ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષબિક અને આર્થિક ર્િકાસ ર્નગમ
બ્લોક નં.૨,૭મો માળ, ડી-૨ વ િંગ , કમમયોગી ભ ન સે-૧૦,ગાંધીનગર
૩૮૨૦૧૦ ફોન નં.૨૩૨૫૮૬૮૫/૮૮

ગુજરાત બિનઅનામત શૈક્ષિીક અને આથીક ર્િકાસ ર્નગમની (૧) ર્િદે શ અભ્યાસ લોન,(૨)

શૈક્ષિીક અભ્યાસ લોન,(3) સ્િરોજગારી લોન યોજના (૪) તિીિી સ્નાતક િકીલ ટેકનીકલ સ્નાતક માટે િેંક
ર્િરાિ સામે વ્યાજ સહાય (૫) કોમમશીયલ પાયલોટ તાલીમ યોજના અંતગમત જીલ્લા અમલીકરિ

અર્િકારીશ્રીઓની કચેરીઓના નામ,સરનામાાં નીચે મુજિ છે .લોન માટેની તમામ અરજીઓ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ
સાથે હાડમ કોપીમાાં નીચે મુજિની જે તે જજલ્લા કચેરીઓમાાં મોકલી આપિાની રહેશે અન્ટયથા આપની અરજી
ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહહ
ક્રમ

કચેરીના મુખ્ય

અદિકારીનો હોદ્દો

કચેરીનો જિલ્લો

કચેરીનું સરનામું

૧.

જીલ્લામેનજ
ે રશ્રી

અમદાિાદ

કોપોરે શન,બ્લોક-એ,િીજોમાળ,િહુમાળી

૨.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

અમરે લી

િહુમાળીભિન,બ્લોક-સી/૩,રૂમ

૩.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી

િનાસકાાંઠા

ઢુ ાંઢીયાિાડી,જ્જનાિાંગલા પાછળ,કોઝી

ભિન, લાલ દરિાજા, અમદાિાદ
નાં.૩૧૦,અમરે લી.

ર્સનેમા, પાસે,પાલનપુર,જજ,િનાસકાાંઠા.

કચેરીનો ફોન નબર
૦૭૯-૨૫૫૦૮૮૩૭
૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૯૨
૦૨૭૪૨-૨૫૩૧૦૮

૪.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી

ભરૂચ,નમમદા

યુર્નટનાં.૮,એ-૮ સુપર માકે ટ,રૂમ

૫.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી

ભાિનગર,િોટાદ

િહમ
ુ ાળીભિન. એસ.ટી.િસ સ્ટેન્ટડ પાસે.

૬.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

ગાાંિીનગર

સહયોગસાંકુલ,સી-બ્લોક,પહેલો માળ,સેક્ટર-

૦૭૯-૨૩૨૩૧૯૭૦

૭.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

જામનગર,દે િભ ૂર્મ

જજલ્લાસેિા સદન-૪ રૂમ નાં.૩૨, જામનગર.

૦૨૮૮-૨૫૭૨૦૬૦

૮.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

જૂનાગઢ,બગર

કોટેચાકોમશીયલ સેન્ટટર,જયશ્રી

૦૨૮૫-૨૬૨૫૪૦૧

૯.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

ક્્છ

૧૨૨િહમ
ુ ાળી ભિન ,ભોયતબળયે, ભુજ-

૧૦.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી

ખેડા,આિાંદ

િહુમાળીબિલલ્ડિંગ,સી-બ્લોક,ત્રીજો માળ,

૧૧.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી

મહેસાિા,પાટિ

િહુમાળીભિન,બ્લોક નાં-૨ પહેલો માળ,

૧૨.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

પાંચમહાલ,દાહોદ,

જજલ્લાસેિાસદન-૨,પ્રથમ માળ,પેનલ

(ઇ.ચા.)

જજલ્લા કચેરી

દ્રારકા

સોમનાથ,પોરિાંદર

મહહસાગર

નાં.૪,સ્ટેશનરોડ, ભરૂચ.
ભાિનગર.

૧૧, ૧૧,ગાિીંનગર.

રોડ,જુ નાગઢ.
ક્છ.

સરદાર પટેલ ભિન,નહડયાદ,જજ.ખેડા.
રાજમહેલ રોડ,મહેસાિા.

નાં.૪૮થી૫૦, ક્લેક્ટર કચેરી કાંમ્પાઉન્ટડ

માાંગોિરા,જી,પાંચમહાલ.પી-૩૮૯૦૦૧.

૦૨૬૪૨-૨૬૦૭૯૩
૦૨૭૮-૨૫૧૦૪૭૪

૦૨૮૩૨-૨૨૩૦૧૩
૦૨૬૮-૨૫૬૭૫૩૨
૦૨૭૬૨-

૨૨૧૯૩૬
૦૨૬૭૨-૨૪૦૯૮૪

૧૩.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

રાજકોટ,મોરિી

પહેલો માળે , બ્લોક નાં ૧, જીલ્લા સેિા સદન ૦૨૮૧-૨૪૭૫૪૨૧
૩, સરકારી પ્રેસ ની િાજુ માાં , રાજકોટ.

૧૪.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી

સાિરકાાંઠા,અરિ

િહુમાળીભિન બ્લોક નાં. એ/૩૦૭

૦૨૭૭૨-૨૪૯૧૪૮

૧૫.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

સુરત,તાપી

કોપોરે શન,િહુમાળીભિન ,સી-બ્લોક,

૦૨૬૧-૨૪૭૮૬૬૬

૧૬.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

સુરેન્ટદ્રનગર

િહુમાળીભિન,એ-૨૦૧,ખેરાળી

લ્લી

ત્રીજોમાળ, હહિંમતનગર. જજ,સાિરકાાંઠા.
આઠમો માળ, નાનપુરા,સુરત.

રોડ, રાજકોટ હાઈિે, મુ.રતનપર,

૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૫૨

પો.જોરાિરનગર, જજલ્લો.સુરેન્ટદ્રનગર.
૧૭

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

િડોદરા,છોટાઉદે પ ુ

નમમદાભુિન,િીજો માળ,સી-બ્લોક,જેલ

૦૨૬૫-૨૪૨૬૦૯૬

૧૮.

જીલ્લા મેનેજરશ્રી(ઇ.ચા.)

િલસાડ,નિસારી,

જીલ્લાસેિા સદન -૨, ભોંયતળીયે, ર્તથળ

૦૨૬૩૨ ૨૫૧૮૨૧

ર

ડાાંગ

રોડ, િડોદરા.
રોડ, િલસાડ

ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષબિક અને આર્થિક ર્િકાસ ર્નગમ
બ્લોક નં.૨,૭મો માળ, ડી-૨ વ િંગ , કમમયોગી ભ ન સે-૧૦,ગાંધીનગર૩૮૨૦૧૦,
ફોન નં.૨૩૨૫૮૬૮૫/૮૮

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

ગુજરાત બિનઅનામત શૈક્ષિીક અને આથીક ર્િકાસ ર્નગમની (૧) ભોજન િીલ સહાય

યોજના, (૨) કોચીંગ સહાય યોજના,(૩) (JEE,GUJCET,NEET) પરીક્ષા માટે કોચીંગ સહાય,(૪) સપિામત્મક

પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના અંતગમત જીલ્લા અમલીકરિ અર્િકારીશ્રીઓની કચેરીના નામ,સરનામાાં
નીચે મુજિ છે .સહાય માટેની તમામ અરજીઓ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે હાડમ કોપીમાાં નીચે મુજિની જે તે જજલ્લા
કચેરીમાાં મોકલી આપિાની રહેશે અન્ટયથા આપની અરજી ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહહ
કમ

કચેરીનો
જિલ્લો

અવધકારીનો હોિો

૧

અમિા ા

જિલ્લા નાયબ

E-બ્લોક, પહેલો માળ, બહુમાળી ભ ન,મંજૂશ્રી

(વ કસવિ જાવિ

કમ્પાઉન્ડ,ગગરધરનગર,અસાર ા,અમિા ાિ-

િ

કચેરીના મુખ્ય

વનયામક
કલ્યાણ)

ર

ભા નગ
ર

જામનગર

મીલ

જી-૬, બહુમાળી ભ ન, બસ સ્ટેન્ડ નજીક

(વ કસવિ જાવિ

ઈ મેઇલ:- dydir-do-sw-bav@gujarat.gov.in

વનયામક

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

(વ કસવિ જાવિ

કચેરીનો ફોન નંબર
૦૭૯ ૨૯૭૦૧૧૨૦

380004
ઈ મેઇલ:-dydir-ddcw-ahm@gujarat.gov.in

જિલ્લા નાયબ

કલ્યાણ)

૩

કચેરીનું સરનામું

ભા નગર

જીલ્લા સે ા સિન -૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ગણેશ
કોલ્ડ સ્ટોરે િ પાસે, રાિકોટ રોડ, જામનગર.
ઈ મેઇલ:- ddvjjamnagar@gmail.com ,
ddcw-jam@gujarat.gov.in

૦૨૭૮ ૨૪૨૨૬૯૬

૦૨૮૮ ૨૫૭૨૩૪૭

કલ્યાણ)
૪

રાિકોટ

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

પ

સુરિ

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૬

ડોિરા

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

૭/૩,બહુમાળીભ ન,રે સકોસમ,રાિકોટ.

૦૨૮૧ ૨૪૪૭૩૬૨

ઈ મેઇલ:-dydir-ddcw-raj@gujarat.gov.in

જીલ્લા સે ા સિન, જુની કોટમ ગબવલ્ડંગ, બહુમાળી

૦૨૬૧ ૨૪૬૦૬૯૮

ભ ન કેમ્પ
 સ, નાનપુરા, સુરિ.
ઈ મેઇલ:-d.dirsurat@gmail.com
ર/સી,નમમિાભ ન,જેલરોડ, ડોિરા

૦૨૬૫ ૨૪૨૬૬૨૨

dydir-ddcw-vad@gujarat.gov.in

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૭

૮

ગાંધીનગ
ર

જુનાગઢ

જિલ્લા નાયબ

"સહયોગ સંકુલ" બ્લોક -બી, પહેલો માળ,

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

382011
ઈ-મેઈલ: swo-gnr@gujarat.gov.in

જિલ્લા નાયબ

બહુમાળી ભ ન , બ્લોક-એ ત્રીિો માળ,

વનયામક

વનયામક

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૯

સાબરકાં
ઠા

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૧૦

ખેડા

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૧૧

પાટણ

જિલ્લા નાયબ
વનયામક

પંચમહા
લ

જિ.જુનાગઢ,પીન:362001

જિલ્લા સે ા સિન, બ્લોક-એ/૩૦૨ ત્રીિો
માળ,દહિંમિનગર,જિ.-સાબરકાંઠા

સી બ્લોક, રૂમ નં ૧૮-૧૯,,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પ્રિમ

/૨૪૦૯૨૦

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૦૧૬

માળ, સરિાર પટેલ ભ ન, મીલરોડ,નદડયાિ
જિ. ખેડા

ઈ મેઇલ:-dydir-dc-sjedkhe@gujarat.gov.in
બ્લોક નં.ર/૧,મઘ્યસ્િ કચેરી ભ ન,

૦૨૭૬૬ ૨૨૫૧૬૭

રાિમહેલ રોડ,પાટણ.

પહેલો માળ, બહુમાળી ભ ન-૨, કલેકટર

કલ્યાણ)

(૦૨૭૭૨)૨૪૦૯૨૧

ઈ મેઇલ:-baxipanchsk@gmail.com

જિલ્લા નાયબ
(વ કસવિ જાવિ

)૨૬૩૦૫૮૭

પીન:-383001

ઈ મેઇલ:-swo-pat@gujarat.gov.in

વનયામક

(૦૨૮૫

ઈ મેઇલ:- as-socoffi-jun@gujarat.gov.in

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૧ર

પવિકાશ્રમની બાજુમાં,સેકટર-૧૧,ગાંધીનગર-

૦૭૯ ૨૩૨૫૯૦૫૯

કચેરી, ગોધરા જિ. પંચમહાલ

ઈ મેઇલ:-swo-pan@gujarat.gov.in

૦૨૬૭૨ ૨૪૦૫૩૩

૧૩

અમરે લી

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ અવધકારી
(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૧૪

બનાસકાં
ઠા

ભરૂચ

(વ કસવિ જાવિ

ઈ મેઇલ:- ddcw-sjed-ban@gujarat.gov.in

જિલ્લા સમાિ
કલ્યાણ અવધકારી
(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૧૬

પોરબંિર

ઈ મેઇલ:ddcw-sjed-amr@gujarat.gov.in
જિલ્લા સે ા સિન-ર,પહેલો માળ,િોરા ર

કલ્યાણ અવધકારી

જિલ્લા સમાિ
કલ્યાણ અવધકારી
(વ કસવિ જાવિ

૦૨૭૯૨ ૨૨૨૭૯૩

માળે , અમરે લી.

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ)
૧૫

જિલ્લા સે ા સિન-૨,બ્લોક-બી/૧૦૫,પ્રિમ

પેલેસ, પાલનપુર,જિ.બનાસકાંઠા

ત્રીિો માળ, જિલ્લા સે ા સિન-૨

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૭૬૫

૦૨૬૪૨ ૨૪૪૭૩૪

ગાયત્રીનગરની સામે,કણબી ાગા,ભરૂચ.
ઈ મેઇલ:-swodcbharuch@gmail.com
જીલ્લા સે ા સિર-૨, સાંિીપની આશ્રમરોડ,

૦૨૮૬ ૨૨૨૨૮૬૭

પોરબંિર
swo-pro@gujarat.gov.in

કલ્યાણ)
૧૭

કચ્છ-ભુિ

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ અવધકારી
(વ કસવિ જાવિ

રૂમ નં:૧૦૯ , બહુમાળી ભ ન ,

૦૨૮૩૨ ૨૨૧૭૫૧

ભોંયિળીયે,ભુિ-કચ્છ.ઈ મેઇલ:-swo-ddcwbhuj@gujarat.gov.in

કલ્યાણ)
૧૮

આણંિ

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ અવધકારી
(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૧૯

મહેસાણા

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ અવધકારી
(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

૨૦

િાહોિ

રૂમનં:૪૧૧,ચોિો માળ,
જિલ્લા સે ા સિન,બોરસિ ચોકડી,આણંિ.
ઈ મેઇલ:- swo-and@gujarat.gov.in
બ્લોક નં. ૪, ભોયિગળયે, બહુમાળી મકાન,

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૮૭૩

મહેસાણા.
ઈ મેઇલ:- meh_swo@yahoo.co

જિલ્લા સમાિ

રાધ હોસ્ટેલ,પટેલ રે સ્ટોરે ન્ટની પાછળ,ગોિી

(વ કસવિ જાવિ

swo-dah@gujarat.gov.in

કલ્યાણ અવધકારી

૦૨૬૯૨ ૨૬૪૪૧૩

રોડ,િાહોિ

૦૨૬૭૩ ૨૬૫૯૩૪

કલ્યાણ)
૨૧

સુરેન્રનગ
ર

જિલ્લા સમાિ

એ. બ્લોક, રૂમ નં.-ર૦૪ બહુમાળી મકાન,

(વ કસવિ જાવિ

ઈ મેઇલ:- swo.dc.snr@gmail.com

કલ્યાણ અવધકારી
કલ્યાણ)

૨૨

લસાડ,
ડાંગ

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ અવધકારી

સુરેન્રનગર

બીિો માળ, સભા ખંડ સામે,

જિલ્લા સે ા સિન -૨, િીિલ રોડ, લસાડ.

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૧૦૩

૦૨૬૩૨ ૨૫૩૧૧૧

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)
૨૩

ન સારી

જિલ્લા સમાિ

એ.બ્લોક, ત્રીિો માળ, જિલ્લા સે ા સિન જુના

(વ કસવિ જાવિ

જિ.ન સારી

કલ્યાણ અવધકારી
કલ્યાણ)

૨૪

િાપી

ઇ-મેઇલ: swo-ddcw-val@gujarat.gov.in

િાણા, જુની કલેકટર કચેરી, ન સારી

ઈ મેઇલ:-swo-ddcw-na@gujarat.gov.in

જિલ્લા સમાિ

બ્લોક, ૪ પહેલે માળ, જિલ્લા સે ાસિન,

(વ કસવિ જાવિ

ઈ મેઇલ:-swo-ddcw-tapi@gujarat.dov.in

કલ્યાણ અવધકારી

૦૨૬૩૭ ૨૫૦૨૪૧

પાન ાડી, વ્યારા,જિ.-િાપી

૦૨૬૨૬ ૨૨૦૩૨૪

કલ્યાણ)
૨૫

મદહસાગ
ર

૨૬

ગીર

સોમનાિ

જિલ્લા સમાિ

ચારકોશીયા નાકા પાસે, સરકારી ગોડાઉન સામે,

(વ કસવિ જાવિ

જિ.મહીસાગર

કલ્યાણ અવધકારી
કલ્યાણ)

swo-ddcw-mah@gujarat.gov.in

જિલ્લા સમાિ

ભા ના-ર સોસાયટી, ૮૦ ફુટ રોડ,

(વ કસવિ જાવિ

ઇ-મેઇલ: ddcw.swo.gir@gmail.com

કલ્યાણ અવધકારી
કલ્યાણ)

૨૭

૨૮

િે ભ ૂમી
ધ્ ારકા

અર લ્લી

સી-જી/૧૦, જીલ્લા સે ા સિન, ધરમપુર

(વ કસવિ જાવિ

ધ્ ારકા

કલ્યાણ અવધકારી

૩૦

છોટાઉિે પ ુ
ર

swo-ddcw-dev@gujarat.gov.in

જિલ્લા સમાિ

બ્લોક-એ, બીિો માળ, A/S/07,08,

કલ્યાણ અવધકારી

જિલ્લા નાયબ

વનયામક (વ .જા.)

બોટાિ

નમમિા

જિ. અર લ્લી,પીન:-૩૮૩૩૧૫
૪/૮, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા સે ા સિન, મોરબી.

ઈ મેઇલ:- swo-ddcw-cho@gujarat.gov.in

ુ .
હોસ્પીટલની બાજુમાં,જિ-છોટાઉિે પર

જિલ્લા સમાિ

બ્લોક એ,૨૧-૨૨ બીિો માળ, જિલ્લા સે ા

(વ કસવિ જાવિ

ખસ રોડ, મુ.-બોટાિ, જિ-બોટાિ

કલ્યાણ અવધકારી

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ અવધકારી

૦૨૮૩૩ ૨૩૨૨૧૫

૦૨૭૭૪
૨૫૦૧૯૧/૨૫૦૧૯
૨

૦૨૮૨૨ ૨૪૨૩૮૯

ઈ મેઇલ:-swo.morbi@gmail.com

(વ કસવિ જાવિ

કલ્યાણ અવધકારી

૦૨૮૭૬ ૨૪૦૦૪૪

ઈ મેઇલ:- swo.arvalli@gmail.com

જુની આદિ ાસી અવિવિગૃહ, સી ીલ

કલ્યાણ)
3૨

જિલ્લા સે ા સિન, શામળાજી રોડ, મોડાસા,

જિલ્લા સમાિ

કલ્યાણ)
૩૧

લાલપુર રોડ, મુ.પો.-ખંભાળીયા, જી.-િે ભુવમ

કલ્યાણ)

કલ્યાણ)
મોરબી

ેરા ળ,જિ.ગીર-સોમનાિ

જિલ્લા સમાિ

(વ કસવિ જાવિ

૨૯

મોડાસા હાઇ ે, રોડ, મુ.પો.લુણા ાડા

૦૨૬૭૨ ૨૪૦૫૩૩

સિન,

૦૨૬૪૦ ૨૨૪૩૦૮

૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૯૧

swo-ddcw-bot@gujarat.gov.in
૨૦,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા સે ા
સિન,રાિપીપળા,નમમિા .

૦૨૬૪૦-૨૨૪૩૦૮

(વ કસવિ જાવિ
કલ્યાણ)

ઈ મેઇલ:- swo-nar@gujarat.gov.in

