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 ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ – ૨૦૦૫ ન અભર ૧૨-૧૦-૨૦૦૫ થી થમેર છે. આ અધધધનમભની 
કરભ – ૪ મજુફ દયેક જાશયે વત્તા ભડંે આ અધધધનમભ અભરભા ંઆલે તે તાયીખ સધુીભા ંકરભ – ૪ (ખ) 
ભા ંદળાાલેર જુદી જુદી ૧૭ ેટા કરભ મજુફની ભાહશતી જાશયે પ્રજાની જાણ ખાતય પ્રધવદ્ધ કયલાની થામ છે. 
જગલાઈ મજુફ વયકાયશ્રીના ધલધલધ ધલબાગ, ધલધલધ ખાતાના લડાઓ અને પ્રદેળ તેભજ જજલ્રા તથા 
તાકુા કક્ષાએ આલેરી કચયેીઓ ઉય દળાાવ્મા મજુફની ભાહશતી પ્રધવદ્ધ કયલાની થામ છે. 
 જજલ્રા કક્ષાએ જજલ્રા ધળક્ષ્ણાધધકાયીની કચેયી જજલ્રાની ભાધ્મધભક અને ઉચ્ચત્તય ભાધ્મધભક 
ળાાઓના ધળક્ષણના ં હકસ્વાભા ં મખુ્મ લશીલટી કચેયી છે. આ કચેયી વરંગ્ન ભાહશતી અંગે કચેયી વરંગ્ન 
વસં્થાઓ, ળાખાઓ અન ે ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ -૨૦૦૫ મજુફ જેને ભાહશતી ભેલલાન અધધકાય 
પ્રાપ્ત થામ તઓેના ઉમગ અથે અધધધનમભની કરભ – ૪ (ફ) ની ેટા કરભ – (૧) થી (૧૭) મજુફની 
ભાહશતી આથી પ્રધવદ્ધ કયલાભા ંઆલે છે. 
 આ એક વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટી ધલબાગ દ્વાયા ફશાય ાડલાભા ંઆલેર સુ્સ્તકાભાથંી પ્રાપ્ત 
થમેર ભાગાદળાન મજુફ ફશાય ાડલાભા ંઆલે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી એ.જે.ીીમા       શ્રી એચ.એચ.યાજ્મગરુૂ 

લશીલટી અધધકાયી       જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી 
જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી કચેયી,      જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી કચેયી, 
જજલ્રા વેલા વદન–૨,       જજલ્રા વેલા વદન–૨, 
એ-બ્રક,ત્રીજભા,       એ-બ્રક,ત્રીજભા, 
અઠલારાઈન્વ, સયુત.       અઠલારાઈન્વ, સયુત. 
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૨.૪.૧ 

વગંઠનની વલગતો, કામો અને પયજો: 
જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીના કામો અને પયજોની વલગત નીચે મજુફ છે. 
(૧) કચેયીનુ ંનાભ  : જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી કચયેી, સયુત. 
(૨) વયનામુ ં  : જજલ્રા વેલા વદન – ૨, એ – બ્રક, ત્રીજ ભા, અઠલારાઈન્વ, સયુત. 
(૩) કચેયીના લડા  : જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી 
(૪) વંકા નફંય  : (૦૨૬૧) ૨૬૬૨૯૦૨-૦૩  

(૫) ઈ-ભેઇર  : suratdeo@gmail.com 

(૬) લેફવાઇટ  : suratdeo.org 

(૭)ધલબાગનુ ંનાભ  : ધળક્ષણ ધલબાગ 

(૮) ધનમતં્રણ અધધકાયી  : કધભળનય અને ળાાઓની કચેયી,ગાધંીનગય 

(૯) કામાક્ષેત્ર   : સયુત જજલ્ર 
(૧૦) પયજ  : 

 જજલ્રાભા ંઆલેરી ભાન્મતા પ્રાપ્ત વયકાયી, અનદુાધનત અને  બફનવયકાયી ભાધ્મધભક તેભજ ઉચ્ચત્તય 
ભાધ્મધભક ળાાઓનુ ંધનમતં્રણ અને ધનમભન કયવુ.ં 

  ધળક્ષણ વફંધંી વસં્થાઓ અને કભાચાયીઓનભેાગાદળાન રંુૂ ાડવુ.ં 
 ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ કડ ૧૯૬૪, ગજુયાત ભા. અને ઉ. ભા. ધળક્ષણ અધધધનમભ ૧૯૭૨ તથા ગજુયાત 

ભા. ધળક્ષણ ધલધનમભ ૧૯૭૪ ની જગલાઈઓ મજુફ કાભગીયી કયલી. 
 વયકાયી, અનદુાધનતઅને બફનવયકાયી ભાધ્મધભક અન ેઉચ્ચત્તય ભાધ્મધભક ળાાઓનુ ંળૈક્ષબણક અન ે

લશીલટી ધનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 ભશાનગયાબરકા ધલસ્તાયની ખાનગી પ્રાથાધભક ળાાઓનુ ંળૈક્ષબણક/લશીલટી ધનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 કામાક્ષેત્રભા ંઆલતી ભાન્મ ળૈક્ષબણક વસં્થાઓનુ ંધનયીક્ષણ કયવુ ં
 નલી ખાનગી પ્રાથાધભક ળાાઓની ભજૂંયી, લગા લધાય ઘટાડ, નાભ, સ્થ પેયપાયની કાભગીયી 

કયલી. 
 ગ.ુભા.અને ઉ.ભા.ધળ.ફડા, ગાધંીનગય દ્વાયા કાભચરાલ ભજૂંય થમેર નલી ભાધ્મધભક અને ઉચ્ચત્તય 

ભાધ્મધભક ળાાઓની દયખાસ્ત ચકાવી ફડાને અશલેાર ભકરાલ. 
 ધ. ૯ થી ૧૨ ના ંલગા લધાયા/ઘટાડાની કાભગીયી કયલી. 
 અનદુાધનત વસં્થાઓને ગ્રાન્ટની પાલણી કયલી. 
 વી.ી.એપ અને જી.ી.એપને રગતી કાભગીયી કયલી. 
 અનદુાધનત વસં્થાના ભલાાત્ર બફર આકાયલાની કાભગીયી કયલી.  

 ેન્ળન ધલમક  કાભગીયી કયલી. 
 રધભુધત અનદુાધનત વસં્થાઓભા ંખારી જગ્મા બયલા ભજુંયી આલી. 
 પાજર કભાચાયીઓને વભાલલાની કાભગીયી કયલી. 
 ગજુયાત ભાધ્મધભક અને ઉચ્ચત્તય ભાધ્મધભક ધળક્ષણ ફડા,ગાધંીનગય, યાજ્મ યીક્ષા ફડા, ગાઘંીનગય 

દ્વાયા રેલાતી યીક્ષાઓ રેલાની કાભગીયી. 
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 કભાચાયી / અધધકાયીઓની બયતી વફધંી રેલાભા ંઆલતી ગજુયાત ગોણ વેલા વદગી ભડં દ્વાયા 
રેલાતી યીક્ષાઓ રેલાની કાભગીયી 

 ળાાઓભા ંળકૈ્ષબણક  સ્તય લધાયલાના ંપ્રમાવ કયલા. 
 કચેયીના કભાચાયીઓની વેલા ધલમક કાભગીયી કયલી. 
 ગ.ુભા.અને ઉ.ભા. ધળક્ષણ ફડાના પ્રધતધનધધ તયીકે કાભગીયી કયલી. 
 અનદુાધનત ળાાઓના ંકભાચાયીઓ અંગે ધળસ્ત ધલમક કાભગીયી. 
 ળૈક્ષબણક  તારીભ, લકાળ, વેધભનાય મજલા. 
 વયકાયી ળાાઓને રગતી કાભગીયી કયલી. 
 પહયમાદ, કટા કેવની કાભગીયી કયલી. 
 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વલાભા ંઆલે તે અન્મ કાભગીયી 

 

(૧૧) કામો : ધનયીક્ષણ ળાખાની કાભગીયી (આ કચેયી દ્વાયા લા દયમ્માન) 

 ધનયીક્ષણ સ્ટાપ દ્વાયા ળાાઓનુ ંલાધિક ધનયીક્ષણ. 
 ધળક્ષણ સધુાયણા ભાટેના લકાળ/વેધભનાયનુ ંઆમજન કયવુ.ં 
 ળાા વફંધે કઈણ પ્રકાયની પહયમાદ ભે ત પહયમાદભા ં જણાલેર યજૂઆત ધ્માને રઇ    

વફધીત ળાા / વસં્થાને જરૂયી સચૂના/હકુભ આલાની, જરૂય જણામ ત સ્થ તાવ કયાલી 
સ્થ તાવ ધ્માને રઇ પ્રલતાભાન ધનમભ અનવુાય કામાલાશી કયલી.  

 કામાક્ષેત્ર શઠેના ધલસ્તાયભા ં ગજુયાત ભા.અને ઉ.ભા. ધળક્ષણ ફડા, ગાધંીનગય દ્વાયા કાભચરાલ 
ભજુંય થમેર નલી ભા. અને ઉ.ભા.ળાા ળરૂ કયલાની ળાા ભડં દ્વાયા ગજુયાત ભા.અને ઉ.ભા. 
ધળક્ષણ ફડાની કચેયી, ગાધંીનગયને કયલાભા ંઆલેર દયખાસ્તની સ્થતાવ કયી, અશલેાર તથા 
અબબપ્રામ ગજુયાત ભા.અને ઉ.ભા. ધળક્ષણ ફડા, ગાધંીનગયને ભકરલ  

 કાભચરાલ ભજુંય થમેર નલી ભા. અને ઉ.ભા.ળાાની કામભી નધણંી ભાટે ળાા / વસં્થા દ્વાયા 
આલેર દયખાસ્તની ચકાવણી કયી દયખાસ્ત ગજુયાત ભા.અને ઉ.ભા. ધળક્ષણ ફડા, ગાધંીનગય ન ે
ભકરલાની કાભગીયી. 

 અનદુાધનત ભા.અને ઉ.ભા ળાાઓભા ં ચારતા લગોભા ં લધાયા ભાટે કયલાભા ં આલતી અયજીની 
ચકાવણી કયી અબબપ્રામ વશ કધભળનયશ્રીને ભકરલી. 
 

(અ) જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીની પયજો અને જલાફદાયીઓ 

 વયકાયી અને બફનવયકાયી ભાધ્મધભક અને ઉચ્ચત્તય ભાધ્મધભક ળાાઓને ળૈક્ષબણક અને લશીલટી 
ભાગાદળાન આવુ.ં 

 ળશયેની ખાનગી પ્રાથધભક ળાાઓળાાઓને ળૈક્ષબણક અને લશીલટી ભાગાદળાન આવુ.ં 
 નલી પ્રાથધભક ળાાઓ અને ક્રધભક લગા લધાયાની કાભગીયી કયલી. 
 ધયણ ૮ થી ૧૨ ના ંનલા લગા લધાયા-ઘટાડાની કાભગીયી કયલી. 
 અનદુાધનત વસં્થાઓને ધનમભાનુવંાય અનદુાન આલાની કામાલાશી. 
 રઘભુધતઅનદુાધનત વસં્થાઓભા ંબયતી ભાટે ફશારીની કાભગીયી  

 પાજર કભાચાયીઓને રગતી કાભગીયી કયલી. 
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 જાશયે યીક્ષાને રગતી કાભગીયી કયલી. 
 કચેયીના કભાચાયીઓની વેલા ધલમક કાભગીયી કયલી. 
 કડ એક્ટ અને ધલધનમભના વદંબાભા ંકાભગીયી કયલી. 
 ગણુલત્તા સધુાયણા ભાટે વેધભનાય મજલા. 
 કટા કેવના વદંબાભા ંકાભગીયી. 
 જજલ્રાની કચેયીનુ ંવ્મલસ્સ્થત વચંારન કયવુ ંઅને કયાલવુ.ં 

 

(ફ) વળક્ષણ વનયીક્ષક તથા ભદદનીળ વળક્ષણ વનયીક્ષકની પયજો અને  જલાફદાયીઓ 

 તાના ળાા ધલકાવ વકુંર શઠે આલતી વયકાયી,બફનવયકાયી ભા.અને ઉ.ભા ળાાઓનુ ંધનયીક્ષણ 
કયવુ.ં 

 અનદુાધનત ળાાઓના કભાચાયીઓની ઉચ્ચતય ગાય ધયણની ફઢતી વધભધતના વભ્મ તયીકે ની 
કાભગીયી. 

 નલી ળાાઓ તથા લગા લધાયા-ઘટાડા ભાટે સ્થ તાવ કયલી. 
 પહયમાદ વદંબે સ્થ તાવ કયલી. 
 જાશયે યીક્ષાઓની કાભગીયી કયલી. 
 તારીભ અંગેની કાભગીયી કયલી. 
 જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયીશ્રી વે તે કાભગીયી કયલી. 

 

(ક) કચેયીના લશીલટી અવધકાયીની પયજો અને  જલાફદાયીઓ 

 કચેયીના કભાચાયીઓને કાભની લશચેણી અને સુયધલઝન કયવુ.ં 
 તભાભ કભાચાયીઓની ધનમધભતતા અને યજા ભજૂંયીની કાભગીયી કયલી. 
 કચેયીની ળાખાઓનુ ંલશીલટી ધનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 ધવ.ક્રાકા , જુ.ક્રાકા , શડેક્રાકા , ઓ.ગ્રુ-૧ ના ખાનગી અશલેાર બયલા. 
 લડી કચેયી વાથે વકંરન યાખવુ.ં 
 કચેયીભા ંધનબાલાતા યેકડા યજજસ્ટયનુ ંધનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયીની અનુસ્સ્થધતભા ંમરુાકાતીઓને વાબંલા. 
 કભાચાયીઓના ગાય હપકવેળન,લાધિક ઇજાપા,ઉચ્ચત્તય ગાય ધયણ ચકાવણી વહશત ભજૂંય કયલા 

વફંધંી કાભગીયી. 
 કચેયીની ળાખાઓનુ ંલશીલટી ધનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 લડી કચેયી,કરેકટય કચેયી, તેભજ અન્મ કચેયી તથા કચેયીભા ં યાખલાભા ંઆલેર ફેઠકનુ ંવકંરન 

યાખવુ.ં 
 ધાયાવભ્મ, વાવંદવભ્મ, તભેજ ધલધાનવબાને રગતા પ્રશ્નની કાભગીયી. 
 જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી, ધળક્ષણ ધનયીક્ષક તેભજ ભદદનીળ ધળક્ષણ ધનયીક્ષકશ્રીઓની ડામયી વફંધંી 

કાભગીયી. 
 લખત લખત કચેયીને રગતી વલાભા ંઆલતી કાભગીયી. 
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 મખુ્મ કાયકુન (લશીલટી) પયજો અને  જલાફદાયીઓ 

 ભશકેભ, હશવાફી, પ્રામભયી તથા ભાધ્મધભક ળાખાઓની કાભગીયીની દેખયેખ કયલી તેભજ 
ભાગાદળાન આવુ.ં 

 કચેયીભા ંઆલેરી વાભાન્મ ટારની ળાખાલાઈઝ ભાહકિંગ કયલાની કાભગીયી. 
 ળાખા વફંધંી તભાભ યજજસ્ટય ધનબાલલા ભાટે ભાગાદળાન તથા સચૂન યુા ાડલા તેભજ 

ધનયીક્ષણ કયવુ.ં 
 અધધક્ષકની ગેયશાજયીભા ંતેઓની કાભગીયી વબંાલી તેભજ મરુાકાતીઓને વાબંલા. 
 અધધક્ષકની ગેયશાજયીભા ંકચેયીભા ંઆલતા ટેબરપન ય જલાફ આલા. 
 પ્રલાવ યજજસ્ટય, ટેબરપનયજજસ્ટય ધનબાલવુ.ં 
 કચેયી તયપથી વોંલાભા ંઆલેરી અન્મ કાભગીયી. 
 ભાધવક ખચાત્રકની ભાહશતીની ચકાવણી કયલી.  

 આગાભી લાના અંદાજત્રકનુ ંચેકીંગ કયવુ.ં 
 ગાય, બથ્થાન ેરગતા હયત્ર ળાાન ેકયલા. 

 

ઓડડટય ગૃ – ૧ (જી.ી.એપ. ળાખાની કાભગીયી) 
 જી.ી.એપ. ની કેળ બકૂ રખલી. 
 ળાાના કભાચાયીઓ ભાયપતે મકૂલાભા ં આલેર જી.ી.એપ.ાટા પાઈનર ચકાવણી કયી 

ભજૂંય/નાભજૂંય અંગેની કાભગીયી. 
 ઓહડટ ાટી વાથે યશી જી.ી.એપ. ળાખાઓનુ ંઓહડટ કયાલવુ.ં 
 ળાખાના ઓહડટય લગા-૩ ના ંકભાચાયીઓની કાભગીયી ઉય દેખયેખ યાખલી. 
 અધધક્ષક તયપથી વલાભા ંઆલેર અન્મ કાભગીયી. 
 નલી લધધિત ેન્ળન મજના અંતગાત કાભગીયી. 
 ધનવતૃ થતા ળાખાના કભાચાયીઓનુ ં સ્થાધનક બડં કચેયી વાથે ભેલણુઓંહડટ કયાલી આખયી 

ચકૂલણાની કાભગીયી. 
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જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયી સયુતની કચેયીની કાભગીયીની લશચેણી : 
(૧) ભા-૧ (યીક્ષા) ળાખાની કાભગીયી 

 ગ.ુભા.અને ઉ.ભા ધળક્ષણ ફડા ગાધંીનગય તયપથી રલેાતી તભાભ હયક્ષાના આમજનની કાભગીયી. 
 ધલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ 

 કન્મા કેલણી 
 અન્મ તભાભ યીક્ષાઓ (જી.ી.એવ.વી. જી.એવ.એવ.એવ.ફી. એવ.એવ.વી. (મફુઈ), સ્ટ, 

જલાશય નલદમ, જી.વી.વી.ડી.એર.એડ. ડ્રઈન્ગ, ટેટ-૧, ટેટ-૨, ટાટ, એચટાટ, વૈધનકસ્કરૂ 
ફારાછડી, યાજ્મ યીક્ષા ફડા ગાધંીનગય દ્વાયા રેલાતી યીક્ષાઓ) 

 ઈન્વેન્ન્ટલ ટુ ગલ્વા એજ્ય.ુ  

 ધલદ્યાદી લીભા મજના અંતગાત કાભગીયી. 
 ળાાઓના ધલદ્યાથી પ્રલાવ ભજૂંયી 
 અન્મ ફડાભાથંી આલતા ધલદ્યાથીના વભકક્ષતા પ્રભાણત્ર 

 ાી દ્ધધત ભજૂંયી 
 યજા ભજૂંયી 
 આઈ.વી.ટી. મજનાની ભજૂંયી 
 વયંકુ્ત ખાતાભાથંી હપક્વ હડઝીટ  ઉાડલા અંગેની કાભગીયી. 

 

(૨) ભા-૨ (ઉજલણી) ળાખાની કાભગીયી 
 ધલધલધ પ્રકાયની તારીભ, કામાક્રભ, સ્ધાા, કભામગી તારીભ  

 દયેક પ્રકાયની ઉત્વલ ઉજલણી અંતગાત કાભગીયી. 
 દંય/લીવ મદુ્દા કામાક્રભની ભાહશતી. 
 એનેધભમા પ્રજેક્ટ અંગેની કાભગીયી 
 તભાભ પ્રકાયની ચ ૂટંણી અંગ ેવલાભા ંઆલતી કાભગીયી 
 નાભ, અટક, જન્ભ તાયીખ, જાધત, પેયપાય (ધલદ્યાથી/કભાચાયી) 

 એન.એવ.એવ અંતગાત કાભગીયી. 
 એનયરભેન્ટ પડં 

 ઇક ક્રફ 

 યાજ્મ અને યાષ્ટ્રીમ ાહયતધક એલડાની કાભગીયી. 
 

(૩) ભા-૩ (એન.ઓ.વી. ફશારી) ળાખાની કાભગીયી 
 ખાનગી ગ્રાન્ટેડ પ્રા.ળાાભા ંજગ્મા બયલાની કાભગીયી. 
 યશભેયાશ/ેનાણાકીમ ઉચ્ચક વશામ, 
 બફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ ળાાના કભાચાયીના યાજીનાભા તથા સ્લૈ.ધનવધૃત્ત તથા કભાચાયીના ેન્ળનન ે

રગતી કાભગીયી. 
 પ્રલાવી ધળક્ષકની ભજૂંયીની કાભગીયી 
 ભાધ્મધભક ધનયીક્ષણ હયટા  
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 રઘભુતી ળાાનુ ંપ્રભાણત્ર 

 સુ્તક ધલતયણ (ગ.ુયા.ા..ુભડં) 

 ધનવતૃ કભાચાયીઓના ેન્ળન 

 ગ્રાન્ટેડ નન-ગ્રાન્ટેડ ળાાઓના લગા લધાયા ઘટાડાની કાભગીયી 
 ધનવતૃ કભાચાયીઓના એર.ી.વી. કાઉન્ટય વશી 

 
(૪) ભા-૪ (ગ્રાન્ટ) ળાખાની કાભગીયી 

 બફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ ળાાની ગ્રાન્ટને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
 બફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ ળાાના ંઓડીટને રગતી કાભગીયી. 
 બફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ ળાાને ધનબાલ ગ્રાન્ટને રગતી કાભગીયી. 
 પ્રલાવી ધળક્ષકની ગ્રાન્ટ પાલણીની કાભગીયી 
 નલી ભાધ્મધભક અન ેઉચ્ચત્તયભાધ્મધભક ળાાઓની નોંધણી 
 ળાાનુ ંનાભ, રસ્ટ પેયપાયની કાભગીયી/સ્થ પેયપાય અંતગાત કાભગીયી. 

 

(૫) ભા-૫ (ેન્ળન, ડપકવેળન, શાઈકોટટ  કેવ)ળાખાની કાભગીયી 
 બફનવયકાયીગ્રાન્ટેડ પ્રાથધભક/ભાધ્મધભક/ઉ.ભા. ળાાના કભાચાયીઓના ગાય ધનમતની કાભગીયી. 
 બફનવયકાયી ભા. ળાાના બફન ળૈક્ષબણક કભાચાયીઓના ફઢતી અંગેની કાભગીયી. 
 સુયલાઈઝયની ધનભણ ૂકં. 

 

(૬) પ્રાથવભક ળાખાની કાભગીયી 
 યાઈટ ટુ એજ્યકેુળન શઠેની તભાભ કાભગીયી. 
 પ્રાથધભક ળાાની પહયમાદ અને ધનકારની કાભગીયી. 
 નલી પ્રાથધભક ળાાની ભજૂંયીની લગા લધાયા/ઘટાડા અંગેની કાભગીયી. 
 નગય પ્રાથધભક વધભધત વાથેન તભાભ ત્રવ્મલશાય. 
 પ્રાથધભક ળાાને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
 પી ધનધાાયણ કધભટીઅંતગાત તભાભ કાભગીયી તથા ત્રવ્મલશાય તેભજ ભાનદૌ  લેતન ચકૂલણા 

અંગેની કાભગીયી. 
(૭) ગાય ળાખાની કાભગીયી 

 બફનવયકાયી ગ્રાન્ટેડ પ્રાથધભક/ભાધ્મધભક/ઉ.ભા ળાાના ગાય બફર, એર.ટી.વી. ફનવ, એહયમવા, 
યજાયકડ ગાય અને અન્મ યુલણી  બફર, ભેડીકર બફર ને અંતગાત રગતી તભાભ પ્રકાયની 
કાભગીયી. 

(૮) જી.ી.એપ. ળાખાની કાભગીયી 
 બફન વયકાયી ગ્રાન્ટેડ પ્રાથધભક/ભાધ્મધભક/ઉ.ભા. ળાાના કભાચાયીઓના જી.ી.એપ./વી.ી.એપ. 

ખાતા ખરલા ાટા પાઈનર/આખયી ઉાડ અંતગાત રગતી તભાભ કાભગીયી. 
 જી.ી.એપ. વ્માજ ગણતયી તથા લાધિક સ્રી ઈશ્ય ુકયલા વફંધંી. 
 જી.ી.એપ ળાખાને રગતા તભાભ યજજસ્ટય ધલગતલાય ધનબાલલા. 
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 જી.ી.એપ રીંક ઇન્સ્મયન્વ વફંધંી કાભગીયી. 
(૯) લશીલટી/ડશવાફી (ભશકેભ) ળાખા કાભગીયી 

 કચેયીના તેભજ તાફા શઠેની વયકાયી કચેયીના અધધકાયીઓના/કભાચાયીઓના ધનમધભત ગાય, 
એહયમવા, પ્રલાવ બથ્થા, એર.ટી.વી, ભેહડકર, જી.ી.એપ એડલાન્વ, કન્ટીજન્વી બફર ાવ કયલા 
વફંધંી અંગેની કાભગીયી. 

 ી.એર.એ એકાઉન્ટ ભેલણુ,ં કેળબકુ ધનબાલણી(વયકાયી) 

 સ્ટેમ્ બફર ફનાલલા અંગનેી 
 કચેયીને રગતા ઓડીટ અને ધનયીક્ષણ અંગેની તભાભ કાભગીયી. 
 તભાભ લશીલટી અંગેની કાભગીયી કચેયી તેભજ તાફાની કચેયી અંગેના અધધકાયી- કભાચાયીઓની. 
 કચેયીના કભાચાયીઓનુ ંધનભણ ૂકંૌ  ફઢતી લગેયેની કાભગીયી 
 કભાચાયીઓના ઇજાપા ભજૂંય કયલા 
 એર.ટી.વી ભજૂંય કયલા 
 જજલ્રા વકંરન વધભધત તથા નાગહયક અધધકાય ત્રની ભાહશતી દય ભાવે તૈમાય કયલી. 
 કભાચાયીઓની દયેક પ્રકાયની યજાઓ ભજૂંય કયાલલી અને યચયુણ યજાનુ ંયજજસ્ટય ધનબાલવુ ં 

 જાશયે ભાહશતી અંતગાત ભેર અયજીઓને રગતી તભાભ કાભગીયી. 
 લગા -૪ ના ંકભાચાયીઓની શ્રેમાન માદી તૈમાય કયલી. 
 લગા – ૪ ના ંકભાચાયીના ગણલેળ, છત્રી, ચપ્ર લગેયેની ખયીદીની કામાલાશી કયલી. 
 તભાભ કભાચાયીની વેલાથીની જાલણી કયલી. 
 જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયીની પ્રલાવ ડામયી લડી કચેયીને ભકરલી. 
 વયકાયી ભાધ્મધભક ળાાના કભાચાયીની ધનભણકૂ યજા એર.ટી.વી લગેયેની કામાલાશી કયલી. 
 વયકાયી ળાાઓની જભીન – ભકાન ભેલલા અંગેની કાભગીયી. 

(૧૦) યલાનગી ળાખાની કાભગીયી 
 કચેયીના આલક જાલક યજજસ્ટયભા ંનોંધ કયી દયેક ળાખાને ટાર શચાડલી 
 વધલિવ સ્ટેમ્ યજજસ્ટય ધનબાલવુ ં
 વયકાયી ટારની નોંધ કયી દયેક ળાખાને શચાડલી 
 ધાયાવબા, ધલધાનવબા પ્રશ્નનુ ંયજજસ્ટય ધનબાલવુ ં
 એર.વી. કાઉન્ટય વાઈન 

 હયધળષ્ટ્ઠ -૪  કાઉન્ટય વાઈન 

 ળાખાઓ તયપથી આલતા ચકેનુ ંધલતયણ 

 અધા વયકાયી ત્રનુ ંયજજસ્ટય ધનબાલવુ.ં 
(૧૧) આય.એભ.એવ.એ. ળાખાની કાભગીયી 

 આય.એભ.એવ.એ કચેયી,ગાધંીનગયથી પાલલાભા ંઆલતી ધલધલધ ગ્રાન્ટને  વયકાયી ળાાઓન ે
પાલલી તથા તેભની ાવથેી ગ્રાન્ટ લયાળ અંગનેા પ્રભાણત્ર અને ભાહશતી ભગંાલલી. 

 આય.એભ.એવ.એ ળાાઓના ધળ.વશામક અને આચામા લગા-૦૨ ના ંગાય અંગનેી કાભગીયી. 
 પ્રલાવી ધળક્ષકના ગાય અંગેની કાભગીયી. 
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 ગલ્વા શસ્ટેરની ગ્રાન્ટ પાલલી તેભજ જરૂયી ભાહશતી એકધત્રત કયી ધત્ર-ભાધવક ખચા ત્રક ફનાલી 
ગ્રાન્ટની ભાગંણી અંગેની કાભગીયી કયલી. 

 ભડરે સ્કરૂન ેહયકયીંગ ગ્રાન્ટ, રાન્વટેળન ગ્રાન્ટ લગયેેની પાલણી કયી લયાળ અંગેની ભાહશતી 
એકધત્રત કયલી. 

 ભડરે સ્કરૂભા ં અભ્માવ કયતા ધ-૦૬ થી ૧૨ ના ં ફાકને રંુૂ ાડલાભા ં આલતુ ં ભધ્માશન 
બજનના ભાવલાય બફર ફનાલી રેઝયી ભાયપત અાલલાની કાભગીયી. 

 ળાા ધવદ્ધદ્ધ, આધાય ડામવ, ય-ુડામવ અંગેની કાભગીયી. 
 ગબણત-ધલજ્ઞાન અને બાાઓને રગતા ધલમની તારીભની કાભગીયી. 

 

 
(૧૨) વીધા ગાય મોજના ( ડી.ી.) ળાખા :  

 ખાનગી પ્રાથધભક ળાા (ગ્રાન્ટ લાી) અધ્માન ભહંદય, કરા ભશાધલદ્યારમ, પ્રામબગક ળાા, 
વસં્કૃત ાઠળાાના ગાયબફર,ભેડીક્રેઈભ અંગેના બફર  તથા યુલણીબફર ચકાવણી કયી બફર 
ાવ કયલા તથા ચેક યલાના સધુીની કાભગીયી. 

 ઈન્ડકે્ષ-ફીભા ંકમ્પ્યટૂય બફર તૈમાય કયી ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ કઢાલી બફર ચકુલણી કયલાની કાભગીયી. 
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જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયી લગટ-૧ 

 

૨.૪.૨  

 

અવધકાયીઓ/કભટચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વળક્ષણ વનયીક્ષક – ૪ (લગટ – ૨) લશીલટી અવધકાયી (લગટ – ૨)  એકાઉન્ટ ઓડપવય 

 
 
 
 
 
 

ભદદનીળ ધળક્ષણ ધનયીક્ષક(લગટ–૩) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ઓડડટય ગૃ – ૧ (લગટ–૩)(જી.ી.એપ.)   મખુ્મ કાયકુન (લગટ–૩)(લશીલટી) 
 
 
 
 
 
 

ઓડડટય ગૃ –(લગટ-૩) (જી.ી.એપ) ૧ ભશકેભ ળાખા (લગટ-૩)   

     ૨ ડશવાફી ળાખા (લગટ-૩) 
     ૩ યજીસ્ટ્રી ળાખા (લગટ-૩) 
     ૪ પ્રાથવભક ળાખા (લગટ-૩) 
     ૫ ભાધ્મવભક ળાખા (લગટ-૩) 
      
  

૬ ગાય ળાખા (લગટ-૩) 
૭ ફોડટ ળાખા(લગટ-૩) 
૮ જી.ી.એપ.ળાખા (લગટ-૩) 
૯  ળાખા (લગટ-૩) 
૧૦ આય.એભ.એવ.એળાખા 
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૨.૪.૩ 

વનણટમ પ્રડિમાની કામટદ્ધવત 

 

જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી કચયેીભા ં જુદી જુદી ળાખાઓ તાની પયજ અને વત્તાને આધાયે કામા કયે છે. 
કચેયીભા ંઆલતી ટારની નોંધ જે તે ળાખાભા ંઆલાભા ંઆલે છે. ળાખા નોંધ મકૂી મગ્મ ધનણામ અથે જે 
તે અધધકાયીને યજૂ કયે છે. અધધકાયીશ્રીના ધનણામની જાણ જે તે અયજદાય અને ળાાઓને કયલાભા ંઆલે છે 
વભગ્ર કચેયીના લડા જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી શમ છે. જે ગ્રાન્ટ ઈન એઇડ કડ, વેકન્ડયી એજ્ય.ુ એક્ટ, 
વેકન્ડયી એજ્ય.ુ યેગ્યરુેળન, જી.વી.એવ.આય. નાણાકીમ ધનમભ, ધળસ્ત ળેલા (લતાણકૂ અીર) ધનમભ, 
રેઝયી ધનમભ લગેયેને ધ્માને યાખી ધનણામ અાતા શમ છે. 
 

જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયી કચેયીભા ંઅયજીઓના ઝડી વનકાર ભાટેની વભમ ભમાટદા દળાટલત ુ ંત્રક : ળાાઓના 
કાભોના વનકાર : 

અ.ન. વલગત 
વનકાર કયલા ભાટેનો આેરો 

વભમ ળાાની કક્ષાએ 

જજ. વળ. અ. 
ની  કચેયીની 

કક્ષાએ 

કવભ.શ્રી 
ળાાઓની 
કચેયી ક્ક્ક્ષાએ 

૧. નલી ળાાની નોંધણીની અયજી નક્કી કયેર વભમ ભમાાદા --- 

ઓનરાઈન 
ગ.ુભા. અને 

ઉ.ભા ધળ. ફડાન ે

૨. ક્રધભક/લધાયાના લગાની દયખાસ્ત નક્કી કયેર વભમ ભમાાદા ૧૫ હદલવ ૨૦ હદલવ 

૩. લગા ઘટાડા અંગેની દયખાસ્ત ૩૧ ભી જુરાઈ શરેા ૨૦ હદલવ --- 

૪. એન.ઓ.વી. પ્રભાણત્ર ખારી જગ્મા ડ ેકે તયંુત જ ૩૦ હદલવ --- 

૫. બયતીની ભજૂંયી (ફશારી) ઈન્ટયવ્ય ૂ ંથમે હદન-૫ ભા ં ૩૦ હદલવ --- 

૬. 
વીધા ગાય મજનાભા ંદાખર 
કયલા અંગેની અયજીઓ 

વભમ ભમાાદા ણૂા થમે  

હદન-૧૫ ભા ં
૩૦ હદલવ --- 

૭. 
વયાવયી શાજયીની તટૂ દૂય કયલાની 
દયખાસ્ત 

૩૧ ભી ભે સધુી ૨૦ હદલવ ૨૦ હદલવ 

૮. 

ઉચ્ચત્તય ધળ. ક. કચેયી દ્વાયા થમેર 
ળાાઓની ખાતાકીમ ઓહડટ 
લાધંાઓ અંગ ેળાાઓની યજૂઆત 
અબબપ્રામવશ ઉચ્ચત્તયધળ. ક. 
કચેયીને ભકરલી. 

૩૦ હદલવ ૩૦ હદલવ ૪૫ હદલવ 

 
 
 
 
 
 

 



P a g e  | 13 

 

ફ : ળાાના કભટચાયીઓના કાભનો વનકાર 

અ.ન. વલગત 

વનકાર કયલા ભાટેનો 
આેરો વભમ 
ળાાની કક્ષાએ 

જજ. વળ. અ. ની  
કચેયીની 
કક્ષાએ 

કવભ.શ્રી 
ળાાઓની 
કચેયી ક્ક્ક્ષાએ 

૧. જી.ી.એપ. આખયી ઉાડ હદલવ-૩૦ હદલવ-૧૫ -- 

૨. 
જી.ી.એપ.ેળગી/અંળત:ઉાડ/આખયી 
ઉાડની અયજીઓ 

હદન-૭ હદન-૧૦ --- 

૩. વસં્થાઓ અંગનેી પહયમાદ હદન-૭ હદન-૨૦ --- 

૪. ગાય ધનધાાયણના ંકેવ  હદન-૧૫ હદન-૨૦ હદન-૩૦ 

૫. જુથ લીભાના દાલાઓન ધનકાર હદન-૭ હદન-૧૫ --- 

૬. 
કભાચાયીઓના ગાય ધવલામ અન્મ બફર 
જેલા કે ભેડીકર યીએમ્ફવાભેન્ટ, યજાઓનુ ં
યકડભા ંરૂાતંય, એહયમવા બફર, અન ેઅન્મ 

હદન-૭ હદન-૩૦ --- 

૭. સ્લૈચ્ચ્છક ધનવધૃત્ત અંગનેી અયજીઓ હદન-૭ હદન-૭ --- 

૮. જન્ભ તાયીખ સધુાયલા અંગનેી દયખાસ્ત હદન-૭ હદન-૨૦ હદન-૨૦ 

૯. ેન્ળન કેવ 

મતૃ્ય ુહકસ્વાભા ં૧ 
ભાવની અંદય 

ધનવધૃતની તાયીખથી ૧ 
લા ફાકી શમ ત્માયે 

હદલવ-૧૫ હદલવ-૧૫ 

 
ક : રોકોની અયજીઓનો વનકાર 

અ.ન. વલગત 

વનકાર કયલા 
ભાટેનો આેરો 
વભમ ળાાની 

કક્ષાએ 

જજ. વળ. અ ની  
કચેયીની કક્ષાએ 

કવભ.શ્રી 
ળાાઓની 
કચેયી ક્ક્ક્ષાએ 

૧. 

ળાાના યજજસ્ટયભા ંધલદ્યાથીઓના નાભ, 
જન્ભ તાયીખ, અટક લગયેેભા ં પેયપાય 
કયલાની અયજીઓ 

૭ હદલવ ૨૦ હદલવ 

કેમ્ યાખી 
ધનકાર 

કયલાભા ંઆલે 
છે. 

૨. 
ળાાઓના ધલરુદ્ધની નાગહયકની 
અયજીઓ ધનમભનવુાય ધનમભનવુાય 

પહયમાદની 
અગત્મતા 

ધ્માનભા ંરઈ 
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૨.૪.૪ 

કાભગીયીના વનકાર અથે પ્રસ્ટ્થાવત નોભવટ 
 કચેયી કામાદ્ધધત મજુફ કાભગીયી કયલાની શમ છે. 
 ગજુયાત વેલા લતાણકૂ ધનમભ (ધળસ્ત-અીર) ૧૯૭૧ મજુફ કભાચાયીઓને કાભગીયી કયલાની શમ 

છે. 
 ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કડ,ઉચ્ચત્તયભા. ધળક્ષણધાય, ભા.ધળધલધનમભની જગલાઈઓ રાગ ુડ ેછે. 
 કાયકનૂ વલંગા ભાટે હદલવ દયમ્માન ૧૮ ત્રન ધનકાર કયલાન શમ છે. 
 ઈન્લડા-આઉટલડા કરાકે યજના ૪૬૮ કાગ ઈન્લડા અને ૨૯૪ કાગ આઉટલડા કયલાના શમ છે. 
 કચેયીન વભમ ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦ શમ છે. 
 જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયીશ્રીની મરુાકાતન વભમ વભલાય અને ગરુુલાય ૧૧:૦૦ થી ૪:૦૦ 

 

૨.૪.૪ (ફ) 
વસં્ટ્થાકીમ રક્ષમાકંો (લાવિક) 

ક્રભ પ્રવધૃત્ત ણૂા થમેર કામા નાણાકીમ રક્ષ્માકં નોંધ 

૧ 
ઈ.ડી.એન : ૧૭ ભપત ાઠય સુ્તક યુા 
ાડલા ફાફત 

૧૦૦% - -  

નોંધ: ગજુયાત યાજ્મ ાઠમસુ્તક ભડં ગાધંીનગય દ્વાયા વીધા જ બયેર ઇન્ડકે્ષ મજુફ ળાાધલકાવ વકુંર 
ભાયપત અનદુાધનત અને વયકાયી ભા.અને ઉ.ભા ળાાઓના ંધલદ્યાથીઓને ભપત ાઠય સુ્તક યુા 
ાડલાભા ંઆલે છે.  
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૨.૪.૪ (ખ) 
 

દયેક પ્રવવૃત્ત ભાટે વભમની રૂયેખા 
જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયી કચેયીભા ંઅયજીઓના ઝડી વનકાર કયલા ભાટેની વભમ ભમાટદા દળાટલત ુ ંત્રક 

િભ વલગત 
કામટપતૂટતા ભાટેના 
ડદલવોની વખં્મા 

જલાફદાય 
અવધકાયી 

પડયમાદ 
વનલાયણ 
અવધકાયી 

૧ 
નલી ળાા નોંધણી અયજી વરગં્ન કચેયીના ં

ધનમભનવુાય 
-- જજ.ધળ.અધધકાયી 

૨ ક્રધભક લગા લધાયા ભાટેની દયખાસ્ત    

૩ લગા ઘટાડા ભાટેની દયખાસ્ત ૨૦ હદલવ   

૪ ના ંલાધંા પ્રભાણત્ર ૩૦ હદલવ   

૫ બયતી ની ભજૂંયી / ફશારી ૩૦ હદલવ   

૬ 
વીધા ગાય મજનાભા ં દાખર કયલા અંગેની 
અયજી 

૩૦ હદલવ   

૭ વયાવયી શાજયીની તટૂ દૂય કયલાની દયખાસ્ત ૨૦ હદલવ   

૮ ળાાઓને ગ્રાન્ટને રગતી ભાગણીઓ ૩૦ હદલવ   

૯ 

કધભશ્નયશ્રી ળાાઓની કચયેી, ગાધંીનગય દ્વાયા 
થમેર ળાાઓના ખાતાકીમ ઓહડટ લાધંાઓ 
અંગે ળાાની યજૂઆત, અબબપ્રામ વશ 
કધભશ્નયશ્રી ળાાઓની કચેયી, ગાધંીનગય 
ભકરલા અંગ ે

૩૦ હદલવ   

૧૦ આય.ટી. ઈ. પ્રલેળ 

પ્રા. ધળ. ધનમાભક 
દ્વાયા નક્કી થમેર 

વભમભમાાદા મજુફ 

ધળ.ધન.  
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જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયી કચેયીભા ંકભટચાયીઓના કામોનો વનકાર કયલા ભાટેની વભમ ભમાટદા દળાટલત ુ ંત્રક 

િભ વલગત 

કામટપતૂટતા 
ભાટેના ડદલવોની 

વખં્મા 

જલાફદાય 
અવધકાયી 

પડયમાદ 
વનલાયણ 
અવધકાયી 

૧ 
જી.ી.એપ.ેળગી/અંળત:ઉાડ/ઉાડની 
અયજીઓ 

હદન-૧૦ ઓ. ગૃ -૧ જજ.ધળ.અ. 

૨ 
વસં્થાઓ અંગનેી પહયમાદ 

ધનમભનવુાય 
લગા-૨ કક્ષાના 

અધધકાયી 
 

૩ ગાય ધનધાાયણના ંકેવ હદન-૨૦   

૪ 

જુથ લીભાના દાલાઓન ધનકાર 

હદન-૧૫ 

લશીલટી 
અધધકાયી/ મ.ુ 

કાયકુન 

 

૫ 

કભાચાયીઓના ગાય ધવલામ અન્મ બફર જેલા 
કે ભેડીકર યીએમ્ફવાભેન્ટ, યજાઓનુ ં યકડભા ં
રૂાતંય, એહયમસૌા બફર, ેળગીઓ અને અન્મ 

હદન-૩૦   

૬ સ્લૈચ્ચ્છક ધનવધૃત્ત અંગનેી અયજીઓ હદન-૭   

૭ જન્ભ તાયીખ સધુાયલા અંગનેી દયખાસ્ત હદન-૭ (કેમ્)   

૮ ેન્ળન કેવ ૧૫   

 

૨.૪.૫ 

કભટચાયીઓના ોતાના કામો, વનમભો, વલવનમભો સચૂનાઓ, શાથોથી અને યેકડટઝ 

ભશકેભ ળાખા 
િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧ 

કચેયીના તભાભ કભાચાયીઓની યજા, ઈજાપા, 
એર.ટી.વી. ચાર્જ 

૧. ગજુયાત ધવધલર વધલિવ (ે) રૂલ્વ-૨૦૦૨ 

૨. ગજુયાત ધવધલર વધલિવ (ેન્ળન) રૂલ્વ-૨૦૦૨ 

૩. ગજુયાત ધવધલર વધલિવ (રીલ) રૂલ્વ-૨૦૦૨ 

૨ 
ગાય હપક્વેવન અંગેની કાભગીયી નાણા ંધલબાગ ઠયાલ ક્રભાકં : ીજીઆય ૧૦૮૧-

૧૧૪૨-લ-તા. ૬-૪-૯૦ 

૩ 

જજ.વળક્ષણાવધકાયીશ્રીની યજાઓ, પ્રલાવ ડામયી, 
કધભળનયશ્રીની ભજૂંયી ભાટે ભકરલી. 
 

--- 

૪ 
જજ.વળક્ષણાવધકાયીશ્રીની યજાઓ, પ્રલાવ ડામયી, 
ભજૂય કયલી 

--- 

૫ તભાભ ફાફતની ધભટીંગ અંગેની કાભગીયી --- 

૬ કધભળનયશ્રી તયપથી ભાગંેરી ભાહશતીઓ ભકરલી --- 
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૭ 
ખાનાગી આશલેાર રગતી કાભગીયી વાભાન્મ લશીલટી ધલબાગન ઠયાલ ક્રભાકં 

ખશર/૧૦૮૯/ક/તા.૩૧-૩-૮૯ 

૮ 
વેલાથી/નોંધથી તૈમાય કયલી અન ે નોંધ 
કયલી તેભજ અન્મ આનવુાબંગક કાભગીયી 

--- 

૯ શગંાભી જગ્માએ ચા ુયાખલા ફાફતે --- 

 

ભાધ્મવભક ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧ 

૧. નલી ભાધ્મધભકઅને ઉચ્ચત્તય ભાધ્મધભક 
ળાા ળરૂ કયલા 
૨. નલી ભાધ્મધભક અન ેઉચ્ચત્તય ભાધ્મધભક 
ળાાની નોંધણી 
૩. લગા લધાય 

૧. ધળ.ધલ.ઠ.ક્રભાકં: 
ઉભળ/૧૨૯૫/ઈએભઆય/૬૩/ગ/૧/તા.૩૧-૧-૬૯ 

૨. ધળ.ધલ.ઠ.ક્રભાકં: ઉભળ/૧૨૯૫/ઈએભા 
આય/૬૩/ગ/૧/તા.૧-૧૦-૯૭ 

૩. ધળ.ધલ.ઠ:ક્રભાકં. ઉભળ/૧૨૯૫/૪૫૬/ગ/૧/તા.૨૮-
૪-૯૯ ગ.ુભાધ્મધભકધળ. ધલધનમભ ૧૯૬૪ 

૨ ક્રધભક લગા લધાય ઉય મજુફ 

૩ 

આચામા હપકવેળન નાણા ંધલબાગન તા.૫-૧-૬૫ ન ઠયાલ ૪૫(ક)(૧)ની 
જગલાઈઓ ધળ.ધલ.ફભળ/૧૩૨૦૦/૧૧૦૨/ગ તા.૧૯-
૬-૨૦૦૪ તેભજ લખત લખતના સધુાયા. 

૪ 
ફઢતી ગાય હપકવેળન ધળ.ધલ. ઠ.ક્રભાકં ફભળ/૧૩૮/૩૬૪/(૯૭)ગ તા.૨૦-૧૦-

૧૯૯૯ 

૫ 
ઉચ્ચત્તય ગાય ધયણ નાણા ંધલબાગના ંઠ.ક્રભાકં ગય/૧૧૯૪/૪૪ ગ તા.૧૬-

૮-૧૯૯૪ તેભજ લખત લખતના ઠયાલ 

૬ 
સુયલાઈઝય એરાઉન્વ ગ.ુભા.અને ઉ.ભા.ધળ.ફડા, ગાધંીનગયના ફ-૧ 

/ભળફ/સુ/૧૪૮૪૭ તા.૨૦-૯-૯૬ 

૭ 
ચાર્જ એરાઉન્વ નાણા ધલબાગના ંઠ.ક્રભાકં એવએવી/૧૦૨૦૦/૩૪૫/અ 

તા.૨૮-૨-૨૦૦૦ 

૮ 
ડુપ્રીકેટ વેલાથી નાણા ધલબાગના ંઠ.ક્રભાકં ફભળ/૧૦૦૩/૭૨/ગ તા.૧૭-

૧-૦૫ 

૯ 
કમ્પ્યટૂય હયચમ ધલમની ભજૂંયી ગ.ુભા.અને ઉ.ભા.ધળ.ફડા, ગાધંીનગયના ત્ર 

ક્ર.ભઉળફ/શ/વળંધન/૨૬૨૫૦ તા.૨૦-૫-૦૪ 

૧૦ 

ળાા સ્થ પેયપાય ધળ.ધલ.ના ભળફ/૨૦૦૨/૨૦૨૦૩/છ તા.૨૬-૩-૦૩ 

ગ.ુભાધ્મધભકધળ. ધલધનમભ-૧૯૭૪, કચેયી કામા દ્ધધતન 
અભર કયલાભા ંઆલ ેછે. 

૧૧. 
યાજ્મ ાહયતધક એલડા કધભટી યચના કયી યાજ્મ ાહયતધક એલડાની દયખાસ્ત 

પ્રા.ધળ.ધનમાભકશ્રી,ગાધંીનગયને ભકરલાભા ંઆલે છે. 



P a g e  | 18 

 

 
 

ગ્રાન્ટ ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧ 
બફનવયકાયી ભા. ળાાઓન ેધનબાલ ગ્રાન્ટની 

ચકૂલણી 

ગ્રાન્ટ ઈન એઇડ ૧૯૬૪-૯૦ (૧) ની જગલાઈ મજુફ 
ધનબાલ ગ્રાન્ટ ચાય શપ્તાથી ભજૂંય કયી અને ભજુય 
થમેર ગ્રાન્ટના ળાખા તયપથી યજુ થતા બફર કાઉન્ટય 
વશી કયી ધતજયીભા ંયજૂ કયલા અને ચકૂલણુ ંકયવુ.ં 
ગ્રા.ઈ.એ ૧૯૬૪-૯૦ (૨) (૯૧) (૯૨) (૯૩) ની 
જગલાઈ તથા વયકાયશ્રીના લખત લખતના ઠયાલ 
અને હયત્રની જગલાઈ મજુફ ચકુલેર એડલાન્વ 
ગ્રાન્ટની ગણતયી કયાલી ગ્રાન્ટ વયબય કયલી. 
કધભળનય કચેયી, એ.જી કચેયી દ્વાયા તથા ઓહડટ 
અન્લમે ળાાઓ ાવેથી યજૂઆત ભેલી વફંધંીત 
કચેયીને યજુ કયી અને યજૂઆતના અંતે અભાન્મ થતી 
યકભની લસરુાત કયલી. 
આ ઉયાતં ઉયક્ત કાભગીયીના હયણાભ સ્લરૂ આ 
કચેયી વાભે થતા કટા કેવભા ંગ્રા.ઈ. કડ ૧૯૬૪ અને 
રાગ ુ ડતા ઠયાલની જગલાઈ મજુફ ેયાલાઈઝ 
હયભાકાવ વયાકાયશ્રી અને આ કચેયી લતી યજૂ કયલા.  

 

વનયીક્ષણ ળાખા 
 

િભ વલમ જલાફ 

૧. ળાાઓના લાધિક ળૈક્ષબણક  ધનયીક્ષણ 

ભાધ્મધભક ધળ. ફડા અધધધનમભ ૧૯૭૨/૧૯૭૪ 
ધલધનમભ ૧૯૭૪ તથા ગ્રા.ઇ.એ. કડ મજુફ  

૨. ળાાઓની આકસ્સ્ભક મરુાકાત 

૩. 
સ્થ તાવ (નલી ળાા, લગા લધાય, ક્રધભક 
લગા લધાયા પહયમાદ અન્લમે તાવ) 

૪. 
જાશયે યીક્ષા ભાધ્મધભક ધળ.ફડા, યા..ફડા, 
તેભજ અન્મ યીક્ષા કાભગીયી 

ગ.ુ ભા ંઅને ઉચ્ચત્તય ભા. ધળ. ફડા તથા યા..ફડા 
દ્વાયા પ્રધવદ્ધ થતા એક્ળન પ્રાન લખત લખતના 
સચૂનાઓ મજુાફ 

૫. 
ળૈક્ષબણક  બફનળકૈ્ષબણક  કભાચાયીઓની ઇન 
વધલિવ તારીભભા ંલગા વચંારકની કાભગીયી. 

ધળ. ધલબાગ દ્વાયા સ્થાધત મજના અંતગાત  
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ેન્ળન ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. ેન્ળન 

૧.ધળ.ધલ.ઠ ક્ર./એવએવેન/૩૪૭૦-૪૧૮૪-જી તા.૨૧-
૧૨-૭૧ બફનવયકાયી ભાધ્મધભક ળાાઓના 
કભાચાયીઓને ેન્ળન મજનાન રાબ આલા અંગે. 
૨.ધળ.ધન.ન ત્ર ક્રભાકં ૧૮-ભકળ-ેન ી એપ –ઘ 
તા.૨૫-૭-૭૪ 

૩.ેન્ળન કેવન ધનકાર ગજુયાત મલુ્કી વેલા (ેન્ળન) 
ધનમભ ૨૦૦૨ ધનમભ ૧૩૮ અન્લમે સધુાયેર 
ના.ંધલ.વ.યી તા.૨૩-૩-૨૦૦૦ થી અભરભા ંઆલતા 
ેન્ળન ેવાભા ંદળાાલેર ધલગત અનવુાય છે. 

૨. સ્લૈચ્ચ્છક ધનવધૃત્ત 

૧. ઠ. તા.૩-૨-૯૮ ન ઠ.ક્ર.એનલીએન/૧૦૭૮-૩૯૬-
૫ વયકાયી કભાચાયીઓની ૨૦ લાની નકયી ફાદ 
સ્લૈચ્ચ્છકધનવધૃત્ત 

૨. ના.ંધલ.ઠ.ક્ર.એનધલએન/૧૦૭૦/૩૧૫૮ જે. તા.૮-
૧૦-૭૦ 

૩. ના.ંધલ. તા. ૨૬-૮-૭૧ ના ંઠ.ક્ર 
નાલન/૧૦૭૦/૨૬૯૯ 

૩. કાભચરાલ ેન્ળન/ગ્રેજ્યએૂટી 
નાણા ંધલ.વ.ઠ.ક્ર. ડીીી/૧૦૯૯-ડી-૧૩૧ (૧) ી 
તા.૨૩-૬-૨૦૦૦ 

૪. યશભેયાશ ે

૧.વા.લ.ધલ.ઠ.ક્ર બયત/૨૧૯૭ તા.૧૦-૩-૨૦૦૦ 

૨. વા.લ.ધલ. ગાધંીનગયના ઠ.ક્ર 
બયત/૧૦૨૦૦૪/૩૫૦ તા.૧૫-૬-૦૪ 

પ્રલતાભાન ધનમભનવુાય ઉચ્ચક વશામની ચકૂલણી 
 

યીક્ષા કાભગીયી 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. ધલદ્યાથીઓના પ્રલેળ ભાટેની ળયત 
ગ.ુભાધ્મધભકધળ. ધલધનમભ ૧૯૭૪ ધલધનમભ ૧૨ (૧) 
મજુફ 

૨. ળાા છડયાનુ ંપ્રભાણત્ર ધલધનમભ – (૧૩) મજુફ 

૩. ધ. ૧૦ - ૧૨ ના ંળાા પેયફદરીના ગ.ુભાધ્મધભક ધળ. અને ઉચ્ચત્તય ભા. ફડા ગાધંીનગયના 
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હકસ્વાભા ંભજૂયી ફાફત ત્ર ક્ર. ૦૧/૨૦૦૪ ભઉભળફ/ગ/ટે-૬/૨૫૪૧ 
તા.૧૫-૩-૦૪ 

૪. 
ભાધ્મધભક પ્રભાણત્રના ડુપ્રીકેટ ગણુત્રક 
– પ્રભાણત્ર/ સ્થાતંય પ્રભાણત્ર/ 
કાભચરાલ પ્રભાણત્ર ભેલલા સચૂન 

ગ.ુભાધ્મધભક અને ઉચ્ચત્તય ભા.  
ધળ.ભઉભળફ/ઈ/તા.૨૧-૫-૦૪ 

૫. 
ળાાઓભા ંધલદ્યાથીઓની શાજયીની તટૂ 
ભજૂંય કયલા ફાફત 

ગ.ુભાધ્મધભક ધળ. અને ઉચ્ચત્તય ભા. ફડા ગાધંીનગયના 
ત્ર ક્ર. ભઉભળફ/ગ/ટે-૬/૨૫૪૧ તા.૧૫-૩-૦૪ 

૬. 
ઉચ્ચત્તય ભા. ધલબાગભા ંપ્રલાશ ફદરલા 
ફાફત 

વયકાયશ્રીના ધળ.ધલ ઠ. ક્ર ઉભળ/૧૧૨૦૦૨-૧૩૭૧-ગ-
૧ તા.૧૧-૭-૨૦૦૨ 

૭. 
ઉચ્ચત્તય ભા. કક્ષાએ ધલ.પ્ર ભાથંી વા.પ્ર ભા ં
પ્રલેળ ભેલલા ફાફત 

ગ.ુભાધ્મધભક ધળ અને ઉચ્ચત્તયભા ંફડા ગાધંીનગયના 
ત્ર ક્ર. ભઉભળફ/વળંધન/૨૬૫૦ તા.૧૩-૬-૨૦૦૫ 

૮. 
ધલ.પ્ર. ધ-૧૧ ભા ંએ. ગૃ યાખેર 
ધલદ્યાથીઓન ેધ-૧૧ ભા ંફી. ગૃભા ંપ્રલેળ 

ધલ.પ્ર એ-ગૃ હયત્ર ગ.ુભાધ્મધભક ધળ અને 
ઉચ્ચત્તયભા ંફડા ગાધંીનગયના ત્ર ક્ર. 
ભઉભળફ/વળંધન/૨૬૫૦ તા.૧૩-૬-૨૦૦૫ 

૯. 
ધલ.પ્ર.ઉચ્ચત્તય ભા. ધલબાગના ધલમ 
ભાખાભા ંપેયપાય ફાફત 

વયકાયશ્રીના ધળ.ધલ ઠ. ક્ર ઉભ-૧૧૨૦૦૪/૩૨૫/ગ-૧ 
તા.૨૫-૫-૨૦૦૪ 

૧૦. 
ધ-૧૧ વા.પ્ર ાવ થમેર ધલદ્યાથી નૂ: ધ-
૧૧ ધલ.પ્ર ભા ંફેવી ળકે તે ભાટે સ્ષ્ટ્ટતા 

ધલ.પ્ર. એ-ગૃ હયત્ર ગ.ુભાધ્મધભક ધળ.અને ઉચ્ચત્તય 
ભા. ફડા ગાધંીનગયના ત્ર ક્ર. 
ભઉભળફ/વળંધન/૨૬૨૫૦ તા.૧૩-૬-૨૦૦૫ 

૧૧. 
ળાા યજજસ્ટયભા ંજન્ભ તાયીખ નાભ 
લગેયેભા ંપેયપાય કયલા 

ગ.ુભાધ્મધભકધળ. ધલધનમભ ૧૯૭૪ ધલધનમભ ૧૨ (ક) 
(૧) મજુફ 

૧૨. 
ળૈક્ષબણક  દસ્તાલેજભા ંભાતાનુ ંનાભ ઉભેયલા 
ફાફત ે

વયકાયશ્રીના ધળ.ધલ ઠ. ક્ર ી.આય.ઈ. ૧૨૦૨-૮૩૪-ક 
તા.૨૪-૨-૨૦૦૫ 

૧૩. જી.વી.વી.ટાઈયાઈટીન્ગ યીક્ષા  

આ યેક્ષા યા..ફડા, ગાધંીનગય શાર નલેમ્ફય-
એધપ્રર ભા ંમજામ છે. 
ાત્રતા: 
ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક  રામકાત તેભજ ઉંભયના ફાધ 
ધલના કઈ ણ ઝડની યીક્ષા વરગ્નતા પી બયેર 
શમ તેલી વસં્થા ભાયપતે આી ળકળે. 

૧૪. યાષ્ટ્રીમ પ્રધતબા ખજ યીક્ષા (એન.ટી.એવ.) 

ન્ય ુહદલ્શી વચંાબરત આ યીક્ષા યા..ફડા, ગાધંીનગય 
દ્વાયા નલેમ્ફયભા ંમજાઈ છે. 
ાત્રતા: 
ધ-૧૦ ભા ંઅભ્માવ કયતા શઈ અને ધ-૧૦ ની 
યીક્ષાભા ફેવનાય શઈ તેલા ઉભેદલાય યીક્ષા આી 
ળકળે. લધભુા ંફે કે ત્રણ લા શરેા ધ-૭/ ૮ છી 
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ળાા છડી દીધેર શમ તેલા ધલદ્યાથીઓ યીક્ષાભા 
બાગ રઈ ળકાળે. 
સ્ષ્ટ્ટતા:- 

૧૫ થી ૨૦ લા શમ તથા ધ-૧૦ યીક્ષા ખાનગી 
ધલદ્યાથી તયીકે (એક્વટનાર) ઇચ્છા ધયાલત શઈ અને 
ગ.ુભા ંધળ ફડા, લડદયા ખાતે યજજસ્રેળન ભેલરે શલ 
જઈએ  

૧૫. 
કેદીઓના ફાકને ળૈક્ષબણક  વગલડ યૂી 
ાડલા ફાફત 

વયકાયશ્રીના ધળ.ધલ ી.આય.ઈ. ૧૧૦૪ ઠ. ક્ર 
વીવી/૭૦૫/ક તા.૧૯-૨-૨૦૦૫ 

૧૬. 
બફનવયકાયી ભાધ્મધભક અન ેઉચ્ચત્તય 
ભાધ્મધભક ળાાઓના કભાચાયીઓના 
યાજીનાભા ંફાફત 

ગ.ુભાધ્મધભકધળ. દ્વાયા ૧૯૭૨ ની કરભ ૩૬ (૪) 
અન્લમ ે

૧૭. 

ભધ્મસ્થ વયકાય પ્રેહયત મજના 
ભાધ્મધભકળાાના ધ-૯ અને ૧૦ ભા ંવસં્કૃત 
ધલમના ઉત્તેજન ભાટે આલાભા ંવસં્કૃત 
સ્કરયળી 

વયકાયશ્રીના ત્રાકં એપ/૩-૧/૨૦૦૪ એવ.કે.ટી 
૧/૨૭-૧-૨૦૦૪ અન્લમે ધ-૯ અને ૧૦ ભા ંવસં્કૃત 
ધલમના વથી લધ ુગણુ ભેલેર શમ તેલા એલડા 
ાત્ર ધલદ્યાથીઓને રૂ.૨૫૦/- પ્રધત ભાવ રખેે. 

૧૮. ઈ.ફી.વી.પી ભાપી મજના ળાા/કૉરેજ 
વયકાયશ્રીના ઠ. ક્ર ઈફીવી/૧૦૭૩/૨૯૫૦૧/ઘ 
તા.૨૯-૬-૭૭ 

૨૨. 
બફન આહદલાવી ધલસ્તાયભા ંભાધ્મધભક 
ળાાઓભા ંગાઈડન્વ કનાય, વ્મલવામી 
ભાહશતી કેન્ર સ્થાલા અને ગ્રાન્ટ આલા. 

વયકાયશ્રીના ધળ.ધલ.ઠ.ક્ર. ફભળ/૧૦૮૫/૫૫૭૯૮/ગ-૧ 
તા.૧૪-૫-૮૬ 

૨૩. 
યાષ્ટ્રીમ વેલા મજના ખાવ ધળબફય 
પ્રવધૃત્ત/ધનમધભત પ્રવધૃત્ત 

અંળત: કેન્ર યુસ્કૃત મજના 

 

ડામયેક્ક્ટ ેભેન્ટ ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. 

ધળ.ધલ. ના ં હયત્ર અનવુાય બફનવયકાયી 
ભાધ્મધભક અને ઉચ્ચત્તયભા ં ળાા ભાન્મ 
પ્રા.ળાાઓના વસં્કૃત ાઠળાાઓ પ્રાન 
મજનાભા ં વભાલરે ળાાઓ પ્રામબગક 
ળાાઓ વર્જન આટાવ રકર ફડીઝ 
અધ્માન ભહંદયની ળાાઓ ઉયક્ત 
તભાભ બફર તથા એહયમવાભજૂંય કયી 
ચકૂલણી કયલી. 

-ધળ.ધલ.વીધા ગાય મજના તા.૧-૪-૭૯થી અભરભા ં
ધળ.ધલ. ના ં તા.૧૬-૬-૯૦ના ઠ.ક્ર.ફભય/૧૧૮૩-૨૦૯૧ 
ચ ળાાઓના – ધળ.ધલ. ના ં પેક્વ-૧૦૮૭-૬૦-૧૯૪-
ગ૧/૧/૯૧ ના ંઠયાલ અનવુાય વીધા ગાય 

૨. જુથ લીભ ળાાઓની કાતની વી.ધલ.ઠ.ક્ર.એભઆઈએવ-૧૧૮૪/૬૪૭૭૩-કેએચ 
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એર.આઈ.વી. કચેયીને એધપ્રરભા ં ચકુલણી 
તથા કભાચાયીઓન ે જુથ લીભાના નાણાનંી 
ચકૂલણીની કાભગીયી 

તા.૨૧-૧-૮૫થી અભરભા ં લખત લખતના સધુાયા 
અન્લમે.  

૩. જુદા જુદા પ્રકાયની ભાહશતી લશીલટના ંધનમત ત્ર અનવુાય 

૪. વદય પ્રભાણે ધનમત ત્રકભા ંખચાત્રક વયકાયશ્રીના ંનાણાકીમ ધનમભની જગલાઈ અનવુાય 
૫. લાધિક ફજેટના ંઅંદાજ આઠ ભાધવક ફજેટ વયકાયશ્રીના ંનાણાકીમ ધનમભની જગલાઈ અનવુાય 

૬. 
એ.જી. યાજકટ કચેયી વાથે ખચાના લાઉચય 
ભેલણાની કાભગીયી 

વયકાયશ્રીના ંનાણાકીમ ધનમભની જગલાઈ અનવુાય 

૭. 
વ્મ.લેય, અને ઈન.ટેક્ષ વયકાયશ્રીના શડે 
પ્રભાણે ચકૂલણી ચરણથી ગાય વાથે  

વયકાયશ્રીના ંનાણાકીમ ધનમભની જગલાઈ અનવુાય 

૮. 
જી.ી.એપ. ળાખાને કાતની ભાહશતી ૧/૪/૭૯થી ેન્ળન મજના અન્લમે અભરભા ંઆલરે 

છે. 

૯. 
નલા ધનભણ ૂકં ાભેર કભાચાયીઓને એમ્પ્રઈ 
નફંય પાલણી 

ઈન્ડકે્ષ-ફી અન્લમે બફરની પ્રથા અભરભા ંઆલતા 

૧૦. અગત્મના તભાભ યજજસ્ટય ધનબાલલા -- 

૧૧. 
ગાય અંગે થમેર કટા કેવની અદ્યતન 
ભાહશતી 

ીટીળન મજુફ 

 
 

ડશવાફી ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. 
કચેયીના તભાભ અધધકાયી/કભાચાયીના તભાભ 
પ્રકાયના બફર ફનાલલા તથા તેની ચકૂલણા 
ફાફતે કાભગીયી 

મુફંઈ ધતજયી ધનમભ અન્લમે જી.ટી.આય. પભાભા ં
બફર ફનાલલા 

૨. કેળબકુ યજજસ્ટય ધનબાલલા -- 

૩. 

કચેયીના તભાભ અધધકાયી/કભાચાયીઓના 
જી.ી.એપ. ધનબાલલાની તભેજ ભાગંણી અયજી 
આલે ત્માયે તેભજ તેનુ ં બફર ફનાલીને ભાગંરે 
યકભની ચકૂલણી કયલા અંગે. 

જી.ી.એપ. રૂલ્વ મજુફ 

૪. 
કચેયીના સ્ટેળનયી, ભેજ ડામયી, કેરેન્ડય અંગેના 
ઈન્ડને્ટ વભમવય ભકરી તે ભેલલા તથા તેની 
લશેંચણી કયલી. 

-- 

૫. 
કચેયીનુ ંડડેસ્ટક આઈટભનુ ંડડેસ્ટક તથા અન્મ 
યજજસ્ટય ધનબાલલા 

-- 
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જી.ી.એપ ળાખા 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. 
જી.ી.એપ. હશવાફ ધનબાલલા અને વ્માજ ગણતયી 
કયી સ્રી આલી. 

લખત લખત વ્માજના ટકા(%) જાશયે કયલાભા ં
આલે તે મજુફ. 

૨. 
જી.ી.એપ ઉાડ તેભજ ેળગી અંગનેી 
કાભગીયી  

જી.ી.એપ -૧૪(ક) ૧૩(૧) તેભજ વયકાયશ્રીના 
લખત લખતના ઠયાલ મજુફ 

૩. રીંક ઇન્સ્મયન્વન ેરગતી કાભગીયી -- 

૪. 
કભાચાયીઓના ાટા પાઈનર, લમ ધનવધૃત્ત, 
સ્લૈચ્ચ્છક ધનવધૃત્ત અને અલવાન ાભેર 
કભાચાયીના આખયી ઉાડ અંગેની કાભગીયી. 

-- 

૫. 
વશામક અનદુાન રેતી ખા.પ્રા.ળાાઓના 
કભાચાયીઓના જી.ી.એપ. અંગેની કાભગીયી. 

ગ.ુવ.ઠ.ક્ર. ખળ/૧૧૦૧/વી.વી./૩૨૪-
ચ/વબચલારમ ગાધંીનગયના તા.૬-૪-૨૦૦૨ 
અન્લમ ે

૬. 
જી.ી.એપ. કાત અને ધવરકનુ ં ભેલણુ ં કયવુ ં
તેભજ કેળ બકૂ ભેલણી  

-- 

૭. 
કેળ બકૂ, યજભે, ખાતાલાશી, બ્રડ વીટ, રજેય 
યજજસ્ટય ધનબાલલા  

-- 

૮. 
તા.૧-૪-૨૦૦૫ થી અભરભા ંઆલેર નલી લધધિત 
ેન્ળન મજના કભાચાયીઓની  દયાખાસ્ત 
ડી.ી.ી કચેયીભા ંભકરલાની કાભગીયી. 

ગ.ુવ.નાણા ધલબાગના ઠ.ક્ર 
નમન/૨૦૦૩/જીઓઆઇ/૧૦/ી તા.૧૮-૩-
૨૦૦૫ અન્લમે 

 

પડયમાદ ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. ધલદ્યાદી મજના 
પ્ર.ધળ.ધન. ગાધંીનગયના 
ત્રાકં.૨૯/લવ/૧/૨૦૦૨/૧/૨૦૦૨/છ/ગજુય/૭
૩૫૫-૪૪૦ તા.૨૨-૪-૨૦૦૨ ના ંહયત્ર અનવુાય 

૨. હરબ્યનુર  તેભજ શાઈકટા અંગેની કાભગીયી 

વાભેલાાની યજૂઆત અને આ કચેયીએ કયેરી 
કામાલાશીને ધ્માને રઈ ક્ષકાય તયીકે કડ એકટ 
યેગ્યરુેળન અને વયકાયશ્રીના લખત લખતના ઠયાલ 
હયત્ર ધ્માને રઈ ેયાલાઈઝ હયભાકાવ આલા. 

૩. પહયમાદ રકદયફાયના પ્રશ્ન 

જાશયે જનતા તેભજ ળાાઓ તયપથી આલેર 
પહયમાદન અભ્માવ કયી વયકાયશ્રીના લખત લખતના 
ઠયાલ હયત્ર તેભજ કડ એક્ટ અને યેગ્યરૂેળનને 
જગલાઈઓ ધ્માન ેરઈ પહયમાદન ધનકાર કયલ. 
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યજીસ્ટ્રી ળાખા 
 

િભ કાભગીયી આધાય, વદંબટ 

૧. ઇનલડા ધલબાગ 

-વયકાયી અને બફનવયકાયી ત્ર સ્લીકાયલાભા ંઆલ ેછે. 
-વયકાયી યજજસ્ટય અને બફન વયકાયી યજજસ્ટયભા ં
નોંધલાભા ંઆલે છે. 
-ત્ર રાગ ુડતી ળાખાભા ંભકરાલાભા ંઆલે છે. 
-કચેયી કામાદ્ધધત મજુફ કામાલાશી કયલાભા ંઆલે છે.   

૨. આઉટલડા ધલબાગ 

-ળાા દ્વાયા વયકાયી અને બફનવયકાયી ત્ર ય થમરે 
કામાલાશી ફાદ ત્ર યલાના કયલાભા ંઆલે છે. 
-ત્ર રૂફરૂ અથલા સ્ટ દ્વાયા યલાના કયલાભા ંઆલે છે. 
-કચેયી કામાદ્ધધત મજુફ સ્ટેમ્ના હશવાફ યાખલાભા ં
આલે છે. 
-સ્ટેમ્ યજજસ્ટય ધનબાલલાભા ંઆલે છે.  
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૨.૪.૬ 

હનમતં્રણભા ંશમ તલેા દસ્કતાલજેના પ્રકાય 

A Statement of the categories of documents that are held by it or under its control; 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયી કચેયીભા ંલડી કચેયી (કહભળનયશ્રી ળાાઓની કચેયી) દ્લાયા, હળક્ષણ હલબાગ દ્લાયા ગજુયાત ભાધ્મહભક અન ે

ઉચ્ચત્તય ભાધ્મહભક હળક્ષણ ફડડ દ્લાયા હનમત થમેર હલહલધ કાભગીયીના યહજસ્કટય, ત્રક, હનમત થમેર અયજી ત્રક, ભાહશતી ત્રક, 

ભાગડદળડક વૂચનાઓ, ચેકહરસ્કટ, રાબાથી વંસ્કથા (ળાાઓ) તભેજ હલહલધ કાભગીયી શેતુવય વંકામેર વંસ્કથાઓ ભાટ ેઉરબ્ધ શમ 

છે. 

 

કચયેીભા ંઉરબ્ધ તભાભ ત્રક (યકેડડઝ) ની માદી 
 

િભ ળાખા 
દસ્ટ્તાલેજોનો 

પ્રકાય 
ત્રકની વલગતો અને તેને રગતી જરૂયી ભાડશતી 

૧. ભાધ્મધભક ળાખા પાઈર ૧.એન.ઓ.વી. ની પાઈર 

૨.લગા ઘટાડાની પાઈર 

૩.લગા લધાયાની પાઈર 

૪. બયતી-ફશારી પાઈર 

૫.પાજર ધળક્ષકની પાઈર 

૬.યાજીનાભાની પાઈર 

૭.યુા ગાયભા ંવભાલલાની પાઈર 

૮.નલી ળાાની નોંધણીની પાઈર  

૯. અગં બથ્થાની પાઈર 

૧૦.ઘયબાડા બથ્થાની પાઈર 

૧૧.ધ-૧૧ ધલ.પ્ર પ્રલેળ અંગેની પાઈર 

૧૨.નાભ,અટક, જાધતની સધુાયા પાઈર 

૧૩.વયાવયી શાજયીની પાઈર 

૧૪.સુયલાઇઝય ધનભણ ૂકં પાઈર 

૧૫.ળાા ભડંના નાભ, સ્થ પેયપાયની પાઈર 

૧૬.આંકડાકીમ ભાહશતીની પાઈર 

૧૭.તભાભ પ્રકાયની પહયમાદની પાઈર 

૧૮.કટા કેવની પાઈર   

૨. ગ્રાન્ટ પાઈર ૧.ધનબાલ અનદુાન શપ્તા ચકૂલણીની પાઈર 

૨.એ.જી. / ડી.ઈ. યીકલયીની પાઈર 

૩.અન્દાજત્રકની પાઈર 

૪.ખચાત્રકની પાઈર 

૫.હશવાફી ધનયીક્ષણની પાઈર 

૬.યશભેયાશ ેનીભણકૂની પાઈર 

૭.વયાવયી શાજયી તપાલત 
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૩. ેન્ળન પાઈર ૧.ેન્ળન કેવની પાઈર 

૨.સ્લૈચ્ચ્છક ધનવધૃત્તની પાઈર 

૩.યીલાઈઝ ેન્ળનની પાઈર 

૪.પ્રલીજનર ેન્ળન કેવ પાઈર 

૫.ગાય હપકવેળન પાઈર 

૬.ઉચ્ચત્તય ગાય ધયણ પાઈર 

૭.એર.ી.વી. જડાણ પાઈર 

૮.ધનવતૃ્ત કભાચાયી યજા ભજૂંયી પાઈર 

૯.ળાાના કભાચાયીની જન્ભ તાયીખ સધુાયાની 
પાઈર 

૪. પ્રાથધભક પાઈર ૧.પ્રા. હરબ્યનુર  કેવની પાઈર 

૨.નલી ખા.પ્રા.ળા ળરૂ કયલા અંગેની પાઈર 

૩.ખા.પ્રા.ળા લગા લધાયા ઘટાડા અંગેની પાઈર 

૪.પી લધાયા ઘટાડા અંગેની પાઈર 

૫.એન.ઓ.વી. આલા વફંધંી પાઈર 

૬.પ્રા.ળાાના ંનાભ, સ્થ પેયપાય અંગેની પાઈર 

૭.RTE પ્રલેળની પાઈર 

૫. યીક્ષા પાઈર ૧.એર.વી કાઉન્ટય વશીની પાઈર 

૨.લગા ફઢતી વફંધંી પાઈર 

૩.ગ.ુભા. અને ઉ.ભા.ધળ.ફડા ચ ૂટંણી વફંધંી પાઈર 

૪.ળાાભા પ્રલેળ/પ્રલાશ વફંધંી પાઈર 

૫.જી.વી.વી.યીક્ષાની પાઈર 

૬.બચત્રકાભ યીક્ષાની પાઈર 

૭.ડી.એર.એડ. યીક્ષા પાઈર 

૮.એવએવવી/ એચએચવી યીક્ષા પાઈર 

૬. હશવાફી પાઈર ૧.ગાય બફરની પાઈર 

૨.પ્રલાવ બથ્થાની પાઈર 

૩.કન્ટીજન્વીની પાઈર 

૪.કભાચાયીઓના જી.ી.એપ.ની પાઈર 

૫.કેળ બકુની પાઈર 

૬.ખાતાકીમ ઓહડટની પાઈર 

૭.ફજેટ તૈમાય કયલા વફંધંી પાઈર 

૮.ડી.વી. બફર ની પાઈર 

૭. જી.ી.એપ. પાઈર ૧.ળાાના કભાચાયીઓ જી.ી.એપ. ખાતા ખરલા 
અને ફધં કયલા વફંધંી પાઈર 
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૨.જી.ી.એપ. ઉાડ પાઈર 

૩.કધભળનયશ્રી રકર પડં એ.જી. કચેયી ઓહડટ 
વફધી પાઈર 

૪.જી.ી.એપ.રીંક ઈન્શ્મયન્વ પાઈર 

૫.એર.એપ.ઓહડટ ાયા પાઈર 

૬.જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી કચયેી ભેલણુ ંકયલા 
વફંધંી પાઈર 

૮. લશીલટી યજજસ્ટય ૧.ડયટૂી યજજસ્ટય 

૨.ડડે સ્ટક યજજસ્ટય 

૩.યસ્ટય યજજસ્ટય 

૪.ઇજાપા યજજસ્ટય 

૫.ધવક્કા યજજસ્ટય 

૬.નટીવ યજજસ્ટય 

૭.જજલ્રા કક્ષાની આંતહયક પેયફદરી યજજસ્ટય 

૮.યજીસ્રી ળાખાભા ં 

૯.કભાચાયીની નકયી અંગેની ભાહશતી યજજસ્ટય 

૧૦.કામભી અને શગંાભી જગ્માનુ ંસ્તી લશચેાણ 
યજીસ્ટય 

૧૧. સ્તી લશચેાણ યજજસ્ટય 

૧૨.ગણલેળ, ચપ્ર,છત્રી યજજસ્ટય 

૧૩.જાભીન ખાતનુ ંયજજસ્ટય 

૧૪.લયાળી ચીજલસ્તઓુનુ ંયજજસ્ટય 

૧૫.કભાચાયીઓની ફદરીનુ ંયજજસ્ટય 

૧૬.લગા – ૪ શ્રેમાન માદી યજજસ્ટય 

૧૭.ગ.ુભાધ્મધભકધળક્ષણ ચંના કેવનુ ંયજજસ્ટય 

૯. જી.ી.એપ યજજસ્ટય ૧.ઉાડનુ ંયજજસ્ટય 

૨.ચેક ઈશ્યુનં ુ ંયજજસ્ટય 

૩.ચેક બકૂ યજજસ્ટય 

૪.રેજય યજજસ્ટય 

૫.નલા ખાતા ખરલાનુ ંયજજસ્ટય 

૬.ખાતા ફધંનુ ંયજજસ્ટય 

૭.ખાતા રાન્વપય યજજસ્ટય 

૮.સ્રી ઈશ્ય ુયજજસ્ટય 

૧૦. ેન્ળન યજજસ્ટય ૧.પાઈનર કેવનુ ંયજજસ્ટય 

૨.ચા ુેન્ળન કેવનુ ંયજજસ્ટય 
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૩.એડલાન્વ ેન્ળન કેવનુ ંયજજસ્ટય 

૪.સ્લૈચ્ચ્છક ધનવધૃત્ત પ્રભાણત્ર યજજસ્ટય 

૫.ઉચ્ચત્તય ગાય ધયણ ભજૂંય કમાાન ુ ંયજજસ્ટય 

૬.આચામા ગાય હપકવેળનયજજસ્ટય 

૭.યજા ગાય ભજૂંયીયજજસ્ટય 

૧૧. પ્રાથધભક યજજસ્ટય ૧.નલી ખા.પ્રા. ળાા લગા ભજૂંયીયજજસ્ટય 

૨..નલી ખા.પ્રા. ળાા ભજૂંયીયજજસ્ટય 

૩.ભ.ન.ા.ગાયગ્રાન્ટ બફર યજજસ્ટય 

૪.ગ્રાન્ટ યજજસ્ટય 

૧૨. ગ્રાન્ટ યજજસ્ટય ૧.ખાતાકીમ ઓહડટ યીકલયી યજજસ્ટય 

૨.ગ્રાન્ટ ચકૂલણી યજજસ્ટય 

૩.યશભેયાશ ેધનભણ ૂકં યજજસ્ટય 

૪.એ.જી.ઓહડટ યીકલયી યજજસ્ટય 

૫.એવેવભેન્ટ ડટેા યજજસ્ટય 

૧૩. ગાય યજજસ્ટય ૧.ળાાભા ંચકૂલાભા ંઆલેર ગાય ડટેા યજજસ્ટય 

૨.એહયમવા બફર યજજસ્ટય 

૩.ચેક યજજસ્ટય 

૪.નલા કભાચાયી એમ્પ્રમ નફંય યજજસ્ટય 

૧૪. ભાધ્મધભક ળાખા યજજસ્ટય ૧.ધલદ્યાથી એર.વી.યજજસ્ટય 

૨.એન.એન.એવ. ગ્રાન્ટ ઈશ્ય ૂબફરયજજસ્ટય 

૩.પહયમાદ યજજસ્ટય 

૪.એ.ફી.વી બફર ચકૂલણી યજજસ્ટય 

૫.ભાધ્મધભક ધળક્ષણ ધળષ્ટ્મવધૃત્ત બફર યજજસ્ટય 

૧૫. યજજસ્રી યજજસ્ટય ૧.બફનવયકાયી આલક યજજસ્ટય 

૨.વયકાયી આલક યજજસ્ટય 

૩. બફનવયકાયી જાલક યજજસ્ટય 

૪. વયકાયી જાલક યજજસ્ટય 

૫.ળાખા ટાર લશચેણી યજજસ્ટય 

૬. સ્ટેમ્ ઈશ્યયૂજજસ્ટય 

૭. અધાવયકાયી ત્ર ઈશ્યયૂજજસ્ટય 

૮.એર.એ.કયુ.ં યજજસ્ટય 

૧૬. તભાભ ળાખા ભસ્ટય કચેયીના કભાચાયીઓનુ ંશાજયી ત્રક 
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૨.૪.૭ 

રીવી (નીહત હલમક) નાં ઘડતયભા ંકે અભરભાં રક વાથ ેવંકડ કે યાભળડની પ્રલતડભાન વ્મલસ્કથા 

The particulars of any arrangements that exists for consultation with or 

representation by members of the public in relation to the formulation of its 

policy or implementation thereof; 

 હળક્ષણ હલબાગ 

 વાભાન્મ લશીલટ હલબાગ 

 નાણા હલબાગ 

 વભાજ કલ્માણ હલબાગ 

 લડી કચેયી (કહભળનયશ્રી ળાાઓની કચેયી) 

તેભજ કેટરાક કકસ્કવાઓભાં વફધીત કચેયી, હલબાગ દ્લાયા હનમત થમેર રીવીન ે અનુવયીને કચેયી 

કાભગીયી તેભજ હલહલધ કાભગીયી અંતગડત હનણડમ રલેાભાં આલે છે. કચેયીના અહધકાય તંત્રભાં આલતી 

ફાફત, કાભગીયી અભરીકયણ ક્ષેત્ર ેવુરબ લશીલટ તેભજ વરલયીત હનણડમભા ંવશામબૂત ફને તેલી વ્મલસ્કથા 

ઉબી કયલા 

 કચેયી લગડ-૨ ના ંઅહધકાયીઓ– હળક્ષણ હનયીક્ષક, લશીલટી અહધકાયી 

 ઓપીવ વુહપ્રન્ટેન્ડેન્ટ 

 હલહલધ વંગઠન જેલા કેહજલ્રા આચામડ વંઘ, હજલ્રા ભાધ્મહભક હળક્ષક વંઘ,હજલ્રા ઉચ્ચત્તય 

ભાધ્મહભક હળક્ષક વંઘ, હજલ્રા લશીલટી કભડચાયી વંઘ, હલહલધ વંકરન વહભહતના દાહધકાયીઓ 

વાથ ેયાભળડ કયી વ્મલસ્કથા વુહનહચચત કયલાભાં આલ ેછે. 

 હજલ્રાની પ્રાથહભક, ભાધ્મહભક, ઉચ્ચત્તય ભાધ્મહભક ળાાઓના હળક્ષક અને આચામો ભાટ ે

તારુકા/હજલ્રા, યાજ્મ કક્ષા ાકયતહક ભાટ ે શે્રષ્ઠ હળક્ષક એલડડ ભેલલાની દયખાસ્કત ચકાવણી તેભજ 

અહબપ્રામ ભાટનેી હજલ્રા હલકાવ અહધકાયીશ્રી,હજ.ચંામત,વુયતનાં અધ્મક્ષણા શઠેની કહભટીભા ં

 હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીશ્રી 

 હજલ્રા પ્રાથહભક હળક્ષણાહધકાયીશ્રી 

 પ્રાચામડશ્રી, હજલ્રા હળક્ષણ અને તારીભ બલન 

 ફે કેલણીકાય વભ્મ શમ છે. રલેામરે હનણડમ ગનીમ યાખલાભાં આલે છે. હનણડમની જાણ 

પ્રાથહભક હળક્ષણ હનમાભકને કયલાભાં આલે છે. 

 અહખર બાયતીમ સ્કતય ેમજાતી જલાશય નલદમ હલદ્યારમભાં પ્રલેળ ભાટે હલદ્યાથીઓની રેલાતી 

યીક્ષાભા 

 કરેકટયશ્રી 

 હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીશ્રી 

 હપ્રહન્વારશ્રી, જલાશય નલદમ હલદ્યારમ 

ની વહભહતના ભાગડદળડન ભુજફ યીક્ષાની કાભગીયી થામ છે. કાભગીયી ગનીમ શમ છે. 

 આ હવલામ કરેકટયશ્રી દ્લાયા યચામેરી હજલ્રાની હલહલધ અન્મ ખાતાઓના કલ્માણ 

કામડક્રભની યચામેરી વહભહતભાં હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીશ્રી વદસ્કમ શમ છે. આ ભાટ ે

ફરાલેરી ફઠેકભાં શાજય યશ ેચચાડભાં બાગ રઈ હનણડમ પ્રકક્રમાભા ંવશામબૂત થલાભા ં

આલે છે. 
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કામડક્રભની ભાહશતી 

ક્રભ હલમ તતં્રની હલગત અલહધ 

૧. જાશેય યીક્ષા 

કરેકટયશ્રીનાં અધ્મક્ષણા શેઠ હજલ્રા યીક્ષા વહભહત 

લાર્ષક 

પ્રભુખશ્રી, ભશાભંત્રીશ્રી – આચામડ વંઘ ળશેય તથા ગ્રામ્મ 

પ્રભુખશ્રી, ભશાભંત્રીશ્રી – આચામડ વંઘ ળશેય તથા ગ્રામ્મ 

પ્રભુખશ્રી, ભશાભંત્રીશ્રી ઉચ્ચત્તય ભા.હળક્ષક વંઘ 

પ્રભુખશ્રી, ભશાભંત્રીશ્રી – ભા. હળક્ષક વંઘ ળશેય તથા ગ્રામ્મ 

પ્રભુખશ્રી, ભશાભંત્રીશ્રી – લશીલટી કભડચાયી વંઘ ળશયે તથા 

ગ્રામ્મ 

પ્રભુખશ્રી, ભશાભંત્રીશ્રી – વંચારક ભંડ ળશેય તથા ગ્રામ્મ 

૨. લકડળ 
કભડમગી તારીભ, એહનહભમા કામડક્રભ, જાશયે યીક્ષા કયણાભ 

વધુાયણા કામડક્રભ 
વભમહચત 

૩. હભટીગ 

કરેકટયશ્રી શસ્કતકની હભટીંગ 

૧. હજલ્રા વંકરન વહભહત હભટીંગ 

૨. હજલ્રા પકયમાદ હનલાયણ વહભહત હભટીંગ 

૩. સ્કલજરધાયા હભટીંગ 

૪. પ્રબાયી ભંત્રીશ્રીની હભટીંગ 

૫. વાક્ષાયતા દી કામડક્રભ હભટીંગ 

૬. હજલ્રા ગ્રાશક વુયક્ષા વહભહત હભટીંગ 

૭. ૨૬ભી જાન્મુઆયીની હભટીંગ 

૮. ૧૫ભી ઓગસ્કટ હભટીંગ 

૯. તંગ ભશવરવલ હભટીંગ 

૧૦. હજલ્રા અંધવરલ હનલાયણ વહભહત હભટીંગ 

૧૧. હજલ્રા ટી.ફી કંટ્રરની હભટીંગ 

૧૨. ળાા પ્રલેળવરવલ હભટીંગ 

૧૩. હજલ્રા તકેદાયીની હભટીંગ 

૧૪. ખાવ અંગબૂત મજના હભટીંગ 

૧૫. કભી એકતા વપ્તાશ હભટીંગ 

૧૬. ડીઝાસ્કટય ભેનેજભેન્ટની હભટીંગ 

વભમહચત 

૪. ગ્રાભ વબા 
હજલ્રા હલકાવ અહધકાયીશ્રીની વૂચના ભજુફ જે તે વભમે 

પાલાભાં આલેર ગ્રાભ વબાઓભાં શાજયી આલાભાં આલે છે. 

આમજન 

ભુજફ 

૫. રકદયફાય 
કરેક્ટયશ્રી દ્લાયા જે તે વભમે બયામેર રક દયફાયભાં પ્રચનના 

હનલાયણ ભાટે જલાફદાય અહધકાયીશ્રી વભમવય શાજય યશ ેછે. 

આમજન 

ભુજફ 

૬. બ્રીક વુનાલણી 
ળાાના લગો લધાયા-ઘટાડાની પકયમાદ તેભજ ૩૬(૧) ની 

કામડલાશી અન્લમ ે
વભમહચત 
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૨.૪.૮ 

 

ફડડ, કાઉન્વીર, કહભટી ક ેફીજા તંત્ર જે ફે કે તથેી લધ ુ વ્મહક્તની ફનેર શમ અન ેવરાશ આતા શમ તેની હભટીગ, હભટીગની 

ભીનીટ્વ ત ેપ્રજા ભાટે ખુલ્રી છે ક ેનશી તે અંગનેી સ્ક્ટતતા.  

A Statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two of more 

persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of 

those boards councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of 

such meetings are accessible for public. 

 હજલ્રા ંચામત વંચાહરત પ્રાથહભક ળાાના ળીક્ષકના પ્રચન, હલલાદ, પ્રાથહભક હળક્ષણાહધકાયી કક્ષાએથી આલરે 

યજૂઆતની વનુાલણી અત્રેની કચયેી દ્લાયા શાથ ધયલાભાં આલ ેછે.(વેભી જ્મુડીહવમયી) 

 પ્રાથહભક ળાાઓભાં હલદ્યાવશામકની બયતી હળક્ષકની પેયફદરી કેમ્ ભાટ ેયચામેર વહભહતભા ં

 હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયી 

 હજલ્રા પ્રાથહભક હળક્ષણાહધકાયી 

 પ્રાચામડ, હળક્ષણ અને તારીભ બલન 

 નામફ હજલ્રા પ્રાથહભક હળક્ષણાહધકાયીની વહભહત યચામેર છે. થમેર વંદગી, ફદરી સ્કથ ે

વંદગીના ંકયણાભ નટીવ ફડડ ય ભૂકલાભાં આલ ેછે. 

 યજગાયીની તક, વ્મલવામ ભાગડદળડન તભેજ ળાાઓભાં તને ેરગતા વેહભનાય સ્કધાડઓ ભાટનેી કહભટી 

 હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયી (અધ્મક્ષ) 

 યજગાય અહધકાયી 

 અઈ.ટી.આઈ. હપ્રહન્વારવભ્મ શમ છે થનાય પ્રલૃહતન ેકયહત્રત કયલાભા ંઆલે છે. 
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૨.૪.૯ અન ે૨.૪.૧૦ 

અહધકાયીશ્રી/કભડચાયીશ્રીઓનીભાહશતી તથાભશનેતાણા-લતયની હલગત 

ક્રભ અહધકાયીશ્રી/કભડચાયીશ્રીનુ ંનાભ શદ્દ ગાય ધયણ ળાખાનુ ંનાભ 

૧. શ્રી એચ.એચ.યાજ્મગુરૂ હજ.હળ. અહધકાયી ૫૬૦૦૦-૧૭૭૫૦૦ હજ.હળ.અ 

૨. શ્રી એ.જે.ીીમા લશીલટી અહધકાયી ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ લશીલટી 

૩. ડૉ. ફી.એવ.યભાય હળ.હન. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ળૈક્ષહણક 

૪. શ્રી જે.કે.ટેર હળ.હન. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ળૈક્ષહણક 

૫. શ્રી એચ.ી.કાનાણી હળ.હન. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ળૈક્ષહણક 

૬. ખારી જગ્મા હળ.હન. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ ળૈક્ષહણક 

૭. 
શ્રી એ.જે.ીીમા 

(લધાયાન શલાર) 
હશવાફી અહધકાયી - હશવાફી 

૮. ખારી જગ્મા અહધક્ષક - લશીલટી 

૯. શ્રી એભ. એન.નામક ઓ.ગૃ-૧ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ જી.ી.એપ 

૧૦. શ્રી એભ. આઈ. દેવાઈ ભ.હળ.હન. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ળૈક્ષહણક 

૧૧. શ્રી લી.એચ.પ્રજાહત ભ.હળ.હન. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ળૈક્ષહણક 

૧૨. શ્રી ી.એન.હભસ્કત્રી ભ.હળ.હન. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ળૈક્ષહણક 

૧૩. શ્રી આય. એચ. ફભડન ભ.હળ.હન. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ળૈક્ષહણક 

૧૪. શ્રીભતી એન.આય.વેરય ભ.હળ.હન. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ળૈક્ષહણક 

૧૫. શ્રીભતી એભ.વી.ટેર ભ.હળ.હન. ૩૮૦૯૦ ળૈક્ષહણક 

૧૬. શ્રીભતી એવ. જે. ટેર ભ.હળ.હન. ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ળૈક્ષહણક 

૧૭. ખારી જગ્મા ભ.હળ.હન. - ળૈક્ષહણક 

૧૮. ખારી જગ્મા ભ.હળ.હન. - ળૈક્ષહણક 

૧૯. ખારી જગ્મા ભ.હળ.હન. - ળૈક્ષહણક 

૨૦. શ્રીજે.જે.ટેર શેડ ક્રાકડ ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ લશીલટી 

૨૧. શ્રી એભ.એ.ચોધયી હવ. ક્રાકડ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ભા-૨ 

૨૨. શ્રી એ.એવ.ચોધયી હવ. ક્રાકડ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ ભશેકભ 

૨૩. શ્રીભતી જી.એન.ટરે હવ. ક્રાકડ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ જી.ી.એપ. 

૨૪. શ્રીભતી આય.એભ.ચોશાણ હવ. ક્રાકડ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ યલાનગી 

૨૫. શ્રી એ.એવ.ખતેાણી હવ. ક્રાકડ ૧૯૯૫૦/- હશવાફી 

૨૬. શ્રી આય.લી.વુયતી હવ. ક્રાકડ ૧૯૯૫૦/- ભા-૧, ફડડ 

૨૭. શ્રી જે.એવ.ખુંટ હવ. ક્રાકડ ૧૯૯૫૦/- ભા -૪ 

૨૮. શ્રી એ.જે.વાંકીમા હવ. ક્રાકડ ૧૯૯૫૦/- ભા – ૭ 

૨૯. ખારી જગ્મા હવ. ક્રાકડ - - 

૩૦. ખારી જગ્મા હવ. ક્રાકડ - - 

૩૧. શ્રીભતી એ.ડી.ટરે જુ. ક્રાકડ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ભા-૫ 

૩૨. શ્રી ફી.આય.ચોધયી જુ. ક્રાકડ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગાય 

૩૩. શ્રી એભ.આય.જૈન જુ. ક્રાકડ ૧૯૯૫૦/- આય.ટી.આઈ./આય.એભ.એવ.એ. 

૩૪. શ્રી લી.લી ઘઘાયી જુ. ક્રાકડ ૧૯૯૫૦/- ભા-૩ 

૩૫. ખારી જગ્મા જુ. ક્રાકડ - - 

૩૬. ખારી જગ્મા જુ. ક્રાકડ - - 

૩૭. ખારી જગ્મા જુ. ક્રાકડ - - 

૩૮. ખારી જગ્મા ફડડ ક્રાકડ - - 

૩૯. ખારી જગ્મા ફડડ ક્રાકડ - - 

૪૦. શ્રી એવ.ડી.ળેખ ટાલાા ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ ટાલાા 

૪૧. શ્રીભતી લી.જી.વનાલણ ે ટાલાા ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ટાલાા 

૪૨. શ્રી કે.એભ.ટેર ટાલાા ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ ટાલાા 
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૨.૪.૧૧ 

 

એજન્વીન ેપાલરે અદંાજત્ર 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચેયીભા ંએજન્વીને પાલેર અંદાજત્રલાી કઇણ કામડલાશી થતી નથી. 

 

 

૨.૪.૧૨ 

 

આર્ષથક વશામ કામડક્રભની હલગત 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચેયીભા ંવફહવડીની સ્કકીભલાી કઇણ કામડલાશી થતી નથી. 

 

 

૨.૪.૧૩ 

 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચયેી, વયુત દ્લાયા અાતી યાશત 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચેયી દ્લાયા લધાયાની કઈ યાશત આલાભાં આલતી નથી. 

 

 

૨.૪.૧૪ 

 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચયેી, વયુત હલજાણં ભાધ્મભ દ્લાયા આલાભા ંઆલતી ભાહશતી. 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચેયી, વુયત દ્લાયાહલજાણં ભાધ્મભ દ્લાયા કચેયીભાં ઉરબ્ધ ભાહશતી આલાભાં આલળે 

 

૨.૪.૧૫ 

 

હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયીની કચયેીના કાભકાજન વભમ : 

 

કાભકાજન વભમ વલાય ે૧૦:૩૦ થી ૧૮:૧૦ 

 

નોંધ :- ફીજ, ચથ ળહનલાય અને દયેક યહલલાય તથા જાશેય યજાઓ હવલામ ઉયન વભમ યશેળે. 
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૨.૪.૧૬ 

હબ્રક ઈન્પભળેન ઓકપવય –A 

 

અહધકાયીનું નાભ : શ્રી એ.જે.ીીમા 

શદ્દ : લશીલટી અહધકાયી 

કચેયીન ટેહરપન નફંય : ૦૨૬૧-૨૬૬૨૯૦૩ 

કચેયીનું વયનાભું : હજલ્રા વલેા વદન ૨, એ બ્રક ત્રીજ ભા, અઠલારાઇન્વ, વુયત 

 

 

 

 

 

 

ભદદનીળ હબ્રક ઈન્પભળેન ઓકપવય –B 

 

અહધકાયીનું નાભ : શ્રી એભ.આય. જૈન 

શદ્દ : જુ. કરાકડ 

કચેયીન ટેહરપન નફંય : ૦૨૬૧-૨૬૬૨૯૦૩ 

કચેયીનું વયનાભું : હજલ્રા વલેા વદન ૨, એ બ્રક ત્રીજ ભા, અઠલારાઇન્વ, વુયત 

 

 

 

 

 

 

એરેટે ઓથયીટી –C 

 

અહધકાયીનું નાભ : શ્રી.એચ.એચ.યાજ્મગુરુ 

શદ્દ : હજલ્રા હળક્ષણાહધકાયી 

કચેયીન ટેહરપન નફંય : ૦૨૬૧-૨૬૬૨૯૦૩ 

કચેયીનું વયનાભું : હજલ્રા વલેા વદન ૨, એ બ્રક ત્રીજ ભા, અઠલારાઇન્વ, વુયત 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


