પ્રકરણ ૧૬
શામાન્ય ળહષળટ વળભાગ.(કમમચારીગણ પ્રભાગ)
માહષતી માાંગળાના અવિકાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ ષેઠલ વનમાયે 
જાષેર માહષતી અવિકારીઓ /તથા અપી શત્તાવિકારી
ક્રમ

જાષેર માહષતી

ાખાન

અવિકારીન ાં નામ-ઈ-

વળવય

અપી શત્તાવિકારીન ાં

નામ

નામ-ઈ-મેઈ-ફોન

મેઈ-ફોન નાંબર
૧

શ્રી મભત ઈાધ્મામ
So-g-gad@gujarat.gov.in

નાંબર
ગ

પોન નં.૨૩૨૫૮૭૮૪

અઇ.એ.એવ મધકાયી ની વેલા મલમક વઘી

શ્રી ળોક દલે

કાભગીયી

મધક વચિલશ્રી (વેલા)

-ગુજયાત મુલ્કી વેલા ટ્રીબ્યુનર

બ્રોક નં.૧/૬ ઠ્ઠો ભા

રોકાયુકતશ્રીનીકિેયીની

નલા વચિલારમ,

-

ભશેકભ મલમક તભાભ

કાભગીયી

ગાંધીનગય

Emailjs
–sergad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૪૬૩૬
બ્રોક નં.૧/૬ ઠ્ઠો ભા

- નાભ. શાઇકોર્ટ નાન્મામમ ૂમતિશ્રીની યજાઓ લગેયે

નલા વચિલારમ ,
ગાંધીનગય

૨

શ્રી કે .એવ.પ્રજામત
Us-Ser1gad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૦૩૬૪

ગ-૧

ગુજયાતલશીલર્ીવેલાલગટ-૧

શ્રી ળોક દલે

ળાખા

વંલગટનામધકાયીઓનીવેલામલમકફાફતોની

મધક વચિલશ્રી (વેલા)

કાભગીયી
યાજમચર્ણીં
ંૂ
િનીકિેયીનીભશેકભમલમકકાભગીયી

Emailus-ser22gad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૪૬૩૬

ગુજયાત લશીલર્ી વેલા લગટ-૧

શ્રી ળોક દલે

બ્રોક નં. ૧/૭ ભો ભા
વચિલારમ, ગાંધીનગય
૩

શ્રી ફી.ફી.ંડમા,

ગ-૧ વેર

ઈવચિલશ્રી
(વેલા-3),

(વીનીમય સ્કે ર)

વંલગટના મધક કરેકર્ય મધકાયીઓની વેલા

તથા

મળસ્ત મલમક, (વીનીમય સ્કે ર , વીરેકળન સ્કે ર તથા

Email- us-

ser3-gad@gujarat.gov.in

એેક્ષ સ્કે ર)ના મધકાયીઓની પ્રાથમભક ને

પોન નં. ૨૩૨૫૧૪૩૨

ખાતાકીમ તાવ તેભજ (વીનીમય સ્કે ર તથા તેથી
ઈયના) મધકાયીઓના ેન્ળન કે વ

ઘય નં.-૯૩૭૫૪૭૯૩૯૩

,મનવ ૃમિ/

મધક વચિલશ્રી (વેલા)
Emailjs-sergad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૪૬૩૬
ભો. ૯૮૭૮૪૦૫૬૩૬

સ્લૈચ્છિક મનવ ૃમિની ભંજૂયી તેભજ મધકાયીઓના
ખાનગી શેલારની કાભગીયી

૪

શ્રી એવ.એ.વ્માવ ઈવચિલ

ગ-૨

૧.

(ક.ગ.-૧),

ળાખા

િારયત્રને પ ૂલટ આમતશાવના શેલારોની િકાવણી

Email- us-

વયકાયી નોકયી ભાર્ે ના ઈભેદલાયોના

per1-gad@gujarat.gov.inન

ફાફત.ય. ફઢતી ભાર્ે ની વંદગી માદી તૈમાય

નં. ૨૩૨૫૦૩૬૦

કયલા અંગેનામવધ્ધાંતતો ઘડલા તથા તેને રગતી
ફાફતો.૩.ફઢતી,

જભામળી મનભણકં ૂ ને

પ્રમતમનયુરકતઅંગેની નીમતમલમક ફાફતો.
૪વયકાયી કભટિાયીઓનો ફદરીઓ અંગેનાભાગટદળટક
મવધ્ધાંાાતો ઘડલા ફાફત.. ળાયીરયક

શ્રી. જ્લરંત મત્રલેદી
મધક વચિલશ્રી (ક.ગ.),
પોન નંફય- ૨૫૦૩૩૬

ખોડખાંણલાીવ્મીરકતઓને નોકયીભાં વલરતો
અલા ફાફત.૬. યાજમ વયકાય શેઠનીજુ દી જુ દી
જગ્માફઓને રગતી વેલા મલમક વઘી ફાફતો
અંગે નુભમત/યાભળટ/વરાશમલગેયેને રગતી
ફાફત૭.ગુજયાત યાજમ વેલા અમોગ વાથેના
યાભળટ અંગેનીફાફતો ગુજયાત જાશેય વેલા
અમોગ(મલિાય મલમનભમભાંથી મુરકત)મલમનમભો
૧૯૬૦ અંગેનીફાફત.૮.
મધકાયીઓ/કભટિાયીઓનીપુનઃમનયુરકત અંગેનો
તેભજ મનવ ૃમિી ફાદ કયાય અધારયત
મનભણકં ૂ .૯.મવનીમોરયર્ી તેભજ ડીમ્ડકડેઆર્ અંગેની
ફાફતો.૧૦.યાજીનાભાને રગતી ફાફતો.
૧૧. રયકલ મનવ ૃમિનનેરગતી ફાફતો.
૧ય.યાજમ વયકાય શેઠની જુ દી જુ દી જગ્માાેઓને
રગતીવેલામલમક વઘી ફાફતો અંગે ન્મ
મલબાગો તયપથી ભોકરલાભાં અલતી દયખાસ્તો
અંગેનુભમત/યાભળટ/વરાશ મલગેયેને રગતી
ફાફતો.૧૩. ભરશરાઓને યાજમવયકાયની જગ્મા ય
નાભત અંગે.૧૪. ાવોર્ટ અંગે !!ના-લાંધા
પ્રભાણત્ર!! અલાઅંગેની વાભાન્મં સુિનાઓ.
૧.જુ દા જુ દા મલબાગોના લગટ-૧ ના મધકાયીઓ
કે જેભની મનયુરકત વયકાય ધ્લાદયા કયલાભાં અલી
શોમ તેભની વેલાને રગતી ફાફતો અંગેમલબાગો
ધ્લાતયા યાભળટ. (િેનર ઓપ વફભીળન વીરેકળન
ગ્રેડ અંગેની ફાફતો.૧૬. યાજમ
વયકાયનાકભટિાયીઓની શડતારને કાયણે ઈસ્સ્થરત
થતા વાભાન્મિ પ્રશ્નોય ફાફત. ગુજયાત
અલશ્માકવેલાધાયો-૧૯૭ય ને અલશ્મકક વેલાધાયો
અંગેની ફાફત.૧૭. યભતલીયોને છૂર્િાર્ અંગેની
નીમત૧૮. યાજમ વયકાયના કભટિાયીઓની ન્મત્ર
નોકયીભાર્ે ની યજીઓ ભોકરલા અંગેના મનમભો
ફાફત. તથા ગાઈની વેલા વંગ ગણલા ને
ગાઈનીકયે ર વેલા / જગ્મા ય ચરમન ફાફતેના
મનમભો.૧૯કે ન્રવ વયકાય શેઠના મલમલધ ખાતાઓભાં
તથાયાજમ વયકાયભાં કભટિાયીઓની યજીઓ
ભોકરલા ફાફત.ય૦. કર્ોકર્ી વભમે
રશ્કલયભાંજોડામેરા યાજમ વયકાયના કભટિાયીઓને
અલાની છૂર્િાર્ો મલમેની નીમતમલમક ફાફતો
ય૧.

કર્ોકર્ી દૂ ય થતાં છૂર્ા કયલાભાં અલતા

આભયજન્વી-ને ળોર્ટ વમલિવીઝ મધકાયીઓ ને
રશ્કનયતા મનવ ૃિય મધકકાયીઓના
પુનઃસ્થાનભાર્ે ની નીમત મલમક
ફાફત.યય.રામકીઅડ ઓંગલા અંગેની
ફાફતો.ય૩.વીરેકળન ગ્રેડ અલા અંગેની ફાફતો
ય૪.યાજમવયકાયનામધકાયીઓ(અઆએએવ
મધકાયીઓ મવલામ)ની ન્મા દે ળોભાં પ્રમતમનયુરકત
અંગે મલબાગો તયપથીકયલાભાં અલતી દયખાસ્તોઅ
અંગે.યકે ન્રીવમ વેલાભાં જુ દી જુ દી જગાએ
વંદગીાભતા ઈભેદલાયોના િારયત્ર ને પ ૂલટ
આમતશાવની િકાવણીની કાભગીયી.
શ્રી એવ.એ.વ્માવ ઈવચિલ
(ક.ગ.-૧),

Email- us-

ગ-૨ વેર
ળાખા

વચિલારમ વેલા વંલગટ લગટ-૧ના મધકાયીઓના
(ઈવચિલ, નામફ વચિલ, વંયકુ ત વચિલ ને મધક

per1-gad@gujarat.gov.inન

વચિલ)ના બયતી મનમભો, ફઢતી, ફદરી, પ્રાથમભક

નં. ૨૩૨૫૦૩૬૦

તાવ, ખાતારકમ તાવ ને ખાનગી શેલારને

શ્રી જ્લરંત મત્રલેદી
મધક વચિલશ્રી (ક.ગ.)
પોન નંફય- ૨૫૦૩૩૬

રગતી ભશેકભની વભગ્ર કાભગીયી

૫

શ્રી એભ.ફી.િોલર્ીમા

ગ-૪

નુસ ૂચિત જામત, નુસ ૂચિત જનજામત તેભજ

શ્રી. જ્લરંત મત્રલેદી

ઈવચિલ (ક.ગ.૨)

ળાખા

વાભાજજક ને ળૈક્ષચણક િાત લગો ભાર્ે યાજ્મ

મધક વચિલ (ક.ગ.),

વેલાભાં નાભત તેભજ યોસ્ર્ય અંગેની નીમત મલમક

પોન નંફય- ૨૫૦૩૩૬

ફાફતો, ગુજયાત ગૌણ વેલા વંદગી ભંડના ભશેકભ
ને ન્મ લશીલર્ી ફાફતને રગતી કાભગીયી, ચફન
વચિલારમ કાયકુ ન, કાયકુ ન-કભ-ર્ાઆીસ્ર્ ને
ર્ાઆીસ્ર્ના બયતી મનમભો, વીધી બયતી કામટયીમત,
તારીભ ને યીક્ષાના મનમભો
૬

શ્રી ર્ી. જે. ર્ે ર Emailus-est1-gad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૭૦૯૧

ખ ળાખા

મલબાગ પ્રોયનું ભશેકભ, મલબાગના મધકાયીઓ/
કભટિાયીઓનુ જીીએપ/એિફીએ/જુ થ લીભો/ભલા
ાત્ર તભાભ ેળગીઓ/ ેન્ળન/યજાઓ/ઈછિતય
ગાય ધોયણ તેભજ સ્ર્ાપ કાય ભંજુય

ખ-૨

ભાન. ભંત્રીશ્રીઓ,

ળાખા

વંવદીમવચિલશ્રીઓનાઅંગતસ્ર્ાપનીભશેકભમલમકકાભ
ગીયી, ભાન.
ભ ૂતપ ૂલટમખ્
ુ મભંત્રીશ્રીઓનેસ્ર્ાપનીસુમલધાઅલાઅંગેની
કાભગીયી,તેભજનાણામલબાગનીનાણાવરાશકાયતયીકે નીકાભગીયી.

ખ-૩

વચિલારમ ને ખાતાના લડાની કિેયીઓના ગુજયાતી

ફી. જે. બ્રહ્મબટ્ટ
મધક વચિલશ્રી (ભશેકભ)
૨૩૨૫૪૭૫૧
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૯
{ઈંિાર્જ}

ળાખા

/અંગ્રેજી સ્ર્ે નોગ્રાપયોનુ ભશેકભ, લગટ-૪ તથા ડ્રાઆલય
વંલગટન ુ ભશેકભ, અઈર્વોવટની નીમત વંદબે લગટ-૪
તથા ડ્રાઆલય વંલગટને રગતી કાભગીયી તેભજ મનલાવી
અયુકતશ્રીની કિેયી, નલી રદલ્શીને વફંમધત કાભગીયી

ન
ને
યજીસ્ટ્રી

વાભાન્મ લશીલર્ મલબાગ ભાર્ે જરૂયી સ્ર્ે ળનયી તેભજ
ન્મ જરૂયી િીજ લસ્ત ુઓ પુયી ાડલી, મલબાગને
ભતી ર્ારોની નોંધણી ફાયનીળી ળાખાભાં કયી તે જે
વફંમધત મધકાયી/ ળાખાને ભોક્રલાની તેભજ
મલબાગની ફશાય જતી ર્ારો યલાના કયલાની તેભજ
વેન્ટ્રર યજીસ્ટ્રી ભાયપતે ગાધીનગય ને ભદાલાદની
વયકાયી કિેયીઓની ર્ારોના કલયોની લશેંિણી
કયલાની કાભગીયી લગેયે

૭

શ્રી કે . એન. મત્રલેદી

ખ-૧

વચિલારમના વેકળન મધકાયી, નામફ વેકળન

(બયતી મનમભો ભશેકભ-2)

ળાખા

મધકાયી, કાયકુ ન, ગુજયાત ર્ાઆીસ્ર્ /અંગ્રેજી

નામફ વચિલશ્રી(બયતી

ર્ાઆીસ્ર્ાની પ્રલયતા માદી, મવમલર રીસ્ર્, બયતી,

મનમભો ને ભશેકભ-૨)

Email- us-est2gad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૦૩૫૯

મનભણુકં , ફઢતી, ફદરી, પ ૂલટ વેલા તારીભ, ડીમ્ડ
ડેઆર્, ઈછિફતય ગાય ધોયણની તેભજ

રીર્ીગેળન

કે વની કાભગીયી,. વેકળન મધકાયી વંલગટભાં ૦ લે

શ્રી એ.એિ.ભનસુયી

Email- ds-est- gad
@gujarat. gov.in
પોન નંફય-૨૩૨ ૫૦૩૪૩

યીવ્યુક કયલાની કાભગીયી
ક

વેકળનમધકાયી, નામફવેકળનમધકાયી, કાયકુ ન,
ગુજયાતીર્ાઆીસ્ર્ /
અંગ્રેજીર્ાઆીસ્ર્નીજગ્માનાબયતીમનમભો,
બયતીયીક્ષામનમભો,ખાતાકીમયીક્ષાઓ,
પ ૂલટવેલાતારીભયીક્ષામનમભો,કોમ્પ્યુર્ય કૌળલ્મ
તારીભનેયીક્ષામનમભો,યશેભયાશેમનભણુકનીમોજના,
વયકાયીકભટિાયીઓનાખાનગીશેલાર,
વયકાયીકભટિાયીઓની જન્ભ તાયીખભાંસધ
ુ ાયો,
વયકાયીકભટિાયીઓનાભંડોને ભાન્મતા, રશન્દીગુજયાતીબાાયીક્ષામનમભોલગેયેનીનીમતમલમકકાભ
ગીયી તેભજ વચિલારમના મલબાગોને નીમત મલમક
ચબપ્રામ/ ભાગટદળટન અલાની તેભજ વભમાંતયે
સ્થામી નીમતભાં સુધાયો કયલાની કાભગીયી

૮

શ્રી ક્લ્ેળ બટ્ટ

ઘ ળાખા

લોયં ન્ર્a ઓપ

ઈવચિલ(પ્રોર્ોકર)

મપ્રમવડેન્વ./ગુજયાતગરયભાએલોડટ /પ્રજાવિાક રદન

Email- us-protogad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૦૩૫૮

/સ્લાતંત્ર્મરદન/ ળશીદરદન/૩૦ભીજાન્યુઅયીની
ઈજલણી/ ગુજયાતસ્થાનારદન /૧રીભે ની
ઈજલણી/જાશેયયજાઓ ફાફતે /દ્મએલોડટ /યુનોડેની
/ન ૂતનલટરદનનીઈજલણી
/જાશેયયજાનુપ્રકાળન/વ્મે
ં
સ્ક્ત મલળેના લવાન

શ્રી જે.ી.મત્રલેદી,
મધક
વચિલશ્રી(પ્રોર્ોકર)
Email-js-proto-gad@
gujarat. gov.in

વંફધ
ં ભાં યાજકીમ ળોક/ ગુજયાત યાજમ મતમથ
મનમભો-૨૦૦૪ની જોગલાઆ મુજફ યાજમ મતમથ જાશેય
કયલાની ફાફત તેભજ મલદે ળ જતા નાગરયકોના
પ્રભાણત્રોના વંફધ
ં ભાં જન્ભળ, રગ્નક, ભયણ, એવ.એવ.
વી., એિ.એવ.વી.., ડીગ્રી, ડીપ્રોમભા મલગેયે પ્રભાણત્રો
પ્રભાચણત કયલાની કાભગીયી
૯

શ્રી જે.ી.ર્ે ર ,
ઈવચિલશ્રી(કલ્માણ email-

કલ્માણ

યાજમવયકાયનાકભટિાયીઓનીકલ્માણપ્રવ ૃમતનીકાભગીયી,

ળાખા

વચિલારમકલ્માણવમભમતદ્વાયાઅમોજીતઆંતયમલબાગી

us-welfaregad@gujarat.gov.in

મસ્ધાટઓનુને
ં
ચખરબાયતીમમુલ્કીવેલાસ્ધાટઓનુઅ
મોજનકયલાનુ,

પોન નં. ૨૩૨૫૦૩૬૫

વાંસ્કૃ મતકપ્રવ ૃમતઓ,ભેડીકરકે મ્પીર્નેવવેન્ર્યનુવચિલાર
ં
મજીભખાના ફાફત, યે લ્લેઅયક્ષણનીસુમલધા,

શ્રી જે.ી.મત્રલેદી

મનવ ૃતથતાકભટિાયીઓનેસ્મૃમતચિહ્ન,ને

મધક વચિલ

તેજસ્લીમલધ્માથીઓનેઆનાભફાફત ને
વચિલારમવંકુરભાંકેન્ર્ીનોનીપાલણી/ભોનીર્યીંગનીકા
ભગીયીકયે િ.ે .
ઘ-૧

કરેકર્ય કિેયી યજદાયની યાજમની મોજના શેઠ

ળાખા

સ્લાતંત્ર્મ વેનાની તયીકે નુ ેંન્ળન ભેલલા અંગેની

વચિલશ્રી(પ્રોર્ોકર)
Email-js-pro-gad@
gujarat. gov.in
પોન નંફય-૨૩૨૫૦૩૫૩
૫૭૯૯૫

દયખાસ્ત યત્લે કામટલાશી , ોસ્ર્ ખાતાની પરયમાદ
અંગેની યજીઓ, ગાભનુ /યે લ્લે સ્ર્ે ળનનું નાભ
ફદરલા અંગે બાયત વયકાયને ભોકરલા ફાફત,
નલમનભાટણ આંદોરનભાં વશન કયનાયને ેન્ળન
ફાફત, બાયત વયકાયની સુિના મુજફ અઝાદીના
રડલૈમાને તામ્રત્ર મલતયણ લગેયે
૧૦.

શ્રી લી.ર્ી.જોી

કે ફીનેર્

ગુજયાત વયકાયના કાભકાજના મનમભો તથા તે

શ્રી ફી.જે બ્રહ્મબટ્ટ

ઈવચિલશ્રી (કે ફીનેર્)

ળાખા

મનમભોના મનમભ-૧૫ શેઠની સ ૂિનાઓ,

મધક વચિલશ્રી

Email- us-cabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૮૭૮૩
૯૦૯૯૦૬૯૨૬૫

ભંત્રીશ્રીઓ/યા.ક.ભંત્રીશ્રીઓ /વંવદીમ વચિલોની
મનભણકં ૂ તથા મલમની પાલણી,
ભંત્રીભંડ/કે ફીનેર્, વચિલશ્રીઓની ફેઠકો,
ભંત્રીભંડના વભ્મો ના ગાય-બથથા્, પ્રલાવ /દૈ મનક
બથથાાીઓની, ભંત્રીશ્રીઓના લૈદકીમ વાયલાયના મનમભો,
ભંત્રીશ્રીઓને તફીફી વાયલાયના ફીરોની ચ ૂકલણી,
નાભદાય યાજમારશ્રીનું પ્રલિન, ને રયદને
રગતી કાભગીયી, લેસ્ર્ફનટ ઝોનર કાઈન્વીગરની ફેઠક,
ભા.મુખ્મ ભંત્રીશ્રીની ધ્મોક્ષતાભાં યિામેર ધાયાવભ્મો ની
યાભળટ વમભમત ફાફત, વમભમત ખંડ/ ઓડીર્ોયીમભ/
કોન્રન્વત રૂભ નાભત કયલા ફાફત, ભંત્રીશ્રીઓના
ર્ે ચરપોન ફીરો, યાજમ ફશાયના પ્રલાવ કામટક્રભો પેકવ
તથા લામયરેવથી ભોકરલા, મુખ્્ભંત્રીશ્રીના શલારે

(કે ફીનેર્), Email- jscabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નંફય૦૭૯-૨૩૨૫૪૭૫૧
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૯

મ ૂકલાભાં અલેર અમતથમ ને વયબયાના ખિટની
ચ ૂકલણી, ભંત્રીશ્રીઓના યે લ્લેિ પ્રલાવ ભાર્ે
(એિ.ઓ.અય.) પોમ્વટ@ તથા શલાઆ પ્રલાવ ભાર્ે ના
એક્ષિેન્જઅ ઓડટ ય પોમ્વટ પ ૂયા ાડલા, યાષ્ટ્ટ્રલમત ળાવન
દયમ્માનન યાજમારશ્રી તથા તેભના વરાશકાયશ્રી
અંગેની કાભગીયી
શ્રી લી.ર્ી.જોી

ર્ ળાખા

નલા વચિલારમભાં ભંત્રીભંડ ને વચિલારમના

શ્રી ભની ળાશ

ઈવચિલશ્રી (વંકરન)

મલબાગોને તેભજ વયકાયી કિેયીઓને ,ડ્રો.જીલયાજ

નામફ વચિલ(વંકરન),

Email- us-cabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નં. ૨૩૨૫૮૭૮૩

ભશેતા બલન ખાતે તેભજ ાર્નગય મોજના બલન

Email- ds-cabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નંફય-૨૩૨૫૦૩૬૨

ખાતે જગ્મા પાલલાની કાભગીયી, ભારશતી મધકાય
મધમનમભ શેઠ યજદાય તયપથી ભે ર યજીઓ
વફંમધત જાશેય ભારશતી મધકાયીઓને ભોકરલાની

૯૯૭૮૪૦૬૩૦૨

તેભજ વચિલારમભાં પ્રલેળ મનમંત્રણ અંગેની નીમત
તેભજ વચિલારમ વંકુરભાં પ્રલેળ ભાર્ે ના ઓખત્રો
ને મુરાકાતીઓને ાવ,

યાજમ વયકાયને ભે ર

એલોડટ સ્લીકાયલાની ને મનમત કયે ર જગ્માએ
ગોઠલલાની કાભગીયી, મલધાનવબા તયપથી મલબાગને
ભે ર તાયારકત ને તાયાંરકત પ્રશ્ર્નોનુ વંકરન
મલધાનવબાની ખાતયી વમભમતના શેલાર ને ફેઠક
ફાફત (ક.ગ.પ્રબાગ)નુ પ્રોએકર્ીલ ડીસ્કરોઝય ફનાલી
જીસ્લાનની ઈય મુકલા અંગે, ભાન.વંવદ વભ્મશ્રીઓ
તેભજ ધાયાવભ્મશ્રીઓના તેભજ બાયત વયકાય તયપથી
મુખ્મ વચિલશ્રીને રખામેર ધટ વયકાયી ત્રો ૈકી
ડતય ત્રોની વભીક્ષા અંગેની ભારશતી, સુપ્રીભ કોર્ટ
ને

/ શાઆકોર્ટ તેભજ ન્મ કોર્ટ કે વોની ભારશતી ,

પ્રલેળ

મનયીક્ષણ ને નામફ વેકળન મધકાયીઓના ર્ે ફર

બ ૂથ

ળાખા

મનયીક્ષણ લામિક કામટક્રભ અંગે,

(મનમંત્રણ
પ્રલેળ બ ૂથ-૧ ને ૪ નું ભોમનર્રયિંગ
૧૧

શ્રી ડી. ડી.શમત
Us-budgetgad@gujarat.gov.in
079 -23250357
9427620708

ર

વાભાન્મ લશીલર્ મલબાગ ને તેના મનમંત્રણ શેઠની

(ફજેર્)

કિેયીઓના વયકાયી કભટિાયીઓ તથા યાજ્મના ચખર

ળાખા

બાયતીમ વેલા મધકાયીઓને ભકાન ફાંધકાભ ેળગી
તથા લાશન ેળગી ભાર્ે પંડ ઈરબ્ધતા પ્રભાણત્ર
અલા અંગે, -વાભાન્મ લશીલર્ મલબાગના સ્થામી
ખિટના અંદાજો, સુધાયે ર અંદાજો, મલબાગનુ કાભગીયી
અંદાજત્ર તૈમાય કયવુ, મલબાગને વફંમધત ેર્ા
વદયોભાં ગ્રાન્ર્ પાલણી તથા રશવાફ ભેલણીની

શ્રી ભની ળાશ
નામફ વચિલ(ફજેર્),
Email- ds-cabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નંફય-૨૩૨૫૦૩૬૨
૯૯૭૮૪૦૬૩૦૨

કાભગીયી, જાશેય રશવાફ વમભમતને ભોકરલાના થતા
મલમનમોગ રશવાફોના મલગતલાય ખુરાવા, નાણા ંિ
અંગેની કાભગીયી, મલબાગ શેઠના ખાતાના લડાની
કિેયીઓના એ.જી.કિેયીના મનયીક્ષણ શેલાર અંગેના
ઓડીર્ ાયાના વંકરન અંગેની કાભગીયી
શ્રી ડી. ડી.શમત
Us-budgetgad@gujarat.gov.in
079 -23250357
9427620708

યોકડ-૧
ળાખા

વાભાન્મ લશીલર્ મલબાગના તભાભ મધકાયી/કભટિાયીઓના
ગાયને વફંમધત કાભગીયી ને તેના આંનુાંચગક બથથાની
ચુકલણીની ને વેલાોથી
મનબાલલાની તેભજ રશવાફી પ્રકાયની કાભગીયી

યોકડ-૨

વાભાન્મ લશીલર્ મલબાગ(ભાન.ભંત્રીશ્રીનું ભશેકભ)ના

ળાખા

તભાભ મધ./કભટિાયીઓના ગાય ફીરો, કન્ર્ીજન્વી
ખિટ/ર્ે ચરપોન ને વેર પોનના ફીરો તૈમાય કયલા
તેભજ તેને રગતા યજીસ્ર્યોભાં રશવાફ યાખલાની
કાભગીયી તે ઈયાંત ભાન,ભંત્રીશ્રીઓ/યાજમ કક્ષાના

શ્રી ભની ળાશ
નામફ વચિલ(યોકડ),
Email- ds-cabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નંફય-૨૩૨૫૦૩૬૨
૯૯૭૮૪૦૬૩૦૨

ભાન.ભંત્રીશ્રી/વંવદીમવચિલશ્રીઓના ભેડીકર
ર્ી.એ/કન્ર્ીજન્વી ખિટ/ર્ે ચરપોન ને વેર પોનના
ફીરો તૈમાય કયલા વેલાોથી મનબાલલાની તેભજ
રશવાફી કાભગીયી
૧૨

૧૩

શ્રીભતી વના યાણા

તાવ-૧

ગુજયાત યાજમ વેલા (મળસ્ત ને ીર) મનમભો
,

ઈવચિલ(તાવ--1)

૧૯૭૧ ને ગુજયાત યાજમ વેલા (લતટણકં ૂ ) મનમભો
,

૨૩૨૫૮૭૮૦

૧૯૭૧ના ભર, થટઘર્ન ને તેભાં સુધાયા-લધાયા

શ્રી ભેહુર લવાલા

તાવ-૨

પેયપાય કયલા તભાભ મલબાગોભાંથી અલતા ખાતાકીમ

ઈવચિલ(તાવ-૨)

તાવના ને પયજભોકૂપીના કે વો તથા પ્રોવીકય ૂળનની

૨૩૨૫૦૩૬૧

ભંજૂયી અલા કે વોભાં ચબપ્રામ, વરાશ, ભાગટદળટન કે
વંભમત અલાની કાભગીયી. પ્રાથમભક તાવ,
ખાતાકીમ તાવ ને પયજભોકૂપીને રગતી

શ્રી એ.એિ.ભનસુયી
નામફ વચિલશ્રી(બયતી
મનમભો , તાવ ને
ભશેકભ-૨)
Email- ds-est- gad
@gujarat. gov.in
પોન નંફય-૨૩૨ ૫૦૩૪૩

નીમતમલમક તથા લતટણકં ૂ મનમભો અંતગટત લશીલર્ી
સુિનાઓ ડતય કે વોની વભીક્ષા ખાતાકીમ તાવના
ખાવ મધકાયીની કિેયીના ભશેકભ તથા કિેયીને
રગતી અનુાંચગક કાભગીયી, તાવની કામટલાશીભાં તાવ
મધકાયી તયીકે ની કાભગીયી ભાર્ે મનવ ૃિ મધકાયીઓની
વેલાઓ રેલા અંગેની નીમતમલમક ફાફતો તથા ેનરની
યિના /વભીક્ષા કયલાની કાભગીયી,

૧૪

શ્રી એભ. ફી.િોલરર્મા
૨૩૨૫૮૭૯૮

ર્-૧
RTI
Co-ord. .

ભાનનીમ મુખ્મ ભંત્રીશ્રી તથા ભાનનીમ મુખ્મ

શ્રી ફી.જે બ્રહ્મબટ્ટ

વચિલશ્રીના જાશેય ભારશતી મધકાયી તયીકે ની

વંયક્ુ ત વચિલશ્રી

કાભગીયી તથા વાભાન્મ લશીલર્ મલબાગભાં ભતી
અયર્ીઅઇ યજીઓ/ીર યજીઓની તફરદરી
/મનકાર, અયર્ીઅઇની મવક/મત્રભામવક/લામિકભારશતી
/ ી.એ.ડી.દ્યતન કયલાની કાભગીયી

(કે ફીનેર્), Email- jscabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નંફય-૦૭૯૨૩૨૫૪૭૫૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૯
૧૫

શ્રી ડી. કે . જોી

અય

ઈવચિલ ( GPSC Cordination)
૨૩૨૫૮૭૮૨

ળાખા

ગુજયાત મુરકી વેલા લગટ-૧/૨ ના ભાંગણી
ત્રકો ગુજયાત જાશેય વેલા અમોગને ભોકરલા
ગુજયાત બ્રીક વલીવ કમભળનના ડીયે કર્ય ને
ભેમ્ફયોની મનભણુકં , ગુજયાત બ્રીક વલીવ
કમભળન એકર્( કન્ડીળન ઓપ વલીવીવ) ૧૯૬૦,
ગુજયાત જાશેય વેલા અમોગ, યાજમારશ્રીના
વચિલશ્રી કિેયી ને ગશૃ મનમાભકની કિેયીના
ભશેકભની કાભગીયી , ગુજયાત મલધાનવબાના
વચિલારમના કોઇને ના પાલામેર મલમો,
વચિલારમના મલબાગો ભાર્ે વીધીબયતીનું કે રેંન્ડય
તૈમાય કયવું

શ્રી ફી.જે બ્રહ્મબટ્ટ
વંયક્ુ ત વચિલશ્રી
(કે ફીનેર્), Email- jscabinetgad@gujarat.gov.in
પોન નંફય-૦૭૯૨૩૨૫૪૭૫૧
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૯

