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ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયફ એજ્યકેુન શોશાયટી 
 
 

ભાહશતી (ભેલલાના) 

અધધકાય અધધધનમભ – ૨૦૦૫ 

અંતગગત વવામટી વફંધંધત ભાહશતી દળાગલતી સુ્તતકા  
 

Right To Information Act, -2005 

(૨૦૨૧) 

 

બફયવા મુડંા બલન, ત્રીજ ભા, વેકટય-૧૦/એ, 
ગાધંીનગય 

 

પન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮ 

પન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૯ 

 

લેફવાઈટ: http://eklavya-education.gujarat.gov.in 

ઈ-ભેઈર એડે્રવ:- emrs.ed@gmail.com 
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અનકુ્રમણિકા 
નનયમ 
શગં્રષ 
નફંર 

 

નળગત 
ાના ન.ં 

 પ્રતતાલના ૫-૬ 
૧. ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીનુ ંવ્માલથાતતં્ર, કામો અને પયજ  ૦૭ 
૨. કચેયીના અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજ ૦૮ 
૩. કામો કાયલા ભાટેના ધનમભ, ધલધનમભ, સચૂનાઓ, ધનમભ વગં્રશ અને દપતય ૦૯ 
૪. નીધત ધડતય અથલા નીધતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ 

યાભળગ અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેના કઈ વ્મલતથા શમ ત તેની ધલગત 
૧૦ 

૫. કચેયીના ધનમતં્રણ શઠેની વ્મસ્તતઓ ાવેના દતતાલેજની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક  ૧૧ 
૬. કચેયીના ધનમતં્રણ શઠેના ફડગ, હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વતંથાઓનુ ંત્રક ૧૨-૨૦ 
૭. જાશયે ભાહશતી અધધકાયી / એેરેટ અધધકાયીની ધલગત ૨૧ 
૮. ધનણગમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનવુયલાની કામગ ધ્ધધત ૨૨ 
૯. કચેયીના અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની ભાહશતી – સુ્તતકા ૨૩-૨૫ 
૧૦. ધલધનમગભા ંજગલાઈ કમાગ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધધત વહશત દયેક અધધકાયી 

અને કભગચાયીને ભત ુભાધવક ભશનેતાણુ ં
૨૬-૨૭ 

૧૧. કચેયીને પાલામેર અંદાજત્ર ૨૮ 
૧૨. વશામકી કામગિભના અભર અંગે [ધ્ધધત] ૨૯ 
૧૩. યાશત, યભીટ કે અધધકૃત અંગેની ધલગત ૩૦ 
૧૪. કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધયણ ૩૧ 
૧૫. ધલજાણરૂૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી ૩૨ 
૧૬. ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની ધલગત ૩૩ 
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પ્રસ્તાળના :- 

પ્રત્મેક જાશયે વત્તા ભડંના કાભકાજભાં ાયદધળિતા અને જલાફદાયીને ઉત્તેજન આલાના 
શતેથુી જાશયે વત્તા ભડંના ધનમતં્રણ શઠેની ભાહશતી નાગયીક ભેલી ળકે તેલા ભાહશતીના 
અધધકાયના વ્મલશારૂ તતં્રની યચના કયલા કેંદ્રીમ ભાહશતી ચં અને તેની વાથે વકંામેર 
અથલા તેની આનવુબંગક ફાફતની જગલાઈ કયલા ફાફતના ભાહશતીના અધધકાય -૨૦૦૫ન 
અભર યાજ્મભાં તા. ૧૨-૧૦-૨૦૦૫થી ળરૂ થમેર છે. આ અધધધનમભ અભરભાં આલતા ં
ભાહશતી તલાતતં્ર અધધધનમભ-૨૦૦૨ યદ થમેર છે. અને નાગહયક નલા અધધધનમભ શઠે 
ભાહશતી ભેલલાને શક્કદાય થમેર છે. અગાઉ ભાહશતી તલાતંતં્ર અધધધનમભ-૨૦૦૨ અન્લમે 
નાગયીક કેટરીક ભાહશતી ભેલી ળકતા શતા, યંત ુઆ અધધધનમભની જગલાઈઓ માગપ્ત ન 
જણાતા ભાહશતીના અધધકાય ફાફતન અધધધનમભ - ૨૦૦૫ ઘડલાભાં આલેર છે. જેન ઉદે્દળ 
રકતતં્રભા ંનાગહયકને ભાહશતગાય યાખલા અને જાશયેતતં્રની કાભગીયીભાં ાયદધળિતા રાલલા 
અને તે દ્વાયા ભ્રષ્ટ્ટ્રાચાયને કાબભૂા ંયાખલા તેભજ વયકાય અને તેના ભાધ્મભ પ્રજાને જલાફદાય 
યશ ેઅને પ્રજા તેન હશવાફ ભાગંી ળકે તે યશરે છે તેથી શલે જે નાગહયક ભાહશતી ભેલલા 
ભાગંતા શમ તેભણે અધધધનમભભા ંઅલાદ કમો છે તે ધવલામ તભાભ ભાહશતી યૂી ાડલા 
ભાહશતીના અધધકાય ફાફતના અધધધનમભથી ધલતતતૃ કામદાકીમ જગલાઈ કયલાભા ંઆલેર છે.  

ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીને  તળગતી ભાહશતી સગુભતાથી નાગહયકને ભી 
યશ ે તે આ સુ્તતકાન ઉદે્દળ યશરે છે આ સુ્તતકાભાં વ્મહકતઓ, વતંથાઓ, વગંઠન લગેયેને 
ઉમગી ભશત્તભ ભાહશતી ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી  દ્વાયા પ્રગટ કયલાન 
શતે ુયશરે છે. 

ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીને  રગતી આ ભહશતી સુ્તતકાભાં નીચે જણાલેર 
૧૭ ધનમભવગં્રશભા ં ધલતતતૃ ભાહશતી દળાગલલાભાં આલી છે. તેભજ ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર 
એજ્યકેુળન વવામટીની  લેફ વાઈટ http://eklavya-education.gujarat.gov.in 
ઉય ણ આ ભાહશતી ઉરબ્ધ છે. લધભુા ં ભાહશતીના અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫ભાં 
પ્રમજલાભાં આલેર કેટરાકં ભશત્લના જુદા જુદા ળબ્દના અથગથી જાશયે જનતા અલગત થામ 
તે શતેથુી સુ્તતકાની ળરૂઆતભાં વ્માખ્માઓ ણ આલાભા ંઆલી છે. 

૧. વગંઠનની ધલગત, કામો અને પયજ 
૨. અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજ 
૩. ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીએ  કામો કયલા ભાટેના અધધધનમભ, ધનમભ, 
ધલધનમભ, સચૂનાઓ, ધનમભ વગં્રશ અને દપતય 
૪. નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ યાભળગ અથલા 
તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની કઈ વ્મલતથા  શમ ત તેની ધલગત 
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૫. જાશયેતતં્ર અથલા તેના ધનમતં્રણ શઠેની વ્મહકતઓ ાવેના દતતાલેજની કક્ષાઓ અંગેનુ ં
ત્રક 
૬. જાશયેતતં્રના બાગ તયીકે યચામેર ફડગ, હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વતંથાઓનુ ંત્રક 
૭. જાશયે ભાહશતી, અીરેટ અધધકાયી નાભ અને શદ્દ અને અન્મ ધલગત 
૮. ધનણગમ રેલાની પ્રહિમા અનવુયલાની કામગ ધ્ધધત 
૯. અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની ભાહશતી સુ્તતકા 
૧૦. ધલધનમભભા ં જગલાઈ કમાગ મજુફ ભશનેતાણાની ધ્ધધત વહશત દયેક અધધકાયી અને 
કભગચાયીને ભતુ ંભાધવક ભશનેતાણુ ં
૧૧. પ્રત્મેક વતંથાને પાલેર અંદાજત્ર 
૧૨. વશામકી કામગિભના અભર અંગેની ધ્ધધત 
૧૩. આેર યાશત, યધભટ કે અધધકૃત ભેલનાયની ધલગત 
૧૪. કામો કયલા ભાટે નક્કી કયેરા ધયણ 
૧૫. ધલજાણરુૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી 
૧૬. ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની ધલગત 
૧૭. અન્મ ઉમગી ભાહશતી 
 
ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીને  વફંધંધત ઘણી ખયી  ભાહશતી આ સુ્તતકાભા ં
જાશયે જનતાને વાભેથી જ યુી ાડી રકતત્રની કાભગીયીભાં ાયદધળિતા રાલલા એક વધનષ્ટ્ઠ 
પ્રમત્ન કયલાભા ં આલેર છે. આભ છતા,ં આ સુ્તતકા આખયી નથી અને જાશયે જનતાના 
પ્રધતબાલ, સચૂન જણાવ્મા ફાદ દય લે આ પ્રકાયની સુ્તતકા કચેયી દ્વાયા અદ્યતન કયલાભા ં
આલનાય છે આળા છે જાશયે જનતા આ સુ્તતકાન ભશત્તભ રાબ રેળે તેભજ જાશયે જનતા 
તયપથી ભાહશતી સુ્તતકા વફંધંી કઈ સચૂન શમ તે તે આલકામગ છે.  
આ ભાહશતી સુ્તતકા ધવલામની ધલબાગની કઈ ભાહશતી ભેલલી શમ તે અલશ્મણે ગજુયાત 
તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીના  જાશયે ભાહશતી અધધકાયીન વંકગ કયીને તથા જે તે 
ભાહશતી ભાટે વયકાયે ધનમત કયેર ધ્ધધત અનવુયીને ભેલી ળકાળે. 
 
 
તાયીખ : ૩૦/૦૬/૨૦૨૧                                                        
                                                                       કામગારક ધનમાભક  
                                                                    જીએવટીઇએવ,ગાધંીનગય  
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નનયમ શગં્રષ (૧) 
 

ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયફ એજ્યકેુન શોશાયટીનુ ંવ્યળસ્થાતતં્ર, કાયો અને પરજો 
 

ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયફ એજ્યકેુન શોશાયટીનુ ંમાલખુ ં
 

માન. મતં્રીશ્રી (આદદજાનત નળકાશ) 
 
 

માન. રાજ્યકક્ષાના મતં્રીશ્રી (આદદજાનત નળકાશ) 
 

 

માન. ચેરમેનશ્રી –ળ- શણચળશ્રી (આદદજાનત નળકાશ) 
 
 

કાયયાક નનયામકશ્રી  
 
 

મદદની કનમશ્નરશ્રી 
 
 

 
 

 

દષશાફી અનધકારી       

                         

   નશનન.પ્રોજેકટ મેનેજર 

                                      પ્રોજેકટ મેનેજર  

   દષશાફની        

  આનશ.પ્રોજેકટ મેનેજર  

                                               ીગ કન્શટન્ટ  

                                                                શીળી ઈજનેર  
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નનયમ શગં્રષ (૨)  

કચેરીના અનધકારીઓ અને કમયચારીઓની શત્તા અને પરજો 
ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયફ એજ્યકેુન શોશાયટીના અનધકારીઓના શત્તાઓ, પરજો નીચે મજુફ છે. 
કાયયાક નનયામક્શ્શ્રી : ખાતાના લડા તયીકે કાભ કયે છે. 

 

મદદની કનમશ્નરશ્રી : કચેયીને રગતી તભાભ ફાફતની કાભગીયી 
 

દષશાફી અનધકારી ળગય-૨ : કચેયીને રગતી તભાભ નાણાકીમ ફાફતની કાભગીયી 
 

દષશાફની ; કચેયીની હશવાફી ળાખાને રગતી તભાભ ફાફતની કાભગીયી 
 

 

 યાજ્મ વયકાયના નાણા ંધલબાગ દ્વાયા પ્રકાધળત કયલાભા ંઆલેર ગજુયાત નાણાકીમ(વત્તા 
વોંણી) ધનમભથી ધલબાગના જુદી જુદી કક્ષાના અધધકાયીઓને જુદી જુદી નાણાકીમ વત્તાઓ 
આલાભા ંઆલેર છે આ ઉયાતં લખત લખત જે વત્તાઓ અને પયજ ધનમભ/ ઠયાલ 
લગેયેથી ધનવતૃ થામ તે 

 

 ધલધલધ ધલમ યત્લે ધનણગમ રેલાની વત્તા કચેયીના ધલધલધ કક્ષાના અધધકાયીશ્રીઓને 
આલાભા ંઆલી છે. જેની ધલગત ધલબાગના નટીવ ફડગ ઉય મકુલાભા ંઆલી છે.  
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નનયમ શગં્રષ (૩) 
 

કાયો કરળા માટેના નનયમો, નળનનયમો, સચુનાઓ, નનયમ શગં્રષ અને દપતરો 
 

 આ કચેયીના દ્વાયા અત્માચાય ધનલાયણ અધધધનમભ- ૧૯૮૯ અભરભાં છે જેની ભાહશતી 
કચેયીભાથંી ભી ળકળે. 

 ધનમભ, ધલધનમભની ભાહશતી વફંધંધત ધલમની ળાખાઓભાથંી  તથા અધધકાયીઓન 
વંકગ વાધલાથી ઉરબ્ધ થઈ ળકળે. 

 કચેયીના જાશયે ભાહશતી અધધકાયીન વંકગ વાધલાથી વફંધંધત અધધકાયી/ ળાખાની 
ભાહશતી ભી ળકળે. 
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નનયમ શગં્રષ (૪) 
 

નીનત ધડતર અથળા નીનતના અમ શફંધંી જનતાના શભ્યો શાથે શાષ - રામય અથળા 
તેમના પ્રનતનનનધત્ળ માટેની કોઈ વ્યળસ્થા ષોય તો તેની નળગત 

 

 નીધતના ધડતય તથા નીધતના અભર વદંબે ધનમત ધ્ધધત અભરભાં છે. ભશત્તલની 
નીધતઓનુ ંધડતય ધલધાનવબાના વભ્મ દ્વાયા ધલધાનવબાભા ંચચાગ ફાદના ધનણગમ ફાદ 
રેલાભાં આલે છે. પ્રલતગભાન ધ્ધધત મજુફ ધનધતઓના ધડતયના ધનમભ ભતં્રીભડં 
વફંધંધત ભતં્રીશ્રીઓ તથા ભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રી કક્ષાએ ણ રેલાભા ંઆલે છે.  

 ગલનીગ ફડગ કક્ષાએ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

નનયમ શગં્રષ (૫) 

કચેરીના નનયતં્રિ ષઠેલની વ્યક્ક્શ્તઓ ાશેના દસ્તાળેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક 

 

 વાભાન્મ યીતે કચેયીભા ંશાથ ધયલાભાં આલતા ધલમ અંગેનુ ંતભાભ વાહશત્મ જેવુ ં કે 
ઠયાલ, હયત્ર, ધનમભ વગં્રશ, અધધધનમભ લગેયે તભાભ દતતાલેજ વફંધંધત ળાખાભા ં
ઉરબ્ધ શમ છે. આ તભાભ દતતાલેજ ળાખા અધધકાયીના ધનમતં્રણભા ંયશ ેછે. 

 દયેક ળાખાભાં, તે ળાખાભાં શાથ ધયલાભાં આલતા ધલમની વફંધંધત હુકભ અંગે 
અદ્યતન ધવરેતટ પાઈર યાખલાભા ંઆલે છે. જે ણ ળાખા અધધકાયીના ધનમતં્રણભા ંશમ 
છે. ચાલુ ં પાઈર તથા ફધં થમેર પાઈરન યેકડગ તથા અગત્મના દતતાલેજ તથા 
અશલેાર ળાખાભાથંી ઉરબ્ધ થઈ ળકે છે. 
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નનયમ શગં્રષ (૬) 

કચેરીના નનયતં્રિ ષઠેલના ફોડય, દરવદ, શનમનતઓ અને અન્ય શસં્થાઓનુ ંત્રક 

ફોડય/નનગમ : ~નીર~ 
ગળનીંગ ફોડય  : ગલનીંગ ફડગ, ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, ગાધંીનગય 
શનમનતઓ : ૧.એચ. આય. કભીટી, ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, 

ગાધંીનગય  
૨.ટેકનીકર કભીટી, ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, ગાધંીનગય  
  
ઉયતત વધભધતઓ ધલળે ધલળે ભાહશતી ભદદનીળ કધભશ્નય શ્રીન વંકગ 
વાધલાથી ભી ળકળે. ક્યા અધધકાયીને વફંધંધત છે તે ભાટે ધલબાગના જાશયે 
ભાહશતી અધધકાયીન વંકગ વાધીને જાણી ળકાળે. 

શસં્થા : એકરવ્મ ભડેર યેધવડેસ્ન્વમર તકુર, 
ગર્લવગ બરટયવી યેધવડેસ્ન્વમર તકુર, 
ભડેર તકુર, વૈધનક તકુર 

 

(ક) ભાન્મતા પ્રાપ્ત 
વતંથાનુ ંનાભ અને 
વયનામુ ં

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, બફયવા મુડંા બલન, 
વે-૧૦-એ, ગાધંીનગય 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાન 
પ્રકાય (ફડગ હયદ) 
વધભધતઓ, અન્મ ભડં 

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજયકેુળન વવામટી (જી.એવ.ટી.ઇ.એવ.) 
આહદજાધત ધલકાવ ધલબાગ, ગજુયાત વયકાય શઠેની તલામત વતંથા 
છે. 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાન 
ટંુક હયચમ (વતંથાના 
તથાના લગ, ઉદે્દળ/ 
મખુ્મ પ્રવધૃતઓ)  

 વતંથાનુ ંતથાના લગ – ૨૦૦૦ 
વવામટીની યચના કયલાન મખુ્મ ઉદેશ્મ આહદજાધતના ફાકને 
કેન્દ્રીમ ધલધારમ અને જલાશય નલદમ ધલદ્યારમના ધયણે 
આહદજાધતના ધલધાથીઓના ધળક્ષણનુ ંતતય ળશયેી ધલતતાયના 
ધલદ્યાથીઓની વભકક્ષ થામ તેભજ અનસુબૂચત જનજાધતના 
ધલદ્યાથીઓ અન્મ ધલદ્યાથીઓ વાથે દયેક કે્ષતે્ર શયીપાઇ કયી ળકે તેલી 
ળાાઓ ળરૂ કયલાન છે.  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાની 
ભધુભકા (વરાશકાય / 

 વચંારક 
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વચંારક / કામગકાયી 
અન્મ) 
ભાખ ુઅને વભ્મ 
ફધંાયણ 

 વવામટીનુ ંગલનીંગ ફડગ યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી ધનયતુત થમેરા  
વયકાયી અને બફનવયકાયી વભ્મશ્રીઓનુ ંફનેલુ ંછે. 

વતંથાના લડા  કામગારક ધનમાભકશ્રી 
મખુ્મ કચેયી અને 
ળાાઓના વયનાભા ં

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, 
બફયવા મુડંા બલન, વેકટય-૧૦/એ, ગાધંીનગય .  

 ૧ ઇ.એભ.આય.એવ. અંફાજી ,હશન્દુતતાન પર્ચયુગન એન્જીનીમયીંગ 
કંનીની ફાજુભા,ં મ.ુજેતલાવ, . અંફાજી , તા.દાતંા. 
જી.ફનાવકાઠંા 

 ૨. ઇ.એભ.આય.એવ. જગાણા , અળક રે-રેન્ડ ળરૂભ ની વાભે, 
ભશવેાણા ારનયુ શાઇલે, મ.ુ.જગાણા , તા. 
ારનયુ,જી.ફનાવકાઠંા 

 ૩. ઇ.એભ.આય.એવ. અભીયગઢ, અળક રે-રેન્ડ ળરૂભ ની વાભે, 
ભશવેાણા ારનયુ શાઇલે, મ.ુ.જગાણા , તા. ારનયુ,  
જી.ફનાવકાઠંા 

 ૪. ઇ.એભ.આય.એવ. ળીના, મ.ુ ચીખરી ,.  લડતર,  
તા.ખેડબ્રહ્મા,જી.વાફયકાઠંા . 

 ૫. ઇ.એભ.આય.એવ. ળાભાજી , દાભીર ાવે,બબરડા યડ મ.ુ 
ળાભયૂ,. વલોદમ આશ્રભ ,  તા- બીરડા, જી. અયલર્લરી 

 ૬. ઇ.એભ.આય.એવ. ળાભાજી-૨, મ.ુ ભધયી, કર્લફેકા ાહટમા, તા. 
બીરડા, જી. અયલર્લરી 

 ૭. વૈધનક તકુર (સમુાગ પાઉન્ડેળન)  
ગાભ-ખેયંચા, તા. બબરડા, જી. અયલર્લરી 

 ૮. ઇ.એભ.આય.એવ. કડાણા, મ.ુ .  હદલડા કરની, 
તા.કડાણા,જી.ભહશવાગય 

 ૯. ઇ.એભ.આય.એવ. વતંયાભયુ, મ.ુ .  હદલડા કરની , 
તા.કડાણા,જી.ભહશવાગય 

 ૧૦. ઇ.એભ.આય.એવ. લેજરયુ, જી.ઇ.ફી. વફતટેળનના ફાજુભાં , 
લેજરયુ, તા. કારર.,જી.ચંભશાર. 

 ૧૧. ઇ.એભ.આય.એવ. ખયેડી, જલાશય નલદમ ધલદ્યારમ ાછ , ભેગા 
જી.આઇ.ડી.વી., ખયેડી,તા.જી.દાશદ 

 ૧૨. ઇ.એભ.આય.એવ. લખુડીમા , મ.ુલખુડીમા,તા. ધાનયુ, જી.દાશદ 
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 ૧૩. ઇ.એભ.આય.એવ. વીંગલડ, આઇ.ટી.આઇ.ની યડ ાછ , ધાનયુ 
યડ,  ભડેર તકુર રીભખેડ કેમ્વ તા.રીભખેડ જજ.દાશદ. 

 ૧૪. ઇ.એભ.આય.એવ. ગયફાડા, મ.ુ  ગાગંયડા ભેડાપીમા, 
.ફયીમાા તા.ગયફાડા,જી.દાશદ 

 ૧૫. ઇ.એભ.આય.એવ. ધુનમાલાટં, મ.ુ ધુનમાલાટં, તા.જી.છટાઉદેયુ 
 ૧૬. ઇ.એભ.આય.એવ કલાટં (સખુી યીલાય પાઉન્ડેળન), તાલકુા ધલકાવ 

કચેયીની ાછ,વૈડીલાવણ યડ,કલાટં 
 ૧૭. ઇ.એભ.આય.એવ. લાધડીમા-૨, મ.ુ ધુનમાલાટં, તા.જી.છટાઉદેયુ 
 ૧૮ ઇ.એભ.આય.એવ. નવલાડી, મ.ુ રીન્ડા ટેકયા, તા.નવલાડી, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૧૯. ઇ.એભ.આય.એવ. કલાટં, મ.ુ ગજાયીમા , તા.કલાટં, જી.છટાઉદેયુ 
 ૨૦. ઇ.એભ.આય.એવ.  લાધડીમા, મનુી વેલા આશ્રભ ગયજ, ધલલેકાનદં 

ઉત્તય બનુીમાદી ધલદ્યારમ, તા.લાધડીમા ,જી.લડૉદયા. 
 ૨૧. ઇ.એભ.આય.એવ. નાદંદ, મ.ુગયા (કરની) તા. ગરુડેશ્વય 

જી.નભગદા 
 ૨૨. ઇ.એભ.આય.એવ. ધતરકલાડા, મ.ુગણધવિંદા , તા..ધતરકલાડા , 

જી.નભગદા 
 ૨૩. ઇ.એભ.આય.એવ. વાગફાયા , આદળગ ધનલાવી ળાા વાગફાયા 

કેમ્વ, તા.વાગફાયા જી.નભગદા 
 ૨૪. ઇ.એભ.આય.એવ. ડેડીમાાડા , વયકાયી યેતટ શાઉવની વાભે, 

કબ્રતતાનની ફાજુભા, વાગફાયા યડ, મ.ુ તા. ડેડીમાાડા , જી.નભગદા. 
 ૨૫. ઇ.એભ.આય.એવ. લાગરખડ, આદળગ ધનલાવી ળાા (કુભાય) ડ્રામ 

શતટેર મ.ુ નેત્રગં, તા. નેત્રગં, જી. બરૂચ 
 ૨૬. ઇ.એભ.આય.એવ. ઝગહડમા, આદળગ ધનલાવી ળાા (કુભાય) ડ્રામ 

શતટેર મ.ુ નેત્રગં, તા. નેત્રગં, જી. બરૂચ 
 ૨૭. ઇ.એભ.આય.એવ. ભતા ફાયડરી, જી.ઇ.ફી. ના ફાજુભાં , મ.ુ ભતા. 

તા.ફાયડરી, જી.સયુત. 
 ૨૮. ઇ.એભ.આય.એવ. ભાડંલી , જી.ઇ.ફી. ના ફાજુભાં, મ.ુ ભતા. 

તા.ફાયડરી, જી.સયુત. 
 ૨૯. વૈધનક ળાા બફરલાણ, જી.ઇ.ફી. ના ફાજુભાં, મ.ુ ભતા. 

તા.ફાયડરી, જી.સયુત. 
 ૩૦. ઇ.એભ.આય.એવ. ઇન્દુ, મ.ુ. ઇન્દુ , તા. વ્માયા, જી. તાી 
 ૩૧. ઇ.એભ.આય.એવ. ઉકાઇ, ૫૦૦ કલાટૌગવ ,એવ.આય.ી. યેડ ગ્રાઉન્ડ, 
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ઉકાઇ ડેભ, તા.વનગઢ,જી.તાી. 
 ૩૨. ઇ.એભ.આય.એવ.  ધનઝય –ખડદા, મ.ુખડદા , તા.ધનઝય, જી.તાી.     
 ૩૩. ઇ.એભ.આય.એવ. ફાયતાડ, મ.ુફાયતાડ, (ખાનયુ), 

તા.લાવંદા,જી.નલવાયી. 
 ૩૪. ઇ.એભ.આય.એવ. વાતુાયા , શીરટ શટેરની વાભે, ફી.આય.વી 

બલનના ફાજુભા,ંવનયાઇઝ ઇન્ટ યડ, વાતુાયા, આશલા,જી.ડાગં 
 ૩૫. ઇ.એભ.આય.એવ. આશલા, ભીળન કમ્ાઉન્ડ,આઇ.ટી.આઇ. ના 

ાછ, આશલા,જી.ડાગં 
 ૩૬. ઇ.એભ.આય.એવ. બચિંચરી, મ.ુ બચિંચરી તા. આશલા, જી.ડાગં 
 ૩૭. ઇ.એભ.આય.એવ. ભારેગાભ , મ.ુ . ભારેગાભ ,  ચેકતટની વાભે   

તા.આશલા,જી.ડાગં 
 ૩૮. ઇ.એભ.આય.એવ. ગાયખડી, મ.ુ . ગાયખડી , તા.સફુીય, જી.ડાગં 
 ૩૯. ઇ.એભ.આય.એવ. ભશાર, મ.ુ. ભશાર , તા. સફુીય, જી. ડાગં 
 ૪૦. ઇ.એભ.આય.એવ. ફાયીાડા , મ.ુ ફાયીાડા, - નડગચોંડ,        

તા.આશલા ,જી.ડાગં 
 ૪૧. ઇ.એભ.આય.એવ. ધયભયુ, મ.ુ ભારનાડા , તલાધભનાયામણ તકરૂની 

વાભે, ધયભયુ, ફાલી પબમા, ધયભયુ તા. ધયભયુ, જજ. 
લરવાડ 

 ૪૨. ઇ.એભ.આય.એવ.  કયાડા, કાજુપીમા , લાી- નાધવક યડ, 
મ.ુકયાડા, જી.લરવાડ 

 ૪૩. ઇ.એભ.આય.એવ.  ાયડી, અતરુ ધલદ્યાભહંદય, ઇ.એભ.આય.એવ., 
લર્લરબ આશ્રભ ળાાના વાભે, એડલાન્વ કુરીંગ ટાલયના ાછ, 
જી.આઇ.ડી.વી.,મ.ુ. ાયડી, જી.લરવાડ 

 ૪૪ ઈ.એભ.આય.એવ. ઘઘફંા, તા.ઘઘફંા, જજ-ચંભશાર  
 ૪૫ ઈ.એભ.આય.એવ. ભાગંય, તા.ભાગંય, જજ.સયુત  
 ૪૬. ઈ.એભ.આય.એવ. ભેઘયજ, તા.ભેઘયજ, જજ- અયલર્લરી  
 ૪૭. ઈ.એભ.ડી.ફી.એવ. ઉર્ચછર, તા. ઉર્ચછર જજ-તાી  
 ૪૮. જી.એર.આય.એવ. વયત્રા, ભાભરતદાય કચેયીની ાછ, 

અભીયગઢ,જી.ફનાવકાઠંા 
 ૪૯. જી.એર.આય.એવ. જેથી, ભાભરતદાય કચેયીની ાછ, 

અભીયગઢ,જી.ફનાવકાઠંા 
 ૫૦. જી.એર.આય.એવ. ગઢભહુડી, હશન્દુતતાન પર્ચયુગન એન્જીનીમયીંગ 

કંનીની ફાજુભા,ં મ.ુજેતલાવ, . અંફાજી , તા.દાતંા. 
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જી.ફનાવકાઠંા 
 ૫૧. જી.એર.આય.એવ. યાણયુઆંફા , હશન્દુતતાન પર્ચયુગન એન્જીનીમયીંગ 

કંનીની ફાજુભા,ં મ.ુજેતલાવ, . અંફાજી , તા.દાતંા. 
જી.ફનાવકાઠંા 

 ૫૨. જી.એર.આય.એવ. ધલયભયુ, ભાભરતદાય કચેયીની ાછ, 
અભીયગઢ,જી.ફનાવકાઠંા 

 ૫૩. જી.એર.આય.એવ. ખેડબ્રહ્મા-૧, મ.ુ.આગીમા 
તા.ખેડબ્રહ્મા,જી.વાફયકાઠંા . 

 ૫૪. જી.એર.આય.એવ. ળીના, મ.ુ  ચીખરી,.  લડતર,  
તા.ખેડબ્રહ્મા,જી.વાફયકાઠંા 

 ૫૫. જી.એર.આય.એવ. ખેડબ્રહ્મા-૨, મ.ુ.આગીમા 
તા.ખેડબ્રહ્મા,જી.વાફયકાઠંા . 

 ૫૬. જી.એર.આય.એવ. વાબરમામલુાડી , મ.ુ . વાબરમામલુાડી, 
તા.કડાણા,જી.ભહશવાગય 

 ૫૭. જી.એર.આય.એવ. કડાણા-૨,જી.ઈ.ફી શતટેરબફર્લડીગ હદલડાકરની 
તા.કડાણા,જી.ભશીવાગય 

 ૫૮. જી.એર.આય.એવ. ખેયલા, મ.ુખેયલા .જાનલડ તા.વતંયાભયુ, 
જી.ભશીવાગય 

 ૫૯. જી.એર.આય.એવ., ધધફંા, જી.ઇ.ફી. વફતટેળનના ફાજુભા,ં 
લેજરયુ, તા.કારર.,જી.ચંભશાર. 

 ૬૦. જી.એર.આય.એવ.નારૂકટ, મ.ુ  નારૂકટ તા.જાબુઘંડા જી.ચંભશાર 
 ૬૧. જી.એર.આય.એવ. ઉવયલાણ, ાડંલલન ,શરેેેડની ાછ 

ાડંલલન મ.ુ ઉવયલાણ , તા.જી.દાશદ 
 ૬૨. જી.એર.આય.એવ. ખયેડી, જલાશય નલદમ ધલદ્યારમ ાછ, ભેગા 

જી.આઇ.ડી.વી., ખયેડી,તા.જી.દાશદ 
 ૬૩. જી.એર.આય.એવ. નાનીખજુયી , મ.ુઅંતેરા, દેલગઢ ફાયીમા 

રીભખેડા યડ તા.દેલગઢફાયીમા, જી.દાશદ 
 ૬૪. જી.એર.આય.એવ. ભડંય, મ.ુલખુડીમા,તા. ધાનયુ, જી.દાશદ 
 ૬૫. જી.એર.આય.એવ. પતેયુા, મ.ુફાયીમાની શાથડ .પતેયુા, તા.  

પતેયુા, જી.દાશદ 
 ૬૬. જી.એર.આય.એવ.  ધનભચ, મ.ુગાગંયડા ભેડાપીમા, .ફયીમાા 

તા.ગયફાડા,જી.દાશદ. 
 ૬૭. જી.એર.આય.એવ. ગયાડીમા , જગદીળબાઇના ભકાનભા,ં તટ 
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ઓપીવ રાઇન, વાઇફાફંા ભહંદયની ફાજુભા,ંમ.ુ વજંેરી, તા. 
વજંેરી,જી.દાશદ 

 ૬૮. જી.એર.આય.એવ. નીનાભાની લાલ, આઇ.ટી.આઇ.ની યડ ાછ , 
ધાનયુ યડ ભડેર તકુર રીભખેડા કેમ્વ તા.રીભખેડા જજ. દાશદ   

 ૬૯. જી.એર.આય.એવ. ખડકલાડા, મ.ુ ધુનમાલાટં, તા.જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૦. જી.એર.આય.એવ. કીડીધધાદેલ, મ.ુ ધુનમાલાટં, તા.જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૧. જી.એર.આય.એવ. ભરાજા, મ.ુ ધુનમાલાટં, તા.જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૨. જી.એર.આય.એવ. છડલાણી, મ.ુ ગજાયીમા, તા.કલાટં, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૩. જી.એર.આય.એવ. ભગયા, મ.ુ ગજાયીમા, તા.કલાટં, જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૪. જી.એર.આય.એવ. વૈડીલાવણ, મ.ુ ગજાયીમા, તા.કલાટં, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૫. જી.એર.આય.એવ. ધાયધવભેર, મ.ુ રીન્ડા ટેકયા, તા.નવલાડી, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૬. જી.એર.આય.એવ. ધટુીમાઆંફા , મ.ુ રીન્ડા ટેકયા, તા.નવલાડી, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૭. જી.એર.આય.એવ. ધવામતા, મ.ુ રીન્ડા ટેકયા, તા.નવલાડી, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૮. જી.એર.આય.એવ. બીખાયુા, મ.ુ લડાતરાલ,તા.ફડેરી 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૭૯. જી.એર.આય.એવ. મલુાડા, મ.ુ લડાતરાલ,તા.ફડેરી જી.છટાઉદેયુ 
 ૮૦. જી.એર.આય.એવ. વારજ, મ.ુ લડાતરાલ,તા.ફડેરી 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૮૧. જી.એર.આય.એવ. તણખરા, મ.ુતણખરા, તા.નવલાડી, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૮૨. જી.એર.આય.એવ., ડેડીમાાડા, યાજલતં ેરેવ કમ્ાઉન્ડ, ળીતા 

ભાતાના ભહંદય વાભે, યાજીા,જી.નભગદા 
 ૮૩. જી.એર.આય.એવ., ઉકાઇ, ૫૦૦ કલાટૌગવ ,એવ.આય.ી. યેડ 

ગ્રાઉન્ડ, ઉકાઇ ડેભ, તા.વનગઢ,જી.તાી. 
 ૮૪. જી.એર.આય.એવ. ફાફયધાટ-૧, મ.ુ.ફાફયધાટ , તા.ઉર્ચછર, 

જી.તાી. 
 ૮૫. જી.એર.આય.એવ. ફાફયધાટ-૨, મ.ુ.ફાફયધાટ , તા.ઉર્ચછર, 

જી.તાી. 
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 ૮૬. જી.એર.આય.એવ. વાતુાયા , ટ્રામફર શાટ બફર્લડીંગ, લાધફાયી યડ, 
વાતુાયા, તા.આશલા,જી.ડાગં 

 ૮૭. જી.એર.આય.એવ. કયચોંડ, ઓઝયાડા , લટય કરીનરીનેવ વેન્ટય, 
ફાયબરમા યડ, તા.ધયભયુ,જી.લરવાડ 

 ૮૮. જી.એર.આય.એવ. ધયભયુ, ઓઝયાડા , લટય કરીનરીનેવ 
વેન્ટય, ફાયબરમા યડ, તા.ધયભયુ,જી.લરવાડ. 

 ૮૯. જી.એર.આય.એવ. સથુાયાડા , ઇ.એભ.આય.એવ.  કયાડાની 
ફાજુભા કાજુપીમા, લાી- નાધવક યડ, મ.ુકયાડા, જી.લરવાડ. 

 ૯૦. જી.એર.આય.એવ., તારારા, કેતન ઇન્ડતટ્રીઝ કમ્ાઉન્ડ, તટેળન 
યડ, તારારા 

 ૯૧. ભડેર ળાા દાતંા, આદળગ ધનલાવી ળાા દાતંા કેમ્વ, મ.ુ.તા. 
દાતંા,જી.ફનાવકાઠંા                                                                                                                                                                                                                    

 ૯૨. ભડેર ળાા અભીયગઢ, ભાભરદાય કચેયીની ાછ, અભીયગઢ, 
જી.ફનાવકાઠંા 

 ૯૩. ભડેર ળાા ખેડબ્રહ્મા, મ.ુ.આગીમા તા.ખેડબ્રહ્મા,જી.વાફયકાઠંા . 
 ૯૪. ભડેર ળાા વતંયાભયુ, મ.ુખેયલા .જાનલડ તા.વતંયાભયુ, 

જી.ભશીવાગય   
 ૯૫. ભડેર ળાા દાશદ, જલાશય નલદમ ધલદ્યારમ ાછ, ભેગા 

જી.આઇ.ડી.વી., ખયેડી,તા.જી.દાશદ 
 ૯૬. ભડેર ળાા રીભખેડા , આઇ.ટી.આઇ.ની યડ ાછ, ધાનયુ યડ 

ભડેર તકુર રીભખેડ કેમ્વ તા.રીભખેડા જી. દાશદ. 
 ૯૭ ભડેર ળાા જારદ, ભીયાખડી પ્રાથધભક ળાાના તટાપગ 

કલાટગય,મ.ુલતતી, .ભીયાખડી ,તા.  જારદ,જી. દાશદ 
 ૯૮ ભડેર ળાા ાલીજેતયુ, મ.ુ લડાતરાલ,તા.ાલીજેતયુ, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૯૯ ભડેર ળાા છટાઉદેયુ, મ.ુ ધુનમાલાટં, તા.જી.છટાઉદેયુ 
 ૧૦૦ ભડેર ળાા કલાટં, મ.ુ ગજાયીમા, તા.કલાટં, જી.છટાઉદેયુ 
 ૧૦૧ ભડેર ળાા નવલાડી, મ.ુ રીન્ડા ટેકયા, તા.નવલાડી, 

જી.છટાઉદેયુ 
 ૧૦૨ ભડેર ળાા, ડેડીમાાડા , વયકાયી યેતટ શાઉવની વાભે, કબ્રતતાનની 

ફાજુભા, વાગફાયા યડ, મ.ુ તા. ડેડીમાાડા, જી.નભગદા. 
ફેઠકની વખં્મા  અધ્મક્ષશ્રી નક્કી કયે તે મજુફ 
શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ  ના 
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રઈ ળકે છે.  
શુ ંફેઠકની કામગ નોંધ 
તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 

ફેઠકની કામગ નોંધ 
જનતાને ઉરબ્ધ છે? 
જ તેભ શમ ત તે 
ભેલલા ભાટેની 
ધ્ધધતની ભાહશતી આ. 

 જનતાને ઉરબ્ધ નથી. 

 

(ખ) ભાન્મતા પ્રાપ્ત 
વતંથાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં 

 એચ.આય કધભટી (જી.એવ.ટી.ઈ.એવ)  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાન 
પ્રકાય (ફડગ હયદ) 
વધભધતઓ, અન્મ ભડંર 

 વધભધત 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાન 
ટૂંક હયચમ (વતંથાના 
તથાના લગ , ઉદે્દળ / 
મખુ્મ પ્રવધૃતઓ)  

 આ વધભધત વવામટી ખાતે ભાનલફને રગતી વેલાકીમ ફાફતના 
ધનણગમ ભાટે યચના કયલાભા ંઆલેર છે.  

ભાન્મ પ્રાપ્ત વતંથાની 
ભધૂભકા (વરાશકાય/ 
વચંારક / કામગકાયી અન્મ 
)  

 અન્મ 

ભાખ ુઅને વભ્મ ફધંાયણ  આ વધભધતભા ં૦૬ વભ્મન વભાલેળ થામ છે.  
વતંથાના લડા  કામગારક ધનમાભકશ્રી 
મખુ્મ કચેયી અને તેની 
ળાખાઓના વયનાભા 

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, 
બફયવા મુડંા બલન, વેકટય-૧૦/એ, ગાધંીનગય . 

ફેઠકની વખં્મા   
શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ 
રઈ ળકે છે? 

 ના 

શુ ંફેઠકની કામગ નોંધ 
તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 

ફેઠકની કામગ નોંધ  જનતાને ઉરબ્ધ નથી. 
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જનતાને ઉરબ્ધ છે?  
જ તેભ શમ તે તે ભેલલા 
ભાટેની ધ્ધધતની ભાહશતી 
આ. 

 વભ્મ યુતી ભમાગહદત 

 

(ગ) ભાન્મતા પ્રાપ્ત 
વતંથાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં 

 ટેકનીકર કધભટી (જી.એવ.ટી.ઈ.એવ)  

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાન 
પ્રકાય (ફડગ હયદ) 
વધભધતઓ, અન્મ ભડંર 

 વધભધત 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત વતંથાન 
ટૂંક હયચમ (વતંથાના 
તથાના લગ , ઉદે્દળ / 
મખુ્મ પ્રવધૃતઓ)  

 આ વધભધત વવામટી શતતકની ળાાઓના ફાધંકાભ ભાટે જરૂયી 
ટેકધનકર ફાફતના ધનણગમ અને અભરીકયણ ભાટે યચના કયલાભા ં
આલેર છે. 

ભાન્મ પ્રાપ્ત વતંથાની 
ભધૂભકા (વરાશકાય/ 
વચંારક /કામગકાયી અન્મ )  

 અન્મ 

ભાખ ુઅને વભ્મ ફધંાયણ  આ વધભધતભા ં૦૫ વભ્મન વભાલેળ થામ છે.  
વતંથાના લડા  મખુ્મ ઇજનેયશ્રી, ભાગગ અને ભકાન ધલબાગ 
મખુ્મ કચેયી અને તેની 
ળાખાઓના વયનાભા 

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી, 
બફયવા મુડંા બલન, વેકટય-૧૦/એ, ગાધંીનગય . 

ફેઠકની વખં્મા   
શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ 
રઈ ળકે છે? 

 ના 

શુ ંફેઠકની કામગ નોંધ 
તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 

ફેઠકની કામગ નોંધ 
જનતાને ઉરબ્ધ છે? 

 જનતાને ઉરબ્ધ નથી. 
 

જ તેભ શમ તે તે ભેલલા 
ભાટેની ધ્ધધતની ભાહશતી 
આ. 

 વભ્મ યુતી ભમાગહદત 
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નનયમ શગં્રષ (૭)  

 

મદદની જાષરે માદષતી અનધકારીઓ / જાષરે માદષતી અદષકારી / એીેટ અનધકારીની નળગતો 
િભ જાશયે ભાહશતી 

અધધકાયી 
ટેરીપન નફંય એીરેટ અધધકાયી ટેરીપન નફંય 

૧ કંુ. ધપ્રમકાફેંન 
એચ. ચોશાણ  
 

(ઓ). ૦૭૯-
૨૩૨૪૩૭૪૯ 

શ્રી  એન.એવ ગપૃ્તા, 
ભદદનીળ કધભશ્નય, 
જી.એવ.ટી.ઈ.એવ  

(ઓ). ૦૭૯- 
૨૩૨૨૩૮૪૦ 
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નનયમ શગં્રષ (૮) 

નનિયય ેળાની પ્રદક્રયામાં અનશુરળાની કાયયધ્ધનત 

 ધનણગમ રેલા ભાટેની ધ્ધધત, કચેયી કામગધ્ધધત ૧૧ભા ંધનમત થમા મજુફની છે. 

 કચેયીભા,ં કચેયી  કક્ષાએ જુદા જુદા ધનણગમ રેનાય વત્તાધધકાયી જુદા જુદા છે. 

 ગજુયાત વયકાયના કાભકાજના ધનમભ-૧૯૯૦ના ધનમભ -૧૫ મજુફ , ભતં્રીભડં, ભાન. 
મખુ્મભતં્રીશ્રી તથા ભાન. ભતં્રીશ્રી, ધલબાગને પાલેર ધલમ યત્લે ધનણગમ રેલાની 
વત્તાઓ ધયાલે છે. 

 ધલબાગ દ્વાયા  તેઓને ભતી ધનણગમ રેલાની વતા, કચેયીના અધધકાયીઓને આલાભા ં
આલી છે, જેની ધલગત કચેયીના નહટવ ફડગ ય મકુલાભાં આલી છે. 

 કચેયીભાં ણ જુદા જુદા ધલમ યત્લે પાઈરની ધલચાયણાના તતય નક્કી કયલાભા ં
આવ્મા છે. જેની ધલગત કચેયીના નહટવ ફડગ ય મકુલાભાં આલી છે.  
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                                      નનયમ શગં્રષ (૯)  

 

કચેરીના અનધકારી અને કમયચારી માદષતી પકુ્સ્તકા 

ક્રમ અનધકારીનુ ંનામ ષોદ્દો કચેરીનો 
ટેીપોન ન.ં 

કચેરીનુ ંશરનામુ ં ઈ-મેઈ 

૧ શ્રી જી.એવ.યભાય (IAS) કામગારક 
ધનમાભકશ્રી  

૨૩૨૫૮૫૯૭  

ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર 
એજ્યકેુળા વવામટી , ત્રીજ 
ભા બફયવા મુડંા બલન , 

વેકટય-૧૦/એ , ગાધંીનગય-
૩૮૦૨૧૦  

emrs.ed@gmail.
com  

૨ શ્રી  એન.એવ ગપૃ્તા, ભદદનીળ 
કધભશ્નયશ્રી  

૨૩૨૨૩૮૪૦ gstes.hr@gmail.
com  

૩ કંુ. ધપ્રમકાફેંન એચ. ચોશાણ  હશવાફી 
અધધકાયીશ્રી  

૨૩૨૪૩૭૪૯ act.gstds@gmail
.com  

૪ એભ.કે. દવાહડમા  હશવાફનીળ  ૨૩૨૪૩૭૪૮ act.gstds@gmail
.com 

૫ શ્રીભતી ભયયુી ટેર  ધવધન . 
પ્રજેકટ 
ભેનેજય  

૨૩૨૪૩૭૪૮  Mayuri.dsag@g
mail.com  

૬ શ્રીભતી અસ્તભતા વરકંી  ધવધન . 
પ્રજેકટ 
ભેનેજય 
(એકાઉન્ટવ)  

૨૩૨૪૩૭૪૮  act.gstds@gmail
.com 

૭ શ્રી ભશમ્દપારુક ભનસયુી  પ્રજેકટ 
ભેનેજય 

૨૩૨૪૩૭૪૮  gstes.hr@gmail.
com 

૮ શ્રી વહંદ પ્રજાધત  પ્રજેકટ 
ભેનેજય  

૨૩૨૪૩૭૪૮  Pm.gstes@gmail
.com  

૯ શ્રી ધભને ળાશ  રીગર 
કન્વરટન્ટ  

૨૩૨૪૩૭૪૮  Shah.minesh9@
gmail.com  

૧૦ શ્રી યભણ ી. માદલ  ધવધલર 
ઈજનેય 

૨૩૨૪૩૭૪૮  Raman.gstes@g
mail.com  

૧૧ શ્રી ભડાવીમા અબઝભ એભ.  ધવધલર 
ઈજનેય 

૨૩૨૪૩૭૪૮  Civil.gstes@gma
il.com 

૧૨ શ્રી કંજ ટેર  પ્રજેકટ 
ભેનેજય  

૦૨૭૭૫ -
૨૨૦૧૫૯  

પ્રામજના લશીલટદાયશ્રીની 
કચેયી, રક્ષ્ભીયુા ચાય 
યતતા, મ.ુ.તા.ખેડબ્રહ્વા, 
જી.વાફયકાઠંા 

pankajmyemail
@gmail.com  

૧૩ શ્રી કશ્મ ળભાગ  પ્રજેકટ 
ભેનેજય 

૦૨૬૭૨ -
૨૫૨૫૪૫  

પ્રામજના લશીલટદાયશ્રીની  
કચેય, જીર્લરા વેલા તદન-
૦૨,   મ.ુ.ગધયા 
જી.ચંભશાર  

Kashyap.b.shar
ma@gmail.com  

mailto:gstes.hr@gmail.com
mailto:gstes.hr@gmail.com
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mailto:Mayuri.dsag@gmail.com
mailto:Mayuri.dsag@gmail.com
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mailto:act.gstds@gmail.com
mailto:gstes.hr@gmail.com
mailto:gstes.hr@gmail.com
mailto:Pm.gstes@gmail.com
mailto:Pm.gstes@gmail.com
mailto:Shah.minesh9@gmail.com
mailto:Shah.minesh9@gmail.com
mailto:Raman.gstes@gmail.com
mailto:Raman.gstes@gmail.com
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૧૪ શ્રી બાગ્મશ્રી હકળન એકફટે  આવી.પ્રજે
તટ ભેનેજય  

૦૨૬૬૯ -
૨૩૨૦૦૬  

પ્રામજના લશીલટદાયશ્રી 
લશીલટદાયશ્રીની  કચેયી, 
જીર્લરા વેલા વદનની 
ફાજુભા,ં   
મ.ુ.છટાઉદેયુ, જી. 
છટાઉદેયુ  

Bh56.ekbote@g
mail.com  

૧૫ શ્રીભતી જ્મધતકા ભકલાણા  ી.એ. 

કામગારક 
ધનમાભકશ્રી  

૨૩૨૪૩૭૪૮  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર 
એજ્યકેુળા વવામટી , ત્રીજ 
ભા બફયવા મુડંા બલન , 

વેકટય-૧૦/એ , ગાધંીનગય-
૩૮૦૨૧૦  

emrs.ed@gmail.
com 

૧૬ શ્રી જી.ફી ભયડા  એકાઉન્ટ 
તરાકગ  

૨૩૨૪૩૭૪૮  act.gstds@gmail
.com 

૧૭ શ્રી રારાજી ચોશાણ  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૧૮ શ્રી ભનજકુભાય વામા  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૧૯ શ્રી કન ુયભાય  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૦ શ્રી જીતેન્દ્ર ઠાકય  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૧ શ્રી બાલના વથલાયા  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૨ શ્રી ગોંધલદબાઈ પ્રજાધત  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૩ શ્રીભતી કૃા ી. કઠાયી  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૪ શ્રીભતી આયતીફેન પ્રજાધત  ડેટા એન્ટ્રી 
ઓયેટય  

૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૫ શ્રી ગાર પ્રજાધત  ટાલાા  ૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૬ શ્રી વજંમ યાઠડ  ટાલાા  ૨૩૨૪૩૭૪૮   

૨૭ શ્રી કંુદન ટેર  ટાલાા  ૨૩૨૪૩૭૪૮   
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નનયમ શગં્રષ (૧૦) 
 

ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયફ એજ્યકેુન શોશાયટી  
તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ની સ્તથતીએ કચેયીભા ંપયજ ફજાલતા ંઅધઘકાયીશ્રી/કભગચાયીઓને ચકુલલાભા ંઆલેર 

ગાયની ધલગત  

ક્રમ નામ ષોદ્દો ગ્રોશ ગાર 

૧ શ્રી જી.એવ.યભાય (IAS) કામગારક ધનમાભકશ્રી  ૧,૯૪,૫૮૬ /- 
૨. શ્રી એભ.કે. દવાહડમા હશવાફનીળ  ૫૫,૮૪૬/- 
૩ શ્રીભતી ભયયુી ટેર  ધવધન.પ્રજેકટ ભેનેજય (કયાય) ૩૪,૫૦૦/- 
૪ શ્રીભતી અસ્તભતા વરકંી  ધવધન . પ્રજેકટ ભેનેજય (એકાઉન્ટવ)  

(કયાય) 
૩૪,૫૦૦/- 

૫ શ્રી ભશમ્દપારુક ભનસયુી પ્રજેકટ ભેનેજય  (કયાય)  ૩૦,૫૦૦/- 
૬ શ્રી વહંદ પ્રજાધત  પ્રજેકટ ભેનેજય  (કયાય) ૩૦,૫૦૦/- 
૭ શ્રી ધભને ળાશ  રીગર કન્વરટન્ટ (કયાય) ૩૦,૫૦૦/- 
૮ શ્રી કશ્મ ળભાગ પ્રજેકટ ભેનેજય   (કયાય) ૩૦,૫૦૦/- 
૯ શ્રી યભણ ી. માદલ  ધવધલર ઈજનેય     (કયાય) ૩૫,૦૦૦/- 
૧૦ શ્રી ભડાવીમા અબઝભ એભ.  ધવધલર ઈજનેય    (કયાય) ૩૫,૦૦૦/-  
૧૧ શ્રી કંજ ટેર  પ્રજેકટ ભેનેજય  (કયાય) ૩૦,૫૦૦/- 
૧૨ શ્રી બાગ્મશ્રી હકળન એકફટે આવી.પ્રજેતટ ભેનેજય   (કયાય) ૨૦,૫૦૦/- 
૧૩ શ્રીભતી જ્મધતકા ભકલાણા ી.એ       (આઉટવવગ)  ૧૭,૮૬૪/- 
૧૪ શ્રી જી.ફી ભયડા  એકાઉન્ટ તરાકગ     (આઉટવવગ) ૧૫,૯૪૭/- 
૧૫ શ્રી હકયણબાઈ ધત્રલેદી  ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય 

(આઉટવવગ) 
૧૩૬૧૪/- 

૧૬ શ્રી રારાજી ચોશાણ  ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૧૭ શ્રી ભનજકુભાય વામા ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૧૮ શ્રી કન ુયભાય ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૧૯ શ્રી જીતેન્દ્ર ઠાકય  ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૨૦ શ્રી બાલના વથલાયા  ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૨૧ શ્રી ગોંધલદબાઈ પ્રજાધત  ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૨૨ શ્રીભતી કૃા ી. કઠાયી ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૨૩ શ્રીભતી આયતીફેન પ્રજાધત  ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય(આઉટવવગ) ૧૩૬૧૪/- 
૨૪ શ્રી ગાર પ્રજાધત ટાલાા (આઉટવવગ) ૧૩૨૬૩/- 
૨૫ શ્રી વજંમ યાઠડ ટાલાા (આઉટવવગ) ૧૩૨૬૩/- 
૨૬ શ્રી કંુદન ટેર  ટાલાા (આઉટવવગ) ૧૩૨૬૩/- 
કુર  ૭,૫૮,૫૫૮/- 
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નનયમ શગં્રષ (૧૧) 
 

કચેરીને પાલળાયે અંદાજત્ર 

ળવય – ૨૦૨૧-૨૨  

િભ ગ્રાટં શડે ધલગત બાયત વયકાય / ગજુયાત વયકાય યકભ રૂ. ( રાખભાં) 
૧ આટીકર ૨૭૫(૧) બાયત વયકાય  ૩૩૯૬.૧૫  

૨ ૮૯ લીકેલામ ૧૫  ગજુયાત વયકાય ૧૨૦૫૭.૯૩  

૩ એનજીી ગજુયાત વયકાય ૭૧૮.૯૫  

૪ ઈ.એભ.આય.એવ વવામટી 
(NESTS) 

બાયત વયકાય  ૫૪૮૧.૩૨  

કુર ૨૧૬૫૪.૩૫  
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નનયમ શગં્રષ (૧૨) 
 

શષાયકી કાયયક્રમોના અમ અંગે ધ્ધનત 

 

 વબચલારમ કક્ષાએ કામગિભ / નીધતઓના ધડતય અંગેની પ્રહિમા કયલાભા ંઆલે છે. જે 
કામગિભ / નીધતઓન અભર ધનમત થમેર નીધતઓ મજુફ કચેયી / ખાતાના લડા દ્વાયા 
કે્ષધત્રમ કક્ષાએ અભરીકયણ કયાલલાભા ંઆલે છે. 
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નનયમ શગં્રષ (૧૩) 
 

રાષતો, રમીટ કે અનધકૃત અંગેની નળગતો 
 

 વબચલારમ કક્ષાએ કામગિભ / નીધતઓના ધડતય અંગેની પ્રહિમા કયલાભા ંઆલે છે. જે 
કામગિભ / નીતીઓન અભર ધનમત થમેર નીધતઓ મજુફ કચેયી  / ખાતાના લડા 
દ્વાયા કે્ષધત્રમ કક્ષાએ અભરીકયણ કયાલલાભા ંઆલે છે. 
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નનયમ શગં્રષ (૧૪) 
 

કાયો કરળા માટે નક્કી કરેા ધોરિો 
 

 કચેયીભાં દયેક કક્ષાના અધધકાયીઓ તથા કભગચાયીઓને ધનમત ધલમની કાભગીયી 
વોંલાભા ંઆલે છે. 

 વોંલાભા ંઆલેર ધલમ યત્લે કયલાના કામોના પ્રભાણના ધયણ વયકાયની કચેયી 
કામગધ્ધધત તથા કાભકાજના ધનમભ દ્વાયા ધનમત કયલાભા ંઆલે છે. જે અંગેના નીધત 
ધલમક ધનણગમ ધલબાગ દ્વાયા રેલાભા ંઆલે છે. 
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નનયમ શગં્રષ (૧૫) 

નળજાણરૂૂે ઉબ્ધ માદષતી 

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીને  રગતી ભાહશતી યાજ્મ વયકાયની 
લેફવાઈટ (www.gswan.gov.in) (www.eklavya-education.gujarat.gov.in)  
યથી ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટીના ભેનભુાથંી ભી ળકે છે. 
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નનયમ શગં્રષ  (૧૬) 
 

માદષતી મેલળળા માટે નાગદરકોને ઉબ્ધ શળતોની નળગતો 
 

 ગજુયાત તટેટ ટ્રામફર એજ્યકેુળન વવામટી  દ્વાયા નાગહયકની જાણકાયી ભાટે ધલગત 
કચેયીના નહટવફડગ ય પ્રધવધ્ધ કયલાભાં આલી છે. 

 આ ઉયાતં યાજ્મ વયકાયની લેફવાઈટ (www.gswan.gov.in) (www.eklavya-

education.gujarat.gov.in) યથી ણ ધલગત ભી ળેક છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


