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�કરણ - ૩ 

અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો 

િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણ ખાતાના અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની 

િવગતો 

હો�ો : િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણ ખા� ુ: 

વહ�વટ� સ�ાઓ : 

૧ ખાતા તેમજ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના વગ�-૧ના અિધકાર�ઓની �ા�ત ર�, વાહન પેશગી અ�ય 

પેશગીઓ ભિવ�યનીિધમાથંી પેશગી અને ઉપાડ, પે�શન, �ેજ�ઈુટ� વગેર� મ�ુંર કરવા બાબત 

તથા તેમને લગતી સવ� મહ�કમની બાબતો ખાતાના વગ�-૩ના કમ�ચાર�ઓને ઉ�ચ�ર ૫ગાર 

ધોરણ મ�ુંર કરવા બાબત 

 

ર સીધી ભરતીથી ૫સદંગી પામેલ વગ�-૩ અને ૪ ના કમ�ચાર�ઓની િનમ�કૂ 

 

૩ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના વગ�-૩ ના કમ�ચાર�ઓને િશ�ત ભગંના ૫ગલા,ં િશ�ાને લગતા �કુમો 

કરવા  

 

૪ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના ખાતાના વડાની કચેર�ઓના વગ�-૩ અને ૪ના કમ�ચાર�ઓના સબંધંમા ં

૫૦ થી ૫૫ વષ� ૫છ� િશ�તભગંના ૫ગલા ંલેવા. રા�ના�ુ,ં િન�િૃત અથવા નોકર�મા ંચા� ુરાખવા 

તથા ખાનગી અહ�વાલ િવ��ધની ન�ધ સામેની ર�ુઆતો સાભંળ� િનણ�ય કરવો. 

 

૫ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના ખાતાના વડાની કચેર�ઓના તથા �જ�લા વગ�-૩ ના કમ�ચાર�ઓની 

બદલી કરવી તેમજ બઢતી આ૫વી 

 

૬ વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના �બનરાજય૫િ�ત કમ�ચાર�ઓની નોકર�મા ંથયેલ �ટૂ સાધંવા બાબત 

 

૭ ખાતાની વડ� કચેર� તથા િનય�ંણ હ�ઠળની �જ�લા કચેર�ઓના અિધકાર�ઓ, કમ�ચાર�ઓને 

પાસપોટ�  અને વીઝા મેળવવા માટ� ના વાધંા �માણ૫� (એન.ઓ.સી.) આ૫વા 

 

૮ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓને �જુરાત ��ુક� સેવા િનયમો-

ર૦૦ર હ�ઠળ રાજય બહાર �સુાફર� કરવા માટ�ની ૫રવાનગી 

 

૯ ખાતાની વડ� કચેર�ના અિધકાર�ઓને તેમજ શાખાઓને કામની વહ�ચણી કરવી 

 

૧૦ અનામી તથા બી�ઓને નામે કર�લી અર�ઓની તપાસ અિધકાર�ને સો૫વી 

 

૧૧ સરકાર� વાહનો તથા સામ�ીના માડંવાળ (રાઈટ ઓફ) કરવા બાબત 

૧ર ઉપાડ અને �કૂવણી અિધકાર�ઓ �હ�ર કરવા બાબત 

૧૩ કચેર�ના કામકાજના સમય િસવાયના સમય દર�યાન કોલેજમા ંઅ�યાસ કરવા �ગેની મ�ુંર� 

આ૫વા બાબત 

૧૪ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના િનગમોના વાિષ�ક આયોજન- જોગવાઈઓ. 

 



૧૫ ભારત સરકારની ક���ીય �રુ��ૃત યોજનાઓ મ�ુંર� માટ� મોકલવી. 

 

૧૬ આદશ� િનવાસી શાળાઓ અને સરકાર� છા�ાલયો માટ� તૈયાર ભોજન થી જમાડવાના ભાવો મ�ુંર 

કરવા 

 

૧૭ ખાતાના વડાની કચેર�ના વગ�-૧ અને વગ�-રના અિધકાર�ઓના વાિષ�ક ઈ�ફાઓ મ�ુંર કરવા 

 

૧૮ ખાતાના વગ�-૧ અને વગ�-ર ના અિધકાર�ઓની ર� �વાસ રાહત સવલત, ર��વાસ �ગે 

એડવા�સ ટ�.એ. તેમજ તેને સલં�ન હકક ર�ઓ મ�ુંર કરવી. 

 

૧૯ ખાતા હ�તકના સરકાર� છા�ાલયો, િશવણવગ� અને આદશ� િનવાસી શાળાઓ માટ� મકાન ભાડ� 

રાખવા તથા �. ૧૦,૦૦૦/- �ધુીની રકમના મકાનભાડા મ�ુંર કરવા. 

 

ર૦ �ા�ટ ઈન એઈડ છા�ાલય / આ�મશાળાઓની મા�યતા આધાર� સ�ંયા વધારો મ�ુંર કરવો. 

 

ર૧ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળના �જ�લા અિધકાર�ઓની �વાસ ડાયર�ઓ મ�ુંર કરવી. 

 

રર �ા�ટ ઈન એઈડ આ�મશાળા / સરકાર� છા�ાલયોની અિનયિમતતા �ગે નોટ�સો પાઠવવી 

�નુાવણી કરવી તેમજ તે સદંભ� િનણ�ય કર� �ા�ટ �કુવવા બાબતેના યો�ય �કુમો કરવા. 

 

ર૩ આદશ� િનવાસી શાળા / સરકાર� છા�ાલયોમા ં �વેશ આ૫વા �ગેની વી.આઈ.પી. ભલામણો 

અ�વયે ખાસ �ક�સામા ં�વેશ આ૫વો. 

 

ર૪ સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ�ના લેખકો / કિવઓને સા�હ�ય �કાશન માટ� નાણાક�ય 

સહાય મ�ુંર કરવી 

ર૫ ધો. ૧૦ અને ૧ર ની બોડ�ની ૫ર��ામા ંઉ�ચ �ણુવ�ા સાથે પાસ થનાર સામા�જક અને શૈ��ણક 

ર�તે ૫છાત વગ�ના િવ�ાથ�ઓને �ો�સાહક ઈનામની રકમ મ�ુંર કરવી. 

 

ર૬ કોમશ�યલ પાયલોટની તાલીમ માટ� લોન મ�ુંર કરવી. 

 

ર૭ િવદ�શમા ંઉ�ચ અ�યાસ માટ� લોન મ�ુંર કરવી. 

ર૮ મેડ�કલ / એ��ન�યર�ગ / પોલીટ�કનીકમા ંઅ�યાસ માટ�ના ��ુતકો ખર�દવાની મ�ુંર� આ૫વી. 

ર૯ �ા�ટ ઈન એઈડ આ�મશાળા / છા�ાલયો તેમજ ખાતાના સરકાર� છા�ાલયો, આદશ� િનવાસી 

શાળા અને સરકાર� િશવણ વગ�ની �લુાકાતો / તપાસણી કરવી. 

 

૩૦ સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ�ના ઈસમોના ચકાસણી હ�ઠળના �િત �માણ૫�ોને 

િવ�લેષણ સિમતી સમ� ર�ુ કર� તેને આ�ષુા�ંગક િનણ�ય લેવા.  
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અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો 

િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણ ખાતાના અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની 

િવગતો 

હોદો :-  સ�ંકુત િનયામક, િવકસતી �િત, ક�યાણ ખા� ુ

(અ) વહ�વટ� સ�ાઓ :- 

૧. વગ�-૩  અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓના ખાસ ૫ગાર, �ગત ૫ગાર, ક�શએલાઉ�સ, 

વાહનભ��ુ,ં �ાઈબલ એલાઉ�સ  મ�ુંર કરવા 

ર. વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓને મકાન બાધંકામ / મોટર સાયકલ /��ુટર/ મોપેડ/ 

સાયકલ ખર�દવા માટ�ની પેશગી મ�ુંર કરવા બાબત 

૩. વડ� કચેર�ના વગ�-૩ અને વગ�-૪ના કમ�ચાર�ઓની સામા�ય ભિવ�ય િનિધમાથંી પેશગી 

મ�ુંર કરવી. 

૪. આદશ� િનવાસી શાળાઓના િવ�ાથ�ઓ માટ� � તે કસોટ�ઓ� ુઆયોજન, ૫ર��ાઓના 

૫�રણામ �ધુારવા અને �ણુવતા �ગેની કાય�વાહ� કરવી. 

૫. આદશ� િનવાસી શાળા/ સરકાર�  છા�ાલયો /િસવણવગ� /ફન�ચર/પાગંરણ /વાસણો 

વગેર� ચીજ - વ��ઓુને ખર�દવાની મ�ુંર� આ૫વી. 

૬. આદશ� િનવાસી શાળાના િવ�ાથ�ઓ માટ�ના �ંુકા �વાસની મ�ુંર� આ૫વી. 

૭ આ�મશાળા / છા�ાલયોની �થળ ૫ર ��ચતી �લુાકાત કરવી. 

૮. વડ� કચેર� માટ�ની ૫ર�રુણ ચીજવ��ઓુ ખર�દવા માટ�ની મ�ુંર આ૫વી. 

૯. આદશ� િનવાસી શાળા માટ�ના લાય�ેર�ના ��ુતકો, સાધનો, રમતગમતના ં સાધનો, 

પાઠય ��ુતકો  ખર�દવાની દરખા�તોની મ�ંર� આ૫વી. 

૧૦. ટાઈ૫ રાઈટર, રોનીયો મશીન, ક��ક�લેુટર, કોપીયર મશીન, ફ�કસ, કો���ટુર સ�હત 

અ�ય ઓ�ફસના સાધનોને િનભાવવા માટ� સિવ�સ કરાર કરવા તથા મરામત ખચ�, 

િનભાવણી ખચ� કરવાની મ�ુંર� આ૫વી. 
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અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો 

િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણ ખાતાના અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની 

િવગતો 

હોદો :-  નાયબ િનયામક, િવકસતી �િત, ક�યાણ ખા� ુ ં

(અ) વહ�વટ� સ�ાઓ :- 

૧. સરકાર� �ટ�શનર� િસવાયની �. ૫૦૦૦/- ની ખચ� મયા�દામા ં�ટ�શનર� ખર�દ કરવી. 

ર. વડ� કચેર� તેમજ તાબાની કચેર�ઓ હ�તકના સરકાર� વાહનનો મરામત ખચ� 

(�.૧૦,૦૦૦/- �ધુીનો) મ�ુંર કરવો. 

૩.  વડ� કચેર� માટ� કોઈ૫ણ �કાર�ુ ંક�ટ�જ�સીમાથંી ખચ� કર�ુ,ં 

-  આવત�ક ખચ� વાિષ�ક �. ૫૦૦૦/-  દર�ક ક�સમા ં

-  અનાવત�ક ખચ� વાિષ�ક �. ૧૦,૦૦૦/- દર�ક ક�સમા ં

૪. વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓના ર� �વાસ રાહત સવલત, ર� �વાસ �ગે 

એડવા�સ ટ�.એ. તેમજ તેને સલં�ન હકક ર�ઓ મ�ુંર કરવી. 

૫. વગ�-૩ અને વગ�-૪ ની કમ�ચાર�ઓની હકક ર�, અધ� ૫ગાર� ર�, �પાતં�રત ર�, 

અસાધારણ ર�, ૫ર�રુણ ર�, મર�યાત ર�,  વગેર� ર�ઓ મ�ુંર કરવી. 

૬. વગ�-૩  અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓના �વાસ ભ�થા, પેશગીઓ, બદલી �વાસ ભ��ુ,ં 

તહ�વાર, અનાજ, પખંા, સાયકલ પેશગી મ�ુંર કરવી. 

૭. વડ� કચેર�ના વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓના વાિષ�ક ઈ�ફાઓ મ�ુંર કરવા. 

૮. વડ� કચેર�ના વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓ તેમજ �ાયવર�ુ ં ધોલાઈ ભ��ુ ં તેમજ િસલાઈ 

ખચ� મ�ુંર કરવા. 

૯. વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓની સેવા િવષયક બાબતોની સેવા પેશગીમા ંન�ધ 

કર� �મા�ણત કરવી. 

૧૦. વગ�-૩ અને વગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓના ૫ગાર નકક� કરવા. 

૧૧. નાના �ુ�ંુબને ઉતેજન આ૫વા વડ� કચેર�ના વગ�-૩ અને વગ�-૪ના કમ�ચાર�ઓના ખાસ 

ઈ�ફા મ�ુંર કરવા. 

 



�કરણ - ૩ 

અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો 

િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણ ખાતાના અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજોની 

િવગતો 

હોદો :-  સમાજ ક�યાણ અિધકાર�, િવકસતી �િત, ક�યાણ ખા� ુ ં

(અ) વહ�વટ� સ�ાઓ :-  

૧. શાખાના કમ�ચાર�ઓ ઉ૫ર દ�ખર�ખ રાખવી અને તેઓ �વારા કામગીર�નો સમય 

મયા�દામા ંિનકાલ થાય તે જો�ુ.ં 

ર. શાખાના કમ�ચાર�ઓ �વારા �કુવામા ંઆવતી િવિવધ િવષયો �ગેની ફાઈલો ચકાસીને 

જ�ર� ર�માક�સ / અ�ભ�ાય સાથે નાયબ િનયામક�ી ને ર�ુ કરવી. 

૩. શાખાના કમ�ચાર�ઓના દફતર�ુ ંિનર��ણ / તપાસણી કરવી. 

 

હોદો :-  મદદનીશ સમાજ ક�યાણ અિધકાર� િવકસતી �િત, ક�યાણ ખા� ુ ં

(અ) વહ�વટ� સ�ાઓ :- 

૧. શાખાના કમ�ચાર�ઓ �વારા ર�ુ કરવામા ંઆવતી ફાઈલો જ�ર� ર�માક�સ / અ�ભ�ાય 

સાથે સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ીને ર�ુ કરવી. 

ર. શાખાના કમ�ચાર�ઓ ઉ૫ર દ�ખર�ખ અને િનય�ંણ રાખ�ુ.ં 

૩. શાખામા ંઆવતી કામગીર�ની ૫�ોનો ઝડપી અને સમયસર િનકાલ કરવો. 

૪. અગ�યના અને અટ૫ટા ક�સોને લગતી બાબતો �તે હાથ ઉ૫ર લઈ ફાઈલો િનણ�ય 

માટ� ર�ુ કરવી. 

 

 

હોદો :- હ�ડકલાક� , સીનીયરકલાક� , �ુિનયર કલાક� , કલાક�  કમ ટાઈપી�ટ 

િવકસતી �િત, ક�યાણ ખા� ુ ં

(અ) વહ�વટ� સ�ાઓ :- 

૧. શાખામા ંમળતા િવિવધ િવષયોના ૫�ોના િનકાલ માટ� ફાઈલો તૈયાર કર� તેમા ંન�ધ 

�કુ�ને  િનણ�ય માટ� મદદનીશ સમાજ ક�યાણ અિધકાર� ને ર�ુ કરવી.  



પ�ક - ૩ 

િવકસતી �િત ક� યાણ ખાતા હ� તકની કચરેીઓના નામ, સરનામાની િવગત દશા�વત ુ

પ�ક 
 

 
�મ કચરેીનુ ંનામ કચરેીનુ ંસરનામુ,ં  કચરેીનો ફોન તથા ફકેસ નંબર 

૧ ૨ ૩ ૪ 

 (અ) રા�ય ક�ાએ   

૧ િનયામક�ી િનયામક, િવકસતી �િત 
� કયાણ ખાતુ, � લોક નં. 
૪/૩, ડૉ.�વરાજ મહેતા 
ભવન, ગુ.રા.ગાંધીનગર 

૦૭૯ ૨૩૨૫૩૨૪૫ 

 (બ) �� લા ક�ાએ     

૧ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.)  

અમદાવાદ 

ઓ-૯, ભોયતળીયે,  

� ય ુમે� ટલ કં� પાઉ� ડ,  

મેઘાણીનગર, અમદાવાદ  

(૦૭૯) ૨૨૬૮૩૦૯૬ 

 

૨ િજ�લા નાયબ િનયામક  (િવ.�) 

ગાંધીનગર 

“સહયોગ સંકલુ”  

� લોક -બી, પહેલો માળ, 

પિથકા�મની બાજુમાં, 

સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર 

(૦૭૯) ૨૩૨૪૧૯૮૦ 

 

૩ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) વડોદરા ર/સી, નમ�દા ભવન,  

જેલરોડ, વડોદરા 

(૦૨૬૫) ૨૪૨૬૬૨૨ 

 

૪ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) 

રાજકોટ 

૬/૧, બહુમાળી ભવન,  

રેસકોસ�, રાજકોટ 

(૦૨૮૧) ૨૪૪૭૩૬૨ 

 

૫ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) સુરત સોરાબ� જે.જે. �ેિનગ સે� ટર, 

ચોક બ�ર, ચાર ર� તા પાસ,ે 

સુરત  

(૦૨૬૧) ૨૫૯૧૫૦૦ 

 

૬ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) 

�મનગર 

િજ� લા સેવાસદન – ૪,  

�ાઉ� ડ �લોર, ગણેશ કો� ડ 

� ટોરેજ પાસે, રાજકોટ રોડ, 

�મનગર  

(૦૨૮૮) ૨૫૭૨૩૪૭ 

 

૭ િજ�લા નાયબ િનયામક  (િવ.�) 

જુનાગઢ 

૧/૩, બહુમાળી મકાન, 

સરદારબાગ, જુનાગઢ 

(૦૨૮૫) ૨૬૩૦૫૮૭ 

 

૮ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) 

ભાવનગર 

�-૬, બહુમાળી ભવન,  

બસ �ટે�ડ ન�ક,  ભાવનગર,  

(૦૨૭૮) ૨૪૨૨૬૯૬ 

 

૯  િજ�લા નાયબ િનયામક  (િવ.�) 

�હંમતનગર, િજ.સાબરકાંઠા 

એ-�લોક, �ીજો માળ,  

બુહમાળી ભવન, હા�પુરા,  

�હંમતનગર, િજ.સાબરકાંઠા 

(૦૨૭૭૨) ૨૪૦૯૨૧ 

 

૧૦ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) પાટણ િજ�લા મ�ય�થ કચેરી,  (૦૨૭૬૬) ૨૨૫૧૬૭ 



�મ કચરેીનુ ંનામ કચરેીનુ ંસરનામુ,ં  કચરેીનો ફોન તથા ફકેસ નંબર 

�લોક નં. ર, પહેલ ેમાળ, 

રાજમહેલ રોડ, પાટણ 

 

૧૧ િજ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�.) ગોધરા, 

િજ.પંચમહાલ  

પહેલો માળ, બહુમાળી ભવન, 

કલેકટર કચેરી,ગોધરા, 

િજ. પંચમહાલ 

(૦૨૬૭૨) ૨૪૦૫૩૩ 

 

૧૨ િજ�લા નાયબ િનયામક  (િવ.�.) 

ન�ડયાદ િજ.ખડેા 

સરદાર ભવન, મીલરોડ,  

ન�ડયાદ િજ. ખેડા 

(૦૨૬૮) ૨૫૫૦૦૧૬ 

 

૧૩ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) મહેસાણા 

�લોક નં. ૪, બહુમાળી 

મકાન,મહેસાણા 

(૦૨૭૬૨) ૨૨૧૮૭૩ 

 

૧૪ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) આણંદ 

બીજે માળ, િજ�લા સેવાસદન, 

બોરસદ ચોકડી પાસ,ે આણંદ 
(૦૨૬૯૨) ૨૬૪૪૧૩ 

 

૧૫ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) પાલનપુર િજ.બનાસકાંઠા 

િજ� લા સેવા સદન-ર, પહેલો માળ, 

પાલનપુર, િજ.બનાસકાંઠા 

(૦૨૭૪૨) ૨૫૩૭૬૫ 

 

૧૬ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) ભ�ચ 

�ીજો માળ, બહુમાળી ભવન, 

ગાય�ીનગર પાસ,ે ભ�ચ 

(૦૨૬૪૨) ૨૪૪૭૩૪ 

 

૧૭ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) રાજપીપળા િજ.નમ�દા 

�મ નં. ર૧, ભ�યતળીયંુ,  

સે��લ બી�ડ�ગ,રાજપીપળા, 

િજ.નમ�દા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૪૩૦૮ 

 

૧૮ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) દાહોદ 

રાઘવ હો� ટલે, ભોયતળીયંુ,  

પટેલ રીસોટ�ની પાછળ, 

ગોદી રોડ, દાહોદ 

(૦૨૬૭૩) ૨૬૫૯૩૪ 

 

૧૯ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) અમરલેી 

બી-૧, બહુમાળી ભવન, 

અમરેલી 

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૭૯૩  

૨૦ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) પોરબંદર 

િજ�લા સેવાસદન-૨,  

સાંદીપની આ�મરોડ, પોરબંદર 

(૦૨૮૬) ૨૨૨૨૮૬૭ 

 

૨૧ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) ક�છ-ભુજ 

�લોક નં. ૪, �ાઉ�ડ ફલોર, 

બહુમાળી મકાન, ભુજ 

(૦૨૬૯૨) ૨૨૧૭૫૧ 

 

ર૨ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) સુર�ે�નગર 

એ. �લોક, �મ નં.-ર૦૪ 

બહુમાળી મકાન, સુરે��નગર 

(૦૨૭૫૨) ૨૮૨૧૦૩ 

 

૨૩ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) વલસાડ 

�લોક નં. બી, ચોથો માળ,  

નવંુ બહુમાળી ભવન, વલસાડ 

(૦૨૬૩૨) ૨૫૩૧૧૧ 

 

૨૪ િજ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) નવસારી 

એ.� લોક, �ીજો માળ  
િજ� લા સેવા સદન જુના થાણા 
જુની કલેકટર કચેરી, નવસારી 
િજ.નવસારી 

(૦૨૬૩૭) ૨૫૦૨૪૧ 

 

૨૫ િજ� લા સમાજ ક� યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) �યારા,  િજ.તાપી 

�લોક, ૪ પહેલે માળ,  

િજ� લા સેવાસદન, પાનવાડી, 

� યારા િજ. તાપી  

(૦૨૬૨૬) ૨૨૦૩૨૪ 

 

૨૬ િજ� લા સમાજ ક� યાણ અિધકારી મોડાસા તાલુકા ખરીદ વેચાણ 
સંઘનું મકાન, �થમમાળ,  

(૦૨૭૭૪) ૨૪૮૦૦૧ 



�મ કચરેીનુ ંનામ કચરેીનુ ંસરનામુ,ં  કચરેીનો ફોન તથા ફકેસ નંબર 

(િવ.�.) અરવ� લી સાયરા રોડ, મુ. મોડાસા, 
િજ.અરવ�લી.  

 

૨૭ િજ� લા સમાજ ક� યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) ગીર-સોમનાથ 

ભાવના-ર સોસાયટી,  

૮૦ �ટ રોડ, વેરાવળ  

િજ.ગીર-સોમનાથ 

(૦૨૮૭૬) ૨૪૦૦૪૪ 

 

૨૮ િજ� લા સમાજ ક� યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) બોટાદ 

એ/૫,૨૧-૨૨ બીજો માળ, 
િજ� લા સેવા સદન, ખસ રોડ, 
મુ.બોટાદ િજ. બોટાદ 

(૦૨૮૪૯) ૨૫૧૨૯૧ 

 

 

૨૯ િજ� લા સમાજ ક� યાણ 

અિધકારી(િવ.�.) છોટાઉદેપુર 

જુનુ આ�દવાસી અિતિથગૃહ, 

સીવીલ હો� પીટલની બાજુમા,ં  

તા. �. છોટાઉદેપુર  

(૦૨૬૬૯) ૨૩૩૨૦૫ 

 

૩૦ િજ� લા સમાજ ક� યાણ 

અિધકારી(િવ.�.) મહીસાગર 

ચાર કોશીયા નાકા પાસ,ે  
સરકારી ગોડાઉન સામે,  
મોડાસા હાઇવે, રોડ, 
મુ.પો.લુણાવાડા િજ.મહીસાગર 

(૦૨૬૭૪) ૨૫૦૮૧૮ 

 

૩૧ િજ� લા સમાજ ક� યાણ 

અિધકારી(િવ.�.)મોરબી 

સી/૨ નમ�દા િનગમના કવાટ�સ 
લાલબાગ, િજ� લા સેવાસદન 
કંપાઉ� ડમાં, મોરબી 

(૦૨૮૨૨) ૨૪૨૩૮૯ 

 

૩૨ િજ� લા સમાજ ક� યાણ અિધકારી 

(િવ.�.) દેવભૂિમ-� વારકા 

વાઢેર કરશન�નું મકાન, શેરી 
નં. ર, નવાપરા, મુ.ખભંાળીયા, 
િજ. દેવભૂિમ-� વારકા  

(૦૨૮૩૩) ૨૩૨૨૧૫ 

 

 


