કમ્પાઉસડ - પોલીસ થટેશન 

પાસ.ેઉના 

૨ શ્રી.એમ.િી.ઝાલા 
પેટા તિજોરી 

અતિકારીશ્રી,કોડીનાર 
૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ - - 

subtrs-una-jun 
@gujarat.gov.in 

કોટમ  કમ્પાઉસડ - કોડીનાર  

૩ શ્રી એસ.એચ..જોષી પેટા તિજોરી ૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ - - 
subtrs.kodi-jun 
@gujarat.gov.in 

જુની પોલીસ લાઇન નરસગં ટેકરી - 
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અતિકારીશ્રી,િાલાળા િાલાલા 
(૩૦) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, મહિસાગર 

૧ શ્રી એસ. એ. મલેક 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

બાલાતશનોર 
૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - તનશાળ ચોક, બાલાતશનોર 

૨ શ્રી બી. આર. બારીયા 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

સિંરામપરુ 
૦ર૬૭પ રર૦૧૧ર - - - 

પેટા તિજોરી કચેરી, સિંરામપરુ 

મામલિદાર ઓફીસ કેમ્ પસ, 

સિંરામપરુ 

૩ શ્રી એસ. એન. પટેલીયા પેટા તિજોરી અતિકારી કડાિા ૦ર૬૭પ ર૩૬૮૧૭ - - - 
પેટા તિજોરી કચેરી, કડાિા 

મામલિદાર ઓફીસ કેમ્ પસ, કડાિા 
(૩૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, દેિભતૂમ દ્વારકા 

૧ શ્રી આર હડ. ઝાલા પે. તિ. અ. દ્વારકા ૦૨૮૯૨ ૨૩૪૦૩૦ ૯૮૭૯૦૭૮૫૯૫ − − 
રાજપિુ સમાજ ગોમિી ઘાટ પાસે, 

દ્વારકા 

૨ શ્રી િાય. આર. ગૌથિામી પે. તિ. અ. ર્ાિિડ ૦૨૮૯૬ ૨૩૨૦૧૨ ૯૪૨૭૫૧૪૭૩૫ − − 
રામજીર્ાઈ ર્ટ્ટના મકાનમા,ં 
દરબારગઢ આગળ, ગિંીચોક, 

ર્ાિિડ 

૩ શ્રી િ આર રાયઠઠા પે. તિ. અ. જામ કલ્યાિપરુ ૦૨૮૯૧ ૨૮૬૨૪૭ ૯૯૭૯૬૪૬૮૬૬ − − 

મિરે મઢુલી, રિજીિર્ાઇ રાિજીના 
મકાનમા મામલિદાર. કિાટમર પાસે, 

કલ્યાિપરુ 

(૩૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, અરિલ્લી-મોડાસા 

૧ શ્રી એલ એસ .બોદર  પેટા તિજોરી અતિકારી ણર્લોડા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ v v 
Subtrs-bhiloda-sa 
b@gujarat.gov.in. 

મામલિદાર કચેરી પાસે ,ણર્લોડા  

૨ શ્રી એમ .િ . પરમાર પેટા તિજોરી અતિકારી મેઘરજ ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯   
Subtrs-megh-

sab@gujarat.gov.in. 
પોલીસ થટેશન કમ્પાઉસડ મઘેરજ 

૩ શ્રી બી .એમ.પરમાર  પેટા તિજોરી અતિકારી બાયડ ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮ v v 
subtrs-Bayad-

sab@gujarat.gov.in. 

મામલિદાર /પ્રાિં  કચેરી પાસ ે,

બાયડ 

(૩૩) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, છોટાઉદેપરુ 

૧ શ્રીમિી કે. બી. ર્ાિસાર પેટા તિજોરી અતિકારી સખંેડા ૦૨૬૬૫ ૨૪૩૩૩૯ ૭૬૬૯૯૬૩૨૩૫ − 
subtrs − sankheda
− vad@gujarat. gov. in 

િાલકુા સેિા સદન મ.ુ પો. િા. સખંેડા, 
જજ. છોટાઉદેપરુ 
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૨ શ્રી િ. િ. િિકર 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

િિપરુપાિી ૦૨૬૬૪ ૨૪૨૨૦૬ ૯૬૩૮૫૩૮૩૯૪ − 
subtrs − jetpavi
− vad
− vad@gujarat. gov. in 

િાલકુા સેિા સદન  મ.ુ રિનપરુ, 

િા. િિપરુપાિી, જજ. છોટાઉદેપરુ 

૩ શ્રી એચ. જી. પટેલ 
પેટા તિજોરી અતિકારી 

નસિાડી ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૭૯ 
૯૯૭૪૪૪૧૯૦૪ 

 
− 

subtrs − naswa
− vad
− vad@gujarat. gov. in 

મામલિદાર કચેરી પાસ,ે મુ.ં પો. િા. 
. નસિાડી, જજ. છોટાઉદેપરુ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રક૨િ - ૮ )તનયમ સગં્રિ  -૧૬) 
સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 
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સ૨કારી િતં્રનુ ંનામ :-  પેટા તિજોરી 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  જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૭૯૨૩૨ ૫૯૦૭૦ ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ૫૯૦૭૦ 
treasury-gnr@ 
gujarat.gov.in 

જજલ્લા તિજોરી કચેરી 
બહમુાળી ર્િન ેલોક નં -ડી 

ર્ોયિળીય ેિળીય ે   સે-૧૧ 
ગાિંીનગર 

૨. શ્રી એ.કે રાઠિા 
શ્રેયાન તિજોરી અતિકારી 

અમદાિાદ 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૬૬૨૫ 

૨૫૫૦૭૬૫૪ 
 

૦૭૯-

૨૫૫૦૬૬૨૫ 

treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨િાજા, ર્ર,અમદાિાદ - 

૩૮૦૦૦૧. 

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

(૧)૭૫૬૭૦૨૩૧
૪૭ 

(૨)૯૯૯૮૩ 

૩૦૮૪૫ 

૨૨૧૫૩૦ 

 

treasury-
meh@gujarat.gov.i

n 

બહમુાળી ર્િન,ેલોક ન.ં-૫ 

મિસેાિા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ શ્રી એચ. એચ. પરમાર જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ treasury– pat @guajrat. gov. in. 
જજલ્લા તિજોરી કચેરી, ેલોક ન.ં ૨ 

 જજલ્લા સેિા સદન, પાટિ 

૫ શ્રી એસ.જી.ટાપરીયા 
શ્રેયાન તિજોરી અતિકારી, 

રાજકોટ 
૦૨૮૧ 

૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 
- ૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેિી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી ર્િન 

કમ્પાઉંડ,રાજકોટ 

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

sur@gujarat.gov.in 

જજલ્લા તિજોરી કચેરી સરુિ                          

જજલ્લા સેિા સદન-૨ “બી” ેલોક 

અઠિાલાઇસસ સરુિ 

૭ શ્રી એસ.કે.પાદશાિ જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦ ૨૩૪૯૯ 
૦૨૭૫૨ 

૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 

સરેુસરનગર 

૮ કુ.એસ. એસ. ખરં્ાિી એપેલેટ અતિકારીઅને ઇ/ચા ૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) ૦૨૬૩૭ treasury-

nav@gujarat.gov.in 
જુના સેિા સદન ર્િન, જુના 

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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જજલ્લા  તિજોરી અતિકારી ૨૮૦૦૮૨ િાિા’એ’ ેલોક , પિલેો માળ 
નિસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ શ્રી આર.બી ચૌિરી જજલ્લા તિજોરી  અતિકારી ૨૬૪૦ ૨૨૩૪૮૧ 0 0 
treasury-nar@gujarat 

gov.in 

જજલ્લા તિજોરી  કચેરી , 
જજલ્લા સેિા  સદન રૂમ નં -૨૭ 

રાજપીપલા જજ- નમમદા 

૧૦. કુ. ટી. એસ. બચા. જજલ્લા તિજોરી 
અતિકારી ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 

treasury − val 
 @gujarat. gov. in 

જજલ્લા તિજોરી કચેરી, 
જજલ્લા સેિા સદન − ૧, 

ર્ોંય િણળયુ,ં િરમપરુ રોડ, િલસાડ. 

૧૧ શ્રી.કે.એચ. ગામીિ જજલ્લા તિજોરી અતિકારી  ૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૯૯૮૧૩૨૦૦૭ 
૦૨૬૪૨-

૨૨૦૪૩૦ 

Treasury-
bha@gujarat.gov.in 

કલેકટર કચેરીના કમ્પાઉસડમા ં, 
કિબી િગા, ર્રુચ 

૧૨ શ્રી એચ.એન.ગામીિ શ્રેયાન તિજોરી અતિકારી ૦૨૬૫ 
૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury-vad 

@gujarat.gov.in 
કુબેરર્િન કોઠી કંપાઉસડ ,િડોદરા 

૧૩ કુ .એ .આર .િૈશ્ય જજલ્ લા તિજોરી અતિકારી,ગોિરા ૦ર૬૭ર ર૪ર૩૦૬ - 
(૦ર૬૭ર(ર૪ર

પરર 

treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ણબલ્ ડીંગ, ર્ોંયિળીય,ે 

તસતિલ લાઈસ સ, ગોિરા 

૧૪ શ્રી આર.એન.પ્રજાપતિ જજલ્ લા તિજોરી અતિકારી, દાિોદ ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૬ - 
૦૨૬૭૩

)૨૩૯૧૧૬  

Treasury-
dah@gujarat.gov.in 

જજલ્લા તિજોરી કચેરી  ,જજલ્લા સેિા 
સદન છાપરી ,દાિોદ.  

૧૫ શ્રી બી ટી જાની 
જજલ્લા તિજોરી અતિકારી, 

હિમિનગર 
૦૨૭૭૨- ૨૪૦૭૪૩ 

 
- - treasury-

sab@gujarat.gov.in 

બહમુાળી ર્િન  સયાય મહંદર 
,હિિંમિનગર  

૧૬ શ્રી.િ.આઈ.દેસાઈ 
જજલ્લા તિજોરી 

અતિકારી,પાલનપરુ 
૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ ૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭ ૨૫૪૨૦૩ 

treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

જજલ્લા તિજોરી કચેરી પાલનપરુ 

સેિા સદન-૨જોરાિર પેલસે  

પાલનપરુ 

૧૭ શ્રી પી.એન .પોપટ જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ ૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 

“તિજોરી ર્િન,”બહમુાળી સકુંલ ,

સરદાર બાગ ,જુનાગઢ 

૧૮ શ્રી આર.ડી.ખુટંી જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૮૬ 

૨૨૪૨૪૨૨ 

૨૨૫૩૬૨૪)ઘર
( 

- 
૦૨૮૬/૨૨૫૩

૬૨૪ 

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જજલલ્ા તિજોરી કચેરી, 
કોટમ  કમપ્ાઉનડ્ ,સદુામા ચોક ,

mailto:treasury-nar@gujarat
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
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પોરબદઁર 

૧૯ શ્રી એચ. કે. ઘોકીયા જજલ્લા તિજોરી કચેરી, જામનગર ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૫૬૭૦ ૨૬૭૦૦૫૨ 
treasury
−  jam@gujarat. gov. in 

જજલ્લા તિજોરી કચેરી, લાલ બગંલા  
કમ્પાઉસડ, જામનગર 

૨૦ 
શ્રી પી.કે.બલાિ 

 

જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ભજુ  – 

કચ્છ 
૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 

૨૨૩૨૦૩, 

૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ 

--

૦૨૮૩૨૨૩૧
૨૦૨-- 

---- 
જજલ્લા તિજોરી કચેરી-સેિા સદન ,

મસુરા રોડભજુ-કચ્છ    

૨૧ શ્રી આર.િી. સિુા 
જજલ્ લા તિજોરી અતિકારી, 

અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - 

૦૨૭૯૨ 

૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કોટમ  કમ્ પાઉસ ડ, રાજમિલે કમ્ પાઉસ ડ, 

અમરેલી 

૨૨ શ્રી જી.સી.ગાિંી જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 
treasury- bav 

@gujarat.gov.in 

જજલ્લા સેિા સદન, બહમુાળી 
ર્િન, ર્ાિનગર 

૨૩ શ્રી સી .જી .કાછીઆ 
જજલ્લા તિજોરી 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 
જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ,

આિદં 
૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ ------- ૨૬૧૨૭૫ 

Treasury-
and@gujarat.gov.in 

જજલ્લા સેિા સદન    , બોરસદ ચોકડી 
 , આિદં 

૨૫ શ્રી આર એ મિાલા જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫ ૨૨૦૨૩૩ 
treasury-

tapi@gujrat.gov.in 

જજલ્લા સેિા સદન,ેલોકન-ં
૫,ર્ોંયિણળયે,પાનિાડી,મ.ુવ્યારા,

જજ.િાપી 

૨૬ કુ.કે.એલ.િાઘલેા 
જજલ્લા તિજોરી અતિકારી, 

મોરબી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - 

treasury-
mor@gujarat.gov.in 

સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેિા 
સદન,મોરબી. 

૨૭ શ્રી જી.િ.િાજા 
જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ,ગીર 

સોમનાિ 
૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - 

treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન સામ.ેતિદ્વાન 

આશ્રમની બાજુમા ંગીર સોમનાિ 

િેરાિળ. 

૨૮ શ્રી િ.સી.પટેલ ઈ.ચા .જજલ્ લા તિજોરી અતિકારી ૦ર૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - 
(૦ર૬૭૪( 

૨૫૦૪૪૯ 

subtrs-luna-pan@ 
gujarat.gov.in 

જજલ્લા સેિા સદન ર્ોંયિળીય ે

લિુાિાડા,મિીસાગર. 

૨૯ શ્રીમતિ િ િી ગોિાિી 
જજલ્લા તિજોરી અતિકારી 

દેિભતૂમ દ્વારકા 
૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ - - 

treasury-
dwarka@gujarat.gov.

in  

જુની મામલિદાર કચેરી 
કલયાનજીના ંમદંીર પાસ ે

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-pan@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
mailto:treasury-dwarka@gujarat.gov.in
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કડીયાિાડ જામ ખરં્ાળીયા 

૩૦ શ્રી ડી. તિ. પરીખ જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૮૧  ૨૫૦૧૮૧ 
treasury − arvalli 

@gujarat. 
gov. in 

જજલ્લા સેિા સદન મોડાસા 
 (અરિલ્લી) 

૩૧ શ્રી એસ. કે. સોલકંી જજલ્લા તિજોરી અતિકારી ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ − − − 
treasury − chhota
− udai 
@gujarat. gov. in 

ેલોક − બી, ગ્રાઉસડ ફ્લોર 

, જજલ્લા સેિા સદન, છોટાઉદેપરુ 
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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) 
 

પેટા તિજોરી કચેરી........................................................................................... 
 

'' માહિિી મેળિિા માટે '' 
સ૨કા૨ના તનયમો મજુબ અમલિારી ક૨િાની ૨િશેે. 

 
(૧)  માહિિી આ૫િામા ંન આિ ેકે આપી શકાય િેમ નિી િમે જિાિિામા ંઆિ ેિો અ૨જદા૨ નીચે  
        દશામિેલ અતિકારીને  અપીલ/અ૨જી/ફરીયાદ કરી શકશે. 

 
જજલ્લા તિજોરી અતિકારીશ્રી 
.................................... 
.................................... 

 
તનયામકશ્રી, હિસાબ અન ેતિજોરીઓ, 

'' તિમા અન ેલેખા ર્િન'' ેલોક ન.ં૧૭, 
ડો.જીિરાજ મિિેા ર્િન, સકુંલ સેકટ૨-૧૦ બી, 

ગાિંીનગ૨ 
ફોન નબં૨ (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૪૫૦૬-૨૩૨૫૪૩૭૭)અંગિ) 

ઈ મેઈલ- dir-dat@gujarat.gov.in 

 
 


