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જિલ્લા  તિિોરી 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 ેફ૨િો 

૨ તનયમ સગં્રિ  : ૨ અતિકારીઓ / કમમચારીઓની સત્તા અને ફ૨િો. 

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 દથિાિેિોનુ ં૫ત્રક. 

૭ તનયમ સગં્રિ  : ૭ તનતિ ઘડિ૨મા ંિનિા 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 યોિનાઓ - અંદાિ૫ત્ર. 

૧૨ તનયમ સગં્રિ: ૧૨ આતિિક સિાય. 

૧૩ તનયમ સગં્રિ  : ૧૩ ૫૨િાનગીઓ, અતિકૃતિઓ. 
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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. 
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પ્રક૨િ - ૨ (તનયમ સગં્રિ -૧) 

સગંઠનની તિગિો, કાયમ અન ેફ૨િો  (તિિોરી કચેરીઓ) 

૨.૧ જાિ૨ેિતં્ર ઉદેશ/ િતે ુ

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

ચકુિિી ક૨િી િિા રાિયની સ૨કારી નાિાકંીય લેિડદેિડના પ્રારંણિક હિસાબો િૈયા૨ કરી એકાઉસટસટ 

િન૨લન ેમોકલિા. 

૨.૨ જાિ૨ેિતં્રનુ ંતમશન/ દુરંદેશી૫ણુ ં (તિઝન) 

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

િચ્ચ ેકડીરૂ૫ કામગીરી બજાિિી. 

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

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

નાિાકંીય માહિિી પરુી પાડિી. 

૨.૩ જાિ૨ેિતં્રનો ટૂંકો ઈતિિાસ અન ેિેની ૨ચનાનો સદંિમ 

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

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

િરીકે અસ્થિત્િમા ંઆિી. 

૨.૪ જાિ૨ેિતં્રની ફ૨િો 

(૧) સ૨કારી કચેરીઓના ઉપાડ અતિકારીશ્રીઓન ેનાિાકંીય ચકૂિણુ ં

(૨) સ૨કા૨શ્રીના પેસશનરોને પેસશન િિા પેસશનન ેલગિી અનષુાણંગક ચકૂિિીઓ 

(૩) અસ૨કા૨ક અન ેઝડપી નાિાકંીય વ્યિથિા પરુી પાડિી 

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

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

             િનિાને થપે.એડિશેીિ થટેમ્પ  લગાિી આ૫િા બાબિ. 

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

             સાહિત્યની સ૨ુણિિ ખડંમા ં(થરોંગરૂમ) સ૨ુણિિ જાળિિી ક૨િી. 

(૬)       સ૨કા૨શ્રીના આિક અન ેખચમના પ્રારંણિક હિસાબો તનયમોનસુા૨ તનિાિિા 

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

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

(૨) સ૨કારી કચેરીઓન ેથટોૂંગરૂમની સેિાઓ પરુી પાડિી. 

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

(૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેિિા પેસશન૨શ્રીઓન ેતિિોરીને સબંિંકિામ ફોમમ પરુા પાડિા 

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

 
૨.૬ જાિ૨ેિતં્ર દિારા આ૫િામા ંઆિિી સેિાઓની યાદી અન ેિેનો સણંિ્િ તિિ૨િ 

 

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

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

             ૫મી િારીખ) સ૨કા૨શ્રીના આિક/ખચમના પ્રારંણિક હિસાબો પરુા પાડિા. 

 (૩) સ૨કા૨શ્રીની કચેરીઓએ કરેલ આિકનુ ંમેળિણુ ંપ્રમાિીિ ક૨વુ ં

 (૪) સ૨કારી કચેરીઓન ેમાતસક ખચમની માહિિી પરુી પાડિી 

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

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

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

              સ૨કા૨શ્રીના નાિા ંતિિાગન ેિિા અસય તિિાગન ેત્િહરિ આપી શકાય. જેનાિી નાિાકંીય  

              વ્યિથિા સદુઢ કરી શકાય. 
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          તનયામક 

                 

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

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

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

        ૨. જુિ તિમા યોિના    

3. કોટમ બાબિો,પરીિા                         હિસાબી અતિકારી િગમ-૨ 

       
 

પગાર અન ેહિસાબ અતિકારી               તિિોરી અતિકારીઓ  તિિોરી અતિકારી (પસેશન)        

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

  ૩. તિિાગીય તિિોરી અતિકારી    ૩. િડોદરા              
            ૪. સરુિ      

               ૫. રાિકોટ  
 
             

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

             

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

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

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

૨.૯ લોક સિયોગ મેળિિા માટેની ગોઠિિ અન ે૫ઘ્િતિઓ 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

સ૨કારી િતં્રનુ ંનામ :-  તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જીલ્લા)  

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી પી.એ.અંિાિી 

 

૫ગા૨ અને હિસાબ 

અતિકારી 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૦૩૭૫ 

૨૫૫૦૦૬૨૬ 
૯૮૨૫૮૩૯૦૨૯ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 

pna-ahd@gujarat.gov.in 

 

સી-૧૦, બહમુાળી મકાન, 

લાલદરિાજા, અમદાિાદ. 

૨ શ્રી બી બી ગોર 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૧) 
૦૭૯ ૫૩૯૫૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૭ ૦૭૯-૫૩૯૭૧ paognr@ gujarat. gov.in 

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. જીિરાિ 

મિિેા િિન, જુના 

સણચિાલય, ગાિંીનગર-

૩૮૨૦૧૦. 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

છેલ્લા કામકાિના હદિસ ે

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

 

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

અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨િો 

 

૩.૧ સથંિાના અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨િોની તિગિો આપો 

 

(૧) તિિોરી અતિકારી / અતિક તિિોરી અતિકારી 

 

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

પ્રિમ િેમિ અંતિમ ચકુિિાના બીલો મજું૨ ક૨િા. 

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

(૩) એકાઉસટસટ િન૨લની કચેરી િિા સ૨કા૨શ્રીના સબંતિિ અતિકારીઓને તનયિ હદિસોએ 

હિસાબો મોકલિાની કાયમિાિી. 

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

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

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

અન ેિેની સમયાિંરે ખરાઈ ક૨િી. 

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

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

ચકાસિી અન ેખિિિી ક૨િાની કાયમિાિી. 

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

આ૫િા. 

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

અન ેમાગમદશમન આ૫વ ુિેમિ દેખરેખ અન ેતનયતં્રિ રાખિી. 

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

(૧૨)  પેસશરોની િાષમહક િયાિીની ખરાઈ. 

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

કામગીરી. 
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(૨) હિસાબનીશ :- 

 

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

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

થટેમ્પ  શાખાનુ ંસ૫ુ૨િીઝન અન ેસ૨ુણિિ ખડંની એક ચાિીની સલામિ જાળિિી. 

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

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

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

ઉચ્ચક બીલ તસિાયના બીલો મજું૨ ક૨િા િેમિ પેસશનરોના માતસક પેસશનના બીલો 

મજું૨ ક૨િા. 

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

કાયમિાિી. 

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

જાળિિી ક૨િી. 

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

ક૨િી. 

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

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

સિીમા ંમકુિા. 

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

(૧૧) પેસશનરોની િાષમહક િયાિીની ખરાઈ ક૨િાની કામગીરી. 

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

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

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

 

(૩) નાયબ હિસાબનીશ 

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

(૨) પેસશનરોના પેસશન િેમિ અસય બીલોની ચકાસિીની કામગીરી. 

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

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

દો૨વુ.ં 

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

અતિકારીશ્રીની સિી મેળિિી. 

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

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

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

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

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

૫ત્રોના િિાબ સત્િરે િાય િેની કાળજી લેિી. 

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

મળ્યા  અંગેની પાિિી ઉ૫૨ની પેસશન૨ની સિીને પેસશન ચુકંિિી હકુમ ઉ૫૨ની 

પેસશન૨ની નમનૂાની સિી સાિ ેચકાસિી ક૨િાની કામગીરી. 

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

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

સલામિ જાળિિી. 

(૧૪) હિસાબી શાખાન ેલગિી  િમામ કામગીરી. 

 

 

(૪) તસનીય૨ અન ેજુતનય૨ કા૨કુનોની કામગીરી :- 

 

(૧) ચેકશાખાાઃ- 

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

ચકાસિી કરીને બીલો થિીકારી ટોકન ઈથય ુક૨િા. 

૨. મજું૨ િયેલ બીલોના  ચેકો િૈયા૨ ક૨િા. 

૩. ચેકની એડિાઈઝ િૈયા૨ ક૨િી. 

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

પાિિી ૨જુ િયેિી ચેક ડીલીિ૨ ક૨િા. 

૫. ટોકનના હિસાબ તનિાિિા િિા સમયાિંરે સેસશસ ક૨વુ.ં 

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

૧. બીલોની તનયમોનસુા૨ ચકાસિી કરીને નાયબ હિસાબનીશ / હિસાબનીશ  મા૨ફિ ે

અતિકારીની મજુંરી અિે ૨જુ ક૨િા. 

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

૩. ગાૂસટના હકુમોની ચકાસિી અન ેફાઈલીંગ ક૨વુ.ં 

 

(૩)  પેસશન શાખાાઃ- 

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

૨. પેસશનરોના માતસક પેસશન બીલો િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી 

૩. પેસશનના ચુકંિિાનંી નોંિ લેિ૨મા/ં પીપીઓમા ંક૨િાની કામગીરી. 

૪. પેસશન૨ની ૨જુઆિના તનકાલની કામગીરી. 

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

કામગીરી. 

 

(૪) હિસાબી શાખાાઃ- 

૧. ચલિ એસફેશમેસટ ૨જીથટ૨ તનિાિવુ.ં 

૨. હિસાબી શાખાની કેશબકુ તનિાિિી. 

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

૪. ચલિો િાઉચરોના  હિસાબના પેટા ૨જીથટરોમા ંખિિિી ક૨િાની. 

૫. હિસાબના પ્રિમ લીથટ િિા બીજા લીથટના હિસાબો િૈયા૨ ક૨િાની. 

૬. આિક ખચમના મેળિિાનંી કામગીરી. 

૭. ખચમના િાઉચ૨ ૫ત્રક સબંતંિિ ઉપાડ અતિકારીને મોકલિાની કામગીરી 

૮. હિસાબી કામગીરીને લગિા ૫ત્રવ્યિિા૨. 

 

(૫) યાતંત્રક૨િ શાખાાઃ- 

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

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

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

મિુબ થટેમ્પ ના િથ્િાની ફાળિિી ક૨િાની કામગીરી. 

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

કામગીરી. 

૩. થટેમ્પ ના હિસાબો તનિાિિાની િિા િૈયા૨ ક૨િાની કામગીરી. 

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

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

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

તનિાિિા. 

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

૫યામિ૨િ તિિાગના ચેકિી નાિા ંઉપાડિાની સત્તા િરાિિા ંઉપાડ અતિકારીઓને િેમિ 

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

 

(૭)  હડપોઝીટ શાખાાઃ- 

 

૧. જુદા જુદા પ્રકા૨ની હડપોઝીટના હિસાબો તનિાિિાની કામગીરી. 

૨. હડપોઝીટના રીફડંના ચુકંિિાનંી કામગીરી. 

૩. પીએલએના હિસાબો તનિાિિાની કામગીરી. 

૪. ૫સમનલ હડપોઝીટ/ પીએલએના મેળિિાનંી કામગીરી. 

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

 

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

કામગીરી. 

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

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

મેળિિાની કામગીરી. 

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

પ્રેસને મોકલિાની િેમિ સ૨કારી પ્રેસ િ૨ફિી ફોમ્સમ િિા થટેશનરીનો િથ્િો મળ્યિેી 

તિિોરીની જુદી જુદી શાખાઓન ેિરૂરીયાિ િેમિ માગંિી મિુબ િેની ફાળિિી ક૨િાની 

િેમિ િેનો હિસાબ તનિાિિાની. 

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

૬. લેખન સામગીૂ અન ેડડેથટોકની િથતઓુનુ ં૨જીથટ૨ તનિાિિાનુ ં

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

 

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

(૨) થિાયી હકુમોની ફાઈલ તનિાિિી. 

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

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

(૫) કાયમી પેશગી િેમિ કેશબકુની તનિાિિી ક૨િી. 

(૬) ટપાલ સ્થિકા૨િી, મોકલિી અને િિચેિી ક૨િી. 

(૭) કચેરીનુ ંબજેટ િૈયા૨ ક૨વુ.ં 

(૮) માતસક ખચમ ૫ત્રકો િૈયા૨ ક૨િા. 

(૯) ૫ત્રોન ુટાઈ૫ કામગીરી ક૨િાની. 

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

(તનયમ સગં્રિ -૩) 

 

તનિમય લેિાની પ્રહકયૂામા ંઅનસુ૨િાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

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

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

સચૂનાઓ મિુબ કાયમ૫ઘ્િતિ અનસુ૨િામા ંઆિ ેછે. 

 

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

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

ક૨િામા ંઆિ ેછે? 

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

 

૯.૩ તનિમયન ેિનિા સિુી ૫િોંચાડિાની કઈ વ્યિથિા છે? 

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

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

 

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

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

 

૯.૫ તનિેય લેના૨ અંતિમ સત્તાતિકારી કોિ છે? 

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

રીિે નીચેના નમનુામા ંઆપો 

 

૧ જેના ૫૨ તનિમય લેિાના૨ છે િે 

તિષય 

તિિોરી અતિકારીશ્રીને કામગીરીને  લગિા િમામ 

તનિમયો 

૨ માગમદશમક સચુન/હદશા તનદેશ 

િો કોઈ િોય િો 

ગિુરાિ તિિોરી તનયમો ૨૦૦૦ િિા હિસાબ તનયમ 

સગંિૂ િાગ-૨ની િોગિાઈઓ અનસુા૨ 

૩ અમલની પ્રહકયૂા ગિુરાિ તિિોરી તનયમો  મિુબ િકક દાિાઓની 

ચકાસિી 

૪ તનિમય લેિાની કાયમિાિીમા ં

સકંળાયેલ અતિકારીઓના િોદૂા 

તિિોરી અતિકારીશ્રી/ અતિક તિિોરી અતિકારીશ્રી 

િિા હિસાબનીશશ્રી અન ેનાયબ હિસાબનીશ (થટેમ્પ  

શાખા) 

૫ ઉ૫૨ િિાિેલ અતિકારીઓના 

સ૫ંકમ અંગેની માહિિી 

કચેરીના નોહટસ બોડમ ઉ૫૨ તિગિિા૨ માહિિી 

ઉ૫લબ્િ છે િેમિ પ્રકરિ-૮મા ંતિગિ ેઉ૫લબ્િ છે. 

૬ િો તનિમયિી સિંોષ ન િોય િો 

કયા ંઅન ેકેિી રીિે અપીલ 

ક૨િી? 

તનયામકશ્રી હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામકશ્રીની કચેરી, 

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

મિિેા િિન સકુંલ, સેકટ૨-૧૦-બી, ગાિંીનગ૨ 

તિગિિા૨ લેણખિમા ં૨જુઆિ ક૨િાની ૨િશેે. જેનો 

સ૫ંકમ નબં૨: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૫૦૬ / ૦૭૯-

૨૩૨૫૪૩૭૭ (અંગિ) છે િેમિ ઈમેઈલ 

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

કાયો ક૨િા માટે નક્કી કરેલા િો૨િો (તિિોરી કચેરીઓ) 

કામના તનકાલ અંગેના િો૨િો અન ેસમય મયામદા 

 

૧. હડપોઝીટ રીફડંના બીલ પાચં હદિસ 

૨. પેસશનનુ ંપ્રિમ ચકુિણ ુિિા 

ગ્રેિયઈુટી અન ેરૂપાિંરીિ પેસશનની 

ચકુિિી 

િરૂરી દથિાિેિો સાિ ેરૂબરૂ ઉ૫સ્થિિીના િધમુા ંિધ ુ

પાચં હદિસમા ંિિા પેટા તિિોરીના હકથસામા ંિધમુા ં

િધ ુત્રિ હદિસમા ં

૩. માતસક પેસશન ચકુિણ ુ- મની ઓડમ૨/ 

બેંક 

૫છીના માસના પ્રિમ કામકાિના હદિસે કે ત્યારબાદ્ 

૪. કામચલાઉ િિારાનુ ંચકુિણુ ં મજુંરી હકુમ પ્રા્િી ૫છીના માસમા ં

૫. પેસશનના પી.પી.ઓ.ની અસય જિલ્લા 

તિિોરી કે બેંકમા ંિબદીલી અંગે 

અ૨જીના સાિ હદિસમા ં

૬. કુટંુબ પેસશનની ચકુિિી અ૨જી અન ેતનવિૃ કમમચારીના અિસાનનો દાખલો 

૨જુ કરે િાત્કાલીક 

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

૨જુ કરે િાત્કાલીક 

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

હદિસમા ંિિા પેટા તિિોરી કચેરી  દ્વારા ચૌદ 

હદિસમા ં

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

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

હદિસે,િેિી િધ ુરકમ માટે બીજા હદિસે બેંક થરોલ 

મા ંચકાસિી કયામ બાદ 

૧૧. આિકિેરો િ૨ના૨ પેસશન૨ને પેસશન 

ચકુિિાનુ ંપ્રત્રક 

નાિાહંકય િષમ પરુૂ િયે ૫છીના જુન માસના અંિ 

સિુીમા ં

 

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

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

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

 

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

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

 

દથિાિેિનુ ંનામ/મિાળુ ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

દથિાિેિનો પ્રકા૨ હિસાબ તનયમ સગંિૂ િાગ-૨ 

દથિાિેિ પ૨ુત ુટંુકુ લખાિ ઉ૫૨ ૧ અન ે૨ મિુબ 

વ્યહકિન ેતનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ સગંિૂ 

અન ેદફિરોની નકલ અિીંિી મળશે. 

તનયિ હકમિે િેચાિ માટે સ૨કારી બકુડપેોમા 

મળી શકે છે. 

તિિાગ દ્વારા તનયમો, તિનીમયો, સચુનાઓ તનયમ 

સગંિૂ અને દફિ૨ની નકલ માટે લેિાિી ફી. 

સ૨કારી બકુ ડપેો, અમદાિાદ, િડોદરા િિા 

રાિકોટમાિંી ગિુરાિ તિિોરી તનયમો-૨૦૦૦ 

રૂા.૧૮૮-૦૦ની હકિંમિ ેિિા હિસાબ તનયમ સગંિૂ 

િાગ-૨ રૂા.૨૦-૦૦ ની હકિંમિ ેિેચાિિી 

ઉ૫લબ્િ. 
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પ્રક૨િ - ૬ (તનયમ સગં્રિ -૬) 

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

 

અ.ન.ં દથિાિેિની 

કિા 

દથિાિેિનુ ંનામ અન ેિેની એક લીટીમા ંઓળખાિ દથિાિેિ મેળિિાની કાયમ૫ઘ્િતિ 

 

નીચેની વ્યહકિ પાસ ેછે/િનેા 

તનયતં્રિમા ંછે. 

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. 

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

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

 તિિોરી અતિકારી 

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

દથિાિેિો 

સાચિિી  મદુિ પ્રિમ િાય ત્યા૨બાદ ૨-િષમ 

સિુી 

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

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

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

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

(૬) --- '' --- સીનીયોરીટી લીથટ  સાચિિી - ૫ િષમ સિુી  --- '' --- --- '' --- 

(૭) --- '' --- ફોડ કેસ ,કોટમ  કેસ , ગિમમેસટ સાચિિી - ૩૦ િષમ અિિા ઈસકિાયરી ચાલ ુ --- '' --- --- '' --- 
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ઈસકિાયરી, થટાફ ઈસકિાયરી. િોય ત્યા ંસિુી 

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

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

૨જીથટરો 

સાચિિી - ૫ િષમ  --- '' --- --- '' --- 

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

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

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

૧. ૨. ૩. ૪. ૫. 

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

૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

અતિક તિિોરી અતિકારી 

(૧૪) --- '' --- કેશબકુ(રીસી્ટ) (પેમેસટ) કેશબકુ(રીસી્ટ) (પેમેસટ) --- '' --- --- '' --- 

(૧૫) ઓહડટશાખા ગાૂસટઈન એડના ઓડસમ અને 

એડિાઈઝ 

સાચિિી - ૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

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

(૧૯) હડપોઝીટ શાખા નવ ુ હડપોઝીટ એકાઉસટ ખોલિા માટે 

ના ૫ત્રવ્યિિા૨ 

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

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

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

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

કોમ્યટેુશન, 

પેસશન પેમેસટ ૨જીથટ૨ 

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

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

ગેૂિયઈુટી ઓડમસ  

સાચિિી -૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

(૨૪) 

 

--- '' --- રાસસફ૨ પી.પી.ઓ ની ફાઈલ સાચિિી - ૧ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

થકીૂમના પેમેસટ ના રેકોડમ િિા  

હડથ્યટુકેસ ચાલ ુિોય ત્યા ંસિુી  

 

સાચિિી - ૩ િષમ   

 

 

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

(૨૬) થટેમ્પ  શાખા થટેમ્પ ના ઈસડસેટ અન ેસબસીડીયરી સાચિિી - ૧ િષમ  માહિિી મેળિિાના અતિતનયમો- અતિક તિિોરી અતિકારી 



23 

C:\Users\parul\Desktop\Pay & Account Office.docx 

પે૫સમ  ૨૦૦૫ જાિ૨ે માહિિી અતિકારીને 

અ૨જી કયેિી 

(૨૭) થટેમ્પ  શાખા ડીથકાઉસટ બકુ સાિેના થટેમ્પ  થટોક 

૨જીથટ૨ 

સાચિિી - ૫ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

ક૨િામા ંઆિિા થટેમ્પ  ૨જીથટરો 

સાચિિી - ૩ િષમ --- '' --- --- '' --- 

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

(૩૦) પેટા તિિોરી 

કચેરી 

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

 

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

માટેની કોઈ વ્યિથિા િોય િો િેની તિગિ 

 

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

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

 

 

 

પ્રક૨િ - ૭ (તનયમ સગં્રિ -૮) 

 

િેના િાગ િરીકે ૨ચાયેલી બોડમ, ૫૨તુષદ, સતમતિઓ અન ેઅસય સથંિાઓનુ ં૫ત્રક 

 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 
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તનયમ સગં્રિ -૯ 

અતિકારીઓ અન ેકમમચારીઓનીમાહિિી પસુ્થિકા-(ડીરેકટરી) 

 

પગાર અને હિસાબની ક્ચેરી, ગાિંીનગર 

 

અ.ન.ં નામ િોદ્દો 
એસ.ટી.
ડી. કોડ 

ફોન નબંર 
ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ શ્રી બી બી ગોર 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૧) 
૦૭૯ ૫૩૯૫૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૭ ૦૭૯-૫૩૯૭૧ paognr@ gujarat. gov.in 

૨૧,જીિેસર પાકમ સોસાયટી, મીરમ્બીકા રોડ, નારિપરુા 
,અમદાિાદ . 

૨ 
શ્રી એમ આર 
છત્રીિાલા 

હિસાબી અતિકારી િગમ-
૧ 

૦૭૯ ૫૩૯૬૩ ૯૪૨૮૦૩૦૨૧૦   ્લોટન૯ં૫૪/૧, સેક્ટર પ-સી, ગાિંીનગર 

૩ કુ એસ બી દિે હિસાબી અતિકારી ૦૭૯ ૫૧૬૨૯ ૯૯૯૮૦૩૯૭૬૫ v  
બી/૮,અિિ એપાટમમેસટ, બી.ડી રાિ િોલ પાસે , ભયુગંદેિ 

,અમદાિાદ 

૪ શ્રી બી એચ પટેલ હિસાબી અતિકારી ૦૭૯ ૫૩૯૬૪ ૯૬૮૭૦૯૨૫૯૦ - - બ્લોક ન૬ં૯૫/૧, ઘ-૧,સેકટર-૮. ગાિંીનગર 

૫ શ્રી જે. એલ. કુિપરા અતિિક ૦૭૯ ૫૩૯૬૫ ૭૪૦૫૯૩૧૭૭૪ - - બ્લોક ન૧ં૧૯/૬, ચ ટાઇપ ,સેકટર -૨૨ 

૬ શ્રી એસ.એન.શાિ અતિિક ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૨૩૨૨૮૧૦૮ v v ્લૉટ ન.ં૭૯૬/૨, સે.૨/સી, ગાિંીનગર. 

૭ શ્રી એમ. કે. મકિાિા અતિિક ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૩૨૭૬૧૨૫૧૪ v v 
મારુિી-૬ બ્લોક બી/૧૦૨, પારીજાિ બગંલાની પાછળ, 

ગાિંીનગર 
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૮ શ્રી ડી બી મોડીયા અતિિક ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૨૪૦૦૦૩૬૦ v v બ્લોક ન૨ં૭/૫,સેકટર-૨૩,ગાિંીનગર  

૯ 
શ્રીમિી એચ એસ 

ચડુગર 
અતિિક ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૨૩૨૩૫૩૭૦ v v 
૧, તિશાલ એપાટમમેસટ, આનદં સોસાયટી, મિીનગર રોસ 

રોડ, અમદાિાદ 

૧૦ શ્રી એમ એસ ચાિડા અતિિક ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૨૪૫૧૯૨૧૪ v v 
૧,આનદં નગર સોસાયટી, સય ુઅંબીકા નગરની બાજુમા ં, 

િીસનગર રોડ, મિસેાિા 

૧૧ શ્રી ટી જી પટેલ અતિિક ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૮૯૬૫૧૫૧   ૧૦૨૦, થિસ્થિક સોસાયટી, સેકટર-૨૭, ગાિંીનગર 

૧૨ 
શ્રી આર એમ 

પરમાર 
અતિિક ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૨૪૩૯૩૫૦૬   
્લોટ ન-ં૩૨,/૧૫૨, શ્રીનગર િાઉસીંગ, સેકટર 

૨૪,ગાિંીનગર 

૧૩ શ્રી િી પી પટેલ અતિિક ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૨૪૬૭૭૬૭૧ v v સેકટર-૨૬, ગ્રીનપાકમ , ્લોટ ન-ં૩૩, ગાિંીનગર 

૧૪ શ્રી બી કે રાિલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૨૩૨૮૫૭૮૫ v v 
૧/૪,ગાયત્રી એપાટમમેસટ, ગાયત્રી મહંદર પાસે, રાિીપ, 

અમદાિાદ. 

૧૫ શ્રી જે.એચ.પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૭૯૮૧૩૯૫૧ v v 
્લૉટ ન.ંજી-૮, ગરુ્જરરત્ન એપાટમમેસટ, રાિાથિામી 

રોડ,રાિીપ,અમદાિાદ. 

૧૬ 
શ્રી 

એમ.એમ.કાપડીયા 
નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૬૩૬૦૬૩૭ v v 
એ-૧૮,પાિમ ટેનામેસટ, આઇ.ટી.આઇ.,ચાદંખેડા 

સામે,આઇ.ઓ.સી.રોડ, ચાદંખેડા. 

૧૭ શ્રી કે.કે. પ્રજાપતિ નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૯૨૦૧૩૬૫ v v 
બ-૪/ક-૨, તશિાલય એપાટમમેસટ, શાલપરુા રોડ, િેિલપરુ 

અમદાિાદ-૫૧. 

૧૮ શ્રી િાય.આઇ.શેખ નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૯૮૦૭૮૬૪૧ - - હસેુની ચોક, રામોલ, િા.દથરોઇ, જિ.અમદાિાદ. 

૧૯ શ્રી જી બી ગોહિલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૯૮૩૭૫૩૨૦ v v 
ડી/૪૦૩,દેિસષુ્ટી ફ્લેટ, ચાદંખેડા રેલ્િે થટેશન સામે, 

ચાદંખેડા,અમદાિાદ . 
૨૦ શ્રી પી એ પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૫૩૯૬૦ ૯૯૨૫૮૧૧૩૭૨ v v આઇ/૩૩, શ્રી િહર પાકમ ,પાિન પાટી ્લોટ પાછળ, 
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૫૩૯૬૧ નારિપરુા, અમદાિાદ 

૨૧ 
શ્રી આર એસ 

િાિસાર 
નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૨૪૧૨૦૯૪૫ v v ૯૪૫-તશિશક્િી સોસા.સેકટર-૨૭. ગાિંીનગર 

૨૨ શ્રી કે એસ પચંાિરી નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૨૪૦૧૫૮૦૭ v v બી/૧૧,ગ્રીન સીટી કો.સોસા.િાિોલ  ગાિંીનગર. 

૨૩ શ્રી એમ.િી.ચાિડા નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૭૨૬૯૭૯૩૭૫ v v બ્લૉક ન.ં૬૫/૨,, ચ -ટાઇપ, સે.૧૬, ગાિંીનગર. 

૨૪ શ્રી િી એમ સિિારા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૧૩૩૪૨૭૯૧ v v આકાશ રેસીડસેસી, આર સી ટેકનીકલ રોડ, અમદાિાદ 

૨૫ શ્રી બી.એસ.શ્રીમાળી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૬૦૩૮૧૪૬ v v 
સી/૫૩,પ્રિાકર ટેનામેસટ,જી.ડી.િાઇથકુલ રોડ,રઘિુીર 

સોસાયટી પાસે,સૈિપરુ,અમદાિદ-૪૫. 

૨૬ શ્રી જે.એમ. પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

- v v ૧૧૦/૫, છ  ટાઇપ,સે.૨૨, ગાિંીનગર. 

૨૭ શ્રી િી.સી.ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૭૯૯૭૨૦૭૨ v v 
સી-૧૫૭,ઉમેદપાકમ સોસાયટી, સિાિાર બસ થટૉપ પાસે, 

સોલા રોડ, અમદાિાદ. 

૨૮ શ્રી એ.એમ.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૨૩૨૨૮૯૬૧ v v ્લૉટ ન.ં૯૩૮/૨, 'ગજાનદં કૃપા',સે.૪/ડી, ગાિંીનગર. 

૨૯ zL એસ.ડી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૯૮૧૫૬૧૯૦ v v 
્લોટ ન.ં૧૬૪૬/૨, 

સેક્ટર-૨/ડી,ગાિંીનગર. 

૩૦ શ્રી એમ.એ.મફિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૦૧૬૭૬૨૭૪૧ - - 
સી-૧૩, ગાણલબ પાકમ રોિાઉસ, મક્કાનગર 

સોસાયટી,જુિાપરુા, અમદાિાદ. 

૩૧ શ્રીમિી ડી. સી. શાિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૫૧૦૬૫૮૫૮૦ - - બ્લોક ન૬ં૯/૭, છ ટાઇપ, સેકટર -૨૦, ગાિંીનગર 

૩૨ શ્રી જી. િી. બેગડા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૨૪૩૫૬૭૪૬ v v બ્લૉક ન.ં૧૪૪/૧૦ સકે્ટર-૨૩, ગાિંીનગર. 
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૩૩ શ્રી જે ડી રાિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૬૮૭૮૯૦૯૦૨ v v 
તિિેકાનદંનગર.સેકટર-૧/૬-૫૪૬-,િાિીિિ પાસે 

અમદાિાદ 

૩૪ 
શ્રી એમ એમ 

િાિસાર 
પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૫૧૧૧૬૬૨૯૨ v v બી-૯/૭,થિાગિ એપાટમમેસટ,નિાિાડિ, અમદાિાદ 

૩૫ શ્રીમિી જે િી િોશી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૫૧૧૧૬૪૯૫૭ v v ૯,ણચિન એપાટમમેસટ, પાલડી િઠા, અમદાિાદ 

૩૬ શ્રી જે એમ કલાસિા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૮૧૦૦૭૯૬ v v 
બ્લોક ન-ં ૪૦,સરકારી ઓફીસસમ કોલોની, મીઠાખળી, 

અમદાિાદ 

૩૭ શ્રી જે એચ િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૭૨૪૪૨૦૨૯૨ v v 
"અસ્થમિા" ્લૉટ ન.ં૩૪૪/૨, સે.૩/બી, ગાિંીનગર.-

૩૮૨૦૦૬ 

૩૮ કુ પી ડી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૮૭૪૯૨૪૯૬૯ v v 
શ્રી માગંલ્ય ફ્લેટ, ્લોટ ન-ં૩૭૭, એફ -૦૨, સેકટર -૨૩, 

ગાિંીનગર 

૩૯ 
કુ એ એચ 
ઉમરાિીયા 

પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૦૪૬૮૩૨૪૨૫ v v બ્લોક ન૩ં૪/૪,  ચ ટાઇપ, સેકટર-૨૩, ગાિંીનગર 

૪૦ કુ જે કે પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૧૪૦૩૭૪૭૫૦ v v 
બી-૪૭, સિયોગ સોસાયટી, તિસિમાિાના મદંીરની પાછળ, 

ચાદંખેડા, અમદાિાદ 

૪૧ શ્રી એચ પી ત્રીિેદી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૧૭૩૧૨૩૮૩૦ v v ૧/૫,  છ  ટાઇપ, સેકટર -૨૩, ગાિંીનગર 

૪૨ શ્રી િી એમ િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૪૮૫૯૩૫૯૭૭ v v ૨૩૨/૨, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૨,ગાિંીનગર 

૪૩ શ્રી ડી કે પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૦૩૩૨૭૬૯૪૭ v v 
૫૯૭/૩૭૮૯, ગિુરાિ િા.બોડમ, નિા બાપનુગર , 

અમદાિાદ 

૪૪ કુ એમ કે પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૯૬૫૨૯૩૪ v v ૬૫/૪, છ ટાઇપ , સેકટર -૧૭, ગાિંીનગર 

૪૫ કુ એસ એસ મડીયા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૫૩૯૬૦ ૭૩૮૩૯૬૮૦૨૭ v v બ્લોક ન-ં૨૨/૦૫, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૩, ગાિંીનગર 
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૫૩૯૬૧ 

૪૬ શ્રી એચ ડી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૨૨૮૮૧૮૯૮૬ v v બ્લોક ન ં૩૯/૧, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૩, ગાિંીનગર 

૪૭ 
શ્રી એમ એમ 

િાલાળા 
પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૦૯૧૭૫૧૩૪ v v ૨/૩, સેકટર -૨૩, છ્ ટાઇપ, ગાિંીનગર 

૪૮ શ્રી એમ ડી અિમેરી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૦૧૬૧૬૭૫૮૯ v v 
એ-૧૩, અલફલા સોસાયટી, શાિઆેલમ, રસલુાબાદ, 

અમદાિાદ 

૪૯ શ્રી સી એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૨૪૮૯૬૮૭૯ v v ૧૦/૬, છ ટાઇપ, સકે્ટર-૨૩, ગાિંીનગર 

૫૦ કુ આર એ ત્રીિેદી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૭૧૨૬૪૮૦૭૧ v v ્લોટ ન ં૧૩૨૩/૨, સેક્ટર ૩-બી  , ગાિંીનગર 

૫૧ 
કુ એચ એન 
રાિપાલાની 

પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૪૦૧૨૭૪૦૭૩ v v 
એમ ૩૭/૪૪૪,સત્યમ એપાટમમેંટ, જૈન દેરાસરની સામે, 

સેકટર-૨૪, ગાિંીનગર 

૫૨ શ્રી ડી ડી િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૦૩૩૦૩૭૦૭૭ v v ૧૪૮/૩, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૩, ગાિંીનગર 

૫૩ કુ ડી એચ જાની પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૭૨૩૨૩૫૫૬૬ v v ૪૪/૩, છ ટાઇપ , સેકટર-૨૧, ગાિંીનગર 

૫૪ શ્રી કે આર પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૭૭૯૦૮૨૯૩૭ v v ્લોટ ન ં૨૫૧/૧, સેકટર-૩ બી ,ગાિંીનગર 

૫૫ શ્રી જે ડી િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૬૬૨૪૦૦૬૩૮ v v પ્રિાપનગર સોસાયટી, પેિાપરુ , િા.જી ગાિંીનગર 

૫૬ કુ ડી ય ુઠાકર પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૮૬૬૨૧૮૩૨૬ v v ્લોટ ન ં૬૧૬/૧,  , સકે્ટર ૪ સી, ગાિંીનગર 

૫૭ કુ બી કે પરુોહિિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

- v v ૫/૯, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૯,ગાિંીનગર 
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૫૮ શ્રી ડી એચ માળી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૭૯૭૮૫૩૯૬ v v ૩૬/૯, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૨, ગાિંીનગર 

૫૯ કુ પી એસ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૯૮૦૧૪૨૧૪૫ v v 
્લોટ ન૨ં૧૬/૧, સયુમનારાયિ સોસાયટી , સેક્ટર ૨૫, 

ગાિંીનગર 

૬૦ કુ એસ એન પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૬૪૫૯૩૧૪ v v ્લોટ ન ં૭૧/૨, સેકટર-૧૪,ગાિંીનગર 

૬૧ કુ એ પી લીમ્બાિી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૦૮૨૨૪૬૩૩ v v 
૫,અિીષેક એપાટમમેંટ, અતિિી િોટલની પાછ્ળ , મ.ુપો િા-

દિગેામ જી ગાિંીનગર 

૬૨ કુ એમ કે િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૨૪૩૫૪૨૧૬ v v 
્લોટ ન-ં૫૭૮/એ-૧, સેકટર-૨૨, િાથતમુિી સોસાયટી, 

ગાિંીનગર 

૬૩ શ્રી એચ બી ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૨૪૧૬૧૪૬૭ v v ૬૪/૪, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૦, ગાિંીનગર 

૬૪ કુ ડી જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૭૦૪૪૩૨૧ v v ્લોટ ન૧ં૨૭૪,તશિમ સોસાયટી, સેક્ટર-૨૭, ગાિંીનગર 

૬૫ કુ એચ જી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૯૫૨૪૨૩૫ v v 
૮૪, સય ુસથંકાર િીિે સોસાયટી,છ્ગનિાની િાડી, ઓઢિ 

અમદાિાદ  

૬૬ કુ એચ એસ ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૮૭૪૦૭૦૬૯૬ v v ૫૬,નારાયિ ફામમ, સત્યમેિ િો,પાસે, ચાદંખેડા 

૬૭ શ્રી એમ એસ અરબ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૫૧૦૪૮૭૪૭૧ v v 
અનાદીપરુ, િીલ િાસ, રુખસાદ એપાટમમેંટ પાસે , નિાબની 

ચાલી , શાિાઆલમ, અમદાિાદ 

૬૮ શ્રી જી ડી હદિાન પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૮૭૪૨૫૧૪૪૪ v v 
૧૦૪, રાયપરુ મીલની િોિિાળી ચાલી, થિસ્થિક 

બગંલોઝની સામે, રણખયાલ, અમદાિાદ 

૬૯ કુ જે એન કાઝી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૦૦૦૬૫૯૭૧૪ v v સી /૮૭, મક્કાનગર સો,સા , િેિલપરુ અમદાિાદ 

૭૦ શ્રી િી જી રબારી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ ૫૩૯૬૦ ૯૦૧૬૪૫૦૧૫૫ v v સોમાિાઇની ચાલી , િિાિર માકેટ પાસે , દિગેામ 
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૫૩૯૬૧ 

૭૧ શ્રી સી બી નાયી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૫૩૭૨૬૧૯૧૨ v v હિમિપરુા, િકિાપરુા િા-ઇડર, સાબરકાઠંા 

૭૨ 
કુ સેિલ બી 
પ્રજાપતિ 

પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૦૪૩૬૫૨૭૫૪ v v શાિપરુ , ગાિંીનગર 

૭૩ શ્રી પી એમ સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૧૩૪૫૩૨૪૮ v v ૯૩, લક્ષ્મીનગર સો,સા. શમામ હસુડાઇ , અમદાિાદ 

૭૪ શ્રી બી ય ુડાિી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૯૮૦૨૧૫૮૯૫ v v 
ટી/૨૭,મિાપ્રકાશ એપાટમમેસટ , કેશિ નગર પાસે, 

અમદાિાદ 

૭૫ શ્રી િી એચ િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૨૪૭૨૭૫૨૮ v v મોટી શેરી, િાટામા,ં પેિાપરુ  િા.જિ ગાિંીનગર 

૭૬ શ્રી એન આર જાદિ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૭૨૬૨૮૨૭૮૦ v v ઉપલીયાસરા , િા સમી  જી પાટિ 

૭૭ કુ એન એન મોદી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૦૮૩૩૯૫૫૩ v v ૪૦/૨, મોિન નગર સો,સા, નરોડા , અમદાિાદ 

૭૮ કુ એ જી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૭૨૫૮૭૧૧૮૧ v v સ્રરુાના પિાડીયા, પો.સાિરડા િા માલપરુ  જિ અરિલ્લી 

૭૯ શ્રી એચ બી પડંયા પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૮૬૬૭૭૧૪૨૦ v v ૧૮, મનમોિન સોસાયટી, શારદા પેરોલ પપં પાસે, ચાદંખેડા 

૮૦ કુ આર એ િલાટી પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૪૨૭૬૩૨૫૩૯ v v ૪, મધરુ ફ્લેટ, િતશષ્ટ નગર, મણિનગર , અમદાિાદ 

૮૧ કુ એચ આઇ રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૪૬૯૬૫૯૦૯૩ v v ૬, કમલ બગં્લોઝ , આઇ.ઓ.સી રોડ, ચાદંખેડા, અમદાિાદ 

૮૨ 
શ્રીમિી 

એસ.એલ.પટેલ 
જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૬૬૨૮૬૦૮૩૭ v v 
૨૦૬,યોગીરાિફ્લેટ,૨/સી, 

સે.૨૯,ગાિંીનગર. 
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૮૩ શ્રી એ. કે. ગઢિી જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૨૩૨૨૫૭૦૭ v v ૧૦૩/૪.િ ટાઇપ સેકટર-૧૭ ગાિંીનગર 

૮૪ કુ ડી પી ઠક્કર જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૭૯૯૭૧૭૧૩ v v ્લોટ ન ં૩૬૨/૧,સેક્ટર ૪/બી, ગાિંીનગર 

૮૫ કુ પી એચ પરમાર જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૬૨૪૨૦૧૧૩૦ v v બ્લોક ન ં૪૯૪/૫, સેક્ટર ૬,િ ટાઇપ ,ગાિંીનગર 

૮૬ કુ એન જી સોલકંી જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૩૮૩૬૦૭૩૩૭ v v બ્લોક ન ં૪૯૪/૬, સેક્ટર-૬,િ ટાઇપ , ગાિંીનગર, 

૮૭ શ્રી એન એંન માળી જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૩૪૭૮૪૮૫૮૭ v v બ્લોક ન૬ં૭/૧૦,િ ટાઇપ ,સેક્ટર-૨૦,ગાિંીનગ્રર. 

૮૮ શ્રી ટી ઝેડ મલેક જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧૧

૪ 

૯૭૧૪૪૨૫૭૮૬ v v ૧૦૭/૧/એ, સેકટર-૨૯, િ ટાઇપ, ગાિંીનગર 

૮૯ કુ સી એમ દેસાઇ જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૭૫૬૭૨૦૯૨૮૦ v v ૧૪૬/૨, િ ટાઇપ, સકે્ટર-૨૯, ગાિંીનગર 

૯૦ કુ એસ િી દેસાઇ જુતનયર ક્લાકમ  ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૮૧૫૪૯૦૦૪૫૬ v v ૧૦૭/એ/૩, િ ટાઇપ સેક્ટર-૨૯,ગાિંીનગર 

૯૧ શ્રી આઇ.સી.ચૌિાિ પટાિાળા ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૦૪૦૫૪૮૦૮ v v ૪૧/૫, છ ટાઇપ, સેકટર-૨૩, ગાિંીનગર 

૯૨ શ્રી આર.આર.પટ્ટિી પટાિાળા ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

 v v બ્લૉક ન.ં૫૩/૧, િ ટાઇપ, સે.૬, ગાિંીનગર. 

૯૩ 
શ્રીમિી 

આર.આર.જાદિ 
પટાિાળા ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૮૯૮૪૬૮૪૧૫ v v 
ડી-૪, સકંલ્પ એપાટમમેસટ, અંિકલ્યાિ કેસરની સામે, રાિીપ, 

અમદાિાદ. 

૯૪ 
શ્રીમિી 

એન.આર.પરમાર 
પટાિાળા ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૬૨૪૯૪૬૨૬૦ v v બ્લૉક ન.ં૧૦૮/૬, િ-૧ ટાઇપ, સે.૧૭, ગાિંીનગર. 
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૯૫ 
શ્રીમિી એમ જી 

ખડીયા 
પટાિાળા ૦૭૯ 

૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

- v v ૩૪/૬, િ-૧ ટાઇપ , સેકટર-૬, ગાિંીનગર 

૯૬ શ્રી આર.સી.ચાિડા પટાિાળા ૦૭૯ 
૫૩૯૬૦ 
૫૩૯૬૧ 

૯૯૭૪૫૬૬૭૮૭ v v મ.ુપો –નાદંોલ, િા દિગેામ, જિ ગાિંીનગર 
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પગાર અને હિસાબ કચેરી, અમદાિાદ        

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 પી.એ.અંિાિી 
૫ગા૨ અને હિસાબ 

અતિકારી 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૦૩૭
૫ 
 

૯૮૨૫૮૩૯૦૨૯ 
૨૫૫૦૦૩૭૫ 

 

pna-

ahd@gujarat.gov.in 
 

ડી-૫/૧, સરકારી અતિકારી િસાિિ, પોલીસ થટેહડયમ 
સામે, શાિીબાગ, અમદાિાદ. 

૨ શ્રી એમ.એમ.૫ટેલ હિસાબી અતિ.િગમ-૨ ॥ 
૨૫૫૦૦૬૨

૬ 
૯૯૨૪૨૫૫૨૧૭ - - ્લોટ ન ં૮૧૪/૨, સેક્ટર -૨ સી, ગાિંીનગર. 

૩ 

શ્રીમિીએસ.બી.પહઢ
યાર 

 
 

હિસાબનીશ ॥ ॥ ૯૯૨૫૭૫૩૮૦૭ - - 
૧, નમ્રિા એપાટમમેસટ ,દલાલ કોલોની, થિાતમનારાયિ 

મહંદર સામે મણિનગર. અમદાિાદ.-૦૮ 

૪ 
શ્રી એમ.સી.િરિાડ 

 
 

હિસાબનીશ ॥ ॥ ૭૮૭૪૩૩૯૮૦૧ - - 
૪૧, શ્રીરામ, ટેનામેસટ, મધ્યમ િગમ સોસાયટી સામે, 

શાિિાડી, ગામ, નારોલ, અમદાિાદ-૩૮૨૪૦૫ 

૫ શ્રી બી.િી.િસાિી ના.હિ. ॥ ॥ ૯૯૯૮૬૮૪૯૧૬ - - 
૨/૧૭, શાતંિ એપાટમમેસટ, િરદાન ટાિર પાસે, શાસ્ત્રીનગર, 

નારિપરુા, અમદાિાદ-૧૩ 

૬ શ્રી જી.એસ.પટેલ ના.હિ. ॥ ॥ ૮૫૧૧૧૯૬૪૪૧ - - 
બી-૪૦૩, સાગર સગંીિ િાઈટસ, નીલગીરી ફ્લેટની 

બાજુમા,ં સોલા િાગિિ, સોલા. અમદાિાદ-૬૦ 

૭ શ્રીમિી ના.હિ. ॥ ॥ ૯૪૨૬૫૯૨૨૩૦ - - ૨૪-૨૬૧, પિુન એપાટમમેસટ, જીિરાિ મિિેા િોસ્થપટલ 

mailto:pna-ahd@gujarat.gov.in
mailto:pna-ahd@gujarat.gov.in
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સી.એમ.બટેરીિાલા પાસે,આયોિનનગ૨, અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૭ 

૮ શ્રી એસ.િી.તત્રિેદી ના.હિ. ॥ ॥ ૯૯૭૮૯૬૭૦૫૪ - - 
ડી-૧, સોંદયમ તનિાર એપાટમમેસટ, કાતંિપાકમ સોસાયટી સામે, 

કે.કે.નગર રોડ, ઘાટલોહડયા, અમદાિાદ-૬૧. 

૯ 
શ્રીમિી 

એમ.ડી.૫ટેલ 
ના.હિ. ॥ ॥ ૯૪૨૭૮૦૦૪૨૩ - - 

સી-૩૦૩, અિ૨િામ એપાટમમેસટ, વદૃાિન સોસાયટીની 
સામે,  તનિયઁનગ૨ રોડ, રાિી૫, અમદાિાદ-૩૮૨૪૮૦ 

૧૦ 
શ્રીમિી 

િી.આર.ચાિડા 
ના.હિ. ॥ ॥ ૯૬૮૭૯૬૯૯૪૭ - - 

એ-૬૯, બાજીગર સોસાયટી, આનદંનગર રોસ રોડ, સલે 
પેરોલપપં પાછળ,સેટેલાઈટ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

૧૧ 
શ્રીમિી 

એચ.પી.જાની. 
ના.હિ. ॥ ॥ ૮૪૬૯૧૫૫૩૯૭ - - 

૮, અંકુર ફ્લેટ, જૈન સપુર બજારની બાજુમા,ં શાિંીિન, 
નારાયિનગર રોડ, પાલડી અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૭ 

૧૨ શ્રીમિી જે.એ.દિ ે ના.હિ. ॥ 

॥ 

 

 

૯૪૨૮૬૦૯૩૮૪ 
 

- - 
C -૨૦૧, હડિાઈન લાઈફ એિસય,ુ રામદેિનગર રોડ, 
આનદંનગરરોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૫ 

૧૩ 
કુ.કલ્પના 
એ.પરમાર 

ના.હિ. ॥ ॥ ૯૦૬૭૩૫૨૦૩૪ - - 
સય ુમેસટલ ઓફીસસમ કોલોની, એસ-૯, મેઘાિીનગર, 

અમદાિાદ. 

૧૪ 
શ્રીમિી 

એ.એસ.રાિા 
પે.હિ. ॥ ॥ ૯૯૨૫૫૯૮૩૮૭ - - ૯૫૭, િારિી તિદ્યાલય સામે ખાહડયા, ગોલિાડ, અમદાિાદ 

૧૫ શ્રી િી.એમ.૫લાસ પે.હિ. ॥ ॥ ૯૪૨૭૩૦૭૯૬૯ - - બ્લોક ન.ં૨૮૯-૧, ચ-૧ ટાઈ૫, સેકટ૨-૧૩, ગાિંીનગ૨ 

૧૬ 
શ્રીમિી એન એમ 

બાદશાિ 
પે.હિ. ॥ ॥ ૯૯૨૪૭૦૦૪૪૧ - - 

સી-૬૦૩, પચંિારા ્લાઝા, ઓશનપાકમની પાછળ, 
નિરુેનગ૨, અમદાિાદ-૧૫ 

૧૭ કુ.એન.પી.વ્યાસ પે.હિ. ॥ ॥ ૯૫૭૪૩૦૬૫૩૫ - - 
ડી-૧૦૮, િનશ્યામ પાકમ , સ્િક પાટી ્લોટ પાછળ, 

એ.ઈ.સી. ચા૨ ૨થિા, ના૨િપરુા, અમદાિાદ 

૧૮ શ્રી કે.જે.શાિ પે.હિ. ॥ ॥ ૯૮૨૫૦૪૪૪૩૧ - - 
૩૫, તિિાિરી સોસાયટી,   તિ-૨, 

દેના બેંકની પાછળ,જીિરાિપાકમ , અમદાિાદ-૫૧ 

૧૯ 
કુ.કોમલ એમ. 

જાદિ 
પે.હિ. ॥ ॥ ૯૭૩૭૭૩૮૦૯૬ - - 

કૃષ્િનગર, િગીરિ એથટેટ-૧  થિસ્થિક ચાર રથિા પાસ,ે  
અમરાઇિાડી, અમદાિાદ-૩૮૦૦૨૬ 
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૨૦ 
કુ. રાતિકા એચ. 

વ્યાસ 
પે.હિ. ॥ ॥ ૯૭૨૪૫૯૮૪૧૭ - - 

એ-૨, િગિાનનગર સોસા., ગોતિિંદિાડીની બાજુમા,ં 
ઇસનપરુ, અમદાિાદ- ૩૮૨૪૪૩ 

૨૧ શ્રી ટી.એમ.િોષી પે.હિ. ॥ ॥ ૯૪૨૬૨૪૬૫૬૮ - - 
ડી-૬૬, શે્રયાસંનાિ સોસા. વ્યાસિાડીની બાજુમા,ં કઠિાડા 

રોડ, નરોડા અમદાિાદ-૩૮૨૩૩૦ 

૨૨ શ્રી એ.ડી.મકિાિા પે.હિ. ॥ ॥ ૯૮૨૪૪૭૨૭૮૧ - - 
એ-૧૦૨, િાિના ટેનામેસટ, િાસિા બેરેિ રોડ અમદાિાદ-

૩૮૦૦૦૭ 

૨૩ શ્રી જે.એન.બારોટ પે.હિ. ॥ ॥ ૯૫૧૦૫૧૯૦૩૫ - - 
ઇ-૪, ઉમગં લાિંા ફ્લેટ્સ, સનરાઇઝ િોટલની પાછળ, 
નારોલ, અસલાલી રોડ, લાિંા, અમદાિાદ - ૩૮૨૪૦૫ 

૨૪ કુ. િિેલ બી.ટાકં પે.હિ. ॥ ॥ ૯૬૩૮૦૭૧૮૪૨ - - 
િસિિં કોલોની તિ-૨, ખોડીયાર માિાના મહંદર પાસે, 

મનોિ પી.પ્રજાપતિના ઘરે, નરોડા, અમદાિાદ – ૩૮૨૩૩૦ 

૨૫ કુ.િરિી કે. પટેલ પે.હિ ॥ ॥ ૯૮૯૮૧૯૯૮૫૮ - - 
રો.િા.ન-ં૨, કેયરુ પાકમ શકુન બગંલો પાસે. તનકોલ- નરોડા 

રોડ, નિા નરોડા,અમદાિાદ-૩૮૨૩૪૫ 

૨૬ 
કુ.હદતપકા આર. 

સોલકંી 
પે.હિ   ૮૯૮૦૮૨૮૭૨૬ - - મ.ુકુકિાિ, િા.દેત્રોિ, રામપરુા, જિ.અમદાિાદ. 

૨૭ શ્રી એમ.આ૨.૫ટિી જુ.કા. ॥ ॥ ૯૩૨૮૭૫૬૦૫૯ - - 
ડી-૨૨-૨૫૬, નદંનિન એપાટમમેસટ, િાિસાર િોથટેલની 

સામે, નિાિાડિ , અમદાિાદ. 

૨૮ શ્રી કે એ.િાઘલેા જુ.કા. ॥ ॥ ૭૩૫૯૬૦૭૭૫૦ - - 
બ્લોક સી-૮૦, રીધ્ધ્િ-તસધ્ધ્િ એપા. અંિસિા-ઇલોરા િા.બોડમ, 

ડ્રાઇિ-ઇન તસનેમાપાછળ, િલિેિ, 
અમદાિાદ 

૨૯ શ્રી એન.પી.૫૨મા૨ ૫ટાિાળા ॥ ॥ ૯૭૨૩૯૯૧૪૪૯ - - 
જીિિલાલની ચાલી, અમિૃનગ૨-૧ ની  સામ,ે બિરેામપરુા 

અમદાિાદ-૨૨. 
 

૩૦ 
શ્રીમિી એમ.એસ. 

જૈસ૨ 
૫ટાિાળા ॥ ॥ ૯૯૯૮૨૮૧૧૦૫ - - 

૭૪/૮૮૮, પચંિટી એપાટમમેસટ, સોલા રોડ, પેરોલ પપંની 
સામ,ે નારિપરુા, અમદાિાદ 

૩૧ 
શ્રીમિી ય.ુએ. 

તશકારી 
૫ટાિાળા ॥ 

॥ 

 
૯૭૨૩૦૦૨૧૧૬ - - 

૨૯/૩૪૬, યોગેશ્વ૨ એપાટમમેસટ, સોલા રોડ, પેરોલ પપંની 
પાસે, ના૨િપરુા, અમદાિાદ. 
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તનયમ સગં્રિ -૧૦ 
પ્રક૨િ : ૧૧(તનયમ સગં્રિ -૧૦) 

તિતનયમોમા ંિોગિાઈ કયામ મિુબ મિનેિાિાનંી ૫ઘ્િતિ સહિિ દરેક અતિકારી અન ેકમમચારીને મળતુ ંમિનેિાણુ ં: 
 

પગાર અને હિસાબની કચેરી,ગાિંીનગર 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 

મિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની 
કાયમ ૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી બી બી ગોર 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૧) 
૭૮૮૯૬ ૭૭૨૦ તનયમોનસુા૨. 

૨ શ્રી એમ આર છત્રીિાલા 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૧) 
૫૭૨૬૯ ૭૩૭૦ તનયમોનસુા૨. 

૩ કુ એસ બી દિે 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૧) 
૪૯૩૮૫ ૬૬૫૦ તનયમોનસુા૨. 

૪ શ્રી બી એચ પટેલ 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૨) 
૪૩૫૫૯ ૧૩૪૦ તનયમોનસુા૨. 

૫ શ્રી જે. એલ. કુિપરા અતિિક ૪૬૬૪૭ ૧૩૪૦ તનયમોનસુા૨. 
૬ શ્રી એસ.એન.શાિ અતિિક ૪૯૨૦૯ ૫૮૩૪ તનયમોનસુા૨. 
૭ શ્રી એમ. કે. મકિાિા અતિિક ૪૯૨૦૯ ૫૮૩૪ તનયમોનસુા૨. 
૮ શ્રી ડી બી મોડીયા અતિિક ૪૬૭૪૭ ૧૦૪૦ તનયમોનસુા૨. 
૯ શ્રીમિી એચ એસ ચડુગર અતિિક ૪૭૪૭૯ ૫૬૭૬ તનયમોનસુા૨. 
૧૦ શ્રી એમ એસ ચાિડા અતિિક ૧૫૫૦૦ - તનયમોનસુા૨. 
૧૧ શ્રી ટી જી પટેલ અતિિક ૪૬૬૫૬ ૫૫૯૪ તનયમોનસુા૨. 
૧૨ શ્રી આર એમ પરમાર અતિિક ૪૯૩૦૯ ૫૮૩૬ તનયમોનસુા૨. 
૧૩ શ્રી િી પી પટેલ અતિિક ૪૬૫૮૧ ૫૫૯૪ તનયમોનસુા૨. 
૧૪ શ્રી બી કે રાિલ નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૮૦૭ ૪૮૮૪ તનયમોનસુા૨. 
૧૫ શ્રી જે એચ પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૮૦૭ ૪૫૮૪ તનયમોનસુા૨. 
૧૬ શ્રી એમ એમ કાપડીયા નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૪૬૪ ૪૯૪૪ તનયમોનસુા૨. 
૧૭ શ્રી કે કે પ્રજાપતિ નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૬૩૯ ૫૭૬૦ તનયમોનસુા૨. 
૧૮ શ્રી િાય આઇ શેખ નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૧૨૮ ૪૮૨૨ તનયમોનસુા૨. 
૧૯ શ્રી જી બી ગોહિલ નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૯૭૫ ૫૦૮૨ તનયમોનસુા૨. 
૨૦ શ્રી પી એ પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૮૬૫ ૫૦૭૨ તનયમોનસુા૨. 
૨૧ શ્રી આર એસ િાિસાર નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૫૮૧ ૫૦૪૬ તનયમોનસુા૨. 
૨૨ શ્રી કે એસ પચંાિરી નાયબ હિસાબનીશ ૪૪૬૪૫ ૫૪૦૮ તનયમોનસુા૨. 
૨૩ શ્રી એમ.િી.ચાિડા નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૫૮૧ ૧૩૪૦ તનયમોનસુા૨. 
૨૪ શ્રી િી એમ સિિારા નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૮૦૭ ૪૮૮૪ તનયમોનસુા૨. 
૨૫ શ્રી બી એસ શ્રીમાળી પેટા હિસાબનીશ ૩૮૦૨૩ ૪૬૪૮ તનયમોનસુા૨. 
૨૬ શ્રી જે એમ પરમાર પેટા હિસાબનીશ ૨૩૭૪૦ ૧૩૪૦ તનયમોનસુા૨. 
૨૭ શ્રી િી સી ડાિી પેટા હિસાબનીશ ૨૩૭૪૦ ૩૫૦૮ તનયમોનસુા૨. 
૨૮ શ્રી એ એમ િોષી પેટા હિસાબનીશ ૨૮૫૩૬ ૩૯૪૬ તનયમોનસુા૨. 
૨૯ શ્રી એસ ડી પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૦૧૭ ૩૭૦૧૬ તનયમોનસુા૨. 
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૩૦ શ્રી એમ એ મફિ પેટા હિસાબનીશ ૩૭૪૦૫ ૪૭૫૬ તનયમોનસુા૨. 
૩૧ શ્રીમિી ડી સી શાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૪૫૮૦ ૧૩૪૦ તનયમોનસુા૨. 

૩૨ શ્રી જી િી બેગડા પેટા હિસાબનીશ ૨૭૭૨૫ 

૩૮૭૨ 
 

 

તનયમોનસુા૨. 

૩૩ શ્રી જે ડી રાિિ પેટા હિસાબનીશ ૨૬૮૭૧ ૪૫૯૪ તનયમોનસુા૨. 
૩૪ શ્રીમિી એમ એમ િાિસાર પેટા હિસાબનીશ ૨૫૪૨૬ ૩૬૬૨ તનયમોનસુા૨. 
૩૫ શ્રીમિી જે િી િોષી પેટા હિસાબનીશ ૨૫૪૨૬ ૩૬૬૨ તનયમોનસુા૨. 
૩૬ શ્રી જે એમ કલાસિા પેટા હિસાબનીશ ૩૧૮૪૩ ૧૩૪૦ તનયમોનસુા૨. 
૩૭ zL જે એચ િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૨૫૫૧૪ ૩૬૭૦ તનયમોનસુા૨. 

૩૮ કુ પી.ડી.પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૩૯ કુ એ એચ ઉમરાિીયા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૦ કુ જે કે પરમાર પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૧ શ્રી એચ પી ત્રીિેદી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૨ શ્રી િી એમ િાિેલા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૩ શ્રી ડી કે પરમાર પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૪ કુ એમ કે પરમાર પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૫ કુ એસ એસ મહડયા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૬ શ્રી એચ ડી ચૌિરી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૭ શ્રી એમ એમ િાલાલા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૮ શ્રી એમ ડી અિમેરી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૪૯ શ્રી સી એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૦ કુ આર એ ત્રીિેદી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૧ કુ એચ એન રાિપાલાની પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૨ શ્રી ડી ડી િાિેલા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૩ 
કુ ડી એચ જાની 

 
પેટા હિસાબનીશ 

૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૪ શ્રી કે આર પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૫ શ્રી જે ડી િાિેલા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ ૦ તનયમોનસુા૨. 
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(ફીક્સ) 

૫૬ કુ ડી ય ુઠાકર પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૭ કુ બી કે પરુોહિિ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૮ શ્રી ડી એચ માળી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૫૯ કુ પી એસ પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૦ કુ એસ એન પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૧ કુ એ પી લીમ્બાિી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૨ કુ એમ કે િાિેલા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૩ શ્રી એચ બી ચાિડા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૪ કુ ડી જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૫ કુ એચ જી પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૬ કુ એચ એસ ચાિડા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૭ શ્રી એમ એસ અરબ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૮ શ્રી જી ડી હદિાન પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૬૯ કુ જે એન કાઝી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૦ શ્રી િી જી રબારી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૧ શ્રી સી બી નાયી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૨ કુ એસ બી પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૩ શ્રી પી એમ સોલકંી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૪ શ્રી બી ય ુડાિી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૫ શ્રી િી એચ િાિેલા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૬ શ્રી એન આર જાદિ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૭ કુ એન એન મોદી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 
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૭૮ કુ એ જી પટેલ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૭૯ શ્રી એચ બી પડંયા પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૦ કુ આર એ િલાટી પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૧ કુ એચ આઇ રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ 
૧૦૦૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૨ શ્રીમિી એસ.એલ.પટેલ જુનીયર કારકુન ૧૭૩૯૩ ૧૮૯૬ તનયમોનસુા૨. 
૮૩ શ્રી એ. કે. ગઢિી જુનીયર કારકુન ૧૯૬૮૮ ૬૫૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૪ કુ ડી પી ઠક્કર જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૫ કુ પી એચ પરમાર જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૬ કુ એન જી સોલકંી જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૭ શ્રી એન એંન માળી જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૮ શ્રી ટી ઝેડ મલેક જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૮૯ કુ સી એમ દેસાઇ જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૯૦ કુ એસ િી દેસાઇ જુનીયર કારકુન 
૭૮૦૦ 

(ફીક્સ) 
૦ તનયમોનસુા૨. 

૯૧ શ્રી આઇ.સી.ચૌિાિ પટાિાળા ૨૩૪૮૮ ૧૮૧૦ તનયમોનસુા૨. 
૯૨ શ્રી આર.આર.પટ્ટિી પટાિાળા ૨૩૪૮૮ ૨૧૧૦ તનયમોનસુા૨. 
૯૩ શ્રીમિી આર.આર.જાદિ પટાિાળા ૧૯૬૬૬ ૩૦૫૧ તનયમોનસુા૨. 
૯૪ શ્રીમિી એન.આર.પરમાર પટાિાળા ૨૦૩૪૫ ૧૦૧૦ તનયમોનસુા૨. 
૯૫ શ્રીમિી એમ જી ખડીયા પટાિાળા ૧૫૦૮૯ ૨૦૩૩ તનયમોનસુા૨. 
૯૬ શ્રી આર.સી.ચાિડા પટાિાળા ૧૬૦૩૨ ૧૧૦૦ તનયમોનસુા૨. 

 

 

 

 

 

પગાર અને હિસાબની કચેરી, અમદાિાદ 

અ.ન.ં નામ િોદો 
માતસક 

મિનેિાણુ ં
િળિ૨ િથ્્ુ ં

તિતનયમમા ં
િિાવ્યા પ્રમાિે 

મિનેિાણુ ં
નકકી ક૨િાની 
કાયમ ૫ઘ્િતિ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
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૧ શ્રી પી.એ.અંિાિી 
૫ગા૨ અને હિસાબ 

અતિકારી 
૭૩૬૨૨ શ્રી પી.એ.અંિાિી તનયમોનસુા૨. 

૨ શ્રી એમ.એમ.૫ટેલ 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૨) 
૬૦૧૮૮ શ્રી એમ.એમ.૫ટેલ તનયમોનસુા૨. 

૩ શ્રી એમ.સી.િરિાડ હિસાબનીશ ૫૨૧૯૯ શ્રી એમ.સી.િરિાડ તનયમોનસુા૨. 

૪ શ્રીમિી એસ.બી.પહઢયાર હિસાબનીશ ૫૨૧૯૯ 
શ્રીમિી 

એસ.બી.પહઢયાર 
તનયમોનસુા૨. 

૫ શ્રી જી.એસ.પટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૪૫૯૭૨ શ્રી જી.એસ.પટેલ તનયમોનસુા૨. 

૬ શ્રીમિી સી.એમ.બટેરીિાલા નાયબ હિસાબનીશ ૪૭૯૪૫ 
શ્રીમિી 

સી.એમ.બટેરીિાલા 
તનયમોનસુા૨. 

૭ શ્રી બી.િી.િસાિી નાયબ હિસાબનીશ ૪૪૨૮૮ શ્રી બી.િી.િસાિી તનયમોનસુા૨. 

૮ શ્રીમિી એમ.ડી.૫ટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૪૨૨૮૧ 
શ્રીમિી 

એમ.ડી.૫ટેલ 
તનયમોનસુા૨. 

૯ શ્રીમિી િી.આર.ચાિડા નાયબ હિસાબનીશ ૪૫૧૫૨ 
શ્રીમિી 

િી.આર.ચાિડા 
તનયમોનસુા૨. 

૧૦ શ્રીમિી જે.એ.દિે. નાયબ હિસાબનીશ ૪૩૨૮૫ શ્રીમિી જે.એ.દિે. તનયમોનસુા૨. 

૧૧ શ્રીમિી એચ.પી.જાની નાયબ હિસાબનીશ ૪૩૬૯૧ 
શ્રીમિી 

એચ.પી.જાની 
તનયમોનસુા૨. 

૧૨ શ્રી એસ.િી.તત્રિેદી નાયબ હિસાબનીશ ૪૬૨૭૨ શ્રી એસ.િી.તત્રિેદી તનયમોનસુા૨. 
૧૩ કુ. કે.એ.પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૧૫૦૦૦ કુ. કે.એ.પરમાર તનયમોનસુા૨. 

૧૪ શ્રીમિી એ.એસ.રાિા પેટા હિસાબનીશ ૪૧૯૩૬ 
શ્રીમિી 

એ.એસ.રાિા 
તનયમોનસુા૨. 

૧૫ શ્રી િી.એમ.૫લાસ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૧૮૫ શ્રી િી.એમ.૫લાસ તનયમોનસુા૨. 

૧૬ શ્રીમિી એન.એમ.બાદશાિ પેટા હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧ 
શ્રીમિી 

એન.એમ.બાદશાિ 
તનયમોનસુા૨. 

૧૭ કુ.એન.પી.વ્યાસ પેટા હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧ કુ.એન.પી.વ્યાસ તનયમોનસુા૨. 
૧૮ શ્રી કે.જે.શાિ પેટા હિસાબનીશ ૪૨૧૬૧ શ્રી કે.જે.શાિ તનયમોનસુા૨. 
૧૯ કોમલ એમ. જાદિ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ કોમલ એમ. જાદિ તનયમોનસુા૨. 
૨૦ રાતિકા એચ. વ્યાસ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ રાતિકા એચ. વ્યાસ તનયમોનસુા૨. 
૨૧ શ્રી ટી.એમ.િોષી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ શ્રી ટી.એમ.િોષી તનયમોનસુા૨. 
૨૨ શ્રી એ.ડી.મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ શ્રી એ.ડી.મકિાિા તનયમોનસુા૨. 
૨૩ શ્રી જે.એન.બારોટ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ શ્રી જે.એન.બારોટ તનયમોનસુા૨. 
૨૪ િિેલ બી.ટાકં પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ િિેલ બી.ટાકં તનયમોનસુા૨. 
૨૫ કુ.ડી.કે.પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ કુ.ડી.કે.પટેલ તનયમોનસુા૨. 
૨૬ કુ.ડી.આર.સોલકંી પેટા હિસાબનીશ ૧૦૦૦૦ કુ.ડી.આર.સોલકંી તનયમોનસુા૨. 
૨૭ શ્રી કે.એ.િાઘલેા જુતનયર કારકુન - - તનયમોનસુા૨. 
૨૮ શ્રી.એમ.આર.પટિી જુતનયર કારકુન ૧૦૦૦૦ શ્રી.એમ.આર.પટિી તનયમોનસુા૨. 
૨૯ શ્રી એન.પી.૫૨મા૨ ૫ટાિાળા ૨૮૬૬૮ શ્રી એન.પી.૫૨મા૨ તનયમોનસુા૨. 

૩૦ શ્રીમિી એમ.એસ. જૈસ૨ ૫ટાિાળા ૧૭૧૨૨ 
શ્રીમિી એમ.એસ. 

જૈસ૨ 
તનયમોનસુા૨. 

૩૧ શ્રીમિી ય.ુએ. તશકારી ૫ટાિાળા ૧૬૬૨૦ 
શ્રીમિી ય.ુએ. 

તશકારી 
તનયમોનસુા૨. 
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પ્રક૨િ - ૧૨ (તનયમ સગં્રિ -૧૧) 

પ્રત્યેક સથંિાન ેફાળિાયેલ અંદાિ ૫ત્ર 

િમામ યોિનાઓ, સણૂચિ ખચમ અન ેકરેલ ચકુિિી અંગે અિિેાલોની તિગિો. 

તિકાસ, તનમામિ અન ેિકતનકી કાયો અંગે િિાબદા૨ જાિ૨ે િતં્ર માટે. 

 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોિનાઓ અસિય ેજુદી જુદી પ્રવતૃિઓ માટે અંદાિ૫ત્રની તિગિોની માહિિી. 

 િષમ ૨૦૧૫-૧૬.                (રૂા. લાખમા)ં   

અ.ન ં યોિનાનુ ંનામ/ 

સદ૨ 

પ્રવતૃત્ત પ્રવતૃિ શરૂ 

કયામની 

િારીખ 

પ્રવતૃિના 

અંિની 

અંદાજેલ 

િારીખ 

સણુચિ 

૨કમ 

મજું૨ િયેલ ૨કમ છુટી કરેલ / 

ચકુિેલ ૨કમ 

(િ્િાની સખં્યા) 

છેલ્લા િષમનુ ં

ખરેખ૨ ખચમ 

કાયમની ગિુિત્તા માટે સપંિુમ ૫િ ે

કામગીરી માટે િિાબદા૨ અતિકારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

 

યોિનાકીય કાયો ન િોઈ માહિિી શસુય છે. 
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હિસાબ અન ેતિિોરી તનયામક તનયતં્રિ િઠેળની કચેરીઓ : િષમ ૨૦૧૫-૧૬ (રૂ. િજારમા)ં 

(રૂા. 

િજા૨મા)ં 

 

સદ૨ સણુચિ અદાિ૫ત્ર મજું૨ િયેલ અંદાિ૫ત્ર છૂટી કરેલ ચકુિેલ ૨કમ ( િ્િાની સખં્યા) કુલ ખચમ 

 

મખુ્ય સદ૨ ૨૦૫૪ તિિોરી 

અન ેહિસાબ િિીિટ 

૦૯૫(૧) તનયામક       (નોન 

્લાન) 

૭૮૮.૯૨ ૭૮૮.૯૨ 

૭૭૮.૪૪ 

s૫ C%TFf 

 
 

૭૭૮.૪૪ 

 
૦૯૬(૧)   પી.એ.ઓ (નોન 

્લાન) ૬૨૯.૮૫ ૬૨૯.૮૫ 
૪૮૫.૫૪ 

s5 C%TFf 
૪૮૫.૫૪ 

 
૦૯૭(૧)   તિિોરીઓ (નોન 

્લાન) ૭૬૭૪.૧૮ ૭૬૭૪.૧૮ 
૬૮૧૩..૯૪ 

s5 C%TFf 
૬૮૧૩.૯૪ 

 
૦૯૮(૧)   િપાસનીશ (નોન 

્લાન) - - - 
 

- 

 

મખુ્ય સદ૨      ૨૦૭૧ 

(૮૦૦)  મનીઓડમ૨ કમીશન 

(નોન ્લાન) 
૧૦ ૧૦ --- 

--- 
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(તનયમ સગં્રિ -૧૨) 

પ્રક૨િ - ૧૩ 

સિાયકી કાયમકમૂોના અમલ અંગેની ૫ઘ્િતિ 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૧૪ (તનયમ સગં્રિ -૧૩) 

િેિ ેઆપેલ રાિિો, ૫૨મીટ કે અતિકૃતિ મેળિિાની તિગિો 

લાગ ુ૫ડતુ ંનિી 

 

 

 

પ્રક૨િ - ૧૬ (તનયમ સગં્રિ -૧૪) 

તિજાણરુૂપે ઉ૫લબ્િ માહિિી 

 

૧૬.૧  તિજાણુ ંરૂપે ઉ૫લબ્િ તિતિિ યોિનાઓની માહિિીની તિગિો આપો 

ગિુરાિ સ૨કા૨શ્રીની િેબસાઈટ 'GSWAN' દિારા િિા ફેકસ/ટેણલફોન િિા ઈ-મેલ 

ઘ્િારા માહિિી મેળિિાની/૫િોંચાડિાની વ્યિથિા છે 
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પ્રક૨િ - ૧૭ (તનયમ સગં્રિ -૧૫) 

માહિિી મેળિિા માટે નાગ૨તુકોન ેઉ૫લબ્િ સિલિોની તિગિો 

 

૧૭.૧ લોકોન ેમાહિિી મળે િે માટે તિિાગ ેઅ૫નાિેલ સાિનો, ૫ઘ્િતિઓ અિિા સિલિો ઉ૫લબ્િ છે 

 જેિીકે, 

 (૧) િિમમાન ૫ત્ર દિારા 

 (૨) નોહટસબોડમ દિારા 

 (૩) ખાસ હકથસામા ંદથિાિેિોની નકલો મેળિિાની ૫ઘ્િતિ દિારા 

 (૪) ઉ૫લબ્િમહુદૂિતનયમસગંિૂદિારા 
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :- જિલ્લા તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જિલ્લા)મદદનીશ જાિ૨ે માહિિી અતિકારી 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી એમ.સી.િરિાડ 

 

અતિિક (મિકેમ) 

 

 

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૬૨૬ ૭૮૭૪૩૩૯૮૦૧ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 
pna-ahd@gujarat.gov.in 

 

સી-૧૦, બહમુાળી મકાન, 

લાલદરિાજા, અમદાિાદ. 

૨ શ્રી બી એચ પટેલ હિસાબી અતિકારી ૦૭૯ ૫૩૯૬૪ ૯૬૮૭૦૯૨૫૯૦ - - 

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. જીિરાિ મિિેા 

િિન, જુના સણચિાલય, 

ગાિંીનગર-૩૮૨૦૧૦. 

 

 

mailto:pna-ahd@gujarat.gov.in
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પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :- જિલ્લા તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જિલ્લા)જાિ૨ે માહિતિ અતિકારી 

 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી એમ.એમ.૫ટેલ 

 

હિસાબી અતિકારી િગમ-

૨ 
૦૭૯ ૨૫૫૦૦૬૨૬ ૯૯૨૪૨૫૫૨૧૭ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 

pna-ahd@gujarat.gov.in 

 

સી-૧૦, બહમુાળી મકાન, 

લાલદરિાજા, અમદાિાદ. 

૨ કુ એસ બી દિે હિસાબી અતિકારી ૦૭૯ ૫૧૬૨૯ ૯૯૯૮૦૩૯૭૬૫ v  

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. જીિરાિ 

મિિેા િિન, જુના 

સણચિાલય, ગાિંીનગર-

૩૮૨૦૧૦. 

પ્રક૨િ - ૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૬) 

સ૨કારી માહિિી અતિકારીઓના ંનામ/િોદૂો અન ેઅસય તિગિો 

mailto:pna-ahd@gujarat.gov.in


49 

C:\Users\parul\Desktop\Pay & Account Office.docx 

 

સ૨કારી િતં્ર નુ ંનામ :-  તિિોરી કચેરીઓ (િમામ જીલ્લા)એપેલેટ અતિકારી 

અ.ન.ં નામ િોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 
શ્રી પી.એ.અંિાિી 

 

૫ગા૨ અને હિસાબ 

અતિકારી, અમદાિાદ 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૦૩૭૫ 

૨૫૫૦૦૬૨૬ 
૯૯૨૫૮૩૯૦૨૯      ૨૫૫૦૦૩૭૫ 

pna-ahd@gujarat.gov.in 

 

સી-૧૦, બહમુાળી મકાન, 

લાલદરિાજા, અમદાિાદ. 

૨ શ્રી બી બી ગોર 
હિસાબી અતિકારી 

(િગમ-૧) 
૦૭૯ ૫૩૯૫૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૭ ૦૭૯-૫૩૯૭૧ paognr@ gujarat. gov.in 

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. જીિરાિ 

મિિેા િિન, જુના 

સણચિાલય, ગાિંીનગર-

૩૮૨૦૧૦. 

mailto:pna-ahd@gujarat.gov.in
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પ્રક૨િ - ૧૮ (તનયમ સગં્રિ -૧૭) 

અસય ઉ૫યોગી માહિિી 

 

૧૮.૧ િિા ૧૮.૨ નોહટસબોડમ દિારા કચેરીને લગિી તિતિિ માહિિી મેળિી શકાશે. 

 

પ્રક૨િ-૧૮ (૨) 

જિલ્લા તિિોરી કચેરી .............................................. 

િિ માહિિી મેળિિા માટે િિ 

 સ૨કા૨ના તનયમો મિુબ અમલિારી ક૨િાની ૨િશેે. 

 

(૧)  માહિિી આ૫િામા ંન આિ ે કે આપી શકાય િેમ નિી િેમ િિાિિામા ંઆિ ેિો અ૨િદા૨ નીચ ે

દશામિેલ અતિકારીને  અપીલ/અ૨જી/ફરીયાદ કરી શકશ.ે 

 

   તનયામકશ્રી, હિસાબ અન ેતિિોરીઓ, 

   િિ તિમા અન ેલેખા િિનિિ બ્લોક ન.ં૧૭, 

   ડો.જીિરાિ મિિેા િિન, સકુંલ સેકટ૨-૧૦ બી, 

   ગાિંીનગ૨ 

   ફોન નબં૨ (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૪૫૦૬-૨૩૨૫૪૩૭૭(અંગિ) 

   ઈ મેઈલ- dir-dat@gujarat.gov.in 


