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ગુજયાત

યાજ્મ

વલધાનવબાના

ભાન.અધ્મક્ષશ્રી,

ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ, ઉાધ્મક્ષશ્રી, ભાન.વલયોધક્ષના નેતાશ્રી,
વંવદીમ વવિલશ્રીઓ, ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક
,દંડક,ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ, ભાન.ૂલત ધાયાવભ્મશ્રીઓ
તથા આ તભાભના આવશ્રત કુ ટું ફીજનોને તફીફી વાયલાયના
રાબો આલા ફાફત.
ગુજરાત સરકાર
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ,
ઠયાલ ક્ર:યિ/૧૦૨૦૧૬/૪૯૦૬૦૮/અ-૧
વવિલારમ,ગાંધીનગય
તા. ૦૨/૦૨/૨૦૧૯
ળંચાણે ીધા:(૧) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૫ ના ઠયાલ ક્ર. એભએજી/ ૧૦૨૦૦૩ /૨૭૧૨
/ અ (ાટત પાઇર)
(૨) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્ર.એભએજી/ ૧૦૨૦૧૬ /૨૦૨૮૮૭
/અ-૧

આમુખ
ગુજયાત યાજમ વલધાનવબાના ભાન.અધ્મક્ષશ્રી, ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ, ઉાધ્મક્ષશ્રી, ભાન.વલયોધક્ષના નેતાશ્રી,
વંવદીમ વવિલશ્રીઓ, ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક, દંડક, ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ, ૂલત ધાયાવભ્મશ્રીઓ
તથા તેભનાં આવશ્રત કુ ટું ફીજનો દ્વાયા રેલાભાં આલતી તફીફી વાયલાય અંગે થમેર ખિતની યકભ વલબાગનાં તા.૩૦૧૨-૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્ર.એભએજી/ ૧૦૨૦૧૬ /૨૦૨૮૮૭/અ-૧ ની જોગલાઇ અનુવાય શાર યીએમ્ફવત કયલાભાં
આલે છે . આ અંગે ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ તથા ભાન.ૂ.ધાયાવભ્મશ્રીઓ તયપથી ભેર યજુ આતો અન્લમે
તેઓને તફીફી વાયલાયના રાબો આલા ફાફતે અરગ નીવત નક્કી કયલાની ફાફત વયકાયશ્રીની વલિાયણા શે ઠ
શતી. ુખ્ત વલિાયણાના અંતે નીિે ભુજફ આથી ઠયાલલાભાં આલે છે .

ઠરાળ:(૧)

રાજ્યની તમામ સરકારી/સરકાર સંગ્ન/મ્યુનનનસ કોોરે ન સંચાનત/સરકારી અનુદાન મેલળતી/
G.M.E.R.S.ની, સરકારી તથા ખાનગી મેડીક કોેજ સંગ્ન ોોનપટલોો અને િનળયમયમાં નનનાર તથા

માન્યતા મેલળનાર નધી જ મેડીક કોેજો અંતગગત જોડાણ ધરાળતી મેડીક કોેજની ોોનપટલોોમાં
ીધે તનીની સારળારનું રીએમ્નસગમેન્ટલો:i)

ગુજયાત યાજમ વલધાનવબાના ભાન.અધ્મક્ષશ્રી, ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ, ઉાધ્મક્ષશ્રી, ભાન.વલયોધક્ષના
નેતાશ્રી, વંવદીમ વવિલશ્રીઓ, ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક, દંડક, ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ, ૂલત
ધાયાવભ્મશ્રીઓ તથા તેભનાં આવશ્રત કુ ટું ફીજનો દ્વાયા યાજ્મની તભાભ વયકાયી/વયકાય વંરગ્ન શોવપટર
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તથા ઉય દળાતલેર શોવપટરોભાં રેલાભાં આલેર વાયલાય અંગેનો ખિત ભંજૂય કયલા ભાટે , તેઓ દ્વાયા, વંૂણત
જરૂયી આધાયો વાથે કરેઇભ યજૂ કયલાભાં આલે ત્માયે વાયલાય અંગે થમેર ખિત નીિે દળાતલેર કામતધ્ધવત
અનુવાય યીએમ્ફવત કયલાનું યશે ળે:ii)

યાજમની તભાભ વયકાયી અને વયકાય વંરગ્ન મુ.એન.ભશે તા ઇન્પટીટમુટ ઓપ કારડત મોરોજી, અભદાલાદ, ધી
ગુજયાત કે ન્વય એન્ડ યીવિત ઇન્પટીટમુટ, અભદાલાદ અને ઇન્પટીટમુટ ઓપ કીડની ડીવીઝ એન્ડ યીવિત,
અભદાલાદ તથા મ્મુવનવવર કોોયે ળન વંિાવરત શોવપટરો તથા વયકાયી અનુદાન ભેલતી તભાભ
શોવપટરો અને વયકાયી, G.M.E.R.S.ની તથા ખાનગી ભેડીકર કોરેજ વંરગ્ન શોવપટરો (યાજમની
અત્માયની અને બવલષ્મભાં ફનનાય-ભાન્મતા ભેલનાય ફધી જ ભેડીકર કોરેજ અંતગતત જોડાણ ધયાલતી
ભેડીકર કોરેજની શોવપટરો) ભાં ફશાયના તથા અંદયના દદી તયીકે ગુજયાત યાજમ વલધાનવબાના
ભાન.અધ્મક્ષશ્રી, ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ, ઉાધ્મક્ષશ્રી, ભાન.વલયોધક્ષના નેતાશ્રી, વંવદીમ વવિલશ્રીઓ, ભુખ્મ
દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક, દંડક, ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ, ૂલત ધાયાવભ્મશ્રીઓ તથા તેભનાં આવશ્રત
કુ ટું ફીજનો દ્વાયા રીધેર તફીફી વાયલાયનો ખિત તેઓને વંૂણતણે ભલાાત્ર યશે ળે.

iii)

વફરો યજૂ કયલાની કામત-ધ્ધવતિઃ

iv)

વાયલાય અંગેના ખિતનું વફર(Claim) ભંજુયી ભાટે યજૂ કયતા શે રા, વફર ઉય જે, તે વંફંવધત
ખાનગી કે વયકાયી શોવપટરના અવધકૃ ત ડોકટયશ્રીના વશી વવકકા કયાવ્મા ફાદ, તેઓએ, તેભના વજલ્લાના
િીપ ડીપટર ીકટ ભેડીકર ઓપીવય/તફીફી અવધક્ષકશ્રી દ્વાયા વાયલાય અંગેના ખિતની મોગ્મતા ને પ્રભાવણત
કયાલી વફરો િુકલણી અથે આ ઠયાલના પકયા-(૭) ભાં જણાવ્માનુવાયના વક્ષભ વત્તાવધકાયીને યજૂ કયલાના
યશે ળે.
વફરો (Claim) ભંજુય કયલા ભાટે ના વત્તાવધકાયીઓિઃ

(૧)

રૂ.૨.૦૦ રાખ વુધીની ભમાતદાભાં ભેલેર વાયલાય અંગેનું વફર(Claim)વવિલશ્રી, ગુજયાત
વલધાનવબા/અ.ભુ.વ.શ્રી,વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ/ વવિલશ્રી,લૈધાવનક અને વંવદીમ ફાફતોના વલબાગ
દ્વાયા જરૂયી િકાવણી, કયી ભંજુય કયી, િુકલણી કયલાની યશે ળે.

(ય)

રૂ. ૨.૦૦ રાખ કે તેથી લધુ યકભની વાયલાય અંગેના ખિતની ભંજુયી (યીએમ્ફવતભેન્ટ) ભાટે ઉય જણાવ્મા

ભુજફ વફરો યજૂ કયલાની ધ્ધવત અનુવયલાની યશે ળે તથા, ત્માયફાદ, નીિે ભુજફના વત્તાવધકાયીશ્રીઓની
કક્ષાએ ભંજુય કયી ળકાળેિઃ
(અ) રૂ. ૨.૦૦ રાખથી લધુ યંતુ રૂ.૪.૦૦ રાખ વુધીની વાયલાયની ભંજુયી (યીએમ્ફવતભેન્ટ)ભાટે વફંવધત
વલબાગના વવિલશ્રીએ વફર (Claim)યજૂ થમા ફાદ તેઓ દ્વાયા જરૂયી િકાવણી કયી, તે અંગેની દયખાપત
અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગને યજૂ કયલાની યશે ળે. જેઓએ જરૂયી
િકાવણી કયી ભંજુયી આલાની યશે ળે. ભંજુયી ભળ્યા ફાદ વફંવધત વલબાગના વવિલશ્રી દ્વાયા વફરની
િુકલણી કયલાની યશે ળે.
(ફ) રૂ. ૪.૦૦ રાખથી લધુ યંતુ રૂ.૧૦.૦૦ રાખ વુધીની વાયલાય અંગેનું વફર (Claim)ભંજૂય કયલા ભાટે ,
વફંવધત વલબાગના વવિલશ્રીએ વફર યજુ થમા ફાદ,જરૂયી િકાવણી કયી, તે અંગેની દયખાપત
અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગને કયલાની યશે ળે. આયોગ્મ અને રયલાય
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કલ્માણ વલબાગે જરૂયી િકાવણી કયી ભાન.ભંત્રીશ્રી (આયોગ્મ) ની ભંજુયી ભેલલાની યશે ળે. જે અંગે જરૂયી
ભંજુયી ભળ્યા ફાદ, વફંવધત વલબાગના વવિલશ્રીએ વફરનું િુકલણં કયલાનું યશે ળે.
(ક) રૂ. ૧૦.૦૦ રાખ થી લધુ યકભની વાયલાયના વફરો (Claim)ની યકભ ભંજુયી ભાટે વફંવધત વલબાગના
વવિલશ્રીએ વફર (Claim) યજૂ થમા ફાદ, જરૂયી િકાવણી કયી, તે અંગેની દયખાપત અવધક ભુખ્મ વવિલ,
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગને કયલાની યશે ળે. આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ દ્વાયા જરૂયી
િકાવણી કયી, ભાન.ભંત્રીશ્રી (આયોગ્મ) ભાયપતે, ભાન.ભુખ્મભંત્રીશ્રી કક્ષાએ ભંજુયી ભાટે વફર યજૂ કયલાનું
યશે ળે. જે અંગે ભંજુયી ભળ્યા ફાદ વફંવધત વલબાગના વવિલશ્રીએ િુકલણં કયલાનું યશે ળે.

(૨) રાજ્યની ખાનગી
i)

ોોનપટલોોમાં ીધે તનીની સારળારનું રીએમ્નસગમેન્ટલો:-

ગુજયાત વલધાનવબાના ભાન.અધ્મક્ષશ્રી, ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ, ઉાધ્મક્ષશ્રી, ભાન.વલયોધક્ષના નેતાશ્રી,
વંવદીમ વવિલશ્રીઓ, ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક અને દંડક,ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ કે જેઓ,
તેભના શોદ્દા ઉય િારુ છે , તેઓ, તથા તેઓના કુ ટું ફના વભ્મોએ, ખાનગી
શોવપટરોભાં,
યોગોની
વાયલાયના શે તુવય, અંદયના તથા ફશાયના દદી તયીકે રૂ.૧૫.૦૦ રાખની ભમાતદાભાં રીધેર વાયલાય ભાટે , જે
ખિત થમો શોમ, તે ખિત વંૂણત ણે ભલાાત્ર યશે ળે. આ ભાટે વાયલાય અંગેના ખિતનું વફર (Claim) ભંજુયી
ભાટે યજૂ કયતા શે રા, વફર ઉય જે તે વંફંવધત ખાનગી શોવપટરના અવધકૃ ત ડોકટયશ્રીના વશી વવકકા
કયાવ્મા ફાદ, તેભના વજલ્લાના િીપ ડીપટર ીકટ ભેડીકર ઓપીવય /તફીફી અવધક્ષકશ્રી દ્વાયા વાયલાય અંગેના
ખિતની મોગ્મતાને પ્રભાવણત કયાલી, વફરો િુકલણી અથે વવિલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબા/વાભાન્મ લશીલટ
વલબાગ / લૈધાવનક અને વંવદીમ ફાફતોના વલબાગને યજૂ કયલાના યશે ળે.

ii)

ગુજયાત વલધાનવબાના ભાન.અધ્મક્ષશ્રી, ઉાધ્મક્ષશ્રી, ભાન.વલયોધક્ષના નેતાશ્રી, ભાન.લતતભાન
ધાયાવભ્મશ્રીઓ, તથા તેઓના કુ ટું ફના વભ્મોએ રૂા.૧૫.૦૦ રાખ થી લધુ યકભની રીધેર વાયલાયનો ખિત,
યીએમ્ફવત કયલા ભાટે , વફર ઉય જે તે વંફંવધત ખાનગી શોવપટરના અવધકૃ ત ડોકટયશ્રીના વશી વવકકા
કયાવ્મા ફાદ, તેભના વજલ્લાના િીપ ડીપટર ીકટ ભેડીકર ઓપીવય/તફીફી અવધક્ષકશ્રી દ્વાયા વાયલાય અંગેના
ખિતની મોગ્મતાને પ્રભાવણત કયાલી, વફરો િુકલણી અથે વવિલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબાને યજૂ કયલાના
યશે ળે. ગુજયાત વલધાનવબા દ્વાયા, પ્રથભ તફક્કે રૂ.૧૫.૦૦ રાખની યકભનું િુકલણં તાત્કાવરક કયલાનું
યશે ળે. ત્માયફાદ ફાકીની યકભનું િુકલણં ભંજુય કયતા શે રા, અવધક વનમાભકશ્રી (તફીફી વેલાઓ)ના
યાભળતભાં
જરૂયી િકાવણી કયી, અવબપ્રામ વાથેની દયખાપત આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ
દ્વાયા ભાન.ભંત્રીશ્રી (આયોગ્મ) તથા ભાન. ભુખ્મભંત્રીશ્રીને ભંજુયી અથે યજુ કયલાની યશે ળે. તથા તે અન્લમે
ભેર ભંજુયી અનુવાય, િુકલણા અંગેના આદેળો વવિલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબા કામાતરમે કયલાના યશે ળે.

iii)

ગુજયાત યાજ્મના ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ અને વંવદીમ વવિલશ્રીઓ તથા તેઓના કુ ટું ફના વભ્મોએ રૂા.૧૫.૦૦
રાખ થી લધુ યકભની રીધેર વાયલાયનો ખિત, યીએમ્ફવત કયલા ભાટે , વફર ઉય જે તે વંફંવધત ખાનગી
શોવપટરના અવધકૃ ત ડોકટયશ્રીના વશી વવકકા કયાવ્મા ફાદ,જે તે ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ અને વંવદીમ
વવિલશ્રીઓએ તેભના વજલ્લાના િીપ ડીપટર ીકટ ભેડીકર ઓપીવય/તફીફી અવધક્ષકશ્રી દ્વાયા વાયલાય અંગેના
ખિતની મોગ્મતાને પ્રભાવણત કયાલી, વફરો િુકલણી અથે અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી, વાભાન્મ લશીલટ
વલબાગને યજૂ કયલાના યશે ળે. વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ દ્વાયા, પ્રથભ તફક્કે રૂ.૧૫.૦૦ રાખની યકભનું
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iv)

િુકલણં તાત્કાવરક કયલાનું યશે ળે. ત્માયફાદ ફાકીની યકભનું િુકલણં ભંજુય કયતા શે રા, અવધક વનમાભકશ્રી
(તફીફી વેલાઓ)ના યાભળતભાં જરૂયી િકાવણી કયી, અવબપ્રામ વાથેની દયખાપત આયોગ્મ અને રયલાય
કલ્માણ વલબાગ દ્વાયા ભાન.ભંત્રીશ્રી (આયોગ્મ) તથા ભાન. ભુખ્મભંત્રીશ્રીને ભંજુયી અથે યજુ કયલાની યશે ળે.
તથા તે અન્લમે ભેર ભંજુયી અનુવાય, િુકલણા અંગેના આદેળો વાભાન્મ લશીલટ વલબાગે કયલાના યશે ળે.
ગુજયાત વલધાનવબાના ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક, દંડક તથા તેઓના કુ ટું ફના વભ્મોએ રૂા.૧૫.૦૦
રાખ થી લધુ યકભની રીધેર વાયલાયનો ખિત, યીએમ્ફવત કયલા ભાટે , વફર ઉય જે તે વંફંવધત ખાનગી
શોવપટરના અવધકૃ ત ડોકટયશ્રીના વશી વવકકા કયાવ્મા ફાદ,જે તે ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક અને દંડક
એ તેભના વજલ્લાના િીપ ડીપટર ીકટ ભેડીકર ઓપીવય/તફીફી અવધક્ષકશ્રી દ્વાયા વાયલાય અંગેના ખિતની
મોગ્મતાને પ્રભાવણત કયાલી, વફરો િુકલણી અથે વવિલશ્રી, લૈધાવનક અને વંવદીમ ફાફતોના વલબાગને
યજૂ કયલાના યશે ળે. લૈધાવનક અને વંવદીમ ફાફતોના વલબાગ દ્વાયા, પ્રથભ તફક્કે રૂ.૧૫.૦૦ રાખની યકભનું
િુકલણં તાત્કાવરક કયલાનું યશે ળે. ત્માયફાદ ફાકીની યકભનું િુકલણં ભંજુય કયતા શે રા, અવધક વનમાભકશ્રી
(તફીફી વેલાઓ)ના યાભળતભાં જરૂયી િકાવણી કયી, અવબપ્રામ વાથેની દયખાપત આયોગ્મ અને રયલાય
કલ્માણ વલબાગ દ્વાયા ભાન.ભંત્રીશ્રી (આયોગ્મ) તથા ભાન. ભુખ્મભંત્રીશ્રીને ભંજુયી અથે યજુ કયલાની યશે ળે.
તથા તે અન્લમે ભેર ભંજુયી અનુવાય, િુકલણા અંગેના આદેળો લૈધાવનક અને વંવદીમ ફાફતોના વલબાગે
કયલાના યશે ળે.

v)

ભાન.બૂતૂલત ધાયાવભ્મશ્રીઓ તથા તેઓના કુ ટું ફના વભ્મોને યોગોની વાયલાય ભાટે , યાજ્મની ખાનગી
શોવપટરોભાં અંદયના દદી તયીકે રીધેર તફીફી વાયલાયનો ખિત “ભા મોજના”ના દય/આમુષ્ભાન બાયતનેળનર શે લ્થ પ્રોટે ક્ળન વભળનના દય/વી.જી.એિ.એવ.ના દય, આ ત્રણેમભાંથી, જે દય લધાયે શોમ, તેની
ભમાતદાભાં ભંજુય કયલાનો યશે ળે.

vi)

ઉય દળાતલેર “ભા મોજના” /આમુષ્ભાન બાયત-નેળનર શે લ્થ પ્રોટે ક્ળન વભળન/વી.જી.એિ.એવ.
મોજના શે ઠ, ભલાાત્ર યકભ ઉયાંતનો, કોઇ ખિત થમેર શોમ, તો તે ખાવ વકપવાભાં
ભાન.ભંત્રીશ્રી(આયોગ્મ) દ્વાયા ભંજુય કયી ળકાળે.

(૩) યજૂ કયે ર ફીરભાં, અભાન્મ જાશે ય કયે ર દલાઓની યકભ તથા ોણ દાથો(Supplementary Food
items) ના ખિતની યકભ ફાદ કયી, ફાકીની યકભની િુકલણી કયલાની યશે ળે.

(૪) જો કોઇ વકપવાભાં ભેડીક્રેઇભ કે અન્મ વલભાની યકભ ભલાાત્ર શોમ, ત્માયે પ્રપતુત વનમભો (ઠયાલ) ભુજફ
ભલાાત્ર યકભ વાભે તે વયબય કયલાની યશે ળે. અને ત્માયફાદ, જો કોઇ યકભ ભલાાત્ર થતી શોમ, તો તે
િુકલલાની યશે ળે.

(૫) વદય ઠયાલ અન્લમે “કુ ટલોંુ ન” ની વ્માખ્મા ગુજયાત યાજ્મ વેલા(તફીફી વાયલાય) વનમભો, ૨૦૧૫ ના
વનમભ-૨ શે ઠ (૨.૨) ભાં દળાતવ્મા ભુજફ ધ્માને રેલાની યશે ળે.
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(૬) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્ર.એભએજી/૧૦૨૦૧૬ /
૨૦૨૮૮૭/ અ-૧ ને યદ કયલાભાં આલે છે .

(૭) આ ઠયાલનો અભર કયલા ફાફતે ગુજયાત યાજ્મના ભાન.ભંત્રીશ્રીઓ તથા વંવદીમ વવિલોના વકપવાભાં
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, વયકાયના ભુખ્મ દંડક, નામફ ભુખ્મ દંડક અને દંડકના વકપવાભાં લૈધાવનક અને વંવદીમ
ફાફતોના વલબાગ , ગુજયાત વલધાનવબાના ભાન.લતતભાન ધાયાવભ્મશ્રીઓ, ભાન.બૂતૂલત ધાયાવભ્મશ્રીઓ
ભાન.અધ્મક્ષ, ભાન.ઉાધ્મક્ષ, ભાન.વલયોધક્ષના નેતાના વકપવાભાં ગુજયાત વલધાનવબા વવિલારમે કામતલાશી શાથ
ધયલાની યશે ળે.
આ શુકભો વલબાગના વયખા ક્રભાંકની પાઇર ય વયકાયશ્રીની ભેર વંભવત અન્લમે ફશાય ાડલાભાં આલેર છે .
ગુજયાતના યાજ્મારશ્રીના શુકભથી અને તેભના નાભે,

(આઇ.ડી.ચૌધરી)
ઉસનચળ
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ
ગાંધીનગય

પ્રવત,
-ભાન.યાજ્મારશ્રીના વવિલશ્રી, યાજબલન,ગાંધીનગય(ત્ર દ્વાયા)
-ભાન.ભુખ્મભંત્રીશ્રીના અગ્રવવિલશ્રી, પલવણતભ વંકુર-૧, વવિલારમ, ગાંધીનગય
-ભાન.ભંત્રીશ્રી/યા.ક.ભંત્રીશ્રીઓના અંગત વવિલશ્રીઓ,પલવણતભ વંકુર-૧,૨ વવિલારમ, ગાંધીનગય
-વવિલારમના વલે વલબાગો, વવિલારમ, ગાંધીનગય
-અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ, વવિલારમ, ગાંધીનગય
-અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી, નાણા વલબાગ, વવિલારમ, ગાંધીનગય
-અવધક ભુખ્મ વવિલશ્રી, વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, વવિલારમ, ગાંધીનગય
-કવભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ, તફીફી વેલાઓ અને તફીફી વળક્ષણ અને વંળોધન, બ્રોક નં.૫, ડો.જીલયાજ ભશે તા
બલન,ગાંધીનગય
-પ્રાદેવળક નામફ વનમાભકશ્રીઓ, ગાંધીનગય, અભદાલાદ, લડોદયા, વુયત, યાજકોટ, બાલનગય.
-વલે કરેક્ટયશ્રીઓ/વલે વજલ્લા વલકાવ અવધકાયીઓ/વલે વજલ્લા ોરીવ અવધકાયીશ્રીઓ / વલે યજીપટર ાયશ્રી,
વશકાયી ભંડીઓ
- વલે વજલ્લાના ફધા અવધક્ષકશ્રીઓ તથા વવવલર વજતનો તથા વાભુરશક આયોગ્મ કે ન્રોના અવધક્ષકશ્રીઓ
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-વલે વજલ્લા આયોગ્મ અવધકાયીશ્રીઓ
-ભુખ્મ વજલ્લા તફીફી અવધકાયી વશ વવવલર વજતનશ્રીઓ, વવવલર શોવપટર, અભદાલાદ, વુયત, લડોદયા, જાભનગય,
ગાંધીનગય, બાલનગય
-વવિલારમના લશીલટી વલબાગ શે ઠના વલે ખાતાના લડાઓ
-ભારશતી કવભશ્નયશ્રી, ગાંધીનગય
-તફીફી કોરેજના ડીનશ્રીઓ, અભદાલાદ, વુયત, લડોદયા, જાભનગય, ગાંધીનગય, યાજકોટ, બાલનગય તથા ડે ન્ટર
કોરેજ-અભદાલાદ
-નાણા વરાશકાયશ્રી(આયોગ્મ), વવિલારમ, ગાંધીનગય
-બાા વનમાભકશ્રી, ગાંધીનગય
-એકાઉન્ટન્ટ જનયર, અભદાલાદ/યાજકોટ
-રશવાફ અને વતજોયી વનમાભકશ્રી, ગુજયાત યાજ્મ, ડો.જીલયાજ ભશે તા બલન, ગાંધીનગય
-ગાય અને રશવાફી અવધકાયીશ્રી, અભદાલાદ/ગાંધીનગય
-વનલાવી ઓડીટ અવધકાયીશ્રી, અભદાલાદ/ગાંધીનગય
-વલે વજલ્લા વતજોયી અવધકાયીશ્રીઓ
-વવિલશ્રી, ગુજયાત તકે દાયી આમોગ (ત્ર દ્વાયા)
-વવિલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ (ત્ર દ્વાયા)
-યજીપટર ાય, ગુજયાત શાઇકોટત ,અભદાલાદ(ત્ર દ્વાયા)
-વવિલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબા વવિલારમ (ત્ર દ્વાયા)
-આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ શે ઠની વલે ળાખાઓ
-વનલાવી આમુક્તશ્રી, ગુજયાત બલન, ન્મુ રદલ્શી
-રામઝન ઓપીવયશ્રી, રમઝન ઓપીવ, ગુજયાત વયકાય, ધનયાજ ભશે ર, એોરો ફંદય, ભુંફઇ-૪૦૦૦૩૯
-વવપટભ ભેનેજયશ્રી, ઠયાલ વલબાગની લેફવાઇટ ય ભુકલા ભાટે .
-વવરેક્ટ પાઇર /-ળાખા વંદગી પાઇર
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