
પત્રક-૩ 
માહે  જુન-૨૦૧૭ ની મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ -૨૦૦૫ હેઠળ મળેલ અર�ઓની િવગત દશાર્વતંુ પત્રક  

કચેરીનંુ નામ:-�હસાબ અને િત�રી િનયામકની કચેરી,ગાંધીનગર., 

અ.

નં 
મા�હતી માંગનાર નાગરીક, 

સંસ્ થાનંુ નામ તથા સરનામંુ 
માંગેલ મા�હતીની ટંુકમાં િવગત 

અર� ઇનવડર્  

થયા તારીખ 

અર�ના 

િનકાલની 

તારીખ 

મ�હના ને અંતે 

પડતર 

અર�ઓ 

સંબંિધત 

પી.આઇ.ઓ નંુ 

નામ અને શાખા 

સંબંિધત 

અપીલ 

અિધકારીશ્રીનંુ 

નામ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) 

૧ 
શ્રી જ.ેએસ.બારોટ, 
રણાવાસ,નીચો ભાટવાડો, 
મહેસાણા (�.િત.ક મહેસાણા) 

પેન્શન બાબત ૧૩/૯/૧૩ 
નકલ ચાજર્ 

ભરવા 
જણાવેલ છે. 

 
૧ 

શ્રી વી એ 
��પિત 

શ્રી પી એસ 
મોદી 

૨ 

સોલંકી હસમુખભાઇ કાંિતલાલ 
,મહોડી ભાગોળ,ચમાર વાસ, 
તાલ:ડભોઇ,િજ.વડોદરા 
(િજિતક મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૦/૦૧/૧૪ સ્પ�તા 
માગેલ છે. 

૧ શ્રી વી એ 
��પિત 

શ્રી પી એસ 
મોદી 

૩ 

રાવલ એશાબેન કોમલકુમાર, 
અમરનાથ બંગ્લોઝ,કરણનગર 
રોડ,ગાયત્રીમંદીરપાસે,કડી, 
(િજિતક-મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૪/૨/૧૪ સ્પ�તા 
માગેલ છે. ૧ શ્રી વી એ 

��પિત 
શ્રી પી એસ 

મોદી 

૪ 

મધુબેન કાંિતલાલ શાહ, 
સી/૨૧૧,હરીઓમ નગર 
હાઉ.બોડર્ ,પાંડેસરા,સુરત 
(િજિતક-મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૪/૩/૧૪ સ્પ�તા 
માગેલ છે. ૧ શ્રી વી એ 

��પિત 
શ્રી પી એસ 

મોદી 

૫ 

જયંિતલાલ લક્ષમણભાઇ 
મકવાણા,૫૩/એ, મિનશ કુટીર,ન્યુ 
બેંકસર્કોલોની, કચ્છ, ભુજ (િજિતક 
મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૪/૩/૧૪ સ્પ�તા 
માગેલ છે. 

૧ શ્રી વી એ 
��પિત 

શ્રી પી એસ 
મોદી 

૬ 
શ્રી મયુરભાઈ એલ કાકડીયા ( 
િજિતક અમદાવાદ)  

ગૌ સે પં મંડળ �ારા પંસદગી 
પામેલ વગર્-૩ ના કમર્ચારીની 

માહીતી 
૨૫/૮/૧૪ 

નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે. 

૧ શ્રીમતી એસ એ 
શાહ  

શ્રી એ કે રાઠવા 

૭ 
સંજય દલપતરામ ભ� 
શ્રી ��ડયા હનુમાન વાળી શેરી, 
મોરબી(ડીએટી) 

પેન્શન અંગે મા�હતી ૨૪/૦૩/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧  શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ  

૮ 

પીતાંબરભાઇ �વરામદાસ પટેલ 
૫૮, ઇ�કૃપા સોસાયટી, મોઢેરા રોડ 
મહેસાણા. 
(િજિતક મહેસાણા) 

કોમ્યુટેડ પેન્શન અંગે ૧૨/૩/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ શ્રી વી એ 

��પિત 
શ્રી પી એસ 

મોદી 

૯ 

શ્રી ચં�વદન �ુવ  
૨૦૭- ધનલ�મી ચેમ્બસર્  
શાહીબાગ અમદાવાદ (ડીએટી) 
 

ના.�હ તેમજ પે.�હ. ને લગતી 
મા�હતી 

૨૬/૪/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 



૧૦ 
સંજય દલપતરામ ભ� 
શ્રી ��ડયા હનુમાન વાળી શેરી, 
મોરબી (ડીએટી) 

કોટર્  કેસ અંગેની મા�હતી ૮/૭/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ  

૧૧ 
િત્રવેદી કો�કલા બહેન રિસકલાલ મુ: 
કરણનગર તા: કડી    (િજિતક 
મહેસાણા) 

પેન્શન બાબત ૩૧/૦૮/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી વી એ 
��પિત 

શ્રી પી એસ 
મોદી 

૧૨ 
સંજય દલપતરામ ભ� 
શ્રી ��ડયા હનુમાન વાળી શેરી, 
મોરબી (ડીએટી) 

હાઈકોટર્  ઓડર્ર બાબત ૫/૧૦/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૧૩ 
સંજય દલપતરામ ભ� 
શ્રી ��ડયા હનુમાન વાળી શેરી, 
મોરબી(ડીએટી) 

ટી.સી ના પત્રની નકલ  ૦૧/૧૨/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૧૪ 
જમુભાઈ એન પરમાર સી-૮ 
ઘિનષઠ પાકર્  સોસાયટી િત્રમુત� હોલ 
પાસે ભરૂચ (ડીએટી) 

સ્ટીકર અંગેની મા�હતી  ૨૩/૧૨/૧૫ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૧૫ 
ભગવતી એસ રાણા ૧૮-શ્રી� 
ડુપલેક્ષ પાથર્ સીટી પાછળ મહેસાણા 
(ડીએટી) 

સીધી ભરતીની મા�હતી  ૯/૩/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૧૬ 

પટેલ હસમુખભાઈ મંગળભાઈ 
ઈ/૧૩ શાંતીનેકેતન સોસાયટી 
સરદારચોક પાસે નરોડા અમદાવાદ 
(ડીએટી) 

સીસીસી ના ઠરાવની નકલ  ૫/૪/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ  

૧૭ 

રેગીનાબેન જ ેવાઘેલા મુ:પો; 
આમોદ તા:પેટલાદ િજ: આણંદ 
(ડીએટી) 
 

બેંક બદલવા બાબત  ૧૩/૪/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૧૮ 

શ્રી મનોજકુમાર રમણલાલ શાહ ઠે: 
ખાસ ફરજપરના અિધકારી � આઈ 
ડી સી ફડીયા ચેમબસર્ અમદાવાદ 
(ડીએટી) 

બદલી અંગેની મા�હતી  ૦૧/૦૬/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૧૯ 
એન બી ચાવડા 
 સળવી, પંચવટી સોસાયટી ૨, �ોલ 
િજ: �મનગર (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અંગેને મા�હતી  ૦૧/૦૬/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૨૦ 
રાજુભાઈ એમ  પરમાર  
ગુજરાત રાજય પંચાયત ટેકિનકલ 
કમર્ચારી મહામંડળ, ભરૂચ (ડીએટી) 

ઠરાવની નકલ ૨૮/૦૬/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૨૧ 

એમ એમ પઠાણ બ્લોક નં ૧૨૭ રૂમ 

નં ૬૯૮ ગુજરાત હાઉસીંગ બોડર્  

બાપુનગર (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો અંગેની મા�હતી ૫/૮/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૨૨ 

કુરેશી રોશનબીબી એમ  ડી-૪૦ 

અમીનપાકર્  સોસાયટી યોગીકુટીર 

સામે વડોદરા (ડીએટી) 
 
 

સીસીસીના ઠરાવની નકલ  ૧/૧૦/૧૬ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 



૨૩ 

અતુલ શેખડા ૧૪૩-િ�ઝમ  

કોમ્પ્લેક્ષ બસા સ્ટેન્ડ સામે જુનાગઢ 

(ડીએટી) 

ગુજરાત �હેર સેવા અંગેનો 
નાગરીકોના અિધકાર અગેની 

મા�હતી 
૧/૧૦/૧૬ 

નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૨૪ 
ઉવ�શભાઈ જઠેાભાઈ ગામીત  
મુ:પો: દેગામા ધોિધયા ફિળયુ તા: 
વાલોડ િજ: તાપી (ડીએટી) 

પેટા �હસાબનીશને 
 લગતી મા�હતી  

૬/૩/૧૭ નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૨૫ 
અંકુર ધડુક  એ-૨૭  નંદનવન રેસીડંસી 
૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ રાજકોટ (ડીએટી) જુ.કા. ને લગતી મા�હતી  

૧૪/૩/૧૭ નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૨૬ 

ધા�ાની મહમદ અબ્દુલ હુમેરા પાકર્  

સોસાયટી પઠાણવાડી મલાડ-ઈસ્ટ 

(િજિતક ભુજ ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી 

૭/૩/૧૭ 

નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે 

૧ 
શ્રી કે જ ે
ગોસ્વામી  

શ્રી પી કે બલાત  

૨૭ 

પટેલ િશલ્પાબેન મણીલાલ  
શ્રી નવી સુંદરીપુરી શાળા તા: 

ગાંધીધામ િજ: કરછ(ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અગેની મા�હતી  ૯/૫/૧૭ 

નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૨૮ 

ઉિમયા શંકર ધાંિધયા  
ઠે: સાંિવત �ભાકર ભાવના 

સોસાયટી મ;ુ સાવરકંુડલા (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અગેની મા�હતી  ૬/૫/૧૭ 

નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 
કરેલ છે 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૨૯  

જયકુમાર ચુનીલાલ સંધવી 
 આંબા બ�ર ઝાંસીની રાણી રોડ 

માંડવી(ડીએટી)  

ઉ.પ.ધો. અગેની મા�હતી  ૧૨/૫/૧૭ 

૧૪/૬/૧૭ 

--- 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૩૦ 

�દનેશ બી �શી  
બ�ર રોડ મુ: ભાટપુર તા: સંખેડા 

િજ; છોટાઉદેપુર (ડીએટી) 

વગર્-૧/૨ અંગેની મા�હતી  ૨૯/૫/૧૭ --- ૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૩૧ 

માલતીબેન ગ�નન નાયક 
 બી/૪ મહાવીર નગર સોસાયટી 

રાંદેર રોડ સુરત (િજિતક મહેસાણા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૫/૫/૧૭ ૨૧/૬/૧૭ --- 
શ્રીમતી સી એસ 

શમાર્  
શ્રી પી એસ 

મોદી 

૩૨ 

શ્રી મહેન્�ભાઇ બાલુભાઇ સાવજ 
૩૨-સુયોગ-૯૯, કેયુરપાકર્ ની 

બાજુમાં, 
ડીવાઇન સ્કુલ ચાર રસ્તા,  
િનકોલ-નરોડા રોડ, અમદાવાદ-

૩૮૨૩૪૫ (પીએઓ ગાંધીનગર) 

ડો. િગ�રશ પં�ા, ના. પો. કિમ. 

ઝોન-૫,અમદાવાદ(શહેર) ને 

તેમના ફરજકાળ દરિમયાન સારી 

કામગીરી કરવા સબબ કોઇ રા�ર્ ીય 

પુરસ્કાર કે ચં�ક અપાયેલ હોય 

તેની િવગત 

૧૨/૦૫/૧૭ ૧૩/૬/૧૭         --- કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૩૩ 

શ્રી નાથાલાલ વલ્લ્ભભાઇ સુખડીયા 
મુ. દેવાળીયા 
તા. િજ. અમરેલી 
(પીએઓ ગાંધીનગર) 
 
 
 

અમરેલી તાલુકાના ધારાસભ્ય 

માનનીય પરેશભાઇ ધાનાણીને 

સરકાર તરફથી મળતાં પગાર-

ભથ્થાં સુિવધાની િવગત 

૧૭/૦૫/૧૭   

૨૩/૬/૧૭ 

--- કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 



૩૪ 

શ્રી સંજય આર. પાઠક 
(�મુખ સત્ય સમથર્ ફાઉન્ડેશન) 
૫/૫૩, રંગવાલા મેન્સન, 
દાઉદ નગર, ઉધના, સુરત 
(પીએઓ ગાંધીનગર) 

IPS િવપુલ િવ�યના ફરજ 

બુકની નકલ, તેમાં થયેલ તમામ 

નોંધો સાથે �માિણત કરેલ રેકડર્ની 

િવગત 

૨૦/૦૫/૧૭  ૧/૬/૧૭ ---- કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૩૫ 

શ્રી �ક�રટ રાઠોડ 
નવસજર્ન ટ્ર્સ્ટ ગાંધીનગર 

સોસાયટી,ડો. બાબાસાહેબ 

આંબેડકર �ીજ નીચે,મુ. 

િવરમગામ,િજ. અમદાવાદ-

(પીએઓ ગાંધીનગર) 

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૨ થી આજ�દન 

સુધી ગુજરાત િવધાનસભાના ૧૩ 

અનુસૂિચત �િતના ધારાસભ્યોને 

ચૂકવાયેલ પગાર-ભથ્થાં અને 

અન્ય સવલતો જુદા જુદા હેડે 

ચૂકવાયેલ નાણાં ની િવગત 

૨૯/૦૫/૧૭ ૫/૬/૧૭          --- કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૩૬ 

વાલંભીયા સેજલ  ૧૧-િવ� નગર 

મવડી મેઈન રોડ રાજકોટ (િજિતક 

�મનગર) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૬/૫/૧૭ ૯/૬/૧૭ --- 
શ્રી આર આર 

રાવલીયા  
શ્રી એચ કે 
ધોકીયા  

૩૭ 

બી કે વ્યાસ   
બી-૩ િશવ ગંગા બંગલોઝ ટેિલફોન 

એક્ષચેંજ રોડ પાટણ  (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો. અંગેની મા�હતી  ૩૧/૫/૧૭ 

૨૭/૬/૧૭ 

--- 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૩૮ 

જયકુમાર ચુનીલાલ સંધવી 
 આંબા બ�ર ઝાંસીની રાણી રોડ 

માંડવી(ડીએટી)  

ઉ.પ.ધો. અગેની મા�હતી  ૨/૬/૧૭ 

--- 

૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૩૯ 

શ્રીમતી કમરુનનીશા એફ સીંધી 

૧૨૪૩-રાધે ટેનામેંટ  �ુષ્ણ નગર 

પાસે સુરેં દનગર (ડીએટી) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૬/૬/૧૭ ૭/૬/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૪૦ 

�દનકરભાઈ શામ�ભાઈ મહેતા 

પીએચ સોઢા કલાસીસ ગોકુલનગર 

પાસે �મનગર (ડીએટી) 

�ુપ -૧ ની ખાલી જ્ગ્યા અંગેની 
મા�હતી  

૮/૬/૧૭ ૩૦/૬/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૪૧ 

શ્રીમતી કમરુનનીશા એફ સીંધી 

૧૨૪૩-રાધે ટેનામેંટ  �ુષ્ણ નગર 

પાસે સુરેં દનગર (ડીએટી) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૨/૬/૧૭ ૧૪/૬/૧૭ --- 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૪૨ 

દેવલુભાઈ દયજુભાઈ પટેલ 
 ૩૫-૨ સોનાનગર ધરમપુર રોડ 

અ�ામા વલસાડ (ડીએટી) 

સ્ટેમપ અંગેની મા�હતી  ૧૩/૬/૧૭ 
નકલ ચાજર્ 
ભરવા �ણ 

કરેલ છે 
૧ 

શ્રી એન એન 
શાહ 

શ્રી એસ � 
પટેલ 

૪૩ 

િવરેં �ભાઈ વી પાંડે  
૧૦૮-ધમર્ભિક્ત રેસીંડનસી 

બારડોલી િજ; સુરત (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો અંગેની મા�હતી  ૧૭/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૪૪ 

��ુત એમ સરવૈયા  
હાઈકોટર્  રોડ ભાવનગર  (ડીએટી) 
 
 

સીનીયોરીટીને લગતી મા�હતી ૧૭/૬/૧૭ ૧૭/૬/૧૭ -- 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 



૪૫ 

સુરેશભાઈ જ ેમાવાણી  
૫-ગોપાલ વાટીકા �જધામ  

સોસાયટીની બાજુમા �ારકા 

(ડીએટી)  

ઉ.પ.ધો અંગેની મા�હતી  ૨૭/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૪૬ 

પરેશકુમાર ચંદુભાઈ �શી ૭-જુની 

કોટેજ હોિસ્પટલ સ્ટાફ કવાટરસ 

અંબા� (ડીએટી) 

ઉ.પ.ધો અંગેની મા�હતી  ૨૩/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી એન એન 

શાહ 
શ્રી એસ � 

પટેલ 

૪૭ 
જમનાદાસ નારણભાઈ ભુત  

(િજિતક સુરત) 
બીલોની સંખ્યા અંગેની મા�હતી  ૮/૬/૧૭ ૯/૬/૧૭ ---  શ્રી એ પી ગાિવત શ્રી ડી એન પટેલ  

૪૮ 
જમનાદાસ નારણભાઈ ભુત  

(િજિતક સુરત) 
બીલોની સંખ્યા અંગેની મા�હતી  ૧૬/૬/૧૭ ૨૨/૬/૧૭ ---  શ્રી એ પી ગાિવત શ્રી ડી એન પટેલ  

૪૯ 
રજનબેન માધવલાલ પટેલ  
(િજિતક સુરત) 

ની રીપ્લેસમેંટ ના ઓપરેશનની 
મા�હતી  

૨૧/૬/૧૭ ૨૩/૬/૧૭ --- શ્રી એ પી ગાિવત શ્રી ડી એન પટેલ  

૫૦ 
કીરીટભાઈ ઈ�રભાઈ પટેલ 
 (િજિતક સુરત) 

સ્ટેમપ વેન્ડર અંગેની મા�હતી  ૨૭/૬/૧૭ --- ૧ શ્રી એ પી ગાિવત શ્રી ડી એન પટેલ  

૫૧ 

ભાવનાબેન �વણલાલ મારૂ 

મહા�ભુ�ની બેઠક પાસે કાલાવાડ 

રોડ �મનગર (િજિતક �મનગર) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૭/૬/૧૭ ૨૦/૬/૧૭ --- 
શ્રી આર આર 

રાવલીયા  
શ્રી એચ કે 
ધોકીયા  

૫૨ 

શ્રી નાથાલાલ વલ્લ્ભભાઇ સુખડીયા 
મુ. દેવાળીયા 
તા. િજ. અમરેલી 
(પીએઓ ગાંધીનગર) 

અમરેલી તાલુકાના ધારાસભ્ય 

માનનીય વી વી વઘાસીયાન ે

સરકાર તરફથી મળતાં પગાર-

ભથ્થાં સુિવધાની િવગત 

૧/૦૬/૧૭   ૬/૬/૧૭ --- કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૫૩ 

શ્રી ચં�વદન �ુવ  
૨૦૭- ધનલ�મી ચેમ્બસર્  
શાહીબાગ અમદાવાદ 
 (પીએઓ ગાંધીનગર) 
 

મુખ્યમંત્રીશ્રીને ચુકવેલ પગાર 
અંગેની મા�હતી   

૧/૬/૧૭ --- ૧ 

કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૫૪ 

શ્રી તખ્તિસંહ (તખુભા) રાઠોડ 
“માતૃકૃપા”, ૧, ભિક્તનગર સો., 
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨ 
(પીએઓ ગાંધીનગર) 

તા. ૦૧/૦૪/૧૬ થી તા. 
૩૧/૦૩/૧૭ સુધીમાં રાજ્યના 
માન. તમામ મંત્રીશ્રીઓ, સંસદીય 
સિચવશ્રીઓ, િવરોધ પક્ષના 
નેતાશ્રી માટે ભાડા-ભથ્થાં, 
પગાર, મુસાફરી ખચર્ કે અન્ય હેડ 
નીચે કેટલી રકમ ચૂકવેલ છે તેની 
સંપૂણર્ મા�હતી નામ સાથે 
વ્યિક્તગત આપવી.  

૧/૬/૧૭ --- ૧ 

કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૫૫ 

શ્રી તખ્તિસંહ (તખુભા) રાઠોડ 
“માતૃકૃપા”, ૧, ભિક્તનગર સો., 
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨ 
(પીએઓ ગાંધીનગર) 

તા. ૦૧/૦૪/૧૬ થી તા. 
૩૧/૦૩/૧૭ સુધીમાં રાજ્યના 
ધારાસભ્યોશ્રીઓ માટે ભાડા-
ભથ્થાં, પગાર, મુસાફરી ખચર્ કે 
અન્ય હેડ નીચે કેટલી રકમ ચૂકવેલ 
છે તેની સંપૂણર્ મા�હતી 

૫/૬/૧૭ ૮/૬/૧૭ -- 

કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 



૫૬ 

શ્રી જયેન્�િસંહ વી. પરમાર 
૧૨, હ�ર ઓમ એપાટર્મેન્ટ, 
૧૨૨, મહાવીર, “સી”, સોસાયટી, 
�મ લાખા� માગર્, 
�મનગર-૩૬૧૦૦૮ 
(પીએઓ ગાંધીનગર) 

િજ�ા કલેક્ટર, રાજકોટની 
સેવાપોથીની �માિણત ખરી નકલ 

૧૨/૬/૧૭ --- ૧ 

કુ. સુરભી બી. દવે  શ્રી.એસ.એસ.ગ
વાન્ડે  
 
 

૫૭ 

વેણીશંકર ગૌરીશંકર �શી ગગંાધર 

રાજગોરની શેરી નવા પરા ચોક 

પાલીતાણા (િજિતક ભાવનગર) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૬/૬/૧૭ ૨૭/૬/૧૭ --- શ્રી ડી કે ચૌહાણ  શ્રી � સી ગાંધી  

૫૮ 

પંચોલી ભવદીપ જયંતકુમાર  બી-૨ 

જયનીશ ફલેટ પાવર હાઉસ સામે 

પેલેસ રોડ પાલીતાણા  
(િજિતક ભાવનગર) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૭/૬/૧૭ ૨૭/૬/૧૭ --- શ્રી ડી કે ચૌહાણ  શ્રી � સી ગાંધી  

૫૯ 

ચંપાબેન મોહનલાલ મહેતા  
૧-રાજહંસ સોસાયટી આઝાદ ચોક  

રૈયા રોડ રાજકોટ  
(પીપીઓ રાજકોટ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧/૬/૧૭ ૬/૬/૧૭ --- 
શ્રી બી કે 
પાઘડાળ 

શ્રી વી સી ગઢવી 

૬૦ 

મોહનલાલ મહેતા  
૧-રાજહંસ સોસાયટી આઝાદ ચોક  

રૈયા રોડ રાજકોટ  
(પીપીઓ રાજકોટ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧/૬/૧૭ ૬/૬/૧૭ --- 
શ્રી બી કે 
પાઘડાળ 

શ્રી વી સી ગઢવી 

૬૧ 

ચુડાસમા દુરલભભાઈ લ�મણભાઈ  

કારડીયાવાસ શેરી નં ૩ ભાવનગર 

(પીપીઓ રાજકોટ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૬/૬/૧૭ ૩૦/૬/૧૭ --- 
શ્રી બી કે 
પાઘડાળ 

શ્રી વી સી ગઢવી 

૬૨ 

રાજશેભાઈ ચનાભાઈ બારૈયા મુ: 

પાણીયા તા: અમરેલી 
 (િજિતક અમરેલી ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૨/૬/૧૭ ૨૯/૬/૧૭ --- શ્રી એમ એ મુ�ા  
શ્રી આર વી 

સુવા 

૬૩ 

સુનીલભાઈ છગનભાઈ સરણીયા મુ: 

પોસ્ટ  તા: કાલોલ િજ: પંચમાહાલ 

(િજિતક ગોધરા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૫/૬/૧૭ --- ૧ શ્રી એ ડી ભમાત કુ. એ આર વૈશ્ય  

૬૪ 

દીલીપકુમાર ધીરૂભાઈ પરમાર એ-

૧૦૧ રામા પ્લ્ઝા એન્ડ િજ; આણંદ 

(િજિતક નડીયાદ) 

આવકનુ �માણપત્ર બાબત ૭/૬/૧૭ ૧૯/૬/૧૭ --- શ્રી આર ઝેડ પટેલ  
શ્રી સી � 
કાછીયા 

૬૫ 

રાઠવા શંકરભાઈ દલસુખભાઈ  
મુ: વદેસીયા પો: વાઘવા તા: જતેપુર 

િજ: છોટાઉદેપુર (િજિતક પાલનપુર  

ખાતાકીય તપાસને લાતી મા�હતી  ૨૭/૬/૧૭ --- ૧ શ્રી એચ કે ઠાકર  
શ્રી જ ેઆઈ 

દેસાઈ 

૬૬ 

શારદાબેન કાંતીલાલ   
પ્લોટ નં ૨૦ આત્માનંદ સોસાયટી 

ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન સામે સુરત 

(પીપીઓ સુરત) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૩/૬/૧૭ ૨૭/૬/૧૭ --- 
શ્રી સી આર 

ગાંગુડ�  
શ્રીમતી � એસ 

ગામીત 



૬૭ 

પટેલ રંજનબેન માધવલાલ  
બી-૪ ઉમા ભવાની સોસાયટી 

ત્રાગડ અમદાવાદ(પીપીઓ સુરત) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૭/૬/૧૭ ૨૯/૬/૧૭ --- 
શ્રી સી આર 

ગાંગુડ�  
શ્રીમતી � એસ 

ગામીત 

૬૮ 

પટેલ રંજનબેન માધવલાલ  
બી-૪ ઉમા ભવાની સોસાયટી 

ત્રાગડ અમદાવાદ 
(િજતીક અમદાવાદ) 

મેડીકલ િબલ બાબત ૧૬/૬/૧૭ ૨૨/૬/૧૭ --- 
શ્રી � એસ 
રાબડીયા  

શ્રી એ કે રાઠવા 

૬૯ 

મનુ� બબા� ઠાકોર  
શ્રી રંગ સોસાયટી ઘરોઈ કોલોની 

સામે મુ; િવસનગર 
 (િજિતક મહેસણા ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૮/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રીમતી સી એસ 

શમાર્  
શ્રી પી એસ 

મોદી 

૭૦ 

�હેર મા�હતી અિધકારી અને 

મદદનીશ મેનેજર �આઈડીસી 

અમદાવાદ (િજિતક મોડાસા) 

કપાત અંગેની મા�હતી  ૧૨/૬/૧૭ ૧૬/૬/૧૭ --- 
શ્રી બી એસ 

રાઠોડ 
શ્રી એસ જ ે

પંચોલી  

૭૧ 

હરી�ુષ્ણ હરગોવનદાસ ભ� 
 કાળા ભ�નો મહાડ િસધ્ધપુર િજ: 

પાટણ (િજિતક પાટણ ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૬/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી આઈ એ 

દેસાઈ 
શ્રી એચ એચ 

પરમાર 

૭૨ 

�િવણભાઈ દશરથભાઈ ચૌધરી 
 બી-૨૩ લ�મી બંગલોઝ નવા 

નરોડા અમદાવાદ (િજિતક તાપી ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨/૬/૧૭ ૬/૬/૧૭ --- શ્રી ડી ડી પટેલ  
શ્રી એસ ઝેડ 

ચૌધરી  

૭૩ 

દેવલુભાઈ દયજુભાઈ પટેલ 
 ૩૫-૨ સોનાનગર ધરમપુર રોડ 

અ�ામા વલસાડ (િજિતક તાપી )  

સ્ટેમપ અંગેની મા�હતી  ૧૫/૬/૧૭ ૩૦/૬/૧૭ --- શ્રી ડી ડી પટેલ  
શ્રી એસ ઝેડ 

ચૌધરી  

૭૪ 

મુમતાઝબીબી મહેબુબમીયા મલેક 

મુ: રબારી વાડ પાસે ભાલેજ 

(િજિતક આણંદ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૮/૬/૧૭ ૨૧/૬/૧૭ --- 
શ્રીમતી એચ પી 

પટેલ  
શ્રી આર એમ 

સંગાડા 

૭૫ 

િવનોદચન્� ઠાકોરલાલ રાણા  
૬૬૬-આનંદનગર સોસાયટી ભરૂચ 

(િજિતક ભરૂચ ) 

મોધવારી તફાવત બાબત ૬/૬/૧૭ ૮/૬/૧૭ --- શ્રી એ એચ શેખ  
શ્રી કે એચ 
ગામીત 

૭૬ 
હરીવદન અંબાલા વ્યાસ  
(િજિતક �હમતનગર ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૩/૬/૧૭ ૨૩/૬/૧૭ --- શ્રી જ ેએસ પટેલ  શ્રી બી ટી �ની  

૭૭ 
રંજનબેન માધવલાલ  
(િજિતક �હમતનગર ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૧/૬/૧૭ --- ૧ શ્રી જ ેએસ પટેલ  શ્રી બી ટી �ની  

૭૮ 

એન કે પરમાર ૧૦૪-કુબેર િનવાસ 

વણકર વાસ ગાંધીનગર 
 (િજિતક ભુજ ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૨/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી કે જ ે
ગોસ્વામી  

શ્રી પી કે બલાત  

૭૯ 

જ ેએલ રામાણી એસ એ એકસ -૮ 

સતર વાળી લાઈન આદીપુર 

(િજિતક ભુજ ) 

આવક બાબત ૧૨/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી કે જ ે
ગોસ્વામી  

શ્રી પી કે બલાત  



૮૦ 

કે ડી એંટર �ાઈઝ ૪૦૨-અજરામર 

એપાટ�મેંટ સ્વિસ્તક ચોક સુરેં �નગર 

(િજિતક સુરેં દનગર ) 

વેચાણવેરા રીફંડ બાબત ૧/૬/૧૭ ૧/૬/૧૭ --- 
શ્રી બી જ ે
ચૌહાણ  

શ્રી એસ કે 
પાદશાહ  

૮૧ 

શ્રીમતી કમરુનનીશા એફ સીંધી 

૧૨૪૩-રાધે ટેનામેંટ  �ુષ્ણ નગર 

પાસે સુરેં દનગર (િજિતક સુરેં દનગર ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૯/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી બી જ ે
ચૌહાણ  

શ્રી એસ કે 
પાદશાહ  

૮૨ 

શ્રીમતી કમરુનનીશા એફ સીંધી 

૧૨૪૩-રાધે ટેનામેંટ  �ુષ્ણ નગર 

પાસે સુરેં દનગર (િજિતક સુરેં દનગર ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૫/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી બી જ ે
ચૌહાણ  

શ્રી એસ કે 
પાદશાહ  

૮૩ 

િશવમ �દનેશચં� રાવલ 
 બ્લોક નં-૫ સોહમ રોહાઉસ 

થલતેજ અમદાવાદ (િજિતક 

સુરેં દનગર ) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૧૫/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રી બી જ ે
ચૌહાણ  

શ્રી એસ કે 
પાદશાહ  

૮૪ 

રેશમા � મલેક  
૭૫-ગરીબ નવાઝ પાકર્  ડી કેબીન 

નવાયાડર્  છણી રોડ વડોદરા 

(પીપીઓ વડોદરા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૩/૬/૧૭ ૨૭/૬/૧૭ --- શ્રી એ સી પટેલ  
શ્રી એચ કે 
ઉપાધ્ધાય  

૮૫ 

પટેલ રંજનબેન માધવલાલ  
બી-૪ ઉમા ભવાની સોસાયટી 

ત્રાગડ અમદાવાદ 
(પીપીઓ વડોદરા) 

પેન્શન અંગેની મા�હતી ૨૨/૬/૧૭ --- ૧ શ્રી એ સી પટેલ  
શ્રી એચ કે 
ઉપાધ્ધાય  

૮૬ 

જ ેએચ હકાણી   
શે્રય  હરી�કાશ નગર સુરેં દનગર 

(િજિતક મોરબી ) 

સેવા રેકડર્  અંગેની મા�હતી  ૨૧/૬/૧૭ --- ૧ 
શ્રીમતી યુ એસ 

ગોર  
કુ. કે એલ 
વાઘેલા  

 

 
નોંધ :- ઉકત બાકી અર�ઓની કાયર્વાહી ચાલુ હોઇ પડતર દશાર્વેલ છે. તથા નકલ ચાજર્  ન�હ ભરવાને પ�રણામે પડતર રહેવા પામેલ   
  

�હસાબ અને િત�રી િનયામકની કચેરી,ગાંધીનગર 
પત્રક-૩ (સમરી) 

 તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ પુરા થતા મ�હનાની મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ- ૨૦૦૫ હેઠળ મળેલ અર�ઓની િવગત દશાર્વતંુ પત્રક    

કચેરીનંુ નામ   શરુઆતની 

પડતર અર�ઓ 
માસ  દરમ્યાન મળેલ 

અર�ઓ 
કુલ અર�ઓ િનકાલ 

કરેલ 

અર�ઓ 

પડતર 

�હસાબ અને િત�રી િનયામકની 

કચેરી, ગાંધીનગર 
૩૬ ૫૦ ૮૬ ૩૬ ૫૦ 

 


	પત્રક-૩
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	કચેરીનું નામ:-હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર.,
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