સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના અિધકાર� કમર્ચાર�ઓની મા�હિત ��ુ સ્તકા
અધ્યતન કયાર્ તા-૦૨/૦૭/૨૦૧૯
ક્રમ

નામ

હોદો

STD
કોડ

ફોન નંબર
ઓ�ફસ

ઘરનો નં./

સરના�ું

મોબા.નં.ઇ.મેઇલ એડ્ર�સ
૧

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ
(IAS)

અગ્રસ�ચવ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૦૧

૦૭૯ ૨૩૨૬૨૦૦

૨૩૨૫૧૨૦૩

૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫

Fax-

ક-૫, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

secswd@gujarat.gov.in

૨૩૨૫૪૮૧૭
૨

૩

શ્રી આર. સી.

અગ્ર સ�ચવશ્રીના

કોન્ટ્રાકટર

�ગત મદદનીશ

શ્રી એચ. �.

અિધક

ભાભોર (ચા�માં)

સ�ચવશ્રી(િવ.�.ક,

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૦૩

૯૯૯૮૬૫૬૪૫૪

પ્લોટ નં-૫૨૭/૨,
સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૬૪૮૭

પ્લોટ નં-૯૧૦/૧,

૨૩૨૫૧૨૦૧
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૧૩

js-sje@gujarat.gov.in

બ�ટ)
૪

શ્રી આર�ફ એમ.શેખ

અિધક સ�ચવશ્રી

ગાંધીનગર
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૧૩

૯૮૯૮૦૩૭૪૮૬

પ્લોટનં-૪૫૫/૨

૨૩૨૫૧૨૦૭

૯૯૯૮૭૧૬૦૦૫

પ્લોટ નં-૯૧૦/૧,

(િવ.�.ક.)ના
�ગત મદદનીશ
૫

શ્રી એચ. �.

સં�ક્ુ ત સ�ચવ

ભાભોર

(મહ�કમ,સંકલન,કો.

૦૭૯

pa2dsસેક્ટર-૨૯
socdef@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર

Js1-sje@gujarat.gov.in સેક્ટર-૪-ડ�,

સેલ)
૬

શ્રીમતી �ુ.એ.પટ� લ

�ગત મદદનીશ

સેક્ટર-૪-ડ�,

ગાંધીનગર
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૧૨

૯૬૬૨૨૫૩૯૪૪

(સ.�ુ

બ્લોક નં.૧૩૦૭/૨
સેક્ટોર-૪સી, ગાંધીનગર

,રોકડ,રોસ્ટર,ખા.ત.
એ)
૭

૮

શ્રી ડ�. એસ.

સં�ક્ુ ત સ�ચવ

ગઢવી(IAS)

(અ.�.ક.)

શ્રીમતી �.વી.દ� સાઇ

નાયબ સ�ચવ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૧૦

ds-scwsje@gujarat.gov.in
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૧૮

(સમાજ
�ુરક્ષા,રોકડ)
૯ �ુ .�દપલ હ�ડયલ
(ચા�માં)

નાયબ સ�ચવ

૯૯૭૮૪૦૦૪૯૧

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૦૬

૯૭૧૨૧૪૨૬૭૯

ds-corsje@gujarat.gov.in
૬૩૫૭૧૪૯૭૩૦

પ્લોટ નં-૮૩૨/૨,
સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
બ્લોકનં-૭૦૭/૨,
ઘ-૧ ટાઇપ,

(રોસ્ટર)

સેક્ટર-૮,ગાંધીનગર
૧૦ �ુ .�દપલ હ�ડયલ

ઉપ સ�ચવશ્રી
(બ�ટ, ખા.ત.એ)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૦

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૦

બ્લોકનં-૭૦૭/૨,
ઘ-૧ ટાઇપ,
સેક્ટર-૮,ગાંધીનગર

૧૧ શ્રી વી.વી.પટ� લ

ઉપ સ�ચવશ્રી

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૧૯

૯૯૨૪૨૫૫૩૮૫

(અ.�.ક.)

૪૨ શાંિતિવલા બંગ્લોઝ,
પ્ર�ુખનગર ફ્લેટ પાસે ,
સરગાસણ ચાર રસ્તા ,
ગાંધીનગર

૧૨

શ્રી આઇ. એમ.

ઉપ સ�ચવશ્રી

ઘાંચી(ચા�માં)

(િવ.�.ક.)

૧૩ શ્રી એમ.બી.પટ� લ

ઉપ સ�ચવશ્રી

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૬

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૫

પ્લોટ નં-૩૨૨/૨,
સેકટર-૭ એ, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૪૫૨૫

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૧

(રોસ્ટર/રોકડ)

પ્લોટ નં.૮૪૮, િવ�કમાર્
શોપ�ગ, સેકટર-૨૧,
ગાંધીનગર.

૧૪

૧૫

૦૭૯

શ્રી બી. એલ.

ઉપ સ�ચવશ્રી

ચૌધર�

(મહ�કમ/કો. સેલ

ટાઇપ, સેકટર-૧૭,

શાખા)

ગાંધીનગર.

શ્રી ડ�. સી. પટ� લ

ઉપ સ�ચવશ્રી

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૦૯

૨૩૨૫૧૨૧૭

૯૯૭૮૪૦૦૧૭૬

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૩

(સમાજ

બ્લોક નં.૧૬૭/૬,ચ

પ્લોટ નં. ૬૧૪/૨, સેક્ટર૪-સી, ગાંધીનગર.

�ુરક્ષા/સંકલન)
૧૬

શ્રી એસ. �.પરમાર

સેકશન અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૦

૬૩૫૭૧૪૯૮૧૭

(ઈ-શાખા)

પ્લોટનાં-૬૮૭/૧,
સે-૪સી,
ગા◌ા◌ંધીનગર

૧૭

શ્રી આર.ક�.પાંડર

સેકશન અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૩

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૬

(છ-૧ શાખા)
૧૮ શ્રી �.બી.વણઝારા

સેકશન અિધકાર�

૧૯

શ્રીમતી

સેકશન અિધકાર�

એચ.બી.ઠાકોર

(જ-શાખા)

�ુ.શ્રી �બ��ુ વી.

સેકશન અિધકાર�

પરમાર

(હ-શાખા)

૨૦

પ્લોટ નં-૧૧૬/૨ સેકટર-૩/એ ન્�ુ. ગાંધીનગર

૦૭૯

(છ- શાખા)
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૭

૯૯૭૯૨૫૮૬૬૩

૨૩૨૫૧૨૩૩

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૭

પ્લોટ નં-૧૩૧૬/૨,સે-૪
સી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં-૩૪/૧ સેક્ટર-૪
એ, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૨

૯૮૭૯૦૧૭૧૨૨

“ચા�ુડા
ં �ૃપા” પ્લોટ
નં.૨૨૫ /૨, ખ-રોડ,
સેકટર-૧૪,ગાંધીનગર.

૨૧
૨૨

૨૩
૨૪
૨૫

૨૬

શ્રી આઇ. એમ.

સેકશન અિધકાર�

ઘાંચી

(અ શાખા)

શ્રી િવજયભાઇ પી.

સેકશન અિધકાર�

ચોટ�લયા

(અ.૧-શાખા)

શ્રી ક�. એ. વગ�સ

સેકશન અિધકાર�

(ચા�માં)

(ક-શાખા)

શ્રી

સેકશન અિધકાર�

�.એચ.મકવાણા

(ચ-શાખા)

શ્રી રા�શ આર.

સેકશન અિધકાર�

બલદા�ણયા

(ગ-શાખા)

શ્રી એમ. ક�.

સેકશન અિધકાર�

ભરવાડ(ચા�માં)

(રોસ્ટર સેલ-શાખા)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૨

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૫

પ્લોટ નં-૩૨૨/૨,
સેકટર-૭ એ, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૭

૯૫૮૬૨૨૦૧૦૭

બ્લોક નં.૧૩૪/૧, ચટાઇપ, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર.

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૪

૯૬૬૨૪૩૩૧૬૦

પ્લોટ નં.૧૩૩૨/૨,
સેકટર-૨, ‘બી’ ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૬

૯૨૨૮૧૦૧૩૪૪

પ્લોટ નં.૪૪૨/૨
સેકટર-૪-બી,ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૧

૯૩૭૭૧૧૧૧૩૬

૨૦૨, અ�મ્બકા હ�ઇટસ
ગોડાદરા, િપ્રયન્કા
મેટ્રોિસટ� ન�ક, �ુરત.

૦૭૯

૨૩૨૫૮૬૪૨

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૪

બ્લોક નં.-૭, રામનગર
સોસાયટ�, કલાપીનગર

સામે, અમદાવાદ
૨૭

શ્રી �ુ. એચ.

સેકશન અિધકાર�

નગોતા(ચા�માં)

(રોસ્ટરશાખા)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૫

૯૯૭૮૮૮૦૫૮૭

બ્લોક નં-૧૫૮/૪, ચ
ટાઇપ, સેકટર-૩૦
ગાંધીનગર

૨૮

શ્રી એમ. ક�.

સેકશન અિધકાર�

ભરવાડ(ચા�માં)

(રોસ્ટર.૧ શાખા)

૦૭૯

૨૩૨૫૪૭૪૮

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૪

બ્લોક નં.-૭, રામનગર
સોસાયટ�, કલાપીનગર
સામે, અમદાવાદ

૨૯

શ્રી એમ. ક�.

સેકશન અિધકાર�

ભરવાડ

(રોસ્ટર સેલ-૧)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૬૪૨

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૪

બ્લોક નં.-૭, રામનગર
સોસાયટ�, કલાપીનગર
સામે, અમદાવાદ

૩૦
૩૧

શ્રી એમ.ક�.વાઘેલા

સેકશન અિધકાર�

(ચા�મા)

(કો.સેલ-શાખા)

હાલમાં ખાલી જગ્યા

સેકશન અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૪૦

૯૪૨૮૩૫૧૫૯૦

પ્લોટ નં-૮૮૪/૧,
સેક્ટર-૪-ડ�, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૧

-

-

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૫

૯૩૭૬૫૯૩૮૧૭

૩૦૩, �ુક�મ ફ્લેટ, સોનલ

(ખા.ત.એ.-શાખા)
૩૨
૩૩

શ્રી સમીર આર.
ગો�હલ(ચા�માં)

સેકશન અિધકાર�

શ્રી એમ.ક�.વાઘેલા

નાયબ સેકશન

(બ�ટ)

ક્રોસ, મફત�ુર, અમદાવાદ
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૮

૯૪૨૮૩૫૧૫૯૦

અિધકાર�

પ્લોટ નં-૮૮૪/૧,
સેક્ટર-૪-ડ�, ગાંધીનગર

(સ્ટોર ઈન્ચા�)
૩૪

૩૫

શ્રી �. એમ. �ુ ર�શી

શ્રી એન. ડ�. પટણી

નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૯

૯૪૨૮૩૫૨૪૯૬

પ્લોટ નં.સી,૯૯/૧, મ�ાનગર

અિધકાર�

સોસાયટ�, �ુ હા�ુરા, સરખેજ રોડ

(રોકડ ઈન્ચા�)

વેજલ�ુર, અમદાવાદ.

નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૪૭૫૭

૯૨૨૮૧૪૧૬૦૬

અિધકાર�

પ્લોટ નં.૪૩૨/૧, સેકટર૪, ‘બી’ ગાંધીનગર.

(ર�સ્ટ્ર� ઈન્ચા�)
૩૬

શ્રીડૉ. �ચરાગ પટ� લ

સેક્શન અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૦

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૮

ડ�/૬૧, ગ્રીનસીટ�, સેક્ટર૨૬, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૦

૬૩૫૭૧૪૯૭૪૦

૪૫૩/૨, સેક્ટર-૨બી,
મ�ડ
ુ � હોલ પાસે ,
ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૦

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૯

૨૯/બી,

(સંખ્યાિધક)
૩૭

�ુ . ક�િત� ચૌહાણ

સેક્શન અિધકાર�
(સંખ્યાિધક)

૩૮

શ્રી��ુ ર�ુ મારપી.

સેક્શન અિધકાર�

ઉપાધ્યાય

(સંખ્યાિધક)

આનાંદધાનગ્રીનસીટ�-૧,
પા�ચયાદરોડ,
તા.�.બોટાદ. પીન-

૩૯

શ્રી એસ. એસ.
પટણી

૩૬૪૭૧૦\
નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૬

૯૪૨૭૦૦૬૩૧૬

પ્લોટ નં.૬૩૦/૨, સેકટર૬, બી, ગાંધીનગર

૯૯૭૯૦૯૮૭૧૭

ગામ-બાસણ,

અિધકાર�
(ચ-શાખા)

૪૦

શ્રી આર. એ. દ� સાઇ

નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૫

અિધકાર�(રોસ્ટર)
૪૧

શ્રી ક�. એ. વગ�સ

નાયબ સેકશન

તા.�.ગાંધીનગર
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૪

૯૬૬૨૪૩૩૧૬૦

અિધકાર� (ક-શાખા)
૪૨

શ્રી એમ. �. પટ� લ

નાયબ સેકશન

પ્લોટ નં.૧૩૩૨/૨,
સેકટર-૨, ‘બી’ ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૪૭૫૭

૯૪૨૬૦૨૨૫૮૯

અિધકાર�

પ્લોટ નં.૫૯૯/૨,
સેકટર-૪, ‘સી’ ગાંધીનગર

(લોન સેવા પર
�ુખ્યમંત્રીશ્રીના
કાયાર્ લયમાં)
૪૩

શ્રી બી. ડ�. ભગોરા

નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૪૭૪૮

-----------

અિધકાર�

પ્લોટ નં.૧૧૧/૧,
૩ ન્�ુ, ગાંધીનગર.

(રોસ્ટર-૧)
૪૪

શ્રી બી.એમ.છત્રાલા

નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૭

૮૪૬૯૧૧૮૭૦૪

૬, જગ�વન રામ

અિધકાર�

સોસાયટ� શારદાબેન

(છ-શાખા)

હો�સ્પટલ પાછળ સરસ�ુર,
અમદાવાદ-૧૮

૪૫

૪૬
૪૭

�ુ . ક�. એસ. પટ� લ

નાયબ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૪

૯૧૫૭૩૯૦૨૧૨

બ્લોક નં-૧૬૪/૧૧, “ચ”

સેકશનઅિધકાર�

ટાઇપ સેક્ટર-૧૭

(ક-શાખા)

ગાંધીનગર

શ્રી સમીર આર.
ગો�હલ

નાયબ સેકશન

શ્રી �ુ. એચ.

નાયબ સેકશન

નગોતા

અિધકાર� (રોસ્ટર)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૫

અિધકાર� (બ�ટ)
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૫

૯૩૭૬૫૯૩૮૧૭
૯૯૭૮૮૮૦૫૮૭

૩૦૩, �ુક�મ ફ્લેટ, સોનલ
ક્રોસ, મફત�ુર, અમદાવાદ
બ્લોક નં-૧૫૮/૪, ચ
ટાઇપ, સેકટર-૩૦
ગાંધીનગર

૪૮

૪૯
૫૦

૦૭૯

શ્રી �દ�ગ્વજયિસ�હ

નાયબ સેકશન

ક�. �ુ ંપાવત

અિધકાર�

સેકટર-૫, ‘સી’

(જ-શાખા)

ગા◌ા◌ંધીનગર.

�ુ . પા�ુલ આર.

નાયબ સેકશન

મેકવાન

અિધકાર�(ઇ-શાખા)

શ્રી પી. એમ.

નાયબ સેકશન

ગામેતી

અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૩

૨૩૨૫૧૨૩૦

૯૯૭૮૯૨૯૦૦૨

૯૯૨૫૨૭૯૬૧૫

પ્લોટનં.૧૫૭૯/૨,

પ્લોટ નં.૩૪૮/૨,
સેકટર-૨,બી, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૨

૯૭૧૨૮૪૪૫૨૪

યોગે�ર એપાટર્ મેન્ટ,
નારણ�ુરા, અમદાવાદ.

(અ-શાખા)
૫૧

શ્રીમતી સંગીતા

નાયબ સેકશન

એસ. પટણી

અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૨

૯૯૯૮૦૨૬૬૭૪

ટાઇપ, સેકટર-૭,

(અ-શાખા)
૫૨

શ્રી અ�ભ�જતિસ�હ

નાયબ સેકશન

એમ.રાજ� ૂત

અિધકાર�

બ્લોક નં-૨૯/૧, ચગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૭

૯૮૨૫૮૮૦૫૮૯

“ગાયત્રી �ૃપા” , મહ�તા
નિસ�ગ હોમ સામે,

(છ-૧ શાખા)

વખાર�યાવાડ,
�હ�મતનગર.

૫૩

શ્રી જયમીન એન.

નાયબ સેકશન

દ� સાઇ

અિધકાર�

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૧

૭૪૦૫૨૪૮૫૦૧

પ્લોટ નં.૧૫૯૧/૨,
સેકટર નં-૨/સી,

(ગ શાખા)

૫૪

ગાંધીનગર
૦૭૯

શ્રી ધમ�શ�ુ માર

નાયબ સેકશન

૨૩૨૫૧૨૩૨

૯૯૧૩૮૭૩૯૩૮

૧૦૧, િત�પિત સોસાયટ�-

ુ ાઇ કાછડ�યા
શં�ભ

અિધકાર�

૧, મા�િત ચોક

(હ-શાખા)

પાસે,એલ.એચ.રોડ, �ુરત૩૯૫૦૦૬

૫૫

૫૬

૦૭૯

શ્રી �ચરાગભાઇ �.

નાયબ સેકશન

રાવલ

અિધકાર�

�ુ.પો.ગઢ તા.પાલન�ુર,

(બ�ટ શાખા)

બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૧૫

�ુ ં. ર��ુ �.પટ� લ

નાયબ સેકશન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૫

૨૩૨૫૧૨૩૩

૯૦૯૯૮૬૪૫૨૪

૯૦૯૯૪૦૦૦૩૭

અિધકાર�(જ-શાખા)
૫૭

૫૮

૫૯

મેઘ�ૂ ત સોસાયટ�

પ્લોટ નં-૧૨૬૦/૧,
સેકટર-૨/એ,ગાંધીનગર

૦૭૯

શ્રી �ુર�શ�ુ માર

નાયબ સેકશન

એસ.ટાંક

અિધકાર�

ડ�સા બનાસકાંઠા-

(છ-૧ શાખા)

૩૮૫૫૪૦
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૩

નાયબ સેકશન

પી.�ડ��

અિધકાર�

નંબર-૪, ર� લનગર-૨,

(ઈ-શાખા)

રાજકોટ-૩૬૦૦૧
૨૩૨૫૧૨૩૨

૯૬૦૧૦૦૭૭૦૭

�ુ.વીડો માળ�વાસ પો.�ુ ના

શ્રી સત્યપાલિસ�હ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૦

૯૮૨૪૨૦૧૮૧૩

૯૦૯૯૦૭૫૭૭૨

પ્લોટ નં-૧૩૧, શેર�

શ્રી પ્રતાપભાઇ

નાયબ સેક્શન

બી/૧૦૧, પ્ર�ુખ

�ુમ્બા�ડયા

અિધકાર�

પેરામાઉન્ટ, આશ્કા

(ગ-શાખા)

હો�સ્પટલ સામે , �ુ ડાસણ,
ગાંધીનગર.

૬૦

૬૧

૬૨

૬૩

૬૪

૦૭૯

શ્રી આિશષ આર

નાયબ સેક્શન

ચૌધર�

અિધકાર�

પોસ્ટ ગોથ્વા તા િવસનગર

(ખા.ત.એ.)

�જ મહ�સાણા
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૧

નાયબ સેક્શન

પરમાર

અિધકાર�

આઇઓસી રોડ ચાંદખેડા

(હ-શાખા)

�જ. અમદાવાદ

નાયબ સેક્શન

દ� સાઇ

અિધકાર�

વાસણા પો. સેવાલા તા.

(બ�ટ)

ચાણસ્મા �જ. પાટણ

નાયબ સેક્શન

પટ� લ

અિધકાર�

સરદાર�ુર તા. િવ��ુર

(અ-શાખા)

�જ. મહ�સાણા
૨૩૨૫૧૨૨૭

૮૩૪૭૫૪૮૫૮૫

૧૪૬ રબાર�વાસ ગલોલી

શ્રી �ુ ંજન�ુ માર પી.

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૨

૮૭૫૮૭૨૬૫૩૯

બી-૫ સાન્તી�ુ ંજ સોસાયટ�

શ્રી સમીર એસ.

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૫

૮૮૬૬૫૦૧૯૪૯

૧૩૬ પાલડ�વાસ કમલ�ુર

ડૉ. સોનાલી વી.

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૨

૯૫૩૭૦૬૬૦૩૦

૯૭૨૪૩૮૬૧૦૭

�ુ. પીરોજ�ુરા પો.

શ્રીમતી છાયા એ.

નાયબ સેક્શન

ડ� ૩૦૫ �ુયાસ સોસાયટ�

સાવ�લયા

અિધકાર�

પલ્સ િસનેમા ન�ક

(છ-૧ શાખા)

ઉ�ર્નગર �ુ ડાસણ
�જ.ગાંધીનગર

૬૫

શ્રી રોનક �. પટ� લ

નાયબ સેક્શન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૭

૯૦૩૩૮૯૯૫૫૯

એ/૩૮ સ્વાગત સોસાયટ�

અિધકાર�

સહ�નંદ િવદ્યાલય ન�ક

(અ-૧ શાખા)

વ�ાલ રોડ અમદાવાદ

૬૬

૬૭

૭૮

નાયબ સેક્શન

પટ� લ

અિધકાર�

લતી બ�ર દ� ત્રોજ રોડ,

(કોમ્પ્�ુટર સેલ)

કડ�, મહ�સાણા
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૪૦

શ્રોફ

અિધકાર�

૧૪ ર� લ્વે કોલોની ન�ક

(અ-૧ શાખા)

ગાંધીનગર

�ુ .મૈત્રી �ુ. �પાલા

કાર�ુ ન

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૭

૦૭૯૨૩૨૩૯૨૬૯

૯૯૨૪૨૪૫૪૮૦

(બ�ટ-શાખા)
ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

�ુ . મે�ા ક�. પટ� લ

ઑ�ફસ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૫

૯૦૩૩૫૬૪૪૯૨

૭૨

બ્લોકનં. ૫૨/૯, જ-ટાઇપ,
પ્લોટ નં-૫૩/૨, સેક્ટર૩-એ, ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૪૫૭૫૭

૮૪૬૯૧૩૮૮૩૩

આિસસ્ટન્ટ(ર�સ્ટ્ર�)
૭૧

પ્લોટ નં. ૫૩/૧ સેક્ટર

સેકટર- ૨૨ ગાંધીનગર

(છ-શાખા)
૭૦

સત્યનારાયણ સો િમલ

નાયબ સેક્શન

શ્રી એન. એલ.

૨૩૨૫૧૨૩૭

૯૭૧૪૬૭૬૭૫૬

�ુ . ��કતા એમ.

પંડ�ા
૬૯

૦૭૯

�ુ . હ�નાબેન એચ.

સી-૭૩ ઇફકો ટાઉનશીપ,
કસ્�ુર�નગર, ગાંધીનગર

૦૭૯

શ્રી હ�મેન એલ.

ઑ�ફસ

ભારદ્વાજ

આિસસ્ટન્ટ(જ-

પેથા�ુર સકર્ લ ન�ક

શાખા)

પેથા�ુર, ગાંધીનગર

શ્રી િવક્રમિસ�હ એચ.

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

કાલમા

(ઇ-શાખા)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૩

૨૩૨૫૧૨૩૦

૯૫૮૬૮૫૯૩૭૫

૯૯૯૮૬૧૬૩૪૭

�-૩૦૪ મહાલ�મી ૨

બ્લોક નં. ૧૩૧/૪, જ
ટાઇપ, સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર

૭૩

૦૭૯

શ્રી મ�હમદસફવાન

ઑ�ફસ

૨૩૨૫૧૨૩૯

૯૭૧૪૨૮૪૭૭૩

૧૩૧૯/૩, બાવાદાન,

એ. શેખ

આિસસ્ટન્ટ(રોકડ

કલ્�ુ ક� ૂતરની ચાલી,

શાખા)

કાંચની મસ્�દ, જમાલ�ુર,
અમદાવાદ

૭૪
૭૫

શ્રી �સાન એસ.

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

શેખ

(રોકડ-શાખા)

શ્રી �તેન્દ્રિસ�હ એસ.

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

શેખાવત

(રોકડ શાખા)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૯

૯૫૧૦૦૩૫૪૬૮

૪૪૨ એફ કોલોની શાહએ-આલમ અમદાવાદ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૯

૭૦૯૬૯૧૩૦૨૮

રાજ�ુત ભવન સેક્ટર ૧૨
સ્વામી િવવેકાનંદ હાઇ
સ્�ુ લ ન�ક ગાંધીનગર

૭૬

૭૭

૦૭૯

શ્રી અલ્પેશ બી.

ઑ�ફસ

�ુ મા�ણયા

આિસસ્ટન્ટ(સંકલન-

ટાઇપ, સેક્ટર-૧૨,

શાખા)

ગાંધીનગર

શ્રી હર�તેજિસ�હ

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

એમ. મોર�

(અ-૧ શાખા)

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૨૬

૨૩૨૫૧૨૩૭

૯૭૨૩૯૯૯૭૪૬

૮૧૪૦૧૫૧૫૧૫

બ્લોક નં. ૧૫૭/૬, જ-૨

પોસ્ટ ઓ�ફસ સામે
રામદરબાર સોસાયટ�
દા�પરા, વઢવાણ સીટ�
�ુર�ન્દ્રનગર

૭૮

શ્રી તેજસ ક�. બારોટ

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૧

૯૪૨૭૫૧૮૭૬૯

(ગ-શાખા)

૭/બી ગો�ુ લપાકર્
સોસાયટ� બી/એચ માક� ટ
યાડર્ પાણીની ટાંક� ન�ક
મેહસાણા

૭૯

શ્રી શૈલેષ ક�.પરમાર

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૪૦

૯૭૧૨૧૧૭૭૨૨

�ુ પો મેમદ�ુર તા

(કોમ્પ્�ુટર સેલ)
૮૦

શ્રી �ુ�સ્મત પી.

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

વણકર

(હ-શાખા)

વડગામ �જ. બનાસકાંઠા
૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૨

�ુ પો કારન�ુર વાયા
ગાંભોઇ , �હમ્મતનગર
સાબરકાંઠા

૮૧

�ુ . િમરલ એમ.

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

ભોર�ણયા

(ર�સ્ટ્ર�-શાખા)

૦૭૯

૨૩૨૪૫૭૫૭

૯૯૭૯૩૮૨૧૯૧

એ-૨૧ સરનામ-૧૦ સેલ
પેટ્રોલ પંપ ન�ક
આણંદનગર રોડ,
અમદાવાદ

૮૨
૮૩

૮૪

શ્રી િવજય ક�.

ઑ�ફસ આિસસ્ટન્ટ

ગઢાદરા

(રોકડ-શાખા)

શ્રી સી.બી. ચૌહાણ

ડ્રાઇવર

શ્રી એમ.એમ.

૦૭૯

૨૩૨૪૫૭૫૭

૯૭૨૫૯૩૩૯૧૨

�જ રાજકોટ
-

-----

૯૮૨૪૭૯૯૭૭૬

શ્રીપી.સી. પટણી

૪૦૨- �વનરથ

(કરાર આધા�રત ફરજ

એપાટર્ મેન્ટ, મ�ણનગર

બ�વે છે .)

અમદાવાદ

નાયક

--

-------

૯૭૧૨૮૧૬૪૭૪

�ગર�યા
૮૫

�ુ.અમરા�ુર, તા િવછ�યા,

પ્લોટ નં. ૪૬૨/૨,
સેકટર-૨/બી ગાંધીનગર

પટાવાળા

--

------

૭૮૭૪૧૮૪૭૩૧

બ્લોક નં-૪૩/૨, “જ-૨”
ટાઇપ સેકટર-૬
ગાંધીનગર

૮૬

શ્રી બી. એસ.

પટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૯

૯૬૮૭૧૩૧૮૫૪

બાર�યા
૮૭

શ્રી ક�. એમ. પરમાર

પ્લોટ નં.૧૧૩૩/૧,
સેકટર-૪, ‘બી’ ગાંધીનગર

પટાવાળા

૦૭૯

૨૩૨૫૧૨૩૯

૯૪૨૮૩૫૨૪૬૧

પ્લોટ નં.૧૦૬૧/૨,
સેકટર-૪, ‘એ’ ગાંધીનગર

૮૮

શ્રીપી. બી. વાઘેલા

પટાવાળા

--

--------

૯૭૨૪૬૯૮૩૩૦

બ્લોક નં-૬૦/૩, “જ”

૯૦૩૩૧૩૧૭૨૨

ટાઇપ સેકટર-૨૨
ગાંધીનગર

૮૯

શ્રી ડ�. આર.

પટાવાળા

---

-----

૯૭૨૭૫૬૯૦૫૪

િનનામા
૯૦

શ્રી �. વી. વસાવા

બ્લોકનં. ૯૫/૮, જ-ટાઇપ,
સેકટર- ૨૧ ગાંધીનગર

હમાલ

---

-----

૮૯૮૦૩૧૯૧૦૨

બ્લોક ન -૫૧/૧, છ
ટાઇપ
સેકટર -૨૦ ગાંધીનગર

