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૧ ખાતાના વડા વગ
-૩ તથા વગ
-૪ ની િનમ�કૂો, બદલી, બઢતી, 

સેવા �ટૂ જોડવી, તાલીમ,  વરતા િશ#ા$મક 

૫ગલાનંી કાય
વાહ), િન*િૃ, -વી સેવા િવષયક 

બાબતના  /કુમો 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

 

નાયબ િનયામક 

(વહ)વટ)  િનયામક, 

િવકસતી :િત ક;યાણ 

ખા�,ુ =લોકન.ં૪/૩, 

ડો.?વરાજ મહ@તા ભવન, 

ગાધંીનગર 

 

 

વગ
-૧ તથા ર ના અિધકાર)ઓ Dગે ખાતાના 

વડાના સ,ાિધકારમા ંઆવતી સેવા િવષયક 

બાબતો, સેવા૫◌ોથીઓ. 

વડ) કચેર)ના અિધકાર)/ કમ
ચાર)ઓ Dગે 

કચેર)ના વડા તર)ક@ સ,ાિધકારમા ંઆવતી તમામ 

સેવા િવષયક બાબતો, સેવાપોથીઓ 

  વગ
-૩ ના કમ
ચાર)ઓના ખાનગી અહ@વાલ   

ર ખાતાના વડા કચેર) ઉ૫યોગ માટ@ની ચીજ વI�,ુ Iટ@શનર)ની 

ખર)દ)ની બાબત 

- ખાતાની કચેર)ઓ માટ@ વાહનોની ખર)દ) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક 

(વહ)વટ)  િનયામક, 

િવકસતી :િત ક;યાણ 

ખા�,ુ =લોકન.ં૪/૩, 

ડો.?વરાજ મહ@તા ભવન, 

ગાધંીનગર 

૩ ખાતાના વડા ખાતા હ@ઠળની LયMકતલ#ી યોજનાઓ -વી ક@ 

Nંુવરબાઈ5ુ ંમામે1, સાતફ@રા સPહૂલQન,  તબીબી 

સહાય, મકાન સહાય તેમજ વીજળ)કરણના 

અમલીકરણ તથા વહ)વટ) બાબતો  

:િત  માણ૫Rોની ખરાઈ, તપાસ,અપીલની 

બાબતો, 

 સાMહ$ય  કાશન માટ@ સહાયની મSુંર), રિવશકંર 

મહારાજ એવોડ
 તથા નાલદંા એવોડ
ની મSુંર) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક 

(જનરલ) િનયામક, 

િવકસતી :િત ક;યાણ 

ખા�,ુ =લોકન.ં૪/૩, 

ડો.?વરાજ મહ@તા ભવન, 

ગાધંીનગર 

    

  ડોકટર લોન સહાયની મSુંર)   

૪ ખાતાના વડા ગણવેશ, િશUય*િૃ,ની યોજનાના અમલીકરણની 

વહ)વટ) બાબતો 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

નાયબ િનયામક (િશ#ણ) 

િનયામક, િવકસતી :િત 



૫રદ@શમા ંઉVચ અWયાસ અથX િશUય*િૃ,ની યોજના િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

સરIવતી સાધના યોજના 

સરકાર) મMહલા િશવણવગ
ની યોજના ના5ુ ં

અમલીકરણ 

૫ ખાતાનાવડા IવૈZVછક સIંથાઓને સા.શૈ.૫.વ. તથા િવચરતી 

િવPકુત :િતઓ માટ@ \ા]ટ ઈન એઈડના ધોરણ ે

આ^મશાળા ચલાવવાની મા]યતા, 

આ^મશાળાઓની તપાસણી અને અિનયિમતતાઓ 

સબબ િશ#ા$મક ૫ગલા,ં મા]યતા રદ કરવાની 

બાબતો, આ^મશાળા  માટ@ મકાન બાધંકામ માટ@ 

સહાયક અ5દુાનની મSુંર), આ^મશાળાના 

Iથળફ@રની મSુંર) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક 

(આ^મશાળા શાખા) 

િનયામક, િવકસતી :િત 

ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

૬ ખાતાના વડા IવૈZVછક સIંથાઓને સા.શૈ.૫.વ. માટ@ \ા]ટ ઈન 

એઈડના ધોરણ ેમા4યિમક, ઉVચતર માધયિમક 

(ક]યા) છાRાલયો ચલાવવાની મા]યતા, 

તપાસણી અને અિનયિમતતાઓ સબબ િશ#ા$મક 

૫ગલા,ં મા]યતા રદ કરવાની બાબત, સં̀ યા 

વધારાની મSુંર)., મકાન બાધંકામ માટ@ સહાયક 

અ5દુાનની મSુંર), છાRાલયના Iથળફ@રની મSુંર) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક 

(છાRાલય શાખા) 

િનયામક, િવકસતી :િત 

ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

૭ ખાતાના વડા સરકાર) છાRાલયો શ1 કરવા Dગેની વહ)વટ) 

બાબતો,  વેશની બહાલી, મકાન ભાડ@ રાખવાની 

મSુંર), ભોજન b1ુ પાડવા Dગેના કો]cકટની 

મSુંર) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક 

(સરકાર) છાRાલય 

શાખા) િનયામક, િવકસતી 

:િત ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

૮ ખાતાના વડા ખાતા 4વારા ચાલતી આદશ
 િનવાસી શાળાઓની 

Iથળ ૫સદંગી, િશ#ણ કાય
 ઉ૫ર દ@ખર@ખ અને 

શૈ#eણક આયોજન, િશ#ણ કાય
5ુ ંવાિષfક 

P;ૂયાકંન, મકાન ભાડાની મSુંર), ભોજન b1ુ ં

પાડવાના કો]cાકટની મSુંર), ફનgચર, વાસણો, 

પાગરણ, િવગેર@ ચીજવI�નુી ખર)દ)ની મSુંર) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક (આદશ
 

િનવાસી શાળા શાખા) 

િનયામક, િવકસતી :િત 

ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

૯ ખાતાના વડા ખાતાની યોજનાઓના માિસક, િRમાિસક, વાિષfક 

 ગિત અહ@વાલો, તબકકાવાર ખચ
ની સમી#ા, 

ખાતાના વડાના અ4ય#Iથાને iજ;લા 

અિધકાર)ઓની બેઠકો 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક (jકડા 

શાખા ) િનયામક, 

િવકસતી :િત ક;યાણ 

ખા�,ુ =લોકન.ં૪/૩, 

ડો.?વરાજ મહ@તા ભવન, 

ગાધંીનગર 



૧૦ ખાતાના વડા વાિષfક, પચંવષgય યોજના                                                    

(ખાતા હ@ઠળની યોજનાઓના સદંભ
) 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

નાયબ િનયામક 

(lલાનmગશાખા ) 

િનયામક, િવકસતી :િત 

ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

૧૧ ખાતાના વડા iજ;લા કચેર)ઓને \ા]ટની ફાળવણી 

- કચેર)ના અિધકાર)/ કમ
ચાર)ઓને ૫ગાર ભnથા 

પેશગીની oકુવણી ?.પી. એફ.ઉપાફની મSુંર) 

અને oકુવણી, ર)ક]શીલીએશન, આઠ માસીક , 

આખર) બ-ટ bનુઃ િવિનયોગ, કચેર) માટ@ની 

ખર)દ)ના બીલોની oકુવણી 

1બ1/ ટપાલ 

4વારા 

િનયમો5સુાર 

જ1ર) ફ) 

ભર)ને 

Mહસાબી અિધકાર) (વગ
-

૧) િનયામક, િવકસતી 

:િત ક;યાણ ખા�,ુ 

=લોકન.ં૪/૩, ડો.?વરાજ 

મહ@તા ભવન, ગાધંીનગર 

 


