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2 ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧

�ી �. પી. �ની નાયબ િનયામક ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૯૦૨૩૭૮૫ ૨૩૨૨૯૧૪૫

dydir-dils@gujarat.gov.in

૯૫,નીલકં�વીલા બગંલોઝ,�ામ પચંાયત 

રોડ ,બોપલ,અમદાવાદ

૨

�ી એમ. ક�. દ�સાઇ મદદિનશ િનયામક ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૮૨૫૫૦૬૭૬૨ ટ�-૩, �હુાગન �લટે, મેનેજમે�ટ 

એ�કલવે પાસે, નહ�� પાક� , વ�ા�રુ, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

૩

�ી એલ.ક�.�યાસ ઓ�ફસ �િુ��ટ��ડ��ટ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૮૯૮૪૩૮૭૫૫

os-dils@gujarat.gov.in

૨૪૨/૨,સેકટર-૩,ગાધંીનગર

૪
�ી બી. સી. પટ�લ તાલીમ અિઘકાર� ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૨૪૩૮૭૯૫૪

os-dils@gujarat.gov.in

૧૦/૧,ચ-ટાઇપ,સેકટર-૨૩,ગાધંીનગર

૫

�ી બી. એમ. શાહ તાલીમ અિઘકાર� ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૦૯૯૦૧૦૦૬૬

os-dils@gujarat.gov.in

�-૧૦૨,�ાથ�ના 

એકઝોટ�કા,હ�રદશ�ન,િનકોલ રોડ,નવા 

નરોડા,અમદાવાદ

૬

�ી �. વી. ઉપ�યાય તાલીમ અિઘકાર� ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૮૭૯૦૩૮૦૦૮

os-dils@gujarat.gov.in

�/૨,વધ�માનનગર ફલટે, સી.પી.કોલોની 

પાસે,�યુગંદ�વ ચાર 

ર�તા,ઘટલોડ�યા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

૭ ખાલી જ�યા તાલીમ અિઘકાર�

૮

�ી આર. ડ�. દર� ર�કડ� ક�પર ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૩૭૬૧૧૬૨૫૯ ૬૨૭/૧, શાિંતવન સોસયટ�, સે�ટર -૩૦ 

ગાધંીનગર

૯
ખાલી જ�યા િસિનયર કલાક�  �હસાબ

૧૦

�ી એ. બી. રાઠોડ િસિનયર કલાક� વહ�વટ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૭૨૪૮૫૬૦૨૧ ૧૧૨/૩, ચ-ટાઇપ,સેકટર-૨૧,ગાધંીનગર

૧૧ ખાલી જ�યા �ુિનયર કલાક�

િનયમસ�ંહ-૯ 

દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગર  કચરે�ના / અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓની મા�હતી �િુ� તકા ડ�ર�કટર�.

ઇમેલ સરના�ુસળંગ અ��ુમ નબંર. નામ હો�ો એસ.ટ�.ડ�

. કોડ 

નબંર.

ફોન નબંર. ફ�કસ
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દ�નદયાળ મોજણી અને મહ��લુ વહ�વટ� સ�ંથા ગાઘંીનગર  કચરે�ના / અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓની મા�હતી �િુ� તકા ડ�ર�કટર�.

ઇમેલ સરના�ુસળંગ અ��ુમ નબંર. નામ હો�ો એસ.ટ�.ડ�

. કોડ 

નબંર.

ફોન નબંર. ફ�કસ

૧૨
�ી મીત બી. �ડુાસમા �ુિનયર કલાક�  (�ફકસ 

પગાર)

૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૧૩૭૧૩૯૬૯ ૫૫, �ીનાથપાક� સોસયટ�, વેજલ�રુ 

બસ�ટ��ડ પાસ,ે વેજલ�રુ, અમદાવાદ

૧૩
�ી બી. સી. �ીમાળ� પટાવાળા ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૮૯૮૨૫૩૩૬૯

os-dils@gujarat.gov.in

�વાટસ�, દ�સરા,સરવે ક��પસ, ખ-૫, 

સેકટર-૧૪, ગાઘંીનગર

૧૪
�ી ડ�. આર. વાઘલેા 

પટાવાળા ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૭૧૪૩૯૦૨૬૨

os-dils@gujarat.gov.in

૬૭/૪,જ-ટાઇપ,સેકટર-૨૨,ગાધંીનગર

૧૫ ખાલી જ�યા પટાવાળા

૧૬ ખાલી જ�યા �થંપાલ

૧૭ ખાલી જ�યા સરવેયર

૧૮ ખાલી જ�યા સરવેયર

૧૯ �ી  એ. એ. મલકે સરવેયર ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૭૭૭૮૯૪૫૯૨૧

૨૦
�ી સી. એસ. ��પિત 

સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૦૪૩૧૦૪૨૮

os-dils@gujarat.gov.in

૫૨/૪,ચ-ટાઇપ,સેકટર-૩૦,ગાધંીનગર

૨૧ �ી એસ. સી. સકં�સરા સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૭૦૨૬૬૦૫

os-dils@gujarat.gov.in

૪૩૪/૬,ચ-૧, ટાઇપ,સેકટર-૬,ગાધંીનગર

૨૨ �ી �. પી. પટ�લ સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૭૧૨૮૧૦૪૬૭

os-dils@gujarat.gov.in

૨૩ �ી આર. બી. પટ�લ સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૭૩૦૫૬૭૩

os-dils@gujarat.gov.in

૧૬૪/૭,ચ-ટાઇપ,સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર

૨૪ �ી પી. પી.  ઓઝા સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૬૦૨૯૫૦૩

os-dils@gujarat.gov.in

૧૫/૨,છ-ટાઇપ,સેકટર-૨૩,ગાધંીનગર

૨૫ �ી �. એસ. કડ�યા સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૭૭૫૨૩૯૪

os-dils@gujarat.gov.in

૮/૧,ચ-ટાઇપ,સેકટર-૨૨,ગાધંીનગર

૨૬ �ી પી. એમ. �હમભટટ સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૧૩૨૩૬૩૬૩

os-dils@gujarat.gov.in

કમ�યોગી,�લોટ ન.ં૮૨૫,સેકટર-૬-

સી,ગાધંીનગર

૨૭ �ી ક�.સી.ભ� સરવેયર 
૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૬૦૧૮૯૯૯૯૬

os-dils@gujarat.gov.in

૧૫૬/૪ ચ-ટાઇપ,સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર

-18-


