કરણ-2 (િનયમ સં હ-1)
સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો
2.1

ઉ ે શ/હ ઃુ -

હર તં

ુ રાત રા ય અ ભલેખાગાર નો ઉ ે શ અને હ ઃુ
જ
રાજ્ય સરકારના અિભલેખાગાર ખાતાનો મુખ્ય હેત ુ જાહેર દફતરો (સરકારી દફતરો)ની યોગ્ય
જાળવણી અને યવ થા કરવાની તથા વહીવટીતંતર્ને તેમના વહીવટમાં સહાય પ થવાનો છે .
દફતર સંચાલન (રે કટર્ મેનેજમેન્ટ), દફતર સંરક્ષણ અને દફતર અંગે સભાનતા લાવવાની
કામગીરી આયોજન પુવર્ક રાજ્યમાં રાજ્ય અિભલેખાગાર ખાતા ારા કરવામાં છે .
ખાસ કરીને ખાતા ની જુદી જુદી કચેરીઓમા સંગર્હાયેલ દ તાવેજો, અિભલેખાગારના સંદભર્
ગર્ંથાલયમાં સંગર્હાયલ પુ તકો વગેરે નાતક, અનુ નાતક, એમ.ફી ડ, પી.એચ.ડી. નો અભ્યાસ
કરતા િવઘાથીર્ તથા અધ્યાપકોને તેઓના સંશોઘન કાયર્ માટે કચેરી સમય દરમીયાન પુરા
પાડવા. નાગરીકોને જાહેર દફતરમાંથી નક્કી કરવામા આવેલ ફી લઈને નકલ આપવી.
નાગિરકોમાં અિભલેખાગારની પર્વ ૃિ

અંગે જાગૃિત આવે તે માટે પર્દશર્ન, સેમીનારનુ આયોજન

ખાનગી સં થાઓ પાસે હ તપર્તો, ઐિતહાિસક દ તાવેજ સંગર્હાયેલ છે , તેવી સં થાઓને

તથા

આ ખાતા ારા હ તપર્તો, ઐિતહાિસક દ તાવેજોની, સાચવણી, જાળવણી તથા ભારત સરકારની
સહાય મેળવવા માટે માગર્દશર્ન આપવાનો છે .
2.2

હર તં

ુ િમશન / ુ રં દશીપ ુ (િવઝન) -

િશક્ષણ િવભાગના તા.૨૧-૪-૧૯૮૧ના ઠરાવથી આક વલ પોલીસી રે ઝો યુશન પસાર થયા બાદ
આ ખાતાની કામગીરી સુદર્ઢ રીતે થાય તે માટે તેન ુ અમલી કરણ કરવામાં આવે છે .
આ ખાતા ારા ખાતામાં સંગર્હાયેલ દફતરની વૈ ાિનક ઢબે સાચવણી, જાળવણી અને મરામત
કરી ગુજરાતના લેિખત ઐિતહાિસક વારસાની જાળવણી કરવી, જાહેર જનતામાં સભાનતા વઘે
તે માટે પર્દશર્નો યોજવા અને પર્કાશન કરવુ. ગુજરાતના લેિખત ઐિતહાિસક વારસાથી
ગુજરાતની જાહેર જનતા વાકેફ થાય અને ઉપયોગ કરે .
2.3

હર તં નો ંુ કો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભ
સને.૧૯૭૧માં રાજ્યમા અલગ દફતર ભંડાર ખાતાની રચના કરવામાં આવી. આ ખાતાનુ
નામાિભધાન ડીસેમ્બર ૨૦૦૦થી ગુજરાત રાજ્ય અિભલેખાગાર કરવામાં આવેલ છે . ખાતાની
કામગીરી

યવિ થત ઘોરણે હાથ ઘરાય તે માટે આજ સુઘી નીચે જણા યા પર્માણેની રે કડર્

કચેરીઓ આ ખાતાના સીઘા વહીવટી અંકુશ હેઠળ છે .
(1) અઘી ક, દ

ુ અ ભલેખાગાર કચેર , વડોદરા
ણવ ળ

તા.01-07-1974

વડોદરા કચેરીમાં વડોદરા રાજ્યની ૧૮૭૫ થી ૧૯૪૮ સુધીની આશરે ૬,૦૦,૦૦૦
ફાઇલો સંગર્હાયેલ છે . આ ઐિતહાિસક મોડી િલિપ, મરાઠી, ગુજરાતી િમ

ભાષા અને અંગર્ેજી

ભાષામાં છે . આ કચેરીના કાયર્ક્ષેતર્માં વડોદરા, ભ ચ, પંચમહાલ, દાહોદ, નમર્દા, સુરત, તાપી,
વલસાડ, નવસારી, અને ડાંગ જી લાનો સમાવેશ થાય છે .
5

ુ અ ભલેખાગાર કચેર , રાજકોટ
(2) અઘી ક, પ વમ વ ળ
આ કચેરીમાં રાજકોટ, પડધરી, સરપદડ, જસદણ,

તા.01-07-197૪
તપુર, થાણાદે વળી, વીરપુર,

બરવાળા, વડીયા, બગસરા, વાસાવડ, કોટડાપીઠા, કોટડા સાંગાણી, બાબરા, લોધીકા, ઉપલેટા,
ધોરાજી, પાટણવાવ, ભાયાવદર વગેરે રાજ્યો અને મહાલોના સને. ૧૮૬૫ થી ૧૯૪૮ સુધીની
૩,૩૬,૫૦૮ ઐિતહાિસક ફાઇલો સંગર્હાયેલ છે . આ કચેરીના કાયર્ક્ષેતર્માં રાજકોટ, સુરેન્દર્નગર અને
કચ્છ િજ લાનો સમાવેશ થાય છે .
(3) અઘી ક,

લા અ ભલેખાગાર કચેર ,

ુ નાગઢ

તા.01-07-1979

જૂનાગઢ કચેરીમાં જૂનાગઢ, માંગરોળ, માણાવદર, સરદારગઢ, સુલતાનગઢ, બીલખા
અને બાંટવા રાજ્યનુ ં સને.૧૭૮૦ થી ૧૯૫૯ સુધીની આશરે ૫,૮૨,૧૧૫ ફાઇલો સંગર્હાયેલ છે . આ
કચેરીના કાયર્ક્ષેતર્માં જૂનાગઢ િજ લાનો સમાવેશ થાય છે .
(4) કચેર અઘી ક, અ ભલેખાગાર કચેર , પોરબંદર

તા.01-09-1981

પોરબંદર કચેરીમાં પોરબંદર રાજ્ય વખતનુ ં પોરબંદર શહેર, પોરબંદર રાજ્ય,
રાણાવાવ, અડવાણા અને નવીબંદર મહાલની આશરે ૧,૫૦,૦૦૦ ફાઇલો સંગર્હાયેલ છે . આ
કચેરીના કાયર્ક્ષેતર્માં પોરબંદર િજ લાનો સમાવેશ થાય છે .
(5) અઘી ક,

લા અ ભલેખાગાર કચેર ,

મનગર

તા.01-03-1983

જામનગર કચેરીમાં નવાનગર ટેટ, ધર્ોલ અને વડોદરા રાજ્યની સને.૧૮૦૦ થી ૧૯૫૦
સુધીની આશરે ૫,૮૨,૩૩૫ ફાઇલો સંગર્હાયેલ છે . આ કચેરીના કાયર્ક્ષેતર્માં જામનગર િજ લાનો
સમાવેશ થાય છે .
(6) અઘી ક,

લા અ ભલેખાગાર કચેર , ભાવનગર

તા.01-03-1985

ભાવનગર કચેરીમાં ભાવનગર સં થાનનુ ં સને ૧૮૬૪ થી ૧૯૪૮ સુધીની આશરે
૫,૦૬,૬૨૪ ફાઇલો સંગર્હાયેલ છે . આ કચેરીના કાયર્ક્ષેતર્માં ભાવનગર અને અમરે લી િજ લાનો
સમાવેશ થાય છે .
(7) કચેર અઘી ક,

લા અ ભલેખાગાર કચેર , મહસાણા

તા.19-02-1999

મહેસાણા કચેરી સને ૧૯૯૯માં શ થયેલ છે . આ કચેરીના કાયક્ષ
ર્ ેતર્માં મહેસાણા, પાટણ,
બનાસકાંઠા, અરવ લી,અને સાબરકાંઠા િજ લાનો સમાવેશ થાય છે .
હાલ આ ખાતાની વઠી કચેરી અિભલેખાગાર ભવન, સેકટર-૧૭, ગુલાબ ઉ ાન પાસે,
ચ-રોડ, ગાંધીનગર ખાતે કાયર્રત છે .
2.4

હરતં ની ફરજો
(૧)

અિભલેખ સપ્તાહની ઉજવણી

(2)

પર્દશર્ન યોજવા

(૩)

આક વલ પોલીસીના ઠરાવનુ અમલીકરણ

(૪)

સંશોઘન અને સંદભર્ સેવા
6

2.5

(૫)

ખાનગી સં થાઓને સહાય તથા માગર્દશર્ન

(૬)

સરકારી કચેરીઓના કબજામાં રહેલ રે કડર્ન ુ િનરીક્ષણ

(૭)

સરકારી કચેરીઓના ક વગર્ ના નોન કરન્ટ રે કડર્ મેળવવા અને સાચવવા

(૮)

ઓરલ હી ટર્ી

(૯)

કમ્પ્યુટરાઈઝેશન ઓફ રે કડર્

(૧૦)

ખાનગી રે કડર્ સંપાદન

(૧૧)

રે કડર્ મરામત માટે બાઈન્ડીંગ એકમ

હરતં ની

ુ ય

ૃિતઓ – કાય

િશક્ષણ િવભાગના તા.૨૧-૦૪-૧૯૮૧ના ઠરાવથી આક વલ પોલીસી રે ઝો યુશન પસાર
થયા બાદ આ કચેરીની કામગીરી સુદર્ઢ રીતે થાય તે માટે તેન ુ અમલી કરણ કરવામાં આવે છે .
ં ાનમાં હાલમાં ખાતા તરફથી નીચે પર્માણેની પર્વ ૃતીઓ હાથ ધરવામાં આવે છે .
આના અનુસધ
(૧)

કાયમી પર્કારનુ નોન કરન્ટ રે કડર્ હ તગત કરવુ.

(૨)

તબદીલ કરે લ રે કડર્ના શોઘ માઘ્યમો તૈયાર કરવા

(૩)

રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં સંગર્હાયેલ નાશપાતર્ ખ વગર્ના રે કડર્ની તપાસણી
કરવી.

(૪)

ઐિતહાિસક સંશોઘન માટે કોલરોને બીનચાલુ દફતર તથા ખાનગી ન હોય તેવ ુ રે કડર્
સરકાર ારા નક્કી કરવામાં આવેલ િનયમોની મયાર્દામા રહીને તપાસવા દે વ.ુ

(૫)

માન્ય સં થાના કોલરોને સંશોઘન માટે રે કડર્નો ઉપયોગ કરી શકે તેવી યવ થા
કરવી.

(૬)

ખાનગી યિક્તઓ, સં થાઓ પાસેથી ઐતીહાસીક રે કડર્ની મોજણી કરવી અને પર્ાપ્ત
કરવુ.

(૭)

સરકારી કચેરીઓના રે કડર્ મનુ િનરીક્ષણ કરવુ તેમજ આ કચેરીઓના રે કડર્ન ુ િનયત
સમયે વગીર્કરણ થાય તે જોવુ.

(૮)

ં ીત કચેરી રે કડર્ માંગે ત્યારે તે પુરો પાડવો
તબદીલ થયેલ રે કડર્માથી જ્યારે પણ સંબઘ
અને તે સમયે પરત લેવાની કામગીરી કરવી

(૯)

રાજ્યમાં રે કડર્ની કામગીરી અંગે સભાનતા કેળવાય તેવા કાયકર્
ર્ મો યોજવા.

(૧૦)

આકાર્ઈ ઝવીકની ઉજવણી કરવી, પર્દશર્ન,વાયુ વાતાર્લાપ તેમજ તે અંગે સેમીનાર
યોજવા.

(૧૧)

અલભ્ય પુ તકો ગર્ંથાલયમાં સંગર્િહત કરવા અને સંશોઘકોને પુરા પાડવા.

(૧૨)

િબનસરકારી સં થાઓ/ યિક્તઓને ભારત સરકારની ફાઈનાન્શીયલ આસી ટંન્ટ
કીમની ગર્ાંટ પર્ાપ્ત થાય તે માટે માગર્દશર્ન આપવુ તેમજ તેઓને રે કડર્ માટે
માગર્દશર્ન આપવુ.

(૧૪)

દફતર સંચાલન તાલીમ વગર્ન ુ ં આયોજન કરવુ.ં
7

(૧૫)

િવભાગ/ ખાતાની વગીર્કરણ યાદીઓ તૈયાર કરવી.

(૧૬)

રાજય અિભલેખાથાર ખાતામાં તબદીલ થયેલ રે કઠર્માંથી જ્યારે પણ સંબિં ધત કચેરી
રે કડર્ માંગે ત્યારે તે પ ૂ પાડવુ ં અને તે િનયત સમયે પરત લેવાની કામગીરી કરવી.
આઝાદીની ચળવળના લડવૈયા, અગર્ગણ્ય યિક્તઓ, સાિહત્યકારો, જૂની રં ગભ ૂિમના

(૧૭)

કલાકારો વગેરેના વકત યો ધ્વિનમુિદર્ત કરવા.
(૧૮)

ખાતાના સામિયક રાજદફતરનુ ં પર્કાશન કરવુ.ં

(૧૯)

ખાતાની તાબાની કચેરીઓ માટે આકાર્ઇ ઝ ખાતાને અનુ પ અ તન મકાનો તૈયાર
કરાવવા.

2.6

હરતં
(૧)
(૨)

ારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને તેની સં

ત િવવરણ.

કચેરીમાં સંગર્િહત રે કડર્ના સંરક્ષણ અને જાળવણી ની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
સરકારી કચેરીઓ હ તક ના દફતર ની યવિ થત સાર સંભાળ, જાળવણી અને યવ થા
અંગેની જવાબદારીઓ નક્કી તેમજ િનયિમત કરવા તથા તે પૈકીના કાયમી પર્કારના
દફતરની પસંદગી કરી આ કચેરીમાં સંગર્હ કરવા.

(૩)

સંશોઘકો ને સંશોઘન અથેર્ સુિવઘા પુરી પાડવામાં આવે છે .

(૪)

િબનસરકારી સં થાઓ, અગર્ગણ્ય યિક્તઓ પાસે સંગર્િહત જુના રે કડર્, પુ તકો,
ફોટોગર્ાફસ, ચાટર્, મેપ, વગેરે પર્ાપ્ત કરમાવાં આવે છે .
િબનસરકારી સં થાઓ/

યિક્તઓને ભારત સરકારની ફાઈનાન્શીયલ આસી ટંન્ટ

કીમની ગર્ાંટ પર્ાપ્ત થાય તે માટે માગર્દશર્ન આપવુ તેમજ અરજીઓ તપાસીને
મોકલવી.
હરતં ના રા ય, િનયામક કચેર , દશ,

2.7

લો, લોક વગે ર તરોએ સં થાગત માળખાનો

આલેખ
િનયામક,

ુ રાત રા ય અ ભલેખાગાર, ગાંઘીનગર
જ

અઘી ક

અઘીક્ષક

અઘીક્ષક

અઘીક્ષક

ગુ.રા

દિક્ષણ વતુળ
ર્

પિ મ વતુળ
ર્

જી લા અિભલેખાગાર

અિભલેખાગાર

અિભલેખાગાર કચેરી

અિભલેખાગાર કચેરી,

કચેરી,

ગાંઘીનગર

વડોદરા.

રાજકોટ.

જુનાગઢ

કચેરી અઘીક્ષક

કચેરી અઘીક્ષક

અકાર્.આસી.

કારકુન

કચેરી અઘીક્ષક

વહીવટી તાંિતર્ક

વહીવટી તકનીકી

તકનીકી

વહીવટી

વહીવટી/ તકનીકી

ગર્ંથપાલ
તકનીકી
આકાર્.આસી.

કારકુન

આકાર્.આસી.

કારકુન

આકાર્.આસી.

કારકુન

તકનીકી

વહીવટી

તકનીકી

વહીવટી

તકનીકી

વહીવટી
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અઘી ક

કચેરી અઘીક્ષક

કચેરીઅઘીક્ષક

અઘીક્ષક

જી લા અિભલેખાગાર કચેરી

જી લા અિભલેખાગારકચેરી

જી લા અિભલેખાગાર કચેરી,

જી લા અિભલેખાગારકચેરી,

ભાવનગર

પોરબંદર

મહેસાણા

જામનગર

કચેરી અઘીક્ષક

કચેરી અઘીક્ષક

આકાર્.આસી.

કારકુન

તકનીકી

વહીવટી

આકાર્.આસી.

કારકુન

તકનીકી

વહીવટી

વહીવટી તકનીકી
અકાર્.આસી.

કારકુન

તકનીકી

વહીવટી

આકાર્.આસી.

કારકુન

તકનીકી

વહીવટી

વહીવટી તકનીકી

ઉપર દશાર્વેલ કચેરીઓ િનયામક ી, ગુજરાત રાજ્ય અિભલેખાગાર, ગાંઘીનગરના સીધા વહીવટી અંકુશ
હેઠળ આવેલી છે .
2.8

હર તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વઘારવા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓ
૧.

સરકારના િનયમોનુ ં પાલન કરવામાં આવે.

૨.

સરકાર ી ારા ઠરાવેલ િનયત ફી નુ ઘોરણ અપનાવવામાં આવે.

૩.

કચેરીના કામકાજના િદવસોમાં કચેરી સમય દરિમયાન કચેરીની મુલાકાત લેવામાં
આવે.

૪.

કચેરીના અઘીકારી Ð કમર્ચારીઓ સાથે સૌહાદર્પુણર્ અને સભ્યતાપુણર્ યવહાર કરવામાં
આવે.

૫.

કચેરીના અઘીકારી Ð કમર્ચારીઓ સાથે સહકારની ભાવના કેળવવામાં આવે

૬.

ખાનગી યિક્તઓ તથા સં થાઓ તેઓ પાસે સંગર્હાયેલ રે કડર્ન ુ ં જતન કરે તથા આ
ખાતાને અસલ રે કડર્ કે તેની નકલ આપે

2.9

થી સંશોઘકોને તે ઉપયોગી બને.

લોક સહયોગ મેળવવા માટ ની ગોઠવણ તેમજ પ ઘિતઓ
૧.

ખાનગી રે કડર્ પર્ાપ્ત કરવાની પર્વ ૃિતઓમાં વેગ લાવવા જી લા દફતર મોજણી
સિમિતની રચના કરવી

૨.

ખાતાની પર્વ ૃિતઓની જાહેર જનતામાં જાગૃિત અને જાણકારી વઘે તે માટે અખબારી
યાદીઓ પર્િસઘ્ઘ કરવી.

2.10

૩.

અિભલેખાગાર સપ્તાહની ઉજવણી કરવી તેમજ પર્દશર્નનુ આયોજન કરવુ.

૪.

સેમીનાર Ð વકર્શોપનુ આયોજન કરવુ.

૫.

વાયુ વાતાર્લાપ, િનબંઘ પઘાર્ વકત ૃત્વ પધાર્ તથા સુલેખન પધાર્ન ુ આયોજન કરવુ.
સેવા આપવાના, દખરખ, િનય ણ અને

હર ફર યાદ િનવારણ માટ ઉપલ ઘ તં

આ કચેરીના ફરીયાદ િનવારણ માટે સંપકર્ અઘીકારી તરીકે આ કચેરીના અઘીક્ષકની
િનયુિક્ત કરે લ છે .
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આ કચેરીના અઘીક્ષક કચેરીની વહીવટી, િહસાબી અને તકનીકી કામગીરી પર દે ખરે ખ રાખે
છે .
માહીતી અઘીકારીઓના નામ અને સરનામાની માહીતી નીચે મુજબ છે .
કર્

અઘીકારીનુ નામ અને

િનમણકં ૂ

અઘીકારી-કમર્ચારીનુ

મ

હો ો

નો હો ો

નામ અને હો ો

૧

૨

૩

૧.

ીમિત એ.

જાહેર

એચ.દોશી,
કચેરીઅધિક્ષક
૨

ી એચ. જી. રાઠવા,
અિધક્ષક,

૩

ી બી. જી. ડામોર,

ી

ગો વામી,
કચેરી અિધક્ષક ી,
૫

ીમિત એ.
એચ.દોશી,
કચેરીઅધિક્ષક

૬

ી

. એચ.

ગો વામી,
કચેરી અિધક્ષક ી,
૭

ી

. એચ.

ગો વામી,
કચેરી અિધક્ષક ી,
૮

૯

ી ડી.

જાહેર
માિહતી

જાહેર
માિહતી
અિધકારી

. એચ.

. મકવાણા,

જાહેર
માિહતી
અિધકારી
જાહેર
માિહતી
અિધકારી
જાહેર
માિહતી
અિધકારી
જાહેર
માિહતી
અિધકારી
જાહેર

કચેરી અિધક્ષક ી,

માિહતી

ી જીતેન જોષી,

એપેલેટ

િનયામક

૪

કચેરી નુ નામ

ટે લીફોન નં

૬

૭

૫

----

મદદનીશ જાહેર

ગુ. રા. અિભલેખાગાર,

માિહતી અિધકારી

સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર.

૨૩૨૫૨૦૯૨

મદદનીશ જાહેર

દિક્ષણ વતળ
ર્ ુ

માિહતી અિધકારી

અિભલેખાગાર કચેરી

અિધકારી

અિધકારી

અિધક્ષક,
૪

માિહતી

િનમણકં ૂ નો હો ો

ી પી. કે.
મકવાણા,

કોઠી બી ડીંગ, વડોદરા.

કચેરીઅિધક્ષક
ી વાય. પી.
ુ
નેનજી

મદદનીશ જાહેર

પિ મ વતળ
ર્ ુ

માિહતી અિધકારી

અિભલેખાગાર કચેરી

કુ ણપરા, આકાર્.

મદદનીશ જાહેર

િજ લા અિભલેખાગાર

માિહતી અિધકારી

કચેરી, ઇરવીન હોિ પટલ

આકાર્. આસી.
ી એમ. વી.
કારીયા,

મદદનીશ જાહેર

િજ લા અિભલેખાગાર

માિહતી અિધકારી

કચેરી, દરબારી કોઠાર,

કારીયા,
આકાર્. આસી.
-----

મદદનીશ જાહેર

િજ લા અિભલેખાગાર

માિહતી અિધકારી

કચેરી, સકર્લ ચોક,

૨૬૨૧૧૮૫

જૂનાગઢ.
મદદનીશ જાહેર

િજ લા અિભલેખાગાર

માિહતી અિધકારી

કચેરી, ગોપનાથ પ્લોટ

૨૨૧૧૩૨૧

શેરીનં. ૨ પોરબંદર.
મદદનીશ જાહેર

િજ લા અિભલેખાગાર

માિહતી અિધકારી

કચેરી, બહમ
ુ ાળી ભવન

અિધકારી
ઓથોરીટી

૨૪૩૨૩૫૫

ભાવનગર.

આકાર્.આસી.
ી એમ. વી.

૨૬૭૧૯૬૩

પાસે, જામનગર.

આસી.
ી વી. વી. હાડા,

૨૪૪૮૮૮૧

ોફ રોડ, રાજકોટ.

આકાર્. આસી.
ી ડી. સી.

૨૪૨૬૨૪૫

૨૨૦૬૮૪

મહેસાણા.

----

----

ગુ. રા. અિભલેખાગાર,

૨૩૨૫૨૦૯૨

સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર.

નાગરીકોને તેઓની ફરીયાદનુ િનવારણ ઉપર દશાર્વેલ અઘીકારીઓ ારા ન થાય તેવા સંજોગો માં
િનચે દશાર્વેલ િનયતર્ણ અઘીકારીઓનો સંપકર્ કરી શકે છે .
કર્મ નં

િનયંતર્ણ અઘીકારી નુ નામ અને હો ો

૧.

ી જીતેન જોષી,
િનયામક

કચેરી નુ નામ
ગુ. રા. અિભલેખાગાર,

ટે લીફોન નં
૨૩૨૫૨૦૯૩

ગુલાબ ઉઘાન પાસે, ગાંઘીનગર
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2.11

ુ ય કચેર અને

ુ દા ુ દા તર આવેલી અ ય કચેર ઓના નામ સરનામા.

િનયામક, ગુ. રા. અિભલેખાગાર, સેકટર-૧૭, ગાંઘીનગર.
અિઘક્ષક ગુ.રા અિભલેખાગાર, દિક્ષણ વતુળ
ર્ અિભલેખાગાર કચેરી, વડોદરા.
અિઘક્ષક, ગુ.રા. અિભલેખાગાર, પિ વમ વતુળ
ર્ અિભલેખાગાર કચેરી, રાજકોટ.
અઘીક્ષક, િજ લા અિભલેખાગાર કચેરી, ઈરવીન હો પીટલ પાસે, જામનગર.
અિઘક્ષક, િજ લા અિભલેખાગાર કચેરી, કોઠાર િબ ડીંગ, સેલારશા રોડ, ભાવનગર.
અિઘક્ષક િજ લા દફતર કચેરી, સકર્લ ચોક, જુનાગઢ.
કચેરી અિઘક્ષક, િજ લા અિભલેખાગાર કચેરી, ગોપનાથ પ્લોટ, શેરી નં-૨, પોરબંદર.
અિઘક્ષક, િજ લા અિભલેખાગાર કચેરી, બહમ
ુ ાળી ભવન, મહેસાણા.
2.12

કચેર શ થવાનો સમય - સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે
કચેર બંઘ થવાનો સમય - સાં

૧૮.૧૦ કલાકે.
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