
કરભ ૪(૧)(ફી)૦૯:-આઇ.વી.ડી.એવ ના અધધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ધલગત:- 
 

ી. ઑ વેર 
અન.ુ ક્રભ 
નં

કભમચાયી 
નં

નાભ હોદો સયનામું કોન્ટેક્ટ નં

1 17845 ડો. એચ. કે . સોંધયવા પ્રોગ્રાભ 
ઓફપસય

6,સાઈરીરા યો હાઉસ,યશયુાભ 
ગાડમન ાસે, હનીાકમ 
યોડ,અડાજણ

9724345478

2 89316 પજૂા ડી ફહયાણી પ્રોગ્રાભ 
આસીસ્ટન્ટ

19,બાલના વોવ ,રરીત ચોકડી 
કતાયગાભ

8306041021

3 89318 બફન્ની એભ ફેકાવારા પ્રોગ્રાભ 
આસીસ્ટન્ટ

૩૬,યાધાસ્લાભી વોવ,લાસ્તકુરા 
એાર્મ ભેન્ર્ની વાભે ,લેડ યોડ

8153815251

4 89317 વસતંફેન રાડુભોય પ્રોગ્રાભ 
આસીસ્ટન્ટ

૧૧૫,અંબફકા યેસસડેન્સી,યોમર 
ાકમ ાસે, કાભયેજ

7405618738

5 48006 ઉન્નસતફેન રાડ જુ. ક્રાકમ 121,કુુંબયલાડ ભોયબાગ 9712549088

6 49239 અંફકત સિવેદી આંકડા 
ભદદનીશ

ઍ/૧૨ સી.ઝેડ ટેર ાકમ સોસ 
છાયાબાઠા યોડ અભયોરી સયુત

9724703797

7 - સનકીતા ચાહવારા ફડસ્ટ્સ્િક 
કો.ઓફડિનેટોય

485,ભગનરાર સનવાસ,ોદ્દાય 
આકેડ સાભે વયાછા

9925899578

8 - ાથમ એસ ટેર ફડસ્ટ્સ્િક્ટ 
પ્રોજેક્ટ 
આસસસ્ટન્ટ

૨૫,યાધાકૃષ્ણ સોસામટી,સયુત 7016279198

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 11990 શ્રીભતી કાશ્ભીયા લી. 
તરાર્ી

એવ.એ વેન્રર 

ઝોન,લયાછા 
ઝોન

એ-૩૦, લૈષ્ણલ દેલી યો શાઉવ, ફી 
આય ાકમથી આગ, કેનર યોડ, 

વબામ ફાગની ાછ, 

જશાુંગીયાફાદ, સયુત

9426134512

2 34094 કુ. દભાફેન જે. 

પ્રજાધત
ઇ.ચા 
વી.ડી.ી.ઓ/સુ
યલાઈઝય

લયાછા ઝોન એ-૧૬૨, ફી આય ાકમ  વોવા. 
ચચત્રારી યો શાઉવની ફાજુભાું, 
જશાુંગીયયુા ેરોર ું વાભે, 

જશાુંગીયયુા

9879913656

3 85701 શ્રીભતીનમનાફેન  

એચ. યાઠોડ
સુયલાઈઝય લયાછા ઝોન ૭૧૬/૯, ભોર્ા લયાછા,આશીય 

પીયુું,સયુત
9824610767

4 85713 શ્રીભતી વાદેકુનીળા 
એભ. કાઝી

સુયલાઈઝય વેન્રર ઝોન ફી-૨૦૩, સભુનવુંધ્મા  
અાર્મ ભેન્ર્, ભદીના વોવા. ની 
વાભે,ગોયાર્ યોડ,અડાજણ,સયુત

9904873058

5 89323 શ્રીભતી નીતાફેન 

એર. ગાભીત
સુયલાઈઝય લયાછા ઝોન ૩૦૨,શ્રીમોગી ેરેવ, કુુંબાયલાડ, 

કતાયગાભ
9879393822

6 89313 ધળલાુંગીફેન ફી. 
ભાુંગકુકમા

સુયલાઈઝય લયાછા ઝોન ૫૦,ુંચલર્ી યો-શાઉવ, ભશાલીય 

ચોક, લયાછા,સયુત
9714926591

7 89321 લુંદનાફેન એચ. 

બાુંગયા
સુયલાઈઝય લયાછા ઝોન ૧૭૪, ઇન્ન્દયાનગય 

કશયફાગ,લયાછા,સયુત
7405110057

8 કદવ્માફેન એન. 

રે્ર
બ્રોક કોકડિનેર્ય ફી-૨૪,૨૫ ગોલધમન 

નગય,ભોર્ીલેડ,સયુત
9723421998

ઘર્ક 1 

 
 
 

અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 34707 શ્રીભતી વુંગીતાફેન 

લી. રે્ર
મખુ્મવેધલકા અને ઇ. 

ચા વી.ડી. ી.ઑ.

કતાયગાભ ઝોનબ્રોક નું. ૪, ધળતર 

ાકમ  વોવા, એરૂ યોડ, 

લીજરોય યોડ, 

નલવાયી

9825874021

2 85703 જાગધૃતફેન 

છગનબાઇ ભૈસકૂયમા
મખુ્મ વેધલકા કતાયગાભ ઝોનE608, 

ભચ્છુંએાર્મ ભેન્ર્ વ્રીય 

વાલયકય શાઈટ્વ 

ઉગત બેવાણ યોડ 

સયુત

9898613450

3 85696 ચરરાફેન છોટુબાઈ 

ગાભીત
મખુ્મ વેધલકા કતાયગાભ ઝોન૯,ભાભાદેલવોવામર્ી ,

ફૂરાડા 
યોડ,કતાયગાભ સયુત

8320470204

4 85700 ઉાફેનસયેુળબાઇ 

યાઠોડ
મખુ્મ વેધલકા કતાયગાભ ઝોન૩૦યુંગનગય 

વોવામર્ી અભયોરી -
સયુત

9664551194

5 85709  

કોકીરાફેનઅજીતબા
ઈ ચૌશાણ

મખુ્મ વેધલકા કતાયગાભ ઝોન૯૬શધતલાવ 

ઉત્રાણ સયુત
9265940205

6 - શતેરફેન 

નર્લયબાઈ રે્ર
કો-ઑડીનેર્ય કતાયગાભ ઝોન૨૪,૨૫ 

ફીગોલધમનનગય 

વોવામર્ી,ભોર્ીલેડ,સુ
યત

9726881734

7 - કક્રષ્ના જગદીળબાઈ 

રે્ર
પ્રો.આધવસ્ર્ન્ર્ કતાયગાભ ઝોન૮૪૭,પ્રબાતપચયુું,ક

તાયગાભ,સયુત
9727272448

ઘર્ક 2 

 
 
 
 



અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 34704 શ્રીભતી અભીફેન 

ડી. ઉાધ્મામ
મખુ્મવેધલકા યાુંદેય 

ઝોન
F 302 લૈષ્ણોદેલી ર્ાઉનળી 

સબુાફાગની ગરીભાું 
જશાુંગીયયુા સયુત

9824700750

2 85699 જાગધૃતફેન.    

લી.સયુતી
મખુ્મવેધલકા ચરિંફામત ૮૪,વાઈફાફાવોવા.નીાછ

,શ્રીવાઈકૃાઉધનામાડમ ,સયુ
ત

9537025359

3 85716 ઉાફેનનર્લયરાર
યભાય

મખુ્મવેધલકા ચરિંફામત એર-૧૬૦-

જરાયાભધાભવોવા ,ળક્ક્તના
થનજીક,બરૂચ

8347527326

4 85714 રીરાફેની.રે્ર મખુ્મવેધલકા ચરિંફામત ૮૩,નેધભનાથવોવામર્ી , 

ડુુંબાર
9662012095

5 ભુુંબીમા 
બાલનાફેન જી

બ્રોક કો. 
ઓકડનેર્ય

_ ૧૯૨, ઇન્ન્દયા નગય શીયા 
ફાગ, લયાછા

9909190214

6 લૈદ્ય જીગીા શાકદિક બ્રોક 

પ્રોજેક્ર્ 

આધવસ્ર્ન્ર્

_ ૫૦૧, ળાશ્વત    યેવીડન્વી, 
બલાની લડ , બાગ

9512534357

ઘર્ક 3 

 
 

અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 37457 ળાયદાફેન શ્રીધનલાવ  

ધુભ
વી.ડી.ી.ઓ રીંફામત ૨૪ એ લનગુંગા 

વોવામર્ી 
ભારુતીનગયની 
ફાજુભા ધલજરયુ 

નલવાયી,૩૯૬૪૪૫

9979615055

2 85704 યશ્ભીફેન શયીળબાઇ 

રે્ર
મખુ્મવેધલકા રીંફામત ૧૪૭,કલ્માણકુર્ી 

વોવામર્ી-૨ CNG ની 
ાછ,લયાછા યોડ

9558364114

3 85712 લામફેનકશભુંતબાઇ 

ભેશતા
મખુ્મવેધલકા રીંફામત 5, 

ચામુુંડાનગયવોવામર્ી,
ફોમ્ફે ભાકેર્ 

યોડ,વીતાનગયચોક,ુ
ણાગાભ,સયુત

9924360434

4 85702 આયતીફેન નયેળબાઇ 

રે્ર
મખુ્મવેધલકા રીંફામત ૨૧૫ક 

થાણાપચયુું,રશ્ભીનાયા
મણ ભુંકદય 

નીાછ,જાગીયદાય
નીચાર,કડિંડોરીગાભ.

9537025030

5 85710 ધલબાફેન શયીળબાઇ 

બુંડાયી
મખુ્મવેધલકા રીંફામત ૪૪,ગામત્રીનગય-

૧,કોમ્્રેક્ષની વાભે 

કડિંડોરી ઉધના સયુત-

૩૯૪૨૧૦

7383608827

6 લાણીમા નમના 
કકળોયબાઇ

બ્રોક 

કોડીનેર્ય
રીંફામત ૪ જે.કે નગય યલત 

ાર્ીમા સયુત 

૩૯૫૦૧૦

8733034285

7 લઘાધવમા  ધપ્રતી 
ધલઠ્ઠર્બાઇ

બ્રોક પ્રોજેક્ર્ 

આધવસ્ર્ન્ર્
રીંફામત ૧૦૪ યલીદળમન 

વોવામર્ી ણુા 
ધવભાડાયોડ મોગીચોક 

સયુત ૩૯૫૦૦૬

9067977697

ઘર્ક 4 

 
 
 



અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 37548 કકષ્નાફેન કે. ર્ાુંક વી.ડી.ી.ઓ. અઠલાઝોન 

અને 

ઉધનાઝોન

ફી-૧૬-૧૩,ONGC 

નગય,સયુત
6357013662

2 85707 યુંજનફેન આય.રે્ર સુયલાઝય ઉધનાઝોન ૧૭,વુંકલ્યો-
શોઉવ,ઉગત,કેનર યોડ 

જશાુંગીયાફાદ,સયુત

6357013591

3 85708 ભેઘનાફેન આય. 

બગત
સુયલાઝય અઠલાઝોન ૬૭૦-

ગયાવપચમા,મ.ુો.ડુભવ,

જી.સયુત

6357013592

4 85715 કલ્ના ડી. ચૌશાણ સુયલાઝય અઠલાઝોન A-૧૫૪-તડકેશ્વય 

વોવામર્ી,આઝાદનગય,જુ
ના બર્ાય,સયુત

6357013590

5 યાણા અંજના ડી. બ્રોકકોકડિનેર્ય અઠલાઝોન ફી-૧૨૮,ભીયાુંનગય 

વોવામર્ી,ઝાુંવીયાની 
ગાડમન 

નીવાભે,ઉધના,સયુત-

૩૯૪૨૧૦

6357013550

ઘર્ક 5 

 
 

અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 34703 શ્રીભતી બાલનાફેન ર્ી. 
રે્ર

ઇ.ચા.વી.ડી.ી.
ઓ/મખુ્મવેધલકા

યાુંદેય ઝોન ઘય નું. ૨૫, યાધા 
ક્રુષ્ણ વોવા., 
ારનયુ ાર્ીમા, 
સયુત

9377608620

2 34704 શ્રીભતી અભીફેન ડી. 
ઉાધ્મામ

મખુ્મવેધલકા યાુંદેય ઝોન F 302 લૈષ્ણોદેલી 
ર્ાઉનળી 

સબુાફાગની 
ગરીભાું 
જશાુંગીયયુા સયુત

9824700750

3 34705 શ્રીભતી ળાયદાફેન ી. 
યાણા

મખુ્મવેધલકા યાુંદેય ઝોન 5-B ફ્રેર્ ન. 908 

ગ્રીન વીર્ી ાર 

બાઠા સયુત

9879410642

4 34707 શ્રીભતી વુંગીતાફેન 

લી. રે્ર
મખુ્મવેધલકા કતાયગાભ ઝોન બ્રોક નું. ૪, ધળતર 

ાકમ  વોવા, એરૂ 

યોડ, લીજરોય 

યોડ, નલવાયી

9825874021

5 34706 શ્રીભતી પ્રીધતફેન ી. 
ુંચોરી

મખુ્મવેધલકા કતાયગાભ ઝોન ફી-૧૦૩, યીક્રભા 
એા. લનુ્વીકુઇ , 

નલવાયી

9825376148

6 - કદકબાઇ આય. 

રાડુભોય
બ્રોક કો-
ઓકડિનેર્ય

- ઈ-૫૦૧ ધવતાયાભ 

નગય વોવામર્ી 
ધલબાગ-૨, અચમના 
સ્કરૂ ાછ, સયુત

9586966379

7 - ામરફેન ડી. ભલુા બ્રોક પ્રોજેકર્ 

આવીસ્ર્ન્ર્
- ૬ 

કભરાકમવોવામર્ી, 
શનભુાન ભુંકદયની 
ફાજુભાું,જરારોય 

યોડ ,નલવાયી

8490969560

ઘર્ક 6 

 
 



અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 34705 શ્રીભતી ળાયદાફેન ી. 
યાણા

મખુ્મવેધલકા યાુંદેય ઝોન 5-B ફ્રેર્ ન. 908 

ગ્રીન વીર્ી ાર 

બાઠા સયુત

9879410642

2 85711 કલ્નાફેનએચ.કઢયે મખુ્મવેધલકા ચરિંફામત ૧૦/૩૫/૧૩,ભીઠી
ખાડી,ચરિંફામત

9586703251

3 89314 લૈળારીએવ.રે્ર મખુ્મવેધલકા ચરિંફામત ઈ-૬૦૩, 

આકાળઇકોોઈન્ર્
અરથાણ,સયુત

9265091478

4 _ આશીય કકિંજર ધલઠ્ઠરબાઈ બ્રોક કો. 
ઓકડનેર્ય

_ ૫૨ ,કાીદાવ 

નગય ધનમત  

ધત્રકભનગય -૧ 

ાવે L.H યોડ. 

સયુત

8140662438

5 _ રુચચ ભશળેબાઇ રુંગડાલારા બ્રોક પ્રોજેક્ર્ 

આધવસ્ર્ન્ર્
_ ૧/૨૩૭૬ ,શોી 

ભશોલ્રો, 
ભાછીલાડ, 

નાનયુા,સયુત

7069123344

ઘર્ક 7 

 
 

અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 34706 શ્રીભતી પ્રીધતફેન 

ી. ુંચોરી
મખુ્મવેધલકા કતાયગાભ ઝોન ફી-૧૦૩, યીક્રભા એા. 

લનુ્વીકુઇ , નલવાયી
9825376148

2 85698 બાયતી યધલન્ર ધળમ્ી સુયલાઇઝય ચરિંફામતઝોન ફી-૨,૧૦૭, કૈરાવ 

યેધવડેન્વી,નલાગાભ,કડિંડોરી-
૩૯૪૨૧૦

9714248904

3 89320 કકયણફેન યાણાબાઇ 

કાતયીમા
સુયલાઇઝય ચરિંફામતઝોન એ-૧૧૦૧,લૈબલ 

રક્ષઝયીમા,ણુા 
કુુંબાયીમા,દેલધ યોડ,સયુત

7016185491

4 89322 દક્ષાફેન યભેળબાઇ 

આશીય
સુયલાઇઝય ચરિંફામતઝોન ૫૨,કયધ્ધી-ધવધ્ધી 

યેધવડેન્વી,ભાુંકા ગાભ, 

કાભયેજ

9879362276

5 રે્ર ધલયર 

ફલુંતબાઇ
બ્રોક કો-
ઓકડિનેર્ય

૭૯,જમ ધળલભ  

વોવામર્ી,ધલબાગ-૨, SMC 

ભલ્ર્ી મઝ શોરની વાભે, 

ધવિંગણોય યોડ,સયુત-

૩૯૫૦૦૪

9909673392

6 વોનલણે જાગધૃત 

ભોશનબાઇ
બ્રોક-પ્રોજેકર્ 

આધવસ્ર્ન્ર્
ઇ-૪૦૨,સ્લક્સ્તક રેક, 

ધલનામક એન્કરેલ ાવે, 

કડિંડોરી-૩૯૪૨૧૦

8238706959

ઘર્ક 8 

 
 

અન.ુ ક્રભ 

નું
કભમચાયી 
નું

નાભ શોદો ઝોન વયનામુું કોન્રે્ક્ર્ નું

1 34703 શ્રીભતી 
બાલનાફેન ર્ી. 
રે્ર

ઇ.ચા.વી.ડી.ી.ઓ/

મખુ્મવેધલકા
યાુંદેય ઝોન ઘય નું. ૨૫, યાધા 

ક્રુષ્ણ વોવા., 
ારનયુ ાર્ીમા, 
સયુત

9377608620

2 85705 નમનાફેન કે. 

રે્ર
સુયલાઝય ઉધનાઝોન ૩૫, વલોદમ 

વોવામર્ી ઉભાબલન 

બર્ાય યોડ સયુત

8758412851

3 85706 દળમનાફેન 

ડી.ગોકશર
સુયલાઝય ઉધનાઝોન ૪૯,તાલ પીય ુ

કરૂણાવાગય ભુંકદયની 
વાભે ,ઊન

8511161974

4 89325 પાલ્ગનુી લી. 
ચૌધયી

સુયલાઝય ઉધનાઝોન ૧૯૮,ફેડીપચય,ુ 

વઠલાલ,સયુત
9979122892

5 રે્ર ઝીનર 

નર્લયરાર
બ્રોકકોકડિનેર્ય ઉધનાઝોન ફી-૨૪/૨૫, 

ગોલધમનનગય 

વોવામર્ી, 
ભોર્ીલેડ,સયુત

9409131431

ઘર્ક 9 

 


