
કચેરી ઘર / મોબાઇલ

2 ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ શ્રી જે. પી. જાની
નાયબ નનયામક, જમીન 

દફતર
૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૯૦૨૩૭૮૫ ૨૩૨૨૯૧૪૫

dydir-

dils@gujar

at.gov.in

૯૫, નીલકંઠવીલા બગંલોઝ ,ગ્રામ 
પચંાયત રોડ, બોપલ, અમદાવાદ

૨ ખાલી જગ્યા નાયબ નનયામક ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ --- ---
dydir-

dils@gujar

at.gov.in

---

૩ શ્રી વી.પી. મનસરુી મદદનીશ નનયામક ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૦૯૨૨૬૯૨૫ ---
dydir-

dils@gujar

at.gov.in

બ્લોક ન.ં ૮૯/૧, "ચ ટાઈપ ક્વાટર્સ, 
રે્ક્ટર-૨૯, ગાધંીનગર

૪ શ્રી એલ.કે.વ્યાર્ ઓફફર્ સનુિન્ટેન્ડેન્ટ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૮૯૮૪૩૮૭૫૫ ---
dydir-

dils@gujar

at.gov.in

---

૫ શ્રી બી. ર્ી. પટેલ આર્ી. ડી.ઈ.લે.રે.-૧ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૨૪૩૮૭૯૫૪ --- --- ૧૦/૧, છ-ટાઇપ, રે્કટર-૨૩, ગાધંીનગર

૬ ખાલી જગ્યા આર્ી. ડી.ઈ.લે.રે.-૨ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ --- --- ---

૭ શ્રી પી. એમ. બ્રહમભટટ તાલીમ અનઘકારી- ૧ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૧૩૨૩૬૩૬૩ --- ---
કમસયોગી, પ્લોટ ન.ં૮૨૫, રે્કટર-૬-ર્ી, 

ગાધંીનગર

૮ શ્રી એર્. એ. મનસરુી તાલીમ અનઘકારી- ૨ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ --- --- ---
બ્લોક ન.ં ૧૧૪/૭, "છ ટાઈપ ક્વાટર્સ, 

રે્ક્ટર-૨૯, ગાધંીનગર

૯ શ્રી જે. એર્. કડીયા તાલીમ અનઘકારી- ૩ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૭૭૫૨૩૯૪ --- ---
ર્ી/૨/૩૦૨, ર્હજાનદં ર્ીટી, કુડાર્ણ, 

ગાધંીનગર

૧૦ શ્રી આર. બી. પટેલ તાલીમ અનઘકારી- ૪ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ --- --- ---
ડી/૪૦૩, િમખુનગર ફ્લેટ, ખ-૦ પારે્, 

ર્રગાર્ણ, ગાધંીનગર

નનયમર્ગં્રહ-૯ 

દીનદયાળ મોજણી અને મહસેલુ વહીવટી ર્સં્થા ગાઘંીનગર  કચેરીના / અનધકારી / કમસચારીઓની માફહતી પનુસ્ તકા ડીરેકટરી.

ઇ-મેઇલ ર્રનામું
ર્ળંગ 
અનકુ્રમ 
નબંર

નામ હોદ્દો
એર્.ટી.ડી. 
કોડ નબંર

ફોન નબંર

ફેકર્

-25-

mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in#
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in#
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in#
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in#
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in#
mailto:dydir-dils@gujarat.gov.in#


કચેરી ઘર / મોબાઇલ

2 ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

દીનદયાળ મોજણી અને મહસેલુ વહીવટી ર્સં્થા ગાઘંીનગર  કચેરીના / અનધકારી / કમસચારીઓની માફહતી પનુસ્ તકા ડીરેકટરી.

ઇ-મેઇલ ર્રનામું
ર્ળંગ 
અનકુ્રમ 
નબંર

નામ હોદ્દો
એર્.ટી.ડી. 
કોડ નબંર

ફોન નબંર

ફેકર્

૧૧ શ્રી આર. ડી. દરજી નર્નનયર ર્રવેયર  ફહર્ાબ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૩૭૬૧૧૬૨૫૯ --- ---
૬૨૭/૧, શાનંતવન ર્ોર્યટી, રે્ક્ટર -૩૦ 

ગાધંીનગર

૧૨ શ્રી એ. બી. રાઠોડ નર્નનયર ર્રવેયર વહીવટ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૭૨૪૮૫૬૦૨૧ --- ---
૧૧૨/૩, ચ-ટાઇપ, રે્કટર-૨૧, 

ગાધંીનગર

૧૩ સશુ્રી આર. એર્. પાલડીયા ર્રવેયર (ફહર્ાબ) ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૪૨૯૭૬૪૮૮૨ --- ---
૬૧, શેલગગંા ર્ોર્ાયટી, આઈ. પી. 

સ્કુલની બાજુમા,ં વલ્લભપાકસ , ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ

૧૪ શ્રી એમ. બી. ચડુાર્મા ર્રવેયર (વહીવટ) ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૯૧૩૭૧૩૯૬૯ --- ---
૫૫, શ્રીનાથપાકસ  ર્ોર્ાયટી, વેજલપરુ 
બર્ સ્ટે ન્ડ પારે્, વેજલપરુ, અમદાવાદ

૧૫ શ્રી કે.ર્ી.ભટ્ટ ર્રવેયર (રેકડસ કીપર) ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૬૦૧૮૯૯૯૯૬ --- ---
બી-૬૦૪, છઠ્ઠો માળ, ર્ાથસકએરા, િમખુ 
ઓરીઝોનની બાજુમા,ં ર્રગાર્ણ, 
ગાધંીનાગર

૧૬ ખાલી જગ્યા ગ્રથંપાલ ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ --- --- --- ---

૧૭ શ્રી ડી. આર. વાઘેલા પટાવાળા ૭૯ ૨૩૨૨૯૧૪૫ ૯૭૧૪૩૯૦૨૬૨ --- --- ૬૭/૪, જ-ટાઇપ, રે્કટર-૨૨, ગાધંીનગર
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