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અ યતન કયા તા-૦૨/૦૩/૨૦૧૭  

 

મ નામ હોદો STD 
કોડ 

                  ફોન નબંર  

સરના ુ ં
ઓ ફસ ઘરનો ન.ં/ મોબા.ન ં

.ઇ.મેઇલ 

૧ ી કમલ દયાની 
(IAS) 
 

અ સ ચવ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૦૧ 

૨૩૨૫૧૨૦૩ 

Fax-

૨૩૨૫૪૮૧૭ 

૨૩૨૫૪૯૫૪ 

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૦ 
secswd@gujarat.gov.i
n 

ક-૭ સેકટર-૧૯ 

ગાધંીનગર 

૨ ી આર. સી. 

કો ાકટર 

અ  સ ચવ ીના 

ગત મદદનીશ 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૦૩ 

૨૩૨૫૧૨૦૧ 

૯૯૯૮૬૫૬૪૫૪ લોટ ન-ં૫૨૭/૨,  
સે ટર-૪/બી, 
ગાધંીનગર 

૩ ી ક. . વણઝારા 
 

અિધક સ ચવ ી 

(િવ. .ક) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૩ ૯૯૭૮૪૦૬૪૮૭ 

js-sje@gujarat.gov.in 

લોટ ન-ં૩૬૪, 

સે ટર-૧, 

ગાધંીનગર 

૪ ી આર ફ એમ.શેખ 

 

અિધક સ ચવ ી 

(િવ. .ક.)ના 

ગત મદદનીશ 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૩ ૯૮૯૮૦૩૭૪૮૬ 
pa2ds-
socdef@gujarat.gov.i
n 

લોટન-ં૪૫૫/૨ 

સે ટર-૨૯ 

ગાધંીનગર 

૫ ી એચ. . ભાભોર સં ુ ત સ ચવ 

(મહકમ/સકંલન) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૦૭ ૨૩૨૩૧૨૭૪ 

૯૯૯૮૭૧૬૦૦૫ 

Js1-sje@gujarat.gov.in 
 

લોટ ન-ં૯૧૦/૧, 

સે ટર-૪-ડ , 

ગાધંીનગર 

૬ ી . એ. ગોર યા ગત મદદનીશ 

(સ.  ુ/કો .ુ 

સેલ,રો ટર,ખા.ત.

એ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૨ ૯૭૨૪૪૦૪૦૬૮ 

ga.goriya2014@gmail
.com 

લોટ ન-ં૩૧૧/૨,  

સે ટર-૩-બી, 

ગાધંીનગર 

૭ ી ક. . શાહ 
 

નાયબ  સ ચવ 

(અ. .ક.)  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૦  ૯૮૨૪૨૮૩૪૫૦ 
 ds-scw-
sje@gujarat.gov.in 
 

લોટ ન-ં૮૦૬/૨, 

સે ટર-૪/સી, 

ગાધંીનગર 

૮ ી એચ. ક. પટલ 

 
 

ગત મદદનીશ 

(અ. .ક.) 

જુરાતી ટનો 

ેડ-૧ 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૪૭ ૯૮૨૪૧૬૦૩૦૦ લોટ ન-ં૭૦૪, 

સેકટર-૬ બી,  

ગાધંીનગર  

૯ ીમતી .વી.દસાઇ નાયબ સ ચવ 

(સમાજ રુ ા 

/કો .ુ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૮ ૯૭૧૨૧૪૨૬૭૯ 

ds-cor-
sje@gujarat.gov.in  

લોટ ન-ં૮૩૨/૨, 

સે ટર-૪/સી, 

ગાધંીનગર 



૧૦ ી ચેતન સી.પ ણી ગત મદદનીશ 

(મહકમ,સકંલન) 

જુરાતી ટનો 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૮ ૮૪૬૦૨૨૮૪૫૮ ૧૨૫/૯૭૮, જુ.હા.બોડ, 

કલાપી નગર,ડ -૧૧ િવમા 

યોજના ડ પસર , અસારવા, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ 

૧૧ ી જગદ શ  

ખ ડયા, 

નાયબ સ ચવ ી 

(રો ટર,ખા.ત.એ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૦૬ ૯૪૨૬૦૨૩૧૦૦ લોટ ન-ં૧૨૮૧/૧, 

સે ટર-૪/સી,  

ગાધંીનગર 

૧૨ ી એમ. એલ. 

ભગોરા.  

 

ઉપ સ ચવ ી, 

(મહકમ/સકંલન) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૦૯ ૯૪૨૬૫૪૫૯૮૫ 

us5-
sje@gujarat.gov.in 

લોટ ન-ં૧૧૫/૧, 

સે ટર-3/એ( )ુ,  

ગાધંીનગર 

૧૩ ી મહ  

બી.ચૌહાણ 

ઉપ સ ચવ ી, 

(છ,છ-૧શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૭ ૯૪૨૮૮૦૬૦૨૮ 

 

લોટ ન.ં ૩૦૪/૨,  

સેકટર-૫/એ, 

ગાધંીનગર 

૧૪ ી વી.વી.પટલ ઉપ સ ચવ ી 

(અ. .ક.) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૯ ૯૯૨૪૨૫૫૩૮૫ 

 

૪૨ શાિંતિવલા બં લોઝ, 

ખુનગર લેટ પાસે, 

સરગાસણ ચાર ર તા , 

ગાધંીનગર 

૧૫ ી ભાિવન ડ . પટલ ઉપ સ ચવ ી 

(િવ. .ક) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૧૬ ૯૪૨૭૦૫૮૯૫૨ 

૮૭૪૦૮૦૫૦૬૦ 

 

લોટ ન-ં૧૨૦૯/૨ 

સેકટર-૭/બી 

ગાધંીનગર 

૧૬ ી એમ.બી.પટલ ઉપ સ ચવ ી 

(કો .ુ,રો ટર) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૫૨૫ ૯૯૨૪૮૪૧૨૬૬ 

 

લોટ ન.ં૮૪૮, િવ કમા 

શોપ ગ, સેકટર-૨૧, 

ગાધંીનગર. 

૧૭   ુ .  દપલ હ ડયલ  ઉપ સ ચવ ી 

(બ ટ, ખા.ત.એ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૦ ૯૭૨૪૪૬૬૬૧૯ લોકન-ં૭૦૭/૨,          

ઘ-૧ ટાઇપ, 

સે ટર-૮,ગાધંીનગર  

૧૮ ી પી. એમ. 

ભાવસાર 

સેકશન અિધકાર   

(રો ટર સેલ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૪૮ ૮૭૫૮૯૬૧૪૫૬ 

so-a1-
sje@gujarat.gov.in 

ડ .૧૧, કાલી દ પાક, 
ક.ક.નગર, ઘાટલોડ યા, 
અમદાવાદ 

૧૯ ુ . ક. એસ. પટલ સેકશન અિધકાર  

(ચા મા)છ૧શાખા  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૩ ૯૧૫૭૩૯૦૨૧૨ લોક ન-ં૧૬૪/૧૧, “ચ” 

ટાઇપ સે ટર-૧૭ ગાધંીનગર 

૨૦ ીમતી . ટ . 

પટલ 

સેકશન અિધકાર   

(રો ટર-૧) 

૦૭૯  ૨૩૨૫૪૭૪૮ ૨૩૨૩૩૫૬૧ 

૯૮૯૮૯૫૨૪૩૫ 

લોટ ન-ં૩૩/૨ સે-૪ એ,  

ગાધંીનગર  

૨૧ ી બી. એલ. 
ચૌધર  

સેકશન અિધકાર   

 (મહકમ શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૦ ૯૪૨૬૨૮૯૫૪૯ લોક ન.ં૧૬૭/૬,ચ ટાઇપ, 
સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર. 
 

૨૨ ી .બી.વણઝારા સેકશન અિધકાર   

(છ- શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૭ ૯૯૭૯૨૫૮૬૬૩ લોટ ન-ં૧૩૧૬/૨,સે-૪ સી,  
ગાધંીનગર  



૨૩ ી એસ. . પરમાર  સે શન અિધકાર  

(અ શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૨ --------------- લોટ ન-ં૬૮૭/૧, સે-૪ સી, 

ગાધંીનગર 

૨૪ ી આર.ક.પાડંર સેકશન અિધકાર  

(બ ટ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૫ ૯૪૨૭૦૧૪૨૯૪ લોટ ન-ં૧૧૬/૨  સેકટર--

૩/એ .ુ ગાધંીનગર 

૨૫ ીમતી 

એચ.બી.ઠાકોર 

સેકશન અિધકાર  

(જ-શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૧ ૯૯૦૯૪૧૭૪૬૬ લોટ ન-ં૩૪/૧ સે ટર-૪ એ 

ગાધંીનગર 

૨૬ ી . પી. ગજજર સેકશન અિધકાર  

(રોકડ,સકંલન 

ચા મા)ં 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૯ ૨૬૪૬૭૪૬૯ 

૯૯૭૯૮૬૭૪૬૯ 

૯૬૦૧૨૬૭૪૬૯ 

અ-૯, િનિમષા લે સ, 

હ રાબાગ, રલવે ોસ ગ 

પાસે, એલીસ ીજ, 

અમદાવાદ 

૨૭ ી .એચ.મકવાણા સેકશન અિધકાર  

(ગ-શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૯ ૯૨૨૮૧૦૧૩૪૪ લોટ ન.ં૪૪૨/૨ 
સેકટર-૪-બી, ગાધંીનગર 

૨૮ ીમતી આર. વી. 

રજવાડ  

સેકશન અિધકાર  

(ક-શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૪ ૯૪૨૮૫૯૭૯૩૩ લોટ ન.ં૪૮૧/૧, સેકટર-૪, 

‘બી’ ગાધંીનગર 

૨૯ ી આઇ. એમ. 

ઘાચંી 

સેકશન અિધકાર  

(અ-૧) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૭ ૯૬૬૨૦૫૫૧૫૪ લોટ ન-ં૩૨૨/૨,  

સેકટર-૭ એ.  ગાધંીનગર 

૩૦ .ુ ી બ ુ  વી. 

પરમાર 

સેકશન અિધકાર  

(હ-શાખા) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૨ ૯૮૭૯૦૧૭૧૨૨ “ચા ુડંા ૃપા” લોટ ન.ં૨૨૫ 

/૨, ખ-રોડ, સેકટર-૧૪, 

ગાધંીનગર. 

૩૧ ી એ.એન.પટલ સેકશન અિધકાર  

(રો ટર) ( િન િૃત 

બાદ કરાર 

આધા રત) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૪૮ ૯૭૨૫૧૭૦૩૫૦ ૧૪, ગીર શ ુ ંજ સોસાયટ , 

નવરંગ ુલ, નારણ રુા , 

અમદાવાદ 

૩૨ ુ ં ુ મુ આર મહતા સે.અ.(ખા.ત.એ.)  

(િન િૃત બાદ કરાર 

આધા રત) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૧ ૯૯૯૮૦૩૪૮૬૨ લોટ ન.ં૧૪૯૮/૧  

સે ટર ૨/સી, ગાધંીનગર. 
 

૩૩ ી .ુ એચ. નગોતા સેકશન અિધકાર  

ના ચા મા ં 

(રો ટર સેલ-૧ ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૪૮ ૯૫૫૮૧૮૮૫૮૭ લોક ન-ં૧૫૮/૪, ચ ટાઇપ, 

સેકટર-૩૦ ગાધંીનગર 

૩૪ ી એમ.પી.કો ટ  સેકશનઅિધકાર  

(ચા મા)ં 

કો ટુર સેલ  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૪૦ ------------ ઇ-૯, િશવમ એપાટમે ટ સંગતા 

ફિનચર સામે, સઇજ રુ બોધા, 

નરોડારોડ, અમદાવાદ, પીન-

૩૮૨૩૪૫ 

૩૫ ી એમ.ક.વાઘેલા નાયબ સેકશન 

અિધકાર   

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૧ ૯૪૨૮૩૫૧૫૯૦ લોટ ન-ં૮૮૪/૧,  

સે ટર-૪-ડ , ગાધંીનગર 

 



૩૬ ી પી. એસ. શાહ ના.સે.અ. ( િન િૃત 

બાદ કરાર 

આધા રત) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૫ ૨૭૬૪૦૪૦૪ ૪/૧૦, ટાઇગર ફલેટસ, નવા 

વાડજ અમદાવાદ. 

૩૭ ી ક. આર. મેનગર નાયબ સેકશન 

અિધકાર  ( ટોર ) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૮  

૯૦૯૯૩૯૨૬૫૪ 
સેકટર-૪, “ડ ” લોટ 

ન.ં૯૦૩/૧, ગાધંીનગર 

૩૮ ી એસ. એસ. 
પટણી 
 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૦ ૯૪૨૭૦૦૬૩૧૬ લોટ ન.ં૬૩૦/૨, સેકટર-૬, 
બી, ગાધંીનગર 

૩૯ ી આર. એ. દસાઇ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૫ ૯૯૭૯૦૯૮૭૧૭ ગામ-બાસણ, 

તા. .ગાધંીનગર 

૪૦ ી આર. એન. 

પિત 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૨ ૭૬૯૮૭૧૫૩૯૨ લોટ ન.ં૨૨૦/૨, સેકટર-૪, 

‘એ’ ગાધંીનગર 

૪૧ ી એન. બી. પટણી નાયબ સેકશન 

અિધકાર ( િન િૃત 

બાદ કરાર 

આધા રત) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૧ ૯૯૦૪૭૯૫૩૧૮ લોટ ન.ં૧૨૭૧/૨,  

સેકટર-૨/એ,   ગાધંીનગર 

 
 
 

૪૨ ી . ક. રાવલ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૦ ૨૩૨૬૩૧૧૭ 

૯૭૨૪૬૯૩૭૪૪ 

લોટ ન.ં૪૪૫/૧, 
સેકટર-૪-બી, ગાધંીનગર 
 

૪૩ ી એમ. વી. 

મકવાણા 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૨ ------------- ૪/૨૦, યુનગર સોસાયટ , 

અસારવા, કલાપીનગર. ઠાભાઇ 

પાક સામ ેઅમદાવાદ 

૪૪ ી . એમ. ુરશી નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૯ ૯૪૨૮૩૫૨૪૯૬ લોટ ન.ંસી,૯૯/૧, મ ાનગર 

સોસાયટ , ુહા રુા, સરખેજ રોડ 

વેજલ રુ, અમદાવાદ. 

૪૫ ી ક. એ. વગ સ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૪ ૯૬૬૨૪૩૩૧૬૦ લોટ ન.ં૧૩૩૨/૨,  

સેકટર-૨, ‘બી’ ગાધંીનગર 

૪૬ ી એમ. . પટલ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૧  

૯૪૨૬૦૨૨૫૮૯ 
લોટ ન.ં૫૯૯/૨,  

સેકટર-૪, ‘સી’ ગાધંીનગર 

૪૭ ી એમ. ક. ભરવાડ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૫ ૯૯૦૯૪૨૨૯૯૪ લોક ન.ં-૭, રામનગર 

સોસાયટ , કલાપીનગર સામે, 

અમદાવાદ 

૪૮ ી આઇ. એમ. 

ઘાચંી 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૭ ૯૬૬૨૦૫૫૧૫૪ લોટ ન-ં૩૨૨/૨,  

સેકટર-૭ એ.  ગાધંીનગર 

૪૯ ી એન. ડ . પટણી નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૪ ૯૨૨૮૧૪૧૬૦૬ લોટ ન.ં૪૩૨/૧, સેકટર-૪, 

‘બી’ ગાધંીનગર. 
 

૫૦ ીમતી વી. .ુ 

જોષી 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૬ ૭૬૦૦૦૩૩૩૫૩ લોટ ન.ં૭૩૪/૧, સેકટર-૪, 

‘સી’ ગાધંીનગર 



૫૧ ી બી. ડ . ભગોરા નાયબ સેકશન  

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૪૮ ----------- લોટ ન.ં૧૧૧/૧,  

૩ ,ુ ગાધંીનગર. 

૫૨ ી એમ. એ. દસાઇ ના.સે.અિધકાર  

( િન િૃત બાદ 

કરાર આધા રત) 

૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૫૭ ----------- લોટ ન.ં૮૫૩/૧,  

સેકટર-૭, ‘સી’ , 

ગાધંીનગર 

૫૩ ી બી. એમ.છ ાલા નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૭ ૮૪૬૯૧૧૮૭૦૪ ૬, જગ વન રામ સોસાયટ  

શારદાબેન હો પટલ પાછળ 

સરસ રુ, અમદાવાદ-૧૮ 

 

૫૪ ી પુત એમ. 

ચૌહાણ 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૧ ૭૬૦૦૬૫૬૨૫૯ લોક ન-ં૨૫૭-એ/૨,ચ-

ટાઇપ ,સે ટર-૨૯,ગાધંીનગર 

૫૫ ી સમીર આર. 
ગો હલ 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯  ૨૩૨૫૧૨૨૫  

૯૩૭૬૫૯૩૮૧૭ 
૩૦૩, કુ મ લેટ, સોનલ 

ોસ, મફત રુ, અમદાવાદ  

૫૬ ી .ુ એચ. નગોતા નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૩ ૯૫૫૮૧૮૮૫૮૭ લોક ન-ં૧૫૮/૪, ચ ટાઇપ, 

સેકટર-૩૦ ગાધંીનગર 

૫૭ ી ડ . ક. ુ ંપાવત નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૨ ૯૯૭૮૯૨૯૦૦૨ લોટ ન.ં૧૫૭૯/૨, સેકટર-

૫, ‘સી’ ગાધંીનગર 

૫૮ ુ . પા ુલ આર. 

મેકવાન 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૦ ૯૯૨૫૨૭૯૬૧૫ લોટ ન.ં૩૪૮/૨,  

સેકટર-૨,બી, ગાધંીનગર 

૫૯ ી આર. એમ. 

ચૌધર  

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૭ ૯૪૦૮૮૩૩૦૯૩ લોક ન.ં-૧૮૨/૩, ‘ચ’ 

ટાઇપ, સેકટર-૩૦,ગાધંીનગર 

૬૦ ી પી. એમ. 

ગામેતી 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૨ ૯૭૧૨૮૪૪૫૨૪ યોગે ર એપાટમે ટ, 

નારણ રુા, અમદાવાદ. 

૬૧ ી ુલદ પિસહ બી. 

ગો હલ  

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૨૩૫૧૨૩૨ ૯૯૦૯૭૭૭૨૦૭ MLA વાટસગેટની સામે, 

સે ટર-૨૧, ગાધંીનગર 

૬૨ સગંીતા એસ. પટણી નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૨ ૯૯૯૮૦૨૬૬૭૪ લોક ન-ં૨૯/૧, ચ-ટાઇપ, 

સેકટર-૭, ગાધંીનગર 

 

૬૩ ી અ ભ જતિસહ 

એમ.રાજ તૂ  

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૭ ૯૮૨૫૮૮૦૫૮૯ “ગાય ી ૃપા” , મહતા 

નિસગ હોમ સામે, 

વખાર યાવાડ, હમતનગર. 

૬૪ ી જયમીન એન. 

દસાઇ 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૭ ૭૪૦૫૨૪૮૫૦૧ લોટ ન.ં૧૫૯૧/૨, 

સેકટર ન-ં૨/સી,  

ગાધંીનગર 

૬૫ ી ધમશ ુમાર 

શં ભુાઇ કાછડ યા 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૨ ૯૯૧૩૮૭૩૯૩૮ ૧૦૧, િત પિત સોસાયટ -૧, 

મા િત ચોક 

પાસે,એલ.એચ.રોડ, રુત-

૩૯૫૦૦૬ 



૬૬ ી ચરાગભાઇ . 

રાવલ  

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૬ ૯૦૯૯૮૬૪૫૨૪ મેઘ ૂત સોસાયટ  .ુપો.ગઢ 

તા.પાલન રુ, બનાસકાઠંા-

૩૮૫૫૧૫  

૬૭ ી રા લુ એન. 

પટલ 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૪ ૯૮૨૫૯૪૩૬૯૭ .એસ.ઇ.સી.એલ.કોલોની, 

ટ પીએસ ટાઇપ-૨-૧૪-૬ 

ગાધંીનગર. 

૬૮ ુલદ પ એસ. દસાઇ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૩ ૯૯૭૯૩૧૯૬૮૭ ડ -૫/૧, ટાફ વાટસ, 

સાબરમતી સે લ લ, 

અમદાવાદ 

૬૯ ુ ં. ર  ુ .પટલ નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૩ ૯૦૯૯૪૦૦૦૩૭ લોટ ન-ં૧૨૬૦/૧, 

સેકટર-૨/એ,ગાધંીનગર 

૭૦ ી અિમત સી. 

રાવલ 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૫ ૯૪૨૮૨૪૮૫૩૯ ૨૨૬/૩,ઘ-૨ ટાઇપ વાટસ 

ટાફ િનગ કોલેજની પાછળ 

સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર  

૭૧ ી રુશ ુમાર 

એસ.ટાકં 

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૩ ૯૮૨૪૨૦૧૮૧૩ .ુવીડો માળ વાસ પો. ુના 

ડ સા બનાસકાઠંા-૩૮૫૫૪૦ 

૭૨ ી સ યપાલિસહ 

પી. ડ  

નાયબ સેકશન 

અિધકાર  

૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૬ ૯૬૦૧૦૦૭૭૦૭ લોટ ન-ં૧૩૧, શેર  નબંર-

૪, રલનગર-૨, રાજકોટ-

૩૬૦૦૧ 

૭૩ ી ડ . આઇ. દવે કાર ુન ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૧૨૨૨ ૭૫૬૭૨૧૫૯૭૨ લોટ ન-ં૬૮૬/૨,  

સેકટર-૪, સી ગાધંીનગર 

૭૪ ી એન. એલ. 

પડં ા 

 કાર ુન ૦૭૯  ૨૩૨૫૧૨૨૬ ૯૯૨૪૨૪૫૪૮૦ લોક ન.ં ૫૨/૯,  જ-ટાઇપ,  

સેકટર- ૨૨ ગાધંીનગર  

૭૫ ુ .મૈ ી .ુ પાલા  ઑ ફસ આિસ ટ ટ  ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૫ ૯૦૩૩૫૬૪૪૯૨ લોટ ન-ં૫૩/૨, સે ટર-૩-

એ, ગાધંીનગર 

૭૬ ીમતી મેઘાબેન 

િુનયા  

ઑ ફસ આિસ ટ ટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૪૭૫૭ ૯૦૯૯૪૦૩૩૬૯ લોક ન-ં૨૫૮, અ-12,     

સે-૨૯, ગાધંીનગર  

૭૭ ી િવણ ુમાર 

એચ. પરમાર  

ઑ ફસ આિસ ટ ટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૯ ૯૮૨૪૬૨૭૧૮૩ પાલન રુ, બનાસકાઠંા 

૭૮ ી બી. ક. પરમાર જુરાતી ટાઇપી ટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૬ ૯૯૭૯૩૫૬૪૦૦ લોટ ન.ં ૧૨૪૮/૧,  

સેકટર- ૨/ એ, ગાધંીનગર  

૭૯ ી આઇ.પી. રાજ જુરાતી ટાઇપી ટ ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૨૭ ૯૯૨૪૯૯૦૧૭૩ લોક  ન.ં૪૭૮/૨, ‘જ’ 

ટાઇપ  સેકટર-૬, ગાધંીનગર 

૮૦ સી. બી. ચૌહાણ   ાઇવર (કરાર 

આધા રત ફરજ 

બ વે છે.) 

--   ----- ૯૮૨૪૭૯૯૭૭૬ ૪૦૨- વનરથ એપાટમે ટ, 

મ ણનગર અમદાવાદ  

 
 



૮૧ ી એમ.એમ. 

ગર યા  

  નાયક  --  ------- ૯૭૧૨૮૧૬૪૭૪ લોટ ન.ં ૪૬૨/૨,       

સેકટર-૨/બી ગાધંીનગર 

૮૨ ી પી.સી. પટણી   પટાવાળા --    ------ ૭૮૭૪૧૮૪૭૩૧ લોક ન-ં૪૩/૨,  “જ-૨” 

ટાઇપ સેકટર-૬ ગાધંીનગર 

૮૩ ી બી. એસ. 

બાર યા 

પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૯ ૯૬૮૭૧૩૧૮૫૪ 

 
 
 

લોટ ન.ં૧૧૩૩/૧,  

સેકટર-૪, ‘બી’ ગાધંીનગર 

૮૪ ી ક. એમ. પરમાર પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૫૧૨૩૯ ૯૪૨૮૩૫૨૪૬૧ લોટ ન.ં૧૦૬૧/૨,  

સેકટર-૪, ‘એ’ ગાધંીનગર 

૮૫ ી પી. બી. વાઘેલા  પટાવાળા --   -------- ૯૭૨૪૬૯૮૩૩૦ 

૯૦૩૩૧૩૧૭૨૨ 

લોક ન-ં૬૦/૩, “જ” ટાઇપ 

સેકટર-૨૨  ગાધંીનગર 

૮૬ ી ડ . આર. 

િનનામા 

 પટાવાળા ---    ----- ૯૭૨૭૫૬૯૦૫૪ 

 

લોક ન.ં ૯૫/૮,  જ-ટાઇપ,  

સેકટર- ૨૧ ગાધંીનગર  

૮૭ ી . વી. વસાવા   હમાલ ---    ----- ૮૯૮૦૩૧૯૧૦૨ લોક ન -૫૧/૧, છ ટાઇપ  

સેકટર -૨૦ ગાધંીનગર  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




