
હિસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી,ગાાંધીનગર. 
                                                                        (તા.૧-૫-૨૦૧૬  ની સ્થિતતએ) 

માહિિી  અતધકાર અતધતનયમ- ૨૦૦૫ 
 
 
 

 

અનકુ્રમણિકા  
 

 

અ.ન.ુ તનયમ સાંગ્રિ  તિગિ 
(૧) (૨) (૩) 

૧ તનયમસગંહૂ - ૧ વ્યવથિા તતં્ર, કાયો અન ેફ૨જો 

૨ તનયમસગંહૂ - ૨ અતિકારીઓ/કમમચારીઓની સત્તા અન ેફ૨જો. 

૩ તનયમસગંહૂ - ૩ તનર્મય લેવાની પ્રકકયામા ંઅનસુ૨વાની કાયમરીતત 

૪ તનયમસગંહૂ - ૪ કાયો બજાવવા નકકી કરેલા િો૨ર્ો. 

૫ તનયમસગંહૂ - ૫ ઉ૫યોગમા ંલેવાતા તનયમો, તવતનયમો, સચુનાઓ. 

૬ તનયમસગંહૂ - ૬ તનયતં્રર્ હઠેળના દથતાવેજોનુ ં૫ત્રક. 
૭ તનયમસગંહૂ - ૭ તનતત ઘડત૨મા ંજનતા સાિ ેતવચા૨ તવતનમય. 

૮ તનયમસગંહૂ - ૮ સતમતતઓ, બોડમ, કાઉસ્સસલ 

૯ તનયમસગંહૂ - ૯ 
અતિકારી/ કમમચારીની માકહતત  
પસુ્થતકા 

૧૦ તનયમસગંહૂ - ૧૦ અતિકારી/ કમમચારીની માતસક મળત૨. 

૧૧ તનયમસગંહૂ - ૧૧ યોજનાઓ - અંદાજ૫ત્ર. 



૧૨ તનયમસગંહૂ - ૧૨ આતિિક સહાય. 

૧૩ તનયમસગંહૂ - ૧૩ ૫૨વાનગીઓ, અતિકૃતતઓ. 

૧૪ તનયમસગંહૂ - ૧૪ તવજાણુ ંમાકહતત. 
૧૫ તનયમસગંહૂ - ૧૫ જાહ૨ે ઉ૫યોગી ગ ૂિંાલય 

૧૬ તનયમસગંહૂ - ૧૬ જાહ૨ે માકહતત અતિકારીઓ. 
૧૭ તનયમસગંહૂ - ૧૭ અસય માકહતતઓ. 

 



તનયમ સાંગ્રિ-૧ 

સગઠનની તિગિો,કાયો અને ફરજો  
હિસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી, ગ.ુરા.ગાાંધીનગર 

૨.૧   જાિરે િાંત્ર  ઉદેશ/િતે ુ 

(૧) રાજયની તતજોરી કચેરીઓ, ૫ગા૨ અને કહસાબની કચેરી, અમદાવાદ / ગાિંીનગ૨ તેમજ પસેશન ચકુવર્ા કચેરીઓના ખાતાના વડા 
તરીકેની વહીવટીય તિા નાર્ાકંીય કામગીરી ક૨વી તિા સ૨કા૨ની આવક-જાવકના કહસાબો વ્યવસ્થિત અને તનયતમત રીત ેતૈયા૨ કરાવવા. 
૨.૨ જાિરે િાંત્રન ુતમશન /\દુરદેશીપણ ુ(તિઝન) 
રાજ્યની તતજોરી કચરેીઓ, ૫ગા૨ અન ે કહસાબની કચેરીઓ તિા પે સશન ચકુવર્ા કચરેી દૃારા  િતા ચકુવર્ા ંઅને સ૨કારી આવકો તેમજ 
અસવેષર્ની કામગીરી અન ે૫સશન ચકુવર્ા ંઅંગેની તનતતતવષયક માગમદશમક તસઘિાતંો દૃારા  સચુારૂ રીત ેસચંાલન ક૨વુ.ં 
૨.૩ જાિરે િાંત્રનો ટુકો ઇતિિાસ અને િેની રચનાનો સાંદર્ભ  
બહૃદ મુબંઈ રાજ્યમાિંી અલગ ગજુરાત રાજ્યની ૨ચના તા.૧-૫-૧૯૬૦ િી િતા ં તતજોરી અને કહસાબોન ે લગતી બાબતો માટે નાર્ા ં
તવભાગના તા.૩૦-૬-૧૯૬૦ના ઠરા વ અસવયે નાર્ા ં તવભાગના વહીવટી તનયતં્રર્ હઠેળ કહસાબ અન ે તતજોરી તનયામકની ખાતાના વડાની 
કચેરીની થિા૫ના ક૨વામા ંઆવી. 
 રાજ્યની સ૨કારી તતજોરીઓ અન ે૫ગા૨ અન ે કહસાબ અતિકારીઓની કચેરીઓનુ ંસચંાલન કાયમક્ષમ રીત ે  િાય અન ેસ૨કા૨શ્રીની 
આવક જાવકના કહસાબો વ્યવસ્થિત અન ેતનયતમત રીત ેજળવાય ત ેહતે ુઘયાનમા ંરા ખી આ કચેરીનુ ંવ્યવથિાતતં્ર ગોઠવવામા ંઆવ્્ુ ંછે.  
૨.૪    જાિરે િાંત્રની ફરજો  

(૧) આ ખાતાના તાબા હઠેળના વગમ-૧ િી વગમ-૪ના તમામ કમમચારીઓના મહકેમન ેલગતી કામગીરી ક૨વામા ંઆવ ેછે. 
(૨) તતજોરી કચેરીઓના વાષમકક વહીવટી ઈસસપે કશન ક૨વુ ંતેમજ તેના ઉ૫૨ જરૂરી તનયતં્રર્ તિા માગમદશમન પરુૂ પાડવુ.ં 



(૩) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, પે ટા તતજોરી કચેરીઓ તિા ૫ગા૨ અન ેકહસાબ અતિકારીશ્રીની કચેરીઓ દૃારા  યાતં્રીક૨ર્ ૫ઘિતતિી તૈયા૨ ક૨વામા ં
આવેલ તનયત િયેલ  આવક-ખચમના કહસાબોનુ ંઈ.ડી.પી સેલ દૃારા  એકત્રીક૨ર્ કરી  જરૂરીયાત મજુબ માકહતી પરુી પાડવી.  

(૪) રાજયની જજલ્લા / તાલકુા કોટો, નામદા૨ ટ્રીબ્્નુલો અને નામદા૨ હાઈકોટમમા ંઆ ખાતા સામ ેદાખલ િયેલ રીટ પીટીશન અંગેની કામગીરી 
ક૨વી. 

(૫) આ કચેરીની ભડંા૨ સત્યા૫ન શાખા (થટો૨ વેરીફીકેશન  ઓગેનાઈઝેશન) મા૨ફત  રાજયમા ં આવલેા સ૨કારી ભડંા૨ અને જથ્િા તેમજ 
પચંાયત હથતક આવેલા ભડંા૨ અને જથ્િાની ઓચચિંતી મલુાકાત લઈન ેભૌતતક ચકાસર્ી ક૨વામા ંઆવ ેછે. 

(૬) રાજ્ય સ૨કા૨ના સ૨કારી કમમચારીઓની જુિ તવમા યોજનાના કહસાબોન ેલગતી કામગીરી ક૨વામા ંઆવે છે. 
(૭) અચખલ ભા૨તીય સેવાના ગજુરાત કેડ૨ના અતિકારીઓના કેસર સ૨કા૨ની જુિ તવમા યોજનાના વ્યકકતગત આવકના કહસાબોની તનભાવર્ી 

તિા તનવતૃત સમય ેબચત ફંડની ચકુવર્ી તેમજ કહસાબો કેન્દ્સરય યોજના અસવય ે તનભાવવામા ંઆવતા હોઈ નવી કદલ્હી ખાતે મેળવર્ાની 
કામગીરી ક૨વામા ંઆવ ેછે. 

(૮) રાજ્ય સ૨કા૨ વતી હાઉસીંગ ડેવલ૫મેસટ ફાઈનાસસ કોપોરેશન(એચ.ડી.એફ.સી.) દૃારા  રાજ્ય સ૨કા૨ના કમમચારીઓન ેમકાન બાિંકામ માટે 
તિરા ર્ િયેલ ૨કમોના કહસાબો તનભાવવાની કામગીરી ક૨વામા ંઆવ ે છે. તેમજ બેસક રેટ તિા સ૨કા૨શ્રી દૃારા  તનયત િયેલ વ્યાજ 
તફાવતની ૨કમ માટે સ૨કા૨શ્રી દૃારા  આ૫વામા ંઆવતી રા હત (સબસીડી) રાજ્ય સ૨કા૨ દૃારા  એચ.ડી.એફ.સીન ેચકુવવાની કામગીરી 
ક૨વામા ં આવે છે. 

(૯) આ ખાતા હઠેળના તમામ રાજય૫તત્રત અને બીન-રાજય૫તત્રત કમમચારીઓન ેમકાન બાિંકામ  / મકાન ખરીદી  માટે તિા વાહન ખરીદવા 
માટે પશેગીઓન ેલગતી બાબતોની  કામગીરી ક૨વામા ંઆવ ેછે.  

(૧૦)  વડી કચેરીના તમામ અતિકારી / કમમચારીઓન ે  ૫ગા૨ ભથ્િા / કસટીજસસી બીલો તિા અસય ચકુવવા પાત્ર હકક દાવાના ચકુવર્ા ં
ક૨વામા ંઆવ ેછે. 



 
૨.૫   જાિરે િાંત્રની મખુ્ય પ્રવ્રતુિઓ/કાયો 

(૧)   સમગ ૂગજુરાત રાજ્યની કહસાબ અન ેતતજોરી તનયામકના તાબા હઠેળની કચેરીઓમા ંસમાન કહસાબી સવંગમના  વગમ-૧ િી વગમ-૪ના મહકેમન ે
લગતી તમામ પ્રકા૨ની વહીવટન ેલગતી બાબતોના અમલીક૨ર્ની કામગીરી. 

(૨) રાજ્ય સ૨કા૨ની અસય કચરેીઓ, પચંાયતો, બોડમ, કોપોરેશન, અસય સથંિાઓમા ંજયા ંસમાન કહસાબી સવંગમની જગ્યાઓ છે ત્યા ંવગમ-૧ િી 
વગમ-૩ ની જગ્યાઓમા ંસમાન કહસાબી સવંગમની જગ્યાઓન ેલગતા મહકેમન ેલગતી તમામ વહીવટી કામગીરી.  

(૩) રાજ્યની તતજોરી કચેરીઓ / પે ટા તતજોરી કચરેીઓ / થિાતનક ભડંોળ કહસાબની કચેરીઓ તેમજ ૫ગા૨ અન ેકહસાબની કચેરીઓ,ગાિંીનગ૨ 
/ અમદાવાદ તિા પે સશન ચકુવર્ા કચરેીઓ ઉ૫૨ વહીવટી તેમજ નાર્ાકંીય તનયતં્રર્ની કામગીરી. 

(૪)  પે સશન અન ેપ્રોતવડસટ ફંડ તનયામકની કચેરી, થિાતનક ભડંોળ કહસાબ કચેરીઓના મહકેમની વહીવટી કામગીરી 
(૫) જજલ્લા તતજોરી / ૫ગા૨ અન ેકહસાબ અતિકારીશ્રીની કચરેી દૃારા  યાતં્રીક૨ર્ ૫ઘિતતિી તૈયા૨ ક૨વામા ંઆવતા આવક અન ેખચમના કહસાબો 

ઈ.ડી.પી સેલ દૃારા  એકતત્રત કરી જરૂરીયાત મજુબ માકહતી પરુી પાડવી.  
(૬) રાજ્ય સ૨કા૨ના  કમમચારીઓની જુિ વીમા યોજનાની કહસાબી કામગીરી. 
(૭) એચ.ડી.એફ.સી દૃારા  સ૨કારી કમમચારીઓને આ૫વામા ંઆવેલ ગહૃ તિરા ર્ના કહસાબો તનભાવવા. 
(૮) તાબા હઠેળની કચેરીઓના કમમચારી / અતિકારીઓન ેસમયાતંરે અદ્યતન તનયમોિી વાકેફ ક૨વા ઓ૫વગમ તેમજ ખાતાકીય ૫રીક્ષા લક્ષી 

તાલીમ વગોનુ ંઆયોજન કરી તાલીમ આ૫વાની કામગીરી ક૨વામા ંઆવ ે છે. અસય સ૨કારી કચેરીઓના તેમજ પચંાયતોના કમમચારીઓન ે
૫ર્ નાર્ાકંીય બાબતો, પે સશન વગેરેની તાલીમ તવના મલુ્ય ેઆ૫વામા ંઆવ ેછે. 

 
 



 
૨.૬ જાિરે િાંત્ર દ્વારા આપિામાાં આિિી સેિાઓની યાદી અને િેન ુસાંણિપ્િ તિિરિ.  

(૧) રાજ્યની તતજોરી કચરેીઓ તેમજ પે ટા તતજોરી કચરેી દૃારા  સ૨કારી કચેરીઓ  / વ્યકકતગત માગંર્ા અંગેના બીલો ૨જુ િતા ંચકુવર્ા ં
ક૨વામા ંઆવ ેછે. 

(૨) જાહ૨ે જનતાન ેજ્ડુીશીયલ તેમજ નોન જ્ડુીશીયલ થટેમ૫્ મળી ૨હ ેત ેમાટે તતજોરી કચેરી તેમજ પે ટા તતજોરી કચરેી દૃારા  થટેમ૫્ પે ૫૨ 
પરુા  પાડવામા ંઆવ ેછે. 

(૩) રાજ્ય સ૨કા૨ની કચરેીઓના વેલ્્એુબલ આટીકલ્સ અન ેકેશ બોક્ષની સ૨ુક્ષીત ખડંમા જાળવર્ી. 
(૪) પે સશનરોન ેસમયસ૨ પે સશન મળી ૨હ ેત ેરીત ેકામગીરી ક૨વી 
(૫) પી.ડી. / પી.એલ.એ.ના કહસાબો રા ખવા. 
(૬) સ૨કારી દેવા (સ૨કારે બહા૨ પાડેલ લોન, ટે્રઝરી બીલ, સાિનોપાય પેશગી) ની લેવડદેવડની કામગીરી ક૨વી.  
(૭) સ૨કારી દેવા (સ૨કારી પ્રોમીસરી નોટ, બે૨૨ બોસડઝ, થટોક સટીફીકેટની મળુ ૨કમ તિા વ્યાજ)ની ચકુવર્ીની કામગીરી. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



૨.૭    જાિરે િાંત્રના રાજ્ય, તનયામક કચેરી, પ્રદેશ, જજલ્લો, બ્લોક િગેરે સ્િરોએ સાંસ્થાગિ માળખાનો આલેખ. 
                                                             તનયામક 

 
 
            સાંયકુિ તનયામક(ઇ.ડી.પી)                   સાંયકુ્િ તનયામક(તિ.તન.)             સાંયકુિ તનયામક (િ.)          

  
     
  

હિસાબી અતધકારી   સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ     હિસાબી અતધકારી     હિસાબી અતધકારી                                                 
 િગભ-૧                 િગભ-૧                િગભ-૨ 

    (સીસ્ટમ) 
  

   

 હિસાબી અતધકારીિગભ-૧ (ણબલ-બજેટ)    હિસાબી અતધકારીિગભ-૧ (તિ.તન.)   તનતધ તનરીિિ અતધકારી  
 

                        
         

 
           

 
             
                                                  
               
 

હિસાબી અતધકારી                  પગાર અને હિસાબ અતધકારી            તિજોરી અતધકારીઓ                         

   ૧. એચ.ડી.એફ.સી.                     (૧) અમદાિાદ   (૨) ગાાંધીનગર      ૧.  શે્રયાન તિજોરી અતધકારી 

  ૨.  જુથ િીમા યોજના                                                         ૨.  તિજોરી અતધકારી 

                                                             ૩.  અતધક તિજોરી અતધકારી 

                                                                                  ૪.  પેટા તિજોરી અતધકારી 

 

નાયબ તનયામક(િ.) 

હિસાબી અતધકારી  
િગભ-૧(કોટભ  બાબિો) 
 

િિીિટી અતધકારી 
િગભ-૧(રા.પ.) 

િિીિટી અતધકારી 
િગભ-૨( ણબ.રા.પ.) 
 

       િાલીમ અતધકારી 
             િગભ-૧ 

 
         િાલીમ અતધકારી 
              િગભ-૨ 

 



૨.૮ જાિરે િાંત્રની અસરકારકિા અને કાયભિમિા િધારિા માટેની લોકો પાસેથી અપેિાઓ.   

(૧) તટથિ રીત ેફ૨જ બજાવી શકાય ત ેમાટે બાહય રીત ેઅવરોિ ન િાય ત ેઅપે ચક્ષત છે. 

 (૨) તનયત તનયમો તવરુઘિ તનર્મય લેવડાવવા દબાર્ ન િાય ત ેઅપચેક્ષત છે. 

(૩) કામના ઝડપી તિા સ૨ળ તનકાલ માટે જરૂરી માકહતી / પરુા વા ઝડ૫િી પ્રરા  ૫ડાય ત ેઈચ્છનીય છે. 

(૪) સ૨કા૨ સામેના માગંર્ા  સબિંીત ખાતા કચેરી / દૃારા  ૨જુ િાય તે અપચેક્ષત છે. 

૨.૯ લોક સિયોગ મેળિિા માટેની ગોઠિિ અને પધ્ધતિઓ. 

કહસાબ અન ે તતજોરી તનયામકની કચરેીની મખુ્ય કામગીરી રાજ્યની તતજોરી કચરેીઓ / થિાતનક ભડંાળ કહસાબની કચેરીઓ/ ૫ગા૨ અને 

કહસાબ કચેરી, (અમદાવાદ / ગાિંીનગ૨) તેમજ પે સશન ચકુવર્ા કચરેીઓના મહકેમ તવષયની કામગીરીન ેલગતી છે. જાહ૨ે જનતા સાિ ે

સીિી રીત ેઆ કચરેીની કોઈ કામગીરી સકંળાયેલ ન હોવાિી જાહ૨ે જનતા સાિ ેકોઈ ૫ઘિતત તનયત િયેલ નિી. સ૫ંકમ ૨હતેો ન હોઈ, લોક 

સહયોગ માટે અવકાશ નિી. 

 

 



૨.૧૦ સેિા આપિાના દેખરેખ તનયાંત્રિ અને જાિરે ફહરયાદ તનિારિ માટે ઉપલબ્ધ િાંત્ર  

કહસાબ અન ે તતજોરી તનયામકશ્રીની કચેરી, ગાિંીનગ૨ ખાત ેસં્ કુત તનયામકશ્રી (વહીવટ) ન ેરાજ્ય કક્ષાએ જાહ૨ે માકહતી અતિકારી તરીકે 

તનમેલ છે. તનયામકશ્રી કહસાબ અન ે તતજોરીઓ રાજ્ય કક્ષાએ એ૫લેટ અતિકારી તરીકે તનમાયેલ છે. આમ ઉ૫રોકત તવગત ે ખાતા દૃારા  

દેખરેખ / તનયતં્રર્ અન ેજાહ૨ે ફરીયાદ તનવા૨ર્ માટેના તતં્રની નીચ ેજર્ાવ્યા પ્રમાર્ ે૨ચના કરેલ છે.   

 

 

oo 5 oo 
o 

િી રા ઈટ ટુ ઈસફમેશન એકટ-૨૦૦૫ને અનલુક્ષીને આ ખાતાની જાહ૨ે સત્તા મડંળની કચરેીઓ માટે મદદનીશ જાહ૨ે માકહતી અતિકારી, જાહ૨ે માકહતી 
અતિકારી તેમજ એપે લેટ ઓિોરીટીની તનમણ ૂકંના હુકમો જારી ક૨વામા ંઆવેલ છે. જે નીચ ેમજુબ છે. 

 

રાજ્ય કક્ષાએ 

અ.ન. જાિરેસત્તા માંડળ  મદદનીશ જાિરે 
માહિિી અતધકારી 

જાિરે માહિિી અતધકારી એપેલેટ ઓથોરેટી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ હિસાબ અને તિજોરી 
તનયામકની કચેરી,બ્લોક 
નાં૧૭,ડા.જીિરાજ મિિેા 
ર્િન,ગાાંધીનગર ઇ-મૈલ 
એડ્રસ     
dir-dat@gujarat.gov.in 

FAX :- 079-23259760 

કચેરી અતધિક 
(રજીસ્રીશાખા ) 

નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
ટે.નાં.૦૭૯૨૩૨૫૪૪૪૦  

ઇ-મૈલ એડ્રસ     
 
dydir-

dat@gujarat.gov.in                         

સાંયકુિ  તનયામક ટે.નાં.૦૭૯૨૩૨૫૪૩૯૪  

ઇ-મૈલ એડ્રસ     
jtdiradm-dat@gujarat.gov.in 

૨ પગાર અને હિસાબ 
અતધકારીની કચેરી 

ગાાંધીનગર 

અતધિક 
(મિકેમ/રજીસ્ટરી 

શાખા) 

હિસાબી અતધકારી િગભ-૧ 

(જી.એ.એસ) 
 

પગાર અને હિસાબ અતધકારી ,પગાર અને હિસાબ અતધકારીની કચેરી,બ્લોક નાં.૧૨,જુના સણચિાલય ગાાંધીનગર  
 



 

૩ પગાર અને હિસાબ 
અતધકારીની કચેરી 

અમદાિાદ 

અતધિક 
(મિકેમ/રજીસ્ટરી 

શાખા) 

હિસાબી અતધકારી િગભ-૨ 

 

 

પગાર અને હિસાબ અતધકારી ,પગાર અને હિસાબ અતધકારીની કચેરી,બહમુાળી મકાન ,લાલદરિાજા ,અમદાિાદ 

 

 

જજલ્લા કક્ષાએ 

 

અ.નાંP જાિરે સત્તા માંડળ  (પબ્લીક ઓથોરીટી) 
મદદનીશ જાિરે માહિિી 
અતધકારી (APIO) 

જાિરે માહિિી અતધકારી (PIO) એપેલેટ ઓથોરેટી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ જજલ્લા તિજોરી કચેરીઓ  

(િગભ-૧કે િેની ઉપરની કિાની)  
શે્રયાન તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી અમદાિાદ  

રજીસ્ટરી શાખાના િડા  અતધક તિજોરી અતધકારી 
 (મિકેમ) 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

Z શે્રયાન તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી િદોદરા 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

 (કાડેિ) 
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૩ શે્રયાન તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી રાજકોટ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

 (પેન્શન) 
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૪ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી સરુિ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

 (કાડેિ) 
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૫ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી જામનગર 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

 જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી અમરેલી 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૭ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી નડીયાદ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૮ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી  



જજલ્લા તિજોરી કચેરી મેિસાિા   જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૯P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી હિમિનગર 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૦ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી જુનાગઢ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૧P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી ર્ાિનગર 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૨P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી સરેુન્રનગર 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૩P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી ર્રુચ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૪P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી ગોધરા 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૫P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી િલસાડ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૬P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી પાલનપરુ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૭P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી ગાાંધીનગર 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૮P જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી દાિોદ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૧૯ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી નિસારી 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૦ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી રાજપીપળા 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૧ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી પાટિ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 



૨૨ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી પોરબાંદર 
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૩ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી આંિદ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૪ જજલ્લા તિજોરી કચેરીઓ(િગભ-૨ કિાની)  
જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી કચ્છ-ભજુ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા મિકેમ શાખાના િડા 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૫ 
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી ડાાંગ 

રજીસ્ટરી શાખાના િડા મિકેમ શાખાના િડા 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૬ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી અરિલ્લી  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૭ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી બોટાદ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૮ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી મિીસાગર  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૨૯ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી છોટા ઉદેપરુ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૩૦ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી દેિ ભમુી દ્વારકા  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૩૧ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી ગીર સોમનાથ  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૩૨ જજલ્લા તિજોરી અતધકારીશ્રી4  

જજલ્લા તિજોરી કચેરી મોરબી  
રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી 

  
 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી 

૩૩ પેન્શન ચકુિિા કચેરી િડોદરા  રજીસ્ટરી શાખાના િડા અતધક તિજોરી અતધકારી(પેન્શન ) 
  

 

જજલ્લા તિજોરી અતધકારી (પેન્શન ) 
૩૪ પેન્શન ચકુિિા કચેરી,અમદાિાદ હિસાબનીશ /નાયબ હિશાબનીશ અતધક તિજોરી અતધકારી(પે ન્શન)  તિજોરી અતધકારી(પેન્શન)પેન્શન ચકુિિા કચેરી ,બહુમાળી 



(મિકેમ/રજીસ્ટરી શાખા  મકાન ,લાલ દરિાજા ,અમદાિાદ. 
૩૫ પેન્શન ચકુિિા કચેરી,ગાાંધીનગર  રજીસ્ટરી શાખા િડા  અતધક તિજોરી અતધકારી(પે ન્શન)  તિજોરી અતધકારી(પેન્શન) 
૩૬ તિજોરી અતધકારીશ્રી તિર્ાગીય જીલ્લા તિજોરી 

કચેરી અમદાિાદ  
રજીસ્ટરી શાખા િડા  અતધક તિજોરી અતધકારી  તિજોરી અતધકારી 

 

 
 

 

િાલકુાકિાએ 
અ.નાં. 

જાિરે સત્તા માંડળ  (પબ્લીક 
ઓથોરેટી) 

મદદનીશ જાિરે 
માહિિી અતધકારી 

(APIO) 

જાિરે માહિિી અતધકારી  
(PIO) 

એપેલેટ અતધકારી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ પેટા તતજોરી 
કચેરીઓ(તમામ) 

- સબિંીત કચેરીઓના 
પેટા તત.અતિકારીઓ 

 

સબતંિત જજલ્લાનાશ્રેયાન/જજલ્લા તતજોરી અતિકારી  
 

 
૨.૧૧ મખુ્ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્િરોએ આિેલી અન્ય કચેરીઓના સ૨નામા -હિસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી, ગાાંધીનગ૨ના (૧) કાયાભલય આદેશ ક્રમાાંકઃ-
હિતિતન-શાસન-રા ૫-િડીકચેરી-૦૫-૬૬૫૪ િા.૧૫-૧૨-૨૦૦૮ િથા (૨) કાયાભલય આદેશ ક્રમાાંકઃ-હિતિતન-શાસન-રા ૫-જજલ્લાકચેરી-૦૫-૬૬૫૫, િા.૧૫-૧૨-૨૦૦૮સાથેનુાં 
ણબડાિ. 
માહિતિના અતધકા૨ અતધતનયમ િઠેળ તિર્ાગિા૨ નકકી થયેલ ૫બ્લીક ઓથોરીટી, જે િે ૫બ્લીક ઓથોરીટી િઠેળ તનયકુિ થયેલ જાિ૨ે માહિતિ અતધકારી, મદદનીશ 
જાિ૨ે માહિતિ અતધકારી અને એપે લેટ ઓથોરીટીની તિગિો દશાભિત ુાં ૫ત્રક.  

તિર્ાગનુાં 
નામ 

તિર્ાગ 
િઠેળની 
૫બ્લીક 
ઓથોરીટી
નો કમૂાાંક 

૫બ્લીક ઓથીરીટી (કચેરી)નુાં નામ 
તનયકુિ થયેલ જાિ૨ે 
માહિિી અતધકારી 

તનયકુિ થયેલ મદદનીશ જાિ૨ે માહિિી 
અતધકારી 

તનયકુિ થયેલ એપે લેટ 
ઓથોરીટી 



(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 
નાિાાં  
તિર્ાગ 

૧ હિસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી, બ્લોક 
નાં ૧૭, ડાભ. જીિરા જ મિિેા ર્િન, 
ગાાંધીનગ૨. 
ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ;  
dir-dat@gujarat.gov.in 

FAX :- 079-23259760 

નાયબ તનયામક(િિીિટ) 
ટે.નાંP ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૪૦ 

ઇ-મેલ-એડ્રસ odtdir1- 

dat@gujarat.gov.in   

       

કચેરી અતધિક (રજીસ્ટરી શાખા) 
હિસાબ અને તિજોરી તનયામકશ્રીની કચેરી 
ગાાંધીનગર 

સાંયકુિ  તનયામક(િિીિટ) 
ટે.નાંP ૦૭૯-૨૩૨૫૪૩૯૪ 
 ઇ-મેલ-એડ્રસ  
jtdiradm-

dat@gujarat.gov.in 

 ૨ પગાર અને હિસાબ અતધકારીની કચેરી 
ગાાંધીનગર 

હિસાબી અતધકારી િગભ-૧ 

( જી.એ.એસ.) 
અતધિક(મિકેમ/રજીસ્ટરીશાખા) પગાર અને હિસાબ અતધકારી 

પગાર અને હિસાબ કચેરી,  
બ્લોક નાં.૧૨,જુના સણચિાલય 
ગાાંધીનગર   

 ૩ પગાર અને હિસાબ અતધકારીની કચેરી 
અમદાિાદ 

હિસાબી અતધકારી િગભ-૨  અતધિક(મિકેમ/રજીસ્ટરીશાખા) પગાર અને હિસાબ અતધકારી 
પગાર અને હિસાબ કચેરી,  
બહુમાળીમકાન,લાલદરિાજા, 
અમદાિાદP 

 
૨.૧૨ કચરેી શરૂ િવાનો સમય -સવારે ૧૦-૩૦ કલાક 
    કચરેી બિં િવાનો સમય - સાજંે   ૬-૧૦  કલાક 



તનયમસાંગિૂ-૨ 
શાસન ણબન-રાજયપતત્રિ-૧ શાખા 

અ.નાં. અતધિકનુાં નામ અને 
કામગીરીની તિગિ 

કમભચારીનો િોદ ો/કામગીરીની તિગિ 

(૧) (ર) (૩) 
૧ શ્રી કે.બી.પટેલ,  

 અતિક્ષક :- 
 શાખાના ગપૃ-૧, ગપૃ-

ર, ગપૃ-૩ તિા જુતનયર 
કલાકમના કમમચારીઓ 
ઘ વારા કરવામા ંઆવતી 
કામગીરીનુ ં સપુરતવઝન 
તિા માગમદશમન 
આપવાની કામગીરી. 

 શાખાના તમામ 
કમમચારી ઘ વારા રજુ 
િતા કાગળોની 
નોંિ/મસુદૃા 
તનયમોનસુાર ચકાસી 
આગળ વહીવટી 
અતિકારીની મજુંરી અિે 
મોકલવા. 

(૧) નાયબ કહસાબનીશ (ગ્રપુ-૧ ટેબલ) ov 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓની બઢતી-બદલી-તનમણ ૂકંની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ નુ ંઉચ્ ચતર પગાર િોરર્ મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 અસ ય કચેરી/ખાતાઓમા ંફરજ બજાવતા ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ મગંાવવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓની પ્રાિતમક તપાસ/ખાતાકીય તપાસની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓના બાબતે માનનીય મતં્રીશ્રી/સસંદ સભ્ યશ્રી/ િારાસભ્ યશ્રીઓની રજુઆતો/ભલામર્ો 

અંગેના પત્રવ્ યવહારની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓ સામેની રજુઆતો/ફરીયાદો અંગેના પત્રવ્ યવહારની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ અનામત, બેકલોગ, રોથ ટર રીસથ ટર તનભાવર્ીની કામગીરી. 
 પ્રાિતમક તપાસ/ખાતાકીય તપાસની માકહતત તૈયાર કરી મોકલવાની કામગીરી. 
 જજલ્ લા કચેરીઓ/અસ ય ખાતા કચેરીઓમા ં ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓન ે ફાળવવા/પત્ર વ્ યવહાર અંગેની 

કામગીરી. 
 માસના અંતે ગપૃ-૧ ના ખાલી જગ્ યાના પત્રકો અપડેટ/તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ખાતાકીય તપાસના તત્રમાતસક પત્રકો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 પપ વષે સમીક્ષા કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓની તવનતંી અનસુાર બદલી કરવા અંગેની તેમજ તેના રીસથ ટર અપડેટ કરવાની 

કામગીરી. 



 શાખાના તમામ 
કમમચારીની કામગીરી 

ચકાસવી, તેનુ ં તનયમન 
કરવુ ં તેમજ કામગીરી 
બાબતે યોગ્ ય માગમદશમન 
પરુુ પાડવુ.ં 

અતિકારીશ્રીઓ દ્વારા 
સચુવ્ યા મજુબની તમામ 
કામગીરી. 

 એકજ કચેરી/થ િળે ત્રર્ વષમ કરતા ં વુ ુ સમયિી ફરજ બજાવતા ં કમમચારીઓની તવગત દશામવતા ં પત્રકો 
તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

 ગપૃ-૧ મા ંબઢતી આપવા માટે પસદંગી યાદી તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 મકાન પેશગી/વાહન પેશગી/તનવતૃ્ત િતા ં કમમચારીઓને ખાતાકીય તપાસના પ્રમાર્પત્રો આપવાની 

કામગીરી. 
 પ્રતતતન્કુકત પર ફરજ બજાવતા ં ખાતાના કમમચારીઓને પ્રતતતન્કુકતની મદૃુત લબંાવવાની, શરતો અન ે

બોલીઓ નકકી કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ સીિી ભરતી અંગનેી કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ સેમી ડાયરેકટ અંગેની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓને મેડીકલ સારવાર અંગેની ખચમની મજુંરી આપવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ ના કમમચારીઓને ફરીસયાત રાહ જોવાનો સમય મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 અતિકારીશ્રી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા અસ ય જે કાઈં સોંપવામા ંઆવે તે કામગીરી. 
(ર) નાયબ કહસાબનીશ (ગ્રપુ-૨ ટેબલ)  :- 
 ગપૃ-ર ના કમમચારીઓની બઢતી-બદલી-તનમણ ૂકંની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર નુ ંઉચ્ ચતર પગાર િોરર્ મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 અસ ય કચેરી/ખાતાઓમા ંફરજ બજાવતા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ મગંાવવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર ના કમમચારીઓની પ્રાિતમક તપાસ/ખાતાકીય તપાસની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર ના કમમચારીઓના બાબતે માનનીય મતં્રીશ્રી/સસંદ સભ્ યશ્રી/ િારાસભ્ યશ્રીઓની રજુઆતો/ભલામર્ો 

અંગેના પત્રવ્ યવહારની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર ના કમમચારીઓ સામેની રજુઆતો/ફરીયાદો અંગેના પત્રવ્ યવહારની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર અનામત, બેકલોગ, રોથ ટર રીસથ ટર તનભાવર્ીની કામગીરી. 
 પ્રાિતમક તપાસ/ખાતાકીય તપાસની માકહતત તૈયાર કરી મોકલવાની કામગીરી. 



 જજલ્ લા કચેરીઓ/અસ ય ખાતા કચેરીઓમા ં ગપૃ-ર ના કમમચારીઓને ફાળવવા/પત્ર વ્ યવહાર અંગેની 
કામગીરી. 

 માસના અંતે ગપૃ-ર ના ખાલી જગ્ યાના પત્રકો અપડેટ/તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ખાતાકીય તપાસના તત્રમાતસક પત્રકો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 પપ વષે સમીક્ષા કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર ના કમમચારીઓની તવનતંી અનસુાર બદલી કરવા અંગેની તેમજ તેના રીસથ ટર અપડેટ કરવાની 

કામગીરી. 
 એકજ કચેરી/થ િળે ત્રર્ વષમ કરતા ં વુ ુ સમયિી ફરજ બજાવતા ં કમમચારીઓની તવગત દશામવતા ં પત્રકો 

તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર મા ંબઢતી આપવા માટે પસદંગી યાદી તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 મકાન પેશગી/વાહન પેશગી/તનવતૃ્ત િતા ં કમમચારીઓને ખાતાકીય તપાસના પ્રમાર્પત્રો આપવાની 

કામગીરી. 
 પ્રતતતન્કુકત પર ફરજ બજાવતા ંખાતાના કમમચારીઓને પ્રતતતન્કુકત ની મદૃુત લબંાવવાની, શરતો અન ે

બોલીઓ નકકી કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર સીિી ભરતી અંગનેી કામગીરી. 
 ગપૃ-ર સેમી ડાયરેકટ અંગેની કામગીરી. 
 ગપૃ-રના કમમચારીઓને મેડીકલ સારવાર અંગેની ખચમની મજુંરી આપવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-ર ના કમમચારીઓને ફરીસયાત રાહ જોવાનો સમય મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 અતિકારીશ્રી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા અસ ય જે કાઈં સોંપવામા ંઆવે તે કામગીરી. 
(૩) પેટા કહસાબનીશ (ખાનગી અહવેાલ ટેબલ):- 
 ખાતાના અંદાજે ૩પ૦૦ જેટલા ચબન-રાજયપતત્રત કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ મગંાવવા તેમજ તેની 

જાળવર્ી કરવાની કામગીરી. 



 ખાનગી અહવેાલમા ંઅપાયેલ તવરૂઘ િ નોંિ અંગેના તમામ પત્રવ્ યવહાર તિા તનર્મય લેવા અંગેની કામગીરી. 
 ખાતાના કમમચારીઓને લગતી મહકેમની તમામ કામગીરી. 
 ખાતાને લગતી નવી બાબતોની દરખાથ ત કરવાની કામગીરી. 
 ચબ.રા.પ.કમમચારીઓની જગ્ યાઓ અપરેેડડ કરવાની કામગીરી. 
 હગંામી જગ્ યાઓની મદૃુત વિારવા અંગેની દરખાથ ત. 
 હગંામી જગ્ યાઓને કાયમી કરવા અંગેની દરખાથ ત. 
 તાબા હઠેળ નવી શરૂ િતી કચેરીઓનુ ંમહકેમ મજુંર કરવા અંગેની દરખાથ ત. 
 મહકેમની પતુથ તકા તૈયાર કરવા અંગેની માકહતત નાર્ા ંતવભાગને સાદર કરવા સબંતંિત કામગીરી. 
 બિં િતી પેટા તતજોરી કચેરીઓની જગ્ યાઓની ખાતામા ંઉપયોગમા ંલેવા અંગેની દરખાથ ત. 
 બિં િતી પેટા તતજોરી કચેરીઓની જગ્ યાઓ ખાતામા ંઉપયોગમા ંલેવાની ફાળવર્ી અંગેની કામગીરી. 
 અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 
(૪) પેટા કહસાબનીશ (રજા  / જનરલ ટેબલ):- 
 તાબા હઠેળની ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ની ખાલી જગ્ યાઓનો વિારાનો હવાલો સભંાળવા બદલ ખાસ પગાર 

મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓની રજાઓ મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર સવંગમમા ં કમમચારીઓની થ ટેપીંગ અપ તિા ઈજાફા તારીખ આગળ કરી આપવાની 

રજુઆતોનો તનકાલ કરવાની કામગીરી. 
 ચબ.રા.પ.(મડંળ) ની રજુઆતો અસ વયે સકંલન કરવાની તિા પત્રવ્ યવહારની તિા જનરલ રજુઆતોની 

તનકાલ કરવાની કામગીરી. 
 ચબરાપ-૧ શાખાના અસ ય ટેબલોને લાગ ુન પડતી તમામ જનરલ ટેબલને લાગ ુપડતી રજુઆતોનો તનકાલ 

તિા જનરલ માકહતી આપવાની કામગીરી. 
 ચબનરાજયપતત્રત કમમચારીઓની થ પીપા તિા ભાષા તનયામકની કચેરી ખાતે યોજાતી તાલીમ માટે નોમીનેશન 



મોકલવા તિા તાલીમ આપવા અંગેની સબંતંિત કામગીરી. 
 ખાતાના વડાની કચેરી ખાતે કમમચારીની થ ટાફ મીટીંગ અંગેનુ ંઆયોજન કરવાની કામગીરી. 
 ચબનરાજયપતત્રત સવંગમમા ંપગાર તવસગંતતા અંગેની ચબરાપ મડંળની રજુઆત અસ વયેની કામગીરી. 
 શાખાના જનરલ ટેબલ સબંતંિત શાખાની માકહતત આપવા અંગેના પત્રકો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓને પાસપોટમ  માટે એન.ઓ.સી. આપવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓના નામ-અટક સિુારવા અંગેની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓના જસ મ તારીખ સિુરવા અંગેની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓને ઉચ્ ચ અભ્ યાસ અિે મજુંરી આપવાની કામગીરી. 
 ગપૃ-૧ તિા ગપૃ-ર ના કમમચારીઓને કહસ દી પરીક્ષામાિંી મકુકત આપવાની કામગીરી. 
 સરકારશ્રીના નાર્ા તવભાગ દ્વારા રાજયપતત્રત અતિકારીઓની ખાસ પગારની દરખાથ તોની ચકાસર્ી કરી 

તવગતવાર દરખાથ ત કરવાની કામગીરી. 
 તાબાની વગમ-૧ તિા વગમ-ર ની રાજયપતત્રત અતિકારીની જગ્ યાનો વિારાનો હવાલો સભંાળવા બદલ ખાસ 

પગાર મજુંર કરવાની કામગીરી. 
 અતિકારીશ્રી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવ ેતે અસ ય કામગીરી. 
(પ) પેટા કહસાબનીશ (ટાઈપીથ ટ ટેબલ):- 
 શાસન-૧ તેમજ શાસન-ર શાખાના તમામ કમમચારીઓ ઘ વારા રોજેરોજ લખવામા ં આવતા ં

પત્રો/અ.સ.પત્રો/નોંિ/પકરપત્રો/ યાદીઓ/ દરખાથ તો/પત્રકો/આદેશ(બઢતી-બદલી)/કાયામલય 
આદેશ/તનવતૃત્તના હુકમો/અઠવાકડક આપવામા ં આવતી માકહતતના પત્રકો/તત્રમાતસક પત્રકો/માતસક ખાલી 
જગ્ યાના પત્રકો (ગપૃ-૧ િી ૩ ના). 

 પરીક્ષા શાખાની પેપરો ટાઈપકામ કરવાની કામગીરી. 
 શાસન-રેકડમ શાખાના અતિકારીઓના ટેલીફોન બીલોના ડ્રાફટ તેમજ પત્રકોના ટાઈપકામ કરવાની કામગીરી. 
 શાસન-રેકડમ શાખાના ટાઈપીથ ટની રજા દર્ યાન તે શાખાની ટાઈપ અંગેની કામગીરી. 



 શાસન-રાજયપતત્રત શાખાના ટાઈપીથ ટની રજા દર્ યાન તે શાખાની ટાઈપ અંગેની કામગીરી. 
 અતિક્ષકશ્રી (ચબરાપ-૧ તમેજ ચબરાપ-ર) ઘ વારા સોંપવામા ંઆવતી કામગીરી. 
 વહીવટી અતિકારીશ્રી ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે તમામ કામગીરી. 
 નાયબ તનયામકશ્રી(વ) તેમજ સં્ કુત તનયામકશ્રી(વ) ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે તમામ કામગીરી.    
(૬) જુતનયર કારકુન (ઈનવડમ-આઉટવડમ ટેબલ):- 
 શાસન-૧ શાખાના પત્રોના આવક-જાવક રીસથ ટરોની તનભાવર્ીની કામગીરી. 
 શાસન-૧ શાખાના મજુંર િયેલ ડ્રાફટને ટાઈપમા ંઆપવા અંગેની કામગીરી. 
 ટાઈપ િયેલ કાગળોની ક્ પેર કરવાની કામગીરી. 
 એક શાખામાિંી બીીસ શાખામા ંજતા પત્રોના ટ્રાસ ઝીટ રીસથ ટર તનભાવવાની કામગીરી. 
 શાસન-૧ શાખાના પસદંગી ફાઈલ અને દફતરી હકુમ ફાઈલના પત્રો સાચવવાની કામગીરી. 
 શાખાની પખવાડીક તારીજ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 શાખાની માતસક પ્રગતત અહવેાલ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 શાખાનુ ંમવુમેસ ટ રીસથ ટર તનભાવવાની કામગીરી. 
  શાખાના કમમચારીઓના સી.એલ.કાડમ તનભાવવાની કામગીરી. 
 શાખામા ંજરૂરી થ ટેશનરી શાસન રેકડમ શાખામાિંી મગંાવવાની કામગીરી. 
 ઝેરોક્ષ શાખામા ંકાગળો મોકલવા તિા લાવવાની કામગીરી. 
 અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 
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અ.ન.ં અતિક્ષકનુ ંનામ અને 
કામગીરીની તવગત 

કમમચારીનુ ંનામ/હોદૃો/કામગીરીની તવગત 

(૧) (ર) (૩) 
૧ શ્રી એસ.કે.શાહ, 

 અતિક્ષક  
 શાખાના તમામ 

કમમચારી દ્વારા રજુ િતા 
કાગળોની નોંિ/મસુદૃા 
તનયમોનસુાર ચકાસી 
આગળ વહીવટી 
અતિકારીની મજુંરી 
અિે મોકલવા. 

 શાખાના તમામ 
કમમચારીની કામગીરી 
ચકાસવી તેનુ ં તનયમન 
કરવુ ં તેમજ કામગીરી 
બાબતે યોગ્ ય 

 શ્રી િી કે પટેલ, નાયબ હિસાબનીશ   :- 
 ગપૃ-૩ સીિી ભરતીના ઈસ ડેસ ટ તૈયાર કરી મોકલવા. 
 ગપૃ-૩ રોથ ટર રીસથ ટર તનભાવવા. 
 ગપૃ-૩ બદલી-તનમણ ૂકં(ડી.એ.ટી./ડી.પી.પી.એફ./અસ ય ખાતા/ 

પી.એ.ઓ.(અમદાવાદ/ગાિંીનગર)/ડપે્ ્ ટેુશન. 
 ગપૃ-૩ ફરીયાદ/પ્રાિમીક તપાસ/ખાતાકીય તપાસ(ડી.એ.ટી./ ડી.પી.પી.કચેરી/અસ ય 

ખાતા/પી.એ.ઓ.(અમદાવાદ/ ગાિંીનગર) પ્રતતતન્કુકતના કમમચારી પરૂતા) 
 ગપૃ-૩ થ ટેપ-અપ મજુંર કરવી. 
 શાખાઘ યક્ષ ઘ વારા સચુવાતી અસ ય કામગીરી. 
 ડી.એ.ટી./ડી.પી.પી./અસ ય ખાતા/પી.એ.ઓ./પ્રતતતન્કુકતના ઈસ કમબસંી તિા બાયોડેટા 

તૈયાર કરવી. 
 આર.ટી.આઈ.હઠેળ મળતી અરીસ સબિંની માકહતી પરુી પાડવી 

(ડી.એ.ટી./ડી.પી.પી./પી.એ.ઓ./અસ ય ખાતા/ પ્રતતતન્કુકત). 
અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 



માગમદશમન પરુુ પાડવુ.ં 
 

 વહીવટી અતિકારીશ્રી 
દ્વારા સચુવ્ યા મજુબની 
તમામ  કામગીરી. 

 
શ્રી એમ એચ પટેલ ,નાયબ હિસાબનીશ :- 
 ગપૃ-૩ બઢતી માટેની પસદંગી યાદી તૈયાર કરવી. 
 ગપૃ-૩ તતજોરી કચેરીના ઈસ ક્ બસ સી રીસથ ટર તનભાવવા. 
 ગપૃ-૩ બઢતી/બદલીની કામગીરી(તત.ક./પી.પી.ઓ./ 
 ઉચ્ ચતર પગાર િોરર્ મજુંર કરવા(ગપૃ-૩). 
 ગપૃ-૩/૪ ફરીયાદ/પ્રાિમીક તપાસ/ખાતાકીય તપાસ (તતજોરી કચેરી/ થ િાતનક ભડંોળ 

કહસાબ). 
 ફરજમોકુફીના ંકેસોની ૬ માસે સમીક્ષા કરવી. 
 ખાતાકીય તપાસના તત્રમાતસક માકહતી પત્રકો તૈયાર કરવા. 
 શાખાઘ યક્ષ ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય કામગીરી. 
 આર.ટી.આઈ.હઠેળ મળતી અરીસનો તનકાલ કરવો(તતજોરી કચેરી પરુતી). 
અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 
 શ્રી જે.આર.ગઢિી, નાયબ હિસાબનીશ :- 
 ગપૃ-૩, પપ રીવ્ ્ નુી કામગીરી. 
 વુ ુઅભ્ યાસ મજુંરીની ફાઈલો (ગપૃ-૩/૪). 

નામ/અટક સિુારર્ા.ં 
 લોકસભા / તવિાનસભા / મહાનગરપાચલકા / તાલકુા પચંાયત / જજલ્ લા પચંાયત ચ ૂટંર્ી 

થ ટાફ ફાળવર્ીની ફાઈલ તનભાવવી. 
 ગપૃ-૩ અસ ય ખાતા/પ્રતતતન્કુકતના ખાનગી અહવેાલ મગંાવવા તિા ચબરાપ-૧ શાખાન ે

મોકલવા. 
 અસ ય ખાતા/પ્રતતતન્કુકત/ડી.એ.ટી./ડીપીપી/પી.એ.ઓ.ના કમમચારીઓ ના બાયોડેટા અદ્યતન 



કરવા. 
 ગપૃ-૩ સહાયક તનરીક્ષક કચેરીના ઈસ ક્ બસ સી રીસથ ટર તનભાવવા. 
 ખાસ કકથ સામા ં મેડીકલ ચબલ મજૂંરી(ગપૃ-૩/૪) આર.ટી.આઈ.હઠેળ માકહતી અરીસઓનો 

તનકાલ (સહાયક તનરીક્ષક કચેરી). 
 તવનતંી/બદલીની અરીસ નોંિવાની કામગીરી. 
    અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય        
    કામગીરી.  
 શ્રી ડી.એમ.ઝાલા, પેટા હિસાબનીશ :- 
 શાખાનો એકશન પ્ લાનની માકહતત તૈયાર કરવી. 
 ગપૃ-૩ ના બાયોડેટા તતજોરી કચેરી/થ િાતનક ભડંોળ કહસાબ કચેરી પરુતા તૈયાર કરવા તેમજ 

વખતોવખત િતા ંફેરફારની અસર આપી અદ્યતન રાખવા. 
 એકજ કચેરીમા ંત્રર્ વષમ ઉપરાતં ફરજ બજાવતા ંકમમચારીની યાદી તૈયાર કરવી. 
 ગપૃ-૩ ના ઈસ ક્ બસ સી રીસથ ટરમા ંહુકમોની અસર આપી અદ્યતન રાખવાની કામગીરી. 
 તવદેશ પ્રવાસ એન.ઓ.સી.આપવાની કામગીરી. 
 થ િાવર, જગંમ તમલ્ કત અંગે તનયમન કરવાની કામગીરી. 
    અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય                      
    કામગીરી.  
 શ્રી પી જે પટેલ, પેટા હિસાબનીશ :- 
 ચબ.રા.પ.કમમચારીની વય તનવતૃત્ ત/પેસ શન તનયમનની કામગીરી. 
 ગપૃ-૩/૪ ના ચાર્જ એલાઉસ સ/ખાસ પગાર મજુંરી. 
    અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય          
    કામગીરી. 



 કુ. ટી. એમ. ચાાંપાનેરી, જુતનયર કલાકભ :- 
 શાખામા ં આવતા કાગળો બારનીશી રીસથ ટરમા ં નોંિવા તેમજ દરેક કો્ પાઈલેસન પ્રમાર્ે 

શાખામા ંવહેંચર્ી કરવી. 
 શાખાના કાગળોની રવાનગી કરવી. 
 શાખાના ટાઈપના કાગળોની નોંિર્ી કરવી/ટાઈપ કરાવી શાખામા ંવહેંચર્ી કરવી. 
 માતસક પ્રગતત અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
    અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય     
    કામગીરી. 
શ્રી એન.બી.છાટબાર, પેટા હિસાબનીશ  :- 
 (શા.ચબરાપ-૧ તેમજ ચબરાપ-ર શાખાની તમામ ટાઈપકામની કામગીરી)  
 શાસન-૧ તેમજ શાસન-ર શાખાના તમામ કમમચારીઓ ઘ વારા રોજેરોજ લખવામા ં આવતા ં

પત્રો/અ.સ.પત્રો/નોંિ/પકરપત્રો/યાદીઓ/ દરખાથ તો/પત્રકો/આદેશ(બઢતી-
બદલી)/કાયામલય આદેશ/તનવતૃત્તના હુકમો/અઠવાકડક આપવામા ં આવતી માકહતતના 
પત્રકો/તત્રમાતસક પત્રકો/માતસક ખાલી જગ્ યાના પત્રકો (ગપૃ-૧ િી ૩ ના). 

 પરીક્ષા શાખાની પેપરો ટાઈપકામ કરવાની કામગીરી. 
 શાસન-રેકડમ શાખાના અતિકારીઓના ટેલીફોન બીલોના ડ્રાફટ તેમજ પત્રકોના ટાઈપકામ 

કરવાની કામગીરી. 
 શાસન-રેકડમ શાખાના ટાઈપીથ ટની રજા દર્ યાન તે શાખાની ટાઈપ અંગેની કામગીરી. 
 શાસન-રાજયપતત્રત શાખાના ટાઈપીથ ટની રજા દર્ યાન તે શાખાની ટાઈપ અંગેની કામગીરી. 
 અતિક્ષકશ્રી (ચબરાપ-૧ તમેજ ચબરાપ-ર) ઘ વારા સોંપવામા ંઆવતી કામગીરી. 
 વહીવટી અતિકારીશ્રી ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે તમામ કામગીરી. 
    નાયબ તનયામકશ્રી(વ) તેમજ સં્ કુત તનયામકશ્રી(વ) ઘ વારા          



    સોંપવામા ંઆવે તે તમામ કામગીરી.    
 

         શાસન ણબન-રાજયપતત્રિ-૩ શાખા 
કહસાબનીશ-૧(અતિક્ષક) 
 શાખાના તમામ કમમચારી દ્વારા રજુ િતા કાગળોની નોંિ/મસુદૃા તનયમોનસુાર ચકાસી આગળ વહીવટી અતિકારીની મજુંરી અિે મોકલવા. 

 શાખાના તમામ કમમચારીની કામગીરી ચકાસવી તેનુ ંતનયમન કરવુ ંતેમજ કામગીરી બાબતે યોગ્ ય માગમદશમન પરુુ પાડવુ.ં 

વહીવટી અતિકારીશ્રી દ્વારા સચુવ્ યા મજુબની તમામ કામગીરી. 
 
નાયબ કહસાબનીશ(જનરલ ટેબલ) 
 એકશન પ્ લાન. 

 ઉચ્ ચકક્ષાની સતમતત સમક્ષ રજુ કરવા માટેના મસુદા તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

 અસ ય ખાતાની કચેરી તરફિી ીસ.સી.એસ.આર. તનયમો અંગે માગમદશમન. 

 દફતરી તનરીક્ષર્. 

 નાર્ા ંતવભાગ દ્વારા િનાર વહીવટી તનરીક્ષર્ની કામગીરી. 

 ખાતાકીય સતમતતની બેઠક બાબત. 

 રોથ ટર સપંકમ અતિકારીની તનમણુકં, રોથ ટર અંગેની માકહતી સકંલીત કરી નાર્ા ંતવભાગને મોકલવાની કામગીરી. 

 હાજરી અંગે આકરર્ી / તપાસર્ી. 

 વી ગવમનસ સ તાલીમ અંગે. 

 સરકારશ્રી તરફિી બેકલોગ પરત્ વેની માગંેલ માકહતી સકંચલત કરી મોકલવી. 

 સરકારશ્રીના તવકલાગંો માટેની જગ્ યા સતુનતચ ચત કરવા બાબતની માકહતી તૈયાર કરી સરકારશ્રીમા ંરજુ કરવા અંગેની કામગીરી. 

 માકહતના અતિકાર અતિતનયમ-ર૦૦પ હઠેળ મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસનો સમયમયામદામા ંતનકાલ િાય તે પર દેખરેખ રાખવાની તેમજ યોગ્ ય માગમદશમન આપવાની કામગીરી. 



 થ માટમ  ગોલ્ સ અંગેની માકહતી તૈયાર કરી સરકારશ્રીમા ંમોકલવાની કામગીરી. 

 ગડુ વગમનસ સ અંગેની માકહતી તૈયાર કરી સરકારશ્રીમા ંમોકલવાની કામગીરી. 

 એવોડમ અંગેની માકહતી સરકારશ્રીમા ંમોકલી આપવા અંગેની કામગીરી. 

 ગતતશીલ-ગજુરાત અંગેની માકહતી સરકારશ્રીમા ંમોકલી આપવા અંગેની કામગીરી. 

 વાતષિક અંદાજ અંગેની માકહતી સબંતંિત શાખાને પરુી પાડવી. 

 ઉપાડ અને ચકૂવર્ી અતિકારી તરીકેની કામગીરી કરવા બાબતેના આદેશ કરવા અંગેની કામગીરી. 

 કચેરીના વડા જાહરે કરવાની કામગીરી. 

અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 
 
પેટા કહસાબનીશ (કહસાબી અિીકારી વગમ-૨, બદલી-તનમણુકં ટેબલ) 
 વગમ-ર ની બદલી/બઢતી તનમણકુ અંગેની કામગીરી 

 પ્રતતતન્કુકત િી તનમણકુ પામેલ વગમ-ર ના અતિકારીઓની તનમણકુ બોલીઓ શરતો નકકી કરવાની કામગીરી. 

 વગમ-ર ના અતિકારીઓની સીનીયોરીટી યાદી તૈયાર કરવાની કામગીરી તિા તેને લગતો પત્રવ્ યવહાર. 

 વગમ-ર ના અતિકારીઓની કાયમીકરર્ અંગેની કામગીરી. 

 વગમ-ર ના અતિકારીઓની જગ્ યાઓની માકહતી અંગનેી કામગીરી. 

 વગમ-ર ના અતિકારીઓની તનમણ ૂકં અંગે માગંર્ાપત્રક મોકલવા અંગેની કામગીરી. 

 વગમ-ર ના ંઅતિકારીઓની સરકારશ્રી દ્વારા માગંેલ તમામ માકહતીઓ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

 વગમ-ર ના ંભરતી તનયમો/પરીક્ષા તનયમો નકકી કરવા બાબત. 

 વગમ-૧ તિા વગમ-ર ના અતિકારીઓના અજમાયશી સમય પરૂ્મ કરવા બાબત. 

 તવિાનસભા પ્રચ નોતરી(એલ.એ.ક્)ુ ની માકહતી તયૈાર કરવા બાબત. 

 અતિકારીશ્રી તિા અતિક્ષકશ્રી ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય કામગીરી. 



 
પેટા કહસાબનીશ-૨ (વગમ-૪(જુ. ક્લાકમ) બદલી-તનમણુકં ટેબલ) 
 રહમેરાહ ેતનમણ ૂકંની કામગીરી. 

 ગપૃ-૪ નુ ંઈસ ડેસ ટ તૈયાર કરવુ.ં 

 ગપૃ-૪ બદલી/તનમણ ૂકં. 

 ગપૃ-૪ રોથ ટર તૈયાર કરવુ/ંતનભાવવુ.ં 

 ગપૃ-૪ પવૂમ સેવા તાલીમની કામગીરી. 

 વગમ-૪ બઢતીની કામગીરી. 

અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 
પેટા કહસાબનીશ-૩ (આર.ટી.આઇ ટેબલ) 

 માકહતી અતિકાર અતિતનયમ-ર૦૦પ હઠેળની સઘળી કામગીરી જેવી કે,  

 મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસની થ વીકૃતતની પહોચ આપવી. 

 મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસ પરત્ વે સબંતંિત શાખાઓ પાસેિી તનયત સમય મયામદામા ંમેળવવાની કામગીરી. 

 મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસ પરત્ વે શાખાઓ તરફિી મળેલ માકહતીને ઘ યાને લઈ નકલ ચાર્જ જમા કરાવવા અરજદારને જર્ાવવાની કામગીરી. 

 અરીસ/અપીલ અરીસ અત્રેના સત્તા મડંળને થ પશમતી ન હોય તો સબંતંિત સત્તા મડંળને અરીસ તબદીલ કરવા અંગેની કાયમવાહી. 

 મળેલ અપીલ અરીસ પરત્ વે સબંતંિત કચેરી પાસેિી અહવેાલ મગંાવવા અંગેની કાયમવાહી. 

 મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસ પરત્ વે અરજદાર દ્વારા નકલ ચાર્જ જમા કરા યા અંગેની જાર્ િયેિી માકહતી પરુી પાડવા અંગેની કામગીરી. 

 મળેલ અરીસઓ/અપીલ અરીસઓ અંગે માતસક માકહતી સરકારશ્રીમા ંમોકલી આપવા અંગેની કામગીરી. 

 મળેલ અરીસઓ/અપીલ અરીસઓ અંગે તત્રમાતસક માકહતી સરકારશ્રીમા ંમોકલી આપવા અંગેની કામગીરી. 

 મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસની માકહતી ઓનલાઈન કરવા અંગેની કાયમવાહી. 



 ખાતાના જજ.તત.ક./પી.એ.ઓ./પી.પી.ઓ./તવ.તત.ક.ના ંરેડિં-૧ િી ૧૭ અદ્યતન કરાવવા અંગેની કામગીરી તિા આ કચેરીના રેડિં-૧ િી ૧૭ અદ્યતન કરાવવાની કામગીરી તેમજ આ અદ્યતન 

િયેલ રેડિંોની નકલોની સોફટકોપીને ખાતાની વબેસાઈટ ઉપર અપલોડ કરાવવાની કામગીરી. 

 નાર્ા તવભાગ/અસ ય તવભાગ દ્વારા તબદીલ િઈ મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસ પરત્ વ ેસમયમયામદામા ંઅરજદારને માકહતી પરુી પાડવા અંગેની કામગીરી. 

 અરીસ/અપીલ અરીસ પરત્ વે અરજદાર દ્વારા માકહતી આયોગમા ંસેકસ ડ અપીલ કરવામા ંઆવે ત્ યારે સેકસ ડ અપીલ વખતે પરુી પાડવાની માકહતી તૈયાર કરવી/સબંતંિત પાસેિી મેળવવી અને 

આયોગમા ંપહોંચાડવા અંગેની કામગીરી. 

 મળેલ અરીસ/અપીલ અરીસઓની તવગત તનયત નમનુાના રીસથ ટરમા ંતનભાવવી. 

 જાહરે માકહતી અતિકારી/એપેલેટ અતિકારીને સેકસ ડ અપીલ વખતે આયોગમા ંરૂબરૂ સનુવર્ીમા ંહાજર રહવેા બાબતે જરૂરી સાિતનક કાગળો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

 પી.આઈ.ઓ. તિા એ.પી.આઈ.ઓ.ની તનમણ ૂકં અંગેની કામગીરી. 

અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે ત ેઅસ ય કામગીરી. 
 

જુતનયર કલાકમ 
 ઈનવડમ/આઉટવડમની કામગીરી. 

 ટ્રાસ ઝીટ રીસથ ટર તનભાવર્ીની કામગીરી. 

 ઝેરોક્ષ કઢાવવાની કામગીરી. 

 કમમચારીઓને સહાયકની કામગીરી. 

 પખવાડીક-માતસક તારીજ કાઢવાની કામગીરી. 

 દફતરી હુકમ અને પસદંગી હુકમની ફાઈલ તનભાવવાની કામગીરી.  

 થ ટેશનરી અંગેની કામગીરી. 

 સી.એલ.કાડમ અંગેની કામગીરી. 

 મવુમેસ ટ રીસથ ટર તનભાવર્ીની કામગીરી. 

અતિકારી તિા અતિક્ષકશ્રી ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય કામગીરી. 



 

                                                                    
                                          
              

 

                                                                
  
 

 

 

 

 

 

શાસન રાજયપતત્રિ શાખા 

અ.ન.ં અતિક્ષકનુ ંનામ અને 
કામગીરીની તવગત કમમચારીનો હોદૃો/કામગીરીની તવગત 

(૧) (ર) (૩) 
૧ શ્રી કે.એમ.રાવલ,  

અતિક્ષક :- 
 શાખાના તમામ 

કમમચારી ઘ વારા રજુ 
િતા કાગળોની 
નોંિ/મસુદૃા 
તનયમોનસુાર ચકાસી 
આગળ વહીવટી 
અતિકારીની મજુંરી 
અિે મોકલવા. 

 શાખાના તમામ 
કમમચારીની કામગીરી 
ચકાસવી તેનુ ં તનયમન 
કરવુ ં તેમજ કામગીરી 
બાબતે યોગ્ ય 
માગમદશમન પરુુ પાડવુ.ં 

વહીવટી અતિકારીશ્રી 
ઘ વારા સચુવ્ યા મજુબની 
તમામ કામગીરી. 

(૧) નાયબ હિસાબનીશઃ-(િગભ-૧ બદલી-બઢિી ટેબલ)  
 વગમ-૧ ની બદલી/બઢતી તનમણકુ અંગેની કામગીરી 
 પ્રતતતન્કુકત િી તનમણકુ પામેલ વગમ-૧ ના અતિકારીઓની તનમણકુ બોલીઓ શરતો નકકી કરવાની 

કામગીરી. 
 વગમ-૧ ના અતિકારીઓની સીનીયોરીટી યાદી તૈયાર કરવાની કામગીરી તિા તેને લગતો 

પત્રવ્ યવહાર. 
 વગમ-૧ ના અતિકારીઓની કાયમીકરર્ અંગેની કામગીરી. 
 વગમ-૧ ના અતિકારીઓની જગ્ યાઓની માકહતી અંગનેી કામગીરી. 
 વગમ-૧ ના અતિકારીઓની તનમણ ૂકં અંગે માગંર્ાપત્રક મોકલવા અંગેની કામગીરી. 
 વગમ-૧ ના ંઅતિકારીઓની સરકારશ્રી દ્વારા માગંેલ તમામ માકહતીઓ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
 વગમ-૧ ના ંભરતી તનયમો/પરીક્ષા તનયમો નકકી કરવા બાબત. 
 અતિકારી ઘ વારા સોંપવામા ંઆવે તે અસ ય કામગીરી. 
(ર) નાયબ કહસાબનીશઃ- (ખાતાકીય તપાસ ટેબલ) 
 પ્રાિમીક તપાસને લગતી વગમ-૧/ર ના અતિકારીઓ અંગેનો પત્રવ્ યવહાર. 
 ખાતાકીય તપાસને લગતી વગમ-૧/ર ના અતિકારીઓ અંગેનો પત્રવ્ યવહાર. 
 ખાતાકીય કેસોને લગતી તત્રમાસીક માકહતીના પત્રકો તૈયાર કરવા. 

અતિકારીઓ દ્વારા મેળવવામા ંઆવતા એચ. બી.એ./એમ.સી.એ. ને લગતી તે અંગેની નોંિ કરવી. 
 તપાસને લગતી સબંતંિત અતિકારીઓના કકથ સામા ંઅદ્યતન રીસથ ટર બનાવી તે અંગેની નોંિ કરવી. 
 ખાતાકીય તપાસને લગતી બાબતો પરત્ વે તવભાગ સાિે સપંકમમા ંરહી જરૂરી તવગતો પરુી પાડવાની 

કામગીરી. 
 સરકારશ્રી કક્ષાએ િયેલ મીટીંગની કાયમવાહી નોંિ પરત્ વેની કામગીરી. 
 રાજયપતત્રત અતિકારીઓના ટ્રાસ સપોટમ  એલાઉસ સ મજૂંર કરવા બાબત. 
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બીલ બજેટ શાખા  

૧. હિસાબી અતધકારી (િગભ-૧) 
સત્તાઃ 
(૧)  કચેરીના વડા તરીકે તમામ પ્રકારના ચબલોના ચકુવર્ા માટેના હુકમો ક૨વા. 
(૨) વડી કચેરી ખાતેના અતિકારી/કમમચારીઓની સેવાપોિીના રેકડમમા ંઈસકીૂમેસટ અસય હુકમો તેમજ ૨જા અંગેની ખરા ઈ ક૨વી અને સેવાપોિીઓ અિતન રા ખવી. 
ફ૨જોઃ 
(૧) ઉપાડ અન ેચકુવર્ા અતિકારી તરીકે વડી કચેરીના અતિકારીઓ/કમમચારીઓના ૫ગા૨ ભથ્િા તેમજ અસય ૫્્રકા૨ના બીલોના ચકુવર્ા ક૨વા. 
(૨) મકાન બાિંકામ પેશગી તેમજ વાહન પે શગીના હુકમો ક૨વા. 
(૩) કહસાબ અન ેતતજોરી તનયામક હઠેળની તમામ કચેરીઓનુ ંવાષમકક અંદાજ૫ત્ર તૈયા૨ ક૨વુ.ં 
(૪) રાજ્યની તતજોરી, ૫ગા૨ અને કહસાબની કચેરી,ગાિંીનગ૨ અન ેઅમદાવાદ તેમજ પે સશન ચકૂવર્ા કચેરીને ગાૂસટની ફાળવર્ી ક૨વી, ખચમના કહસાબો તનભાવવા તેમજ એ.ીસ. સાિ ેમેળવર્ાનંી 

કામગીરી ક૨વી. 
(૭) શાખાના ગ્ર૫ુ.૧ તિા ગ્ર૫ુ.૨ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવા 



(૮) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 

 
 
 
 
 
 
 
 અતધિક(બીલ શાખા) -૧ 

સત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તવઝન હઠેળના ગ૫ૃ-૩ અને ગ૫ૃ-૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની સત્તા િરા વે છે. 

 ફ૨જોઃ 
  શાખાના નીચેની તવગતોના દફતરોની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨તવઝન. 

(૧) ૫ગા૨ બીલ ટેબલ. 
(૨) પ્રવાસ/જુિવીમા યોજના/પ૨ુવર્ી બીલ ટેબલ. 
(૩) સેવાપોિી, વહીવટી માકહતી ટેબલ. 
(૪) કેશ અને કેશીય૨ ટેબલ. 

(૫) પ્રો.ફંડ ,પેસશન ટેબલ(ગ૫ૃ-૨) 
 (૬) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
 
૩ અતધિક(બજેટ શાખા) -૨ 

સત્તાઃ 



 તેઓના સ૫ુ૨તવઝન હઠેળના ગ૫ૃ-૩ અને ગ૫ૃ-૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની સત્તા િરા વે છે. 
  

 ફ૨જોઃ 
 શાખાના નીચેની તવગતેના દફતરોની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨તવઝન. 
 ૧) બજેટને લગતી તમામ કામગીરીનુ ંટેબલ. 
 ૨) ટૂંકી મદુતનુ ંલોન ટેબલ. 
 ૩) મકાન પે શગીનુ ંટેબલ. 
 ૪) વાહન પે શગીનુ ંટેબલ. 
 ૫) એ.ીસ. કચેરી સાિે ખચમના કહસાબોની મેળવર્ાની કામગીરીનુ ંટેબલ. 
 ૬) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
 

૪. નાયબ હિસાબનીશ (બીલો) -૧ 

 (૧) વડી કચેરીના કમમચારીઓની અનમુાનીત તારીખ /બઢતી/ઉ.૫.િો. મજંરુી અને ૫ગા૨ બાિંર્ી અને તેન ેઆનસુચંગક કામગીરી. 
 (૨) વડી કચેરીના કમમચારીઓ અને અતિકારીઓના પે સશન કેસો અને તેન ેઆનસુચંગક કામગીરી. 
 (૩) મખુ્ય કચેરીના અતિકારીઓ/કમમચારીઓના ીસ.પી.ફંડની પે શગી/અંશતઃ ઉપાડ તેમજ આખરી ઉપાડની મજૂંરી તેમજ બીલો બનાવવાની કામગીરી તિા  તેન ેઆનસુચંગક કામગીરી. 
 (૪) એચ.બી.એ./એમ.સી.એ. ની વ્યકકતગત પાસબકુો તનભાવવી. 
 (૫) ીસ.પી.ફંડની િયેલ કપાતના મેળવર્ાની કામગીરી. 
 (૬) પ્રતતતન્કુકત ૫૨ના કમમચારી/અતિકારીઓના ીસ.પી.ફંડ પે શગી/અંશતઃ ઉપાડ તેમજ આખરી ઉપાડની કામગીરી. 
 (૭) ીસ.પી.ફંડ,કાયમી પેસશન ખાતા  નવા  ખોલવા તિા પ્રાન નબંર  સબંિંેની કામગીરી. 
 (૮) સીલેકશન રેડેડ અંગેની કામગીરી. 
 (૯) પેસશન રીવીઝન અંગેની કામગીરી. 



 (૧૦) પ્રતતતન્કુકત ૫૨ના કમમચારી/અતિકારીઓના અનમુાનીત તારીખ, ઉ.૫.િો.ની આનસુચંગક કામગીરી. 
 (૧૧) સી.સી.સી. ની તાલીમમા ંઅંગેની કામગીરી. 
 (૧૨) પે સશન ૫ત્રક-ક,ખ તેમજ અસય માકહતી શાસન વહીવટ શાખાને દ૨ માસે મોકલવી. 
 (૧૩)    તનવતૃ કમમચારી સેવાપોિી  
 (૧૪)  આર.ટી.આઇ વડી કચેરી રેડિં તૈયાર કરવાની કામગીરી  
 (૧૫) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
૫. નાયબ હિસાબનીશ (બજેટ) -૨ 

 ૧) તાબાની જજલ્લા કચેરીઓના માતસક ખચમ૫ત્રકો મેળવી,ખતવર્ી ક૨વાની કામગીરી. 
 ૨) મખુ્ય સદ૨ ૨૦૫૪ના તમામ કહસાબો તનભાવી એ.ીસ.કચેરી સાિે મેળવર્ાનંી કામગીરી. 
 ૩) સ૨કારી ખચમમા ંક૨કસ૨ની તવગત ેમાકહતી તૈયા૨ કરી નાર્ા ંતવભાગને મોકલવાની કામગીરી. 
 ૪) મખુ્ય સદ૨ ૨૦૭૧ મનીઓડમ૨ કમીશન ખચમના કહસાબો રા ખી એ.ીસ. સાિ ેમેળવર્ાનંી કામગીરી. 
 ૫) પનુતવિતનયોગ તેમજ જાહ૨ે કહસાબ સતમતત ત૨ફિી ઉ૫સ્થિત િયેલ મદૃુાઓની માકહતી આ૫વાની કામગીરી. 
 ૬) ટૂંકી મદુતની લોનના તાબાની કચેરીના માતસક ૫ત્રકોની ચકાસર્ી કરી મળેવર્ાનંી તિા તેન ેઆનસુચંગક કામગીરી. 
 ૭) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
 
૬. નાયબ હિસાબનીશ (બજેટ) -૩ 

 ૧) મકાન પેશગીઓની અ૨ીસઓની ચકાસર્ી કરી તનેી વ્યકકતગત ફાઈલો તનભાવી, નાર્ા ંતવભાગને ભડંોળ પ્રાપ્પ્ત પ્રમાર્૫ત્ર માટે મોકલવી. 
 ૨) મકાન પેશગીની અ૨ીસઓના ભડંોળ પ્રાપ્પ્ત પ્રમાર્૫ત્ર આવ્યેિી તેના મજૂંરી હુકમો ક૨વાની કામગીરી. 
 ૩) મકાન પેશગી દથતાવેજો ૨જૂ િયેિી તેની ચકાસર્ીની કામગીરી. 
 ૪) મકાન પે શગી દથતાવેજો સમયસ૨ ૨જૂ કયામના પ્રમાર્૫ત્ર ઈથ્ ુક૨વાની કામગીરી. 
 ૫) દથતાવેજો સમયસ૨ ૨જૂ ન િયેલ હોય તો દંડકીય વ્યાજની કાયમવાહી ક૨વાની કામગીરી. 
 ૬) મકાન પે શગીના - " -ના વાિંા પ્રમાર્૫ત્ર- " - ને લગતી કામગીરી. 



 ૭) મકાન પે શગીની વસલુાત પ્રર્મ િયેિી કમમચારીઓ/અતિકારીઓને મકાન ગીરોમકુત ક૨વાની કામગીરી. 
 ૮) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
 
 
૭. નાયબ હિસાબનીશ (બજેટ) -૪ 
 ૧) વડી કચેરીના તનયતં્રર્ હઠેળની તમામ કચેરીઓ માટે મખુ્ય સદ૨ ૨૦૫૪ તતજોરી અને કહસાબ હઠેળના ગૌર્ સદરો માટે બજેટની તમામ કામગીરી તમેજ  સિુારેલ અંદાજ૫ત્રો તૈયા૨ 

ક૨વાની કામગીરી. 
 ૨) નાર્ા ંતવભાગ ત૨ફિી દ૨ માસે ફાળવવામા ંઆવતી ગાૂસટને જજલ્લા કક્ષાએ આવેલ કચેરીઓને તેમના મજું૨ િયેલ અંદાજો મજુબ જરુરી ગાૂસટ ફાળવવાની  કામગીરી. 
 ૩) તવતનયોગ કહસાબના પે રા ના જવાબો તૈયા૨ કરી તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાને મોકલવાની કામગીરી. 
 ૪) રાજ્ય સ૨કા૨ના આકસ્થમક તનતિમાિંી પે શગી ઉપાડવાની કામગીરી તેમજ ઉપાડેલ પે શગી સ૨ભ૨ ક૨વા પ્ર૨ક માગંર્ી મકુવા દ૨ખાથત તૈયા૨ ક૨વાની  કામગીરી. 
 ૫) મખુ્ય સદ૨ ૨૦૫૯ જાહ૨ે બાિંકામો સદ૨ હઠેળના અત્રેના ખાતાના તનયતં્રર્ હઠેળની કચેરીઓના નાના મળૂ કામોની તવગતવા૨ યાદી તૈયા૨ ક૨વાની  કામગીરી તિા તેનો અગતૂાકમૂ નકકી 

કરી સબંતંિત અતિક્ષક ઈજન૨ેને મોકલાવવાની કામગીરી. 
 ૬) એ.ીસ. રા જકોટ/પી.એ.ઓ. ગાિંીનગ૨/અમદાવાદ સાિે ખચમના કહસાબોના મેળવર્ાનંી કામગીરીમા ંમદદ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૭) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
૮.    પેટા હિસાબનીશ (બીલ ટેબલ) -૧ 

 ૧) વડી કચેરીના તમામ અતિકારી/કમમચારીઓના ૫ગા૨ ચબલ તેમજ પ૨ુવર્ી ચબલો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૨) ૫ગા૨ ભથ્િા પ્રમાર્૫ત્રો તિા એલ.પી.સી., ચાર્જ એલાઉસસના ચબલો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૩) વડી કચેરીના અતિકારી/કમમચારીઓનુ ંએ.બી.સી. ૨ીસથટ૨ તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૪) વsડી કચેરીનુ ંવાષમકક તમેજ સિુારેલ અંદાજ૫ત્ર તૈયા૨ ક૨વ ુતેમજ તેન ેલગતી આનસુચંગક કામગીરી. 
 ૫) તાલીમ કેસરને માનદ વેતન માટેની ગાૂસટ ફાળવર્ીની કામગીરી. 
 ૬) સેલેરી થલી૫ તૈયા૨ કરી, ઈથ્ ુક૨વાની કામગીરી. 
 ૭) વડી કચેરી માટે ફાળવેલ ગાૂસટમાિંી િતા ંખચમના માતસક ખચમ૫ત્રકો તૈયા૨ ક૨વા. 
 ૮) ગાૂસટ ૨ીસથટ૨ તનભાવવુ.ં 
 ૯) માતસક ખચમ૫ત્રકનુ ંમેળવણુ ંક૨વુ.ં 



 ૧૦) આવેકવેરા ને પાત્ર અતિકારી/કમમચારીઓના કકથસામા ંતનયમાનસુા૨ આવકવેરા ની વસલુાત કરી ટીડીએસ ફાઈલ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૧૧) વડી કચેરીના અતિકારી/કમમચારીઓના તનવતૃત્તના કકથસામા ં હકક૨જાનુ ંરોકડમા ંરુપાતં૨ના બીલો બનાવવાની કામગીરી. 
 ૧૨) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી.  
૯.    પેટા હિસાબનીશ (કેશીયર) -૩ 
 ૧) તમામ પ્રકા૨ના વડી કચરેી ખાતેના બીલો ૫ગા૨ અને કહસાબી અતિકારીની કચેરી, ગાિંીનગ૨  ૨જૂ ક૨વાની કામગીરી તમેજ પાસ િયેલ બીલોના ચેકો  મેળવવાની કામગીરી. 
 ૨) ચેક થટેટ બેંકમા ંવટાવીને સબંતંિત કમમચારીઓ તેમજ પાટીઓન ેચકૂવર્ાનંી કામગીરી. 
 ૩) કેશબકુ તનભાવવી. 
 ૪) ઉચ્ચક બીલ,કસટીજસસી બીલ તેમજ તવગતવા૨ ચબલો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૫) પી.એ. રીકુ૫મેસટના ચબલો બનાવી તેના ચકુવર્ાની કામગીરી. 
 ૬) એ.ીસ. તિા નાર્ા ંતવભાગના તપાસર્ી નોંિોની પતુમતાની કામગીરી. 
 ૭) કે્રડીટ સોસાયટીના ચેકો મેળવી તેની ચકુવર્ાનંી કામગીરી. 
 ૮) પોથટલ થટેમ૫્ બીલો બનાવવા તેમજ થટેમ૫્ મેળવી રેકડમ શાખાને સ૫ુ૨ત ક૨વાની કામગીરી. 
 ૯) ૫૨ચ૨ુર્ ૨કમની વસલુાતની કામગીરી. 
 ૧૦) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
૧૦.    પેટા હિસાબનીશ (બજેટ) -૩ 

 ૧) વાહન પે શગીની અ૨ીસઓની ચકાસર્ી કરી, તેની વ્યકકતગત ફાઈલો તનભાવવી તેમજ  ભડંોળ પ્રાપ્પ્ત પ્રમાર્૫ત્ર માટે નાર્ા ંતવભાગને મોકલવી. 
 ૨) નાર્ા ંતવભાગ ત૨ફિી ભડંોળ પ્રાપ્ત િયેિી વાહન પે શગીના મજૂંરી હુકમો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૩) વાહન પે શગીના દથતાવેજો ૨જૂ િયેિી ચકાસર્ી ક૨વાની તિા તનયત સમયમયામદામા ંદથતાવેજો ૨જૂ િયા અંગેના પ્રમાર્૫ત્ર આ૫વાની કામગીરી. 
 ૪) દંડકીય વ્યાજના હુકમ ક૨વાની કામગીરી, વાહન પેશગીની ૨કમની વસલુાત પરુ્મ િયેિી - " -નો ડ્ ુપ્રમાર્૫ત્ર- " - અંગનેી કામગીરી તેમજ ગીરોમકુત  ક૨વાની કામગીરી. 
 ૫) પ્રવાસ ભથ્િા ચબલો,એલ.ટી.સી. ચબલો તેમજ તનવતૃત્ત પ્રવાસ ભથ્િા ચબલો જરૂરી ચકાસર્ી કરી, તેની મજૂંરી મેળવી, પી.એ.ઓ.મા ંદાખલ ક૨વાની  કામગીરી. 
 ૬) અનાજ પે શગી,તહવેા૨ પે શગી, પખંા પે શગી, સાયકલ પે શગીના મજુંરીના મજુંરી હુકમો તૈયા૨ કરી ચબલો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૭) પ્રતતતન્કુકત ૫૨ના ખાતાના અતિકારી/કમમચારીઓના ૨જાના રોકડમા ંરુપાતં૨ના બીલો બનાવવા તેમજ તેન ેલગતી આનસુગંીક કામગીરી. 



 ૮) મકાન ભાડાના માતસક ૫ત્રકો તૈયા૨ કરી તેન ેલગતી આનસુચંગક કામગીરી. 
 ૯) મેડીકલ બીલો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી., માનદવેતનના બીલો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૧૦) વડી કચેરીના તનવતૃ્ત િતા/અવસાન પામતા અતિકારીઓના કકથસામા ંજુિ વીમાના મજુંરી હુકમો તયૈા૨ કરી બીલો તૈયા૨ ક૨વાની 
 ૧૧) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 
૧૧.    પેટા હિસાબનીશ (બીલ) -૪ 

 (૧) ડીએટી થટાફના તમામ વગમ-૩ અને વગમ-૪ કમમચારીઓની ૨જા મજું૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 (૨) એલ.ટી.સી. મજુંરીના આદેશો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 (૩) ઈજાફા છોડવાની કામગીરી. 
 (૪) ખાતાકીય ૫રીક્ષાને લગતી કામગીરી. 
 (૫) સ૨કારી કમમચારીઓની ગર્તરી અંગેની કામગીરી. અિમશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર બ્્રુોની કચેરી દવારા  માગંવામા ંઆવતી માકહતી તનયત નમનુામા ં મોકલવાની કામગીરી. 
 (૬) સીનીયોરીટીને લગતી કામગીરી. 
 (૭) વગમ-૧ ના જજલ્લાના અતિકારીઓના ઈજાફા મજું૨ કરી સેવાપોિીમા ંનોંિ ક૨વાની કામગીરી. 
 (૮) વડી કચેરીના અતિકારી/કમમચારીના  એચ.બી.એ./એમ.સી.એ.ની અ૨ીસ ચકાસી ૨વાના ક૨વાની કામગીરી. 
 (૯) વડી કચેરીના ૫૦/૫૫ વષ ેતનવતૃત્તના કકથસામા ંરીવ્્ ુઅંગેની કામગીરી. 
 (૧૦) વડી કચેરીના અતિકારીઓ અને કમમચારીઓની સવેાપોિી તનભાવવી,ડુપ્લીકેટ સેવાપોિી તૈયા૨ ક૨વી, તેમજ જરુરી તમામા નોંિો સેવાપોિીમા ંનોંિવાની  કામગીરી.  
 (૧૧)   કમમ.ઓના ક્વાટમર અરીસ અંગ ેની કામગીરી , માતસક ખચમ૫ત્રક તૈયાર કરવાની કામગીરી 
 (૧૨)   સેવાપોિીમા ંતમામ પ્રકારની નોંિો કરવાની કામગીરી 
 (૧૩)   કચેરીના વડા તરીકે ની અતિકારી/કમમચારીની માકહતી માગંવામા આવે તે તમામ કામગીરી  
 (૧૪)  નવી તનમણુકં પામેલ કમમ.ઓને હાજર કરવા ,પ્રમાર્પત્રોની ચકાસર્ી કરવી ,સેવાપોિી તૈયાર કરવાની કામગીરી  
 (૧૫) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 



 
 
૧૪. જુતનયર કારકુન (બીલ બજેટ) -૧ 

 ૧) શાખાની ટપાલોની આવક ૨ીસથટ૨મા ંનોંિવાની કામગીરી. 
 ૨) શાખામાિંી બહા૨ જતી ટપાલોને જાવક ૨ીસથટ૨મા ંનોંિી ૨વાનગી અિે ૨ીસથટ્રી શાખામા ંમોકલાવવાની કામગીરી. 
 ૩) અ.સ.૫ત્રોનુ ં૨ીસથટ૨,િારા સભ્યોના ૫ત્રોનુ ં૨ીસથટ૨, અતવતિસ૨ નોંિોનુ ં૨ીસથટ૨ તિા સ૨કારી ૫ત્રોનુ ં૨ીસથટ૨ તનભાવવાની કામગીરી. 
 ૪) અઠવાકડક /માતસક કાયમ૫ત્રકની તારીજો તૈયા૨ ક૨વી. 
 ૫) માતસક પ્રગતત અહવેાલ તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૬) ટાઈપીંગના કાગળો ટાઈ૫ ૨ીસથટ૨મા ંનોંિી, ટાઈ૫ શાખામા ંમોકલાવા-૫૨ત મેળવવાની કામગીરી 
 ૭)     ઝેરોક્ષ કઢાવવાની , થકેન કરવાની, મેઇલ અંગેની કામગીરી. 
 ૮) અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 

 

                       sInIyorI3I xaqa 
 
ÜÉÝ qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAonI p/vrtanI kamgIrI 
 qatana> g<p-É, g<p-r, g<p-Ë, g<p-Ì na> kmRcarIAonI dr v8RnI ÉlI Aep/IlnI iS4itnI gjuratIma> kamcla] p/vrtayadI bhar paDvanI kamgIrI 

 bhar paDel kamcla] p/vrta same Aavel va>2aAona> inkalnI kamgIrI 

 bhar paDel kamcla] p/vrtayadI samena> va>2a>AonI pUtRta 4ye kamcla] p/vrta yadIne gujratIma> AaqrI krvanI kamgIrI 

 qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAonI AaqrI 4yel p/vrtayadIne FoxBase Program ma> De3a AeN3I/ Ü A>g/e+ma> Ý 

krvanI kamgIrI 

 AaqrI 4yel p/vrtayadIne GSWAN pr qatana> po3Rl pr Online mukvanI kamgIrI 

 



ÜrÝ ijLla p>caytna> ihsabI s>vgRna> g<p-Éna> kmRcarIAonI p/vrtanI kamgIrI 
 
 tmam ijLla p>caytna> ihsabI s>vgRna> g<p-É, na> kmRcarIAonI dr v8RnI ÉlI Aep/IlnI iS4itnI gjuratIma> kamcla] p/vrtayadI bhar paDvanI kamgIrI 

 bhar paDel kamcla] p/vrta same Aavel va>2aAona> inkalnI kamgIrI 

 bhar paDel kamcla] p/vrtayadI samena> va>2a>AonI pUtRta 4ye kamcla] p/vrta yadIne gujratIma> AaqrI krvanI kamgIrI 

 tmam ijLla p>caytna> ihsabI s>vgRna> g<p-É, na> kmRcarIAonI AaqrI 4yel p/vrtayadIne FoxBase Program ma> De3a AeN3I/ Ü A>g/e+ma> Ý 

krvanI kamgIrI 

 AaqrI 4yel p/vrtayadIne GSWAN pr qatana> po3Rl pr Online mukvanI kamgIrI 

 
ÜËÝ qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAo pEkI je kmRcarIAona> namno smavex p/vrtayadIma> 4yel nhoy teva kmRcarIAona> 

namno p/vrtayadIma> smavex krva su2arayadI bhar paDvanI kamgIrI 

 sdr su2arayadIne FoxBase Program ma> De3a AeN3I/ Ü A>g/e+ma> Ý krvanI kamgIrI 

 
ÜÌÝ tmam ijLla p>caytna> ihsabI s>vgRna> g<p-É na> kmRcarIAo pEkI je kmRcarIAona> namno smavex p/vrtayadIma> 4yel nhoy teva 

kmRcarIAona> namno p/vrtayadIma> smavex krva su2arayadI bhar paDvanI kamgIrI 

 sdr su2arayadIne FoxBase Program ma> De3a AeN3I/ Ü A>g/e+ma> Ý krvanI kamgIrI 

 
ÜÍÝ qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAonI bhar paDel p/vrtayadIna> kar`e je te s>vgRna> sInIyr kmRcarIAo @vara rjuAat 4ye 

Anumaint tarIq m>jur  krvanI kamgIrI. 

 
ÜÎÝ Anumaint tarIq m>jur 4ye je te kmRcarInI je te g<pnI p/vrtayadInI su2arayadI bhar paDvanI kamgIrI  

 sdr su2arayadIne FoxBase Program ma> De3a AeN3I/ Ü A>g/e+ma> Ý krvanI kamgIrI 

ÜÏÝ qata @vara yojvama> AavtI qatakIy prI9ama> ]it`R 4yel kmRcarIAonI prI9a pas 4ya A>genI ivgt FoxBase Program ma> AeN3I/ krvanI kamgIrI 

t4a xaqa @vara  inwavel p/vrtayadInI nklma> no>2 krvanI kamgIrI 



ÜÐÝ qatana> inv<t 4ta> kmRcarIAonI ivgt FoxBase Program ma> AeN3I/ krvanI kamgIrI t4a xaqa @vara inwavel p/vrtayadInI nklma> no>2 krvanI 

kamgIrI 

ÜÑÝ qatana> kmRcarIAo pEkI frj 0oDIne jta>, frjmokuf 4vanI ivgto FoxBase Program ma> AeN3I/ krvanI kamgIrI t4a xaqa @vara inwavel 

p/vrtayadInI nklma>  no>2  krvanI kamgIrI 

ÜÉÈÝ qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAone b!tI m5ta sdr babtnI ivgto FoxBase Program ma> AeN3I/ krvanI kamgIrI t4a 

xaqa @vara inwavel  p/vrtayadInI nklma> no>2 krvanI kamgIrI 

ÜÉÉÝ qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAone b!tI Aapva ma3e xasn xaqanee b!tI ma3e pat/ kmRcarIAonI ivgto purI paDvanI 

kamgIrI 

ÜÉÊÝ qatana> g<p-É, g<p-Ê, g<p-Ë Ane g<p-Ì na> kmRcarIAone b!tI Aapva ma3e xasn xaqaAe tEyar krel yadI pEkIna> kmRcarIAoAe qatakIy 

prI9aAo pas krel 0e kem? tenI  ckas`I krvanI kamgIrI Ühalma> krvama> Aave 0eÝ  

ÜÉËÝ qatana> kmRcarIAona> sInIyorI3Ine lgta> ko3R kesma> parava[z rImakRs tEyar krvanI kamgIrI 

ÜÉÌÝ g<p-ÌnI halnI p/vrta su2arva A>genI kamgIrI 

 g<p-ÌnI p/vrtayadI su2ara Anus>2ane maihtI pt/ko tEyar krvanI kamgIrI 

 g<p-ÌnI p/vrtayadI su2ara Anus>2ane tmam ijLla itjorI kcerIAo, S4aink w>Do5 Ane ihsabnI kcerIAo, pIAeAo kcerIAo, peNxn cukv`a kcerI, 

ANy    qatanI tmam kcerIAo ke Jya> Aa qatanI vgR-ËnI jGyaAo 0e Tya>4I maihtIAo m>gavvanI kamgIrI 

 Aavel maihtInI Sku3nInI kamgIrI. t4a A2urax va5I maihtI hoy to pun: je te kcerI sa4e pt/ Vyvhar krI s>pU`R Ane sacI maihtI m>gavvanI 

kamgIrI 

 Aavel maihtInI halnI maihtI sa4e ckas`InI kamgIrI 

 Aavel maihtIna> Aa2are koMPyu3rma> De3a AeN3/I krI kamcla] su2arel p/vrta bhar  paDvanI kamgIrI 

 su2arel kamcla] p/vrta same Aavel va>2aAonI pUtRtatnI kamgIrI 

 su2arel AaqrI g<p-ÌnI p/vrta bhar paDvanI kamgIrI 

ÜÉÍÝ maihit me5vvana> Ai2kar Ai2inym-2005  he#5 At/enI xaqane lgtI maihtI purI paDvanI kamgIrI 



ÜÉÎÝ At/enI xaqane lgtI A#vaiDkãpqvaDIk maihtI purI paDvanI kamgIrI 

ÜÉÏÝ xaqana> dftr vgIRkr`nI kamgIrI 

ÜÉÐÝ xaqanI kamgIrIne lgta srkarI #ravoãhukmo inwavvanI kamgIrI 

ÜÉÑÝ Aekxn Plan tEyar krvanI kamgIrI 

ÜÊÈÝ vhIv3I inrI9` A>genI kamgIrI 

(21)  5ZL1FFGL VFG]QF\lUS SFDULZL 

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

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

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

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

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

 

 
 

 

                                      
શાસન કોટભ  શાખાની કાગરી  

(૧)  આ ખાતાના તઅિકારી/કમમચારીઓ કે કોઇપર્  ્તુનયન કે અસય  ખાતાના કમમચારી /પેસશનર   ધ્વારા સતવસમ  મેટરને લગતા નામ. 

સતુપમકોટમમા દાખલ કરેલ  કેસોને લગતી તમામ  કામગીરી.  



(ર) આ ખાતાના અતિકારી/ કમમચારીઓ કે કોઇપર્ ્તુનયન કે અસય ખાતાના કમમચરી/ પેસશનર  ધ્વારા સવીસ મેટરને લગતા નામ. હાઇકોટમ  મા દાખલ કરેલ કેસોને લગતી તમામ 

કામગીરી. 
(3) આ ખાતાના અતિકારી/ કમમચારીઓ કે કોઇપર્ ્તુનયન કે અસય  ખાતાના કમમચરી /  પેસશનર ધ્વારા સવીસ મેટરને લગતા નામ. જજલ્લા અદાલતમા દાખલ કરેલ કેસોને લગતી 

 તમામ  કામગીરી.  
(૪) આ ખાતાના અતિકારી/ કમમચારીઓ કે કોઇપર્ ્તુનયન કે અસય  ખાતાના કમમચરી /  પેસશનર ધ્વારા સવીસ મેટરને લગતા નામ.ગ.ુ મલુ્કી સેવા કટબ્્નુલમા દાખલ કરેલ કેસોને 

 લગતી તમામ કામગરી. 
(પ) આ ખાતાના કમમચારીઓ કે અસય  ખાતાના કમમચરી / પેસશનર ધ્વારા સવીસ મેટરને  લગતા નામ. ગાહક સરુક્ષા મા દાખલ કરેલ કેસોને લગતી તમામ કામગીરી. 
(૬) ખા ખાતાના કમમચારીઓ કે અસય  ખાતાના કમમચારી ધ્વારા સવીસ મેટરને લગતા નામ.  લેબર કોટમ  મા દાખલ કરેલ કેસોને લગતી તમામ કામગીરી. 
(૭) સી.પી.સી. કલમ-૮૦ હઠેળની નોટીસ અસવયે ની કામગરી  
(૮) હાઇકોટમ  / જજલ્લા અદાલત / ટીબ્્બુલ કોટમમા આવેલ સરકારીશ્રીની તવરુધ્િના ચકુાદા સામે  અપીલ કરવાની કાયમવાહી. 
(૯) હાઇકોટમ  / જજલ્લા અદાલત / ટીબ્્બુલ કોટમ  / લેબર કોટમ  / તવસામા સી.પી.સી-૮૦ ની  આવેલ પીટીશનોની આવક રીસથટારમા નોિર્ી  કરવી તેમજ અરજદાર વાઇઝ ફાઇલ 

 બનાવવી. 
(૧૦) દર માસે કોટમ  કેસોની માકહતી કો્્ટુરમા ંઅપડેટ કરવી.  
(૧૧) આવેલ કાગળોની વકમશીટ નીભાવવી  
(૧ર)  તમામ કોટમના ંઆવેલ  કેસો આવક રીસથટરમા ંનોિવા તિા ચકુાદો આવેિી આવક તિા  ચકુાદા  રીસથટરમા ંનોિી કરવી  
(૧૩) તવષયને લગતા  કોટમ   કેસો અંગે સબતિત શાખા પાસેિી પરાવાઈઝ બચાવ રીમાકમસ તૈયાર કરાવી નામ. કોટમમા ંરજુ કરવા  



(૧૪) નામ. હોઇકોટમમા ંચાલતા કેસોમા ંએકફડેવીટ નો મસુદૃો સરકારી વકીલશ્રી પાસેિી તૈયાર કરાવી  જે તે ફાઇલમા ંરજુ કરવુ.ં 
(૧પ) કોટમ  શાખાની તમામ પકારની કામગીરી કરવી. 
 

                                 
       તતજોરી તનયતં્રર્ 

 
 

 તતજોરી તનયતં્રર્ ;- 
 તતજોરી તનયતં્રર્ શાખા એ કહસાબ અને તતજોરી તનયામક, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગ૨ની કચેરીની એક અગત્યની શાખા છે. 
 જે તનયામકશ્રી, સં્ કુત તનયામકશ્રી કહસાબ અને તતજોરીઓ, ગજુરાત રાજ્યના સીિા માગમદશમન અને તનયતં્રર્ હઠેળ કામ કરે છે. 
સયુાંકિ તનયામક –તિજોરી તનયત્રિ –(િગભ-૧ સીનીયર ડયટુી) 
 

 સ્ુકંત તનયામક (તતજોરી તનયતં્રર્) એ તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના વડા અતિકારી છે. તેઓની દેખરેખ, તનયતં્રર્ અને માગમદશમન હઠેળ તતજોરી તનયતં્રર્ શાખા કામગીરી કરે છે. 
ફ૨જોઃ 
 તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના તમામ અતિકારી/ કમમચારીઓની કામગીરીની દેખરેખ અને સચંાલન ઉ૫રાતં તાબાની જજલ્લા /પે ટા તતજોરી કચેરીઓ ખાતે ઉ૫સ્થિત િતા ંખાસ કરીને બીલ/ 
કહસાબ સબંિંેના પ્રશ્નો તમેજ પે સશનરોના પ્રશ્ન અંગેના  સ૨કારી ઠરાવો/ ૫કર૫ત્રોના અિમઘટનને લગતી કામગીરી તિા ઉકત બાબતોને લગતી આનષુાચંગક કામગીરીઓનુ ંસચંાલન કરીને તે અંગે 
માગમદશમન પરુુ પાડવાની કામગીરી કરે છે. 
સત્તાઃ 
 સ્ુકંત તનયામક (તતજોરી તનયતં્રર્) જજલ્લા તતજોરી અતિકારીશ્રીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની/ પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રીઓના અને તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના કમમચારીઓના ખાનગી 
અહવેાલ સમીક્ષા ક૨વાની સત્તા િરાવે છે. 
 



હિસાબી અતધકારી –(િગભ-૧ જુનીયર ડયટુી)- 
ફ૨જોઃ 
  તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના તમામ કમમચારીઓની કામગીરીની દેખરેખ અને માગમદશમન કામગીરી કરે છે તેમજ સં્ કુ્ત તનયામક (તતજોરી તનયતં્રર્)ને તેઓની જવાબદારી તનભાવવામા ં
મદદગારી કરે છે. 
સત્તાઃ 
 કહસાબી અતિકારી (તતજોરી તનયતં્રર્) તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના ગ્ર૫ુ.૧ અને ગ્ર૫ુ.૨ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની અને ગ્ર૫ુ.૩ અને ગ્ર૫ુ.૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ 
સમીક્ષા ક૨વાની સત્તા િરાવે છે. 
હિસાબનીશ-૧ (મિકેમ)- 

ફ૨જોઃ 
૧.      વાતષિક વહીવટી અહવેાલ કાયમભા૨ર્ અન ેએ.ીસ. તપાસર્ી નોંિોની પ્રતમતાની કામગીરી 
૨. તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના ટેબલ-૭ ૫૨ના કમમચારીની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨તવઝન. 
૩. તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના કા૨કુનો (આવક-જાવક કા૨કુન)ની કામગીરીઓનુ ંસ૫ુ૨તવઝન. 
સત્તાઃ  
 તેઓના સ૫ુ૨તવઝન હઠેળના ગ્ર૫ુ.૩ અને ગ્ર૫ુ.૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની સત્તા િરાવે છે. 
 

હિસાબનીશ-૨(પેન્શન/બીલ)- 
ફ૨જોઃ 
૧. જજલ્લા તતજોરી કચેરીઓને ૫ગા૨ અને કહસાબ કચેરીઓ ઘવારા  મોકલવામા ંઆવતી ૫ડત૨ ચબલોની માહીતી સકંચલત તૈયા૨ કરી સમયસ૨ નાર્ા  

તવભાગને મોકલવી. 
૨. સ૨કારી નાર્ાનંા ઉપાડ ૫૨ના હગંામી તનયતં્રર્ અંગે છુટછાટ આ૫ની સચુનાઓ નાર્ા ંતવભાગ ત૨ફિી મળ્યે  તમામ ીસલ્લા તતજોરી કચેરીઓ અને  

૫ગા૨ અને કહસાબ કચેરીઓને સમયસ૨ જાર્ ક૨વી. 
૩. રાજ્યના પેસશનરોની ફરીયાદ/૨જુઆત ૫૨ત્વેમા ં૫ત્રવ્યવહા૨ તિા તેને સબંતંિત કામગીરી. 
૪. જાહ૨ે સાહસો/ફંડોને ચકુવવામા ંઆવતા વ્યાજ અંગેની કામગીરી. 



૫. તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના ટેબલ ન.ં૨ અને ૫ ૫૨ના કમમચારીઓની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨તવઝન. 
સત્તા ; 
 તેઓના સ૫ુ૨તવઝન હઠેળના ગ૫ૃ.૩ અને ગ૫ૃ.૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખાવાની સત્તા િરા વે છે. 
હિસાબનીશ-૩(ખાિાકીય િપાસ/નિીન પ્રકારની કામગીરી)- 

૧. તનયામકશ્રી, સં્ કુત તનયામકશ્રી, નાયબ તનયામકશ્રીની નોંિની પતુમતા ક૨વા તિા ૫ત્રક તનયામકશ્રી/સં્ કુત તનયામકશ્રીને ૨જુ ક૨વાની કામગીરી. 
૨. લોકાચભમખુ વહીવટ અંગેની કામગીરી.  
૩. એકશન પ્લાન અંગેની કામગીરી. 
૪. ઉચા૫ત અને ખાતાકીય તપાસને લગતી બાબતો. 
૫. તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના ટેબલ ન.ં૧ અને ૪ ૫૨ના કમમચારીઓની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨તવઝન 
સત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તવઝન હઠેળના ગ૫ૃ-૩ અને ગ૫ૃ-૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની સત્તા િરાવે છે. 
 
 

હિસાબનીશ-૪ (આર.બી.આઇ./પેટા તિજોરી કચેરી)- 
૧. જુના આ૨.બી.ડી. તફાવતને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

 ૨. આવક-જાવકની માકહતી મેળવી, નાર્ા ંતવભાગને જર્ાવવાની તિા તેની આનષુાચંગક કામગીરી. 
૩. આ૨.બી.આઈ. સાિેની નોન બેકીંગ પેટા તતજોરી કચેરી અંગેના ૫ત્રવ્યવહા૨ની કામગીરી 
૪. નવી પેટા તતજોરી કચેરીઓ ખોલવા અંગેની કામગીરી 
૫. માઈક૨/ નોન માઈક૨ ચેક અંગેની કામગીરી. 
૬. તતજોરીઓના થટેશનરી ફો્સમ, ચેકબકુો પરુા પાડવા અંગેની કામગીરી 
૭. તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના ટેબલ ન.ં૩ અને ૬ ૫૨ના કમમચારીઓની કામગીરીનુ ંસ૫ુ૨તવઝન 
સત્તાઃ 
 તેઓના સ૫ુ૨તવઝન હઠેળના ગ૫ૃ-૩ અને ગ૫ૃ-૪ના કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલ લખવાની સત્તા િરા વે છે. 



 
નાયબ હિસાબનીશ(પેન્શન)- 

 ૧. પે સશનને લગતી તમામ ફરીયાદો/ પ્રશ્નો તિા પે સશનરોના તબીબી સા૨વા૨ બીલો અંગેનો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
 ૨. પે સશન તવભાગની સ૨કા૨શ્રી ઘવારા  માનનીય મતં્રીશ્રી/ િારા સભ્યશ્રી ઘવારા  આવતા અગત્યના ૫ત્રોને લગતી કામગીરી. 

૩. યાતંત્રક૨ર્ને લગતો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
 ૪.  ગજુરાત થટેટ ડેવલોપમેસટ લોન પરત ચકૂવર્ા સબંતંિત બાબતો. 
 

નાયબ હિસાબનીશ-(બેંક/આર.બી.આઇ) 

 ૧. તતજોરી /૫ગા૨ અને કહસાબ કચેરીઓના કહસાબોમા ંભલૂો/ બાકી વાઉચરો અંગે એ.ીસ/બેંક તિા તતજોરીઓ/ ૫ગા૨ અને કહસાબ કચેરી સાિેનો ૫ત્ર  
વ્યવહા૨. 

 ૨. સ૨કારી ભ૨ર્ા ંજેવા કે વેચાર્વેરા  મનોરંજન ક૨, પ્રોફેશનલ ટેક્ષ વગેરે જાહ૨ે ક્ષેત્રોની બેંક મા૨ફતે ભ૨ર્ા ંભ૨વાની યોજનાને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૩. વેચાર્ વેરા ના ભ૨ર્ા,ં તવલબં અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૪. યાતંત્રક૨ર્ને લગતો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૫. કેશ બેલેસસ રીપોટમ  તિા ચાલ ુઆ૨.બી.ડી. ને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

 ૬. બેંક હડતાલ/ કમમચારીઓની હડતાલ વખતે તતજોરી કચેરી/ પેટા તતજોરી કચેરીએ ક૨વાની કામગીરી અંગે સચુના આ૫વા બાબત. 
૭. આવક જાવકની માકહતી મેળવી, મોકલવાની કામગીરી. 
૮. લાયબ્રેરીને લગતી કામગીરી. 
૯. થિાયી હુકમોની ફાઈલો તૈયા૨ ક૨વાની તેમજ અદ્યતન રા ખવાની કામગીરી. 
૧૦. માતસક પ્રગતત અહવેાલ ઉ૫૨ રીમાકમસ આ૫વા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

 ૧૧ યાતંત્રક૨ર્નો માતસક પ્રગતત અહવેાલ ઉ૫૨ રીમાકમસ આ૫વાની તિા એકતત્રત માકહતી તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી. 
 ૧૨.  બેંક તરફિી મળતા RBI remittance તવગતો consolidate કરી RBI સાિે reconciliation ની કામગીરી.  



 
 

નાયબ હિસાબનીશ-(ખાિાકીય િપાસ) 
૧. ખાતાકીય તપાસ તિા ઉચા૫તને લગતો ૫ત્રવ્યવહા૨ 
૨.  નાગરીક અતિકા૨૫ત્રને લગતી તમામ પ્રકા૨ની કામગીરી. 
૩. CAG ઓકડટ પારા સબંતંિત કામગીરી. 
૪. રાઈટ ઓફ સીટીઝસસ ટુ પબ્બ્લક સતવિસીઝ અતિતનયમ-૨૦૧૩ 
૫. મેમોરીડીંગ ને લગતો પત્રવ્યવહાર. 
 
નાયબ હિસાબનીશ-(કાયભર્ારિ /એ.જી.િપાસિી નોંધ)- 
૧. તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના મહકેમને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

 ૨. જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પટેા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબી અતિકારીની કચેરીઓના મહકેમને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૩.  એ.ીસ.કચેરીના બાકી ઓકડટ વાિંાઓ/ તપાસર્ી અહવેાલોની પતુમતા અંગેની કામગીરી. 

 ૪.  નાર્ા ંતવભાગ ઘવારા / કલેકટ૨શ્રી ઘવારા  કરેલ જજલ્લા તતજોરી કચેરીની તપાસર્ી નોંિનો પતુમતા અહવેાલ. 
 ૫.  IT 24G (TDS) રજૂઆતની બાબત. 

૬.  પેટા તતજોરી કચેરીઓની વાતષિક તપાસર્ી ન િવા અંગેનો ૫ત્ર વયવહા૨. 
૭.  શ્રેયાન/જજલ્લા તતજોરી અતિકારીની કી૨કોલ ૨જા મજું૨ ક૨વા અંગેની કામગીરી. 

 ૮  જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પટેા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબી અતિકારીની કચેરીઓના કાયમભા૨ર્ અંગેની કામગીરી. 
૯.  વાતષિક વહીવટી અહવેાલ તિા પ્રવતૃત્તની રૂ૫રેખા તૈયા૨ ક૨વા અંગેની કામગીરી. 
૧૦. જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પટેા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબી અતિકારીની કચેરીઓની RTI-2005 (PAD) માકહતી અધ્યતન કરવા બાબત. 
૧૧.  TFC Data Entry ની કામગીરી 
૧૨. HRMS ની Data Entry બાબત. 



પેટા હિસાબનીશ (તનયમો/નિી પ્રથા) 

 ૧.  તતજોરી તનયમો (ીસટીઆ૨ મા ંસિુારા  વિારા  ક૨વા અંગેનો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ તિા નવી પ્રિાઓ દાખલ ક૨વા અંગેનો તમામ ૫ત્ર  
વ્યવહા૨. 

૨.  તતજોરી  તનયમો તિા અસય તનયમોના અિમઘટનને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨  
૩.  ડી.એ.ટી. સેમીના૨/ચચિંતન તશચબરની કામગીરી. 
૪.  લેટ૨ ઓફ કે્રડીટને લગતો તમામ પ્રકા૨નો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

 ૫.  ઉચ્ચ સત્તાતિકૃત/  તતજોરી અતિકારીઓની બેઠક ખાતાકીય સતમતત તિા એસોસીએશનની માગંર્ી અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૬.  ચેક પ્રિા, કાડેક્ષ પ્રિા, ટોકન પ્રિા તિા પે સશન ચકુવર્ાનંી ૫ઘિતતઓ અંગેની કામગીરી. 
૭.  તતજોરી કચેરીઓના અતિકારીઓ વચ્ચે કામગીરીની ફાળવર્ી અંગેની કામગીરી. 
૮.  અસય રાજ્ય સાિેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

 ૯.  જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પ ેટા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબની કચેરીઓના કમમચારીઓને પ્રોત્સાહક મહનેતર્ા ંઅંગેની કામગીરી. 
૧૦.  ગજુરાત તતજોરી તનયમોમા ંસિુારા  ક૨વા અંગેની કામગીરી. 

 ૧૧.  રાજ્ય સ૨કા૨ના અતિકારીઓ/ કમમચારીઓના ૫ગા૨ ભથ્િાનં ુ ંચ ુકંવણુ ંચેકિી બેંક મા૨ફતે ક૨વાની પ્રિાના અમલીક૨ર્ અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
 

પેટા હિસાબનીશ (બીલ/પી.ડી.પી.એલ.એ.)- 
 ૧.  જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પટેા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબ અતિકારીની કચેરી તવરૂઘિ અસય અતિકારીઓ/ કમમચારીઓની ફરીયાદને લગતો ૫ત્ર  

વ્યવહા૨. 
 ૨.  પી.ડી./ પી.એલ.એ.ના મળેવર્ા ંતિા ઈન ઓ૫રેટીવ પી.ડી. કહસાબને લગતો એ.ીસ./ તતજોરી સાિેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ તિા દ૨ માસે પી.ડી./  

પી.એલ.એ.ની માકહતી મગંાવી, એકતત્રત કરી, નાર્ા ંતવભાગને મોકલવી. 
૩.  જાહ૨ે બાિંકામ ખાતાના ફોમમ તિા મેળવર્ા ંઅંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૪.  જાહ૨ે સાહસોએ ફંડમા ંરોકેલ નાર્ા ંતિા વ્યાજને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૫  કમમચારી તવરુઘિ અંગત ફરીયાદને લગતી કામગીરી. 
૬.  તતજોરી કચેરી/પગાર અને કહસાબ કચેરી/પે.ચ.ુક.મા ંરજૂ િતા ંતમામ પ્રકારના ંચબલોની મવુમેસટ તિા ચકુવર્ાના બાન અંગેની કામગીરી તિા માકહતીનુ ં 



એકતત્રકરર્ 
 

પેટા હિસાબનીશ (નિી પેટાતિજોરી કચેરી/ચેક છપામિી) -  
૧. મયામકદત ભ૨ર્ાનંી કામગીરી બેંકને સોં૫વા અંગેનો ૫ત્ર વયવહા૨. 

 ૨. નોન બેંકીંગ પે ટા તતજોરીઓને બેંકીંગમા ંફે૨વવા તિા સ૨કારી મયામકદત ભ૨ર્ાનંી કામગીરી અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૩.  હગંામી ક૨સસી ચેથટને કાયમી ક૨સસી ચેથટમા ંરૂપાતં૨ તિા પે ટા તતજોરી કચેરીઓની માકહતી. 

 ૪.  નોન બેંકીંગ પેટા તતજોરીમા ંરેમીટસસ લાવવામા ં૫ડતી મચૂકેલી તિા ક૨સસી ચેથટમા ંવિી ગયલે બેલેસસન ેદ૨ગજુ૨ ક૨વા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
 ૫. તતજોરી / પેટા તતજોરીના થટેશનરી/ ફો્સમ/ચેકબકુોના ઈસડસેટ તિા ફો્સમ પરુા  પાડવા. થટાસડડમ નબં૨ આ૫વા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 

૬.  નવી તતજોરી કચેરી/ પેટા તતજોરી કચેરી/પસેશન ચકુવર્ા કચેરી શરૂ/ બિં કરવાની તમામ કામગીરી. 
૭.  તતજોરી કચેરી/ પેટા તતજોરી કચેરી/પસેશન ચકુવર્ા કચેરીના બાિંકામ અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨. 
૮.  માયક૨/ નોન માયક૨ ચેક તિા CTS-2010 ચેક્સના માગંર્ા તિા ચકે્સ તતજોરી/પે.તત.ક.ને પરુા પાડવા બાબત. 
૯. થટેમ૫્ને લગતો તમામ પ્રકા૨નો ૫ત્ર વ્યવહા૨ 
૧૦. પે ડલોક અંગેનો તમામ ૫ત્ર વયવહા૨. બીટીઆ૨ ૧૨૮(૩)  
૧૧. થટ્રોંગરૂમમા ંપોલીસગાડમની વ્યવથિા ક૨વા બાબતની કામગીરી 
૧૨. સાઇબર ટે્રઝરીની તમામ કામગીરી. 
૧૩. તતજોરી/ પેટા તતજોરી કચેરીના એકાઉ સટ નબંર તનભાવવા બાબત. 
 

.જુનીય૨ કલાકભ ઃ- (૨જીસ્ટીૂ – ઇનિડભ/આઉટિડભ) 
 ૧.  તતજોરી તનયતં્રર્ બ્રાચંની તમામ પ્રકા૨ની ટપાલો થવીકારી, ટપાલ શાખાઘયક્ષ/ શાખાતિકારીશ્રીઓના વચંાર્ે મકુવાની કામગીરી. 
 ૨.  ટપાલ ટેબલવા૨ અલગ કરી ઈનવડમ ૨ીસથટ૨મા ંનોંિર્ી કરી, તેને સબંતંિત ટેબલો ઉ૫૨ ૫હોંચતી ક૨વા અંગેની કામગીરી. 

૩.  સ૨કારી અને અિમ સ૨કારી ૫ત્રોનુ ંઅલગ ૨ીસથટ૨ તનભાવવુ.ં 
૪.  માનનીય િારા સભ્યશ્રી, સસંદ સભ્યશ્રી તિા મતં્રીશ્રી ત૨ફિી મળતા ૫ત્રોનુ ં૨ીસથટ૨ તનભાવવુ.ં 
૫.  દ૨ખાથત, તવિાન સભાના તારાકંકત પ્રશ્નો, શાખાના પકરપત્રો, UOR, શાખાન ુટ્રાસઝીટ તવગેરે ૨ીસથટરો તનભાવવા. 



૬.  માસના અંતે બાકી પડતર દ૨ખાથતોની માકહતી, બાકી ૫ત્રોની માકહતી તૈયા૨ ક૨વી. 
 ૭.  શાખાનો માતસક પ્રગતત અહવેાલ તૈયા૨ ક૨વો. માનનીય િારા સભ્યશ્રી, સસંદસભ્યશ્રી તિા મતં્રીશ્રી ત૨ફિી મળેલ ૫ત્રોની માકહતી તૈયા૨ કરી શાસન રેકડમ તિા શાસન રાજ્ય૫તત્રત  

શાખાને મોકલવી. 
૮. અતિકારીશ્રીઓની સહીમાિંી પરત આવેલ ફાઇલોની મવુમેસટ ફાઇલ નોિના આદેશ મજુબ કરવી 
૯. શાખાનુ ંઝેરોક્ષ કરાવવા અંગેનુ ંકામકાજ 

 
જુનીય૨ કલાકભ ઃ- (શાખાની ટાઇપીંગની કામગીરી) 
૧.  શાખા અતિક્ષકો ઘવારા  જે કામગીરી સપુ્રત ક૨વામા ંઆવે તે કામગીરી ક૨વાની ૨હશેે. 
૨.  શાખાના જવાબો કરેલ ૫ત્રોની ટાઇપીંગ અંગેની કામગીરી. 
૩.  ટાઈ૫મા ંમોકલવામા ંઆવતા કાગળોનુ ં૨ીસથટ૨ તનભાવવુ.ં 
૪.  શાખાનુ ંઝેરોક્ષ કરાવવા અંગેનુ ંકામકાજ 
૫. માન. તનયામકશ્રી, સં્ કુત તનયામકશ્રી, નાયબ તનયામકશ્રી તિા કહસાબી અતિકારીશ્રી ત૨ફિી ૫૨ત આવેલ ફાઈલો ચકાસી જે તે ટેબલે સપુ્રત ક૨વાની કામગીરી. 
૬. અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે અસય કામગીરી. 

 
 

            તનતધ તનરીિિ ( પેન્શન ) ( H-1)  

 
   

તનતધ તનરીિિ અતધકારી ( પેન્શન ) ની સત્તા 
(૧) ગજુરાત રાજ્યની તમામ જજલ્લા તતજોરીમા ંપેસશન શાખાની વાતષિક વહીવટી કામગીરી તેમજ પેસશન ચકુવર્ા ંકચેરી અમદાવાદ અને ગાિંીનગરની મહકેમ, રેકડમ,ચેક શાખા સકહતની સપંરુ્મ વાતષિક તપાસર્ી 
કરવાની સત્તા આપવામા ંઆવે છે. 
(૨) ઉપરોક્ત તમામ કચેરીઓની વાતષિક વહીવટી તપાસર્ી અહવેાલના પાઠવેલ જવાબો થવીકારવા અગર તવશેષ નોંિ આપી તે મજુબ અમલ કરાવવાની સત્તા. 
(૩) એકાઉસટસટ જનરલની કચેરી દ્વારા હાિ િરાયેલ જજલ્લા તતજોરીઓ અને પેસશન ચકુવર્ા ંકચેરીઓના વષમવાર બાકી પારાઓની તવગત રીપોટમમા ંસામેલ કરી તમામ શે્રયાન/તતજોરે અતિકારીશ્રીઓને રીમાઇસડ 
કરવાની સત્તા. 
(૪) હડતાલ કે કોઇ તવતશષ્ટ સજંોગો સજામય તેવા સમયે નોન-બેંકીંગ તતજોરીઓ કરી નોમમલ બેલેસસ નક્કી કરે મજૂંરી આપવાની સત્તા 



(૫) તપાસર્ી દર્યાન કોઇ ગભંીર અતનયતમતતા ધ્યાન ઉપર આવે તો ત ેઅંગેની તાત્કાચલક જાર્ તનયામકશ્રીને અને જરૂર જર્ાય ેનાર્ા ંતવભાગને અન ેએ.ીસ. કચેરીને તનયામકશ્રી મારફતે જાર્ કરવાની સત્તા. 
 
તનતધ તનરીિિ અતધકારી ( પેન્શન ) ની ફરજો  
(૧) રાજયની તમામ જજલ્લા તતજોરીઓ તેમજ પેસશન ચકુવર્ા ંકચેરી અમદાવાદ અને ગાિંીનગરની વાતષિક તપાસર્ીની બે તપાસર્ી નો સમય ગાળો ૧૫ માસિી વુ ુન િાય તે રીતે પ્રવાસ કાયમક્રમ બનાવી 
સમય મયામદામા ંકામગીરી પરૂ્મ કરવાની ફરજ 

(૨) સરકારશ્રીના નાર્ા ંતવભાગ દ્વારા મજુંર િયેલ મહકેમ ઉપરાતં તપાસર્ી ની કામગીરી વુ ુઅસરકારક બનાવવા આંતકરક વ્યવ્થિાિી નોંિ ઉપર આદેશ કરી કહસાબનીશશ્રીની ફાળવર્ી સન ે૨૦૧૩-૧૪ ની 
તપાસર્ીની શરૂમા ંકરતા ં કહસાબનીશશ્રી તેમજ બે નાયબ કહસાબનીશ દ્વારા ફાળવેલ તવષય મજુબની તપાસર્ી હાિ િરાવી પ્રાિતમક વાિંા આપી તેમા જર્ાતી ક્ષતતઓંનો અહવેાલ તૈયાર કરી તતજોરી/ શે્રયાન 
તતજોરી અતિકારીશ્રી તેમજ તનયામકશ્રીને વાકેફ કરવાની ફરજ 
 

હિસાબનીશની કામગીરી  / ફરજો 
(૧) તનતિ તનરીક્ષર્ અતિકારી ( પેસશન ) દ્વારા  ફાળવવામા ંઆવેલા જજલ્લાઓના પ્રવાસ કાયમક્રમ સમયે જે તે જજલ્લાના  અગાઉના તપાસર્ી અહવેાલો ના બાકી પારાઓ ની તવગતો સાિે લઇ જઇ ,જો તેની 
પતુમતા બાકી રહલે હોય કે અુરુી રહલે હોય તો તેને ચાલ ુતપાસર્ી અહવેાલમા ંસમાવેશ કરવો અને તેના તનકાલ માટે પ્રત્યક્ષ ચચામ કરવી તિા જ્યા ં તવશેષ નોંિ આપવાની િતી હોય ત્યા ં તવશેષ નોંિ આપી 
કામગીરી પરૂ્મ કરવાની ફરજ. 
(૨)  જે તે જજલ્લાઓમા ંતનતિ તનરીક્ષર્ અતિકારી ( પેસશન ) દ્વારા સોંપાયેલ પેસશન શાખાની તનરીક્ષર્ ની કામગીરી બજાવવી તિા પ્રાિતમક વાિંા આપી જવાબો મેળવી તપાસર્ી અહવેાલ તૈયાર કરવાની ફરજ. 
(૩) નાયબ કહસાબનીશ પાસેિી  તનરીક્ષર્ ની કામગીરી કરાવી, જરૂર જર્ાય  વખતોવખત જરૂરી સચુનાઓ આપી કામ લેવાની કામગીરી. 
(૪) તનતિ તનકરક્ષર્ અતિકારીશ્રી (પેસશન) દ્વારા સોંપવામા આવે તે તમામ કામગીરી પરૂ્મ કરવાની ફરજ 
નાયબ હિસાબનીશની કામગીરી  / ફરજો 
(૧) તનતિ તનરીક્ષર્ અતિકારી ( પેસશન ) દ્વારા  ફાળવવામા ંઆવેલા જે તે જજલ્લાના બાકી તપાસર્ી અહવેલોના પારાઓની તવગતો તૈયાર કરી  કહસબનીશ મારફતે તવશેષ નોંિ તેમજ અસય તમામ પત્ર વ્યવ્હાર 
પરુ્મ કરવાની ફરજ. 
(૨) શાખામા આવતી ટપાલ ઇનવડમ કરવાની તિા જાવકના પત્રો આઉટ વડમ કરવાની તેમજ ટપાલ સબંતંિતને વહેંચવાની  ફરજ 
(૩) તમામ જજલ્લા તતજોરી કચેરી તિા પેસશન ચકુવર્ા ંકચરેી અમદાવાદ / ગાિંીનગર ના તપસર્ી અહવેાલો ટાઇપ કરાવી સબંતંિતને મોક્લી આપવાની ફરજ 
(૪) તપાસર્ી અંગ ેના પ્રવાસ કાયમક્રમમા ં તનતિ તનરીક્ષર્ અતશકારીશ્રી (પેસશન) ના માગમદશમન અને સચુનઓ મજુબ તપાસર્ીને લગત ુઆનસુચંગક રેકડમ તિા સાિન સામરેડી મેળવી લેવાની તિા અસય જે ત ે
કામગીરી સપુરત કરવામા ંઆવે તે પરુ્મ કરવાની ફરજ 
(૫) તનતિ તનરીક્ષર્ અતશકારીશ્રી (પેસશન)  તિા કહસાબનીશ દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તે તમામ કામગીરી પરુ્મ કરવાની ફરજ. 
 
 



 તનતધ તનરીિિ ;- 
 
 
તનધી તનરીિિ અતધકારીની સત્તાઃ  
(૧) ગજુરાત રાજ્યની તમામ જજલ્લા તતજોરીઓ, તિા ૫ગા૨ અને કહસાબની કચેરી ગાિંીનગ૨ અને અમદાવાદ  ની વાતષિક વહીવટી તપાસર્ી ક૨વાની તેમજ દ૨ ત્રર્ વષે પે ટા તતજોરી 

કચેરીઓની એક વા૨ વહીવટી તપાસર્ી ક૨વાની  સતા. 
(૨)   રાજ્યની તમામ જજલ્લા તતજોરી તેમજ પે ટા તતજોરીની વહીવટી તપાસર્ી રીપોટમના જવાબો જે તે તતજોરી અતિકારી મા૨ફત મળે તેન ેરેડાહય રાખવા  કે ક્ષતતઓ માટે અંગત ઘયાન દોરી તે 

મજુબ અમલ કરા વવો. 
(૩)    એકાઉસટસટ જન૨લશ્રીની કચેરી ઘવારા  િતી રાજ્યની તતજોરીઓ / પે ટા તતજોરીઓના તપાસર્ીના રીપોટમના જવાબો કરાવવા/ચકાસર્ી ક૨વાની સતા . 
(૪)  નોન બેંકીગ પે ટા તતજોરી કચેરીઓન ુનોમમલ બેલેસસ નકકી કરી મજૂંરી આ૫વાની સતા . 
(૫) આવી તપાસર્ી દ૨્યાન કોઈ ગભંી૨ અતનયતમતતા ઘયાન ઉ૫૨ આવે તો તે અંગેની જાર્ તનયામકશ્રી તિા નાર્ા ંતવભાગને ક૨વા અને જરુ૨ ૫ડે એ. ીસ . કચેરીને તનયામકશ્રી મા૨ફત ે

જાર્ ક૨વાની સતા . 
તનધી તનરીિિ અતધકારીની / ફ૨જો ;- 
(૧)  ગજુરાત રાજ્યની કોઈ ૫ર્ જજલ્લા તતજોરી કચેરીને તપાસર્ી તારીખના વુમુા ંવુ ુ૧૫ માસની મયામદામા ંચબનચકુ કામગીરી પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ 
(૨) ગજુરાત રાજ્યની કોઈ૫ર્ પે ટા તતજોરી કચેરીને તપાસર્ીની તારીખિી વુાુમા ંવુ ુ૩ વષમિી વુસુમય ન િાય તે રીત ેતપાસર્ીની ચબનચકુ કામગીરી પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ . . 
(૩)  તપાસર્ી સમયે તતજોરીની તવતવિ શાખાઓની તપાસ કહસાબનીસ તેમજ નાયબ કહસાબનીશો ઘવારા  કરાવી પ્રાિતમક વાિંા આપી તેમા જર્ાતી ક્ષતતઓના રીપોટમ બે ભાગમા ંતૈયા૨ કરાવી 

ભાગ -૧ ના તમામ પારા ઓની તનયામકશ્રીને તેમજ તતજોરી અતિકારીને સહી િયા તસવાયની નકલ તેમજ ભાગ-૨ ના તમામ પારા ઓ ૫ર્ સબતંિત તતજોરી અતિકારીન ેવાકેફ ક૨વાની 
ફ૨જ.  

(૪) તતજોરીઓ અને પે ટા તતજોરી કચેરીઓનો પ્રવાસ કાયમકમૂ નકકી કરી મજૂંરી મેળવવાની ફ૨જ 



(૫)  કહસાબનીસ તેમજ નાયબ કહસાબનીસ ઘવારા  કહસાબની જજલ્લાઓ / તાલકુાઓની વહેંચર્ી કરી તનરીક્ષર્ની કામગીરીમા ં૫ર્ શાખાઓની વહચેર્ી કરી તે મજુબ તનરીક્ષર્ કાયમવાહી 
તનિામરીત સમય મયામદામાપરુ્મ કરાવવાની ફ૨જ.  

(૬) જે તે જજલ્લાના  તપાસર્ી અહવેાલોના જવાબ  આવ્યેિી તેઓના જવાબ ગાૂહય રા ખવા કે તવશેષ નોિ આપી ૫૨ત મોકલી આ૫વાની ફ૨જ. 
(૭) આ તસવાય તનયામકશ્રી ઘવારા  સો૫વામા ંઆવતી તમામ કામગીરી પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ 
(૮) તનિી તનરીક્ષર્ શાખાને લગતા ૫ત્ર વ્યવહા૨ની તનકાલ ૫૨ દેખરેખ.. 
(૯) રેકડમન ુ ંવગીક૨ર્ કરાવી રેકડમરુમમા ંજમા કરાવવાપાત્ર રેકડમ જમા કરાવવા તેમજ તેન ેનાસ કરાવી અિતન રેકડમ ૨ખાવવાની ફ૨જ . 
;-હિસાબનીશની કામગીરી / ફ૨જો.. 
(૧) તનતિ તનકરક્ષર્ ઘવારા  ફાળવવામા ંઆવેલા જજલ્લાઓના પ્રવાસ કાયમકમૂ સમયે તે જજલ્લાના બાકી તપાસર્ી અહવેાલોની અસય ૫ત્ર વ્યવહા૨ની તિા તવશેષનોિ આ૫વાની હોય તો તે 

કામગીરી પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ 
(૨) જે તે જજલ્લાઓમા ંતનતિ તનકરક્ષર્ અતિકારી ઘવારા  સોંપાયેલ જે તે શાખાઓની તનરીક્ષર્ની કામગીરી બજાવવી . જરુરી પ્રાિતમક વાિંા આપી જવાબો મેળવી અપાવી તપાસર્ી અહવેાલમા ં

સમાવવાની ફ૨જ . 
(૩) તનતિ તનરીક્ષર્ અતિકારી ઘવારા  સોં૫વામા ંઆવે તે તમામ કામગીરી પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ .  
નાયબ હિસાબનીશની કામગીરી  / ફ૨જો . 
(૧) તનતિ તનરીક્ષર્ ઘવારા  ફાળવવામા ંઆવેલ જે તે જજલ્લાના તાલકુાઓના બાકી તપાસર્ી અહવેાલોના તવગત તૈયા૨ કરી કહસાબનીશની મા૨ફત ેતવશેષનોિ તેમજ અસય તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ 

પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ . 
(૨) શાખામા ંઆવતી ટપાલ ઈનવડમ કરી જે તે સબતંિતને ૨વાના ક૨વાની ફ૨જ . 
(૩) જજલ્લાઓ તેમજ તાલકુાના તપાસર્ી અહવેાલ મજું૨ િયેલી તેન ેટાઈ૫ કરા વી જે તે સબતંિતને મોકલી આ૫વાની ફ૨જ . 
(૪) તપાસર્ી અંગેના પ્રવાસ કાયમકમૂ શરુમા ં તનતિ તનરીક્ષર્ અતિકારીશ્રીના માગમદશમન અન ેસચુનાઓ મજુબ તપાસીન ેઅનષુાગંીક જરુરી રેકડમ અન ેસાિન સામગીૂ તેમજ તાલકુાના તપાસર્ી સમયે થટેમ૫્ના 

પ્લસ-માઈનસ મેમા મેળવી લેવાની તેમજ અસય જે કામગીરી સ૫ુ૨ત ક૨વામા ંઆવ ેતે પરુ્મ ક૨વાની ફ૨જ .   



 
 

 
  જુથ તિમા યોજના શાખા  

 

 હિસાબી અતધકારીશ્રીની ફ૨જ :-  
જુિ તવમા શાખા તેમજ (ીસ.એસ.ડી.એલ લોન) જુિ તવમા યોજના ત૨ફિી કહસાબોની આવક  /ખચમની તૈયા૨ ક૨વામા આવેલ કહસાબી ૫ઘિતત મજુબ કામગીરી અમલ કરાવવાની 

તિા સાચા હોવાની ચકાસર્ીની કામગીરી ક૨વાની િાય છે.  તૈયાર કરેલ બજેટ ચકાસર્ી વાતષિક વહીવટી અહવેાલ તૈયા૨ િયેલ તેમા ચકાસર્ી કરી અમલમા મકુવાની ૨હ ે છે.જરૂરી 
માગમદશમન સકહત સિુારા -વિારા  કરાવવાની કામગીરી ક૨વાની િાય છે. એ.ીસ.કચેરી, અમદાવાદ / રાજકોટના અને જરૂ૨ ૫ડ,ે મ.ુસ.૨૨૩૫, ૮૦૧૧, ૨૦૪૯ અન ે૮૬૫૮ના કહસાબોના 
મેળવર્ાની કામગીરી અંગત તનરીક્ષર્ કરીને પરુ્મ  કારાવવાની કામગીરી અમલ ક૨વાની િાય છે. શાખામા કમમચારીઓન ેસપ્રમાર્ કામની વહેંચર્ી ક૨વાની કાયમવાહી અમલ કરાવવાની િાય 
છે. નીતત તનયમોમા જરૂરી માગમદશમન તવભાગો ત૨ફિી રૂબરૂ ચચામ કરીને અસય કચેરીઓને સલાહ સચુન આ૫વાની કામગીરી ક૨વાની િાય છે. માતસક પ્રગતત અહવેાલ ચકાસર્ી કરી , 
વાતષિક આવક/ખચમના કહસાબો ઉ૫૨ અંગત ઘયાન આપીને કહસાબો પરુ્મ કરા વવાની કામગીરી અમલ કરા વવાની િાય  છે.  
જુથ તિમા યોજના શાખાના હિસાબનીશની  ફ૨જ ;- 
 જુિ તવમા યોજના શાખાના કમમચારીઓ ઘવારા  મ.ુસ.૮૦૧૧ તવમા અને પે સશન ફંડ, ૨૨૩૫ ખચમ અને ૦૨૩૫ આવક , ૮૬૫૮ સથપે સસ કહસાબના આવક/ખચમના કહસાબો તિા 
૨૦૪૯ ીસ.એસ.ડી.એલ. લોનના વ્યાજના કહસાબો  ચકાસવા , માતસક પ્રગતત અહવેાલ ચકાસવાની કામગીરી તેમજ ઉ૫૨ના સદરોમા બજેટ તૈયા૨ ક૨વા અને ઉ૫રી અતિકારીશ્રી પાસેિી 
મજું૨ કરાવી નાર્ ં તવભાગને જરૂરીયાત મજુબ મોકલી આ૫વાની કામગીરી ક૨વાની િાય  છે. તિા અખીલ ભા૨તીય સેવાના અતિકારીઓના ૫ત્રવ્યવહા૨ મજું૨ િવા માટે તૈયા૨ કરીન ે
સહી અિ ેમકુવામા આવે તેન ેચકાસવાની કાયમવાહી ક૨વાની િાય છે. વાષમકક વહીવટી અહવેાલ તૈયા૨ કરી ઉ૫રી અતિકારીશ્રી પાસ ેમજું૨ કરાવવા માટે મકુવાની કામગીરી ક૨વાની િાય 
છે. અસય કમમચારીઓ ત૨ફિી તિા કચેરીઓ ત૨ફિી માગવામા આવતા નીતત તનયમો અનસુા૨ માગમદશમન આ૫વાની કામગીરી ક૨વાની િાય  છે.  
 ફોમમ નબં૨;- ૧૧ તિા ૧૨ ચકાસર્ી િયા બાદ આખરી તનર્મય લઈ જરૂ૨ ૫ડે કમમચારી પાસેિી વસલુાતપાત્ર ૨કમ વસલુાત કરા વવાની કામગીરી અમલ કરાવવાની િાય છે. 
શાખામા ૫ઘિતતસ૨ કામગીરી અમલ કરાવવા, ૨જા દ૨્યાન કમમચારીની કામગીરી અસય કમમચારીને સોંપીને કામ પરુ્મ        કરાવવાની ફ૨જ બજાવવાની િાય છે. અખીલ ભા૨તીય સવેાના 



અતિકારીઓન ેમતૃ્્ ુ , રાીસનામા અન ે તનવતૃત્તના પ્રસગં ે જુિ તવમાની તવમા ફંડ અને બચત ફંડના નાર્ા ંતાત્કાચલક મળી ૨હ ેતેવી વ્યવથિા કરાવવાની ફ૨જ બજાવવાની િાય છે. કેસદૂ 
સ૨કા૨ ત૨ફિી રીએ્બસમમેસટ કલેઈમ તાત્કાચલક હકકદાવા મજું૨ િાય તેવી વ્યવથિા ગોઠવવાની ફ૨જ બજાવવાની િાય છે. ીસ.એસ.ડી.એલ ના ંએ.ીસ  સાિે મેળવર્ા ક૨વાની કામગીરી 
કમમચારીઓ પાસેિી પરુ્મ  કરાવવાની િાય છે અને ઉ૫રી અતિકારીશ્રીઓ ત૨ફિી તવશેષ સોં૫વામા આવતી કામગીરીન ેનીતત તનયમ મજુબ પરુ્મ કરાવવાની ફ૨જ બજાવવાની િાય  છે.  

જુિ તવમા શાખા નાયબ કહસાબનીશ તિા પે ટા કહસાબનીશને ઉ૫૨ની કામગીરી તૈયા૨ ક૨વાની અને કામગીરીમા ૫ઘિતતસ૨ અમલ કરે તે મજુબ કાયમવાહી ક૨વાની િાય છે.  
 
 

સં્ કુ્ત તનયામક તત.તન 

કહસાબી અતિકારી વગમ ૨ 

અિીક્ષકગ્રપુ ૧ 

પેટા કહસાબનીશ પેટા/નાયબ 
કહસાબનીશ 

પેટા 
કહસાબનીશ 

જુતનયર ક્લાકમ રીમાક્સમ 

ચકુવર્ીના 
આદેશ ફોમમ ન ં
૧૧ અને ૧૨ ની 
ચકાસર્ી અન ે
તેની અનસુાચંગક 
કામગીરી નોંિ :-  
વીમા તિા 
બચતફંડના 
ચકુવર્ામા ં
ક્ષતીનુ ં પ્રમાર્ 
વિતા પહલેા 
સલંગ્ન કચરેીઓ 
દ્વારા મોકલાતા 

એ.આઈ.એસ 
અતિકારીના ં
જુિ વીમાની 
કપાતના ં
કહસાબો લેજર 
વાઈઝ તૈયાર 
કરવા તેમજ 
દાવાના ં
ચકુવર્ા તિા  
કરએ્બસમમેસટ 
તિા 
આનસુગંીક 
કામગીરી:-   

જજલા તતજોરી 
કચેરીઓ 
તરફિી 
આવતા મ.ુસ 
૮૦૧૧/૨૨૩૫
/૦૨૩૫ ના 
કહવાબી પત્રકો 
સકંલીત કરી   
પ્લસ / 
માઈનસ  મેમો 
રીસથટર તૈયાર 
કરી 
એમ.પી.આર 

જુિ તવમા શાખામા બહા૨િી આવતી ટપાલ 
ઈનવડમ ૨ીસથટ૨મા નોંિવાની અન ેશાખાના 
કમમચારીને તવષય મજુબ ટપાલ વહચેવાની 
કામગીરી ક૨વાની ફ૨જ બજાવવાની િાય 
છે. કમમચારીઓ ત૨ફિી તયૈા૨ ક૨વામા 
આવતા જવાબોને આઉટવડમ ૨ીસથટ૨મા 
નોંિી ૨ીસથટીૂ શાખામા ટપાલ તનકાલ ક૨વા 
માટે મોકલવાની કામગીરીની ફ૨જ 
બજાવવાની િાય છે. ટાઈ૫ના કાગળો 
ટાઈ૫ શાખામા મોકલાવી કાગળો તયૈા૨ 
કરાવી જે ત ે કમમચારીને કામગીરીમા 
મદદરૂ૫ િવાની ફ૨જ બજાવવાની િાય 
છે. શાખાના અગત્યના કાગળો , દથતાવજે 
વગેરેને ઝરેોક્ષ મશીન ઓ૫રેટ૨ પાસેિી 
ઝરેોક્ષ કરાવડાવી જે ત ે કમમચારીન ે જરૂ૨ 
૫ડે કામગીરીમા મદદરૂ૫ િવાની ફ૨જ 
બજાવવાની િાય  છે. બસેકમા સનદી 

આ શાખામા 
એચ.ડી.એફ.
સી શાખાની 
કામગીરી પરુ્મ 
િતા હવે એ 
અંગે કોઈ 
કામગીરી 
બાકીમા ન 
હોય આ 
શાખાના 
નાયબ 
કહસાબનીશની 
જગ્યા પેસસન 



ફોમમ ન.ં ૧૧ તિા 
૧૨ ના આદેશો 
અત્રેની કચેરીન ે  
ખબુજ ઓછી 
સખં્યામા મળતા 
હતા તે મળુ પ્રિા 
ચાલ ુ રાખી આ 
ઉપરાતં તમામ   
જજલ્લા તતજોરી 
કચેરીઓ પાસંેિી 
કહસાબ સાિે 
તમામ આદેશો 
વિારામા ંમગંાવી 
ચકાસર્ીની 
કામગીરી ૧૦૦ 
ટકા કરવાનુ ં શરુ 
ક્ુું . 

મ.ુ સ ૨૦૪૯ 
ીસ.એસ.ડી.એલ 
ની લોન 
ઉપરના વ્યાજ 
ના કહસાબોન ુ
એ.ીસ કચેરી 
અવાદ/રાજકોટ 
સાિે મેળવણુ ં
તિા ટી.ઈ 
આપવાની 
કામગીરી તિા 
નાર્ા તવભાગ 
(ડી.એમ.ઓ 
શાખા) સાિ ે
જરૂરી પત્ર 
વ્યવહાર.   

તૈયાર કરવ ુ
તેમજ વાતષિક 
બજેટ તિા 
રીવાઈજ બજેટ 
તૈયાર કરવુ ં . 
એ.ીસ કચેરી 

અ'વાદ/રાજ્કો
ટ સાિ ે
મેળવર્ાની 
કામગીરી કરવી  
અને માચમ ન ે
અંતે રેડાસટ 
રીએપ્રોતપ્રએશન  
સરસડર 
કરવાની તેમજ 
આનસુગંીક 
કામગીરી. 

અતિકારીઓના ચકે જમા કરાવવા જવા 
બસેકમાિી ડીમાસડ ડૂાફટ કઢાવવા  અન ે 
શાખામા   જે ત ે  કમમચારીને  કામગીરીમા  
મદદરૂ૫  િવાની ફ૨જ બજાવવાની િાય  
છે. રેકડમ શાખામાિી થટેશનરી મેળવી અન ે
કમમચારીઓને ભાગે ૫ડતી વહચેી આ૫વાની 
કામગીરીની ફ૨જ બજાવવાની િાય  છે. 
ઈ.ડી.પી.સલે ત૨ફિી કો્પ્્ટુ૨ થટેશનરી 
મળેવી શાખામા વહેંચવાની કામગીરીની 
ફ૨જ બજાવવાની િાય છે. શાખામા 
આપલેી ટપાલ તિા િયલે તનકાલના 
પીરીયોડીકલ ૫ત્રકો તયૈા૨ ક૨વા અન ેદ૨ 
માસે રેકડમ શાખાને માગ્યા મજુબની માકહતત 
મોકલી આપવાની કામગીરી તમેજ 
અિીક્ષક સોંપ ેત ેકામગીરી.  

વીીસલસસ 
ટીમમા ં
તબદીલ કરેલ 
છે.  

 
 

 

 
 
 



 
 ર્ાંડાર અને સ્થાપત્ય શાખા 

(રાજ્ય) 
 
(૧) હિસાબી અતધકારી - 

(૧) શાખાના વડા (અતિકારી) તરીકેની કામગીરી  
(૨) થટો૨ની ભૌતતક તપાસર્ી માટેના ટીમના ટુ૨ પ્રોગાૂમ તનયામકશ્રીન ે૨જૂ ક૨વા /મજૂં૨ કરા વવા  આગામી માસમા જે થટો૨ન ુઈસથપે કશન ક૨વાન ુ છે તેનો તવગતવા૨ કાયમકમૂ 
ચાલ ુમકહનાની  આખ૨ સિુીમા ંતનયામકશ્રીની મજૂંરી માટે ૨જૂ ક૨વો. 
(૩) ભૌતતક તપાસર્ીનો પ્રવાસ કાયમકમૂ ખાનગી રા ખવો. 
(૪) ઓડીટ ટીમની પ્રવાસ ડાયરી મજૂં૨ ક૨વી તેમજ જે તે કચેરેની મલુાકાત લઈ થટો૨ વેરીફીકેશનના  કરપોટમ સદંભમમા સબંતિત અતિકારી સાિ ેચચામ ક૨વી. 
(૫) ઈસથપ ેકસન રીપોટમ  ઉ૫૨િી ગભંી૨ અતનયતમતતા અંગેના તનયમોના ભગં બાબતનો રીપોટમ તૈયા૨  કરી તનયામકશ્રીની મજૂંરી માટે મકૂવો. 
(૬)  થટો૨ની તપાસ અહવેાલ સદંભમમા ંઆવેલ પતુમતા અહવેાલના આિારે ફકરા  રેડાહય રા ખવા તેમજ  વુ ુ રીમાકમસ આ૫વાની કામગીરી તેમજ પતુમતા અહવેાલ ૨જૂ ન િતા હોય 
તેવા કેસો વહીવટી  તવભાગના ઘયાન ઉ૫૨ લાવવા. 
(૭) વષમ દ૨્યાન કરેલ કામગીરીનો વાષમકક વહીવટી અહવેાલ તનયામકશ્રીને ૨જૂ ક૨વો. તેમજ  તપાસર્ી પાત્ર બિાજ થટો૨ની અઘયતન માકહતી રા ખવી. તેમજ તનયામકશ્રી ઘવારા  
સો૫વામા ં આવતી બીીસ કામગીરી બજાવવી  
(૮) ઈસથપે કટસમ ઓફ થટોસમના ખાનગી અહવેાલ લખવાની કામગીરી.  



(૨)  ઇન્સપેકટર ઓફ સ્ટોર  ઓહડટર ગ્રપુ-૧ 

(૧)ભૌતતક તપાસર્ી એકમની પાટીના વડા તરીકેની કામગીરી તેમજ ફાળવવમા આવેલ થટોસમની  ભૌતતક તપાસર્ી અંગ ેજવાબદા૨ ૨હ ેછે. 
(૨)  વેરીફીકેશન અંગેની આઈટમોની ૫સદંગી ક૨વી તેમજ સબઓકડટ૨ કામગીરી અસ૨કા૨ક રીત ે બરા બ૨ કરે તે માટે દેખરેખ રા ખવી તેમજ માગમદશમન આ૫વુ ં તેમજ 
વેરીફીકેશનના સમયનો  અંદાજ ચકાસવાની કામગીરી. 
(૩) ભૌતતક તપાસર્ીના થટોસમની સ્થિતત અંગ ેકહસાબી ચો૫ડાની ૫કરસ્થિતતનો અને રેકડમનો અહવેાલ  આ૫વાનો ૨હશેે. 
(૪) સબ ઓકડટ૨ ઘવારા  ચકાસેલ આઈટમોની પાચં ટકા આઈટમો ૫સદંગીના િો૨રે્ ચકાસર્ી ક૨વાની  ૨હશેે. 
(૫) થટોકન ુસમયાસતરે િતા મલુ્યાકનમા ંનફા ખોટ વિારે નિી તે જોવનુ ં૨હશેે ઈથ્રેુટ તનયમાનસુા૨  નકકી ક૨વામા ંઆવેલ છે કે કેમ ? તે જોવાન ુ૨હશેે. 
(૬) કકિંમતના સદંભમમા થટોકની મયામદા સક્ષમ અતિકારીશ્રીની ૫૨વાનગી વગ૨ ઓળંગાયેલ તો નિી તે  જોવાન ુ૨હશેે .  
(૭) તપાસર્ી હઠેળના વષમમા છેલ્લ ુવેરીફીકેશન ક૨વામા ંઆવ્્ ુહીય ત્યા૨ ૫છીના કોઈ ૫ર્ ત્રર્  મકહના કસટીજસસી વાઉચસમની ચકાસર્ી સાિે ઈસડેસટ સાિ ેક૨વાનો ૨હશેે. 
(૮)  તપાસર્ી દ૨્યાન ઘયાને આવેલ ક્ષતતઓ, ખામીઓ અને અતનયતમતતાઓ સમાવતો મસુદૃો  અહવેાલ ભાગ -૨ ચચામ૫ત્ર તૈયા૨ ક૨વાનો ૨હશેે. તેમજ તપાસર્ી અહવેાલ ભાગ-૧ 
તૈયા૨ કરી  કહસાબી અતિકારી પાસે મજૂં૨ ક૨વાનો ૨હશેે. 
(૯)  કચેરી ખાતે તપાસર્ી િયેલ થટોસમ/ કચેરીઓ ઘવારા  આવેલ જવાબો પ્રતમતા અહવેાલ તવશેષ નોિ  સબ ઓકડટ૨ ઘવારા  ચકાસી ૨જૂ િાય તે મજૂંરી અિે  ૨જૂ ક૨વાની કામગીરી 
. 
(૧૦) કચેરી ખાતે સબ ઓડીટ૨ની કામગીરી નુ ંતનકરક્ષર્ ક૨વાનુ ં૨હછેે. તેમજ શાખાની વહીવટી  કામગીરી તૈયા૨ કરા વવાની કામગીરી ૨હછેે. તેમજ શાખાની કામગીરી કહસાબી 
અતિકારીન ે સહાયક િવાની કામગીરી. 
(૧૧) થટો૨ વેરીફાય૨ તેમજ જુતનય૨ કલાકમના ખાનગી અહવેાલ લખવાની કામગીરી. 
(૧૨) કહસાબી અતિકારી, તનયામકશ્રી ઘવારા  સોપાયેલ અસય કામગીરી .  
(૩)  સ્ટોર િેરીફાયર(ગ્રપુ-૩ સબ ઓહડટર) 

(૧) થટો૨ની આઈટમોની ભૌતતક ચકાસર્ીની કામગીરી કાળીસિી અને ૫ઘિતતસ૨ ક૨વી. 



(૨) આવક જાવક અંગે સબતંિત ૨ીસથટ૨મા ંનોિ ખરી કે કેમ ? સ૨વાળા બાદબાકી ગર્તરી સાચી  કરેલ છે કે કેમ તેની  ચકાસર્ી ક૨વી. 
(૩) નકુશાન પામેલ, નકામી બની ગયેલ આટીકલ્સ જથ્િા અને તેની કીંમત અંગ ેઅલગ નોિ તૈયા૨  ક૨વી.સેફ કથટડીમા ંરા ખવામા ંઆહલે આટીકલ્સનો કહસાબ બરા બ૨ છે તે જોવુ.ં 
(૪) ઈસટેડ ઘવારા  વિારા નો માલ અિવા તેન ેજરુ૨ ન હોય  તેવો માલ રા ખી દેવામા ંઆવેલ નિી તે  જોવુ,ં સીિી ખરીદીિી મેળવાયેલ માલ વ૫રા યા તવના ૫ડી ૨હલે છે કે 
કેમ ? તે જોવુ.ં 
(૬) વેરીફીકેશન થટેટમેસટ તૈયા૨ ક૨વ.ુ, વ૫રા યા વગ૨ના ૫ડી ૨હલે આઈટમોનુ ં૫ત્રક તૈયા૨ કરા વવુ.ં 
(૭) તપાસર્ી દ૨્યાન ઘયાન ઉ૫૨ આવેલ વાિંાજનક બાબતો અને અતનયતમતતાઓ અ.ગેની જાર્  ઓકડટ૨ને ક૨વી. ૫સદં કરેલ આઈટમો ઉ૫રાતં વિારા ની આઈટમો  ચેક 
ક૨વાનુ.ં 
(૮) શાખાના ભૌતતક તપાસર્ી અંગેના સલંગ્ન ૨ીસથટરોમા ંતપાસર્ી અંગેની નોિ ક૨વી. તેમજ  તપાસર્ી અહવેાલ અંગેના અવલોકન સબંિંમા ં કચેરી ઘવારા  આવેલ જવાબોની 
ચકાસર્ી કરી  મજૂં૨ અિે ૨જુ ક૨વા. તપાસર્ી અંગેની ફાઈલો રીવ્્ ુક૨વાની અને જવાબો ૨જુ  ન િયા હોય  તેન ેથમતૃત૫ત્રો પાઠવવાની કામગીરી . 
(૯) શાખાની કામગીરીમા ંઓકડટ૨ને મદદરુ૫ િવુ.ં ઓકડટ૨ કહસાબી અતિકારી ઘવારા  સો૫વામા ં આવતી કામગીરી ક૨વી.      
(૪)   જુતનયર કલાકભ  
(૧)  શાખાના આવતા ં૫ત્રો થવીકારી આવક ૨ીસથટ૨મા ંનોિ ક૨વાની કામગીરી. 
(૨) શાખા ઘવારા  િતા ંજવાબો અંગેના ૫ત્રોની જાવક ૨ીસથટ૨મા ંનોિ ક૨વાની કામગીરી. 
(૩) શાખાની ફાઈલોની જાળવર્ી તેમજ શાખાના ટાઈ૫૫ત્રો, ઝેરોક્ષ૫ત્રો અંગેની કામગીરી, માસીક  ૫ત્રકો તૈયા૨ ક૨વા તેમજ શાખાની કામગીરી સદંભમ જે કોઈ કામગીરી, સો૫વામા ંઆવે 
તે  કામગીરી.  
 
 
  
sLf ઇ.ડી.પી.સેલ.( ઇલેકરોતનક ડેટા પ્રોસેસીંગ ) 



શાખા  
 

 

 

 

સાંયકુ્િ તનયામક્શ્રી:-  
 

(1)  ખાતાના યાતંતકરર્ અસવયે વડી કચેરી તિા તાબાની કચેરીઓ જેવી કે, પગાર અબે કહસાબની કચેરી, તવભાગીય તતજોરી કચેરી, પેસશન ચકૂવર્ા કચેરી, જજલ્લા તતજોરી કચેરી, 

તિા પેટા તતજોરી કચેરી માટે જરૂરી કો્પ્્ટુર હાડમવેરની ખરીદી, તનભાવર્ી, વીમા લેવા વગેરેના સકંલનની કામગીરી.  

(2)  ખાતાના યાતંત્રકરર્ અસવયે વડી કચેરી તિા તાબાની કચેરીઓ જેવી કે, પગાર અને કહસાબની કચેરી, તવભાગીય તતજોરી કચેરી, પેસશન ચકુવર્ા ંકચેરી, જજલ્લા તતજોરી કચેરી, 

તેમજ પેટા તતજોરી કચેરી માટે  સોફટવેર તૈયાર કરાવવાની તિા તેના અમલીકરર્ની કામગીરી તિા સોફ્ટવેરમા ંસિુારા વિારાની કામગીરી. 

(3)  વડી કચેરીઓ તિા તાબાની કચેરીઓ ખાતે GSWAN CONNECTIVITY ને લગતી કામગીરી. 

(4)  Financial Information System અસવયે સરકારશ્રીને જરૂરી માકહતી પરૂી પાડવા બાબત. 

(5)  રાજ્યમા ંશરૂ િતી નવી કચેરીઓને યાતંત્રકરર્ પધ્િતત અસવયે ઉપાડ અને વહેંચર્ી અતિકારીનો કોડ ફાળવવા કામગીરી.  

(6)  December અંતતત કમમચારીને લગતી કામગીરી.  

 

(1) સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ:-  
 

(1) હાડમવેરને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 

(2) ીસથવાનને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 
 

(2) હિસાબી અતધકારી-1 (િગભ-1) :-  
(1) સોફ્ટવેરને લગતી તમામ બાબતના સકંલનની કામગીરી. 
(2) નવા પેટા સદર, હતે ુસદર તિા તવગતવાર સદરને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 



(3) Interface with AG Office ને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 
 

(3) હિસાબી અતધકારી-2 (િગભ-1) :-  
 

(1) ડીઝીટલ તસગ્નેચરને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની  કામગીરી. 

(2) ડીસે્બર અંતતત કમમચારી સેસસસને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 

(3) HRMSને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 

(4) ઓનલાઇન ચબલને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 

(5) ઇ-પેમેસટને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી. 

         
 

      (5)             હિસાબી અતધકારી-3 (િગભ-1):-  
              (1)     IFMS Administrationના સકંલનને લગતી કામગીરી. 
         (2)    શાખાના બજેટનીના સકંલનની કામગીરી. 
                (3)    થપેશયલ તવષયોને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનને લગતી કામગીરી. 
   (4)   DIS/MISને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી.  
(6)            હિસાબી અતધકારી-1 (િગભ-2) :-  
 

(1)  શાખાના વહીવટને લગતી તમામ બાબતોના સકંલની કામગીરી. 
(2)  ઉપાડ અને વહેંચર્ી અતિકારીઓના કોડની ફાળવર્ી અંગેની તમામ બાબતોના સકંલનની  કામગીરી.  

(3)  સાયબર ટે્રઝરીને લગતી તમામ બાબતના સકંલની કામગીરી. 
(4)  Interface with Banks 

(5)  Interface with RBI 

(6)  શાખાની લાયબે્રરીને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનને  લગતી કામગીરી. 



(7)  શાખામા ંઆવતા ંપત્રોના ઇનવડમને તિા આઉટવડમને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને લગતી કામગીરી 
(7)       હિસાબી અતધકારી-૨ (િગભ-૨):-   

(1)  કસફીગરેશનને લગતી તમામ બાબતઓના સકંલની કામગીરી. 

(2)  તાલીમને લગતી તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી.  

(3)  IFMS Bilingual કરવા ટ્રાસસલેશનની કામગીરી.   

(4)  પે-કફકસેશન-સોફ્ટવેરને  લગતી તમામ બાબનોના સકંલનની કામગીરી. 
(8)            હિસાબનીશ-1:-  

(1)  હાડમવેરને લગતી તમામ તાતંત્રક તિા નાર્ાકીય કામગીરીના મોનીટરીંગની કામગીરી 

(2)  ીસથવાનને લગતી  તમામ  બાબતનોના મોનીટરીંગની કામગીરી 

(3)  ીસથવાન ફોન તિા ઇ-મેલ આઇ.ડી.ને લગતી  તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી 

(4)  આઇ.પી. એડ્રેસ ફાળવર્ી, તનભાવર્ીને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી 

(5)  ખાતાની વેબસાઇટ અપડટેને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની  કામગીરી 

(6)  સોફ્ટવેરને લગતી તમામ બાબતના મોનીટરીંગની કામગીરી. 

(7)  નવા પેટા સદર, હતે ુસદર તિા તવગતવાર સદરને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી  

(8)  Interface with AG Office ને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી 

(9)  ઇ-પેમેસટને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી.  

(09)    હિસાબનીશ-2:-  
(1)    શાખાના વહીવટને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી. 

(2)    ઉપાડ અને વહેંચર્ી અતિકારીઓના કોડની ફાળવર્ી અંગેની તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની   કામગીરી.  

(3)    ડીસે્બર અંતતત કમમચારી સેસસસને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી.  

(4)    HRMSને લગતી તમામ  બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી 



(5)    ઓનલાઇન ચબલને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી. 

(6)    FD, DPPF, LF, અને Dir. Of Insurance ની કચેરી સાિે કો-ઓડીનેશનને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી.  

(7)    IFMS Administrationને લગતી તમામ બાબતોના  મોનીટરીંગની કામગીરી  

(8)     શાખાના બજેટને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની  કામગીરી  

(9)     થપેશયલ તવષયોને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની  કામગીરી 

(10)   Interface with Banks ને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને લગતી કામગીરી.  

(11)   Interface with RBI  ને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને લગતી કામગીરી. 

(12)   શાખામા ંઆવતા ંપત્રોના ઇનવડમને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને લગતી કામગીરી.  

(13)   શાખાની લાયબે્રરીને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને લગતી કામગીરી.  

(14)   શાખાના જાવક પત્રોને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને કામગીરી.   

      (15)     કસફીગરેશનને લગતી તમામ બાબતઓના મોનીટરીંગની કામગીરી. 
      (16)     તાલીમને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી.  

      (17)     પે-કફક્શેસન  લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી. 
      (18)     પે-કફક્શેસનના  સોફ્ટવેરને  લગતી તમામ બાબનોના મોનીટરીંગની કામગીરી. 
      (19)     સાયબર ટે્રઝરીને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગને લગતી  કામગીરી. 
       (20)   DIS/MISને લગતી તમામ બાબતોના મોનીટરીંગની કામગીરી.  

 

(10)  EDP Managers-(5) :-  

(1)   ફાળવવામા ંઆવેલ જજલ્લાઓના ્ઝુર આઇડી કક્રએટ કરવા,પોથટ તબદીલ કરવી  તેમજ નામ તિા હોદ્દામા ંસિુારા વિારાની કામગીરીનુ ંસકંલન. 

(2)  ફાળવવામા ંઆવેલ જજલ્લાઓ તરફિી મળેલ હાડમવેર, સોફ્ટવેર તિા ીસથવાનના સદંભોની ફરીયાદોના સત્વરે તનકાલ અતે મોનીટરીંગની કામગીરી. 

(3)  ઉક્ત ફકરયાદોનો સમય સર તનકાલ િાય તે માટે હલે્પ ડેથક સાિે જરૂરી ફોલોઅપ રાખી સદર ફકરયાદોનો સત્વરે તનકાલ કરાવવો. 

(4)  લાબંા સમયિી પેસડીંગ ફકરયાદો પરત્વે સબંતંિત અતિકારીશ્રીનુ ંધ્યાન દોરવુ ંતેમજ સત્વરે આવી ફકરયાદોનો તનકાલ કરવો. 



(5)  અતિકારીશ્રી ધ્વારા સચુવ્યા મજુબની જરૂરી માકહતીઓ તાબાની કચેરીઓ પાસેિી અિવા સબંતંિતો પાસેિી મગંાવવાની કામગીરી. 

(6)  તાબાની કચેરીઓ સાિે અસય તમામ બાબતોના સકંલનની કામગીરી.  

(7)  બી.આઇ.એફ.ના ંકહસાબો તિા એ.ીસ.કચેરી ખાતેિી મળેલ તબદીલ નોંિની સીથટમમા ંએસટ્રી કરવાની કામગીરી.  

 

(11 )     નાયબ કહસાબનીશ-1:-  

 

(1)  હાડમવેર ને લગતી તમામ તાતંત્રક તિા નાર્ાકીય કામગીરી. 

(2)  પ્રથિાતપત તમામ હાડમવેરનો કેસરીયકૃત તવમો ઉતરાવવાની કામગીરી. 

(3)  કહસાબ અને તતજોરી તનયામકની કચેરી તિા તાબાની તમામ તતજોરી કચેરીઓ ખાતે ીસથવાન ઉપલબ્િ કરાવવી તિા 

    ીસથવાન કનેક્ટીવીટી સબંતંિત પ્રશ્નોનુ ંતનરાકરર્ કરવાની કામગીરી.  

(4)   ખાતાની વેબ સાઇટ અપડેત કરવાની કામગીરી.  

 
(12)    નાયબ કહસાબનીશ-2:-  

           (1) IFMS CONFIGURATION ને લગતી તમામ કામગીરી. 
           (2) Training ને લગતી તમામ કામગીરી. 
           (3)  Pay-Fixationને લગતી તમામ કામગીરી.  
 (13)     નાયબ કહસાબનીશ-3:-  

(1)  IFMS ના ંતવતવિ મોડયલુ્સ હઠેળ જરૂરીયાત મજુબ સિુારા વિારા અિે જરૂરી ટેથટીંગ, ઇ્પ્લીમેસટેશન તિા ફકરયાદોના તનકાલ અિેની જરૂરી કામગીરી.  

(2)  તસથટમમા ંનવ પેટા સદર અને હતે ુસદર ખોલાવવાની કામગીરી.  

(3)  તસથટમમા ંસામાસય વહીવટ તવભાગના પત્રને આિારે થકીમ કોડ અપડેટ કરાવવાની કામગીરી  

(4)  Detail Head ને લગતી કામગીરી 
 

 

 



(14)     પેટા કહસાબનીશ-1:-  
               (1)  Digital Signature ને લગતી તમામ કામગીરી. 
                (2)  HRMSને લગતી તમામ કામગીરી. 
                (3)  On Line Billને લગતી તમામ કામગીરી.  

                (4)  Co-ordination ને લગતી કામગીરી.  
 

(15)     પેટા કહસાબનીશ-2:-  

              (1) IFMS Adminની કામગીરી. 
              (2) Special Subjectને લગતી કામગીરી. 
              (3) Budgetને લગતી કામગીરી. 
              (4) DSS/MISને લગતી તમામ કામગીરી. 
              (5) BANK તિા RBIને લગતી કામગીરી.  
 
(16)     પેટા કહસાબનીશ-3:-  
              (1) શાખાના વહીવટને લગતી કામગીરી. 
              (2) સાયબર ટે્રઝરીને લગતી કામગીરી. 
              (3) ઉપાડ અને વહેંચર્ી અતિકારીના કોડ બાબતની કામગીરી. 
             
 

(17)      પેટા કહસાનબીશ-4:- 
   (1)   ઇ-પેમેસટને લગતી તમામ કામગીરી. 
 

 (18)           જુનીયર કારકુન-1:-  

(1)   શાખામા ંઆવતા ંતમામ પત્રોની ઇનવડમ રીસથટરમા ંનોંિવાની કામગીરી. 

(2)  શાખાની લાયબે્રરીને લગતી કામગીરી  



 (19)     જુનીયર કારકુન-1:-  

 

(1)   શાખાના જાવક પત્રોની જાવક રીસથટરમા ંનોંિ કરવાની કામગીરી. 
(2)  માતસક તારીજ પત્રકો તૈયાર કરવાની કામગીરી.   

 

 
 

 
 

 
રેકડભ શાખા 

 
 

 
જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૧) અતિક્ષક (રેકડમ શાખા) 

 

કામગીરી :- 
(૧) ટેબલ નબંર-ર િી ૯ના સ૫ુરવીઝનની કામગીરી. 
(ર) અતિકારીશ્રીઓ સાિે ફાઈલો અંગે રૂબરૂ ચચામ માટેની કામગીરી. 
(૩) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી િયે ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા અંગેની કામગીરી. 
(૪) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 
 

 



ટેબલ ન ં૧. 
જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-ર) નાયબ કહસાબનીશ 
 

કામગીરી :- 
(૧) અત્રેની કચેરીની થ ટેશનરી, થ ટેશનરી થ ટોસમમાિંી લાવવાનુ,ં ઈસ ડસે ટ બનાવવાનુ ંતિા કચેરીમા ંફાળવવાનુ ંતેમજ જરૂર ૫ડે તે થ ટેશનરી ખરીદીને પરુી પાડવાની કામગીરી. 
(ર) કચેરીના સામાસ ય થ ટાસ ડડમ ફોમમ માટેનુ ંઈસ ડેસ ટ તૈયાર કરવુ ંતિા તેને લગતી તેની વહેંચર્ીનુ ંકાયમ તિા અસ ય શાખા માટે જરૂરીયાતનુ ંમટીરીયલ્ સ ખાનગી પે્રસ પાસે છપાવીને પરંુુ પાડવુ.ં 
(૩) કચેરી માટે ડેડથ ટોકની ખરીદી/ રીપેરીંગ વગેરે. 
(૪) કચેરી માટે ડેડથ ટોક રીસથ ટર તનભાવવુ.ં 
(૫) ૫રચરુર્ ખચમ અંગેની મજુંરીની કામગીરી. 
(૬) કચેરી ઉ૫યોગ માટે વથ તઓુની ખરીદી તિા તેની જાળવર્ી અંગેનુ ંકાયમ. 
(૭) પી.એ.ઓ., અમદાવાદ/ગાિંીનગર તિા ઈ.ડી.પી. સેલ માટે ડેડથ ટોક આટીકલ્ સની ખરીદી માટે મજુંરી આ૫વાનુ ંકાયમ. 
(૮) કસ ઝ્મેુબલસ રીસથ ટર તનભાવવાનુ ંતિા આટીકલ્ સની ખરીદીનુ ંકાયમ. 
(૯) રાજયની તતજોરી કચેરીઓ માટે ચેક છા૫કામ બાબતની સમરેડ કામગીરી. 
(૧૦) ડી.એ.ટી.કચેરી તિા તનયતં્રર્ હઠેળની કચેરીઓ માટે કેલક્લેુટર મશીનોની કામગીરી. 
(૧૧) વાહન વ્ યવથ િા અંગે ગાડીના થપેર પાટ્મસ, પેટ્રોલ, ઓઈલની ખરીદી માટે ઉપાડેલ ઉચ્ ચકબીલનુ ંતવગતવાર બીલ બીલ-બજેટ શાખામા ંમોકલવાનુ ંકાયમ તિા રોજીંદા કહસાબો રાખવાનુ ંકાયમ. 
(૧ર) ટી.સી. શાખાના ઈસ ડેસ ટ મજુબ ચેક છા૫વા અંગે કરાર કરવા અંગેની કામગીરી. 
(૧૩) ઝેરોક્ષ મશીન રીપેરીંગ તિા મેઈસ ટેનસ સ તિા તેની ચકાસર્ી કરવા બાબતની કાયમવાહી 
(૧૪) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી િયે ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા  અંગેની કામગીરી. 
(૧૫) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 
(૧૬) અતે્રની કચેરીના રેકડમની જાળવર્ી તેમજ તનકાલ ૫થ તી ઉ૫જ તિા જુની રેકડમ જરૂરીયાત મજુબ  શોિી આ૫વાની કામગીરી.  



(૧૭) અત્રેની કચેરીની ચબનવ૫રાશી ચીજવથ તઓુનો તનયમો અનસુાર ૫ઘ િતીિી તનકાલ કરવા અંગેની કામગીરી.  
 
 
 
 

 
ટેબલ ન ં૨. 

જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૩) પેટા કહસાબનીશ 
 

કામગીરી :- 
(૧) કો્ પ્ ્ ટુર, કો્ પ્ ્ ટુર થ ટેશનરી, કો્ પ્ ્ ટુર રીપેરીંગ તિા તેને લગતી આનષુાચંગક તમામ બાબતોની ઈ.ડી.પી. સેલ સાિે કરવાની િતી કામગીરી. 
(ર) અત્રેની કચેરીના ટેલીફોનને લગતી કામગીરી તેમજ અતે્રની કચેરીના અતિકારીશ્રીઓના તનવાસથ િાને ટેલીફોન ફાળવવાની મજુંરી અંગેનો ૫ત્રવ્ યવહાર તેમજ ટેલીફોન બીલો બીલ-બજેટ 

શાખાને મોકલવાની કામગીરી. 
(૩) અત્રેની કચેરીના ટાઈ૫ રાઈટર અંગેનુ ંરીપેરીંગ તિા તનયતં્રર્ની કચેરીઓ સકહત ટાઈ૫ રાઈટર યતં્ર તેમજ ડુપ્ લીકેટીંગ યતં્રની મજુંરીઓ અંગે તેમજ જજલ્ લા તતજોરી કચેરીઓ ખાતે બહારની 

વ્ યકકત પાસેિી ટાઈ૫ કામગીરીની દરખાથ તની મજુંરીઓ અંગે તિા અતે્રની કચેરીની સાયકલ રીપેરીંગ અંગેની કામગીરી. 
(૪) કચેરીના ઉ૫યોગ સારૂ વતમમાન૫ત્રો મગંાવવા અંગે. 
(૫) અતિકારીશ્રીઓ સાિે ફાઈલો અંગે રૂબરૂ ચચામ માટેની કામગીરી. 
(૬) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી િયે ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા અંગેની કામગીરી 
(૭) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 



 

 
ટેબલ ન ં૩. 

જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૩) પેટા કહસાબનીશ 
 

 
કામગીરી :- 
 

(૧) અત્રેની કચેરીની સીવીલ કામ, થ વચ્ છતા સફાઈ, પાર્ીની વ્ યવથ િા, વીજળી વ્ યવથ િા તેમજ નાના મોટા મરામતના કામો અંગેની કાયમવાહી વ્સગેરે 
(૨) આઉટ સોતસિગ ના કરાર/બીલના ચકુવર્ાની તમામ કામગીરી.  
(૩) આઉટ સોસમિી લીિેલ ૫ટાવાળા/ડ્રાયવર તવતવિ શાખામા ંગોઠવવા, હાજરીની નોંિ રાખવી વગેરે.  
(૪) શાસન-રેકડમ શાખાના કમમચારીઓના સી.એલ. રજા, વળતર રજાના કહસાબો તનભાવવા તેમજ હકકરજા કે મેડીકલ રજાના રીપોટમ બીલ-બજેટ શાખાને મોકલવાની કાયમવાહી. 
(૫) તવિાનસભા સત્ર દર્ યાન માન. તનયામકશ્રી તિા અતિકારીઓ માટે પ્રવેશ પાસ મેળવવા અંગેની કામગીરી. 
(૬) સતવિસ પોથટેજ થ ટે્પની ખરીદી તેનો કહસાબ અને શાખાઓને જરૂરી થ ટે્પસ પરુા પાડવાની કામગીરી તિા કટકકટોના કહસાબના મેળવર્ની કામગીરી. 
(૭) ખાતાની તનયતં્રર્ની જજલ્ લા કક્ષાની તેમજ તાલકુા કક્ષાની દર બે માસે આવતી દરેક ટેલીફોન બીલો અંગેની માકહતીની રીસથ ટરમા ંનોંિ રાખવાની કામગીરી. 
(૮) જજલ્ લા કચેરીઓ ખાતેની ટેલીફોનને લગતી બાબતો તિા એસ.ટી.ડી.લોકની પાચ ચાત મજુંરીઓ તેમજ જજલ્ લા તતજોરી કચેરીઓ ખાતે ઈસ ટરકોમની મજુંરીઓ અંગેની કામગીરી. 
(૯) તનયતં્રર્ની કચેરીઓના જજલ્ લા અતિકારીઓના તવગતવાર બીલનાપ્રમાર્૫ત્રો ઈથ ્  ુકરવા બાબત 
(૧૦) જજલ્ લા અતિકારીઓએ ઉચ્ ચક બીલિી ઉપાડેલ નાર્ા ંતવગતવાર બીલોમા ંપ્રતતસકહ કરાવી જજલ્ લા અતિકારીઓને મોકલી આ૫વા બાબત. 
(૧૧) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી આવેિી ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા  અંગેની કામગીરી. 
(૧ર) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 
(૧૩) કચેરીના રીનોવેશની કામગીરી. 



 
 



 

 

ટેબલ ન ં૪. 
જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૩) પેટા કહસાબનીશ 

 

 
કામગીરી :-  

 

(૧) તાબાની કચેરીના ડેડથ ટોક તનકાલના મજુંરીની કામગીરી.  
(૨) અંદાજ પત્રની નવી બાબતો. 
(૩) જજલ્ લા કચેરીઓ માટે ફતનિચર રીપેરીંગ તિા નવા ખરીદવા માટે ડેડથ ટોક આટીકલ્ સ કસ ડમ કરવા મજુંરી આ૫વી  
(૪)  અસ્ગ્નશામક યતં્રો, થ ટ્રોંગરૂમ આગળ રેતી ભરી રાખવા માટે ડોલો, રીફીલ તવગેરે ખરીદવાની મજુંરી બાબત. ડેડથ ટોક આટીકલ્ સને લગતી બિી બાબતો. 
(૫) ખાતાકીય સતમતતના પ્રચ નોની કામગીરી, એકશન પ્ લાન અંગે. 
(૬) ટાઈપીથ ટોને ખાસ ૫ગાર અંગ,ે વહીવટી તનરીક્ષર્ અંગે, શાખાની બજેટ કામગીરી. 
(૭) કચેરીમા ંયોજાયેલ બેઠકોની કાયમવાહી નોંિમા ંદશામવેલ શાખાના મદૃુાઓની પતુમતા બાબત. 
(૮) નવી શરૂ િયેલ/ િનાર પેટા તતજોરી કચેરીઓ માટે જરૂરીયાત મજુબ ફતનિચર તેમજ અસ ય વથ તઓુ પરુી પાડવા બાબત/ખરીદી બાબતની મજુંરીઓ અંગેની કામગીરી.  
(૯) આર. ઓ. પ્લાટં ખરીદવા બાબતની મજુંરી 
(૧૨) જજલ્ લા કચેરીઓ માટે કદવાલ ઘકડયાળો, સાયકલો વગેરેને મજુંર કરવા બાબત. 
(૧૩) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 
 



  
ટેબલ ન ં૫. 

જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૩) પેટા કહસાબનીશ 

 

કામગીરી :- 
 
 
                            નાર્ા તવભાગ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
ટેબલ ન ં૬. 

જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૪) જુનીયર કલાકમ 
 

કામગીરી :- 
 
 



                            નાર્ા તવભાગ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ટેબલ ન ં૭. 

જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૪) જુનીયર કલાકમ 
 

કામગીરી :- 
(૧) શાખાના કમમચારીઓ દ્વારા આ૫વામા ંઆવતા મસુદ્દા નોંિ, ૫ત્રકો ટાઈ૫ કરવા અંગેની કામગીરી. 
(ર) શાખામા ંફાળવેલ કો્ પ્ ્ ટુરની થ ટેશનરી મગંાવવા ઈસ ડેસ ટ મોકલવાની કામગીરી. 
(૩) શાખામા ંફાળવેલ કો્ પ્ ્ ટુર દુરથ ત કરવા અંગેની કાયમવાહી. 
(૪) કો્ પ્ ્ ટુરમા ંઉ૫યોગમા ંલેવામા ંઆવેલ માકહતીની સોફટકોપી તૈયાર કરવી તિા તવભાગમા ંજરૂર જર્ાયે ઈસ થ ટોલ કરવા અંગેની કામગીરી. 
(૫) માકહતી થ ટોર કરવા અંગે ફલોપી/સી.ડી. મેળવવા અંગેની કામગીરી. 
(૬) અતિકારીશ્રીઓ સાિે ફાઈલો અંગે રૂબરૂ ચચામ માટેની કામગીરી. 
(૭) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી િયે ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા  અંગેની કામગીરી. 
(૮) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 

 



 

 
ટેબલ ન ં૮. 

  રીસથટ્રી 
જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૪) જુનીયર કલાકમ 

 

કામગીરી :- 
 

(૧) સામાસ ય ટપાલ આવ્ યેિી ફોડાવીને શાખાઓ વાર છુટી પાડી પીીસઅન હોલના શાખાઓના ખાનામા ંરાખવી અને રોજ સાજંે ૪ કલાક ૫હલેા દરેક શાખાના રીસથ ટ્રી કલાકમ લઈ જાય તે અંગ ે
ઘ યાન રાખવ ુઅને ન લઈ જાય તો તેની ફરીયાદ આ સાિે સકંળાયેલા સીનીયર કલાકમને કરવી. 

(ર) રીસથ ટર પોથટ/એ.ડી., ખાનગી, અિમસરકારી, સેવાપોિીઓવાળા ૫ત્રો, આવી ટપાલ જે તે રીસથ ટરમા ંચઢાવી જે તે શાખાને ૫હોંચાડવાની તેમજ જે તે શાખાના આર.સી.ની સહી લેવી. 
(૩) ઉ૫રોકત બસ ને પ્રકારની ટપાલ જે તે શાખાના કારકુન લઈ ગયા બાદ તેમના ઈસ વડમ રીસથ ટરે નોંઘ યા બાદ તેની એક કાબમન કોપી તેઓ પાસેિી બીજા કદવસે મેળવી લેવી અને ઉકત ટપાલ 

આ૫તી વખતે ગર્ત્રી કરવાની ખાસ કાળીસ રાખવી. 
(૪) દરરોજ સેસ ટ્રલ રીસથ ટ્રીમાિંી આવતી સરકારશ્રીની ટપાલ ૫ટાવાળા મારફતે મગંાવી લેવી અને માકીગ માટે અતિક્ષકશ્રીને રજુ કરવી. 
(૫) સરકારશ્રીની ટપાલ માકમ કયામ ૫છી પાછી મળતા સઘળી ટપાલ સરકારશ્રીના ટપાલ રીસથ ટરે ચઢાવી તનયામકશ્રી, સં્ કુત તનયામકશ્રીને વચંાર્ એિમ મકુવી અને ૫રત આવે તેનુ ંખાસ ઘ યાન 

રાખવુ ંતિા જે તે શાખાના આર.સી.ની સહી લઈ ફાળવર્ી કરવી. 
(૬) ટપાલ કઈ શાખાની છે ત ેસદંભમમા ંકોઈ મચુ કેલી ઉ૫તથ િત િાય તો પ્રિમ આ સાિે સકંળાયેલા પેટા કહસાબનીશનો સ૫ંકમ સાિવો અને તેમ છતા તનરાકરર્ ન આવ ેતો અતિક્ષકશ્રીનો સ૫ંકમ 

સાિવો. 
(૭) શાસન-રેકડમ શાખાને લગતી સરકારી, અિમ સરકારી ૫ત્રો તેમજ સામાસ ય ૫ત્રવ્ યવહાર રોજે રોજ અતિક્ષકશ્રી તેમજ કહસાબી અતિકારીશ્રી સમક્ષ મકુવા અને ૫રત આવ્ યિેી જે તે રીસથ ટરોમા ં

બિી ટપાલ ચઢાવી જે ત ેસીનીયર કલાકમને ફાળવર્ી કરવી. 
(૮) મકહનો પરુો િતા શાસન-રેકડમ શાખાનો માસીક એરીયસમ રીપોટમ  તૈયાર કરવો અને અતિક્ષકશ્રી સમક્ષ તા.૧ િી તા.૫ સિુીમા ંરજુ કરવા તકેદારી રાખવી. 
(૯) જુના રેકડમને લગતી કામગીરીમા ંસીનીયર કલાકમ સાિે મળીને સઘળી કામગીરી પરુ્મ કરવી. 



(૧૦) અતિકારીશ્રીઓ સાિે ફાઈલો અંગે રૂબરૂ ચચામ માટેની કામગીરી. 
(૧૧) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી િયે ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા  અંગેની કામગીરી. 
(૧ર) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 
 
 

ટેબલ ન ં૯. 
.જગ્ યા/ ટેબલ (ગ૫ૃ-૪) જુનીયર કલાકમ 

 

 
કામગીરી :- 
 
(૧) કચેરીની જુદી જુદી શાખાઓમાિંી આવતી રવાનગી માટેની ટપાલ સહી કરીને થ વીકારવી, જેમાિી સરકારશ્રીને મોકલવાની ટપાલ, રીસથ ટર એ.ડી.િી મોકલવાની ટપાલ જુદી પાડવી અને 

બાકી રહતેી ટપાલોમાિંી તનયતં્રર્ની કચેરીઓમાનંી ટપાલો કચેરીવાર અલગ કરવી તેમજ અસ ય ટપાલો સબંતંિત કચેરીઓને મોકલવાની કામગીરી, તેના કવર તૈયાર કરવા,ં તેનુ ંવજન 
કરી ટીકીટો કેટલા કકિંમતની લગાવવી તે નકકી કરી રીસથ ટરમા ંકવરવાર ટીકીટની નોંિર્ીની કામગીરી. 

(ર) ફે્રસ કીંગ મશીનિી કવરો ઉ૫ર ટીકીટોની છા૫ પાડવાની કામગીરી. 
(૩) સતવિસ પોથટેજ થ ટે્પ તેમજ ફે્રસ કીંગ મશીનના વ૫રાશના કહસાબો રોજે રોજ તૈયાર કરી પેટા કહસાબનીશ/કહસાબનીશની સહીમા ંમકુવાની કામગીરી. 
(૪) સેસ ટ્રલ રીસથ ટ્રીની ટપાલો તિા સરકારશ્રીમા ંમોકલવાની ટપાલોના કવરો તયૈાર કરી ૫ટાવાળા મારફત સેસ ટ્રલ રીસથ ટ્રી ખાતે મોકલવાની કામગીરી. 
(૫) ફે્રસ કીંગ મશીનમા ંરકમ પરુાવવા જવાની કામગીરી તેમજ ફે્રસ કીંગ મશીન સતવિસમા ંલઈ જવાની કામગીરી. 
(૬) કચેરીની થ િાતનક ટપાલો ૫હોંચ૫્ોિીમા ંનોંિી ૫ટાવાળા મારફત મોકલવાની કામગીરી. 
(૭) અતિકારીશ્રીઓ સાિે ફાઈલો અંગે રૂબરૂ ચચામ માટેની કામગીરી. 



(૮) અતિકારીશ્રીઓ માટે ગાડીની માગંર્ી િયે ડ્રાઈવરોને બોલાવવા જવા તિા વાહનની વ્ યવથ િા  અંગેની કામગીરી. 
(૯) કહસાબી અતિકારીશ્રી તરફિી જે કાઈ વિારાની કામગીરી સોં૫વામા ંઆવે તે. 
 

 
 
 િાલીમ શાખા  
 
િાલીમ અતધકારી (િગભ-૧) 
(૧)  વાતષિક તાલીમ કાયમકમૂ તૈયા૨ કરી તે મજુબ તાલીમ કાયમક્રમો ગોઠવી તાલીમ આ૫વી તિા    
       તનષ્ર્ાતં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓની યાદી તૈયા૨ કરાવવી. 
(૨)    તાલીમ કાયમક્રમ અંતગમત વ્યાખ્યાન લેવાની કામગીરી.  
(૩)   તાલીમાિીઓને અદ્યતન તાલીમ સાકહત્ય પરુૂ પાડવાનુ ંતિા ખાતાકીય ૫રીક્ષાના સદંભમમા ંતાલીમ  
       કેસદૂ ઘવારા તાલીમાિીઓની પ્રવમ ૫રીક્ષા યોીસ તેઓને ખાતાકીય ૫રીક્ષા માટે તૈયા૨ કરાવવાની છે.  
(૪)   વુમુા ંદરેક તાલીમ કાયમકમૂોના અંતમા ંતાલીમાિીઓ પાસેિી સચૂનો મેળવી તેનુ ંપ્રથુ્િક૨ર્ કરી  
       સારા  સચૂનોનો અમલ ક૨વાની કામગીરી. 

(૫)    ખાતાના વગમ-૩ ના કમમચારીઓને લગતી તસતનયોરીટીને લગતી બાબતો તાલીમ અતિકારી વગમ-૧  
        ઘવારા  સભંાળવામા ંઆવે છે.  

         
       હિસાબી અતધકારી (િગભ-૨) 
        (૧)   કહસાબી અતિકારી વગમ-૨ ઘવારા  તાલીમ કાયમક્રમમા ંમદદરૂપ િવુ.ં 



        (૨)    શાખાની કહસાબી તેમજ વહીવટી બાબતોમા ંમદદરૂપ િવુ.ં 
        (૩)    કહસાબી અતિકારી (વગમ-૨) દ્વારા કોટમને લગતી બાબતોની કામગીરી સભંાળવામા ંઆવે છે.  
        (૪)    ખાતાકીય પકરક્ષા તેમજ તાલીમાતં પકરક્ષાની કામગીરીમા ંમદદરૂપ િવુ.ં  
 

િાલીમ અતધિક-    

 
(૧)  વાતષિક તાલીમ કાયમકમૂ મજુબ તાલીમવગોનુ ંઆયોજન ક૨વામા ંતાલીમ અતિકારીને મદદરૂ૫ િવાની   
      કામગીરી  
(૨)  તાલીમ કેસદૂમા ંઆમતંત્રત વ્યાખ્યાતાઓ હાજ૨ ૨હી શકે તે માટે જરૂરી વ્યવથિા ગોઠવવી. 

(૩)  તાલીમાતં ૫રીક્ષાનુ ંસચંાલન ક૨વુ.ં  
(૪)  તાલીમ સબંતંિત સ૨કા૨શ્રીને ક૨વાની દ૨ખાથતો / ૫ત્ર વ્યવહા૨ની કામગીરી   
(૫)  તાલીમનુ ંથટડી મટીરીયલ અદ્યતન બનાવવા જરૂરી કામગીરી ક૨વી. 
 
સબ-ઓહડટ૨   
 
(૧) તાલીમ કાયમકમૂ મજુબ ફાઈલ તૈયા૨ ક૨વી.  
(૨) તાલીમ વગો માટે ૫સદંગી પામેલ કચેરીઓને તાલીમ કાયમકમૂની જાર્ ક૨વી,  
(૩) તાલીમ માટે આમતં્રર્ આપેલ વ્યાખ્યાતાને તાલીમ વગમના  તાસની ૫ત્ર ઘવારા  જાર્ ક૨વી   
(૪) તાલીમ અંગે બજેટ તૈયા૨ ક૨વુ,ં  



(૫) માનદ વ્યાખ્યાતાને માનદ વેતનના ચકુવર્ાના હુકમો તૈયા૨ ક૨વા.  
(૬) માતસક પ્રગતત અહવેાલ તૈયા૨ ક૨વો  

     (૭) તાલીમકેસદૂ હથતક સભંાળવામા ંઆવતી લાયબે્રરીના પથુતકોની ફાળવર્ી ૫૨ત મેળવવાની અને  
          પથુતકોની  યોગ્ય જાળવર્ી તિા ભૌતતક ચકાસર્ીને લગતી કામગીરી   

(૮) તાલીમ કાયમકમૂ માટે ચા-કોફી-ચબન્દ્થકટના  ખચમ માટે ઉચ્ચકબીલિી ઉગવેલ નાર્ાનંો કહસાબ  
     તનભાવવાની કામગીરી તિા  રોકડ જાળવર્ીની કામગીરી 
 
જુ.કલાકભ -કમ-ટાઈપીસ્ટ 
(૧)  તાલીમ અતિકારી તિા તાલીમ અતિક્ષકની સચુના મજુબની કામગીરી  
(૨)  તાલીમના હુકમો, આમતં્રર્ ૫ત્રો, માનદવેતન હુકમો, તવગેરે ટાઈ૫ ક૨વાની કામગીરી  
(૩)  ૫ત્રો ટપાલમા ં૨વાના ક૨વાની તિા ટપાલ થવીકા૨વાની કામગીરી.  
(૪)  તાલીમ કેસદૂમા ંઆવેલ તાલીમ અતિકારી સમક્ષ ટપાલ વચંાર્મા ંમકૂવાની તિા તેને આનસુચંગક  
      કામગીરી. 
(૫)  શાખા અતિકારી ત૨ફિી સોં૫વામા ંઆવતી અસય કામગીરી.  
        પગાર ચકાસર્ી એકમ:  

       
પત્રક-અ 

(૧) સરકારશ્રી નાર્ા તવભાગના તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાકં: તસમ-૨૦૨૦૦૯-૧૮૪૭-ઘ, િી ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર સિુારર્ા) તનયમો-૨૦૦૯ (આર.ઓ.પી.-૨૦૦૯) અસવયે િયેલ 
પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ીની કામગીરી આ કચેરી હથતકના “પગાર ચકાસર્ી એકમ”ને તા.૧/૦૪/૧૫ િી સોંપયેલ છે. 
આર.ઓ.પી.-૨૦૦૯ની પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ી માટેના પગાર ચકાસર્ી એકમની કમમચારીવાર િતી કામગીરીની તવગત: 



(અ) કહસાબી અતિકારી: ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર સિુારર્ા) તનયમો-૨૦૦૯ (આર.ઓ.પી.-૨૦૦૯) અસવયે િયેલ પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ી અિે પેટા કહસાબનીશ/નાયબ કહસાબનીશ દ્વારા 
ઓનલાઈન રજુ િતા ંકેસની પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ીની કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.   
(બ) પેટા કહસાબનીશ./નાયબ કહસાબનીશ: ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર સિુારર્ા) તનયમો-૨૦૦૯ (આર.ઓ.પી.-૨૦૦૯) અસવયે િયેલ પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ી અિે ઓનલાઈન રજુ િતા ં
કેસની પ્રાિતમક ચકાસર્ીની કામગીરી 
(ક) જુતનયર કલાકમ : ઓનલાઈન રજુ િયેલ કેસ જે તે પેટા કહસાબનીશ/નાયબ કહસાબનીશને ચકાસર્ી માટે કેસની ફાળવર્ીની કામગીરી તિા સેવાપોિીમા ંલગાવવા માટેના થટીકર કાઢી આપવાની 
કામગીરી કરવામા ંઆવે છે.      
 
(૨) સરકારશ્રી નાર્ા તવભાગના તા.૪/૦૨/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાકં: તસમ-૨૦-૨૦૧૪-૨૮૧૧-ઘ, િી રાજ્ય સરકાર/પચંાયત/સહાયક અનદુાન મેળવતી સથંિાના કમમચારીઓની ઉચ્ચત્તર પગાર 
િોરર્ તિા થટેપીંગ અપ અસવયે િયેલ પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ીની કામગીરી આ કચેરી ખાતેના “પગાર ચકાસર્ી એકમ” ને તા.૧/૦૪/૨૦૧૫ િી સોંપાયેલ છે. 
ઉચ્ચત્તર પગાર િોરર્ અસવયે િયેલ પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ી માટેના પગાર ચકાસર્ી એકમની કમમચારીવાર િતી કામગીરીની તવગત: 
(અ) કહસાબી અતિકારી (વગમ-૧): વગમ-૨ િી ઉપરના પગાર િોરર્મા ંઉચ્ચત્તર પગાર િોરર્ મળેલ હોય તે કેસની પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ીની કામગીરી, પગાર ચકાસર્ી એકમની કામગીરીનુ ં
તનયત્રર્, આયોજનને લગતી કામગીરી 
(બ) કહસાબી અતિકારી (વગમ-૨): વગમ-૨ કે તેિી નીચેના પગાર િોરર્મા ંઉચ્ચત્તર પગાર િોરર્ મળેલ હોય તે કેસની પગાર બાિંર્ીની ચકાસર્ીની કામગીરી 
(ક) અતિક્ષક: પેટા કહસાબનીશ./નાયબ કહસાબનીશ દ્વારા રજુ કરેલ કેસની ચકાસર્ીની કામગીરી    
(ડ) પેટા કહસાબનીશ/નાયબ કહસાબનીશ: ઉચ્ચત્તર પગાર િોરર્ અસવયે િયેલ પગાર બિંર્ીના કેસની ચકાસર્ીની પ્રાિતમક કામગીરી. 
(ઈ) જુતનયર કલાકમ : તવતવિ કચેરી દ્વારા રજુ િયેલા કેસની ઈનવડમ/આઉટવડમની કામગીરી    
 
                                                                         સં્ કુ્ત તનયામક 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

તનયમ સાંગ્રિ-૩ 
તનિભય લેિાની પ્રહકયામાાં અનસુરિાની કાયભપધ્ધતિ. 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ ાઓ અંગે તનિભય લેિા માટે કઈ 
કાયભ૫ઘ્ધતિ અનસુ૨િામાાં આિે છે ? 
 

આ ખાિાની કામગીરીને લિમાાં લેિાાં તનિભય લેિા માટે પ્રશ્ન અનસુા૨ નીચે મજુબના તનયમોને અનસુા૨િામાાં 
આિે છે.  
૧) ગજુરાિ નાિાાંકીય તનયમો-૧૯૭૧ 
૨) ગજુરાિ મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨ 
૩) ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦ 
૪) મુાંબઈ આકસ્સ્મક ખચભ તનયમો-૧૯૫૯ 
૫) ગજુરાિ રાજ્ય સેિા (િિભણ ૂાંક િથા તશસ્િ અને અપીલ) ના તનયમો-૧૯૭૧ 
૬)સામાન્ય ર્તિષ્યતનતધ તનયમો 
૭) નાિાાંકીય સત્તા (સો૫િી)ના તનયમો ૧૯૯૮ ની જોગિાઈઓ િથા સ૨કા૨શ્રીના િખિો િખિના ૫હર૫ત્રો/ ઠરા 
િો અન્િયે કાયભ૫ઘ્ધતિ અનસુ૨િામાાં આિે છે.  
 

૯.૨ અગત્યની બાબિો માટે કોઈ ખાસ તનિભય લેિા 
માટેની દસ્િાિેજી કાયભ૫ઘ્ધતિ/ઠરા િેલી 
કાયભ૫ઘ્ધતિઓ તનયમ મા૫ દાંડો/તનયમો કયા કયા 
છે ? તનિભય લેિા માટે કયા કયા સ્િરે તિચા૨ 
ક૨િામાાં આિે છે.  

ઉ૫૨ ૯.૧ માાં ઉલ્લેખ કરેલ તિગિે તનિભય લેિામાાં આિે છે.  

૯.૩ તનિભયને જનિા સધુી ૫િોંચાડિાની કઈ વ્યિસ્થા આ ખાિાને લગિી કામગીરી સ૨કારી કચેરીઓ, તનવ  ત્ત સ૨કારી અતધકારી/કમભચારી સાથે સાંકળાયેલ છે. િેમજ 



છે ?  જનિા સાથે સીધો સાં૫કભ નિીિિ િોય વ્યહકિગિ હકસ્સામાાં ૫ત્ર વ્યિિા૨થી માિીિી આ૫િામાાં આિે છે િે 
ઉ૫રાાંિ જાિ૨ે જનિા માટે પે ન્શન૨ની િયાિીની ખરા ઈ, પનુઃ લગ્ન અંગેનુાં પ્રમાિ૫ત્ર મોકલી આ૫િા માટે 
પનુઃ તનયહુકિ મેળિેલ નથી, આિક આધારીિ કુટુાંબ પે ન્શન આિકની મયાભદાથી આિક િધિી નથી િેવુાં 
પ્રમાિ૫ત્ર િગેરે માિીિી ખાિા દ્વારા  સ્થાતનક િિભમાન ૫ત્રોમાાં સમયાાંિરે આ૫િામાાં આિે છે.  

૯.૪ તનિભય લેિાની પ્રહકયૂામાાં જેના માંિવ્ય લેિાના છે 
િે અતધકારીઓ કયા છે ?  

હિસાબી અતધકારી, 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 

૯.૫ તનિભય લેના૨ અંતિમ સત્તાતધકારી કોિ છે ?  તનયામક 
 

૯.૬ જે અગત્યની બાબિો ઉ૫૨ જાિ૨ે સત્તા અતધકારી 
દ્વારા  તનિભય લેિામા આિે છે િેની માિીિી 

સામેલ શાખાઓની તિગિો અનસુા૨ 

શાશન રા.પ. શાખા (A) 

ક્રમ નાંબર  તિગિ 

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ છે તે તવષય ૧)બદલી 
૨)બઢિી,  
૩)પ્રતિતનયહુકિ 
૪)સીનીયોરીટી,  
૫)તનવ  તત્ત,  
૬)અ૫હર૫કિ તનવ  તત્ત-સમીિા,  



૭)ખાિાકીય િપાસ િથા તશિાત્મક કાયભિાિી,  
૮)સ્ટેપીંગ-અ૫,  
૯)ડીમડેઈટ, ૫ગા૨ બાાંધિી,  
૧૦)ખાનગી અિિેાલ ફાઈલો તનર્ાિિી  
૧૧)ખાનગી અિિેાલ તિરૂઘ્ઘ ્નોંધની જાિ,  
૧૨)૨જા માંજુરી   
૧૩)રાજ્ય બિા૨ મસુાફરી,  
૧૪)ખાસહકસ્સા િરીકે લીધેલ િબીબી સા૨િા૨, 
૧૫)ઉચ્ચ ૫ગા૨ ધો૨િ,  
૧૬)પે ન્શન,  
૧૭)િિીિટી કામકાજ સામેના કોટભ કેસો અંગે પારા િાઈઝ રીમાકભસો,  
૧૮)તિધાનસર્ા પ્રશ્નોના સાંકલન,  
૧૯)સેિા તનયમો સાંદરે્ માગભદશભન, (િાબાની કચેરીઓ માટે) 
તિર્ાગ દ્વારા  માંગાિિામાાં આિિી િિીિટી પ્રહકયૂા સાંદરે્ની સાંકલીિ માિીિી મોકલિી. 
૨૦) માિીિી (મેળિિાના) અતધતનયમ-૨૦૦૫ અંિભગિની સઘળી કામગીરી. 

માગમદશમક સચૂન/કદશા તનદેશ જો કોઈ 
હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ િેમજ નાિાાં તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ 
માગભદશભન િથા તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨ સધુારેલ ઉ.૫.ધો. અંગેના િા.૧૬-૮-૯૪ ના ઠરા િની જોગિાઈઓ 
િેમજ આરોગ્ય અને ૫હરિા૨ કલ્યાિ તિર્ાગના િબીબી સા૨િા૨ અંગેના તનયમો. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ તિષયો પૈકી િગભ-૧ જુનીય૨ ડયટુી િેમજ સીનીય૨ ડયટુીના અતધકારીઓના હકસ્સામાાં તનયામકશ્રીની ર્લામિ/ દ૨ખાસ્િને અનલુિીને સ૨કા૨શ્રી 
નાિાાં તિર્ાગને આખરી સત્તા.  



૨)ખાિાના સીધા તનયાંત્રિ િઠેળના િગભ-૧ િથા િગભ-૨ ના અતધકારીઓની ૨જા માંજુરી અંગેની સત્તા સો૫િીના તનયમો અન્િયે તનયિ મયાભદામાાં ૨જાઓ માંજુ૨ 
ક૨િાની િોદ ાની રૂએ તનયામકશ્રીને સાંપ્રિભ સત્તા.  
૩)િગભ-૨ ના અતધકારીઓની બદલી- તનમણ ૂાંક/ પ્રતિતનયહુકિની સાંર્૫િભ સત્તા. 
૪) બાકીના િમામ તિષયો માટે ખાિાના િડાની રૂએ મળેલ સત્તાઓ અનસુા૨ અમલના તનિભય માટે તનયામકશ્રીને સાંપ્રિભ સત્તાઓ છે.  
૫)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, િિીિટી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ)  
 
િેમજ સાંયકુિ તનયામકશ્રી દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને આધીન િે અંગેના 
આદેશો અનસુા૨ ૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ંસકંળાયેલ 
અતિકારીઓનો હોદૃો 

િિીિટી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 
સ૨કા૨શ્રીના  નાિાાં તિર્ાગ 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ અતિકારીઓના સ૫ંકમ 
અંગેની માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન હોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીલ ક૨વી ?  

સ૨કા૨શ્રીના નાિાાં તિર્ાગ 

 

 શાશન ણબ.રા.પ.-૧ શાખા (B) 



ક્રમ નાંબર  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ છે તે તવષય ૧)બદલી 
૨)બઢિી,  
૩)પ્રતિતનયહુકિ 
૪)રોસ્ટ૨ ૨જીસ્ટ૨,  
૫)તનવ  તત્ત,  
૬)અ૫હર૫કિ તનવ  તત્ત-સમીિા,  
૭)ખાિાકીય િપાસ િથા તશિાત્મક કાયભિાિી,  
૮)સ્ટેપીંગ-અ૫,  
૯)ડીમડેઈટ, ૫ગા૨ બાાંધિી,  
૧૦)ખાનગી અિિેાલ ફાઈલો તનર્ાિિી  
૧૧)ખાનગી અિિેાલ તિરૂઘ્ઘ ્નોંધની જાિ,  
૧૨)૨જા માંજુરી   
૧૩)ફ૨જીયાિ રા િ જોિાનો સમય,  
૧૪)ખાસહકસ્સા િરીકે લીધેલ િબીબી સા૨િા૨, 
૧૫)ઉચ્ચ ૫ગા૨ ધો૨િ,  
૧૬)ખાિાની જગ્યાઓ/ િાંગામી જગ્યાને લગિી બાબિો,  
૧૭)િિીિટી કામકાજ સામેના કોટભ કેસો અંગે પારા િાઈઝ રીમાકભસો,  
૧૮)તિધાનસર્ા પ્રશ્નોના સાંકલન,  



માગમદશમક સચૂન/કદશા તનદેશ જો કોઈ 
હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ િેમજ નાિાાં તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ર્૨િી તનયમો, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો 
િેમજ અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ માગભદશભન િથા તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨, ગજુરાિ રાજ્ય સેિા 
(િિભણ ૂાંક િથા તશસ્િ અને અપીલ) ૧૯૭૧,  સધુારેલ ઉ.૫.ધો. અંગેના િા.૧૬-૮-૯૪ ના ઠરા િની જોગિાઈઓ િેમજ આરોગ્ય 
અને ૫હરિા૨ કલ્યાિ તિર્ાગના િબીબી સા૨િા૨ અંગેના તનયમો. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ િમામ તિષયો માટે ખાિાના િગભ-૩ ના િમામ કમભચારીઓના હકસ્સામાાં િાબાની કચેરીઓ િ૨ફથી મળેલ દ૨ખાસ્િો 
અંગે િમામ સેિા તિષયક બાબિો અંગે તનિભય લેિાની સાંપ્રિભ સત્તા તનયામક િરીકે ખાિાના િડા અને તનમણ ૂાંક અતધકા૨ની રુએ 
પ્રાપ્િ સત્તા અનસુા૨ તનયામકશ્રી કિાએ તનિભય લેિામાાં આિે છે.  
૨)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, િિીિટી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ) િેમજ 
સાંયકુિ તનયામકશ્રી દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને 
આધીન િે અંગેના આદેશો અનસુા૨ ૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ંસકંળાયેલ 
અતિકારીઓનો હોદૃો 

િિીિટી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 
સ૨કા૨શ્રીના  નાિાાં તિર્ાગ 
 
 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ અતિકારીઓના સ૫ંકમ 
અંગનેી માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  



ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન હોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
 



શાશન.ણબ.રા.પ.-૨શાખા (C) 

ક્રમ નાંબર  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ છે તે તવષય ૧)સીધી ર્૨િી 
૨)બઢિી,  
૩)પ્રતિતનયહુકિ 
૪)રોસ્ટ૨ ૨જીસ્ટ૨,  
૫)તનવ  તત્ત,  
૬)અ૫હર૫કિ તનવ  તત્ત-સમીિા,  
૭)ખાિાકીય િપાસ િથા તશિાત્મક કાયભિાિી,  
૮)સ્ટેપીંગ-અ૫,  
૯)ડીમડેઈટ, ૫ગા૨ બાાંધિી,  
૧૦)ખાનગી અિિેાલ ફાઈલો તનર્ાિિી  
૧૧)ખાનગી અિિેાલ તિરૂઘ્ઘ ્નોંધની જાિ,  
૧૨)૨જા માંજુરી   
૧૩)ફ૨જીયાિ રા િ જોિાનો સમય,  
૧૪)ખાસહકસ્સા િરીકે લીધેલ િબીબી સા૨િા૨, 
૧૫)ઉચ્ચ ૫ગા૨ ધો૨િ,  
૧૬) પે ન્શનને લગિી કામગીરી  
૧૭)િિીિટી કામકાજ સામેના કોટભ કેસો અંગે પારા િાઈઝ રીમાકભસો,  



૧૮)તિધાનસર્ા પ્રશ્નોના સાંકલન,  

માગમદશમક સચૂન/કદશા તનદેશ જો કોઈ 
હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ િેમજ નાિાાં તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ર્૨િી તનયમો, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો િેમજ 
અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ માગભદશભન િથા તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨, ગજુરાિ રાજ્ય સેિા (િિભણ ૂાંક 
િથા તશસ્િ અને અપીલ) ૧૯૭૧,  સધુારેલ ઉ.૫.ધો. અંગેના િા.૧૬-૮-૯૪ ના ઠરા િની જોગિાઈઓ િેમજ આરોગ્ય અને ૫હરિા૨ 
કલ્યાિ તિર્ાગના િબીબી સા૨િા૨ અંગેના તનયમો. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ િમામ તિષયો માટે ખાિાના િગભ-૩ ના િમામ કમભચારીઓના હકસ્સામાાં િાબાની કચેરીઓ િ૨ફથી મળેલ દ૨ખાસ્િો અંગે 
િમામ સેિા તિષયક બાબિો અંગે તનિભય લેિાની સાંપ્રિભ સત્તા તનયામક િરીકે ખાિાના િડા અને તનમણ ૂાંક અતધકા૨ની રુએ પ્રાપ્િ સત્તા 
અનસુા૨ તનયામકશ્રી કિાએ તનિભય લેિામાાં આિે છે.  
૨)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, િિીિટી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ) િેમજ 
સાંયકુિ તનયામકશ્રી દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને 
આધીન િે અંગેના આદેશો અનસુા૨ ૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ંસકંળાયેલ 
અતિકારીઓનો હોદૃો 

િિીિટી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 
સ૨કા૨શ્રીના  નાિાાં તિર્ાગ 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ અતિકારીઓના સ૫ંકમ 
અંગેની માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 
ઈ-મેઈલ એડ્રસઃ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  



ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન હોય તો કયા ં
અને કેવી રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

શાશન રેકડભ શાખા (D) 

ક્રમ નાંબર  તિગિ 

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ છે 
તે તવષય 

૧) ડેડ સ્ટોકની ખરીદી, િાબાની જજલ્લા કચેરીઓ સહિિ. 
૨) કચેરીના ણબલ્ડીંગની તનર્ાિિી. 
૩) રેકડભની જાળિિી/ તનર્ાિિી 
૪) માઈક૨ / નોન માઈકટ૨ ચેકના છા૫કામ બાબિ. 
૫) ટેલીફોનની માંજુરીઓ 
૬) સ્ટેશનરી ફોર્મસભ, ઈન્ડેન્ટ િગેરે 
૭) કચેરીના ઈલેકરોનીક સાધનોની તનર્ાિિી 
૮) સ૨કારી િાિનોની તનર્ાિિી 
૯) િાબાની કચેરીઓના સીિીલ/ િીજળી કામની િિીિટી  
   માંજુરી. 
૧૦) કચેરી ઉ૫યોગી ચીજ િસ્તઓુની ખરીદી. 
૧૧) િમામ કચેરીઓમાાં મકાન ર્ાડ ેરા ખિાની માંજુ૨ઓ. 

માગમદશમક સચુન /કદશા તનદેશ 
જો કોઇ હોયતો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ ,નાિાાં તિર્ાગ, ઉદ્યોગ ખાિ અને તિજળી તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો 
િેમજ અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ માગભદશભન િથા તિષયને અનરુૂ૫ મુાંબઈ આકસ્સ્મક ખચભના તનયમો ૧૯૫૯ િથા નાિાાંકીય સત્તા સો૫િી તનયમો-
૧૯૯૮ના તનયમો. 



અમલની પ્રકક્રયા  ૧)ઉ૫રોકિ િમામ બાબિો અંગે જજલ્લા કિાએથી મળેલ દ૨ખાસ્િો અન્િયે નાિાાંકીય સત્તાઓ તનયામકશ્રી હિસાબ અને તિજોરીઓને પ્રાપ્િ છે. 
સ૨કા૨શ્રીના ક૨કસ૨ના આદેશો અનસુા૨ ખરીદિા ધારેલ ડેડસ્ટોક માટે સ૨કા૨શ્રીના નાિાાં તિર્ાગની અનમુતિ મેળિી ખરીદીની કાયભિાિી 
ક૨િામાાં આિે છે.  
૨)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, હિસાબી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ) િેમજ સાંયકુિ તનયામકશ્રી 
દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને આધીન િે અંગેના આદેશો અનસુા૨ 
૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  

તનર્મય  લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીનો હોદો   

હિસાબી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 
સ૨કા૨શ્રીના  નાિાાં તિર્ાગ 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ અતિકારીઓના 
સ૫ંકમ અંગેની માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન હોય 
તો કયા ંઅન ેકેવી રીત ે
અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 



શાસન ૫રીક્ષા શાખા. (E) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) િગભ-૪ની સીધી ર્૨િી. 
૨) બદલી િગભ-૪ 
૩) િગભ-૪ ની સીનીયોરીટી 
૪) િગભ-૪ અજમાયશી સમય 
૫) િગભ-૪ ખાિાકીય િપાસ / તશિાત્મક કાયભિાિી 
૬) િગભ-૪ રોસ્ટ૨ ૨જીસ્ટ૨ 
૭) િગભ-૪ ના ઉ.૫.ધો.  
૮) ણબન રાજ્ય૫તત્રિ કમભચારીઓની ૫રીિાની કાયભિાિી 
૯) સીધી ર્૨િીથી તનમાયેલ િગભ-૧થી૩ ના અતધકારીઓ/કમભચારીઓની ખાિાકીય ૫રીિા 
૧૦) ખાિાના િગભ-૧ થી િગભ-૩ ના કમભચારીઓ/અતધકારીઓના ખાિાકીય ૫રીિા લિી િાલીમ યોજિા બાબિ. 
૧૧) િગભ-૪ ના કમભચારીઓની ખાનગી િોસ૫્ત ટલમાાં લીધેલ િબીબી સા૨િા૨ ખાસ હકસ્સામાાં માંજુ૨ ક૨િા બાબિ. 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ ,નાિાાં તિર્ાગ, િખિો-િખિની ૫રીિાના તનયમોના જાિ૨ે નામા,  ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ, 
ઉ૫રાાંિ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨ ગજુરાિ રાજ્ય સેિા (િિભણ ૂાંક િથા તશસ્િ અને અપીલ)ના તનયમો ૧૯૭૧ િથા સ૨કા૨શ્રીના 
નાિાાં તિર્ાગના િા.૧૬-૮-૯૪ની ઠરા િની સચૂનાઓ.  

અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ િમામ બાબિો અંગે જજલ્લા કિાએથી મળેલ દ૨ખાસ્િો અન્િયે િિીિટી સત્તાઓ તનયામકશ્રી હિસાબ અને તિજોરીઓને પ્રાપ્િ છે.  
૨)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, હિસાબી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ) િેમજ સાંયકુિ તનયામકશ્રી 
દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને આધીન િે અંગેના આદેશો અનસુા૨ 
૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 

JCLJ8L VlWSFZL 

GFIA lGIFDS sJCLJ8f 

;\I]ST lGIFDS 



હોદૃો lGIFDS 

;ZSFZzLGF  GF6F\ lJEFU 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 

શાશન સીનીયોરીટી બાબિ શાખા. 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) િગભ-૩ ના કમભચારીઓની સીનીયોરીટી. 
૨) સીનીયોરીટીના આધારે િગં-૩ ના કમભચારીઓની અનમુાતનિ િારીખ આ૫િા બાબિ. 
 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ ,નાિાાં તિર્ાગ, િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ/ઠરા િો/ ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ . 

 અમલની પ્રકકયૂા ૧)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, િિીિટી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ) િેમજ સાંયકુિ તનયામકશ્રી 
દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને આધીન િે અંગેના આદેશો અનસુા૨ 
૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  



તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

િિીિટી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 
સ૨કા૨શ્રીના  નાિાાં તિર્ાગ 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 

શાશન કોટભ  બાબિ શાખા (F) 

કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) િગભ-૧થી ૪ ના કમભચારીઓ/અતધકારીઓના નામદા૨ રીબ્યનુલમાાં થયેલ અપીલને લગિા કેસોને લગિી બાબિ. 
૨) િગભ-૧થી ૪ ના કમભચારીઓ/અતધકારીઓના નામદા૨ નામદા૨ િડી અદાલિોમાાં  થયેલ અપીલન લગિા કેસોને  
લગિી બાબિ. 
૩) જજલ્લા/િાલકુા કોટભ કેસોને લગિી બાબિ 
૪) કુલ ૫(પાાંચ) તશિિ હરબ્યનુલના કેસોને લગિી બાબિ 



૪) નામદા૨ રીબ્યનુલ િથા નામદા૨ િડી અદાલિમાાં દાખલ થયેલ કેસોના ચકુાદો આિિાાં િેને અનરુૂ૫ કામગીરી જેિીકે ચકુાદાની અમલિારી 
ક૨િી / કરા િિી અથિા અપીલ ક૨િી કે કરા િિી. 
૬) ખાિાના ગ ૫-૪ ના કમભચારીઓની સેિા તટૂ જોડી આ૫િા અંગેની કામગીરી. 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ ,નાિાાં તિર્ાગ, િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ/ઠરા િો/ ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ . 

અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ િમામ બાબિો અંગે જજલ્લા કિાએથી મળેલ દ૨ખાસ્િો અન્િયે િિીિટી સત્તાઓ તનયામકશ્રી હિસાબ અને તિજોરીઓને પ્રાપ્િ છે.  
૨)પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, િિીિટી અતધકારી, નાયબ તનયામકશ્રી (િિીિટ) િેમજ સાંયકુિ તનયામકશ્રી 
દ્વારા  ચકાસિી / સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને આધીન િે અંગેના આદેશો અનસુા૨ 
૫ત્ર વ્યિિા૨ િેમજ કાયાભલય આદેશો િગેરે બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.  

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

િિીિટી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (િિીિટ) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 
સ૨કા૨શ્રીના  નાિાાં તિર્ાગ 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 



રીતે અપીલ ક૨વી ?  dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયમ સાંગ્રિ-૩ 
તતજોરી તનયતં્રર્ શાખા (G) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ છે તે તવષય ૧) ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦ િથા સ૨કા૨શ્રીના નાિાાં તિર્ાગના ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો, તનયમોને 
અથભઘટનને લગિી બાબિો. 
૨) તિજોરીઓમાાં નિી પ્રથા દાખલ ક૨િા અંગેની બાબિો. 
૩) લેટ૨ ઓફ કે્રડીટને લગિી બાબિો 
૪) નાગહરક અતધકા૨ ૫ત્રને લગિો તિષય 
૫) ચેક પ્રથા, કાડિે પ્રથા િેમજ પે ન્શન ચકૂિિાની ૫ઘ્ધતિના અમલીક૨િ અંગેના માગભદશભનની કામગીરી. 
૬) તિજોરી કચેરીના અતધકારીઓ િચ્ચે કામગીરીની ફાળિિીનો તિષય. 
૭) ગજુરાિ તિજોરી તનયમોમાાં સધુારા િા ક૨િા અંગેની બાબિ 
૮) પે ન્શનરોને લગિી િમામ ફહરયાદ/ પ્રશ્નો િથા પે ન્શનરોના િબીબી સા૨િા૨ના બીલો અંગેના તિષયો. 
૯) તિજોરી / ૫ગા૨ અને હિસાબ કચેરીઓમાાં હિસાબો અંગે એ.જી./બેન્ક િથા તિજોરીઓ પી.એ.ઓ સાથેના 
૫ત્ર વ્યિિા૨નો તિષય. 
૧૦) સ૨કારી ર્૨િાને લગિી બાબિ 
૧૧) બેંક િડિાલ / કમભચારીની િડિાલ િખિે તિજોરી કચેરી / પે ટા તિજોરી કચેરીએ ક૨િાની કામગીરી 
અંગેની સચૂનાઓને લગિી બાબિ. 
૧૨) સ્ટેમ૫્સ/ પે ડ લોકને લગિી બાબિોના તિષયો 
૧૩) તિજોરી / પે ટા તિજોરી કચેરીમાાં થિી યા સાંર્તિિ નાિાાંકીય ઉચા૫િને અટકાિિા બાબિેના જરૂરી 
૫ગલાાં લેિા બાબિ. 
૧૪) જજલ્લા તિજોરી કચેરી, પે ટા તિજોરી કચેરી, ૫ગા૨ અને હિસાબ કચેરી, તિરૂઘ્ધ અન્ય 
અતધકારીઓ/કમભચારીઓની ફહરયાદના તિષયો. 



૧૫) ૫સભનલ ડીપોઝીટ/૫સભનલ લેઝ૨ એકાઉન્ટ ના મેળિિા િથા ઈન ઓ૫રેટીિ પી.ડી. હિસાબને લગિા 
તિષયો. 
૧૬) નોન બેંકીગ પે ટા તિજોરીઓને બેંકીંગમાાં ફે૨િિા િથા નોન બેંકીંગ તિજોરી ખાિે ક૨ન્સી ચેસ્ટ 
તનર્ાિિા બાબિ. 
૧૭) તિજોરી /પે ટા તિજોરીને ચેકબકુો િેમજ જરૂરી ફોર્મસભ પરુા  પાડિા બાબિ. 
૧૮)સ્ટોંગ રૂમમાાં હકિંમિી જિસો, રોકડ ૨કમ તિગેરેની સ૨ુિીિ જાળિિી. 
૧૯) નિીન તિજોરી (પે ટા તિજોરી કચેરી) શરૂ ક૨િા અંગેની કામગીરી 

માગમદશમક સચૂન/કદશા તનદેશ જો કોઈ હોય તો સ૨કા૨શ્રીના નાિાાં તિર્ાગના િખિો િખિની અતધસચૂનાઓ, ઠરા િો  ઉ૫રાાંિ માગભદશભન િથા 
તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ તિજોરી તનયમો ૨૦૦૦, ગજુરાિ નાિાાંકીય તનયમો-૧૯૭૧, નાિાાંકીય સત્તા 
(સોં૫િી) તનયમો-૧૯૯૮, મુાંબઈ આકસ્સ્મક ખચભ તનયમો-૧૯૫૯ િેમજ આરોગ્ય અને િબીબી સા૨િા૨ 
અંગેના તનયમો. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧) જજલ્લા તિજોરી અતધકારીની હક૨કોલ ૨જા માંજુ૨ ક૨િા અંગે. 
૨) જજલ્લા તિજોરી કચેરી/ પે ટા તિજોરી કચેરીમાાં ટોકન માંજુ૨ ક૨િા અંગ ર્લામિ ક૨િા બાબિ. 
૩) તિજોરી પે ટા તિજોરી કચેરીમાાં નાિાાંકીય ગે૨રીિીના હકસ્સાઓની ચકાસિી કરી તનયમો મજુબ કાયભિાિી 
ક૨િા ર્લામિ ક૨િાની કામગીરી. િથા ઈન ઓ૫રેટીિ પી.ડી.પી.એલ.એ બાંધ ક૨િાની સત્તા અન્િયેની 
કામગીરી. 
૪) પ્રસાંગો પાિ કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, હિસાબી અતધકારી, નાયબ તનયામક 
(તિજોરી તનયાંત્રિ) િેમજ સાંયકુિ તનયામકશ્રી દ્વારા  ચકાસિી/સચૂનો અણર્પ્રાય નોંધાયા બાદ તનયામકને 
તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. તનિભયને આધીન િે અંગેના આદેશો ૫ત્ર વ્યિયિા૨ િેમજ કાયાભલય 
આદેશથી બિા૨ પાડિામાાં આિે છે.   

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ંસકંળાયેલ 
અતિકારીઓનો હોદૃો 

હિસાબી અતધકારી 
નાયબ તનયામક (તિજોરી તનયાંત્રિ) 



સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની માહીતી સાંયકુ્િ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
 
તનધી તનરીિિ શાખા (H) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) િાબાની િમામ જજલ્લા તિજોરી કચેરીઓના િાષભહક િિીિટી તનરીિિ અિિેાલના (િષભિા૨) પ્રિભિા અિિેાલ ૫૨ત્િે તનિભય લેિાની કામગીરી.  
૨) િાબાની િમામ પે ટા તિજોરી કચેરીીઓના તત્રિાષભહક  િિીિટી તનરીિિ અિિેાલના પ્રિભિા અિિેાલ ૫૨ત્િે તનિભય લેિાની કામગીરી.  

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦ અનસુા૨ અમલીક૨િની સચૂનાઓ આ૫િામાાં આિે છે. િથા નાિાાં તિર્ાગના ઠરા િો િેમજ િડી કચેરીના ૫હર૫ત્રોથી 
અપાયેલ સચૂનાઓના  અમલીક૨િની કામગીરી. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ િમામ બાબિો અંગે જીલ્લા તિજોરી કચેરીઓ િ૨ફથી મળેલ પ્રિભિા અિિેાલની ચકાસિી બાદ િે ૫૨ત્િે તિશેષ નોધ આ૫િાની અથિા 
ગાૂિય રા ખિાની કામગીરીની કાયભિાિી ક૨િામાાં આિે છે. પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, તનધી 
તનરીિિઅતધકારી દ્વારા  ચકાસિી, સચૂનો નોંધાયા બાદ તનયામકશ્રીને તનિભય અથે ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. િથા મિત્િની બાબિો અંગે તનયામકશ્રીના 



આદેશો મેળિિામાાં આિે છે.  
તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

તનધી તનરીિિ અતધકારી 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

બીલ-બજેટ શાખા. (I) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) િમામ અતધકારીઓ/ કમભચારીઓના ૫ગા૨ ર્થ્થા િથા િકક દાિાઓની ચકૂિિી 
૨) સ૨કા૨શ્રીમાાંથી ગાૂન્ટ મેળિિી 
૩) િાબાની કચેરીઓને ગાૂન્ટની ફાળિિી 
૪) કચેરીના િડા િરીકેની ફ૨જો 
૫) સ૨કારી કમભચારીઓને મકાન પે શગી 
૬) સ૨કારી કમભચારીઓને િાિન પે શગી 
૮) ટુાંકી મદુિની પે શગી 
૯) િાષભહક અંદાજ ૫ત્રક 



૧૦) આઠમાતસક- નિમાતસક અંદાજ ૫ત્ર 
૧૧) કાયમી પે શગીઓ 
૧૨) ૨જા માંજુરી 
૧૩) કમભચારીઓની ૫ગા૨ બાાંધિી 
૧૪) ખચભના હિસાબનુાં મેળિણુાં 
૧૫) સેિાપોથી તનર્ાિિી 
૧૬) ઈન્કમટેિ રીટભન અંગેની કામગીરી  

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ િેમજ નાિાાં તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ માગભદશભન િથા 
તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨, ગજુરાિ રાજ્ય નાિાાંકીય તનયમો-૧૯૭૧, નાિાાંકીય સત્તા (સો૫િી) તનયમો-૧૯૯૮, ગજુરાિ તિજોરી 
તનયમો-૨૦૦૦. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧) ખાિાના અતધકારીઓ/કમભચારીઓ િ૨ફથી મકાન/િાિન પે શગીની અ૨જીઓ મળ્યેથી િેની ચકાસિી કરી અગિૂા કમૂ ૨જીસ્ટ૨માાં નોંધી  ફાંડ ફાળિિી માટે 
સ૨કા૨શ્રી નાિાાં તિર્ાગને સાદ૨ ક૨િામાાં આિે છે. સ૨કા૨શ્રી િ૨ફથી ફાંડ ફાળિિી હકુમ મળ્યેથી મકાન / િાિન પે શગી માંજુરી અંગેના તિતધિિ હકુમો 
ક૨િામાાં આિે છે.  
૨) કમભચારીઓના ૫ગા૨ બાાંધિી, સામાન્ય ર્તિષ્યતનતધના અંશિઃ િથા આખરી ઉપાડ િથા નિમાતસક અને િાષભહક અંદાજ ૫ત્રો િૈયા૨ કરી અતધિક ,હિસાબી 
અતધકારી, નાયબ તનયામક મા૨ફિે માંજુરી મેળિિા માટે તનયામકશ્રીને ૨જુ ક૨િામાાં આિે છે.   

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

હિસાબી  અતધકારી 
નાયબ તનયામક (તિજોરી તનયાંત્રિ) 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

નાયબ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 5976 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  



હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જુિ તવમા શાખા. (J) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) તિમા ફાંડ, પે ન્શન ફાંડ આિક ખચભના હિસાબો નોંધિા 
૨) માતસક હિસાબો ૨જીસ્ટ૨માાં નોંધિા 
૩) એ.જી.સાથે હિસાબોના મેળિિા 
૪) સનદી અતધકારીઓના માતસક ફાળો કેન્ર સ૨કા૨માાં મોકલિો. 
૫) સનદી અતધકારીઓના તનવ  તત્ત મતુ્ય ુપ્રસાંગે બચિ ફાંડના ચકૂિિા બીલો િૈયા૨ ક૨િા. 
૬) િાષભહક , આઠમાતસક અંદાજ૫ત્ર િૈયા૨ ક૨વુાં. 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ િેમજ નાિાાં તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ 
માગભદશભન િથા તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨, ગજુરાિ રાજ્ય નાિાાંકીય તનયમો-૧૯૭૧, નાિાાંકીય સત્તા (સો૫િી) તનયમો-
૧૯૯૮, ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧) સનદી અતધકારીઓને આિકો કેન્ર સ૨કા૨માાં મોકલિા િેમજ તનવ  ત્ત સમયના બીલોના ચકૂિિા અંગેની કામગીરી શાખા દ્વારા  િૈયા૨ કરી નાયબ 
તનયામકશ્રીને ૨જુ ક૨િા.   

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

હિસાબી  અતધકારી 
નાયબ તનયામક (તિજોરી તનયાંત્રિ) 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

નાયબ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 



fax O 079 232 59760 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
 
 

 
એચ.ડી.એફ.સી. શાખા. 
કમૂ નાંબ૨ 

 

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧)કમભચારીઓના મકાન પે શગીના િપ્િા/વ્યાજના મેળિેલા ચેક જમા કરા િિા 
૨) કમભચારીઓને ચેક મળ્યાની ૫િોંચ પાઠિિી. 
૩) કમભચારીઓના પ્રી પે મેન્ટ બાદ નો ડય ુપ્રમાિ૫ત ૂઆ૫વુાં 
૪) સબસીડીનુાં બીલ િૈયા૨ કરી ચેક મેળિિો. 
૫) કમભચારીના નામ જોગ લેઝ૨ તનર્ાિિા. 
૬) એ.જી.સાથે મેળિણુાં 
૭) િાષભહક, આઠમાતસક, નિમાતસક અંદાજ૫ત્ર િૈયા૨ ક૨િા. 
૮) બેન્ક પાસબકુ/ કેશબકુ તનર્ાિિી. 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના સામાન્ય િિીિટ તિર્ાગ િેમજ નાિાાં તિર્ાગની િખિો-િખિની અતધસચૂનાઓ, ઠરા િો, ૫હર૫ત્રો િેમજ અન્ય સચૂનાઓ ઉ૫રાાંિ 
માગભદશભન િથા તિષયને અનરુૂ૫ ગજુરાિ રાજ્ય મલુ્કી સેિા તનયમો-૨૦૦૨, ગજુરાિ રાજ્ય નાિાાંકીય તનયમો-૧૯૭૧, નાિાાંકીય સત્તા (સો૫િી) તનયમો-
૧૯૯૮, ગજુરાિ તિજોરી તનયમો-૨૦૦૦. 



અમલની પ્રકકયૂા ૧) શાખા મા૨ફિે નોંધ દ્વારા  ૨જુ થિા માંજુરી હુકમો હિસાબી અતધકારી િેમજ નાયબ તનયામકશ્રી દ્વારા  માંજુ૨ ક૨િામાાં આિે છે.    
તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

હિસાબી  અતધકારી 
નાયબ તનયામક (તિજોરી તનયાંત્રિ) 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

નાયબ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
ર્ાંડાર સત્યાપન (રાજ્ય) શાખા   (K) 

S|D G\AZ  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) રાજ્યની સ૨કારી કચેરીઓના સ્ટો૨ની ર્ૌતિક ચકાસિીના ઓહડટ રીપોટભ ૫૨ત્િેના પ્રિભિા અિિેાલ ૫૨ત્િે તનિભય લેિાની કામગીરી  

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના ડ્રાફટ ઈન્સ્રકશન ફો૨ સ્ટોસભ િેરીફીકેશન ઓગેનાઈઝેશનના ૧૯૭૧ ના મેન્યઅુલ મજુબ િથા સ૨કા૨શ્રીના નાિાાં તિર્ાગનો િા.૩૦-૬-

૧૯૬૦ ના ઠરા િ નાંબ૨ ; એફડી-૧૦૬૦-ડીએટી-ગ. 
અમલની પ્રકકયૂા ૧)ઉ૫રોકિ િમામ બાબિો અંગે સ૨કારી કચેરીઓ િ૨ફથી મળેલ પ્રિભિા અિિેાલની ચકાસિી બાદ િે ૫૨ત્િે તિશેષ નોધ આ૫િાની અથિા ગાૂિય 

રા ખિાની કામગીરીની કાયભિાિી ક૨િામાાં આિે છે. પ્રસાંગોપાિ શાખાના કમભચારીઓ દ્વારા  નોંધ ૨જુ થયા બાદ અતધિક, હિસાબી અતધકારી દ્વારા  
ચકાસિી, સચૂનો નોંધાયા બાદ સાંયકુિ તનયામકશ્રીને તનિભય અથ ે૨જુ ક૨િામાાં આિે છે. િથા મિત્િની બાબિો અંગે તનયામકશ્રીના આદેશો 



મેળિિામાાં આિે છે.  
તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

હિસાબી અતધકારી (એસ.િી.ઓ-રાજ્ય) 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૯૪ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
Jtdiradm- dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 
જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 
  

ઈ.ડી.પી. શાખા. (L) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ 
છે તે તવષય 

૧) રાજ્યમાાં નિી શરૂ થિી કચેરીઓના ઉપાડ અતધકારીના ઈ.ડી.પી.કોડ નાંબ૨ આ૫િા. 
૨) િડી કચેરી િથા િાબાની કચેરીઓ માટે િાડભિે૨/સોફટિે૨ની જરૂરીયાિ મજુબ ખરીદી ક૨િા બાબિ. 
૩) કોર્મપ્યટુ૨/તપ્રન્ટરોની િાષભહક તનર્ાિિી ક૨િા બાબિ. 
૪) કોર્મપ્યટુ૨ સ્ટેશનરીની ખરીદી ક૨િા બાબિ. 
૫) ખાિાના કમભચારીઓને મોડયલુ-૧-૨ ની િાલીમ આ૫િા બાબિ. 



૬) િાબાની કચેરીઓ સહિિાંના કોર્મપ્યટુ૨ માટે સ્પે ૨પાટભ ખરીદિા બાબિ. 
૭) રાજ્યની િમામ જજલ્લા તિજોરી કચેરી/ પી.એ.ઓ. કચેરી િ૨ફથી મળેલ માતસક હિસાબોની ફલોપી ડીસ્કના આધારે જે િે માસના ઈનપટુ િૈયા૨ કરી 
નાિાાં તિર્ાગને મોકલિા બાબિ. 
૮) હડસેર્મબ૨ અંતિિ મિકેમની માિીિી ગિત્રી. 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

સ૨કા૨શ્રીના નાિાાં તિર્ાગના અલગ અલગ ઠરા િો ૫હર૫ત્રો અન્િયે તનયિ થયેલ કાયભ૫ઘ્ધતિ. 

અમલની પ્રકકયૂા ૧) જજલ્લા તિજોરી કચેરીઓ પાસેથી / પી.એ.ઓ. િ૨ફથી ફલોપી ડીસ્ક ઉ૫૨ મળેલ માિીિીને પ્રોસે્રસ કરી તિતિધ આઉટપટુ િૈયા૨ ક૨િા િથા ઉ૫૨ 
દશાભિેલ િમામ તિષયોની જજલ્લા તિજોરી કચેરી િ૨ફથી મળેલ દ૨ખાસ્િની ચકાસિી/માંજુરીની કાયભિાિી.  

તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ 
હિસાબી અતધકારી 
સાંયકુિ તનયામક (ઈ.ડી.પી) 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

સાંયકુિ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૬૩૪૫ 
jtdiredp-dat@Gujarat.gov.in 

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

િાલીમ શાખા. (M) 
કમૂ નાંબ૨  

જેના ૫૨ તનર્મય લેવાના૨ ૧)િાષભહક િાલીમ કાયભકમૂ 



છે તે તવષય ૨) િાલીમ માટે િાલીમાથીઓની ૫સાંદગી 
૩) િાલીમ આ૫ના૨ િાલીમ આ૫ના૨ અતધકારીઓની માિીિી 
૪) તનષ્િાિ વ્યાખ્યાઓની ૫સાંદગી 
૫) િાલીમાન્િ ૫રીિા 
૬) ખાિાકીય ૫રીિા અંગે િાલીમાથીઓની ૫સાંદગી 

માગમદશમક સચૂન/કદશા 
તનદેશ જો કોઈ હોય તો 

તિર્ાગ દ્વારા  માંજુ૨ થયેલ િાલીમ અંગેના માગભદશભક તસઘ્ધાાંિો અને ઠરા િો/ ૫હર૫ત્રો 

અમલની પ્રકકયૂા ૧) િાષભહક િાલીમ કાયભકમૂથી િાલીમાથીની ૫સાંદગી તિગેરે સમગ ૂપ્રહકયામાાં િાલીમ શાખા, િિીિટી શાખા, ૫રીિા શાખા સાંકળાયેલ છે.  
તનર્મય લેવાની કાયમવાહીમા ં
સકંળાયેલ અતિકારીઓનો 
હોદૃો 

િાલીમ  અતધકારી 
સાંયકુિ તનયામક 
તનયામક 

ઉ૫૨ જર્ાવેલ 
અતિકારીઓના સ૫ંકમ અંગેની 
માહીતી 

નાયબ તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૪૧૧ 
તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

જો તનર્મય િી સતંોષ ન 
હોય તો કયા ંઅન ેકેવી 
રીતે અપીલ ક૨વી ?  

તનયામક  ૦૭૯-૨૩૨ ૫૪૩૭૭  
ઇ-મેઇલ એડ્રસ 
dir-dat@Gujarat.gov.in 

fax O 079 232 59760 

 



તનયમ સાંગ્રિ -૪ 
કાયભ કરિા માટે નક્કી કરેલા ધોરિ 

(૧)  િિીિટી શાખા(A) (B) (C)  શાશન રાજયપતત્રિ શાખા/શાશન ણબનરાજ્યપતત્રિ શાખા-૧/૨ 

૧ ભ૨તી ખાલી ૫ડેલ જગ્યાઓને ઘયાને લઈ સ૨કા૨ દ્વારા  મજુંરી મળેિી 
૨ બદલી (અ) જાહ૨ે કહતમા ંબદલી માટે સામસય વહીવટી તવભાગ ેઆપે લ માગમદશમન   સચુનાઓને ઘયાન ેલઈ 

(બ)  થવતવનતંી અનસુા૨ બદલીના કકથસાઓમા ંથવતવનતંી બદલી ૨ીસથટ૨ના ક્રમાનસુા૨ જાહ૨ે કહતન ેલક્ષમા ંરા ખીન ેબદલી ક૨વામા ંઆવે છે. 
૩ બઢતી       સ૨કા૨શ્રી દૃારા  તનયત િયેલ પ્રકક્રયા મજુબ ડી.પી.સી.ની બેઠક બોલાવી તેમ તસતનયોરીટીના ક્રમાનસુા૨, બઢતી માટે તનયત પાત્રતાના િો૨ર્ોન ેઅનસુરીને 

બઢતી માટે ૫સદંગી યાદી તૈયા૨ કરી બઢતી માટે તનયત મજુંરી મળેિી જાહ૨ે કહતને ઘયાનમા ંરા ખી બઢતી આ૫વામા ંઆવે છે. 
૪ તનવતૃત્ત (અ)   વગમ.૩ ના કકથસામા ંકમમચારી ૫૮ વષમ પરુ્મ કરે વય તનવતૃ ક૨વામા ંઆવે છે. 

(બ)   વગમ.૪ ના કકથસામા ંકમમચારી ૬૦ વષમ પરુ્મ કરે વય તનવતૃ ક૨વામા ં  આવે છે. 
   (ક)    થવ.ૈતનવતૃત્તના કકથસામા ંકમમચારીની થવે.તનવતૃતની અ૨ીસ મળેિી પે સશન તનયામકની કચેરી ત૨ફિી કવોલીફાય સટી. મેળવી અને થવ.ૈતનવતૃત્તની અ૨ીસની તારીખિી 

વુમુા ંવુમુા ં૯૦ કદવસમા ંમજું૨ ક૨વામા ંઆવે અિવા નામજું૨ ક૨વામા ંઆવે. 
૫ પે સશન વગમ.૩ અને ૪ ના કમમચારીના કકથસામા ં

(અ)     વય તનવતૃ્ત િયાના માસિી 
(બ)     થવ.ૈતનવતૃત્તના કકથસામા ંથવ.ૈતનવતૃત્તની મજુંરી મળ્યાની તારીખિી ત્રર્ માસમા ં
(ક)     અવસાનના કકથસામા ંઅવસાનની તારીખિી એક માસમા ં

૬ તશક્ષાત્મક 
કાયમવાહી 

ખાતાકીય તપાસ પરુ્મ િયેિી કમમચારીને રુબરુ સાભંળ્યા બાદ 

૭ દફતરી 
જાળવર્ી 

સ૨કા૨શ્રીએ વખતો વખત બહા૨ પાડેલ થિાયી હુકમો મજુબ દફત૨નુ ંવગીક૨ર્ કરીને 

૮ ખાનગી 
અહવેાલ 

પ્રતત વષે મે માસના અસત સિુીમા ંઆગળના નાર્ાકીય વષમના ખાનગી અહવેાલ લખાવવા 



૯ સેવાપોિી 
તનભાવવી 

જરુ૨ ૫ડય ેપ્રસગંે ઉ૫સ્થિત િયેિી તરંુત સેવાપોિીમા ંનોિ ક૨વી 

  
શાસન રેકડમ શાખાની કામગીરી 
અ.ન ં તવગત તનયત કરેલ સમય મયામદા 
૧ થટેશનરી ઈસડેસટ પ્રતત વષમ ૩૧ ઓગષ્ટ સિુી 
૨ થટાસડડમ ફો્સમ ઈસડેસટ પ્રતત વષમ ૩૧ ઓગષ્ટ સિુી 
૩ સ૨કારી ભીંત કેલેસડ૨ ઈસડેસટ પ્રતત વષમ ૧ સપ્ટે્બ૨ સિુી 
૪ સ૨કારી મેજ ડાયરી ઈસડેસટ પ્રતત વષમ ૧ સપ્ટે્બ૨ સિુી 
૫ ડેડ થટોક આટીકલ વેરીફીકેશન પ્રતત વષમ ૩૦ સપ્ટે્બ૨ સિુી 

 

 
(E) શાસન-૫રીક્ષા અને તસતનયોરીટી શાખા 

 
૧ ઉચ્ચ કક્ષાની ખાતાકીય ૫રીક્ષા પ્રતત વષમ  મે / જુન 

૨ તન્ન કક્ષાની ખાતાકીય ૫રીક્ષા પ્રતત વષમ  મે / જુન 

૩ સબ ઓકડિનટ એકાઉસટ સતવિસ ૫રીક્ષા  ભાગ.૧ પ્રતત વષમ ઓકટો/ નવે્બ૨ 

૪ સબ ઓકડિનટ એકાઉસટ સતવિસ ૫રીક્ષા  ભાગ.૨ પ્રતત વષમ ઓકટો/ નવે્બ૨ 

 
 

(૨)   તિજોરી તનયાંત્રિ શાખા  
(A)       તિજોરી તનયાંત્રિ  

 

૧ જજલ્લા તતજોરી કહસાબો તનયત સમય મયામદામા ંએ.ીસ.ને મોકલવામા ં
આવે તે અંગેની કામગીરી ઉ૫૨ દેખરેખ/પી.એ.ઓ.ના કહસાબો   

પ્રિમ લીથટ ૧૯ અને ૨૦ બીજુ લીથટ બીજા માસની ૫ અને ૬ તારીખે/ તનયત 
િયેલ સમયમયામદામા ં



૨ પી.એલ.એ. તિા અસય ડીપોઝીટની બેલેસસ માસીક તૈયા૨ કરી નાર્ા 
તવભાગને સમયસ૨ મોકલવા અંગેની કામગીરી 

પ્રતત માસ 

૩ બેસકના આ૨.બી.ડી. થટેટમેસટ તનયત તારીખમા ં એ.ીસ. તેમજ 
એલ.એચ.ઓ અમદાવાદને મળે તેની કામગીરીની દેખરેખ 

પ્રત્યેક માસની ૫મી સિુી 

૪ આ૨.બી.આઈ.ના આવક / ખચમની માકહતી રોજેરોજ નાર્ા તવભાગને 
આ૨.બી.આઈ.માિંી મેળવી જાર્ ક૨વાની કામગીરી 

પ્રતતકદન 

૫ જજલ્લા તતજોરી કચેરીની તપાસર્ીની કામગીરી દ૨ વષે 

૬ પેટા તતજોરી કચેરીની તપાસર્ીની કામગીરી દ૨ ત્રર્ વષે.  
 
 
 

(૩)   બીલ બજેટ શાખા 
૧ સ૨કા૨શ્રી ત૨ફિી ભડંોળ પ્રાપ્પ્ત પ્રમાર્૫ત્ર ઉ૫લબ્િ િયેિી ૩   (ત્રર્) માસમા ંઅિવા નાર્ાકીય વષમ પરુ્મ િાય  તે 

બેમાિંી જે વહલે ુહોય તે મજુબ 

+6 DF; 
 

૨ મકાન પે શગીના હુકમ િયેિી ૨ (બે) માસ અિવા નાર્ાકીય વષમના અસતે તે બેમાિંી જે વહલે ુહોય તે મજુબ A[ DF; 
 

૩ સ૨કા૨શ્રી ત૨ફિી ભડંોળ પ્રાપ્પ્ત પ્રમાર્૫ત્ર ઉ૫લબ્િ િયેિી  ૧    (એક) માસમા ંઅિવા નાર્ાકીય વષમ પરુ્મ િાય તે 
બેમાિંી જે વહલે ુહોય તે મજુબ 

V[S DF; 
 

૪ વાહન પે શગીના હુકમ િયેિી ૨ (બે) માસ અિવા નાર્ાકીય વષમના અસતે તે બેમાિંી જે વહલે ુહોય તે મજુબ A[ DF; 

૫ તમામ પ્રકા૨ના ંબીલો જેવા કે ૫ગા૨ બીલ / મેડીકલ બીલ / આકસ્થમક ખચમના બીલ / મસુાફરી ભથ્િા બીલ જેવા 
બીલો બનાવવા અને તેનુ ંચકુવણુ ંક૨વા 

DF;LS WF[Z6[ 

૬ સ૨કા૨શ્રીમાિંી ગાૂસટ ફાળવ્યા બાદ અત્રેિી રાજ્યની તમામ તતજોરીઓ થિાતનક ભડંોળ કહસાબ, પે સશન ચકુવર્ા 
કચરેી, ૫ગા૨ અને કહસાબ કચરેીને દ૨ માસે ત૨ુત જ ગાૂસટ ફાળવવામા ંઆવે છે. 

માસીક િો૨રે્ 

૭ રાજ્યની ઉકત કચરેીઓએ કરેલ ખચમના  ૫ત્રકો મગંાવી તેનુ ંએ.ીસ.કચેરી અમદાવાદ / રા જકોટ ખાતે દ૨ માસ ે
મેળવણુ ંક૨વામા ંઆવે છે. 

માસીક િો૨રે્ 

૮ કચરેીમા ંરોજેરોજ કેશબકુ લખવામા ંઆવે છે. દૈતનક િો૨રે્ 



૯ એચ.ડી.એફ.સી. શાખામા ંસબસીડીના બીલો માસીક િો૨રે્ ચકુવવામા ંઆવેછે  

૧૦ જુિ તવમા યોજના શાખામા ંકમમચારીઓની તનવતૃત્ત / મતૃ્્ ુપ્રસગંે અ૨ીસ મળેિી સમય-મયામદામા ંતેના નાર્ા ચકુવી 
આ૫વામા ંઆવે છે. 

 

૧૧ અતિકારીઓ / કમમચારીઓની ૨જા મજુંરીના આદેશો થિાતનક / જજલ્લા-રાજ્ય કક્ષાએ પ્રવતમમાન તનયમો અનસુા૨ 
ક૨વામા ંઆવે છે. 

અ૨ીસ મળેિી 

૧૨ અતિકારી / કમમચારીઓની સેવાપોિીઓ તનભાવી તેની જરુરી નોિો સમયસ૨ દાખલ ક૨વી અ૨ીસ મળેિી 
૧૩ એબથટે્રકટ બીલમા ંતાકીદના ખચમ માટેના ૨જુ િતા બીલો હુકમ િયેિી ૨(બે) કદવસમા ં
૧૪ પ્રોતવડસટ ફંડના  ઉપાડ અંગ ેઅ૨ીસ આવેિી મજું૨ કરી ચકુવર્ાની કામગીરી અ૨ીસ મળેિી કદન.૩ મા ં

 

(૪)(૫) જુથ િીમાયોજના/એચ.ડી.એફ.સી. શાખા 
 

૧ તતજોરીવા૨ આવક / જાવકના કહસાબો રા ખવા માસીક 
૨ અખીલ ભા૨તીય સેવાના અતિકારીઓની વ્યકકતગત ખાતાવહીમા ંકહસાબો રા ખવા માસીક 
૩ એચ.ડી.એફ.સી. યોજનાની કેશબકુમા ંકહસાબો નોિવા દૈતનક 
૪ એચ.ડી.એફ.સી. યોજનાના વ્યકકતગત કહસાબોની ખાતાવહી તનભાવવી માસીક 
૫ જુિ તવમા યોજનાના ખચમ ૫ત્રકો મગંાવવા માસીક 
૬ જુિ તવમા કહસાબોનુ ંમેળવણુ ં માસીક 

 

(6)     ર્ાંડાર સત્યાપન શાખા 
 

 lJUT ;DIvDIF"NF 

૧ તાબાની જજલ્લા તિા પે ટા તતજોરી કચરેીની વહીવટી તપાસર્ી ૮ િી ૧૯ કદવસ 
મજું૨ િયેલ પ્રવાસ કાયમક્રમ મજુબ 

૨ આવેલ પતુમતા અહવેાલોની તવશેષ નોિ મોકલવાની કામગીરી ૧૫ કદવસમા ં
૩ વહીવટી તવભાગ દૃારા  વડી કચરેીની તપાસર્ી સમયે ૫ત્રકો માકહતી તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી ૨ કદવસમા ં



૪ નોન બેસકીંગ પે ટા તતજોરી કચરેીઓ માટે નોમમલ બેલેસસ ક૨સસી ચેથટ અંગેના હુકમો તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરી માચમના છેલ્લા ૫ કદવસમા ં
 

(7)      ઇ.ડી.પી.શાખા 
૧ રાજ્યમા ંનવી શરુ િતી કચરેીઓનો ઉપાડ અતિકારી કોડ તરીકેનો ઈડીપી કોડ નબં૨ 

આ૫વા  
દ૨ખાથત સપંરુ્મ રીતે ૨જુ િયા બાદ ત૨ુત જ 

૨ વડી કચરેી તિા તાબાની કચરેીઓ માટે કો્પ્્ટુ૨ હાડમવે૨ સોફટવ૨ેની જરુરીયાત 
મજુબ ખરીદી ક૨વી. 

સ૨કા૨ ત૨ફિી મજુંરી મળેિી ટેસડ૨ની શ૨તો મજુબ 

૩ વડી કચરેી તિા તાબાની કચરેીઓનો કો્પ્્ટુ૨ના વાષમકક તનભાવર્ી કરા ૨ ક૨વા અગાઉના વષમના કરા ૨ પરુો િવાના એક માસ ૫હલેા ્ં 
૪ વડી કચરેી તિા તાબાની કચરેીઓ માટે કો્પ્્ટુ૨ થટેશનરીની ખરીદી ક૨વી. અગાઉના વષમનો કરા ૨ પરુ્મ િાય તે ૫હલેા એક માસના સમય ગાળા 
૫ વડી કચરેી તિા તાબાની તમામ કચરેીઓને મોડ્લુ-૧ અને મોડ્લુ.૨ ની તાલીમ 

આ૫વી. 
તાબાની કચરેીઓ ત૨ફિી તાલીમની દ૨ખાથત મળ્યેિી ત૨ત જ 

૬ તાબાની કચરેી તિા વડી કચરેી ત૨ફિી કો્પ્યટ૨ના હાડમવે૨ના થપ ે૨પાટમ વગેરેની 
ખરીદીની મજુંરી બાબત 

તાબાની કચરેીઓ ત૨ફિી દ૨ખાથત મળેિી 

૭ રાજ્યની તમામ જજલ્લા તતજોરી કચરેીઓ તિા પી.એ.ઓ, આ૨.એસડ બી, ગાિંીનગ૨ 
ત૨ફિી મળતા માસીક કહસાબોની ફલોપી ૫૨િી જે તે માસનુ ં આઉટપટુ તતજોરી 
કક્ષાનુ ંતિા બી.આઈ.એફ. સાિેનુ ંતૈયા૨ કરી નાર્ા તવભાગને મોકલવાનુ ં

કહસાબના માસની ૫છીના માસના ૧૫ તારીખ સિુી તિા ૨૫ તારીખ 

૮ ડીસે્બ૨ અંતતત સ૨કારી કમમચારી સેસસસ તૈયા૨ ક૨વી દ૨ વષમના સપ્ટે. માસના આઉટપટુ સાિે માકહતી મોકલીએ છીએ. 
(8)     િાલીમ શાખા 

 

૧ સીિી ભ૨તીિી તનમાયલે કહસાબી અતિકારી વગમ.૧ તિા ૨ ની 
તાલીમ 

૪ માસની તાલીમ 
- જેમા ંસથંિાગત તિા પે્રકટીકલ ટે્રનીંગનો સમાવશે 
- તાલીમાતં ૫રીક્ષા પાસ ક૨વાની ૨હ ેછે. 

૨ સીિી ભ૨તીિી તનમાયેલ ગ૫ૃ.૧ અને ૨ ના કમમચારીઓનો તાલીમ 
વગમ 

૯ માસની તાલીમ 
- જેમા ંસથંિાગત તાલીમ ૬ મકહના તિા પે્રકટીકલ  



   તાલીમ ૩ મકહના 
- તાલીમાતં ૫રીક્ષા પાસ ક૨વાની ૨હ ેછે. 

૩ કહસાબી અતિકારી, વગમ.૧ અને ૨ માટે ઓ૫વગમ - ૨ અઠવાડીયાની તાલીમ 
- તાલીમાિીની ઉંમ૨ ૫૦ વષમિી વુ ુહોવી જોઈએ  નહી   
 

૪ કહસાબ અન ે તતજોરી તનયામકની કચરેીના ગ૫ૃ.૨ અને ૩ ના 
કમમચારીઓને થિાતનક ભડંોળ કહસાબને લગતી તાલીમ 

૨ માસની તાલીમ 
- જે પૈકી સથંિાગત તાલીમ ૪ અઠવાડીયા પે્રકટીકલ તાલીમ ૪       અઠવાડીયા 

- તાલીમાિીની સખં્યા ૨૦ 
- ઉંમ૨ ૪૫ વષમિી વુ ુહોવી જોઈએ નહી.        

૫ કહસાબ અને તતજોરી તનયામકની કચરેીના થિાતનક ભડંોળ કહસાબના 
ગ૫ૃ.૧ ઓડીટ૨ને જાહ૨ે બાિંકામ ઓડીટની તનયમોની તાલીમ 

૧૬ કદવસનો તાલીમ સમય ગાળો જે પૈકી 
- ૧૦ કદવસ પ્રત્યક્ષ તાલીમ 
- ૬ કદવસ સથંિાગત તાલીમ 

૬ ગજુરાત એકાઉસટસ કલાકમ (તન્ન તિા ઉચ્ચ કક્ષા) ૫રીક્ષાની તાલીમ - ૧ માસનો સમયગાળો 
- વષમ દ૨્યાન મહત્તમ ૨ વખત યોીસ શકાય 

૭ તાબાની કહસાબી સેવા ભાગ.૧ તિા ૨ ની ૫રીક્ષાની તાલીમ - ૧-૧/૨ દોઢ માસનો સમય ગાળો 
- તાલીમાિીઓની સખં્યા ૪૦  

 
શાસન - ૫રીિા શાખા ;-  
 
૧ ઉચ્ચ કક્ષાની ખાતાકીય ૫રીક્ષા પ્રતત વષે ઓકટો/નવે્બ૨ 

૨ તન્ન કક્ષાની ખાતાકીય ૫રીક્ષા પ્રતત વષમ ઓકટો/નવે્બ૨ 

૩ સબ ઓકડિનટ એકાઉસટ સતવિસ ૫રીક્ષા ભાગ-૧ પ્રતત વષમ ઓકટો/નવે્બ૨ 

૪ સબ ઓકડિનટ એકાઉસટ સતવિસ ૫રીક્ષા ભાગ-૨ પ્રતત વષમ ઓકટો/નવે્બ૨ 

૫ ગજુરાત કહસાબી સેવા  પ્રતત વષમ ઓકટો/નવે્બ૨ 



 
 
 
 

 

 
તનયમ સાંગિૂ ; ૫ 

 
         કાયો ક૨િા માટેના તનયમો, તિતનમયો, સચુનાઓ તનયમ સાંગિૂ અને દફિરો . 

 
૪.૧ જાિ૨ે િાંત્ર અથિા િેના તનયાંત્રિ િઠેળના અતધકારીઓ અને કમભચારીઓને ઉ૫યોગ ક૨િાના તનયમો, તિતનયમો, સચુનાઓ, તનયમ સાંગિૂ અને દફિરોની યાદી  

 
દથતાવેજનુ ંનામ./ મિાળુ (૧)   ગજુરાત નાર્ાકંીય તનયમો-૧૯૭૧. 

(૨)   નાર્ાકંીય સત્તા (સોં૫ર્ી) તનયમો-૧૯૯૮ 
(૩)   ગજુરાત મલુ્કી સેવા તનયમો-૨૦૦૨ 
(૪)   સ૨કારી જામીનગીરી તનયમો. 
(૫)   વટાઉખત અતિતનયમ-૧૮૮૧ 
(૬)   કહસાબ તનયામ સગંહૂ વોલ્્મુ-૧, ૨, ૩ અને ૪. 
(૭)   મખુ્ય સદ૨, પે ટા મખુ્ય સદ૨ની યાદી. 
(૮)   ગજુરાત તતજરી તનયમો-૨૦૦૦ 
(૯)   ગજુરાત અંદાજ૫ત્ર તનયમ સગંહૂ-૧૯૮૩ 
(૧૦) મુબંઈ આકસ્થમક ખચમના તનયમો-૧૯૫૯ 
(૧૧) ગજુરાત રાજ્ય સેવા (વતમણ ૂકં) તનયમ-૧૯૭૧. 

(૧૨) ગજુરાત રાજ્ય સેવા (તશથત અને અ૫ત્લ) તનયમો-૧૯૭૧ 
(૧૩) અચખલ ભા૨તીય સેવા અતિતનયમ. 



(૧૪) મુબંઈ સામાસય ભવસ્ષ્ય તનિી તનયમો. 
(૧૫) ગજુરાત રાજ્ય સેવા(વગીક૨ર્) અન ેભ૨તીના (સામાસય) તનયમો-૧૯૬૭. 

દથતાવેજનો પ્રકા૨ ઉ૫૨ મજુબ. 
દથતાવેજ પ૨ુત ુટૂંકુ લખાર્ ઉ૫૨ મજુબ. 

વ્યકકતને તનયમો, તવતનમયો, સચુનાઓ તનયમ સગંહૂ અન ે
દફતરોની નકલ અહીંિી મળશ.ે 

તનયત કકિંમત ેવેચાર્ માટે સ૨કારી પથુતક ભડંા૨ (અમદાવાદ/ રા જકોટ/ વડોદરા ) મા ંમળી શકે છે. 

તવભાગ ઘવારા  તનયમો, તવતનયમો, સચુનાઓ તનયમ સગંહૂ 
અન ેદફત૨ની નકલ માટે લેવાતી ફી. 

સ૨કા૨શ્રી ઘવારા  તનયમોમા ંઠરા વેલ કકિંમતે. 

 

તનયમ સાંગિૂ ; ૬ 
જાિ૨ે િાંત્ર અથિા િો તનયાંત્રિ િઠેળની વ્યહકિઓ પાસેના દસ્િાિેજની કિાઓ અંગેનુાં ૫ત્રક. 

 A,B& Cશાસન રાજ્ય૫તત્રિ/ ણબન રાજ્ય૫તત્રિ શાખા -૧/૨  



૧) િિીિટ 
.અ.ન.ં દસ્િાિેજની 

કિા 
દસ્િાિેજનુાં નામ અને િેની એક 

લીટીમાાં ઓળખાિ 

દથતાવેજ મેળવવાની કાયમ૫ઘિતત નીચેની વ્યહકિ પાસે છે./ િેના તનયાંત્રિમાાં છે. 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ શાસન 

રાજ્ય૫તત્રત/ 
ચબનરાજ્ય૫તત્રત. 

બદલી/ બઢતી તનમણ ૂકં ફાઈલ  માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ 
અસવય ે જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ 
કયેિી 

નાયબ તનયામક(વકહવટ) 

૨ - " - પ્રતતતન્કુકત-બોલીઓ શ૨તો નકકી 
ક૨વાની કામગીરી. 

- " - - " - 

૩ - " - સીનીયોરીટી યાદી તૈયા૨ ક૨વાની 
કામગીરી તિા તેન ે લગતો 
૫ત્રવ્યવહા૨. 

- " - - " - 

૪ - " - કાયમીક૨ર્ અંગેની કામગીરી. - " - - " - 
૫ - " - ખાતાકીય તપાસ અન ે૫ત્રવ્યવહા૨ - " - - " - 
૬ - " - ખાતાકીય તપાસ અગ ે તત્રમાતસક 

માકહતીના ૫ત્રકો તૈયા૨ ક૨વા. 
- " - - " - 

૭ - " - ખાતાકીય તપાસ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૮ - " - અજમાયશી સમય વગમ-૧/૨ નો પ્રર્મ 

ક૨વા અંગેની કામગીરી. 
- " - - " - 

૯ - " - એકશન પ્લાન. - " - - " - 
૧૦ - " - મેડીકલ બીલો મજુંરી મેળવી આ૫વા 

અંગ.ે 
- " - - " - 



૧૧ - " - એચ.એલ.ટી. - " - - " - 
૧૨ - " - એચ.બી.એ./ એમ.સી.એ. ને લગતી તે 

અંગેની નોંિ ક૨વી. 
- " - - " - 

૧૩ - " - એલ.એચ.ક્.ુ, ની માકહતી એકઠી 
કરી મોકલવા બાબત. 

- " - - " - 

૧૪ - " - દફતરી તનરીક્ષર્ - " - - " - 
૧૫ - " - વહીવટી તનરીક્ષર્ (નાર્ા ંતવભાગ) - " - - " - 
૧૬ - " - ખાતાકીય સમીતતની બેઠક બાબત. - " - - " - 
૧૭ - " - રોથટ૨ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૧૮ - " - વી-ગવમનસસ તાલીમ અંગ.ે - " - - " - 
૧૯ - " - પે સશન કેસ મજુંરી અંગ.ે - " - - " - 
૨૦ - " - તાલીમ અંગ.ે - " - - " - 
૨૧ - " - સેવા સળંગ ક૨વા અંગ.ે - " - - " - 
૨૨ - " - ઉચ્ચત૨ ૫ગા૨ િો૨ર્ અંગ.ે - " - - " - 
૨૩ - " - થિાવ૨/ જગંમ તમલ્કત માકહતી. - " - - " - 
૨૪ - " - પાસપોટમ માટે ના વાિંા પ્રમાર્૫ત્ર. - " - - " - 
૨૫ - " - ખાનગી અહવેાલ ફાઈલો વગમ-૨. - " - - " - 
૨૬ - " - ૫૦/ ૫૫ સમીક્ષા અંગ.ે - " - - " - 
૨૭ - " - ડીમડેઈટ અંગ.ે - " - - " - 



૨૮ - " - મદુતી ૫ત્રકો અંગ.ે - " - - " - 
૨૯ - " - તવનતંી ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૩૦ - " - ૨જા મજુંરી ફાઈલ. - " - - " - 
૩૧ - " - ખાસ ૫ગા૨ મજુંરી ફાઈલ. - " - - " - 
૩૨ - " - તનવતૃત્ત સમયે હકક ૨જા રોકડ 

રૂપાતં૨ અંગ.ે 
- " - - " - 

૩૩ - " - ઈનવડમ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૩૪ - " - આઉટવડમ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૩૫ - " - થટેશનરી ઈસડેસટ અંગ.ે - " - - " - 
૩૬ - " - સી.એલ.કાડમ. - " - - " - 
૩૭ - " - ડીમડેઈટ મજુંરી અંગ.ે - " - - " - 
D - શાસન રેકડભ શાખા. 
. 

અ.નાં. 
દસ્િાિેજની 

કિા 
દસ્િાિેજનુાં નામ અને િેની એક લીટીમાાં ઓળખાિ દથતાવેજ મેળવવાની 

કાયમ૫ઘિતત 

નીચેની વ્યહકિ પાસે છે./ િેના તનયાંત્રિમાાં 
છે. 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ શાસન રેકડમ 

શાખા. 
અતે્રની કચેરીની થટેશનરી, થટેશનરી થટોસમમાિંી લાવવાનુ,ં ઈસડેસટ બનાવવાનુ ં તિા 
કચેરીમા ંફાળવવાનુ ંતેમજ જરૂ૨ ૫ડે તે થટેશનરી ખરીદીને પરુી પાડવાની કામગીરી. 

માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ 
૨૦૦૫ અસવયે જાહ૨ે માકહતી 
અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી 

નાયબ તનયામક (વકહવટ) 

૨ - " - કચેરીના સામાસય થટાસડડમ ફોમમ માટેનુ ંઈસડસેટ તૈયા૨ ક૨વુ ંતિા તે લાવી તેની 
વહેંચર્ીનુ ં કાયમ તિા અસય શાખા માટે જરૂરીયાતનુ ંમટીરીયલ્સ ખાનગી પે્રસ 
પાસે છપાવીન ેપરુૂ પાડવુ ં

માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ 
૨૦૦૫ અસવય ે જાહ૨ે માકહતી 
અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી 

નાયબ તનયામક (વકહવટ) 



૩ - " - થટેશનરી ઈસડેસટની ફાઈલ - " - - " - 
૪ - " - થટાસડડમ ફો્સના ઈસડેસટની ફાઈલ. - " - - " - 
૫ - " - કચેરી માટે ડેડથટોકની ખરીદી / રીપે રીંગની ફાઈલ - " - - " - 
૬ - " - ડેડથટોક ૨ીસથટ૨ તનભાવવુ ં - " - - " - 
૭ - " - ૫૨ચ૨ુર્ ખચમ અંગેની મજુંરીની ફાઈલ - " - - " - 
૮ - " - કચરેી ઉ૫યોગ માટે વથતઓુની ખરીદી તિા તેની જાળવર્ી અંગેની ફાઈલ - " - - " - 
૯ - " - પી.એ..ઓ અમદાવા દ / ગાિંીનગ૨ તિા ઈ.ડી.પી સેલ માટે ડેડથટોક 

આટીકલ્સની ખરીદીની મજુંરી ફાઈલ 

- " - - " - 

૧૦ - " - કસુમેબલ ૨ીસથટ૨ તનભાવવાનુ ંતિા આટીકલ્સની ખરીદીની ફાઈલ - " - - " - 
૧૧ - " - રાજ્યની તતજોરીઓ માટેના ચેકના છા૫કામ બાબતની સમગ ૂ કામગીરીની 

ફાઈલ 

- " - - " - 

૧૨ - " - વાહન વ્યવથિા અંગ ેગાડીના થપ ે૨પાટમસ પે ટ્રોલ, ઓઈલની ખરીદીની / 
ઉચ્ચક બીલનુ ંતવગતવા૨ કહસાબની ફાઈલ 

- " - - " - 

૧૩ - " - અત્રેની કચરેી માટે ઉનાળાની ઋત ુ માટે મહકેમની મજુંરી, ખસટટૃીની 
ખરીદીની ફાઈલ 

- " - નાયબ તનયામક(વહીવટ) 

૧૪ - " - જજલ્લા કચરેીઓ અને જજલ્લા સહાયક તનરીક્ષકશ્રીની કચરેીઓ માટે ફનીચ૨ 
રીપે રીંગ તિા નવા ખરીદવા માટે ડેડથટોક આટીકલ્સ કસડમ ક૨વા 
મજુંરીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ નાયબ તનયામક(વહીવટ) 

૧૫ - " - અસ્ગ્નશામક યતં્રો, થટ્રોંગરૂમ આગળ રેતી ભરી રા ખવા માટે ડોલો, રીફીલ 
વગેરે ખરીદવાની મજંરી બાબત. ટંુકમા ંડેડથટોક આટીકલ્સન ેલગતી બિી 
બાબતોની ફાઈલો 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 



૧૬ - " - કચેરીમા ં પાટમટાઈમ વોટ૨ બે૨૨, હમાલ અને સફાઈ કામદારોને 
કસટીજસસી ગાૂસટમાિંી ખચમ પાડી નવી તનમણુકં આ૫વાનુ ંકાયમ તિા 
કામના કલાકોમા ં વિારો ઘટાડો ક૨વાની કાયમવાહી તેમજ ખાલી 
જગ્યાએ દ૨ માસે રોજમદા૨ રોકવા અંગેની કાયમવાહીની ફાઈલો 
 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૧૭ - " - જજલ્લા કચરેીઓના ભાડાના મકાન માટે ખચમની મજુંરીઓના ફાઈલ ઉ૫૨ મજુબ - " - 
૧૮ - " - ખાતાકીય વાહનોન ે લગતી તમામ પ્રકા૨ની કામગીરી જેવી કે, 

અતિકારીશ્રીઓની ગાડી અંગ ેઈસડેસટ મજું૨ ક૨વા, તેન ેરીપે રીંગ અને 
આનષુાચંગક બાબત ેપે ટ્રોલ, ડીઝલ બીલો વગેરેની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૧૯ - " - વગમ-૪ના કમમચારીઓના એસોસીએશન સાિ ે૫ત્રવ્યવહા૨ની કામગીરીની 
ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૨૦ - " - ખાતાકીય સીમતતના પ્રશ્નોની કામગીરી, એકશન પ્લાન અંગેની ફાઈલ ઉ૫૨ મજુબ - " - 
૨૧ - " - ખાતાના કમમચારીઓ માટે ઓળખ૫ત્રો અંગેની કામગીરીની ફાઈલ ઉ૫૨ મજુબ - " - 
૨૨ - " - ટાઈપીથટોન ેખાસ ૫ગા૨ અંગ,ે વહીવટી તનરીક્ષર્ અંગ,ે શાખાની બજેટ 

કામગીરીની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૨૩ - " - તનયતં્રર્ હઠેળની કચરેીઓ માટે ૫ત્ત્તળના ટોકનો બનાવવા તિા ક૨સસી 
નોટ ચકાસર્ી / ગર્તરીના મશીનો ખરીદવા અંગેની કાયમવાહીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૨૪ - " - કચરેીમા ંયોજાયેલ બેઠકોની કાયમવાહી નોંિમા ંદશામવેલ શાખાના મદૃુાઓની 
પતુમતાની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૨૫ - " - તવભાગ ઘવારા  કચરેીના વહીવટી તનરીક્ષર્ તેમજ એ.ીસ. દૃારા  તપાસર્ી 
વખત ેલેવાયેલ પારા ઓની પતુમતા અંગેની કાયમવાહીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 



૨૬ - " - તનયતં્રર્ હઠેળની કચરેીઓમા ંકો્પ્્ટુરા ઈઝેશન અસવય ેગાૂસટ ફાળવવા 
તેમજ તેન ેલગતી કામગીરીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ નાયબ તનયામક(વકહવટ) 

૨૭ - " - નવી શરૂ િયેલ / િના૨ પે ટા તતજોરી કચરેીઓ માટે જરૂરીયાત મજુબ 
ફનીચ૨ તેમજ અસય વથતઓુ પરુી પાડવા બાબતની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૨૮ - " - કચરેીના ડ્રાઈવરોને દ૨ વષે ગર્વેશ, બટુ વગેરે ફાળવવા અંગેની 
કામગીરીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૨૯ - " - તનયતં્રર્ની કચરેીઓ માટે ૫૨મેસટ એડવાસસ મજુંરીની કામગીરીની  
ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૦ - " - અત્રેની કચરેીની સીવીલ કામ, થવચ્છતા સફાઈ, પાર્ીની વ્યવથિા, 
વીજળી વ્યવથિા તેમજ નાના મોટા મરા મતના કામો અંગેની 
કાયમવાહીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૧ - " - જજલ્લાની કચરેીઓ માટે દીવાલ ઘડીયાળો, સાયકલો વગેરેને મજુંરી 
આ૫વા બાબતની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૨ - " - તવિાનસભા સત્ર દ૨્યાન માન. તનયામકશ્રી તિા સી.ડ્ટુી અતિકારીઓ 
માટે પ્રવેશ પાસ મેળવવા અગેની કામગીરીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૩ - " - તનયતં્રર્ની કચરેીઓ સકહત વગમ-૪ને રોતનયો એલાઉસસ તિા વાહન 
ભથ્થ ુમજું૨ ક૨વા બાબત. તેમજ અત્રેની ચેરીના રોનીયો મશીન રીપ ે
રીંગની મજુંરીઓ તિા અત્રેની કચરેી ખાતે ડુપ્લીકેટીંગ અંગેની કામગીરી 
ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૪ - " - સતવિસ પોથટેજ થટેમ૫્ની ખરીદી તેનો કહસાબ અને શાખાઓને જરૂરી 
થટેમ૫્ પરુા  પાડવાની કામગીરીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૫ - " - ખાતાની તનયતં્રર્ જજલ્લા કક્ષાની તેમજ તાલકુા કક્ષાની દ૨ બે માસ ે ઉ૫૨ મજુબ - " - 



આવતી દરેક ટેલીફોન બીલો અંગેની માકહતીને લગતી ફાઈલ 

૩૬ - " - જજલ્લા કચરેીઓ ખાતેની ટેલીફોનને લગતી બાબતો તિા એસ.ટી.ડી 
લોકની પ્રાશ્ચાત મજુંરીઓ તેમજ જજલ્લા તતજોરી કચરેીઓ ખાતે 
ઈસટ૨કોમની મજુંરીઓ અંગેની કામગીરીની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૭ - " - ઝેરોક્ષ મશીન રીપે રીંગ તિા મેઈસટેસસ તિા તેની ચકાસર્ી ક૨વા 
બાબતની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૩૮ - " - લાયબ ૂ્ ેરી ૨ીસથટ૨ ઉ૫૨ મજુબ - " - 
૩૯ - " - તનયતં્રર્ કચરેીઓના જજલ્લા અતિકારીઓના તવગતવા૨ બીલના 

પ્રમાર્૫ત્રો / ૨ીસથટ૨ ઈચ્ ુક૨વા બાબતની ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ નાયબ તનયામક(વકહવટ) 

૪૦ - " - સ૨કા૨શ્રી તિા બીીસ અસય ઓિોરીટીન ેમોકલવાપાત્ર િતા ં૫ખવાકડક, 
માતસક અિમવાષમકક, વાષમકક તમામ કરટનસમ તેમજ રા ખવાપાત્ર િતા ં
કરટનસમ અંગેની કામગીરીની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૪૧ - " - વખતો વખત સ૨કાશ્રશ્રી ત૨ફિી તેમજ અસય કચરેીઓ ત૨ફિી 
મગંાવવામા ંઆવતી જન૨લ માકહતીની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૪૨ - " - આ કચરેીનો વાષમકક વહીવટી અહવેાલ પ્રતસઘિ ક૨વા માટે સકંલનની 
તેમજ પ્રવતૃત્તઓની રૂ૫રેખા તૈયા૨ ક૨વાની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 

૪૩ - " - અતે્રની કચેરીના ટેલીફોનને લગતી કામગીરી તેમજ અતે્રની કચેરીના અતિકારીશ્રીઓના 
તનવાસથિાને ટેલીફોન ફાળવવાની મજુંરી અંગેની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ - " - 
૪૪ - " - અતે્રની કચેરીના ટાઈ૫રા ઈટ૨ અંગેનુ ં રીપે રીંગ તિા તનયતં્રર્ કચેરીઓ સકહત 

કચેરીઓ ખાતે બહા૨ની વ્યકકત પાસેિી ટાઈ૫ કામગીરીની દ૨ખાથતની મજુંરીની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 

 
 E શાસન- ૫રીિા િથા  સીનીયોરીટી શાખા 



 
અ.ન.ં દથતાવેજની 

કક્ષા 
દથતાવેજનુ ંનામ અને તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાર્ 

માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ 
અસવય ે જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને 
અ૨ીસ કયેિી 

નાયબ તનયામક (વકહવટ) 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ શાસન- 

૫રીક્ષા 
શાખા 

વગમ-૪ની બદલી/ તનમણ ૂકં ની ફાઈલ    -ઉ૫૨ મજુબ- નાયબ તનયામક (વહીવટ) 

૨ - " - વગમ-૪ની સીનીયોરીટી યાદી તૈયા૨ ક૨વાની 
કામગીરી તિા તેને લગતા ૫ત્ર વ્યવહા૨ની 
ફાઈલ 

- " - - " - 

૩ - " - વગમ-૪ના કમમચારીઓની અજમાયશી સમયની 
કામગીરીની ફાઈલ 

- " - - " - 

૪ - " - એકશન પ્લાનની ફાઈલ - " - - " - 
 

૫ - " -  ખાતાકીય તપાસ તિા તે અંગેના ૫ત્ર 
વ્યવહા૨ની ફાઈલ 

- " - - " - 
 
 

૬ - " - ખાતાકીય તપાસ અંગ ેતત્રમાતસક માકહતી ૫ત્રકો 
તૈયા૨ ક૨વાની ફાઈલ 

- " - - " - 

૭ - " - વગમ-૪ના ફ૨જ મોકુફી હઠેળના કમમચારીઓની 
સમીક્ષા સતમતત માટેની બેઠકોને લગતી લાભ 

- " - - " - 



કામગીરી તિા નોકરીમા ંપનુઃ થિા૫ત્ત ક૨વાની 
કામગરીની ફાઈલ. 

૮ - " - દફત૨ તનરીક્ષર્ની કામગીરીની ફાઈલ - " - - " - 
૯ - " - વગમ-૪નુ ંરોથટ૨ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૧૦ - " - વગમ-૪ના કમમચારીઓનુ ંઉચ્ચ ૫ગા૨ િો૨ર્ મજું૨ 

ક૨વા અંગેની કામગીરીની ફાઈલ. 
- " - - " - 

૧૧ - " - પાસપોટમ માટે ના વાિંા પ્રમાર્૫ત્ર આ૫વા 
બાબતની ફાઈલ. 

- " - નાયબ તનયામક(વહીવટ) 

૧૨ - " - વગમ-૩ તિા વગમ-૪ ના ચબન રાજ્ય૫તત્રત 
કમમચારીઓની ખતાકીય ૫રીક્ષા  લેવા અંગેની 
કામગીરીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૩ - " - સીિી ભ૨તીિી તનમાયેલ વગમ-૧/૨ ના 
અતિકારીઓની ખાતાકીય ૫રીક્ષાની કામગીરીની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૪ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષા અંગ ેજાહ૨ેનામુ ંબહા૨ પાડવા 
અંગેની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૫ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષા માટે પાત્રતા િરા વતા 
ઉમેદવારો પાસેિી ફોમમ મગંાવવા તિા તે 
સદંભમનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૬ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષા માટે પે ૫રો તૈયા૨ ક૨વા અંગ ે
૫રીક્ષકોની તનમણુકં ક૨વા બાબતેની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૭ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ તનયત કાયમક્રમ મજુબ યોજવા 
અંગેની ફાઈલ. 

- " - - " - 



૧૮ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાના પે ૫રો તપાસ માટે મોકલવા 
તિા તે અંગેનુ ંકોડીંગ ૨ીસથટ૨  

- " - - " - 

૧૯ - " - ૫રીક્ષકોને પે ૫રો તપાસ માટે મોકલવા તિા 
૫કરર્ામ જાહ૨ે ક૨વાની કામગીરીની ફાઈલ 

- " - - " - 

૨૦ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાના ૫કરર્ામ અંગેનુ ંજાહ૨ેનામુ ં
બહા૨ પાડવાની ફાઈલ 

- " - - " - 

૨૧ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાના ગરુ્નુ ં૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૨૨ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાના માટે પાત્રતા િરા વતા 

કમમચારીઓને તાલીમ આ૫વા અંગેની કામગીરીની 
ફાઈલ 

- " - - " - 

૨૩ - " - ખાતાના વગમ-૧/૨ તિા વગમ-૩ના કમમચારીઓના 
ઓ૫વગમ યોજવાની કામગીરી 

- " - - " - 

૨૪ - " - વગમ-૪મા ં૨હમેરા હ ેતનમણુકં આ૫વાની ફાઈલ - " - - " - 
૨૫ - " - વગમ-૪ના કમમચારીઓના કોટમ કેસની લગતી 

કામગીરી. 
 
 

- " - - " - 

૨૬ - " - વગમ-૪ના કમમચારીઓએ ખાનગી  હોથપીટલમા ંલીિેલ 
તબીબી સા૨વા૨ અંગેના વળત૨ અંગે ખાસ કકથસામા ં
મજું૨ આ૫વા અંગેની કામગીરી. 

ઉ૫૨ મજુબ નાયબ તનયાામક(વહીવટ) 

૨૭ - " - વગમ-૪ની ભ૨તી માટે ઈસડેસટ તૈયા૨ ક૨વા 
અંગેની કામગીરીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૨૮ - " - વગમ-૪ના કમમચારીઓની જજલ્લા ફે૨બદલી અંગેની - " - - " - 



ફાઈલ 

૨૯ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષા તનયમો અદ્યતન રા ખવા 
અંગેની કામગીરીની ફાઈલ 

- " - - " - 

૩૦ - " - એચબીઅ/્ ેએમસીએ ને લગતી તે અંગેની નોંિ 
ક૨વી. 

- " - - " - 

૩૧ - " - ખાસ ૫ગા૨ મજું૨ ક૨વા અંગેની કામગીરી - " - - " - 
૩૨ - " -  વગમ-૪ના કમમચારીઓ સામેની ફરીયાદની 

પ્રાિતમક તપાસની કામગીરી 
- " - - " - 

૩૩ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાના વાષમકક ખચમના અંદાજો તૈયા૨ 
ક૨વાની કામગીરી 

- " - - " - 

૩૪ - " - તાબાની કચરેીઓમા ંરોજમદારોની તનમણ ૂકં 
અંગેની મજુંરી આ૫વા અંગેની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૩૫ - " - ઈનવડમ ૨ીસથટ૨ 
 

- " - - " - 

૩૬ - " - આઉટ વડમ ૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૩૭ - " - થટેશનરી ઈસડેસટ ૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૩૮ - " - સી.એલ.કાડમ - " - - " - 
૩૯ - " - એલ.એ.ક્.ુની લગતી કામગીરીની ફાઈલ. - " - - " - 
૪૦ - " - તવિાન સભાના પ્રશ્નોનુ ં૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૪૧ - " - ખાતાકીય ૫રીક્ષાન ેલગતા પથુતકોની લાયબ્નેરીની 

તનભાવર્ી. 
- " - - " - 

૪૨ - " - વગમ-૩ના (ગ૫ૃ-૧ િી ૪) ના કમમચારીઓની - " - - " - 



સીનીયોરીટી તૈયા૨ ક૨વી તિા તેને બહા૨ 
પાડવા અંગ ેકામગીરીની ફાઈલ. 

૪૩ - " - સીનીયોરીટીના આિારે વગમ-૩ના  કમમચારીઓની 
અનમુાતનત તારીખ મજું૨ ક૨વા અંગેની ફાઈલ. 

- " - - " - 

 

 
 



શાશન/કોટમ  શાખા 
અ.નાં. દસ્િાિેજની 

કિા 
દસ્િાિેજનુાં નામ અને િેની એક લીટીમાાં 

ઓળખાિ 

માહિિી મેળિિાના અતધતનયમ ૨૦૦૫ 
અન્િયે જાિ૨ે માહિિી અતધકારીને અ૨જી 
કયેથી 

નાયબ તનયામક (િહિિટ) 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ કોટમશાખા એકશન પ્લાનની ફાઈલ માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ 

અસવયે જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ 
કયેિી 

નાયબ તનયામક (વકહવટ) 

૨ - " --- " - દફત૨ તનરીક્ષર્ની કામગીરીની ફાઈલ  - " --- " - - " --- " - 
૩ - " --- " - ઈનવડમ ૨ીસથટ૨  - " --- " - - " --- " - 
૪  આઉટવડમ ૨ીસથટ૨ - " --- " - - " --- " - 
૫ - " --- " - સી.એલ.કાડમ - " --- " - - " --- " - 
૬ - " --- " - એલ.એ.ક્નુી લગતી કામગીરી - " --- " - - " --- " - 
૭ - " --- " - તવિાનસભાના પ્રશ્નોનુ ં૨ીસથટ૨ - " --- " - - " --- " - 
૮ - " --- " - ખાતાના વગમ-૩/૪ ના ંકમમચારીઓ તેમજ 

અસય ખાતાના ચબન રાજ્ય ૫તત્રત 
કમમચારીઓના નામદા૨ ગજુરાત મલુ્કી સેવા 

કટ્રબ્્નુલને લગતા કેસોની તમામ 
કામગીરીની ફાઈલ  

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

૯ - " --- " - ખાતાના વગમ-૧/૨ના અતિકારીઓ તિા વગમ-
૩/૪ ના ંકમમચારીઓ તેમજ અસય ખાતાના 

અતિકારી/કમમચારીઓ કે કોઈ ૫ર્ ્તુનયન કે 
કચેરી દ્ધારા  નામ.વડી અદાલત તેમજ સતુપ્રમ 

- " - - " --- " - 



કોટમમા દાખલ િયેલ કેસોને લગતી તમામ 
કામગીરીની ફાઈલો 

૧૦ - " --- " - કુલ ૫(પાચ) તશક્ષર્ કટ્રબ્્નુલના કેસોની 
કામગીરી 

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

૧૧ - " --- " - જજલ્લા/તાલકુા કોટમ કેસોની કામગીરી - " --- " - - " --- " - 
૧૨ - " --- " - ગાૂહક સ૨ુક્ષા કોટમ/ લેબ૨ કોટમ / તવસામા(ંલોક 

અદાલત)તેમજ સી.પી.સી. ૮૦ હઠેળની નોકટસ 
અસવયેની કામગીરી   

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

૧૩ - " --- " - હાઈકોટમ/ કટ્રબ્્નુલ/જજલ્લા-તાલકુા કોટમ તેમજ અસય 
અદાલત ત૨ફિી આ૫વામા આવેલ ચકુાદાના સદંભે 

જરૂરીકાયમવાહી જેવીકે ચકુાદાના અમલવા૨ 
ક૨વા/કરા વવાની અિવા અપીલ ક૨વા કરા 

વવાની .  

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

૧૪ - " --- " - ખાતાના ગ્ર૫ુ-૪ના કમમચારીઓના કકથસામા 
પ્રવમસેવા ૫કરક્ષા પાસ ન િવાને કા૨રે્ 
૫ડેલ સેવા તટૂ સાિંી આ૫વા બાબતની 

કામગીરી. 

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

 

(૨) તિજોરી તનયાંત્રિ શાખા 
A તિજોરી તનયાંત્રિ 

 
અ.ન.ં દથતાવેજ 

કક્ષા 
દથતાવેજોનુ ંનામ અને તેની એક લીટીમા ંઓળખાર્. દથતાવેજ મેળવવાની કાયમ૫ઘિતત નીચેની વ્યકકત પાસે છે. તન્ ૂતં્રર્મા ં

છે. 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 



૧ તતજોરી 
તનયતં્રર્ 
શાખા 

તતજોરી તનયમો (ીસટીઆ૨ મા ંસિુારા  વિારા  ક૨વા અંગેનો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ 
તિા નવી પ્રિાઓ દાખલ ક૨વા અંગેનો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 
 

માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ 
૨૦૦૫ અસવયે જાહ૨ે માકહતી 
અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી 

સં્ કુ્ત તનયામક (તતજોરી તનયતં્રર્) 

૨  તતજોરી  તનયમો તિા અસય તનયમોના અિમઘટનને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૩ - " - ડી.એ.ટી. સેમીના૨ને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

 

- " - - " - 

૪ - " - લેટ૨ ઓફ કે્રડીટને લગતો તમામ પ્રકા૨નો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 
 

- " - - " - 

૫ - " - ઉચ્ચ સત્તાતિકૃત/ તતજોરી અતિકારીઓ ની બેઠક ખાતાકીય સતમતત તિા 
એસોસીએશનની માગંર્ી અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૬ - " - નાગરીક અતિકા૨૫ત્રને લગતી તમામ પ્રકા૨ની કામગીરીની ફાઈલ. 
 
 

ઉ૫૨ મજુબ ઉ૫૨ મજુબ 

૭ - " - ચેક પ્રિા, કાડેક્ષ પ્રિા, ટોકન પ્રિા તિા પેસશન ચકુવર્ાનંી ૫ઘિતતઓ અંગેની 
કામગીરીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૮ - " - તતજોરી કચેરીઓના અતિકારીઓ વચ્ચે કામગીરીની ફાળવર્ી અંગેની કામગીરીની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 

૯ - " - અસય રાજ્ય સાિેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૧૦ - " - જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પે ટા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબની કચેરીઓના 

કમમચારીઓને પ્રોત્સાહક મહનેતર્ા ંઅંગેની કામગીરીની ફાઈલ. 
- " - - " - 

૧૧ - " - ગજુરાત તતજોરી તનયમોમા ંસિુારા  ક૨વા અંગેની કામગીરીની ફાઈલ. - " - - " - 
૧૨ - " - તમામ પ્રકા૨ની નવી પ્રિા દાખલ ક૨વા બાબતની ફાઈલ. - " - - " - 
૧૩ - " - રાજ્ય સ૨કા૨ના અતિકારીઓ/ કમમચારીઓના ૫ગા૨ ભથ્િાનં ુ ંચુકંવણુ ંચેકિી 

બેંક મા૨ફતે ક૨વાની પ્રિાના અમલીક૨ર્ અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 
- " - - " - 

૧૪ - " - પે સશનને લગતી તમામ ફરીયાદો/ પ્રશ્નો તિા પે સશનરોના તબીબી 
સા૨વા૨ બીલો અંગેનો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

- " - - " - 



 

૧૫ - " - પે સશન લગતી  સ૨કા૨શ્રી ઘવારા  માનનીય મતં્રીશ્રી/ િારા સભ્યશ્રી ઘવારા  
આવતા અગત્યના ૫ત્રોન ેલગતી કામગીરીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૬ - " - તતજોરી /૫ગા૨ અન ે કહસાબ કચેરીઓના કહસાબોમા ંભલૂો/ બાકી વાઉચરો 
અંગે એ.ીસ.બેંક તિા તતજોરીઓ/ પી.પી.ઓ. સાિેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 
 
 

- " - - " - 

૧૭ - " - સ૨કારી ભ૨ર્ા ંજેવા કે વેચાર્વરેા  મનોરંજન ક૨, પ્રોફેશનલ ટેક્ષ વગેરે 
જાહ૨ે ક્ષેત્રોની બેંક મા૨ફત ે ભ૨ર્ા ં ભ૨વાની યોજનાન ે લગતો ૫ત્ર 
વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૧૮ - " - વેચાર્ વેરા ના ભ૨ર્ા,ં તવલબં અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૧૯ - " - યાતંત્રક૨ર્ને લગતો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

 
- " - - " - 

૨૦ - " - કેશ બેલેસસ રીપોટમ તિા ચાલ ુ આ૨.બી.ડી. ને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 

૨૧ - " - બેંક હડતાલ/ કમમચારીઓની હડતાલ વખતે તતજોરી કચેરી/ પે ટા તતજોરી 
કચેરીએ ક૨વાની કામગીરી અંગ ેસચુના આ૫વા બાબતની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૨૨ - " - લાયબ્રેરીને લગતી કામગીરીની ફાઈલ. - " - - " - 
૨૩ - " - થિાયી હકુમોની ફાઈલો તૈયા૨ ક૨વાની તેમજ અદ્યતન રા ખવાની કામગીરીની 

ફાઈલ. 
 

- " - - " - 

૨૪ - " - માતસક પ્રગતત અહવેાલ ઉ૫૨ રીમાકમસ આ૫વા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૨૫ - " - યાતંત્રક૨ર્નો માતસક પ્રગતત અહવેાલ ઉ૫૨ રીમાકમસ આ૫વાની તિા એકતત્રત 

માકહતી તૈયા૨ ક૨વાની કામગીરીની ફાઈલ. 
- " - - " - 

૨૬ - " - થટેમ૫્ને લગતો તમામ પ્રકા૨નો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 



૨૭ - " - પે ડલોક અંગેનો તમામ ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ.બીટીઆ૨ ૧૨૮ (૩) - " - - " - 
૨૮ - " - ઉચા૫તને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

 
- " - - " - 

૨૯ - " - થટ્રોંગરૂમમા ંપોલીસગાડમની વ્યવથિા ક૨વા બાબતની કામગીરીની ફાઈલ. 
 

- " - - " - 

૩૦ - " - જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પે ટા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અને કહસાબ અતિકારીની 
કચેરી તવરૂઘિ અસય અતિકારીઓ/ કમમચારીઓની ફરીયાદને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 

૩૧ - " - પી.ડી./ પી.એલ.એ.ના મેળવર્ા ંતિા ઈન ઓ૫રેટીવ પી.ડી. કહસાબને લગતો 
એ.ીસ./ તતજોરી સાિેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ તિા દ૨ માસે પી.ડી./ પી.એલ.એ.ની 
માકહતી મગંાવી, એકતત્રત કરી, નાર્ા ંતવભાગને મોકલવા અંગેની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૩૨ - " - જાહ૨ે બાિંકામ ખાતાના ફોમમ તિા મેળવર્ા ંઅંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. ઉ૫૨ મજુબ ઉ૫૨ મજુબ 

૩૩ - " - જાહ૨ે સાહસોએ ફડંમા ંરોકેલ નાર્ા ંતિા વ્યાજને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૩૪ - " - કમમચારી તવરુઘિ અંગત ફરીયાદને લગતી કામગીરીની ફાઈલ. - " - - " - 
૩૫ - " - તતજોરી કચેરી/પગાર અને કહસાબ કચેરી/પે.ચ.ુક.મા ં રજૂ િતા ં તમામ 

પ્રકારના ંચબલોની મવુમેસટ તિા ચકુવર્ાના બાન અંગેની કામગીરી તિા 
માકહતીનુ ંએકતત્રકરર્. 

- " - - " - 

૩૬ - " - મયામકદત ભ૨ર્ાનંી કામગીરી બેંકને સોં૫વા અંગેનો ૫ત્ર વયવહા૨ની 
ફાઈલ 

- " - - " - 

૩૭ - " - નોન બેંકીંગ પે ટા તતજોરીઓન ેબેંકીંગમા ં ફે૨વવા તિા સ૨કારી મયામકદત 
ભ૨ર્ાનંી કામગીરી અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૩૮ - " - હગંામી ક૨સસી ચેથટન ેકાયમી ક૨સસી ચેથટમા ંરૂપાતં૨ તિા પે ટા તતજોરી 
કચેરીઓની માકહતીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૩૯ - " - નોન બેંકીંગ પે ટા તતજોરીમા ંરેમીટસસ લાવવામા ં૫ડતી મચૂકેલી તિા ક૨સસી 
ચેથટમા ં વિી ગયેલ બેલસેસન ે દ૨ગજુ૨ ક૨વા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 



૪૦ - " - તતજોરી / પે ટા તતજોરીના થટેશનરી/ ફો્સમ/ચેકબકુોના ઈસડસેટ તિા ફો્સમ 
પરુા  પાડવા. થટાસડડમ નબં૨ આ૫વા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૪૧ - " - નવીન પે ટા તતજોરી કચેરી ખોલવા અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૪૨ - " - તતજોરી/ પે ટા તતજોરી કચેરીના બાિંકામ અંગેનો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

માયક૨/ નોન માયક૨ ચેક અંગેની કામગીરીની ફાઈલ. 
- " - - " - 

૪૩ - " - તતજોરી તનયતં્રર્ શાખાના મહકેમને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૪૪ - " - જજલ્લા તતજોરી કચેરી/ પે ટા તતજોરી કચેરી/ ૫ગા૨ અન ે કહસાબી 

અતિકારીની કચેરીઓના મહકેમને લગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. 
 

- " - - " - 

૪૫ - " - એ.ીસ.કચેરીના બાકી ઓકડટ વાિંાઓ/ તપાસર્ી અહવેાલોની પતુમતા અંગેની 
કામગીરીની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ ઉ૫૨ મજુબ 

૪૬ - " - નાર્ા ંતવભાગ ઘવારા / કલેકટ૨શ્રી ઘવારા  કરેલ જજલ્લા તતજોરી કચેરીની 
તપાસર્ી નોંિનો પતુમતા અહવેાલ ની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૪૭ - " - ભ૨ર્ા ંઘટન ેલગતો ૫ત્ર વ્યવહા૨ની ફાઈલ. - " - - " - 
૪૮ - " - પે ટા તતજોરી કચરેીઓની વાષમકક તપાસર્ી ન િવા અંગેનો ૫ત્ર 

વયવહા૨ની ફાઈલ. 
- " - - " - 

૪૯ - " - તતજોરી અતિકારીની કી૨કોલ ૨જા મજું૨ ક૨વા અંગેની કામગીરીની 
ફાઈલ. 

- " - - " - 

૫૦ - " - જજલ્લા તતજોરી કચરેી/ પે ટા તતજોરી કચરેી/ ૫ગા૨ અને કહસાબી 
અતિકારીની કચરેીઓના કાયમભા૨ર્ અંગેની કામગીરીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૫૧ - " - વાષમકક વહીવટી અહવેાલ તિા પ્રવતૃત્તની રૂ૫રેખા તૈયા૨ ક૨વા અંગેની 
કામગીરીની ફાઈલ. 

- " - - " - 

૫૨ - " - આવક ૨ીસથટ૨. - " - - " - 



૫૩ - " - સ૨કારી અને અિમ સ૨કારી ૫ત્રોનુ ં૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૫૪ - " - માનનીય િારા સભ્યશ્રી, સસંદ સભ્યશ્રી તિા મતં્રીશ્રી ત૨ફિી મળતા ૫ત્રોનુ ં

૨ીસથટ૨. 
- " - - " - 

૫૫ - " - દ૨ખાથત ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૫૬ - " - શાખાનો માતસક પ્રગતત અહવેાલનુ ં૨ીસથટ૨.  - " - - " - 
૫૭ - " - જાવક ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૫૮ - " - ૫કર૫ત્રોનુ ં૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૫૯ - " - ટ્રાસઝીટ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૬૦ - " - ટાઈ૫ ૨ીસથટ૨. - " - - " - 
૬૧ - " - સી.એલ.કાડમ  - " - - " - 
૬૨ - " - સી.એલ.૨ીસથટ૨ જજલ્લા તતજોરી અતિકારીઓનુ.ં - " - - " - 

 

 
B તનતધ તનરીિિ  
 
 

અ.ન. દસ્િાિેજની કિા દસ્િાિેજન ુનામ અને િેની 
એક લીટીમા ઓળખાિ   

દસ્િાિેજો મેળિિાની કાયભ પધ્ધતિ  નીચેની વ્યકતિ પાસે છે./િેના તનયાંત્રિમા છે. 

(૧) (૨) (૩) માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ -૨૦૦૫ અસવય ેજાહ૨ે માકહતી અતિકારીને 
અ૨ીસ કયેિી. 

નીતિ તનરીક્ષર્ અતિકારી 

૧ નીતિ તનરીક્ષર્ 
શાખા 

જજલ્લા તતજોરી કચેરીવા૨ 
તનરીક્ષર્ અહવેાલ તિા 
તેની પતુમતા  અંગેની ફાઈલ 

- " - - " - 



(વષમવા૨) 

૨ નીતિ તનરીક્ષર્ 
શાખા 

પે ટા તતજોરી કચેરીવા૨ 
તનરીક્ષર્ અહવેાલ તિા 
તેની પતુમતા અંગેની 
ફાઈલ.(વષમવા૨)  

- " - - " - 

 
 
 
 
 
(૩) બીલ / બજેટશાખા 
 
અ.ન. દસ્િાિેજની કિા દસ્િાિેજન ુનામ અનેિેની એક લીટીમા ઓળખાિ   દસ્િાિેજો મેળિિાની કાયભ 

પધ્ધતિ  
નીચેની વ્યકતિ પાસે છે./િેના 

તનયાંત્રિમા છે. 
૧ બીલ / બજેટ શાખા ીસ.પી.એફ ફાઈનલ ઉપાડ  માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ 

-૨૦૦૫ અસવય ેજાહ૨ે માકહતી 
અતિકારીન ેઅ૨ીસ કયેિી. 

નાયબ તનયામકશ્રી (તતજોરી 
તનયતં્રર્) કહસાબ અને તતજોરી 
તનયામકની કચેરી,ગાિંીનગ૨. 

૨ - " - ૫ગા૨ બીલ ૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૩ - " - સીક્રુીટી બોસડ સાચવર્ી - " - - " - 
૪ - " - ગાૂસટના હુકમ  - " - - " - 
૫ - " - ટુકા ગાળાના બીલોના વસલુાત ૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૬ - " - પ્રતતતન્કુત ૨ીસથટ૨  - " - - " - 



૭ - " - જુિ વીમાનુ ં૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૮ - " - એચ.બી.એ. મજું૨ િયાની તવગતનુ ં૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૯ - " - એમ.સી.એ. મજું૨ િયાની  તવગતનુ ં૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૧૦ - " - સાયકલ પે શગી / પખંા પે શગી મજું૨ િયાનુ ં૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૧૧ - " - ખચમ ૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૧૨ - " - એ.ીસ. સાિેના મેળવર્ા ૨ીસથટ૨ 

 

- " - - " - 

૧૩ - " - ઈનવડમ ૨ીસથટ૨  - " - - " - 
૧૪ - " - આઉટ વડમ ૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૧૫ - " - કેશબકુ  - " - - " - 
૧૬ - " - ચેક ૨ીસથટ૨ - " - - " - 

ઇ (૪)  જુથ તિમા યોજના શાખા 
અ.ન. દસ્િાિેજની કિા દસ્િાિેજન ુનામ 

અનેિેનીએક લીટીમા 
ઓળખાિ   

દસ્િાિેજો મેળિિાની કાયભ પધ્ધતિ  નીચેની વ્યકતિ પાસે છે./િેના તનયાંત્રિમા છે. 

     

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧. જુિ તવમા શાખા. બીલની ફાઈલ   માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ અસવય ે

જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી. 
કહસાબી અતિકારી     (રેકડમ શાખા. ) 

૨. જુિ તવમા શાખા. આવક ૨ીસથટ૨ ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૩. જુિ તવમા શાખા. ખચમ ૨ીસથટ૨   ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૪. જુિ તવમા શાખા. જુિવા૨ આવક ૫ત્રક  ૧ 

િી ૪ ટે્રઝરીવાઈઝ ૨ીસથટ૨  
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૫. જુિ તવમા શાખા. મજૂંરી હકુમ ૨ીસથટ૨    ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 



૬. જુિ તવમા શાખા. મજુંરી હકુમ ફાઈલ   ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૭. જુિ તવમા શાખા. આઈ.એ.એસ. પ્રતતતન્કુકત 

૨ીસથટ૨. 
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૮. જુિ તવમા શાખા. આઈ.એ.એસ. પ્રતતતન્કુકત 
ફાઈલ  

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૯. જુિ તવમા શાખા. +  વત્તા-ઓછા યાદી  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૧૦. જુિ તવમા શાખા. એ.ીસ. અમદાવાદ / રા જકોટ 

કહસાબમેળ  
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૧. જુિ તવમા શાખા. તતજોરી કહસાબો સામાસય 
૫ત્રવ્યવહા૨  

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૨. જુિ તવમા શાખા. જુિવા૨ આવકના ૫ત્રકો  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૩. જુિ તવમા શાખા. વાષમકક વહીવટી અહવેાલ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૧૪. જુિ તવમા શાખા. ૨૦૪૯ વ્યાજના હવાલા 

ફાઈલ 

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૫. જુિ તવમા શાખા. રેકડમ તિા માગમદશમન 
ફાઈલ.   

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૬. જુિ તવમા શાખા. અનસુચૂી - " -ગ- " - 
ફાઈલ  

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૭. જુિ તવમા શાખા. અનસુચૂી-ગ ખતવર્ી 
૨ીસથટ૨. 

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૧૮. જુિ તવમા શાખા. જુિવીમા સમીક્ષા ફાઈલ.  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૧૯. જુિ તવમા શાખા. વાષમકક અંદાજ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૨૦. જુિ તવમા શાખા. ૮ માતસક અંદાજ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૨૧. જુિ તવમા શાખા. દ૨ખાથત ફાઈલ.  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૨૨. જુિ તવમા શાખા. ્.ુઓ.આ૨.  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 



૨૩. જુિ તવમા શાખા. કહસાબ મેળવર્ાનંી 
ફાઈલ. 
 
  

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૨૪. જુિ તવમા શાખા. બીલ ૨ીસથટ૨  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૨૫. જુિ તવમા શાખા. એસ.ઓ. ફાઈલ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૨૬. જુિ તવમા શાખા. માતસક પ્રગતત અહવેાલ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૨૭. જુિ તવમા શાખા. વ્યકકતગત કપાતના 

લેજ૨  
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૨૮. જુિ તવમા શાખા. અતિકારીઓની વ્યકકતગત 
ફાઈલ.   

માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ અસવયે 
જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી. 

કહસાબી અતિકારી (જુિ વીમા યોજના) 

૨૯. જુિ તવમા શાખા. ચકુવર્ા ંઅંગેની ફાઈલ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૩૦. જુિ તવમા શાખા. કેસર સ૨કા૨ને ફાળા 

મોકલવાના બીલની 
ફાઈલ.  

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૩૧. જુિ તવમા શાખા. ડીમાસડ ડ્રાફટ ૨ીસથટ૨  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૩૨. જુિ તવમા શાખા. તન્કુકત૫ત્રોની ફાઈલ.  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૩૩. જુિ તવમા શાખા. એનરોલમેસટ હુકમ 

મેળવવા.   
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૩૪. જુિ તવમા શાખા. તન્કુકત ૫ત્રો મેળવવા 
૫ત્રવ્યવહા૨ની ફાઈલ. 

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૩૫. જુિ તવમા શાખા. તતજોરી, પી.એ.ઓ. સાિે 
૫ત્રવ્યવહા૨   

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 



૩૬. જુિ તવમા શાખા. એ.ીસ. સાિ ે૫ત્રવ્યવહા૨   ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૩૭. જુિ તવમા શાખા. એનરોલમેસટ નોંિર્ી 

૨ીસથટ૨.  
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૩૮. જુિ તવમા શાખા. કેશબકુ કરતસપ્ટ / પે 
મેસટ   

ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

૩૯. જુિ તવમા શાખા. ઈનવડમ-આઉટવડમ ૨ીસથટ૨  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૪૦. જુિ તવમા શાખા. બોૂડશીટ   ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૪૧. જુિ તવમા શાખા. લેજ૨બકુ/ વકમશીટ  ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 
૪૨. જુિ તવમા શાખા. ફોમમ ન.ં-૧૧/૧૨ મજૂંરી 

હકુમ ફાઈલ  
ઉ૫૨ મજુબ. ઉ૫૨ મજુબ. 

(૫) એચ.ડી.એફ.સી શાખા 
(૧) એચ.ડી.એફ.સી.શાખા કેશબકુ માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ અસવયે 

જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી. 
કહસાબી અતિકારી (એચ.ડી.એફ.સી) 

(૨) - " - બેસક પાસબકુ - " -  

(૩) - " - ખાતાવહી - " -  

(૪) - " - પે મેસટ ૨ીસથટ૨ - " -  

(૫) - " - આવકનોંિ ૨ીસથટ૨ - " -  

(૬) - " - લોન ચકુવર્ી/ સબસીડી 
૨ીસથટ૨ 

ઉ૫૨ મજુબ કહસાબી અતિકારી (એચ.ડી.એફ.સી) 

(૭) - " - ના વાિંા પ્રમાર્૫ત્ર 
૨ીસથટ૨ 

- " - - " - 



 
 

(૮) - " - વાષમકક અંદાજ (૨૦૪૯ 
વ્યાજ) 

- " - - " - 

(૯) - " - વ્યકકતગત ખાતેદા૨ની 
૫સમનલ ફાઈલ્સ 

- " - - " - 

(૧૦) - " - એચ.ડી.એફ.સીના 
સબસીડીના બીલ ફાઈલ 

- " - - " - 

(૧૧) - " - દ૨રોજ બેંકમા ં ભ૨વા 
જવાના હપ્તાની ચેકની 
બેંક થલી૫ બકુ/ 
તવગતવા૨નુ ં૫ત્રક 

- " - - " - 

(૧૨) - " - માતસક પ્રગતત અહવેાલ 
ફાઈલ 

- " - - " - 

(૬) ર્ાંડા૨ સત્યયા૫ન શાખા (રાજ્ય) 
૧. ભડંા૨ સત્યા૫ન 

શાખા 
અસવેષર્ અહવેાલ માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ અસવયે 

જાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી. 
કહસાબી અતિકારી (ભડંા૨ સત્યા૫ન શાખા) 

(૭) ઈ.ડી.પી શાખા 
૧ તવજાણુ ંયાતંત્રક૨ર્ શાખા ૧ િી ૧૮ આઉટ પટુ માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ અસવયે જાહ૨ે 

માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ કયેિી. 
કહસાબી અતિકારી 

 

(૮) િાલીમ શાખા 



અ.ન. દસ્િાિેજની કિા દસ્િાિેજન ુનામ અનેિેનીએક લીટીમા 
ઓળખાિ   

દસ્િાિેજો મેળિિાની કાયભ પધ્ધતિ  નીચેની વ્યકતિ પાસે છે./િેના તનયાંત્રિમા છે. 

૧. તાલીમ શાખા વાષમકક તાલીમ કાયમકમૂ આયોજન ફાઈલ  માકહતી મેળવવાના અતિતનયમ ૨૦૦૫ 
અસવય ેજાહ૨ે માકહતી અતિકારીને અ૨ીસ 
કયેિી. 

તાલીમ અતિકારી 

૨. - " - માતસક પ્રગતત અહવેાલ ફાઈલ  - " - - " - 
૩ - " - સબંતંિત તાલીમ કાયમકમૂને લગતી ફાઈલ - " - - " - 
૪ - " - મજું૨ િયેલ તાલીમ થકીમની ફાઈલ - " - - " - 
૫ - " - તાલીમ બજેટ ફાઈલ - " - - " - 
૬ - " - તત્રમાતસક બલેુટીન - " - - " - 
૭ - " - વ્યાખ્યાતાઓન ેવાહનખચમ ફાઈલ 

 
 

- " - - " - 

૮ - " - તાલીમાિીઓન ેરીફૂ્ેશમસેટ અંગેની ફાઈલ  - " - - " - 
૯ - " - ગાૂસટ ૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૧૦ - " - વ્યાખ્યાતાઓનુ ંપે નલ ૨ીસથટ૨ - " - - " - 
૧૧ - " - લાયબ ૂ્ ેરી ૨ીસથટ૨ - " - - " - 

તનયમ સાંગિૂ-૭ 
 

નીતિ ઘડિ૨ અથિા નીતિના અમલ સાંબાંતધ જનિાના સભ્યો સાથે સલાિ ૫રા મશભ અથિા પ્રતિતનતધત્િ માટેની કોઈ વ્યિસ્થા િોય િો િેની તિગિ. 



આ ખાતાને લગતી કામગીરી સ૨કારી કચરેીઓ સાિ ેસકંળાયેલ છે. જાહ૨ે જનતા સાિ ેસીિો સ૫ંકમ નહીંવત હોઈ આવી વ્યવથિા ઉ૫લબ્િ િયેલ નિી. 

 
તનયમ સાંગિૂ - ૮ 

 
િેના ર્ાગ િરીકે ૨ચાયેલી બોડભ, ૫હરષદ, સતમતિઓ અને અન્ય સ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

તનયમ સાંગ્રિ-૯ 
 

અતિકારી કમમચારીની માકહતત પથુતીકા 
(ડીરેકટરી) 

અ.ન ં નામ 
હોદૃો 

 
 

એસ.ટી.ડી. 
 કોડ 

ફોન નબં૨ 

ફેકસ 
ઈ- 
મેઈલ 

સ૨નામુ ં
કચેરી ઘ૨ 

૧ શ્રી એન.આઇ.પટેલ તનયામક 
 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૩૭૭ ૨૩૨૪૩૯૮૪ ૨૩૨૫૯૭૬૦ dir-dat@ 

gujarat. 

gov.in 

બ્લોક ન.ં૬૮૪/૨, ગ-૧ ટાઇપ  સેકટર-૮ ,ગાિંીનગર સમાચાર પાસે,ગાિંીનગર 



૨ શ્રી આર.એચ.્દવે સં્ કુત તનયામક(તત.તન)  ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૧૧ - - - ડી-૧૨,રત્નમર્ી કો્પ્લેક્ષ,ગલુાબ ટાવર સામે, િલતેજ,અમદાવાદ 
૩ શ્રી એસ એસ ઠાકરે  સં્ કુત તનયામક(ઇડીપી)      બ્લોક ન.ં ડી-૨૦૩, કદવ્ય સથંકાર સીટી પ્રમખુનગર ખ રોડ ગાિંીનગર 
૪ શ્રી આર.ટી.શાહ  નાયબ તનયામક ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦ - - -- બ્લોકન-ં૬૭૮/૧, 'ઘ' ટાઇપ સે-૮,ગાિંીનગર  
૫ કુ જે વી દવે  કહસાબી અતિકારી વગમ -૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૨ - - - ૭ રુષભ ફ્લેટ સભુાષબ્રીજના છેડે કેશવનગર અમદાવાદ-૨૭  
૬ શ્રી એચ.બી. પટેલ કહસાબી અતિકારી વગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૨ - -- - ૨૮, નારાયર્ પાકમ  તવભાગ -૨ ઇસડીયા કોલોની સામે બોપલ અમદાવાદ 

૭ શ્રી એસ એ ચાવડા કહસાબી અતિકારી વગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૨ - - - ઓ ૪૦૨ વેદીકા હપેીવેલી ફ્લેટ ઉજામનગર ૧ ની સામે સીટી પ્લસ િીયેટરની નીસક 
રાદેંસર્ ગાિંીનગર 

૮ શ્રી આર એસ ચૌિરી  કહસાબી અતિકારી વગમ-૧      સી-૭ તવભાગ-૪ શયોના સીટી આર સી ટેકનીકલ રોડ ઘાટલોડીયા અમદાવાદ-૬૧  
૯ શ્રી ડી.ટી.શકુ્લ કહસાબી અતિકારી વગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૯ - - - ૨૭૩/૧,એ તવભાગ,સે-૪એ,ઓમકારેશ્વર મહાદેવની પાછળ, ગાિંીનગર  
૧૦ શ્રી એસ.આ૨.શકુલા કહ.અ.વગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૩૭ - - - સી/૧૦, ઉમગં બગં્લોઝ, અન્નપ્રર્ામ રેથટો૨સટ પાછળ, જશોદાનગ૨, અમદાવાદ-

૩૮૨૪૪૫ 

૧૧ શ્રી ્.ુએસ.ભાયાર્ી  કહસાબીઅતિકારી,વગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૦ - - - બ્લોક ન૬ં૯/૮,'ચ' ટાઇપ ,સે-૧૬, ગાિીનગર  
૧૨ શ્રી બી જે દવે  કહસાબી અતિકારીવગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૧ - - - ૪૩ શાલીન ૨ ક રોડ વાવોલ ગાિંીનગ૨. 
૧૩ શ્રી એચ કે ભટ્ટ કહસાબી અતિકારીવગમ૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૭૩૦૮ - - - 'સકુક્રશ્ના', પ્લોટ ન ં૮૧૨/૨, સેક્ટર-૨-સી , ગાિંીનગર. 
૧૪ શ્રી ડી કે મહતેા કહસાબી અતિકારીવગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૪ - - - ૬, કદપરચના  એપાટમમેંટ, , ગાિંીનગર પાસે, મચર્નગર, અમદાવાદ 
૧૫ શ્રી એ એચ તત્રવેદી અરેડ રહથય સચચવ વગમ ૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૦૬  - - પ્લોટ ન ં ૧૩૨૩/૨, સેક્ટર-૩-બી , ગાિંીનગર 
૧૬ શ્રી એચ સી તત્રવેદી કહસાબી અતિકારીવગમ-૧ ૦૭૯ - - - - ૪૦/૨૩૬,પ્રગતતનગર,નારર્પરુા, અમદાવાદ 
૧૭

  
શ્રી એન વી.બાવળીયા કહસાબીઅતિકારી,વગમ-૨ ૦૭૯   - - 

૪૭૨/સે-૬, ચાર્ક્યપરુી ,ઘાટલોકડયા અમદાવાદ-૧૩ 

૧૮ શ્રી એસ એસ શાહ  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૩ - -  

સી-૩૦ અંચબકાનગર ગાયત્રી ઉદ્યાન પાસે ઓઢવ અમદાવાદ-૧૫  

૧૯ શ્રી એન એન શાહ  કહસાબીઅતિકારી,વગમ-૧ ૦૭૯     

૧૧,શે્રયાસનાિ સોસાયટી,તવ-૨,વાસર્ા, અમદાવાદ-૭ 

૨૦ શ્રી સી એ પડંયા કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      ૨- સેત ુએપાટમ મેસટ,ગરુુકુલ રોડ,મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨ 
૨૧ શ્રી એચ આર અગ્નીહોત્રી  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      ૮ બી યોગેશ્વર એપા તવજય ચાર રથતા ડ્રાઇવ ઇન રોડ નવરંગપરુા અમદાવાદ 
૨૨ શ્રી ડી એ ગામેતી  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      બ્લોક ન ંએમ-૨૯/૩૪૪ સહયોગ એપા સે ૨૪ ગાિંીનગર 
૨૩  શ્રી એમ કે રાવલ  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      પ્લોટ ન ં૭૦૦/૨ સે ૭ બી ગાિંીનગર 
૨૪  શ્રી એમ એમ પટેલ  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      પ્લોટ ન ં૩૧૧/૨ સે ૮ મગંલમતુતિ સોસાયટી ગાિંીનગર 



૨૫  શ્રીમતી એસ કે પટેલ  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      પ્લોટ ન ં૧૩૦૩/૨ સે ૫ એ ગાિંીનગર 
૨૬  શ્રી ડી બી પડંયા  કહસાબી અતિકારી,વગમ-૨      પ્લોટ ન ં૪૮૫/૨ સે ૫ એ ગાિંીનગર 
૨૭ શ્રી કે.એમ.રાવલ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬  - - બી-૭, જનકપરુી એપાટમ મેસટ, તવશ્રામનગ૨ પાસે, મેમનગ૨, અમદાવાદ. 

૨૮ શ્રી એસ.કે.શાહ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ - - - ૪૦૨ શીલ્પ એવસ્ ુતાકંુજ સોસાયટી તવજયનગર ક્રોતસિંગ પાસે નવા વાડજ 
અમદાવાદ  

૨૯ શ્રી એ.એમ.પરમાર અતિક્ષક 0૭૯ ૨૩૨૫૪૪૯૪ - - - સેક્ટર ૬, બ્લોક ન.ં૪૨૬/૧, ચ ૧  ટાઇપ , ગાિંીનગર 
૩૦ શ્રી એમ.એમ.લહરેી   કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦  - - ૨૨/૧૭૧,થવા.સેનાની નગર ,પ્રગતીનગર,  

નારાયર્ નગર  અમદાવાદ   
૩૧ શ્રી ીસ ડી ઠકકર કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૩૨૦૭ - - - મ.ુખરર્ા તા.તવજાપરુ ીસ.મહસેાર્ા (૨) બી-૫,અમી અખડંઆનદં સોસા.સી.ટી.એમ 

અમરાઇવાડી અમદાવાદ-૨૬ 
૩૨ શ્રી કે.બી.૫ટેલ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - 

ડી-૬, રાજદી૫, એપાટમમેસટ, તત્રમતૂતિ કોમ૫્લેક્ષ બાજુમા,ંઠકકરબાપાનગર,અમદાવાદ. 

૩૩ શ્રી એમ.વી.પડંયા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૨૨૨૮ - - - ડી-૩૦૧,શ્રીનાિ હો્સ એપાટમ મેસટ,પોર કુડાસર્ રોડ,ગાિંીનગર 

૩૪ શ્રી સી.આ૨.૫ટેલ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૬  - - પ્લોટ ન.ં-૮૮૧/૧, સેકટ૨-૧૩-બી, ગાિંીનગ૨. 
૩૫ શ્રી આર.પી.ભાલારા ઓડીટર ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૫ - - - પ્લોટ ન ં૬૯૦/૧ , સેક્ટર ૪સી  ગાિંીનગર 

૩૬ શ્રી એચ.એમ.તત્રવેદી કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૨  - - પ્લોટ ન.ં-૪૯૦/૨, સેકટ૨-૩(સી), ગાિંીનગ૨. 
૩૭ શ્રી.એમ.જે.વૈષ્ર્વ  કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - પ્રમખુ પ્રાઇડ, ઉજામનગર ૨ ની સામે બ્લોક ન ંસી ૦૦૧ ગાિંીનગર. 
૩૮ શ્રી સી.કે.પ્રજા૫તત કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - પ્લોટ ન.ં-૯૬૬/૧, સેકટ૨-૩-ડી, ગાિંીનગ૨. 

 

૩૯ શ્રી આ૨.ડી.ભાવસા૨ કહસાબનીશ ૯૬૯ ૨૩૨૫૬૫૪૩  -  બ્લોક ન.ં૩૦/૩૫૪, સહયોગ એપાટમ મેસટ, સેકટ૨-૨૪, ગાિંીનગ૨. 
૪૦ કુ. કે.જે.પટેલ  કહસાબનીશ      બ્લોક ન.ં૩૪૧/૨ સે ૪ બી ગાિંીનગ૨. 
૪૧ કુ. એચ.સી. ઠક્કર કહસાબનીશ      પ્લોટ ન-ં૧૪૯૩/૧ સે.૨ સી  ગાિંીનગર  
૪૨ કુ ીસ આર પટેલ  ઈ.ડી.પી મેનેજર      બી-૯૨,શ્રીનાિ પાકમ સોસાયટી, જોગેશ્વરી સોસાયટીની સામે,સીટીએમ 

હાઇવે,અમરાઇવાડી અમદાવાદ 
૪૩ શ્રી પી.ડી સકહતા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - ઇ ૧૦૪ સત્કાર એવસ્ ુનરોડા રેલ્વે ક્રોસીંગ અમદાવાદ 

૪૪ શ્રી આ૨.્.ુ શાહ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - એફ/૮, ૨સ્ચમ એપાટમ . તલુસી પાકમની બાજુમા ંવાસર્ા,અમદાવાદ 

૪૫ શ્રી વી સી મહતેા  કહસાબનીશ      એફ ૪૦૧ શકુુનતવલાસ સરગાસર્ ચોકડી ગાિંીનગર. 



૪૬ શ્રી એચ આર પ્રજાપતત કહસાબનીશ      ૭ હરીદશમન હોલ સાયસં સીટી રોડ સોલા અમદાવાદ 
૪૭ શ્રી કે ટી પટેલ  કહસાબનીશ      બ્લોક ન ં૪૧/૭ ચ ટાઇપ સે ૨૩ ગાિંીનગર. 
૪૮ શ્રી એમ ડી પટેલ  કહસાબનીશ      બી ૧૦ ખોડીયાર નગર સોસાયટી િમમભમુી સો. સામે પી.ડી.પડંયા કોલેજ રોડ 

ઘોડાસર અમદાવાદ 
૪૯ શ્રી એ એસ પટેલ  કહસાબનીશ      એવલોન કોટમયાડમ -૨ ીસ ૩૦૬ કેડીલા બ્રીજ નીસક ઘોડાસર અમદાવાદ  
૫૦ શ્રી ીસ એ ઝાલા  કહસાબનીશ      ૨૧/૨૩૫ બોડકદેવ સરકારી વસાહત િલતેજ અમદાવાદ 
૫૧ શ્રી એસ આર પટેલ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ - - - બ્લોક ન ં૧૩૦/૪ ચ ટાઇપ સે ૨૨ ગાિંીનગર. 
૫૨ શ્રી એન એન ઝાલા  કહસાબનીશ      બ્લોક ન ં૧૧/૨ ચ ટાઇપ સે ૨૨ ગાિંીનગર.  
૫૩ કુ પી એન મહતેા  કહસાબનીશ      એ ૭ સ્ ુરાજેશ્વરી સોસા કેનાલ રોડ ઘોડાસર અમદાવાદ 
૫૪ શ્રી ીસ એસ રાબડીયા  કહસાબનીશ      બ્લોક ન ં૧૮/૧ ઘ  ટાઇપ સે ૨૨ ગાિંીનગર. 
૫૫ શ્રી એમ વી રાર્ા  કહસાબનીશ      સત્યમેવ તવથટા એપા એચ ૪૦૩ ગોતા બ્રીજ સામે એસ ીસ હાઇવે અમદાવાદ 
૫૬ શ્રી ડી.એસ.દીક્ષીત ઈ.ડી.પી મેનેજર      એ/૧-૧૧ મોના પાકમ તળાવ ની બાજુમા ંમેમનગર અમદાવાદ 
૫૭ શ્રીમતી બી આર 

સચંાર્ીયા  
કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - 

સી/૨ ૪૦૩ સહજાનદં સીટી કુડાસર્ રોડ ગાિંીનગર.  

૫૮ શ્રી ડી ીસ દરીસ  કહસાબનીશ      એફ ૨૪ ગોકુલ એપાટમમેંટ સમિમ સોસાયટીની બાજુમા ંમેમનગર અમદાવાદ-૫૨  
૫૯ શ્રી એ એસ શમામ  કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૨ - - - ૫૧ કે ગવમમેંટ કોલોની નવરંગપરુા અમદાવાદ 
૬૦ શ્રી એન બી ચૌિરી  કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - ૪ એ કૌટીલ્ય ફ્લેટ-બી દચક્ષર્ી સોસા મર્ીનગર અમદાવાદ  
૬૧ શ્રીમતી એમ એમ શાહ  કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૩૨૦૭  - - એ ૪૦૫ વાસપુજુ્ય એપા નારર્પરુા અમદાવાદ  
૬૨ શ્રીમતી વી એ શાહ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - ૩૨ જુહુ પાકમ સોસાયટી નવા વાડજ અમદાવાદ 

૬૩ શ્રી પી.એમ.તત્રવેદી કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - ૨/૪૦૩ સયુમપજુા એપાટમમેંટ સેટેલાઇટ રોડ અમદાવાદ 
૬૪ શ્રી પી.કે.રાવલ  નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ - - - ૩૫૨/૧ સે ૩ બી ગાિંીનગર 

૬૫ શ્રી પી.આર.ઠાકોર  નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - - - બ્લોક ન ં૨૮/૧ ચ ટાઇપ સે ૭ ગાિંીનગ૨ 

૬૬ શ્રી.ીસ.બી.પટેલ  નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - ૨૩ કંકેશ્વરી પાકમ એસઆરપી કે્પસ રોડ ક્રુષ્ર્નગર પાસે અમદાવાદ 

૬૭ શ્રી એમ એચ પટેલ  નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬  - - બ્લોક ન ંઇ ૧૨ રેડીન સીટી સોસાયટી વાવોલ ગાિંીનગર  
૬૮ શ્રી જે આર મેવાડા નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -   પ્લોટ ન ં૫૦૩/૧ સે ૩ સી ગાિંીનગર 



૬૯ શ્રી એચ કે ડાભી  નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - 
ડી/૪ શાતંીનાિ ફ્લેટ વેજલપરુ અમદાવાદ 

૭૦ શ્રી ડી.કે.તનનામા નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ - - - પ્લોટ ન ં૪૦૭/૧ સેક્ટર ૫ એ  ગાિંીનગર  
૭૧ શ્રી એમ.એસ.જોષી નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૪૩ - - - એ/ીસ/૧ શભુમ એપાટમમેંસટ મર્ીનગર અમદાવાદ  

 

૭૨ શ્રી પી એચ જોશી   નાયબ કહસાબનીશ      સી ૨૧ ભાગ્યલચમી સોસાયટી પતવત્રનગર પાછ્ળ કેડીલા રોડ ઘોડાસર અમદાવાદ 
૭૩ શ્રી સી.આ૨.ઐય૨ નાયબ કહસાબનીશ      બી ૪૪ નદંનવન ૨ જોિપરુ ગામ લોટસ થકુલ પાસે સેટેલાઇટ અમદાવાદ  
૭૪ શ્રીમતી ડી કે બારોટ  નાયબ કહસાબનીશ      ૧૩ આરાિના પાકમ સોસાયટી જવાહર ચોક સાબરમતી અમદાવાદ 
૭૫ શ્રી ડી આર ભટ્ટ્ નાયબ કહસાબનીશ      પ્લોટ ન.ં ૧૩૦૭/૨ સે-૨/બી ગાિંીનગર 
૭૬ શ્રી પી.વી.શાહ નાયબ કહસાબનીશ      ૪૦ આનદંનગર સે ૧૭ ગાિંીનગર  
૭૭ શ્રી પી સી રાવલ  નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૬  - - 

૧૬/૧૮૭ રામેશ્વર એપા નારર્પરુા અમદાવાદ  

૭૮ શ્રી ડી જે આચાયમ નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ -   ૧૪ મેઘઘનષુ્ય સોસાયટી રીલાયસં કોલેજ પાસે સરગાસર્ ગાિંીનગર  
૭૯ શ્રી ડી કે વર્કર  નાયબ કહસાબનીશ      ઇ ૨૬૮ કલ્પ્તરુ પાકમ મીલેનીયમ ચાદંખેડા અમદાવાદ 
૮૦ શ્રી એચ જે દવે 

  
નાયબ કહસાબનીશ      

પ્લોટ ન ં૮૬૨/૧ સે ૧૩ ગાિંીનગર  

૮૧ શ્રી બી એન પટેલ  નાયબ કહસાબનીશ      ૫૫/૪ " ચ" ટાઇપ સે-૨૮  ગાિંીનગર  
૮૨ શ્રી વી.કે.૫ટેલ નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   બી/૩૯ થવપ્નસ્રચુટી કો.હા સોસા. તવ ૨ તનરાતં ચોકડી વસ્ત્રાલ રોડ અમદાવાદ 

૮૩ શ્રી આર.ડી.વોરા નાયબ કહસાબનીશ      સી ૧૦૧ સાયોના હાઇટસ સરગાસર્ ચોકડી પાસે ખ રોડ ગાિંીનગર 
૮૪ કુ. એસ.એચ દેસાઈ નાયબ કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - પ્લોટ ન ં૮૧૭/૧ સે ૫ સી ગાિંીનગર 

૮૫ શ્રી એમ જે જોશી નાયબ કહસાબનીશ      ૬/૬ એલીસબ્રીજ પોલીસલાઇન નગરી હોથપીટલ પાસે અમદાવાદ 
૮૬ શ્રી જે એસ ભરવાડ નાયબ કહસાબનીશ      ૫૯ ગોકુળપરુા સે ૧૪ પાસે ગાિંીનગર 
૮૭ શ્રી કે.એમ.શ્રીમાળી નાયબ કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૫૧૯/૧ સે ૪ બી ગાિંીનગ૨. 
૮૮ શ્રીમતી એમ એચ રાર્ા  નાયબ કહસાબનીશ      સત્યમેવ તવથટા એપા એચ ૪૦૩ ગોતા બ્રીજ સામે એસ ીસ હાઇવે અમદાવાદ 
૮૯ શ્રી ડી.ીસ.કાકડીયા નાયબ હિસાબનીશ      ૨૪ તવજયત પાકમ હીરાવાડી રોડ સૈજપરુ બોઘા અમદાવાદ  
૯૦ શ્રીમતી એન પી અમીન  નાયબ હિસાબનીશ      ૨૫૩/૩ કે્રુ ફ્લેટ સે ૨૨ ગાિંીનગ૨. 
૯૧ શ્રી ડી એચ ધ્રવુ  નાયબ  કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - ૧૦૩ એ સકુોમક એપાટમમેંટ રામદેવનગર સેટેલાઇટ અમદાવાદ 

૯૨ શ્રી ીસ પી ચૌહાર્  નાયબ  કહસાબનીશ      ૨૦૨ પલાસ રેસીડેંસી સરગાસર્ ચોકડી ગાિંીનગર. 



૯૩ શ્રી એચ એ પરમાર  નાયબ હિસાબનીશ      ફ્લેટ ન ંડી ૩૦૧ થવાગત રેઇન ફોરેથટ ખ રોડ ગાિંીનગર. 
૯૪ શ્રીમિી જે એ 

બ્રહ્મિત્રીય 
નાયબ હિસાબનીશ      

૫૮/એ પે્રરર્ા પાકમ સોસા મર્ીનગર અમદાવાદ  

૯૫ શ્રી એચ બી પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ      સી ૩ જોગેશ્વર પાકમ સીટીએમ વડંર પોઇંટ અમદાવાદ  
૯૬ શ્રી જે.કે. ડોડીયા નાયબ હિસાબનીશ      બ્લોક ન ંઇ/૨-૧૧ શાલીન ૪ વાવોલ ગાિંીનગર. 
૯૭ શ્રી એન આર પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - બી ૧૦૬ બાપાશ્રી પાકમ હરીદશમન ચોકડી નરોડા અમદાવાદ 
૯૮ શ્રી જે આર ગઢિી  નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   પ્લોટ ન.ં-૨૩/૨, સેકટ૨-૩-એ સ્,ુ ગાિંીનગ૨. 

 

૯૯ શ્રી એન સી શાિ  નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   ડી/૭ શ્રીનદંનગર તવભાગ વેજલપરુ અમદાવાદ  
૧૦૦ શ્રી પી પી દાિિીયા  નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬    ૧૬૦/૧૯૧૨ સયુામ એપા તવભાગ ૨ પારસનગર નારર્પરુા અમદાવાદ 

૧૦૧  શ્રી જી આર 
દાિિીયા 

નાયબ હિસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ -   

૫૪ ઇન્દ્સદરા આવાસ ચાદંખેડા અમદાવાદ 

૧૦૨  શ્રી ડી એલ 
સીધ્ધપરુા  

નાયબ હિસાબનીશ      એ ૪ રવીજા પાકમ દેવ સીટે પાસે તનમામર્ ટાવર આર સી ટેકનીકલ રોડ ઘાટલોડીયા 
અમદાવાદ  

૧૦૩ શ્રીમતી એચ.એમ.રાવલ પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -   ૧૩૬ શે્રયાસંનાિ પ્રભ ુસોસાયટી કઠવાડા રોડ નરોડા અમદાવાદ. 
૧૦૪ શ્રી કે.જે.પડંયા પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -   પ્લોટ ન ં૨૩/૨ સે ૩ એ સ્ ુગાિંીનગ૨.  
૧૦૫ શ્રી વી.એસ.જાકાસર્ીયા પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ -   

બી ૨૦૪ મગંલમતુી એપા પેિાપરુ ગાિંીનગ૨.  

૧૦૬ શ્રી પી.એમ. ૫ટેલ પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૦૬ -   બ્લોક ન ં૧૯૩/૧૧ સે ૭ જ ટાઇપ ગાિંીનગ૨. 
૧૦૭ શ્રી વાય.પી.ચૌહાર્ પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   પ્લોટ ન ં૧૫૭૯/૧ સે ૨ સી ગાિંીનગ૨. 
૧૦૮ શ્રી એમ કે માળી  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૮૩ -   સી/૧૦૫, રા િે એપાટમ મેસટ, હીરા વાડી, બાપનુગ૨, અમદાવાદ -૩૮૨૩૪૧ 

૧૦૯ શ્રી આ૨.વી.વ્યાસ પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   મ ુપો વાવોલ થવામીનારાયર્ મકંદર પાસે તરપોજવાસ ગાિંીનગ૨. 
૧૧૦ શ્રી જે.કે.પ્રજા૫તત પેટા કહસાબનીશ - - - - - ૪/૬ ચીમનલાલ ઘાચંીની ચાલી સ્ ુસીવીલ હોથપીટલ સામે અસારવા અમદાવાદ.  

૧૧૧ શ્રીમતી આર.બી.ચૌહાર્  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -   સે ૨૧ બ્લોક ન ં૫૯૪/૬ કેટેગરી ૩ ગાિંીનગ૨. 

૧૧૨ શ્રી આર.એમ.પ્રજાપતત પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ - - - બી ૫૪ માત્રભુમુી સોસા બરોડા એક્સપે્રસ હાઇવે સીટીએમ અમદાવાદ. 

૧૧૩ શ્રી એ.એસ.૫ટેલ  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - એ ૩૦૪ શીલ્પ રેસીડેંસી હીરાવાડી  બાપનુગર અમદાવાદ. 



૧૧૪ શ્રી ્.ુડી.ચાવડા પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - ૯૧૨/૧ સે ૫ સી ગાિંીનગ૨. 

૧૧૫ શ્રી પ્રીયકાતં પટેલ  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬  - - નવો વર્કરવાસ ીસઇબી રોડ પેિાપરુ ગાિંીનગ૨. 

૧૧૬ શ્રી વાય એસ દેવલ  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - બ્લોક ન ં૬૬/૬ જ ટાઇપ સે ૨૨ ગાિંીનગ૨.  

૧૧૭ શ્રી એસ આર ખત્રી  પેટા કહસાબનીશ      ૭૦/૬ જ ટાઇપ સે ૬ એ ગાિંીનગ૨. 

૧૧૮ શ્રી એન.બી.છાટંબા૨ પેટા કહસાબનીશ      ૨૪/૨૮૪ આકાશગગંા એપા નારર્પરુા સોલા રોડ અમદાવાદ 

૧૧૯ શ્રી જે એચ સોલકંી  પેટા કહસાબનીશ      બ્લોક ન ં૧૯૨/૨ જ ટાઇપ સે ૭ ગાિંીનગ૨.  

૧૨૦ શ્રી આર.એસ .ભટ્ટ  પેટા કહસાબનીશ      ૫૨/૬ ચાર્ક્યપરુી ઘાટલોડીયા અમદાવાદ  

૧૨૧ શ્રીમતી જે એન દવે   પેટા કહસાબનીશ      એફ ૧૦૩ વૈદહી રેસીડેંસી શાલીન ૨ વાવોલ ગાિંીનગર.  

૧૨૨ શ્રી એફ એમ કોસટ્રાક્ટર પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૫૭૧/૧ સે ૫ બી ગાિંીનગર. 

૧૨૩ શ્રી પી જે પટેલ પેટા કહસાબનીશ      મ ુવડાવી તા કડી ીસ મહસેાર્ા  

૧૨૪ કુ. એસ એમ પટેલ પેટા કહસાબનીશ      ૧૨/૧૧ તલુસીચયામ સોસાયટી ભીમીસપરુા નવા વાડજ  અમદાવાદ 

૧૨૫ શ્રીમતી વાય વી રાજપતુ પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૩૬૯/૧ સે ૧૨ સી ગાિંીનગર. 

૧૨૬ શ્રી એમ એમ પટેલ પેટા કહસાબનીશ      બ્લોક ન ં૧૨૫/૬ છ ટાઇપ સે ૨૯ ગાિંીનગર. 

૧૨૭ શ્રી એ પી ચાવડા પેટા કહસાબનીશ      ૩ મુબુન એપા ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ પાસે જુના વાડજ અમદાવાદ  

૧૨૮ શ્રી આર આર રાઠોડ પેટા કહસાબનીશ      ૩૩ ઘરતવહોર્ા પ્લોટ જોધ્પરુ ટેકરા સેટેલાઇટ અમદાવાદ 

૧૨૯ શ્રી એચ કે પટેલ  પેટા કહસાબનીશ      મ ુસજજનપરુા તા માર્સા ીસ ગાિંીનગ૨ 

૧૩૦ શ્રી એમ વી આદીરવીડ પેટા કહસાબનીશ      ૯૦૨ ઇ સ્ ુરેલ્વે કોલોની સાબરમતી અમદાવાદ  

૧૩૧ શ્રી કે ીસ લી્બાચીયા  પેટા કહસાબનીશ      ૩ શાતંીનાિ ફ્લેટ વેજલપરુ બસ થટેંડ પાસે વેજલપરુ અમદાવાદ  

૧૩૨ કુ એ ીસ ચૌિરી  પેટા કહસાબનીશ      ૨૨ યોગેશ્વર કુટીર આનદં પાટી પ્લોટ પાસે ીસએસટી ક્રોસીંગ સ્ ુરાર્ીપ અમદાવાદ 

૧૩૩  શ્રી એન જે પટેલ  પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૧૧૩/૧ સે ૪ ગાિંીનગ૨  

૧૩૪  શ્રી ્ ુકે અડાલજા  પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૮૦/૧ સે ૩ એ ગાિંીનગ૨ 

૧૩૫  શ્રી એ એ રાઠોડ  પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૨/૧ સે ૧૪ ગાિંીનગ૨  

૧૩૬  કુ જે એમ ભીલ  પેટા કહસાબનીશ      સી ૭૧ તનજાનદં સોસા સ્ ુરાર્ીપ અમદાવાદ  



૧૩૭  શ્રી એમ એમ બેલીમ  પેટા કહસાબનીશ      ૩૬/૩ મીલ કં્પાઉંડ બરુાની થટ્રીટ શાહપરુ અમદાવાદ 

૧૩૮  કુ બી પી બચુ  પેટા કહસાબનીશ      તવમેન હોથટેલ સે ૧૨ ગાિંીનગ૨. 

૧૩૯  શ્રી ીસ પી રાવલ  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ -  - ૧૧૦/૪, -જ- " -ટાઈ૫, સેકટ૨-૧૭, ગાિંીનગ૨. 

૧૪૦  શ્રી કે એ મકિાિા પેટા હિસાબનીશ      ૯/૨૧૫ ગવેમેંટ ડી કોલોની નરોડા રોડ અમદાવાદ  

૧૪૧  શ્રી એસ એસ હકીમ  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૫ - - - પ્લોટ ન ં૧૪૮૧/૨ સે ૫ બી ગાિંીનગ૨  

૧૪૨ શ્રી ડી એમ ઝાલા પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - પ્લોટન-ં૧૦૪૩/૨, સે ૩-ડી, ગાિંીનગર  

૧૪૩ કુ વી કે ઠાકર પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - -  ટાઇપ ૪,૧૩/૭ ીસ એસ ઇ એલ કોલોની ગાિંીનગ૨ 

૧૪૪ શ્રીમતી વી એસ પારેખ  પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ - - - એ/૧૩૭,મનહર નગર તવભાગ-૨,નેશનલ હાઇ-વે ન ં-૮,બાપનુગર અમદાવાદ 

૧૪૫ શ્રી આ૨.વી.પાડંવ પેટા કહસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૫૦૭૯૪   - ૧૧૦/૪ જ ટાઇપ સે ૧૭ ગાિંીનગ૨ 

૧૪૬ શ્રી ીસ ડી પટેલ  પેટા કહસાબનીશ      ૯ થનેહાજંલી સોસાયટી સોલા રોડ ઘાટલોડીયા અમદાવાદ  

૧૪૭ શ્રી એસ જે પટેલ  પેટા કહસાબનીશ      ૧૧૨/૨ સે ૬ બી ગાિંીનગ૨ 

૧૪૮ કુ આઇ ડી પટેલીયા  પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૨૦૨/૨ સે ૧ બી ગાિંીનગ૨  

૧૪૯ શ્રી એસ એમ ભરવાડ  પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૩૭૪/૧ સે ૪ બી ગાિંીનગ૨ 

૧૫૦ કુ સી કે પ્રજાપતી  પેટા કહસાબનીશ      પ્લોટ ન ં૧૩૦૬/૧ સે ૫ એ ગાિંીનગ૨  

૧૫૧ શ્રીમતી એચ એ શાહ  પેટા કહસાબનીશ      ૪૭૨/૨ સે ૧૨ બી ગાિંીનગ૨ 

૧૫૨ શ્રીમતી એન જે પટેલ  પેટા કહસાબનીશ      ઇ ૫૦ થનેહલ એપાટ્મમેંટ સવોદય તવભાગ ૧ ની નીસક ઘાટલોડીયા અમદાવાદ  

૧૫૩  શ્રી સી પી શ્રીમાળી  પેટા કહસાબનીશ      બ્લોક ન ં૧૦૩/૨ ચ ટાઇપ સે ૬ ગાિંીનગ૨ 

૧૫૪ શ્રી એ.બી.ચૌિરી જુતન. કા૨કુન  ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૧૨ -  - ગામ વર્સોલ તા વડગામ ીસ બનાસકાઠંા  

૧૫૫ શ્રી વી.કે.પટેલ  જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ -  - પ્લોટ ન ં૧૦૪૩/૨ સે ૩ ડી ગાિંીનગ૨ 

૧૫૬ શ્રી એચ પી  સોલકંી  ટાઈપીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ -  - 
 

૧૫૭ શ્રી બી.બી.પટેલ  ટાઈપીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ -  - એ ૧૩૭ મનહરનગર તવ ૨ નેશનલ હાઇવે ન ં૮ બાપનુગર અમદાવાદ 

૧૫૮ કુ.પી.એચ.પટેલ  જુતન. કા૨કુન      તરપોજવાસ વાવોલ ીસ ગાિંીનગ૨ 

૧૫૯ શ્રી એચ.એચ.૫ટેલ જુતન. કા૨કુન      વેરાઇ માતાના મદંીર પાસે કોલવડા ગાિંીનગ૨  



૧૬૦ શ્રી એન.ટી.રાર્ા જુતન. કા૨કુન      બ્લોક ન.ં ૯૧/૨ " જ " ટાઈ૫ સે-૧૭ ગાિંીનગ૨ 

૧૬૧ શ્રી એસ.પી.ચૌિરી જુતન. કા૨કુન      બ્લોક ન ં૮૮/૧૦, જ ટાઈ૫,સે-૨૧, ગાિંીનગ૨ 

૧૬૨ શ્રી એચ.એન.સોલકંી જુતન. કા૨કુન      ૩૦ આશીવામદ સોસા તવસનગર લીંક રોડ મહસેાર્ા  

૧૬૩  કુ એન વી દેસાઇ જુતન. કા૨કુન      પ્લોટ ન ં૩૬૯ બી સે ૫ એ ગાિંીનગ૨  

૧૬૪ કુ પી બી રાવલ જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૬૮૬ -  - પ્લોટ ન ં૯૭૭/૨ સે ૪ ડી ગાિંીનગ૨ 

૧૬૫ કુ  એચ જે જોશી કા.કમ ટાઈપીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૧ - -  પ્લોટન.ં-૭૨૯/૨,સેકટ૨-૪-સી, ગાિંીનગ૨. 

૧૬૬ શ્રી વી એસ પટેલ કા.કમટાઈપીથટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૪ -  - ૬૭૨/૧ સે ૩ સી   ગાિંીનગર 

૧૬૭ શ્રી એ જે ઠાકોર જુતન. કા૨કુન      રામદેવપીરની ચાલી સભુાષ બ્રીજ અમદાવાદ  

૧૬૮ કુ બી બી રાયકા  જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૧ -  - પ્લોટ ન ં૩૧૪/૨ વાળીનાિ સોસાયટી સે ૨ બી ગાિંીનગ૨. 

૧૬૯ કુ એમ ીસ કહરાર્ી  જુતન. કા૨કુન      ૧૨ રોનક સોસાયટી સાિમક ટાવર સામે રામદેવનગર સેટેલાઇટ અમદાવાદ  

૧૭૦ શ્રી એ જે ડોડીયા  જુતન. કા૨કુન      પ્લોટ ન ં૮૩૦/૧ સે ૭ ગાિંીનગ૨. 

૧૭૧  શ્રી ડી.કે.દેસાઇ જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૫૫ - - - પ્લોટ ન ં૭૯/૧ સે ૧ બી ગાિંીનગ૨ 

૧૭૨  કુ.તસવી એમ.ચાપંાનેરી  જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦  - - બ્લોક ન.ં-૫૯/૭,-જ-ટાઈ૫, સકેટ૨-૨૨, ગાિંીનગ૨. 

૧૭૩  કુ પી કે ચૌહાર્  જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ - -   પ્લોટ ન ં૧૩૦૬/૧ સેક્ટર ૭ ડી  ગાિંીનગર 

૧૭૪  શ્રી ડી એમ પટેલ  જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - સેકટ૨-૨૨, બ્લોક ન.ં-૭૭/૭ જ- ટાઈ૫, ગાિંીનગ૨. 

૧૭૫  શ્રી પી ડી રાઠોડ જુતન. કા૨કુન ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦ - - - બ્લોક ન ં૪૮/૭ જ ટાઇપ સે ૨૨ ગાિંીનગ૨  

૧૭૬  શ્રી કે બી ચૌહાર્  જુતન. કા૨કુન      પ્લોટ ન ં૫૩૩/૧ સે ૧૩ એ ગાિંીનગ૨ 

૧૭૭  શ્રી આ૨.પી.ચૌહાર્ ૫ટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦ - - - રાર્ાીસનો વાસ પ્રવીર્નગર વાસર્ા સરખેજ રોડ અમદાવાદ  

૧૭૮  શ્રી એસ.એમ.વાઘેલા  ૫ટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૯૯૪ - - - બ્લોક ન ં૧૧૯/૫ જ ટાઇપ સે ૨૦ ગાિંીનગ૨ 

૧૭૯  શ્રી એ બી ગામીત ૫ટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - - - બ્લોક ન ં૧૫/૪ જ ૧ ટાઇપ સે ૬ ગાિંીનગ૨ 

૧૮૦   શ્રી આ૨.પી.સોલકંી  ૫ટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૯૪ - -  સે ૨૨ બ્લોક ન ં૭૪/૧ જ ટાઇપ ગાિંીનગ૨ 

૧૮૧  શ્રી એસ.એન.મેસરીયા ૫ટાવાળા      એફ ૨૦ કરુર્ેસ એપા શમામ એંડ કુ. પાસે નરોડા અમદાવાદ  

૧૮૨  શ્રી જે.કે.શ્રીમાળી ૫ટાવાળા   - -  ૧૬૨/સી પાયલ પાકમ જૈન દેરાસરની પાછ્ળ ક્રુચર્નગર અમદાવાદ 



૧૮૩  શ્રી એન.પી.સકમલે ૫ટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૦ - -  એ ૫/૧ ગોકુલનગર આદીનાિનગર જડેશ્વર મહાદેવ મદંીર ઓઢવ અમદાવાદ  

૧૮૪  શ્રી પી.બી. સોલકંી 
 

૫ટાવાળા      
બી ૯૫ હરીઓમ સોસા રાજદીપ પાકમની બાજુમા ંઓઢવ અમદાવાદ 

૧૮૫  શ્રી ઓ.એમ.પોરિીયા ૫ટાવાળા      િી ગજુરાત ીસનીંગ મીલની ચાલી પે્રમ દરવાજા બહાર ઇદગાહ રોડ અમદાવાદ 

૧૮૬  શ્રી સી ઓ ટાકં  ૫ટાવાળા      બ્લોક ન ં૧૮૭/૫ જ ટાઇપ સે ૭ ગાિંીનગ૨ 

૧૮૭  શ્રીમતી આર એમ પડંયા  ૫ટાવાળા      બ્લોક ન ં૩૮૩/૭ જ ૧ ટાઇપ સે ૨૩ ગાિંીનગ૨  

૧૮૮  શ્રી એમ જે રાજપતુ  ૫ટાવાળા      પ્લોટ ન ં૭૬૫/૧ સે ૨ સી ગાિંીનગ૨ 

૧૮૯  શ્રી એસ ીસ શમામ  ૫ટાવાળા      પ્લોટ ન ં૧૫૧૯/૨ સે ૨ સી ગાિંીનગ૨ 

                                                          
તનયમસાંગ્રિ-૧૦ 

તિતનયોગમાાં જોગિાઇ કયાભ મજુબ મિનેિાિાની પધ્ધતિ સહિિ 
દરેક અતધકારી અને કમભચારીને મળત ુમાતસક મિનેિાણુાં.                                     

                                                                                                                                             

 િા:૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ની પહરસ્સ્થિીએ 

ક્રમ. નામ. િોદ્દો. માતસક 
મિનેિાણુાં. 

િળિર/ 
િળિર ર્થ્થ.ુ 

તિતનયોગમાાં જિાવ્યા મજુબ 

મિનેિાણ ુનક્કી કરિાની 
કાયભપધ્ધતિ. 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) 

૧ શ્રી એન.આઇ.પટેલ તનયામક ૧૧૭૩૯૯ ૨૪૦ જે િે સમયના સરકારશ્રીના હુકમો 
મજુબP 

૨ શ્રી આર.એચ.દિે સાંયકુિ તનયામક( 
તિ.તન.)   

૮૭૧૬૯ ૮૦૦૨ -સદર- 

૩ શ્રી એસ એસ ઠાકરે  સાંયકુિ તનયામક(ટી.સી.) ૭૭૭૭૪ ૨૪૦ સદર- 
૪ શ્રી આર.ટી.શાિ નાયબ તનયામક ૭૭૪૩૩ ૨૪૦ -સદર- 



૫ શ્રી એ.એચ.તત્રિેદી અગ્ર રિસ્ય સણચિ િગભ-
૧ 

૮૬૩૬૮ ૭૯૫૪ -સદર- 

૬ શ્રી એચ.સી.તત્રિેદી તસસ્ટમ એનાણલસ્ટ િગભ-
૧ 

૭૦૪૫૪ ૬૫૨૮ -સદર- 

૭ કુાં.જે.િી.દિે હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૬૪૪૦૯ ૫૯૭૬ -સદર- 

૮ શ્રી એચ.બી.પટેલ હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૫૯૧૬૯ ૫૪૭૦ -સદર- 

૯ શ્રી એસ.એ.ચાિડા હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૫૯૧૬૯ ૫૪૭૦ -સદર- 

૧૦ શ્રી એસ.આ૨.શકુલા હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૬૧૫૯૯ ૫૬૯૨ -સદર- 

૧૧ શ્રી બી જે દિે  હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૬૧૫૯૯ ૫૬૯૨ સદર- 

૧૨ શ્રી આર.એસ.ચૌધરી  હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૫૧૨૮૫ ૪૭૫૦ -સદર- 

૧૩ શ્રી ય.ુએસ.ર્ાયાિી હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧ 

૫૨૪૭૪ ૨૪૦ -સદર- 

૧૪ શ્રી એન.એન.શાિ  હિસાબી અતધકારી,િગભ-
૧      

૫૭૮૩૯ ૫૩૭૬ -સદર- 

૧૫ શ્રી ડી.કે.મિિેા હિસાબી અતધકારી િગભ-
૨ 

૧૭,૫૨૬/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૬ શ્રી એચ.કે.ર્ટ્ટ ્ હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૧૪૭૪૮/-  
(હફક્સ પગાર) 

----- -સદર- 



૧૭ શ્રી એન.િી.બાિળીયા હિસાબી અતધકારી િગભ-
૨ 

૫૪૯૩૦ ૫૧૫૬ -સદર- 

૧૮ શ્રી ડી.ટી.શકુ્લ હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૫૬૧૧૩ ૫૨૪૮ -સદર-- 

૧૯ શ્રી એસ.એસ.શાિ  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૪૪૬૫૯ ૪૨૧૮ -સદર- 

૨૦ શ્રી સી.એ.પાંડયા હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૪૪૬૫૯ ૪૨૧૮ -સદર- 

૨૧ શ્રી એચ આર અગ્નીિોત્રી  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૫૪૯૦૮ ૫૧૫૪ સદર- 

૨૨ શ્રી ડી એ ગામેિી  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૪૪૬૫૯ ૪૨૧૮ સદર- 

૨૩ શ્રી એમ કે રાિલ  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૫૨૩૮૦ ૪૯૧૪ સદર- 

૨૪ શ્રી એમ એમ પટેલ  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૫૫૯૩૮ ૫૨૪૮ સદર- 

૨૫ શ્રીમિી એસ કે પટેલ  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૫૨૨૮૦ ૪૯૧૪ સદર- 

૨૬ શ્રી ડી બી પાંડયા  હિસાબી અતધકારી, િગભ-
૨ 

૫૩૭૮૩ ૪૯૧૪ સદર- 

૨૭ શ્રી પી.ડી સહિિા હિસાબનીશ ૪૭૬૮૧ ૪૪૯૪ -સદર- 
૨૮ શ્રી સી.કે.પ્રજા૫તિ હિસાબનીશ ૪૭૮૦૩ ૪૪૯૬ -સદર- 
૨૯ શ્રી કે.એમ.રાિલ હિસાબનીશ ૪૯૫૫૫ ૪૬૫૬ -સદર- 
૩૦ શ્રી એસ.કે.શાિ હિસાબનીશ ૫૦૩૦૯ ૪૭૩૪ -સદર- 



૩૧ શ્રી આ૨.ય.ુ શાિ હિસાબનીશ ૪૭૬૮૧ ૪૪૯૪ -સદર- 
૩૨ શ્રી એ.એમ.૫૨મા૨ હિસાબનીશ ૫૦૩૦૯ ૨૪૦ -સદર- 
૩૩ શ્રી.એમ.જે.િૈષ્િિ  હિસાબનીશ ૪૭૭૦૩ ૪૪૯૬ -સદર- 
૩૪ શ્રી એમ.એમ.લિરેી  હિસાબનીશ ૫૦૩૦૯ ૪૭૩૪ -સદર- 
૩૫ શ્રી જી ડી ઠકકર હિસાબનીશ ૫૨૧૪૬ ૪૮૮૮ -સદર- 
૩૬ શ્રી કે.બી.૫ટેલ હિસાબનીશ ૫૦૪૫૯ ૪૭૩૪ -સદર- 
૩૭ શ્રી એમ.િી. પાંડયા હિસાબનીશ ૫૧૯૯૬ ૪૮૮૮ -સદર- 
૩૮ શ્રી સી.આ૨.૫ટેલ હિસાબનીશ ૫૦૪૫૯ ૪૭૩૪ -સદર- 
૩૯ શ્રી આર.પી.ર્ાલારા હિસાબનીશ ૪૭૭૪૭ ૪૫૦૦ -સદર- 
૪૦ શ્રી કે ટી પટેલ  હિસાબનીશ ૪૨૫૧૩ ૨૪૦ -સદર- 
૪૧ શ્રી એમ ડી પટેલ  હિસાબનીશ ૪૮૬૭૯ ૪૫૭૬ -સદર- 
૪૨ શ્રી આ૨.ડી.ર્ાિસા૨ હિસાબનીશ ૫૦૩૦૯ ૪૭૩૪ -સદર- 
૪૩ શ્રી એચ.એમ.તત્રિેદી ઇડીપી મેનેજર  ૪૮૪૦૧ ૪૫૭૮ -સદર- 
૪૪ શ્રી એ.એસ.પટેલ   હિસાબનીશ ૫૦૩૦૯ ૪૭૩૪ -સદર- 
૪૫ શ્રી જી એ ઝાલા  હિસાબનીશ ૪૭૬૮૧ ૨૪૦ સદર- 
૪૬ કુ. કે.જે.પટેલ  હિસાબનીશ ૧૫,૫૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
--- સદર- 

૪૭ કુ. એસ.સી. ઠક્કર હિસાબનીશ ૧૫,૫૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 

૪૮ શ્રી એસ.આર.પટેલ હિસાબનીશ ૪૨૬૧૩ ૨૪૦ સદર- 

૪૯ શ્રી એચ આર પ્રજપતિ ઈ.ડી.પી મેનેજર ૧૫,૫૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 



૫૦ કુ જી આર પટેલ ઈ.ડી.પી મેનેજર ૧૫,૫૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 

૫૧ શ્રી એન એન ઝાલા હિસાબનીશ ૪૭૬૮૧ ૨૪૦ સદર- 
૫૨ કુ.પી.એન.મિિેા  હિસાબનીશ ૪૬૫૫૯ ૪૪૧૮ સદર- 
૫૩ શ્રી જી એસ રાબડીયા  હિસાબનીશ ૫૦૩૦૯ ૪૭૩૪ સદર- 
૫૪ શ્રી એચ િી રાિા  હિસાબનીશ ૪૭૬૮૧ ૪૪૯૪ સદર- 
૫૫ શ્રી ડી.એસ.દીિીિ હિસાબનીશ ૪૭૬૮૧ ૪૪૯૪ સદર- 

૫૬ શ્રીમિી બી આર 
સાંચાિીયા  

હિસાબનીશ ૪૮૬૦૧ ૪૫૭૮ સદર- 

૫૭ શ્રી એ.એસ.શમાભ  હિસાબનીશ ૪૨૦૭૫ ૨૪૦ સદર- 
૫૮ શ્રી એન બી ચૌધરી  હિસાબનીશ ૪૯૫૫૫ ૪૬૫૬ સદર- 
૫૯ શ્રીમિી એમ એમ શાિ  હિસાબનીશ ૪૮૫૭૯ ૪૫૭૬ સદર- 
૬૦ શ્રીમિી િી.એ.શાિ ઈ.ડી.પી મેનેજર ૪૮૫૫૨ ૪૫૭૯ સદર- 
૬૧ શ્રી િી સી મિિેા  ઈ.ડી.પી મેનેજર ૫૦૩૦૯ ૪૭૩૪ સદર- 
૬૨ શ્રી પી.એમ.તત્રિેદી ઈ.ડી.પી મેનેજર ૪૭૬૮૧ ૪૪૯૪ સદર- 
૬૩ શ્રી ડી જી દરજી  હિસાબનીશ ૪૭૭૫૬ ૪૪૯૪ સદર- 
૬૪ શ્રી પી.કે.રાિળ    નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૨૮૭ ૩૯૧૦ સદર- 
૬૫ શ્રી પી.આર.ઠાકોર  નાયબ હિસાબનીશ ૪૩૪૫૫ ૨૪૦ -સદર- 
૬૬ શ્રી જી.બી.પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૩૫૫૫ ૪૧૦૮ -સદર- 
૬૭ શ્રી એમ.એચ.પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૧૭૭ ૩૯૦૦ -સદર- 
૬૮ શ્રી જે.આર.મેિાડા નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૦૧૬ ૩૭૯૪ -સદર- 
૬૯ શ્રી એચ કે ડાર્ી  નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૮૫૦ ૩૭૭૨ -સદર- 
૭૦ શ્રી િી.કે.૫ટેલ નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૯૬૫ ૩૯૭૨ -સદર- 



૭૧ શ્રી પી સી રાિલ  નાયબ હિસાબનીશ ૩૫૮૧૨ ૩૪૧૦ -સદર- 
૭૨ શ્રી ડી.કે.તનનામા નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૯૬૫ ૩૯૭૨ -સદર- 
૭૩ શ્રી એમ.એસ.જોષી નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૫૪૯ ૩૯૩૪ -સદર- 
૭૪ શ્રી બી એન પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ  ૪૫૯૮૬ ૨૪૦ -સદર- 
૭૫ શ્રી પી એચ જોશી નાયબ હિસાબનીશ ૧૫,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
----- -સદર- 

૭૬ શ્રીમિી ડી કે બારોટ  નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૬૦૭ ૩૭૮૪ -સદર- 
૭૭ શ્રી સી.આ૨.ઐય૨ નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૬૦૭ ૩૭૮૪ -સદર- 
૭૮ શ્રી ડી.આર.ર્ટ્ટ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૨૨૭૨ ૪૦૦૦ -સદર- 
૭૯ શ્રી ડી કે િિકર  નાયબ હિસાબનીશ ૪૨૪૦૩ ૪૦૧૨ -સદર- 
૮૦ શ્રી પી.િી.શાિ નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૭૩૯ ૩૮૬૦ -સદર- 
૮૧ શ્રી ડી જે આચાયભ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૮૫૬ ૩૩૩૩ -સદર- 
૮૨ શ્રી આર.ડી.િોરા નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૯૦૭ ૩૩૩૩ -સદર- 
૮૩ શ્રી કે.એમ.શ્રીમાળી  નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૨૨૮ ૩૩૩૩ -સદર- 
૮૪ શ્રીમિી એમ એચ રાિા   નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૯૬૮ ૩૯૫૪ -સદર- 
૮૫ કુ. એસ. એચ દેસાઈ નાયબ હિસાબનીશ ૧૫,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
--- -સદર- 

૮૬ શ્રી જે એસ ર્રિાડ નાયબ હિસાબનીશ ૧૫,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૮૭ શ્રી ડી.જી.કાકડીયા નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૨૨૮ ૩૭૨૨ સદર- 
૮૮ શ્રીમિી એન પી અમીન  નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૨૮૭ ૩૯૧૦ સદર- 
૮૯ શ્રી ડી એચ ધ્રિુ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૭૩૯ ૩૮૬૦ સદર- 
૯૦ શ્રી જી પી ચૌિાિ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૫૦૭૫ ૪૨૫૬ સદર- 
૯૧ શ્રી એચ એ પરમાર નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૨૨૮ ૩૭૨૨ સદર- 



૯૨ શ્રી એચ જે દિે નાયબ હિસાબનીશ ૫૦૦૨૫ ૪૭૦૮ સદર- 
૯૩ શ્રીમિી જે એ બ્રહ્મિત્રીય નાયબ હિસાબનીશ ૪૧૯૬૫ ૩૯૭૨ સદર- 
૯૪ શ્રી એચ બી પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૯૮૨ ૩૭૮૪ સદર- 
૯૫ શ્રી જે.કે.ડોડીયા નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૯૦૭ ૩૭૮૪ સદર- 
૯૬ શ્રી એન આર પટેલ  નાયબ હિસાબનીશ ૪૦૬૩૯ ૩૮૪૪ સદર- 
૯૭ શ્રી જે આર ગઢિી  નાયબ હિસાબનીશ ૪૨૨૭૨ ૨૪૦ સદર- 
૯૮ શ્રી એન સી શાિ  નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૬૦૭ ૩૭૮૪ સદર- 
૯૯ શ્રી પી પી દાિિીયા  નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૭૨૮ ૪૨૨૨ સદર- 
૧૦૦ શ્રી જી આર દાિિીયા નાયબ હિસાબનીશ ૩૯૯૦૭ ૩૭૮૪ સદર- 
૧૦૧ શ્રી ડી એલ સીધ્ધપરુા  નાયબ હિસાબનીશ ૩૮૯૨૮ ૩૭૨૨ સદર- 
૧૦૨ શ્રીમિી એચ.એમ.રાિલ પેટા હિસાબનીશ  ૨૬૬૫૫ ૨૫૭૪ સદર- 
૧૦૩  શ્રી કે.જે.પાંડયા પેટા હિસાબનીશ ૩૮૫૦૫ ૩૬૫૬ સદર- 
૧૦૪ શ્રી િી.એસ.જાકાસિીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૯૧૭૨ ૩૭૧૦ -સદર- 
૧૦૫ શ્રી પી.એમ.૫ટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ -સદર- 
૧૦૬ શ્રી િાય.પી.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૨૭૧૧૭ ૨૬૧૬ -સદર- 
૧૦૭ શ્રી એમ કે માળી  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
--- -સદર- 

૧૦૮ શ્રી આ૨.િી.વ્યાસ પેટા હિસાબનીશ ૩૧૯૧૩ ૩૨૫૪ -સદર- 
૧૦૯ શ્રી જે.કે.પ્રજા૫તિ પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ -સદર- 
૧૧૦ શ્રીમિી આર.બી.ચૌિાિ પેટા હિસાબનીશ ૩૮૫૦૫ ૩૬૫૬ -સદર- 
૧૧૧ શ્રી આર.એમ.પ્રજાપતિ પેટા હિસાબનીશ ૨૮૬૩૮ ૨૭૪૮ -સદર- 
૧૧૨ શ્રી એ.એસ.૫ટેલ  પેટા હિસાબનીશ ૩૮૫૦૫ ૩૬૫૬ -સદર- 
૧૧૩ શ્રી ય.ુડી.ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૨૬૫૨૬ ૨૫૬૨ -સદર- 
૧૧૪ શ્રી પ્રીયકાાંિ પટેલ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- --- -સદર- 



(હફક્સ પગાર) 

૧૧૫ શ્રી િાય એસ દેિલ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૧૧૬ શ્રી એસ આર ખત્રી  પેટા અન્િેષક  ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૧૧૭ શ્રી એન.બી.છાાંટબા૨ પેટા અન્િેષક  ૩૮૬૦૫ ૩૬૫૬ -સદર- 
૧૧૮ શ્રી આર.એસ.ર્ટ્ટ  પેટા અન્િેષક  ૨૯૩૫૧ ૨૮૨૦ -સદર- 
૧૧૯ શ્રી જે એચ સોલાંકી  પેટા અન્િેષક  ૨૪૮૪૦ ૨૪૦ -સદર- 

૧૨૦ શ્રી એફ એમ કોન્રાક્ટર પેટા હિસાબનીશ ૪૧૧૬૨ ૩૯૨૬ -સદર- 

૧૨૧ શ્રી પી જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૨૨ કુ. એસ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૨૩ શ્રીમિી િાય િી રાજપિુ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૨૪ શ્રી એમ એમ પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૨૫ શ્રી એ પી ચાિડા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૨૬ શ્રી આર આર રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૨૭ શ્રી એચ કે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૧૨૮ શ્રી એમ િી આદીરિીડ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૧૨૯ શ્રી કે જી લીર્મબાચીયા પેટા હિસાબનીશ ૩૨૩૫૧ ૩૦૯૪ -સદર- 
૧૩૦ શ્રીમિી જે એન દિે  પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ સદર- 



૧૩૧ કુ.જે એમ ર્ીલ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- સદર- 

૧૩૨ શ્રી એમ એમ બેલીમ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- સદર- 

૧૩૩ કુ બી પી બચુ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 

૧૩૪ કુ એ જી ચૌધરી પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 

૧૩૫ શ્રી એન જે પટેલ પેટા હિસાબનીશ ૨૭,૯૭૧/- ૨,૬૯૪/- -સદર- 
૧૩૬ શ્રી જી પી રાિલ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
--- સદર- 

૧૩૭ શ્રી એસ એસ િકીમ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 

૧૩૮ શ્રી ડી એમ ઝાલા  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- સદર- 

૧૩૯ કુ િી કે ઠાકર  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- સદર- 

૧૪૦ શ્રીમિી િી એસ પારેખ  પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- સદર- 

૧૪૧ શ્રી ય ુકે અડાલજા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૧૪૨ શ્રી આ૨.િી.પાાંડિ પેટા હિસાબનીશ ૨૩૦૮૮ ૨૪૦ સદર- 

૧૪૩ શ્રી એ એ રાઠોડ પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- -સદર- 

૧૪૪ શ્રી કે એ મકિાિા પેટા હિસાબનીશ ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

--- સદર- 



૧૪૫ શ્રી જી ડી પટેલ  પેટા હિસાબનીશ ૩૯૩૨૮ ૩૭૨૨ સદર- 

૧૪૬ શ્રી એસ જે પટેલ  પેટા હિસાબનીશ ૨૯૪૨૬ ૨૮૨૦ સદર- 

૧૪૭ કુ આઇ ડી પટેલીયા  પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ સદર- 

૧૪૮ શ્રી એસ એમ ર્રિાડ  પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ સદર- 

૧૪૯ કુ સી કે પ્રજાપિી  પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ સદર- 

૧૫૦ શ્રીમિી એચ એ શાિ  પેટા હિસાબનીશ ૩૯૦૯૭ ૩૭૧૦ સદર- 

૧૫૧ શ્રીમિી એન જે પટેલ  પેટા હિસાબનીશ ૨૪૮૪૦ ૨૪૦૮ સદર- 

૧૫૨ શ્રી સી પી શ્રીમાળી  પેટા હિસાબનીશ ૩૨૩૫૧ ૨૪૦ સદર- 

૧૫૩ શ્રી જે એસ પટેલ  પેટા હિસાબનીશ ૩૯૫૩૦ ૩૬૫૬   

૧૫૪  કુ.પી.એચ.પટેલ  જુનીયર કારકુન . ૧૭૪૨૯ ૧૬૯૬ -સદર- 
૧૫૫ શ્રી એચ.એચ.૫ટેલ જુનીયર કારકુન  ૧૭,૯૫૪/- ૩,૩૩૩/- -સદર- 
૧૫૬ શ્રી બી.બી.પટેલ  જુનીયર કારકુન  ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
---- -સદર- 

૧૫૭ શ્રીમિી એન િી દેસાઇ  જુનીયર કારકુન ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૫૮ કુ.એચ.જે.જોષી  જુનીયર કારકુન  ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૫૯ શ્રી એચ પી સોલાંકી  જુનીયર કારકુન ૧૭૮૫૯ ૮૪૨ સદર- 
૧૬૦  શ્રી એ જે ડોડીયા  જુનીયર કારકુન ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
---- સદર- 



૧૬૧  શ્રી એન. ટી. રાિા જુનીયર કારકુન  ૧૯,૦૨૭/- ૧૫૦/- -સદર- 
૧૬૨  શ્રી િી એસ.પટેલ જુનીયર કારકુન  ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
---- -સદર- 

૧૬૩  શ્રી ડી.એમ.પટેલ  જુનીયર કારકુન  ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૬૪  શ્રી િી.કે.પટેલ  જુનીયર કારકુન  ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૬૫   શ્રી એ.બી.ચૌધરી જુનીયર કારકુન  ૧૦,૦૦૦/- 
(હફક્સ પગાર) 

---- -સદર- 

૧૬૬  કુ એમ જી હિરાિી  જુનીયર કારકુન  ૧૭૯૫૪ ૧૭૪૪ -સદર- 
૧૬૭  શ્રી કે બી ચૌિાિ  જુનીયર કારકુન ૧૬૯૦૩ ૧૬૪૮ સદર- 
૧૬૮  શ્રી એસ.પી.ચૌધરી ટાઈપીસ્ટ ૧૯૫૯૭ ૧૫૦ -સદર- 
૧૬૯  શ્રી એચ.એન.સોલાંકી ટાઈપીસ્ટ ૧૯૦૨૭ ૧૮૪૨ -સદર- 
૧૭૦  શ્રી એ જે ઠાકોર  ટાઈપીસ્ટ ૨૦૧૮૮ ૧૯૪૭ -સદર- 
૧૭૧  શ્રી ડી.કે.દેસાઇ જુનીયર કારકુન ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
---- -સદર- 

૧૭૨  કુ.િન્િી એમ.ચાાંપાનેરી  જુનીયર કારકુન ૧૭૪૨૯ ૧૫૦ -સદર- 

૧૭૩  કુ પી કે ચૌિાિ  જુનીયર કારકુન ૧૭,૯૫૪/- ૧,૭૪૪/- -સદર- 
૧૭૪  કુ પી બી રાિલ  જુનીયર કારકુન ૧૦,૦૦૦/- 

(હફક્સ પગાર) 
---- -સદર- 

૧૭૫  કુ બી બી રાયકા  જુનીયર કારકુન ૧૭૯૫૪ ૧૭૪૪ -સદર- 
૧૭૬  શ્રી પી ડી રાઠોડ જુનીયર કારકુન ૧૯૦૨૭ ૧૫૦ -સદર- 
૧૭૭  શ્રી આ૨.પી.ચૌિાિ ૫ટાિાળા ૨૬૨૩૨ ૨૪૩૬ -સદર- 



૧૭૮  શ્રી એસ.એમ.િાઘેલા  ૫ટાિાળા ૨૩૧૧૦ ૧૫૦ -સદર- 
૧૭૯  શ્રી સી.ઓ.ટાાંક ૫ટાિાળા ૨૫૪૪૭ ૧૫૦ -સદર- 
૧૮૦  શ્રી એ.બી.ગામીિ ૫ટાિાળા ૨૧૧૭૭ ૯૫ -સદર- 
૧૮૧  શ્રી આ૨.પી.સોલાંકી  ૫ટાિાળા ૨૩૨૮૬ ૧૫૦ -સદર- 
૧૮૨  શ્રી એસ.એન.મેસરીયા ૫ટાિાળા ૨૫૪૪૮ ૨૨૯૦ -સદર- 
૧૮૩  શ્રી જે.કે.શ્રીમાળી ૫ટાિાળા ૨૫૩૯૩ ૨૨૯૦ -સદર- 
૧૮૪  શ્રીમિી આ૨.એમ.પાંડયા ૫ટાિાળા ૧૫૬૪૯ ૯૫ -સદર- 
૧૮૫  શ્રી એમ.જે.રાજપિુ ૫ટાિાળા ૧૫૬૪૯ ૧૪૭૩ -સદર- 
૧૮૬  શ્રી એન.પી.સકભલે ૫ટાિાળા ૧૫૬૮૯ ૧૪૭૩ -સદર- 
૧૮૭  શ્રી પી.બી.સોલાંકી ૫ટાિાળા ૧૫૧૮૯ ૧૪૩૧ -સદર- 
૧૮૮  શ્રી ઓ.એમ.પોરધીયા ૫ટાિાળા ૧૫૧૮૯ ૧૪૩૧ -સદર- 
૧૮૯  શ્રી એસ.જી.શમાભ ૫ટાિાળા ૧૫૬૪૯ ૧૪૭૩ -સદર- 
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સિાયકી કાયભકમૂોના અમલ અંગેની ૫ઘ્ધતિ 

ખાતાની વડી કચરેી તરીકે તતજોરી કચરેી તેમજ ૫ગા૨ અને કહસાબની કચરેી તિા પે સશન ચકુવર્ા કચરેી મા૨ફત ેસ૨કા૨ સામેના તનયમ તનયમ સાંગિૂ -૧૨ 

          સહાયકી કાયમકમૂોના અમલ અંગેની ૫સ્ઘિત 

ખાતાની વડી કચરેી તરીકે તતજોરી કચરેી તેમન ૫ગા૨ અને કહસાબની કચરેી તિા પે સશન ચકુવર્ા કચરેી મા૨ફત ેસ૨કા૨ સામેના ચકુવર્ા અને આવકો થવીકા૨તી હોઈ સહાયકી કાયમકમૂોનો અમલ ક૨વાનો 

૨હતેો નિી. 

              તનયમ સાંગિૂ-૧૩ 

 આપેલ રાહતો, ૫૨મીટ કે અતિકૃતત મેળવવાની તવગતો 

આ ખાતાની કામગીરી માત્ર સ૨કારી કચરેીઓની આવક અને દાવાઓના ચકુવર્ાની સાિે સકંળાયેલ છે. જાહ૨ે જનતા સાિે કોઈ સીિી રીતે સકંળાયેલ નિી. જેિી આ કચરેી ઘવારા  ૫૨મીટન ે

લગતી કોઈ કામગીરી ક૨વામા ંઆવતી ન હોઈ લાગ ુ૫ડત ુનિી.                                                       
 

 



 

 

તનયમ સાંગિૂ-૧૪-તિજાણુાં રૂપે  ઉ૫લબ્ધ માહિતી 

૧૬.૧  તવજાણ ુરુપે ઉપલબ્િ તવતવિ યોજનાઓની માકહતીની તવગતો આપો- 

આ ખાતામા ંકોઈ યોજનાકીય કામગીરી  િતી ન હોઈ ઉ૫લબ્િ યોજના અંગ ેકોઈ માકહતી તૈયા૨ ક૨વામા ંઆવેલ નિી. તેમ છતા ંરાજ્ય સ૨કા૨ની જુદી જુદી કચરેીઓ ઘવારા  ૫ગા૨ અન ેકહસાબ 

કચરેી, ગાિંીનગ૨, અમદાવાદ તેમજ રાજ્યની જજલ્લા તતજોરી કચરેીઓ ખાતે ૨જુ ક૨વામા ંઆવતા ૫ગા૨ ભથ્િા, કસટીજસટ અને અસય તમામ પ્રકા૨ના બીલોનુ ં થટેટસ ગજુરાત સ૨કા૨ની 

વેબસાઈટ ONline bills and cheques status and voucher information GSWAN  હઠેળ  http.10.24.33.150 ગજુરાત થટેટ ઈસટ૨નેટ સતવિસ ઉ૫૨ માકહતત મેળવી શકે છે. 

 

 

                                           

 

 



                                                 

 

             તનયમ સાંગિૂ-૧૫ 

માહિિી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉ૫લબ્ધ સિલિોની તિગિો 

૧૭.૧ લોકોન ેમાકહતી મળે તે માટે તવભાગ ેઅ૫નાવેલ સાિનો, ૫ઘિતતઓ અિવા સવલતો ઉ૫લબ્િ છે. આ કચરેી તાબાની કચરેીઓનુ ંસચંાલન ક૨તી હોઈ જાહ૨ે નાગકરકો સાિ ેસ૫ંકમમા ંઆવવાનુ ંબનતુ ં

નિી. ૫રંત ુજાહ૨ે જનતાન ેનીચ ેમજુબની સવલતો ઉ૫લબ્િ છે. જેવી કે,  

 (૧)  નોકટસ બોડમ. 

 (૨) વતમમાન ૫ત્ર ઘવારા  

 (૩) ઉ૫લબ્િ મકુદ્રત તનયમસગંહૂ ઘવારા  

                                                     

                                                              

 

                                                            



 

 

                -lGID ;\U|Cv૧૬ 

                સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ, હોદૃો અન ેઅસય તવગતો 

                                                                                              સ૨કારી તતં્રનુ ંનામ ;- કહસાબ અન ેતતજોરી તનયામકની કચરેી,ગાિંીનગ૨ 

                                                                                                               મદદનીશ સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓ ;- 

 

અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી કોડ 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મઈેલ સ૨નામુ ં
કચરેી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. zL એમ.એમ.લહરેી અતિક્ષક 

(૨ીસથટ્રી શાખા) 
૦૭૯ ૨૩૨૫૬૫૫૬ - ૨૩૨૫૯૭૬૦  બ્લોક ન.ં૧૭, ીસવરા જ મહતેા ભવન, 

ગાિંીનગ૨ 

                                                        

 તનયમસાંગિૂ-૧૬ 

                                                                      સ૨કારી માહિિી અતધકારીઓનાાં નામ, િોદ ો અને અન્ય તિગિો 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ ;- કહસાબ અને તતજોરી તનયામકની કચરેી,ગાિંીનગ૨ 

સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓ ;- 

અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી કોડ 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મઈેલ સ૨નામુ ં
કચરેી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. શ્રી એન એન શાહ   કહ.અતિ વગમ-૧ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૪૪૦    બ્લોક ન.ં૧૭, ીસવરા જ મહતેા ભવન, 

ગાિંીનગ૨ 

                                                                 

 



 

 

 

તનયમસાંગિૂ-૧૬ 

                                                                            સ૨કારી માહિિી અતધકારીઓનાાં નામ, િોદ ો અને અન્ય તિગિો 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ ;- કહસાબ અને તતજોરી તનયામકની કચરેી,ગાિંીનગ૨ 

તવભાગીય એપ ેલટે (કાયદા) સત્તાતિકારી ;- 

અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી કોડ 
ફોન નબં૨ 

ફેકસ ઈ-મઈેલ સ૨નામુ ં
કચરેી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૧. શ્રી આર ટી શાહ  સં્ કુત તનયામક 

ઈ/ચા  
૦૭૯ ૨૩૨૫૪૩૯૪  ૦૭૯- 

૨૩૨૫૯૭૬૦ 

jtdiradm-dat @gujarat.gov.in બ્લોક ન.ં૧૭, ીસવરા જ મહતેા ભવન, 
ગાિંીનગ૨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



માહિિી મેળિિાના અતધકા૨ અંગેના કાયદા અન્િયેના તનયમસાંગિૂ 

તનયમસાંગિૂ-૧૬ 

સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 
 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ :- જજલ્લા તતજોરી કચેરીઓ (તમામ જજલ્લા)મદદનીશ જાહ૨ે માકહતી અતિકારી 
અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી 

કોડ 
ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 

શ્રી  સી  વી  મેર્ાત  કહસાબનીશ ૦૭૯૨૩૨ ૫૧૧૯૮ ૯૮૨૪૬૯૨૪૫૨ ૫૯૦૭૦ 
treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

ીસલ્લા તતજોરી કચેરી બહમુાળી 
ભવન બ્લોક ન ંડી ભોયતળીય ેસે-

૧૧ ગાિંીનગર્ 

૨. 

શ્રી કે.ીસ મકવાર્ા 

નાયબ કહસાબનીશ 

તતજોરી કચેરી, 
અમદાવાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૮૭૯૦૦૫૪૪૮ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨વાજા, ભર,અમદાવાદ 
- ૩૮૦૦૦૧. 

૩ 

શ્રીમતી સી.એસ.શમામ કહસાબનીશ ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૧૫૭૫૯૯૫૩૮ 

૨૨૧૫૩૦ 
 

treasury-meh 
@gujarat.gov.in 

બહમુાળી ભવન,બ્લોક ન.ં-૫, 
મહસેાર્ા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ 
શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ કહસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ ૯૪૨૭૬૮૦૫૮૩ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ 

treasury -

pat@guajrat.gov.in. 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, બ્લોક ન.ં૨ 

જજલ્લા સેવા સદન,પાટર્. 

૫ 
શ્રી આર. ડી.ભવુા 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી (કાડેક્ષ) 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૭૬૯૮૫૬૫૪૮૪ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 
treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ભવન ક્પાઉસડ, રેસકોષમ 
પાસ,ે રાજકોટ. 

૬ 

શ્રી.પી.આઇ.પટેલ કહસાબનીશ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ ૯૬૬૨૫૨૭૬૯૧ ૨૬૬૨૨૧૫ 
treasury-

sur@gujarat.gov.i
n 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી સરુત                          

જજલ્લા સેવા સદન-૨ “બી” બ્લોક 

અઠવાલાઇસસ સરુત 

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


૭ 

શ્રીમતી એલ.જે.સોલકંી કહસાબનીશ ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૯૪૨૮૨ ૯૩૧૨૪ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 

સરેુસરનગર 

૮ 

કુ.એસ.એસ. ખભંાતી 

મદદનીશ જાહરે 
માકહતી અતિકારીઅને 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

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

nav@gujarat.gov.in 

જુના સેવા સદન ભવન, જુના 
િાર્ા’એ’ બ્લોક , પહલેો 
માળનવસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ 

શ્રી.એમ એન માછી કહસાબનીશ ૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧  - 

Treasury-
nar@gujarat.gov.i

n 

 
જજલ્લા તતજોરી  કચેરી , જજલ્લા 
સેવા સદન  ,રૂમ નબંર-૨૭ ,

રાજપીપલા જજ- નમમદા 
 

૧૦ 

શ્રીમતી.પી.્.ુપટેલ કહસાબનીશ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧ - ૨૫૦૫૧૧ 
treasury-val @ 
gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, 
જજલ્લા સેવા સદન-૧, 

ભોંય તચળ્ુ,ં િરમપરુ 

રોડ,વલસાડ. 

૧૧ 

શ્રી. એ એ ભાર્ા કહસાબનીશ ૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯  ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ 

Treasury-
bha@gujarat.gov.i

n 

કલેકટર કચેરીના ક્પાઉસડમા ં, 
કર્બી વગા,ભરુચ 

૧૨ 

શ્રી.આર.કે.શાહ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી (કાડેક્ષ) 

વડોદરા 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૩૫૧૦૨૭ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury_ 
vad@gujarat.in 

કુબેરભવન કોઠી 
કં્પાઉસડ,વડોદરા 

૧૩ 

શ્રી એસ. કે. બારીયા કહસાબનીશ,,ગોિરા ૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ 
treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

જજલ્ લા તતજોરી કચેરી, 
બહમુાળી ચબલ્ ડીંગ, ભોંયતળીયે, 

તસતવલ લાઈસ સ, ગોિરા 
૧૪ શ્રી કે.આર.ટેલર મદદનીશ જાહરે ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury- જજલ્લા તતજોરી કચેરી, જજલ્લા સેવા 

mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in
mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in


માકહતી અતિકારી અન ે

ઇ.ચા.કહસાબનીશ. 

dah@gujrat.gov.in સદન છાપરી,દાહોદ. 

૧૫ 
શ્રી જે એસ પટેલ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૧૫  

જજલ્લા તતજોરી કચેરી  બહમુાળી 
ભવન કહમતનગર 

૧૬ 

શ્રી.એમ.આર.સીસિી પેટા કહસાબનીશ ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ 
મોબા. ન ં

૯૮૯૮૮૪૪૦૯૩ 
૨૫૪૨૦૩ 

Treasury-
ban@gujarat-gov-

in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી પાલનપરુ 

સેવા સદન-૨જોરાવર પેલસે  

પાલનપરુ 
૧૭ 

શ્રી ડી.એન. વાજા કહસાબનીશ ૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ---- ૨૬૩૦૨૧૩ 
Treasury-

jun@gujrat.gov.in 

“તતજોરી ભવન”,બહમુાળી સકુંલ, 

સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮ 

આર.બી.ખાન કહસાબનીશ ૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨  ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 
treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જજલ્ લા તતજોરી કચેરી, 
કોટમ  ક્ પાઉસ ડ, સદુામા ચોક, 

પોરબદઁર 
૧૯ 

શ્રી એમ.સી.જોશી કહશાબનીસ ૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૦૯૨૦૮૧૩૪ -- -- 
જજલ્લા તતજોરી કચેરી, લાલ 

બગંલા ક્પાઉસડ, જામનગર 
૨૦ 

શ્રીમતત ્.ુએસ.ગોર કહસાબનીશ ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૮૫૬૬૮૬૮ ---- ----- 
સેવા સદન ભજુ – મસુરા રોડ ભજુ- 

કચ્છ 

૨૧ 

શ્રી એમ.એ.મલુ્લા 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી, અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કોટમ  ક્ પાઉસ ડ, રાજમહલે 

ક્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૨ 

કુ.ીસ.જે.બારૈયા કહસાબનીશ ૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન, બહમુાળી 

ભવન, ભાવનગર 
૨૩ 

શ્રી એફ. એલ. ચૌહાર્ કહસાબનીશ ૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૯૮૨૫૩૪૫૩૪૪ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ 
treasury-khe 

@gujarat.gov.in 

થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ બેસક 

પાસ,ે નકડઆદ 



૨૪ 
શ્રીમતી ડી.એચ. રાવલ 

ઇન. અતિક તતજોરી 
અતિકારી આર્દં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫  ૨૬૧૨૭૫ 
Treasury-

and@gujarat.gov.i
n 

જજલ્લા સેવા સદન ,  બોરસદ 

ચોકડી , આર્દં 

૨૫ 

શ્રી એમ.ીસ.રાઠોડ 

નાયબ કહસાબનીશ 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી 
આહવા-ડાગં 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ 
૯૪૨૬૮૮૬૦૫૨ 

 
૨૨૦૨૪૫ 

Treasury-
dan@gujarat.gov.i

n 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી જજલ્લા સેવા 
સદનની પાછળ 

આહવા જજ.ડાગં 

૨૬ 

શ્રી એમ.એન.પટેલ નાયબ કહસાબનીશ ૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૯૫૦૮૫૮૨ ૨૨૦૨૩૩ 
treasury-

tapi@gujrat.gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન,બ્લોકન-ં

૫,ભોંયતચળયે,પાનવાડી,મ.ુવ્યારા,
જજ.તાપી 

૨૭ 
શ્રી એચ.ીસ.ઠકરાર કહસાબનીશ ૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ ૯૯૨૫૮૦૦૮૦૩ - treasury-mor@ 

gujarat.gov.in 

તક્ષતશલા એપાટ્મમેંટ , છાત્રાલય 

પાસ ેમોરબી 
૨૮ 

શ્રીએસ.એન.સરારીયા 
કહસાબનીશ, 

ઓડીટશાખા, બોટાદ. 
૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - 

treasury-
botad@gujarat.go

v.in 

જજલ્લા સેવાસદન, રેડાઉસડ ફ્લોર, 
બ્લોક-એ, ખસરોડ , બોટાદ-

૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ 

શ્રી જે.વી.ઘોડાસરા કહસાબનીશ ૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ - ૨૨૦૬૨૧ 
treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન સામ.ેતવદ્વાન 

આશ્રમની બાજુમા ંગીર સોમનાિ 

વેરાવળ. 

૩૦ 
શ્રી કે. જે. રાર્ા 

કહસાબનીશ 

મકહસાગર 
૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - -  

જજલ્લા સેવા સદન ભોંયતળીય ે

લરુ્ાવાડા,મહીસાગર. 

૩૧ - દેવભતૂમ દ્વારકા - - - - - - 

૩૨ 

શ્રી એમ.એચ.પટેલ કહસાબનીશ ૦૨૨૭૪ ૨૫૦૧૮૦ v  

treasury-arvalli 
@gujarat. 

gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન મોડાસા 
(અરવલ્લી) 

૩૩ 

શ્રી વાય.એમ.શાહ 
કહસાબનીશ (ઈનચાર્જ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી) 

૦૨૬૬૯ 
૦૨૬૫ 

૨૩૨૩૦૧ 
૬૫૩૩૯૦૫ ૯૬૮૭૩૨૪૭૮૩ ---- 

treasury-chhota-
udai 

@gujarat.gov.in 

બ્લોક-બી, રેડાઉસડ ફ્લોર, જજલ્લા 
સેવા સદન, છોટાઉદેપરુ 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
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mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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૩૪ 

શ્રી એસ આર  
ભાવસાર 

નાયબ કહસાબનીશ ૭૯ 

૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૨૫૫૦૧૮૯૯ 

૨૫૫૦૧૬૯૯ 

૯૯૭૯૦૩૮૪૧૮ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.i
n 

બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 

લાલદ૨વાજા અમદાવાદ - ૧ 

૩૫ 

શ્રી પી. સી. પટેલ અ.તત.અ.(પેસ શન) ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦ _ _ 
treasury_pension
_gnr@gujarat.gov

.in 

પેસશન ચકુવર્ા કચેરી,સહયોગ 

સકુંલ, બી બ્લોક ,ભોયતળીય,ે 

પિીકાશ્રમ પાસ,ે સેકટર-

11,ગાિંીનગર 
૩૬ 

કુ. પી.બી.પચંોલી 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૧ 

૨૪૨૨૩૦૦ 
૯૭૨૭૯૩૬૧૨૬  

Ppo-
vad@gujarat.gov.i

n. 

કુબેરભવન, ભોંયતચળયે , કોઠી 
ચાર રથતા, વડોદરા 

૩૭ 

શ્રી એમ.એસ.૫૨મા૨ 

કહસાબનીશ 
તવભાગીય તતજોરી 
કચેરી,અમદાવાદ 

૦૭૯ 
૨૨૬૮૦૧૨૪ 

૨૨૬૮૦૧૩૪૨૨
૬૮૦૧૪૪ 

૨૭૫૨૯૭૫૪ 
૯૪૨૯૬૨૦૭૩૩ ૨૨૬૮૦૧૨૪ 

account1-dto-
ahd@gujarat.gov.i

n 

તવભાગીય તતજોરી કચેરી,બીજો 
માળ,ઓ.પી.ડી ચબલ્ડીંગ,સીવીલ 

હોથપીટલ 

કે્પસ,અસારવા,અમદાવાદ. 

૩૮  
શ્રી એન.વી તવઠલાર્ી 

મદદનીશ જાહરે 

માહીતી અતિકારી 
૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૮૨૪૪૮૮૬૬૭ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ભવન ક્પાઉસડ, રેસકોષમ 
પાસ,ે રાજકોટ. 

૩૯  
શ્રી સી.એમ.પટેલ કહસાબનીશ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 

ીસલ્લા સેવા સદન-૨ 

અઠવાલાઇસસ સરુત 
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પ્રક૨ર્ - ૮ (તનયમ સરંેડહ -૧૬) 
 

સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 
સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ :- જજલ્લા તતજોરી કચેરીઓ (તમામ જજલ્લા)જાહ૨ે માકહતત અતિકારી 

 
અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી 

કોડ 
ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 

શ્રી  એમ  એમ  પટેલ  
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૭૯૨૩૨ ૫૦૭૭૬ ૯૪૨૯૦૧૧૧૪૦ ૫૯૦૭૦ 

treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

ીસલ્લ તતજોરી કચેરી બહમુાળી 
ભવન બ્લોક 

ન.ંડી ભોયતળીય ેસે-૧૧ 

િીનગર 

૨. 

શ્રીમતી એસ.એ શાહ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી, 
અમદાવાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૨૨૭૩૮૬૧૧૦ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૨૫ treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨વાજા, 
ભર,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧. 

૩ 

શ્રી વી.એ.પ્રજાપતત અ.તત.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ ૯૮૯૮૭૫૧૪૪૭ 
૨૨૧૫૩૦ 

 
treasury-meh 

@gujarat.gov.in 
બહમુાળી ભવન,બ્લોક ન.ં-૫, 
મહસેાર્ા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ શ્રી આઇ.એ.દેસાઇ 

(ઇ.ચા.) 
કહસાબનીશ ૦૨૭૬૬ ૨૩૦૨૩૮ ૯૪૨૭૬૮૦૫૮૩ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ 

treasury -

pat@guajrat.gov.in. 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, બ્લોક 

ન.ં૨ જજલ્લા સેવા સદન,પાટર્. 

૫ 
શ્રી આર. ડી.ભવુા 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી (કાડેક્ષ) 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૭૬૯૮૫૬૫૪૮૪ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 
treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ભવન ક્પાઉસડ, 

રેસકોષમ પાસ,ે રાજકોટ. 

૬ 
શ્રી.એ.પી.ગાતવત 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૫-૧૬ ૯૪૨૭૧૮૯૧૭૩ ૨૬૬૨૨૧૫ 
treasury-

sur@gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી સરુત                          

જજલ્લા સેવા સદન-૨ “બી” 

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


બ્લોક અઠવાલાઇસસ સરુત 

૭ 

શ્રી એચ.એ.સોલકંી 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૮૯૮૦૭ ૭૩૨૨૨ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ treasury-srn@ 

gujarat.gov.in 
કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 

સરેુસરનગર 

૮ 

કુ.એસ.એસ. ખભંાતી 

જાહરે માકહતી 
અતિકારીઅને 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 

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

nav@gujarat.gov.in 

જુના સેવા સદન ભવન, જુના 
િાર્ા’એ’ બ્લોક , પહલેો 
માળનવસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ 

શ્રી.ડી.વી.પટેલ 
અતિકતતજોરી 

અતિકારી  
૦૨૬૪0 ૨૨૦૦૮૧  

 
- 
 

Treasury-
nar@gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી  કચેરી , જજલ્લા 
સેવા સદન  ,રૂમ નબંર-૨૭ ,

રાજપીપલા જજ- નમમદા 
૧૦ 

શ્રી.સી.આર.દળવી 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 

treasury-val@  
gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, 
જજલ્લા સેવા સદન-૧, 

ભોંય તચળ્ુ,ં િરમપરુ 

રોડ,વલસાડ. 

૧૧ 
શ્રી.એ એચ શેખ 

અતિકતતજોરી 
અતિકારી  

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૯૯૯૮૧૩૨૦૦૭ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ 
Treasury-

bha@gujarat.gov.in 

કલેકટર કચેરીના ક્પાઉસડમા ં, 
કર્બી વગા,ભરુચ 

૧૨ 

શ્રી.આર.કે.શાહ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી (કાડેક્ષ) 

વડોદરા 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૯૮૨૪૩૫૧૦૨૭ ૦૨૬૫-૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury_ 
vad@gujarat.in 

કુબેરભવન કોઠી 
કં્પાઉસડ,વડોદરા 

૧૩ 

શ્રી વી. પી. ભાવસાર 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી ગોિરા 
૦૨૬૭૨ ૨૪૨૩૦૬ - ૨૪૨૫૨૨ 

treasury-pan@ 
gujarat.gov.in 

જજલ્ લા તતજોરી કચેરી, 
બહમુાળી ચબલ્ ડીંગ, 

ભોંયતળીય,ે તસતવલ લાઈસ સ, 

ગોિરા 
૧૪ શ્રી એસ.કે.બારીયા જાહરે માકહતી ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૧૬ - - Treasury-

dah@gujrat.gov.in 
જજલ્લા તતજોરી કચેરી, જજલ્લા 

mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in
mailto:treasurysrn@gujarat.gov.in


અતિકારી અન ે

અતિક તતજોરી 
અતિકારી. 

સેવા સદન છાપરી,દાહોદ. 

૧૫ 
શ્રી જે એસ પટેલ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૭૭૨ 
૨૪૦૭૪૩ 

 
 ૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૧૫  

જજલ્લા તતજોરી કચેરી  બહમુાળી 
ભવન કહમતનગર 

૧૬ 

શ્રી.એચ.કે.ઠાકર અ.તત.અ. ૦૨૭૪૨ ૨૫૪૨૦૩ 
મોબા. ન ં

૯૯૨૪૫૯૯૦૧૫ 
૨૫૪૨૦૩ 

Treasury-
ban@gujarat-gov-in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી 
પાલનપરુ સેવા સદન-

૨જોરાવર પેલેસ  પાલનપરુ 
૧૭ 

શ્રી જે.સી. કહદડ 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૫ ---- ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov.in 

“તતજોરી ભવન”,બહમુાળી 
સકુંલ, સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮ 
શ્રી એસ.એમ.ગુસંાઇ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૯૪૨૭૨૧૦૧૯૪ -- -- 
જજલ્લા તતજોરી કચેરી, લાલ 

બગંલા ક્પાઉસડ, જામનગર 
૧૯ શ્રી કે.જે.ગોથવામી 

 
 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

ભજુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ ૯૪૨૯૦૧૪૭૭૯ ૨૩૧૩૨૦૨ 
Treasury-kut 

@gujarat. gov.in. 

સેવા સદન ભજુ – મસુરા રોડ 

ભજુ- કચ્છ 

૨૦ 

શ્રી એમ.એ.મલુ્લા 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી, અમરેલી 
૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 

Treasury-
amr@Gujarat. 

gov.in 

કોટમ  ક્ પાઉસ ડ, રાજમહલે 

ક્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૧ 

કુ.ડી.ીસ.જોશી 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 

treasury- bav 
@gujarat.gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન, બહમુાળી 
ભવન, ભાવનગર 

૨૨ 

શ્રી આર. ઝેડ. પટેલ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી – 

નડીઆદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૯૮૯૮૮૮૦૨૫૯ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ 
treasury-khe 

@gujarat.gov.in 

થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ બેસક 

પાસ,ે નકડઆદ 

૨૩ શ્રીમતી ડી.એચ. રાવલ ઇન. અતિક તતજોરી ૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫  ૨૬૧૨૭૫ Treasury- જજલ્લા સેવા સદન ,  બોરસદ 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in


અતિકારી આર્દં and@gujarat.gov.in ચોકડી , આર્દં 

૨૪ 

 શ્રી ડી.વી.વસાવા 
કહસાબનીશ 

જજલ્લા તતજોરી 
કચેરી આહવા-ડાગં 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૫૮૬૪૭૭૭૮૫ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી જજલ્લા 
સેવા સદનની પાછળ 

આહવા જજ.ડાગં 

૨૫ 

શ્રી એ એન જગીરદાર 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૯૨ ૯૪૨૮૨૧૮૭૮૭ ૨૨૦૨૩૩ 

treasury-
tapi@gujrat.gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન,બ્લોકન-ં

૫,ભોંયતચળયે,પાનવાડી,મ.ુવ્યા
રા,જજ.તાપી 

૨૬ 

એન. બી.માહલા 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ ૨૨૪૨૪૨૨ - ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જજલ્ લા તતજોરી કચેરી, 
કોટમ  ક્ પાઉસ ડ, સદુામા ચોક, 

પોરબદઁર 
૨૭ 

શ્રી એચ.ીસ.ઠકરાર 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી (ઈ.ચા.) 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - treasury-mor@ 

gujarat.gov.in 

સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેવા 
સદન,મોરબી. 

૨૮ 

શ્રીપી.એચ.જોગકદયા 

ઇનચાર્જ, 

અતિકતતજોરીઅતિ

કારી, બોટાદ. 

૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - 
treasury-

botad@gujarat.gov.i
n 

જજલ્લા સેવાસદન, રેડાઉસડ 

ફ્લોર, બ્લોક-એ, ખસરોડ , 

બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ 
શ્રી 

પી.એસ.દાર્ીિારીયા 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી,      ગીર 

સોમનાિ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૧ - - treasury-gir-som 
@gujarat.gov.in 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 

સામ.ેતવદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં
ગીર સોમનાિ વેરાવળ. 

૩૦ 
શ્રી જે.સી.પટેલ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ ૯૪૨૭૦૮૬૫૦૫ - 
subtrs-luna-pan@ 

gujarat.gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન ભોંયતળીય ે

લરુ્ાવાડા,મહીસાગર. 

૩૧ 

શ્રી એમ એસ નકુમ 
અતિક તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ ૯૮૭૯૫૧૦૩૬૭ -- -- 

c/o ચબમલ જોષી સાઇબાબા 
મકંદર પાસ,ે જામનગર રોડ, 

જામ ખભંાળીયા 
૩૨ 

શ્રી ડી.એસ.પટેલ કહસાબનીશ ૦૨૨૭૪ ૨૫૦૧૮૦ v  
treasury-arvalli 

@gujarat. 

જજલ્લા સેવા સદન મોડાસા 
(અરવલ્લી) 

mailto:Treasury-and@gujarat.gov.in
mailto:treasury-tapi@gujrat.gov.in
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gov.in 
૩૩ 

શ્રી વાય.એમ.શાહ 
કહસાબનીશ 

(ઈનચાર્જ અતિક 

તતજોરી અતિકારી) 

૦૨૬૬૯ 
૦૨૬૫ 

૨૩૨૩૦૧ 
૬૫૩૩૯૦૫ ૯૬૮૭૩૨૪૭૮૩ ---- treasury-chhota-udai 

@gujarat.gov.in 

બ્લોક-બી, રેડાઉસડ, જજલ્લા સવેા 
સદન, છોટાઉદેપરુ 

૩૪ 

શ્રી.એમ.જે.ઠક્કર 
અતિક  તતજોરી 

અતિકારી 
૭૯ 

૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 

૨૫૫૦૧૮૯૯ 

૨૫૫૦૧૬૯૯ 

૯૫૫૮૮૯૭૧૧૫ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 
pension-

ahd@gujarat.gov.in 

બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 

લાલદ૨વાજા અમદાવાદ - ૧ 

૩૫ 

શ્રી પી. સી. પટેલ અ.તત.અ.(પેસ શન) ૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૦ _ _ 
treasury_pension_g
nr@gujarat.gov.in 

પેસશન ચકુવર્ા 
કચેરી,સહયોગ સકુંલ, બી 

બ્લોક ,ભોયતળીય,ે પિીકાશ્રમ 

પાસ,ે સેકટર-11,ગાિંીનગર 
૩૬ શ્રીમતી ગીતા પી 

પારેખ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી(પેસશન) 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૯૯૨૫૭૮૯૧૯૯  

ppo-vad 
@gujarat.gov.in 

કુબેરભવન કોઠી કંપાઉસડ 

,વડોદરા 
૩૭ 

શ્રીમતી 
એસ.પી.અરેડવાલ 

અતિક તતજોરી 
અતિકારી 
તવભાગીય 

તતજોરીકચેરી 
અમદાવાદ 

૦૭૯ 
૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 

૮૯૮૦૬૭૬૪૩૨ ૨૨૬૮ ૦૧૨૪ addlto-dto-
ahd@gujarat.gov.in 

તવભાગીય તતજોરી કચેરી,બીજો 
માળ,ઓ.પી. ડી 

ચબલ્ડીંગ,સીવીલ હોથપીટલ 

કે્પસ,અસારવા,અમદાવાદ. 

૩૮ 

શ્રી બી.કે પાઘડાળ ્

અતિક તતજોરી  
અતિકારી(પેસશન) 

જાહરે માહીતી 
અતિકારી 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ ૯૪૨૯૦૪૩૫૮૩ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 
treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ભવન ક્પાઉસડ, 

રેસકોષમ પાસ,ે રાજકોટ. 

૩૯ 
શ્રી.સી.આર.ગાગંડેુ અતતઅ  ૨૬૬૨૨૧૭ - - - 

ીસલ્લા સેવા સદન-૨ 

અઠવાલાઇસસ સરુત 

mailto:treasury_pension_gnr@gujarat.gov.in
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પ્રક૨ર્ - ૮ (તનયમ સરંેડહ -૧૬) 

 
સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 

 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ :-  તતજોરી કચેરીઓ (તમામ ીસલ્લા)એપેલેટ અતિકારી 
અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી 

કોડ 
ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧ 

શ્રી  દશમન   દવે 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૭૯૨૩૨ ૫૯૦૭૦ ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ૫૯૦૭૦ 

treasury-gnr@ 

gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી 
બહમુાળી ભવન બ્લોક ન-ંડી    
ભોયતળીય ેતળીયે    સે-૧૧ 

ગાિંીનગર 

૨. 

શ્રી એ.કે રાઠવા 
શ્રેયાન તતજોરી 

અતિકારી, અમદાવાદ 
૦૭૯ ૨૫૫૦૬૬૨૫ 

૨૫૫૦૭૬૫૪ ૯૪૨૭૫૭૮૭૭૦ ૦૭૯- ૨૫૫૦૬૬૨૫ 
treasury- ahd 

@gujarat.gov.i
n 

લાલ દ૨વાજા, 
ભર,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧. 

૩ 

શ્રી પી.એસ.મોદી જજ.તત.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ 
(૧)૭૫૬૭૦૨૩૧

૪૭ 

(૨)૯૯૯૮૩ 

૩૦૮૪૫ 

૨૨૧૫૩૦ 
 

treasury-meh 
@gujarat.gov.i

n 
બહમુાળી ભવન,બ્લોક ન.ં-૫, 
મહસેાર્ા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪ 

શ્રી એચ.એચ.પરમાર 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ ૨૯૧૦૦૫ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૦૧ 

treasury -
pat@guajrat.go

v.in. 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, બ્લોક 

ન.ં૨ જજલ્લા સેવા સદન,પાટર્ 

૫ શ્રી એસ.ીસ.ટાપરીયા શ્રેયાન તતજોરી ૦૨૮૧ ૨૪૭૯૦૦૩ - ૨૪૭૯૦૦૩ treasury- એનેક્ષી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી 



અતિકારી, રાજકોટ ૨૪૪૩૪૫૮ raj@gujarat.go
v.in 

ભવન ક્પાઉંડ,રાજકોટ 

૬ 

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

sur@gujarat.g
ov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી સરુત                          

જજલ્લા સેવા સદન-૨ “બી” 

બ્લોક અઠવાલાઇસસ સરુત 

૭ 

શ્રી એસ.કે.પાદશાહ 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦ ૨૩૪૯૯ ૦૨૭૫૨ ૮૨૨૫૨ treasury-srn@ 

gujarat.gov.in 
કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 

સરેુસરનગર 

૮ 

કુ.એસ.એસ. ખભંાતી 
એપેલેટ અતિકારીઅને 

ઇ/ચા તતજોરી 
અતિકારી 

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

nav@gujarat.go

v.in 

જુના સેવા સદન ભવન, જુના 
િાર્ા’એ’ બ્લોક , પહલેો 
માળનવસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ 

શ્રી.આર.બી ચૌિરી 
જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી  

૦૨૬૪0 ૨૨૩૪૮૧  ૦૨૬૪૨-૨૨૩૪૮૧ 

Treasury-
nar@gujarat.g

ov.in 

જજલ્લા તતજોરી  કચેરી , જજલ્લા 
સેવા સદન  ,રૂમ નબંર-૨૭ ,

રાજપીપલા જજ- નમમદા 
૧૦ 

કુ.ટી.એસ.બચા. 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૧૧  ૨૫૦૫૧૧ 

treasury-val 
@gujarat.gov.i

n 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, 
જજલ્લા સેવા સદન-૧, 

ભોંય તચળ્ુ,ં િરમપરુ 

રોડ,વલસાડ. 

૧૧ 

શ્રી કે એચ ગામીત  
જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી  

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૪૩૦ 

Treasury-
bha@gujarat.g

ov.in 

કલેકટર કચેરીના ક્પાઉસડમા ં, 
કર્બી વગા,ભરુચ 

૧૨ 
શ્રી એચ.એન.ગામીત 

શ્રેયાન તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૬૫ 
૨૪૨૯૭૪૯ 

૨૪૩૨૪૪૦ 
૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ ૨૪૨૯૭૪૯ 

treasury-vad 
@gujarat.gov.i

n 

કુબેરભવન કોઠી કંપાઉસડ 

,વડોદરા 

૧૩ 
શ્રી આર.એન.પ્રજાપતત 

અપીલ અતિકારી અન ે

જજલ્લા તતજોરી 
૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૦૬ - - 

Treasury-
dah@gujrat.go

v.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, જજલ્લા 
સેવા સદન છાપરી,દાહોદ. 

mailto:treasury-sur@gujarat.gov.in
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અતિકારી 
૧૪ 

શ્રી બી ટી જાની 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૭૨ 

૨૪૦૭૪૩ 

 
 ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૧૫ 

treasury-
sab@gujarat.g

ov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી બહમુાળી 
ભવન કહમતનગર 

૧૫ 

શ્રી.જે.આઈ.દેસાઈ 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી,પાલનપરુ 
૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૨૪ ૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭ ૨૫૪૨૦૩ 

treasury-ban@ 
Gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી પાલનપરુ 

સેવા સદન-૨જોરાવર પેલસે  

પાલનપરુ 

૧૬ 

આર.ડી.ખુટંી 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૬ 

૨૨૪૨૪૨૨ 

૨૨૫૩૬૨૪(ઘર) 
- ૦૨૮૬/૨૨૫૩૬૨૪ 

treasury-por @ 
gujarat.gov.in 

જજલ્ લા તતજોરી કચેરી, 
કોટમ  ક્ પાઉસ ડ, સદુામા ચોક, 

પોરબદઁર 
૧૭ 

શ્રી પી.એન. પોપટ 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૮૫ ૨૬૩૦૨૧૩ ૨૬૩૦૨૧૫ ૨૬૩૦૨૧૩ 

Treasury-
jun@gujrat.gov

.in 

“તતજોરી ભવન”,બહમુાળી 
સકુંલ, સરદાર બાગ, જુનાગઢ 

૧૮ 
શ્રી એચ.કે.ઘોકીયા 

જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી 

૦૨૮૮ ૨૫૫૪૩૧૦ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૫ -- 
treasury-

jam@gujarat.g
ov.in  

જજલ્લા તતજોરી કચેરી, લાલ 

બગંલા ક્પાઉસડ, જામનગર 

૧૯ 
શ્રી પી.કે.બલાત 

 

જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી ભજુ – કચ્છ 

૦૨૮૩૨ ૨૩૧૨૦૨ 
૨૨૩૨૦૩,૭૫૬૭

૦૨૩૦૮૧ 
--૦૨૮૩૨૨૩૧૨૦૨-- 

treasury-kut 

@gujarat. 
gov.in. 

સેવા સદન ભજુ – મસુરા રોડ 

ભજુ- કચ્છ 

૨૦ 

શ્રી આર.વી. સવુા 
જજલ્ લા તતજોરી 

અતિકારી, અમરેલી ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ - ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૨૬૮ 
Treasury-

amr@Gujarat. 
gov.in 

કોટમ  ક્ પાઉસ ડ, રાજમહલે 

ક્ પાઉસ ડ, અમરેલી 

૨૧ 

શ્રી ીસ.સી.ગાિંી 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૭૮ ૨૫૧૮૯૦૮ - ૨૫૧૧૨૪૬ 

treasury- bav 
@gujarat.gov.i

n 

જજલ્લા સેવા સદન, બહમુાળી 

ભવન, ભાવનગર 

mailto:treasury-jam@gujarat.gov.in
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૨૨ 
શ્રી સી. ીસ. કાછીઆ 

જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી નકડઆદ 

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ ૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૩૪ 
treasury-khe 

@gujarat.gov.i
n 

થટેશન રોડ, એસ.બી.આઇ બેસક 

પાસ,ે નકડઆદ 

૨૩ 
શ્રી આર.એમ.સગંાડા 

જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી, આર્દં 

૦૨૬૯૨ ૨૬૩૦૦૫ ------- ૨૬૧૨૭૫ 
Treasury-

and@gujarat.g
ov.in 

જજલ્લા સેવા સદન ,  બોરસદ 

ચોકડી , આર્દં 

૨૪ 

શ્રી એન.એમ.ગાતંવત 

જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી 

આહવા-ડાગં 

૦૨૩૬૧ ૨૨૦૨૪૫ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ૨૨૦૨૪૫ 
Treasury-

dan@gujarat.g
ov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી જજલ્લા 
સેવા સદનની પાછળ 

આહવા જજ.ડાગં 

૨૫ 

શ્રી આર એ મહાલા 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૨૬ ૨૨૦૨૩૩ ૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫ ૨૨૦૨૩૩ 

treasury-
tapi@gujrat.go

v.in 

જજલ્લા સેવા સદન,બ્લોકન-ં

૫,ભોંયતચળયે,પાનવાડી,મ.ુવ્યા
રા,જજ.તાપી 

૨૬ 

કુ.કે.એલ.વાઘલેા 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી, મોરબી 
૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૯૦ - - 

treasury-
mor@gujarat.g

ov.in 

સામા કાઠેં,લાલબાગ,સેવા 
સદન,મોરબી. 

૨૭ 

કુ. એ. આર. વૈચય 
જજલ્ લા તતજોરી 

અતિકારી,ગોિરા 
૦ર૬૭ર ર૪ર૩૦૬ - (૦ર૬૭ર)ર૪રપરર treasury-pan@ 

gujarat.gov.in 

બહમુાળી ચબલ્ ડીંગ, 

ભોંયતળીય,ે તસતવલ લાઈસ સ, 

ગોિરા 
૨૮ 

શ્રીએમ.એચ.બિેકા જજલ્લાતતજોરીઅતિકારી, 
બોટાદ. 

૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૩૦ - - 
treasury-

botad@gujarat
.gov.in 

જજલ્લા સેવાસદન, રેડાઉસડ 

ફ્લોર, બ્લોક-એ, ખસરોડ , 

બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 

૨૯ 

શ્રી ીસ.જે.વાજા 

જજલ્લા તતજોરી 
અતિકારી,      ગીર 

સોમનાિ 

૦૨૮૭૬ ૨૨૦૬૨૨ - - 

treasury-gir-
som 

@gujarat.gov.i
n 

“રામક્રુપા”બસ થટેશન 

સામ.ેતવદ્વાન આશ્રમની બાજુમા ં
ગીર સોમનાિ વેરાવળ. 

૩૦ 
શ્રી જે.સી.પટેલ 

ઈ.ચા. જજલ્ લા તતજોરી 
અતિકારી 

૦ર૬૭૪ ૨૫૦૪૪૯ - (૦ર૬૭૪) 
subtrs-luna-

pan@ 
જજલ્લા સેવા સદન ભોંયતળીય ે
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૨૫૦૪૪૯ gujarat.gov.in લરુ્ાવાડા,મહીસાગર. 

૩૧ 

શ્રીમતત જે વી ગોવાર્ી 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી દેવભતૂમ 

દ્વારકા 
૦૨૮૩૩ ૨૩૪૭૮૭ - - 

treasury-
dwarka@gujar

at.gov.in  

જુની મામલતદાર કચેરી 
કલયાનીસના ંમદંીર પાસ ે

કડીયાવાડ જામ ખભંાળીયા 
૩૨ 

શ્રી ડી.તવ.પરીખ 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૨૭૪ ૨૫૦૧૮૧ v ૨૫૦૧૮૧ 

treasury-arvalli 
@gujarat. 

gov.in 

જજલ્લા સેવા સદન મોડાસા 
(અરવલ્લી) 

૩૩ 

શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
જજલ્લા તતજોરી 

અતિકારી 
૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ --- 

treasury-

chhota-udai 
@gujarat.gov.i

n 

બ્લોક-બી, રેડાઉસડ ફ્લોર, જજલ્લા 
સેવા સદન, છોટાઉદેપરુ 

૩૪ 

શ્રીએ એ કડીયાવાલા તતજોરી અતિકારી (પે) ૭૯ 
૨૫૫૦૧૦૨૧ 

૨૫૫૦૦૬૩૭ 
૭૫૬૭૦૮૭૧૫૨ ૨૫૫૦૧૦૨૧ 

pension-
ahd@gujarat.g

ov.in 

બી બ્લોક બહમુાળી મકાન 

લાલદ૨વાજા અમદાવાદ - ૧ 

 
૩૫ 

શ્રીમતી એચ. જે તત્રવેદી 
તતજોરી અતિકારી 

(પેસ શન) 
૦૭૯ ૨૩૨૫૫૬૫૧ _ ૫૫૬૫૧ 

treasury_pensi
on_gnr@gujar

at.gov.in 

પેસશન ચકુવર્ા 
કચેરી,સહયોગ સકુંલ, બી 

બ્લોક ,ભોયતળીય,ે પિીકાશ્રમ 

પાસ,ે સેકટર-11,ગાિંીનગર 
૩૬ 

શ્રી એચ.કે.ઉપાધ્યાય 
તતજોરી 

અતિકારી(પેસશન) 
૦૨૬૫ 

૨૪૨૨૩૦૦ 

૨૪૨૨૩૦૧ 
૭૫૬૭૮૭૫૫૩૩  

ppo-vad 
@gujarat.gov.i

n 

કુબેરભવન કોઠી કંપાઉસડ 

,વડોદરા 

૩૭ 

શ્રી જે.બી.રબારી 
તતજોરી અતિકારી 
તવભાગીય તતજોરી 
કચેરી,અમદાવાદ 

૦૭૯ 
૨૨૬૮૦૧૨૪ 
૨૨૬૮૦૧૪૪ 
૨૨૬૮૦૧૩૪ 

 
૯૯૨૪૨૭૫૪૪૫ 

૨૨૬૮૦૧૨૪ 

to-dto-
ahd@gujarat.g

ov.in 

તવભાગીય તતજોરી કચેરી,બીજો 
માળ,ઓ.પી. ડી. 

ચબલ્ડીંગ,સીવીલ હોથપીટલ 

કે્પસ,અસારવા,અમદાવાદ 

૩૮ 
શ્રી વી.સી.ગઢ્વી 

તતજોરી અતિકારી 
(પેસશન) 

૦૨૮૧ ૨૪૪૩૪૫૮ _ ૦૨૮૧-૨૪૭૯૦૦૩ 
treasury-raj@ 
gujarat.gov.in 

બહમુાળી ભવન ક્પાઉસડ, 

રેસકોષમ પાસ,ે રાજકોટ. 
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એપેલેટ ઓિોરીટી 
૩૯ 

શ્રીમતી ીસ એસ ગામીત .તત.અ ૦૨૬૧ ૨૬૬૨૨૧૭    
ીસલ્લા સેવા સદન-૨ 

અઠવાલાઇસસ સરુત 

 
સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 

 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ :- જજલ્લા તતજોરી કચેરીઓ (તમામ જજલ્લા)મદદનીશ જાહ૨ે માકહતી અતિકારી 
અ.નં

. નામ હોદૃો 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.ભરવાડ 
 

અતિક્ષક (મહકેમ) 
 
 

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૬૨૬ 
૭૮૭૪૩૩૯૮૦

૧ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 
pna-

ahd@gujarat.gov.i
n 
 

સી-૧૦, બહુમાળી મકાન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ. 

૨ 

શ્રી બી એચ પટેલ કહસાબી અતિકારી ૦૭૯ ૫૩૯૬૪ 
૯૬૮૭૦૯૨૫૯

૦ 
- - 

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. ીસવરાજ 
મહતેા ભવન, જુના 

સચચવાલય, ગાિંીનગર-
૩૮૨૦૧૦. 
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પ્રક૨ર્ - ૮ (તનયમ સરંેડહ -૧૬) 
સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ :- જજલ્લા તતજોરી કચેરીઓ (તમામ જજલ્લા)જાહ૨ે માકહતત અતિકારી 
 
અ.ન.ં નામ હોદૃો 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 

 

કહસાબી અતિકારી 
વગમ-૨ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૬૨૬ ૯૯૨૪૨૫૫૨૧૭ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 
pna-

ahd@gujarat.gov.in 
 

સી-૧૦, બહુમાળી મકાન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ. 

૨ 

કુ એસ બી દવે કહસાબી અતિકારી ૦૭૯ ૫૧૬૨૯ ૯૯૯૮૦૩૯૭૬૫ v  

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. ીસવરાજ 
મહતેા ભવન, જુના 

સચચવાલય, ગાિંીનગર-
૩૮૨૦૧૦. 

 
 
 
 
 
 

પ્રક૨ર્ - ૮ (તનયમ સરંેડહ -૧૬) 
સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 

 

સ૨કારી તતં્ર નુ ંનામ :-  તતજોરી કચેરીઓ (તમામ ીસલ્લા)એપેલેટ અતિકારી 
અ.ન.ં નામ હોદૃો એસ.ટી.ડી 

કોડ 
ફોન નબં૨ ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

mailto:pna-ahd@gujarat.gov.in
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૧ 
શ્રી પી.એ.અંતાર્ી 

 

૫ગા૨ અને કહસાબ 
અતિકારી, અમદાવાદ 

૦૭૯ ૨૫૫૦૦૩૭૫ 
૨૫૫૦૦૬૨૬ ૯૯૨૫૮૩૯૦૨૯      ૨૫૫૦૦૩૭૫ 

pna-
ahd@gujarat.gov.i

n 

 

સી-૧૦, બહુમાળી મકાન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ. 

૨ 

શ્રી બી બી ગોર 
કહસાબી અતિકારી 

(વગમ-૧) 
૦૭૯ ૫૩૯૫૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૭ ૦૭૯-૫૩૯૭૧ 

paognr@ gujarat. 
gov.in 

બ્લોક ન.ં૧૨, ડો. ીસવરાજ 
મહતેા ભવન, જુના 

સચચવાલય, ગાિંીનગર-
૩૮૨૦૧૦. 

 
 
 
 
 
 
 

સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો સ૨કારી તતં્રનુ ંનામ :- પેટા તતજોરી કચેરીઓ (તમામ જજલ્લાની) 
 
 

અ.ન ં નામ હોદૃો 
એસ.ટી.ડી 

કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

(૧) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, દાહોદ 

૧        
 

 
૨ 
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૩ 
       

 
 

(૨) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, ગોિરા 

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

૬૪૨૭૭ 
- subtrs-kalol@ gujarat.gov.in 

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

૨ શ્રી એસ. કે. ખારવા પેટા તતજોરી અતિકારી, હાલોલ ૦૨૬૭૬ ૨૨૦૩૫૨ - - subtrs-halol@ gujarat.gov.in વૈકંુઠ સોસાયટી, હાલોલ 

૩ શ્રી. એમ. એન. બારીયા પેટા તતજોરી અતિકારી, શહરેા ૦૨૬૭૦ ૨૨૬૩૫૭ 

મો.૯૪૨૭૦ 

 

૩૬૪૨૨ 

- subtrs-shahe@ gujarat.gov.in શહરેા - 

 

(૩) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, વડોદરા 
૧ શ્રી ીસ.ડી.રાઠવા પેટા તતજોરી અતિકારી ડભોઇ ૦૨૬૬૩ ૨૫૪૭૫૩ ૯૯૧૩૮૦૦૫૪૨ - Subtrs-dabhoi-vad તાલકુા સેવાસદન કચેરીડભોઇ  

૨ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
પેટા તતજોરી અતિકારી 

સાવલી 
૦૨૬૬૭ ૨૨૨૩૧૬ ૭૬૨૨૦૧૫૩૫૩ - Subtrs-savli-vad મામલતદાર કચેરીસાવલી 

૩ શ્રીમતી વી.વી.પટેલ 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
વાિોડીયા 

 

૦૨૬૬૮ ૨૬૨૨૬૧ ૯૭૨૭૦૭૨૪૨૪ - Subtrs-vagho-vad મામલતદાર કચેરી વાિોડીયા 

૪ શ્રી આર.કે.રાર્ા 
પેટા તતજોરી અતિકારી 

પાદરા 
૦૨૬૬૨ ૨૨૨૯૧૮ ૯૯૦૯૩૭૫૩૧૮ - Subtrs-padra-vad તાલકુા સેવા સદન, પાદરા 

૫ શ્રી એ.એ.સલુેમાની 
પેટા તતજોરી અતિકારી 

કરજર્ 
૦૨૬૬૬ ૨૩૨૩૨૮ ૯૮૭૯૧૬૧૮૧૫ - Subtrs-karjan-vad 

પેટા તતજોરી કચેરી,કરજર્. 

તાલકુા સેવા સદન ,નેશનલ હાઇવે 
ન-ં૮ પાસ.ેકરજર્. 

(૪) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, ભરૂચ 

૧ શ્રી વી જે પરમાર .પે.તત.અ., વાચલયા ૦૨૬૪૩ ૨૭૦૬૯૪ ૯૬૬૨૦૦૩૯૫૯ --- Subtrs-valiya-bha@gujarat.gov.in મામલતદાર કચેરી કં્પાઉંડ ,વાચલયા 

૨ શ્રી આર એન મૈસરુીયા અ.તત.અ.અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ૨૪૭૯૫૨ ૯૪૨૬૧૫૮૦૬૯ -- Subtrs-anklesh- bha@gujarat.gov.in 
અંકલેશ્વર  તાલકુા સેવાસદન,મહસેર 

મોટસમની સામ,ેજુના નેશનલ 

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


હાઇવે,અંકલેશ્વર 

૩ શ્રી એન.ઝેડ.માહ્યાવશંી પે.તત.અ., જબંસુર ૦૨૬૪૪ ૨૨૦૨૩૯ ૮૯૮૦૨૮૦૮૦૫ -- Subtrs-jambusar-bha@gujarat.gov.in 
જુની મામલતદાર કચેરી કં્પાઉંડ 

,જબંસુર 

૪ શ્રી ીસ ડી પરમાર પે.તત.અ.,ઝઘડીયા ૦૨૬૪૫ ૨૨૦૧૧૦ ૯૮૨૫૬૮૯૫૯૬ -- Subtrs-jhaga-bha@gujarat.gov.in 
મામલતદાર કચેરી કં્પાઉંડ 

,ઝગડીયા 
(૫) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, સરેુસરનગ૨. 

૧ શ્રી આર.જે.ભાડકા પે.તત.અ.વઢવાર્ ૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૨૪ 
૯૪૨૮૩ 

૨૭૮૦૨ 
-- -- મામ.કચેરીની સામ,ેવઢવાર્ 

૨ શ્રી એસ.બી.પરમાર પે.તત.અ.ધ્ાગંધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ 
૮૪૦૧૨ 

૩૭૭૭૭ 
-- -- 

તાલકુા સેવા સદન હળવદ રોડ 

ધ્ાગંધ્ા 

૩ શ્રી બી.આર.ઝાલા પે.તત.અ.લીંબડી ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૧૧૩ 
૯૪૨૮૮ 

૧૨૫૨૫ 
-- -- તાલકુા સેવા સદન રોડ લીંબડી 

૪ શ્રી એમ.બી.તવરમગામી પે.તત.અ.પાટડી ૦૨૭૫૭ ૨૨૭૧૧૨ 
૭૩૮૩૩ 

૨૩૨૯૨ 
-- -- તાલકુા પચંાયત કચેરી પાછળ,પાટડી 

૫ શ્રી જે. એમ.રાર્ા પે.તત.અ.ચોટીલા ૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૮ 
૭૫૬૭૦ 

૫૩૭૨૫ 
-- -- 

જુની મામલતદાર કચેરી કંપાઉસડ 

કોટમની કચેરી સામ ેચોટીલા 

૬ શ્રી બી.જે.ચૌહાર્ પે.તત.અ.સાયલા ૦૨૭૫૫ ૨૮૦૭૦૬ 
૯૮૨૫૫ 

૮૭૦૯૨ 
-- -- 

પાર્ી પરુવઠા કચેરી સામ.ેજુની મામ 

કચેરી પાછળ સાયલા 

૭ શ્રી જે. એલ.મેર્ીયા પે.તત.અ.લખતર ૦૨૭૫૯ ૨૨૩૨૪૯ 
૯૯૨૫૯ 

૨૬૨૭૬ 
-- -- 

સર.જે.હાઇથકુલની બાજુમા ંઆિમર્ો 
દરવાજો જુની મામ.ઓફીસ લખતર 

(૬) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, સ૨ુત 
શ્રી 

એસ.બી.પરમાર 
પે.તત.અ.ધ્ાગંધ્ા ૦૨૭૫૪ ૨૮૨૬૮૨ 

૮૪૦૧૨ 

૩૭૭૭૭ 
  

શકરા પા 
શેરી, ધ્ાગંધ્ા 

૧ શ્રી એચ.પી.ગામીત પે.તત.અ ૦૨૬૨૨ ૨૨૦૬૧૭ ૯૭૨૭૮૫૩૮૪૬ -- subtrs-bardo-sur@gujarat.gov.in પેટા તતજોરી કચેરી બારડોલી 
૨ શ્રી.સી.કે.પટેલ પે.તત.અ ૦૨૬૨૫ ૨૫૫૭૨૮ ૯૭૨૭૧૨૬૪૭૧ -- subtrs-mahuwa-sur@gujarat.gov.in પેટા તતજોરી કચેરી મહવુા 
૩ શ્રી વી.આઇ.મહીડા પે.તત.અ ૦૨૬૨૩ ૨૨૧૦૩૫ ૮૪૬૯૩૭૭૩૩૮ -- subtrs-mandvi-sur@gujarat.gov.in પેટા તતજોરી કચેરી માડંવી 
૪ શ્રી ડી.કે.લાડ પે.તત.અ ૦૨૬૨૯ ૨૨૦૨૦૪ ૯૯૭૯૫૭૯૬૪૦ -- subtrs-mangrol-sur@gujarat.gov.in પેટા તતજોરી કચેરી માગંરોલ 



૫ શ્રી પી.એ.માકંકડયા પે.તત.અ ૦૨૬૨૧ ૨૫૨૩૧૮ ૯૮૭૯૫૧૬૫૯૫ -- subtrs-kamrej-sur@gujarat.gov.in પેટા તતજોરી કચેરી કામરેજ 

 

(૭) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, નવસારી 

૧ શ્રી આર. કે. વસાવા 
જાહરે માકહતી અતિકારી અને 

પે.તત.અતિકારી,ગર્દેવી 
૦૨૬૩૪ ૨૬૨૦૪૫ ૯૭૨૪૪૮૫૦૮૫ --- --- 

જુની મામલતદાર ઓકફસ ક્પાઉસડ 

ગર્દેવી જજ.નવસારી ૩૯૬૩૬૦ 

૨ શ્રી પી બી પચાલ 
જાહરે માકહતી અતિકારી અને 

પે.તત.અ.ચીખલી 
૦૨૬૩૪ ૨૩૨૭૩૬ ૯૮૨૫૪૪૩૩૮૨ --- -- 

જુની મામલતદાર ઓકફસની પાસ ે

ચીખલી જજ.નવસારી ૩૯૬૫૨૧ 

૩ શ્રી આર. એમ. મોદી 
જાહરે માકહતી અતિકારી 
અનપેે.તત.અ.વાસંદા 

૦૨૬૩૦ ૨૨૨૩૨૧ ૯૪૨૬૭૪૫૫૦૩ --- -- 
જુની મામલતદાર ઓકફસ ક્પાઉસડ 

વાસંદા જજ.નવસારી ૩૯૬૫૮૦ 

(૮) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, નમમદા 

૧ 
ખાલી જગ્યા 

 
પે.તત.અ., કેવડીયા કોલોની ૦૨૬૪૦ ૨૩૨૦૧૫  --- 

subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in 
 

બી- પતરા ટાઇપ, કેવડીયા કોલોની 

૨ શ્રી બી ડી વસાવા પે.તત.અ.,  ડડેીયાપાડા ૦૨૯૪૯ ૨૩૪૦૪૮   
subtrs-dediya-nar@gujarat.gov.in 

 

મામલતદાર કચેરી કં્પાઉંડ , 

ડડેીયાપાડા 

૩ શ્રી.  સી બી તડવી પે.તત.અ., સાગબારા ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૯ ૯૭૨૭૯૦૭૯૩૯ -- 
subtrs-sagb-nar@gujarat.gov.in 

 

મામલતદાર કચેરી કં્પાઉંડ , 

સાગબારા 
(૯) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, વલસાડ 

૧ 
શ્રી.બી.કે.વર્કર 

 

પે.તત.અ. 

કપરાડા 
૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૭૫  - 

Subtrs-kaprada-  val@gujarat.gov 

.in 

પેટાતતજોરી કચેરી કપરાડા 
મામલતદાર કચેરીક્્પાઉસડ, 

તા.કપરાડા, જજ .વલસાડ 

૨ શ્રીમતી.એન.ડી.પટેલ. 
ઇ.ચા.પે.તત.અ. 

વાપી 
૦૨૬૦ ૨૪૨૧૫૪૭ - - Subtrs-vapi-val@gujarat.gov.in 

પેટાતતજોરી કચેરી વાપી 
વી.આઇ.એ.ચાર રથતા, 
તા.વાપી,જજ  .વલસાડ  

૩ 
શ્રીમતી.એસ. 

આર.પટેલ. 

પે.તત.અ. 

િરમપરુ 
૦૨૬૩૩ ૨૪૨૧૧૩  - Subtrs-dharam-val@gujarat.gov.in 

પેટાતતજોરી કચેરી િરમપરુ 

મામલતદાર કચેરી ક્્પાઉસડ, 

તા.િરમપરુ, જજ .વલસાડ 

૪ શ્રી.આર.સી. પે.તત.અ. ૦૨૬૦ ૨૫૬૩૨૦૭ - - Subtrs-umb. val@.guj.gov.in પેટાતતજોરી કચેરી ઉમરગામ 

mailto:subtrs-kevadiya-nar@gujarat.gov.in
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પટેલ. ઉમરગામ મામલતદાર કચેરી ક્્પાઉસડ, 

તા .ઉંમરગામ,જજ .વલસાડ 

૫ શ્રી બી.એસ .વારલી 
ઇ.ચા .પે.તત.અ. 

પારડી 
૦૨૬૦ ૨૩૭૩૨૭૩ - - Subtrs-pardi-val @gujarat.gov.in 

પેટાતતજોરી કચેરી પારડી 
મામલતદાર કચેરી ક્્પાઉસડ, 

તા.પારડી , જજ .વલસાડ 

(૧૦) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, રાજકોટ 

૧ શ્રીમતી આર.કે.જોશી પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,જેતપરુ ૦૨૮૨૩ ૨૨૧૧૭૩ - - subtrs-jetpur-raj@gujarat.gov.in જેલ ક્પાઉંડ,જેતપરુ 

૨ શ્રી એમ. એન. રાઠોડ પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,ગોંડલ ૦૨૮૨૫ ૨૨૧૧૬૨ - - subtrs-gondal-raj@gujarat.gov.in 
તાલકુા સેવા સદન, થટેશન 

પ્લોટ,ગોંડલ 

૩ શ્રી જે.ીસ.કંુડાલીયા પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,િોરાીસ ૦૨૮૨૪ ૨૨૧૦૩૨ - - subtrs-dhora-raj@gujarat.gov.in 
મામલતદાર કચેરી ક્પાઉંડ , આઝાદ 

ચોક .િોરાીસ 

૪ શ્રી એચ.એન.ડાગંર પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,ઉપલેટા ૦૨૮૨૬ ૨૨૦૪૬૩ - - subtrs-upleta-raj@gujarat.gov.in 
તાલકુા પોચલસ થટેશન ક્પાઉંડ , જુના 

દરબારગઢ,ઉપલેટા 

૫ ખાલી પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,જસદર્ ૦૨૮૨૧ ૨૨૦૨૪૮ - - subtrs-jasdan-raj@gujarat.gov.in 

તાલકુા સેવા સદન, રેડાઉસડ ફ્લોર, 

ીસલેશ્વર પાકમ  પાસ,ે કમળાપરુ રોડ, 

જસદર્ 

૬ શ્રી બી.પી.સરવૈયા પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,પડિરી ૦૨૮૨૦ ૨૩૩૪૧૧ - - subtrs--padha-raj@gujarat.gov.in 
મામલતદાર કચેરી ક્પાઉંડ, બેંક 

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

૧ શ્રી એન એસ ચોિરી  અતિક તતજોરી અતિકારી ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૨૮૨ ૯૭૨૬૫૬૬૦૯૪ ---- subtrs-kalol-@gujarat.gov.in 

પેટા તતજોરી કચેરી સીટી પોલીસ 
થટેશન 

પાસે મટવા કુવા -કલોલ  

૨ શ્રીજે ીસ રેવર  પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૨૯૮ 
૭૩૫૯૪૬૪૫૫૧ 

 
------- subtrs-dahegama-gnr@gujarat.gov.in 

પેટા તતજોરી કચેરી 
તાલકુા સેવા સદન, દહગેામ 

૩ શ્રીજે એમ રાઠોડ  પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૬૭૬૩ ૨૭૦૨૮૭ 
૯૭૨૩૨૪૨૭૫૫ 

 
------- subtrs -મ mansa-gnr@gujarat.gov.in 

પેટા તતજોરી કચેરી -માર્સા  
 



તખતપરુા -માર્સા  
(૧૨) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, અમદાવાદ 

૧ શ્રીમતી ીસ.એન ઠકકર 
પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,  

સોલા(વગમ-૨) 
૦૭૯ ૨૭૬૬૦૯૩૦ - - - 

હાઈકોટમ  કં્પાઉસડ, સોલા રોડ, 

અમદાવાદ. 

૨ શ્રી બી.પી. વાઘલેા પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,  િોળકા ૦૨૭૧૪ ૨૨૨૫૯૩ - - - 
મામલતદા૨ કચેરી ક્પાઉંસડ,  થટેશન 

રોડ, િોલકા 

૩ શ્રી એ.એચ સમુરા પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,  િંુ કુા ૦૨૭૧૩ ૨૨૨૫૦૩ - - - 
એસ.ટી.થટેશન રોડ, કોટમની સામ ેિંુ કુા 

 

૪ શ્રી એસ.આર ચાવડા 
પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,  

તવ૨મગામ 
૦૨૭૧૫ ૨૩૩૧૮૪ - - - 

મામલતદા૨ કચેરી ક્પાઉસડ ટાવ૨ 

સામે, તવ૨મગામ. 

 

૫ શ્રી આર.પી ઠાકોર પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,  સાર્દં ૦૨૭૧૭ ૨૨૨૦૯૧ - - - 

મામલતદા૨ કચેરી, કં્પાઉસડ, 

સ૨ખેજ થટેસડ હાઈવ,ે સાર્દં. 

 

(૧૩) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, મહસેાર્ા 

૧ 
શ્રી બી.એ.મકવાર્ા 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
પેટા તતજોરી કચેરી 

ઉંઝા 
૦૨૭૬૭ ૨૫૪૧૧૮ - - --- 

બાળોજ માતાના 
મકંદ૨ પાસ,ે 

પીન કોડ-૩૮૪૧૭૦ 

૨ 
શ્રી આઇ.ડી.મોદી 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
પેટા તતજોરી કચેરી 

વડનગ૨ 
૦૨૭૬૧ ૨૨૨૧૮૩ - - - 

સ૨કારી કચેરી, 
સકુંલ વડનગ૨, 

પીન કોડ-૩૮૪૩૫૫ 

૩ 

શ્રી એમ.એફ.ચામડીયા 
, 

પેટા તતજોરી અતિકારી 

પેટા તતજોરી કચેરી 
તવસનગ૨ 

૦૨૭૬૫ ૨૩૧૨૦૦ - - - 
તાલકુા સેવા સદન , 

તવસનગર પીન કોડ-૩૮૪૩૧૫ 

૪ 
શ્રી વી.એમ.પટેલ 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
પેટા તતજોરી કચેરી 

કડી 
૦૨૭૬૪ ૨૬૨૫૩૩ - - - 

મામલતદા૨ 

કચેરી ના ક્પાઉસડમા,ં 
પીન કોડ-૩૮૨૭૧૫ 



૫ 
શ્રી એચ.એસ.પરમાર 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
પેટા તતજોરી કચેરી 

તવજાપ૨ુ 
૦૨૭૬૩ ૨૨૦૮૧૪ - - - 

જૂની મામલતદા૨ 

કચેરી ના ક્પાઉસડમા,ં 
પીન કોડ-૩૮૨૮૭૦ 

૬ 
શ્રી વી.એન.પટેલ 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
પેટા તતજોરી કચેરી 

ખેરાલ ુ
૦૨૭૬૧ ૨૩૦૧૭૪ - - - 

તાલકુા સેવા સદન 

ખેરાલુપીન કોડ-        ૩૮૪૩૨૫ 

૭ 
શ્રી એ.ડી.સિુાર 

પેટા તતજોરી અતિકારી 
પેટા તતજોરી કચેરી 

બેચરાીસ 
૦૨૭૩૪ ૨૮૯૬૬૭ - - - 

જજલ્લા મધ્યથિ બેંકની પાછળ,કનભુાઇ 

જોષીના મકાનમા,ં 
પીન ્કોડ-૩૮૪૨૧૦ 

કનભુાઇ જોષીના મકાનમા ં
(૧૪) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, પાટર્ 

૧        
 

 

૨ 
       

 

 

૩ 
       

 

 

૪ 
       

 

 
(૧૫) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, કહિંમતનગ૨ 

૧ શ્રી એસ ીસ લહુાર પેટા તતજોરી  ઇડર 
૦૨૭૭૮ 

 
૨૫૦૭૬૫ 

 
- - subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in 

મામલતદાર ક્પાઉસડ ઇડર ીસ સા 
કા 

૨ 

 
શ્રી એન એચ પરમાર પેટા તતજોરી ખેડ્બ્બ્રહ્મા ૦૨૭૭૫ 

૨૨૦૩૬૫ 

 
- - subtrs-khedb-sab@gujarat.gov.in 

૧૦૫ તાલકુા સેવા સદન ખડેબ્રહ્મા ીસ 
સા કા 

૩ શ્રી ડી આર ભટ્ટ પેટા તતજોરી પ્રાતંતજ ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૦૨૪ - - subtrs-prantij-sab@gujarat.gov.in નગરપાલીકા સામે પ્રાતંતજ 
૪ શ્રી બી એચ અસારી પેટા તતજોરી તવજયનગર ૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૪ - - subtrs-vijay-sab@gujarat.gov.in સીવીલ કોટમ ની બાજુ મા ંતવજયનગર 

mailto:subtrs-idar-sab@gujarat.gov.in


 
૧૬) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, પાલનપ૨ુ (બનાસકાઠંા) 

(૧) શ્રી.પી.ીસ.ચૌહાર્ 
પેટાતતજોરીઅતિકારીશ્રી, 

ડીસા 
૦૨૭૪૪ ૨૨૦૨૩૦ ૯૪૨૯૭૦૯૨૦૦ - - 

પેટા તતજોરી કચેરી ડીસા મામલતદાર 

ઓફીસ ક્પાઉસડ ડીસા તા.ડીસા 
જજ.બ.કા. 

(૨) શ્રી.ડી.એ.ચૌિરી પેટા તતજોરી અતિકારી શ્રી, દાતંા ૦૨૭૪૯ ૨૭૮૦૧૨ ૯૪૨૭૯૦૫૩૫૩ - - પેટા તતજોરી કચેરી દાતંા હડાદરોડ 

(૩) શ્રી આર.પી.િાર્િરા પેટા તતજોરી અતિકારી શ્રી, તશહોરી ૦૨૭૪૭ 
૨૩૩૭૭૩ 

 
૯૮૯૮૬૦૫૫૧૯ - - 

પેટા તતજોરી કચેરી તશહોરી 
મામલતદાર ઓફીસની બાજુમા 

તશહોરી તાકાકરેજ જજ.બ.કા 

(૪) શ્રી.પી.્.ુત્રીવેદી પેટા તતજોરી અતિકારી શ્રી, િાનેરા ૦૨૭૪૮ ૨૨૨૫૪૨ ૯૮૯૮૬૦૫૬૯૨ - - 

પેટા તતજોરી કચેરી િાનેરા પોલીસ 

થટેશનની બાજુમા િાનેરા તા.િાનેરા 
જજ.બ.કા 

(૫) શ્રી.વી.સી.પચંાલ પેટા તતજોરી અતિકારી શ્રી,કદયોદર ૦૨૭૩૫ ૨૪૪૫૧૭ ૯૫૮૬૩૦૪૫૫૮ - - 

પેટા તતજોરી કચેરી કદયોદર પોલીસ 

થટેશનની બાજુમા કદયોદર તા.કદયોદર 

જજ.બ.કા. 

(૬) શ્રી.આઈ.કે.પરમાર પેટા તતજોરી અતિકારી શ્રી,િરાદ ૦૨૭૩૭ ૨૨૩૮૯૮ ૯૪૨૬૮૯૬૧૮૭ - - 

પેટા તતજોરી કચેરી િરાદ મામલતદાર 

કચેરીની બાજુમા ંિરાદ 

તા.િરાદજજ.બ.કા 
(૧૭) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, જુનાગઢ 

૧ શ્રી ીસ.એન .વાઢેળ પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૫૩૪૭૮ ---- ---- Subtrs-bhesan-jun@gujrat.gov.in પોલીસ થટેશનની બાજુમા ભેંસાર્ 

૨ શ્રી જે.બી .પાડં ે પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૩ ૨૨૨૨૨૮ ---- ---- Subtrs-visa-jun@gujrat.gov.in 
મામલતદાર કચેરી ક્પાઉસડ 

તવસાવદર 

૩ શ્રી પી.એસ .રાવલ પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૪૧૪૦૮ ---- ---- Subtrs-mend-jun@gujrat.gov.in કોટમ  ચબલ્ડીંગ મેંદરડા 
૪ શ્રી વી.એન .ખાનપરા પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૨ ૨૨૨૧૯૪ ---- ---- Subtrs-vanth-jun@gujrat.gov.in મામલતદાર કચેરી પાસ ેવિંલી 
૫ શ્રી એન.એન .દેવરીયા પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૪ ૨૨૧૭૪૫ ---- ---- Subtrs-mana-jun@gujrat.gov.in ગાિંીચોક ,માર્ાવદર 

૬ શ્રી આર.એસ .ગોસાઇ પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૧ ૨૩૬૯૩૦ ---- ---- Subtrs-ksd-jun@gujrat.gov.in પોલીસ થટેશન પાસ ે,ચાર ચોક ,કેશોદ 



૭ શ્રી ીસ.આર .કછોટ પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૮ ૨૨૨૨૧૫ ---- ---- Subtrs-mang-jun@gujrat.gov.in તાલકુા પચંાયત પાસ ે,માગંરોળ 

૮ શ્રી એમ.એલ .કોડીયાતર પેટા તતજોરી અતિકારી ૦૨૮૭૦ ૨૨૨૩૧૩ ---- ---- Subtrs-maliya-jun@gujrat.gov.in 
કહરો હોસડાના શો રૂમ પાસ ેથટેશન રોડ 

માચળય હાટીના 
(૧૮) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, પોરબદં૨ 

૧ શ્રી એમ.વી.વસોયા 
પેટા તતજોરી અતિકારી 

કુતતયાર્ા 
૦૨૮૦૪ ૨૬૧૨૭૬ - -   

Subtrs-kuti-por 
@gujarat.gov.in 

પેટા  તતજોરી કચેરી, 
બાપનુાકા પાસ ેકુતતયાર્ા 

૨ એમ.સી.રાઠોડ પેટા   તતજોરી અતિકારી રાર્ાવાવ ૦૨૮૦૧ ૨૩૦૪૧૩ ------- - -  
Subtrsrana-por 
@gujarat.gov.in 

પેટા   તતજોરી કચેરી, 
દરબારગઢ ,રાર્ાવાવ 

(૧૯) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, જામનગ૨ 

૧ 
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૪ 
 

 

 
      

 

૫ 
 

 

 
     

 

 

(૨૦) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, આર્દં 

૧ શ્રી એન.ટી .પરમાર પેટા તતજોરી અતિકારી,બોરસદ ૦૨૬૯૬ ૨૨૦૮૩૫ -------- ------- subtrs-borsad-and@gujarat.gov.in 
૩૬-કલ્પ્ગુ સથંકાર પાકમ  ીસટોડીયા 

રોડ આર્દં 

૨ શ્રી આર.એસ.પઢીયાર પેટા તતજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૮ ૨૨૧૨૦૭ -------- -------- Subtrs-khambhat-and@gujarat.gov.in 
71 , પષુ્પક સોસાયટી ,હાડગડુ-

ખેતીવાડી રોડ ,હાડગડુ 

૩ શ્રી વી.એન..પરમાર પેટા તતજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૨ ૨૭૭૩૮૮ -------- -------- subtrs-umreth-and@gujarat.gov.in ઉમરેઠ 

૪ શ્રી એસ.એમ.પડંીત ઇન .પેટા તતજોરી અિીકારી ૦૨૬૯૭ ૨૨૪૧૩૧ -------- -------- subtrs-petlad-and@gujarat.gov.in રર્છોડીસના મકંદર પાસ ે,પટેલાદ 

(૨૧) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, નડીયાદ 

૧ શ્રી આર .વી .ચોકસી પેટા તતજોરી અતિકારી  - ખેડા ૦૨૬૯૪ ૨૨૪૩૨૪ ૮૧૨૮૬૭૨૦૨૮ --- subtrs-kheda-khe@gujarat.gov.in રોકહત વાસ પાસે ,ીસ.ઇ.બી ઓફીસ 
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પાછળ ,ખેડા 

૨ શ્રી જે .જે .ગઢવી પેટા તતજોરી અતિકારી  – કપડવજં ૦૨૬૯૧ ૨૫૨૩૫૬ ૯૮૨૫૭૦૧૮૮૧ --- subtrs-kapad-khe@gujarat.gov.in 
મામલતદાર કચેરી ક્પાઉસડ ,

કપડવજં 

૩ શ્રી એ .એમ .શેખ પેટા તતજોરી અતિકારી  - ઠાસરા ૦૨૬૯૯ ૨૨૩૦૮૯ ૯૭૨૪૧૬૯૫૮૨ --- Subtrs-thasra-khe@gujarat.gov.in મામલતદાર કચેરી ક્પાઉસડ ઠાસરા 
(૨૨) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, ભાવનગ૨ 

૧ શ્રી ડી.એન.કામોઠી ઈ/ચા પેટા તતજોરી કચેરી મહવુા ૦૨૮૪૪ ૨૨૨૫૪૭ -- -- -- સેકે્રટરીયટ ચબલ્ડીંગ, મહવુા 
૨ શ્રી કે.ીસ.બારૈયા પેટા તતજોરી કચેરી તળાજા ૦૨૮૪૨ ૨૨૨૪૨૩ -- -- -- કોટમ  ક્પાઉંડ, તળાજા 

૩ શ્રી એ.ીસ.સેતા પેટા તતજોરી કચેરી ગારીયાિાર ૦૨૮૪૩ ૨૫૦૩૬૪ -- -- -- મામ. કચેરી ક્પાઉસડ, ગારીયાિાર 

૪ શ્રી ટી.એ.જોષી પેટા તતજોરી કચેરી વલ્લભીપરુ ૦૨૮૪૧ ૨૨૨૪૦૪ -- -- -- મામ. કચેરી ક્પાઉસડ, વલ્લભીપરુ 

૫ શ્રી એમ.્ીસ.ભટ્ટ પેટા તતજોરી કચેરી પાલીતાર્ા ૦૨૮૪૮ ૨૫૨૪૪૬ -- -- -- પોલીસ થટેશન પાસ,ે પાલીતાર્ા 

૬ શ્રી એ.એમ.પારેખ પેટા તતજોરી કચેરી તશહોર ૦૨૮૪૬ ૨૨૨૩૯૧ -- -- -- 
પ્રાતં કચેરીની બાજુમા,ં રાજકોટ રોડ, 

તશહોર 

(૨૩) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, અમરેલી 

૧ શ્રી ડી.ટી.જામરીયા 
પેટા તતજોરી અતિકારી, 

સાવરકંુડલા 
૦૨૮૪૫ ૨૪૨૮૯૫ - - - દરબારગઢ, સાવરકંુડલા 

ર શ્રી  ીસ.બી.ડોબરીયા પેટા તતજોરી અતિકારી, િારી ૦૨૭૯૭ ૨૨૫૦૨૧ - - - મામલતદાર કચેરી ક્ પાઉસ ડ, િારી 

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

(ઈ.ચા) 
૦૨૭૯૪ ૨૨૨૧૩૬ - - - મામલતદાર કચેરી ક્ પાઉસ ડ, રાજુલા 

૪ શ્રી એન.કે. સોીસત્રા પેટા તતજોરી અતિકારી, બગસરા ૦૨૭૯૬ ૨૨૦૦૦૮ - - - પટેલવાડી પાસ,ે બગસરા 
૫ શ્રી બી.જે. બાવડા પેટા તતજોરી અતિકારી, બાબરા ૦૨૭૯૧ ૨૩૩૫૫૮ - - - મામલતદાર કચેરી ક્ પાઉસ ડ, બાબરા 
૬ શ્રી ડી.આર.કાલાર્ી પેટા તતજોરી અતિકારી, લાઠી ૦૨૭૯૩ ૨૪૦૫૬૪ - - - જુના દરબારગઢ, લાઠી 

(૨૪) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, કચ્છ-ભજુ 

૧ શ્રી આઈ.એચ.સોતા .પે.તત.અ.અંજાર ૦૨૮૩૬- ૨૪૨૨૯૧ ૯૮૨૫૪૩૫૧૪૫   
ડી સી ક્પાઉસડ ીસમખાન,થવામી 
તવવેકાનદં હાઇથકુલ પાસ ેઅંજાર 

૨ શ્રી પી.ીસ.હડીયા પે.તત.અ  – ગાિંીિામ ૦૨૮૩૬- ૨૨૦૦૮૯ ૯૯૨૫૭૪૬૪૬૫   
એ-ડીવીઝન પોલીસ થટેશન પાસ ેકચ્છ 

કલા રોડ - ગાિંીિામ 



૩ શ્રી એચ .આર .દેવકા પે.તત.અ.ભચાઉ ૦૨૮૩૭- ૨૨૪૦૫૦ ૯૭૨૭૩૦૪૭૮૮   મામલતદાર કચેરી પાસ ેભચાઉ 

૪ શ્રી એમ.આર.પટેલ પે.તત.અ .રાપર ૦૨૮૩૦- ૨૨૦૦૧૯    
મામલતદાર કચેરી પાસ,ેડાબંકુા રોડ 

રાપર 

૫ શ્રી આર.એન.કોઠીવાડ પે.તત.અ .દયાપર્ ૦૨૮૩૯- ૨૩૩૩૦૯ ૯૭૨૫૮૬૮૮૮૯   કોટમની સામ-ેદયાપર 

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

૭ શ્રીમતી બી.જે.િોળકીયા. પે.તત.અ .નખત્રાર્ા ૦૨૮૩૫ ૨૨૨૧૯૭ 
 

૯૪૨૬૭૮૮૯૨૬ 
  મામલતદાર કચેરી પાસ-ેનખત્રર્ા 

૮ શ્રી આર.એસ.ઘોઘારી પે.તત.અ .નલીયા ૦૨૮૩૧- ૨૨૨૧૩૩ ૯૪૨૭૪૫૮૩૮૪   પોલીસ થટેશન  , સામ ેનલીયા 
૯ શ્રી વી.ડી.ચૌહાર્ પે.તત.અ .માડંવી ૦૨૮૩૪- ૨૨૩૭૩૫ ૯૭૧૨૦૪૨૩૩૮   બસ થટેશન  , પાસ ેમાડંવી 

(૨૫) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, તાપી 

૧  
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(૨૬) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, આહવા-ડાગં 

-શસૂય- 

(૨૭) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, મોરબી 

૧ શ્રી બી.આર.વાઢેર 
પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી, માળીયા 

મીંયાર્ા 
૦૨૮૨૯ ૨૬૬૭૩૭ - - subtrs-maliyami-raj@gujarat.gov.in 

મામલતદાર કચેરી ક્પાઉંડ ,માળીયા 
તમયાર્ા 

૨ શ્રી.એ.એફ.દાઉદી પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,હળવદ ૦૨૭૫૮ ૨૬૧૬૦૫ - - subtrs-halvad-snr@gujarat.gov.in 
જુની મામલતદાર કચેરી કંપાઉંડ , 

હળવદ 

૩ શ્રી વી.એસ.િરીસયા પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,વાકંાનેર ૦૨૮૨૮ ૨૨૦૫૫૩ - - subtrs.wankaner-raj@gujarat.gov.in દાર્ાપીઠની પાસ ેવાકંાનેર 

(૨૮) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, બોટાદ 



-શસૂય- 

(૨૯) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, ગીર-સોમનાિ 

૧ શ્રી એચ.કે.મકહપાલ 
ઇ.ચા .પેટા તતજોરી 
અતિકારીશ્રી,ઉના 

૦૨૮૭૫ ૨૨૨૪૭૫ - - subtrs-talala-jun @gujarat.gov.in 
કોટમ  ક્પાઉસડ - પોલીસ થટેશન 

પાસ.ેઉના 
૨ શ્રી.એમ.વી.ઝાલા પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,કોડીનાર ૦૨૭૯૫ ૨૨૧૭૦૫ - - subtrs-una-jun @gujarat.gov.in કોટમ  ક્પાઉસડ - કોડીનાર  

૩ શ્રી એસ.એચ..જોષી પેટા તતજોરી અતિકારીશ્રી,તાલાળા ૦૨૮૭૭ ૨૨૨૪૯૨ - - subtrs.kodi-jun @gujarat.gov.in 
જુની પોલીસ લાઇન નરસગં ટેકરી - 

તાલાલા 
(૩૦) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, મકહસાગર 

૧ શ્રી એસ. એ. મલેક પેટા તતજોરી અતિકારી બાલાતશનોર ૦૨૬૯૦ ૨૬૭૫૪૬ - - - તનશાળ ચોક, બાલાતશનોર 

૨ શ્રી બી. આર. બારીયા પેટા તતજોરી અતિકારી સતંરામપરુ ૦ર૬૭પ રર૦૧૧ર - - - 

પેટા તતજોરી કચેરી, સતંરામપરુ 

મામલતદાર ઓફીસ કે્ પસ, 

સતંરામપરુ 

૩ શ્રી એસ. એન. પટેલીયા પેટા તતજોરી અતિકારી કડાર્ા ૦ર૬૭પ ર૩૬૮૧૭ - - - 
પેટા તતજોરી કચેરી, કડાર્ા 

મામલતદાર ઓફીસ કે્ પસ, કડાર્ા 
(૩૧) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, દેવભતૂમ દ્વારકા 

૧ 
        

 

૨ 
       

 

 
 

૩        

 

 

 

(૩૨) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, અરવલ્લી-મોડાસા 
૧ શ્રી એલ એસ .બોદર  પેટા તતજોરી અતિકારી ચભલોડા ૦૨૭૭૧ ૨૩૪૫૭૬ v v Subtrs-bhiloda-sa b@gujarat.gov.in. મામલતદાર કચેરી પાસે ,ચભલોડા  

૨ શ્રી એમ .જે . પરમાર પેટા તતજોરી અતિકારી મેઘરજ ૦૨૭૭૩ ૨૪૪૪૦૯   Subtrs-megh-sab@gujarat.gov.in. પોલીસ થટેશન ક્પાઉસડ મઘેરજ 

૩ શ્રી બી .એમ.પરમાર  પેટા તતજોરી અતિકારી બાયડ ૦૨૭૭૯ ૨૨૨૦૭૮ v v subtrs-Bayad-sab@gujarat.gov.in. 
મામલતદાર /પ્રાતં  કચેરી પાસ ે,

બાયડ 



(૩૩) જજલ્લા તતજોરી કચેરી, છોટાઉદેપરુ 
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પ્રક૨ર્ - ૮ (તનયમ સરંેડહ  -૧૬) 

સ૨કારી માકહતી અતિકારીઓના ંનામ/હોદૂો અન ેઅસય તવગતો 

સ૨કારી તતં્રનુ ંનામ :-  પેટા તતજોરી કચેરીઓ (તમામ ીસલ્લા)એપેલેટ અતિકારી 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ.

ન.ં 
નામ હોદૃો 

એસ.ટી.ડી 
કોડ 

ફોન નબં૨ 
ફેકસ ઈ-મેઈલ સ૨નામુ ં

કચેરી ઘ૨ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 

૧. શ્રી દશમન  દવે  જજલ્લા તતજોરી અતિકારી ૦૭૯૨૩૨ ૫૯૦૭૦ ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ૫૯૦૭૦ 
treasury-gnr@ 
gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી 
બહમુાળી ભવન બ્લોક નં -ડી 

ભોયતળીય ેતળીય ે   સે-૧૧ 
ગાિંીનગર 

૨. શ્રી એ.કે રાઠવા 
શ્રેયાન તતજોરી અતિકારી 

અમદાવાદ 
૦૭૯ 

૨૫૫૦૬૬૨૫ 

૨૫૫૦૭૬૫૪ 
 

૦૭૯-

૨૫૫૦૬૬૨૫ 

treasury- ahd 
@gujarat.gov.in 

લાલ દ૨વાજા, ભર,અમદાવાદ - 

૩૮૦૦૦૧. 

૩. શ્રી પી.એસ.મોદી જજ.તત.અ. ૦૨૭૬૨ ૨૨૧૫૩૦ 

(૧)૭૫૬૭૦૨૩૧
૪૭ 

(૨)૯૯૯૮૩ 

૩૦૮૪૫ 

૨૨૧૫૩૦ 

 

treasury-
meh@gujarat.gov.i

n 

બહમુાળી ભવન,બ્લોક ન.ં-૫ 

મહસેાર્ા,પીન કોડ-૩૮૪૦૦૧ 

૪        
 

 

૫ શ્રી એસ.ીસ.ટાપરીયા 
શ્રેયાન તતજોરી અતિકારી, 

રાજકોટ 
૦૨૮૧ 

૨૪૭૯૦૦૩ 

૨૪૪૩૪૫૮ 
- ૨૪૭૯૦૦૩ 

treasury-
raj@gujarat.gov.in 

એનેક્ષી બીલ્ડીંગ,બહમુાળી ભવન 

ક્પાઉંડ,રાજકોટ 

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

sur@gujarat.gov.in 

જજલ્લા તતજોરી કચેરી સરુત                          

જજલ્લા સેવા સદન-૨ “બી” બ્લોક 

અઠવાલાઇસસ સરુત 

૭ શ્રી એસ.કે.પાદશાહ જજલ્લા તતજોરી અતિકારી ૦૨૭૫૨ ૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦ ૨૩૪૯૯ 
૦૨૭૫૨ 

૮૨૨૫૨ 

treasury-srn@ 
gujarat.gov.in 

કલેકટર ઓફીસ કંપાઉસડ 

સરેુસરનગર 

૮ કુ.એસ. એસ. ખભંાતી 
એપેલેટ અતિકારીઅને ઇ/ચા 
જજલ્લા  તતજોરી અતિકારી 

૦૨૬૩૭ ૨૫૬૭૭૮ )*Z*_5!$*) 
૦૨૬૩૭ 
૨૮૦૦૮૨ 

treasury-

nav@gujarat.gov.in 

જુના સેવા સદન ભવન, જુના 
િાર્ા’એ’ બ્લોક , પહલેો માળ 

નવસારી ૩૯૬૪૪૫ 

૯ શ્રી આર.બી ચૌિરી જજલ્લા તતજોરી  અતિકારી ૨૬૪૦ ૨૨૩૪૮૧ 0 0 
treasury-nar@gujarat 

gov.in 

જજલ્લા તતજોરી  કચેરી , 
જજલ્લા સેવા  સદન રૂમ નં -૨૭ 

રાજપીપલા જજ- નમમદા 

૧૦.  
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તનયમસરંેડહ-૧૭ 

અસય ઉ૫યોગી માકહતી 

૧૮.૧ િી ૧૮.૮ આ  કચેરીની મહદૃ અંશે કામગીરી સ૨કારી કચેરીઓ સાિ ેસકંળાયેલ છે. અને જાહ૨ે જનતા સાિ ેસીિો સ૫ંકમ નહીંવત હોઈ અસય કોઈ ઉ૫યોગી 

માકહતી શસૂય ગર્વાની   ૨હ ેછે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

હિસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી ગજુરાિ રાજ્ય ગાાંધીનગર  

                                   તનયમસાંગ્રિ-૧   સાંગઠનની તિગિો કાયો અને ફરજો. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૨     અતધકારેઓ અને કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજો.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૩   તનિભય લેિાની પ્રહક્રયામા અનસુરિાની કાયભરીતિ.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૪   કાયો બજાિિા નક્કી કરેલા ધોરિો. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૫   ઉપયોગમાાં લેિાિા તનયમો,તિતનયમો,સચુનાઓ. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૬   તનયાંત્રિ િઠેળના દસ્િાિેજોન ુપત્રક. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૭   તનિી ઘડિરમાાં જનિા  સાથે તિચાર તિતનમય.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૮   સતમતિઓ.બોડભ,કાઉસ્ન્સલ.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૯   અતધકારી/કમભચારીની માહિતિ પસુ્સ્િકા. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૦  અતધકારી/કમભચારીની માતસક મળિર. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૧  યોજનાઓ-અંદાજપત્ર. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૨  આતથિક સિાય.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૩  પરિાનગીઓ/અતધક્રુતિઓ.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૪  તિજાણ ુમાહિતિ.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૫  જાિરે ઉપયોગી ગ્રાંથાલય. 
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૬  જાિરે માહિતિ અતધકારીઓ.  
                                   તનયમસાંગ્રિ-૧૭  અન્ય માહિતિઓ. 


