ુ રાત બિન અનામત શૈક્ષબિક અને આર્થિક ર્િકાસ ર્નગમ
ગજ
બ્લોક નં.૨,૭મો માળ, ડી-૨ ર્િિંગ , કમમયોગી ભિન સે-૧૦,ગાંધીનગર૩૮૨૦૧૦,
ફોન નં.૨૩૨૫૮૬૮૫/૮૮

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

સહાય યોજના માટે

ુ રાત બિનઅનામત શૈક્ષિીક અને આથીક ર્િકાસ ર્નગમની (૧) ભોજન િીલ સહાય યોજના, (૨) કોચીંગ
ગજ

સહાય યોજના,(૩) જી(JEE),ગ ૂજકેટ(GUJCET),નીટ( NEET) પરીક્ષા માટે કોચીંગ સહાય,(૪) સપધામ ત્મક
પરીક્ષા

માટે

તાલીમ

સહાય

યોજના

અંતગમ ત જીલ્લા

અમલીકરિ

અર્ધકારીશ્રીઓની

કચેરીઓના

ુ િ છે . સહાય માટેની તમામ અરજીઓ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે હાડમ કોપીમાં નીચે
નામ,સરનામાં નીચે મજ

ુ િની જે તે જજલ્લા કચેરીઓમાં મોકલી આપિાની રહેશે. અન્ટયથા આપની અરજી ગ્રાહ્ય રાખિામાં આિશે
મજ
નહી.
કમ

કચેરીનો
જજલ્લો

૧
અમદાવાદ

ર
ભાવનિર

૩
જામનિર

૪
રાિકોટ

પ
સુરત

૬
વડોદરા

૭
િાંધીનિર

૮
જુ નાિઢ

૯
હહિંમતનિર

૧૦

ખેડા

ુ ય
કચેરીના મખ્

કચેરીન ંુ સરનામ ંુ

અર્ધકારીનો હોદો
જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ

નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ

+૯૧ ૭૯ ૨૨૬૮૩૦૯૬

ગિરધરનિર, અસારવા, અમદાવાદ

૨૨૬૮૨૮૨૦

ભવન,મંજૂશ્રી મીલ કમ્પાઉન્ડ,

જી-૬, બહમ
ુ ાળી ભવન, બસ સ્ટેન્ડ નજીક

નનયામક (નવ.જા)
જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા)

જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા)
નાયબ નનયામક
(નવ.જા.)

ફેકસ +૯૧ ૭૯

+૯૧ ૨૭૮ ૨૪૨૨૬૯૬

ભાવનિર

ફેકસ +૯૧ ૨૭૮

જીલ્લા સેવા સદન -૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,

+૯૧ ૨૮૮ ૨૫૭૨૩૪૭

જામનિર

૨૫૭૨૩૪૭

િણેશ કોલ્ડ સ્ટોરે િ પાસે, રાિકોટ રોડ,
૬/૧, બહમ
ુ ાળી ભવન, રે સકોસસ, રાિકોટ

જીલ્લા સેવા સદન, જુની કોટસ ગબનલ્ડંિ,

બહમ
ુ ાળી ભવન કેમ્પસ, નાનપુરા, સુરત
ર/સી, નમસદાભવન, જેલરોડ, વડોદરા

નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ

નંિર

E-બ્લોક, પહેલો માળ, બહમ
ુ ાળી

નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ

કચેરીનો ફોન તથા ફેકસ

"સહયોિ સંકુલ" બ્લોક -બી, પહેલો માળ,
પનિકાશ્રમની બાજુમાં, સેકટર-૧૧,
િાંધીનિર

૧/૩, બહમ
ુ ાળી મકાન, સરદારબાિ,
જુનાિઢ

૨૪૨૨૬૯૬

ફેકસ:+૯૧ ૨૮૮

+૯૧ ૨૮૮ ૨૪૪૭૩૬૨
ફેકસ +૯૧ ૨૮૮
૨૪૪૭૩૬૨

+૯૧ ૨૬૧ ૨૪૬૦૬૯૮
ફેકસ +૯૧ ૨૬૧
૨૪૬૦૬૯૮

+૯૧ ૨૬૮ ૨૪૨૬૬૨૨
ફેકસ +૯૧ ૨૬૮
૨૪૨૬૬૨૨
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૯૦૬૦
ફેકસ +૯૧ ૭૯
૨૩૨૪૧૯૮૦

+૯૧ ૨૮૫ ૨૬૩૦૫૮૭
ફેકસ +૯૧ ૨૮૫
૨૬૩૦૫૮૭

એ-બ્લોક, ત્રીિોમાળ, બુહમાળી ભવન,
હાજીપુરા, હહિંમતનિર

સી બ્લોક, પ્રિમ માળ, સરદાર ભવન,
મીલરોડ, નહડયાદ જિ. ખેડા

+૯૧ ૨૭૬૨ ૨૪૦૯૨૧
ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૨
૨૪૦૯૨૧

+૯૧ ૨૬૮ ૨૫૫૦૦૧૬
ફેકસ +૯૧ ૨૬૮

૨૫૫૦૦૧૬
૧૧
પાટણ

૧ર
િોધરા

૧૩

જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા નાયબ
નનયામક(નવ.જા.)
જિલ્લા સમાિ

અમરે લી

જિલ્લા મઘ્યસ્િ કચેરી, બ્લોક નં. ર, પહેલે

+૯૧ ૨૭૬૬ ૨૨૫૧૬૭

માળ, રાિમહેલ રોડ, પાટણ

ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૬

પહેલો માળ, બહમ
ુ ાળી ભવન, કલેકટર

+૯૧ ૨૭૬૬ ૨૫૩૭૬૫

કચેરી, િોધરા જિ. પંચમહાલ

બી-૧, બહમ
ુ ાળી ભવન, અમરે લી

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૧૪

જિલ્લા સમાિ
બનાસકાંઠા

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૧૫

જિલ્લા સમાિ
ભરૂચ

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૧૬

જિલ્લા સમાિ
રાિપીપળા

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૧૭

જિલ્લા સમાિ
પોરબંદર

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૧૮

જીલ્લા સમાિ
કચ્છ-ભુિ

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૧૯

જિલ્લા સમાિ
આણંદ

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૨૦

જિલ્લા સમાિ
મહેસાણા

કલ્યાણ અનધકારી
નવ.જા.)

૨૧
દાહોદ

જિલ્લા સેવા સદન-ર, પહેલો માળ,
પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા

ત્રીિો માળ, બહમ
ુ ાળી ભવન, િાયત્રીનિર
પાસે, ભરૂચ

રૂમ નં. ર૧, ભોંયતળીયુ ં સેન્રલ બીલ્ડીંિ,
રાિપીપળા

જીલ્લા સેવા સદર-૨, સાંદીપની
આશ્રમરોડ, પોરબંદર

સુરેન્રનિર

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૨૩

જિલ્લા સમાિ
વલસાડ

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૨૪

જિલ્લા સમાિ
નવસારી

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

+૯૧ ૨૭૯૨ ૨૨૨૭૯૩
ફેકસ +૯૧ ૨૭૯૨
+૯૧ ૨૭૬૬ ૨૫૩૭૬૫
ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૬
૨૫૩૭૬૫

+૯૧ ૨૬૪૨ ૨૪૪૭૩૪
ફેકસ +૯૧ ૨૬૪૨

+૯૧ ૨૬૪૨ ૨૨૪૩૦૮
ફેકસ +૯૧ ૨૬૪૨
૨૨૪૩૦૮

+૯૧ ૨૮૬ ૨૨૨૨૮૬૭
ફેકસ +૯૧ ૨૮૬
૨૨૨૨૮૬૭

બ્લોક નં. ૪, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહમ
ુ ાળી
મકાન, ભુિ

બીજે માળ, જિલ્લા સેવા સદન, બોરસદ
ચોકડી પાસે, આણંદ

+૯૧ ૨૮૩૨ ૨૨૧૭૫૧
ફેકસ +૯૧ ૨૮૩૨
૨૨૧૭૫૧

+૯૧ ૨૬૯૨ ૨૬૪૪૧૩
ફેકસ +૯૧ ૨૬૯૨
૨૬૪૪૧૩

બ્લોક નં. ૪, ભોયતળે યે, બહમ
ુ ાળી મકાન,
મહેસાણા

ની પાછળ, િોદી રોડ, દાહોદ

કલ્યાણ અનધકારી

જિલ્લા સમાિ

૨૫૩૭૬૫

૨૪૪૭૩૪

(નવ.જા.)

રર

ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૬

૨૨૨૭૯૩

રાધવ હોસ્ટેલ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પટેલ હરસોટસ
જિલ્લા સમાિ

૨૨૫૧૬૭

એ. બ્લોક, રૂમ નં.-ર૦૪ બહમ
ુ ાળી મકાન,
સુરેન્રનિર

+૯૧ ૨૭૬૨ ૨૨૧૮૭૩
ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૨
૨૨૧૮૭૩

+૯૧ ૨૬૭૩ ૨૬૫૯૩૪
ફેકસ +૯૧ ૨૬૭૩
૨૬૫૯૩૪

+૯૧ ૨૭૫૨ ૨૮૨૧૦૩
ફેકસ

+૯૧૨૭૫૨૨૮૨૧૦૩

બીિો માળ, સભા ખંડ સામે, જિલ્લા સેવા

+૯૧ ૨૬૩૨ ૨૫૩૧૧૧

સદન -૨, િલરામ મંહદર સામે, તીિલ

ફેકસ +૯૧ ૨૬૩૨

એ.બ્લોક, ત્રીિો માળ, જિલ્લા સેવા સદન

+૯૧ ૨૬૩૭ ૨૫૦૨૪૧

રોડ, વલસાડ

જુના િાણા, જુની કલેકટર કચેરી, નવસારી

૨૫૩૧૧૧

ફેકસ +૯૧ ૨૬૩૭

૨૫

જિલ્લા સમાિ
તાપી

કલ્યાણ અનધકારી

જિ.નવસારી

૨૫૦૨૪૧

બ્લોક, ૪ પહેલે માળ, જિલ્લા સેવાસદન,

+૯૧ ૦૨૬૨૬

પાનવાડી, વ્યારા જિ. તાપી

૨૨૦૩૨૪

(નવ.જા.)

૨૬

જિલ્લા સમાિ
મહહસાિર

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૨૭
િીર
સોમનાિ

૨૮

દે વભ ૂમી
ધ્વારકા

જિલ્લા સમાિ
કલ્યાણ અનધકારી

૨૨૦૩૨૪
ચારકોશીયા નાકા પાસે, સરકારી િોડાઉન

+૯૧ ૦૨૬૭૨

જિ.મહીસાિર

ફેકસ +૯૧ ૦૨૬૭૨

સામે, મોડાસા હાઇવે, રોડ, મુ.પો.લુણાવાડા

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૨૯

જિ.િીર-સોમનાિ

અરવલ્લી

૨૪૦૫૩૩

૨૬૩૦૫૮૭

ફેકસ +૯૧ ૨૮૫
૨૬૩૦૫૮૭

સી-જી/૧૦, જીલ્લા સેવા સદન, ધરમપુર

મો. ૯૯૦૯૦૩૪૪૫૪

દે વભુનમ દ્વારકા

૨૫૭૨૩૪૭

લાલપુર રોડ, મુ. પો. ખંભાળીયા, જી.

બ્લોક-એ બીિો માળ, એ/એસ/૦૭, ૦૮,
જિલ્લા સમાિ

૨૪૦૫૩૩

ભાવના-ર સોસાયટી, ૮૦ ફુટ રોડ, વેરાવળ +૯૧ ૦૨૮૫

(નવ.જા.)
જિલ્લા સમાિ

ફેકસ +૯૧ ૦૨૬૨૬

જિલ્લા સેવા સદન, મોડાસા, જિ. અરવલ્લી

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

ફેકસ:+૯૧ ૨૮૮

૦૨૭૭૪ ૨૫૦૧૯૧
+૯૧ ૦૨૭૬૨
૨૪૦૯૨૧

ફેકસ +૯૧ ૨૭૬૨
૨૪૦૯૨૧

૩૦

મોરબી

૩૧
છોટાઉદે પરુ

જિલ્લા નાયબ
નનયામક (નવ.જા.)
જિલ્લા સમાિ
કલ્યાણ અનધકારી

૪/૮, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા સેવા સદન,

મો. +૯૧ ૯૪૨૬૭

જુની આહદવાસી અનતનિગૃહ, સીવીલ

+૯૧ ૦૨૬૪૦

મોરબી.

ુ .
હોસ્પીટલની બાજુમાં, જિ. છોટાઉદે પર

(નવ.જા.)

૩૨

જિલ્લા સમાિ
બોટાદ

કલ્યાણ અનધકારી
(નવ.જા.)

૩૧૭૬૯

૨૨૪૩૦૮

ફેકસ +૯૧ ૨૬૪૨
૨૨૪૩૦૮

એ/૫,૨૧-૨૨ બીિો માળ, જિલ્લા સેવા
સદન, ખસ રોડ, મુ.બોટાદ જિ. બોટાદ

મો.૯૯૨૫૨ ૫૯૦૫૬
ફેકસ +૯૧ ૨૭૮
૨૪૨૨૬૯૬

ુ રાત બિન અનામત શૈક્ષબિક અને આર્થિક ર્િકાસ ર્નગમ
ગજ
બ્લોક નં.૨,૭મો માળ, ડી-૨ ર્િિંગ , કમમયોગી ભિન સે-૧૦,ગાંધીનગર
૩૮૨૦૧૦,ફોન નં.૨૩૨૫૮૬૮૫/૮૮
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

લોન માટે
ગુજરાત બિનઅનામત શૈક્ષિીક અને આથીક ર્િકાસ ર્નગમની (૧) ર્િદે શ અભ્યાસ લોન,(૨) શૈક્ષિીક અભ્યાસ
લોન,(3) સ્િરોજગારી લોન યોજના (૪) તિીિી સ્નાતક િકીલ ટે કનીકલ સ્નાતક માટે િેંક ર્િરાિ સામે વ્યાજ સહાય
(૫) કોમમશીયલ પાયલોટ તાલીમ યોજના અંતગમત જીલ્લા અમલીકરિ અર્ધકારીશ્રીઓની કચેરીઓના નામ,સરનામાં
નીચે મુજિ છે .લોન માટે ની તમામ અરજીઓ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે હાડમ કોપીમાં નીચે મુજિની જે તે જજલ્લા
કચેરીઓમાં મોકલી આપિાની રહેશે. અન્ટયથા આપની અરજી ગ્રાહ્ય રાખિામાં આિશે નહી.
ક્રમ

અર્ધકારીનો હોદ્દો

જજલ્લાનું નામ

સરનામું

ટે બલફોન/
મોિાઇલ નંિર

૧.

જીલ્લામેનેિરશ્રી

અમદાવાદ

કોપોરે શન,બ્લોકએ,બીિોમાળ,બહમ
ુ ાળી ભવન, લાલ
દરવાજા, અમદાવાદ

૨.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

અમરે લી

બહમ
ુ ાળીભવન,બ્લોક-સી/૩,રૂમ
નં.૩૧૦,અમરે લી.

૩.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

બનાસકાંઠા

ઢુ ંઢીયાવાડી,જ્િનાબંિલા
પાછળ,કોઝી નસનેમા,
પાસે,પાલનપુર,જિ,બનાસકાંઠા.

૪.
૫.
૬.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી
જીલ્લા મેનેિરશ્રી
જીલ્લા મેનેિરશ્રી

ભરૂચ,નમસદા
ભાવનિર,બોટાદ
િાંધીનિર

૦૭૯-૨૫૫૦૮૮૩૭
૯૮૯૮૫૧૩૮૫૯
૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૯૨
૯૪૨૬૪૩૭૭૬૪
૦૨૭૪૨-૨૫૩૧૦૮
૯૪૨૬૦૨૯૯૯૨

યુનનટનં.૮,એ-૮ સુપર માકે ટ,રૂમ

૦૨૬૪૨-૨૬૦૭૯૩

નં.૪,સ્ટે શનરોડ, ભરૂચ.

૯૯૧૩૭૭૪૩૦૫

બહમ
ુ ાળીભવન. એસ.ટી.બસ સ્ટે ન્ડ

૦૨૭૮-૨૫૧૦૪૭૪

પાસે. ભાવનિર.

૯૩૭૪૬૦૬૫૦૯

સહયોિસંકુલ,સી-બ્લોક,પહેલો

૦૭૯-૨૩૨૩૧૯૭૦

માળ,સેક્ટર-૧૧, ૧૧,િાધીંનિર.
૭.
૮.
૯.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી
જીલ્લા મેનેિરશ્રી
જીલ્લા મેનેિરશ્રી

જામનિર,દે વભુમીરા

જિલ્લાસેવા સદન-૪ રૂમ નં.૩૨,

૦૨૮૮-૨૫૭૨૦૬૦

રકા

જામનિર.

૯૮૨૪૩૩૫૯૭૫

જૂનાિઢ,િીર

કોટે ચાકોમશીયલ સેન્ટર,િયશ્રી

૦૨૮૫-૨૬૨૫૪૦૧

સોમનાિ,પોરબંદર

રોડ,જુ નાિઢ.

૯૮૭૯૭૯૮૩૯૮

ક્ચ્છ

૧૨૨બહમ
ુ ાળી ભવન ,ભોયતગળયે,

૦૨૮૩૨-૨૨૩૦૧૩

ભુિ-કચ્છ.

૯૮૨૫૦૭૬૭૫૩

૧૦.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

ખેડા,આણંદ

બહમ
ુ ાળીગબલલ્ડિંિ,સી-બ્લોક,ત્રીિો
માળ, સરદાર પટે લ

ભવન,નહડયાદ,જિ.ખેડા.
૧૧.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

મહેસાણા,પાટણ

બહમ
ુ ાળીભવન,બ્લોક નં-૨ પહેલો
માળ, રાિમહેલ રોડ,મહેસાણા.

૧૨.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

પંચમહાલ,દાહોદ

જિલ્લાસેવાસદન-૨,પ્રિમ

મહીસાિર

માળ,પેનલ નં.૪૮િી૫૦, ક્લેક્ટર
કચેરી કંમ્પાઉન્ડ
માંિોધરા,જી,પંચમહાલ.પી-

૦૨૬૮-૨૫૬૭૫૩૨
૯૪૨૭૫૪૫૨૫૭
૦૨૭૬૨-૨૨૧૯૩૬
૯૮૭૯૫૦૦૪૧૮

૦૨૬૭૨-૨૪૦૯૮૪
૯૦૯૯૩૩૮૫૮૨

૩૮૯૦૦૧.
૧૩.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

રાિકોટ,મોરબી

જિલ્લા મેનેિર શ્રી,જિલ્લા સેવા
સદન -૩,બ્લોકનં-૧, પ્રિમ
માળ,રાિકોટ

૧૪.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

અરવલ્લી,સાબરકાંઠા

બહમ
ુ ાળીભવન બ્લોક નં. એ/૩૦૭
ત્રીિોમાળ, હહિંમતનિર.

૦૨૮૧-૨૪૬૬૪૨૧
૯૪૨૭૨૧૪૩૧૨
૦૨૭૭૦-૨૪૯૧૪૮
૯૪૨૬૩૪૧૮૭૩

જિ,સાબરકાંઠા.
૧૫.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

સુરત,તાપી

કોપોરે શન,બહુમાળીભવન ,સીબ્લોક, આઠમો

માળ, નાનપુરા,સુરત.
૧૬.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી

સુરેંરનિર

બહમ
ુ ાળીભવન,એ-૨૦૧,ખેરાળી

રોડ, રાિકોટ હાઈવે, મુ.રતનપર,
પો.િોરાવરનિર,જિ..સુરેન્રનિર.
૧૭.
૧૮.

જીલ્લા મેનેિરશ્રી
જીલ્લા મેનેિરશ્રી

વડોદરા,છોટા ઉદે પરુ

૦૨૬૧૨૪૭૮૬૬૬
૯૯૨૪૭૧૧૬૬૪
૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૫૨
૯૫૫૮૭૦૦૬૭૯

નમસદાભુવન,બીિો માળ,સી-

૦૨૬૫-૨૪૨૬૦૯૬

બ્લોક,જેલ રોડ, વડોદરા.

૯૫૮૬૭૯૪૮૦૮

વલસાડ,નવસારી

જીલ્લાસેવા સદન -૨, ભોંયતળીયે,

ડાંિ

નતિળ રોડ, વલસાડ

૯૯૨૪૭૧૧૬૬૪

