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34 Days Classroom Training Programme on  

“Pre-Service Training for  
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(Batch-2)” 
TRAINING SUMMARY REPORT 

Name of 
Training  

Pre-Service Training for Senior Clerk (Direct Recruitment) 
of GWSSB (Batch-2) 

Venue  Gujarat Jalseva Training Institute, GWSSB, Gandhinagar 
Course Level / Type State Level 

Target Groups Senior Clerks of GWSSB 

Date 20-24 February 2023 
No of days 5 Days 

Planned/Unplanned Planned -  As per demand & request of CAO, GWSSB 

Co-ordinators Team 

1. Mr. D M Parmar, Director Course Director 
2. Mr. Rahul Solanki, Joint Director 
3. Ms. A M Bhuvela, Ex. Engineer (Adm.) 
4. Ms. Meena Mehta, Training Officer 
5. Mr. Niren Brahmbhatt, AS 

Course Co-ordinator 

Training Schedule 

Time Topic Faculty 

Day-1 (20-02-2023) 

10:30 - 
13:00 

જુરાતી ે  ભાષા 
Sh. R V Suthar, 
Retd. Dy. Secretary 

13:45- 
16:15 

કચેર  કાયપ ધિત 

Sh. Jaydeep Dwivedi,  
Additional Secretary, 
NWRWS & KD, 
New Sachivalay, Gandhinagar  

16:30- 
17:45 

બોડ ુ ંવહ વટ  માળ  ુ

Sh. K S Prajapati, 
Officer on Special Duty-I 
GWSSB, HO, Gandhinagar. 

Day-2 (21-02-2023) 

10:30 - 
13:00 

પચંાયતી રાજ અને જુરાતમા ંપચંાયતી 

રાજ ુ ંમાળ ુ ં
Sh. K G Gor, 
Retd. Taluka Develpoment Officer 

13:45- 
17:45 

કચેર  કાયપ ધિત 

Sh. Jaydeep Dwivedi,  
Additional Secretary, 
NWRWS & KD,New Sachivalay, Gandhinagar  



Day-3 (22-02-2023) 

10:30 - 
13:00 

પચંાયતી રાજ અને જુરાતમા ંપચંાયતી 

રાજ ુ ંમાળ ુ ં
Sh. K G Gor, 
Retd. Taluka Develpoment Officer 

13:45- 
16:15 

કચેર  કાયપ ધિત 

Sh. Jaydeep Dwivedi,  
Additional Secretary, 
NWRWS & KD, 
New Sachivalay, Gandhinagar 

16:30- 
17:45 

બોડ ુ ંવહ વટ  માળ  ુ
Sh. Rahul Solanki, 
Joint Director, GJTI 

Day-4 (23-02-2023) 

10:30 - 
13:00 

બોડ ુ ંવહ વટ  માળ  ુ
Sh. Rahul Solanki, 
Joint Director, GJTI 

13:45- 
16:15 

કચેર  કાયપ ધિત 

Sh. Jaydeep Dwivedi,  
Additional Secretary, 
NWRWS & KD, 
New Sachivalay, Gandhinagar 

16:30- 
17:45 

બોડ ુ ંવહ વટ  માળ  ુ
Sh. Rahul Solanki, 
Joint Director, GJTI 

Day-5 (24-02-2023) 

10:30 - 
13:00 

પચંાયતી રાજ અને જુરાતમા ંપચંાયતી 

રાજ ુ ંમાળ ુ ં
Sh. K G Gor, 
Retd. Taluka Develpoment Officer 

13:45- 
16:15 

કચેર  કાયપ ધિત 

Sh. Jaydeep Dwivedi,  
Additional Secretary, 
NWRWS & KD, 
New Sachivalay, Gandhinagar 

16:30- 
17:45 

નાણાક ય બાબતો 
Sh. J M Dave, 
Retd. Account Officer 
SPIPA. 

Total No. of Participants 99 

 



Pre-Service Training for Senior Clerk (Direct Recruitment) of GWSSB 
(Batch-2) 

List of Participants 
Sr. 
No 

Merit 
No. Name Designation Office 

1 ૧૦ મ રુગીર  િવણગીર  ગોસાઇ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, ુનાગઢ  

2 ૧૯ ઇમરાનભાઇ કાસમભાઇ દરવેશ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, ુનાગઢ  

3 ૭૦ તેજશ ુમાર તશીભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, નડ યાદ  

4 ૮૦ રાણાભાઇ લ મણભાઇ ખોલા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક વ ળુ, રાજકોટ   

5 ૯૩ પાથ ુમાર વીણભાઇ પટલ  સી. લાક ધરોઇ ો ટ સબ ડ વીઝન, વાવ  

6 ૧૦૧ િનરવ ુમાર િવ ભુાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, હમતનગર  

7 ૧૦૨ િવ લુ ુમાર ઇ રભાઇ ચૌધર  સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

8 ૧૦૩ અિનલ  ઉમેદ  ઠાકોર સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

9 ૧૦૪ િનલેશ ુમાર દનેશભાઇ મેટાલીયા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, રુ નગર  

10 ૧૦૫ િવ ભુાઇ રા શભાઇ ડાભી સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, ધાગં ા  

11 ૧૦૬ યોગે િસહ વખતિસહ રાઠોડ  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, મોડાસા 

12 ૧૦૭ નૈિતક બાલ ણ થુાર સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, હમતનગર  

13 ૧૦૮ કૌિશક ુમાર રમશેભાઇ દવ સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

14 ૧૦૯ કશન ુમાર બ ભુાઇ પિત સી. લાક ઝોન  - ર , અમદાવાદ  

15 ૧૧૦ િવશાલ ુમાર ભરતભાઇ સોલકં  સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

16 ૧૧૧ મયકં મહશભાઇ વાઘલેા સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

17 ૧૧૨ શૃાકં બા લુાલ વા ણયા સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

18 ૧૧૩ ક પેશ ુમાર કશવલાલ મકવાણા સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

19 ૧૧૪ મ રુ સોમાભાઇ પરમાર સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

20 ૧૧૫ રો હત ુમાર મહ ભાઇ પરમાર સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

21 ૧૧૬ િવવેક મનોજ ુમાર શાહ સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   



Sr. 
No 

Merit 
No. 

Name Designation Office 

22 ૧૧૭ ર નાબેન નોઘણભાઇ ચાવડા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, મનગર  

23 ૧૧૮ અસ રુ ર ફકભાઇ રાજ રુા સી. લાક 
જુરાત પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, 

સે ટર  - ૧૦/એ   

24 ૧૨૦ દિપકાબેન રામિસહ દવ સી. લાક 
હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, 

મજોધ રુ  

25 ૧૨૧ િસ ધ ભરતભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, મોડાસા 

26 ૧૨૨ એ તા િસગભાઇ બારડ સી. લાક હર આરો ય વ ળુ, વડોદરા 

27 ૧૨૩ િૂમકાબેન અિનલ ુમાર િમ ી સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, ઓલપાડ  

28 ૧૨૪ કાજલબેન કર ટભાઇ પટલ સી. લાક 
હર આરો ય  યાિં ક ટોર પેટા િવભાગ, 

ગાધંીનગર  

29 ૧૨૬ ચાદં હ રશ ુમાર િશગાળા સી. લાક ઝોન -૪ , ક છ  

30 ૧૨૮ કતાબેન ઇ રભાઇ પટલ સી. લાક 
જુરાત જલસવેા તા લમ સં થા, સે ટર -૧૫ , 

ગાધંીનગર 

31 ૧૩૨ ૃિતકા જિમત લગંાળ યા સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, આણદં  

32 ૧૩૩ હમાશંી પુતભાઇ પોલારા  સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, પાટડ   

33 ૧૩૪ ચાદંની ભરતભાઇ સલેોત સી. લાક હર આરો ય યાિં ક વ ળુ, વડોદરા 

34 ૧૩૫ નેહા દલીપભાઇ પરમાર સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, ર   

35 ૧૩૬ રખાબેન રણવીરભાઇ ડો ડયા સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, જુ  

36 ૧૩૭ કજલબેન મગનભાઇ ડાભી સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, આણદં  

37 ૧૩૮ ણાબેન શ ુમાર પિત સી. લાક હર આરો ય વ ળુ, વડોદરા 

38 ૧૪૦ િનશાબેન કૌિશકભાઇ ટંડલ  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, વલસાડ  

39 ૧૪૨ ૃ ત ચ રુભાઇ કલા સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, વડોદરા 

40 ૧૪૩ ુ  ુિવ લભાઇ કાપ ડયા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, વડોદરા 

41 ૧૪૪ પાયલબેન વર ંગભાઇ પઢ રયા સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, તારા રુ  

42 ૧૪૫ િનશા સતીષ ુમાર રાણા સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, વલસાડ  

43 ૧૪૬ હ લના વીણ ુમાર પરમાર સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, વડોદરા 

44 ૧૪૮ ધરતી ડાયાભાઇ રયાણી સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, સાવલી 

45 ૧૪૯ િતભા હા દપ બોકાડ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, ણુાવાડા 

46 ૧૫૧ ુ મતાબેન મનોજભાઇ સલાટ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, ભ ચ      

47 ૧૫૨ હમાની કમલ ુમાર લ બડ યા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, ભ ચ   

48 ૧૫૩ હતલ િનિતનદાન ગઢવી સી. લાક હર આરો ય વ ળુ, જૂ  

49 ૧૫૪ બનલબહન ધમ ભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, કલે ર   

50 ૧૫૫ નવી રાકશભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, િવર રુ  

51 ૧૫૬ શી પા વસતંભાઇ ગો વામી સી. લાક હર આરો ય વ ળુ, જૂ  
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52 ૧૫૭ શી પાબેન હ રાભાઇ બા રયા સી. લાક હર આરો ય વ ળુ, ગોધરા 

53 ૧૫૮ િનતાબેન અ ભુાઇ કલસ રયા સી. લાક 
હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, માડંવી 

)રુત  )  

54 ૧૬૦ ચ ા રુશભાઇ મકવાણા સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, બોડલી  

55 ૧૬૨ ભાિવકા નટવરલાલ લા ઠયા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, નવસાર   

56 ૧૬૩ ધારા મ ભુાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, વલસાડ  

57 ૧૬૪ અ પા િનિતનભાઇ જુરાતી સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, જુ   

58 ૧૬૫ િવ ા પરશભાઇ િમ ી સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, ગોધરા 

59 ૧૬૬ ઉ િતબને મહશ ુમાર પટલ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, ર   

60 ૧૬૭ હતલબેન ઇ રભાઇ મકવાણા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, ણુાવાડા 

61 ૧૬૮ ગીતા દવશીભાઇ બાગડા સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ -૧ , રાપર  

62 ૧૬૯ ગાય ીબેન હ રિસહ પરમાર સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, દાહોદ  

63 ૧૭૦ હસંાબેન ખીમાભાઇ જ  ુ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, નખ ાણા  

64 ૧૭૧ આશાબેન ગોિવદભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, ણુાવાડા 

65 ૧૭૨ કજલબેન ભો ભાઇ બારડ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, રાજપીપળા 

66 ૧૭૩ રિવનાબેન રાયિસહભાઇ બારડ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, છોટા ઉદ રુ 

67 ૧૭૫ અ ભ ત અ કશભાઇ ટાકં સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, નખ ાણા  

68 ૧૭૬ ુ પક છિનયાભાઇ વસાવા સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, યારા    

69 ૧૭૭ સદં પ ુમાર રા શભાઇ વસાવા સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, રાજપીપળા 

70 ૧૭૮ કૌિશકભાઇ દામ ભાઇ ુગંરા ળયા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, યારા  

71 ૧૭૯ કરન ુમાર હિમરભાઇ પરમાર સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ -૧ , નલીયા  

72 ૧૮૦ િમ હર ુમાર અ ુણભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, વગાઇ  

73 ૧૮૧ 
ઘન યામભાઇ ભીમસ ગભાઇ 

રાઠવા 
સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, છોટાઉદ રુ 

74 ૧૮૨ સ ન ુમાર મહશભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય વ ળુ, વલસાડ     

75 ૧૮૩ સકંત ુમાર વણભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, સોનગઢ 

76 ૧૮૪ રનકશ ુમાર ગોિવદભાઇ પાડવી સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, આહવા  

77 ૧૮૫ કર ટ ુમાર રામસગંભાઇ કાણોતરા સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, ગોધરા 

78 ૧૮૬ િનલેશ ુમાર કા ભાઇ િનનામા સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, ગોધરા 

79 ૧૮૭ જનલ ુમાર રા શભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, વાપી  

80 ૧૮૮ તલ ઉ મેશભાઇ ચૌધર   સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, રાજપીપળા      

81 ૧૮૯ ભાગવ અિનલભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, આહવા  

82 ૧૯૦ અજય ુમાર ગણેશભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, આહવા  

83 ૧૯૧ તલભાઇ અિનલભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, આહવા  
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84 ૧૯૨ કરણભાઇ દનેશભાઇ ગામીત સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, રાજપીપળા      

85 ૧૯૩ મે લુ ુમાર જ ભુાઇ ગાિંવત સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, બુીર  

86 ૧૯૭ િપયેશભાઇ છ ણયાભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, ને ગં  

87 ૧૯૮ હષદ ુમાર િવણભાઇ ગામીત સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, જગડ યા  

88 ૧૯૯ હિનશા ુમાર  અ તભાઇ પટલ  સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, જ ં સુર  

89 ૨૦૦ િ યકંાબેન કરસનભાઇ ગામીત સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, છોટાઉદ રુ  

90 ૨૦૧ િૂમકા ુમાર  ભીખાભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય બાધંકામ િવભાગ, છોટાઉદ રુ  

91 ૨૦૨ મોિનકાબેન અિનલભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, છોટાઉદ રુ  

92 ૨૦૩ િમતલ ુમાર  છનાભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, દાહોદ  

93 ૨૦૪ િમતાલી નર ભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, ગોધરા 

94 ૨૦૫ ડ પલ અ પુમભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, સતંરામ રુ 

95 ૨૦૬ નેહલ ુમાર  નગીનભાઇ ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, દાહોદ 

96 ૨૦૭ તેાબેન આર વસયૈા સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, ઝાલોદ  

97 ૨૦૮ ત વી ુમાર  રામભાઇ પટલ સી. લાક હર આરો ય ખુાકાર  પટેા િવભાગ, લીમખેડા 

98 ૨૦૯ મ રુ જગદ શ ુમાર ચૌધર  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, શહરા  

99 ૨૧૦ ભરતભાઇ રાવ ભાઇ માળ  સી. લાક હર આરો ય યાિં ક પેટા િવભાગ, લીમખેડા 
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1. Sh. R V Suthar, Retd. Dy. Secretary, addressing the trainees 
 

  



 
 
2. Sh. Jaydeep Dwivedi, Additional Secretary,NWRWS & KD,New Sachivalay, Gandhinagar

addressing the trainees 
 

 
 
 
 

3. Sh. K S Prajapati, Officer on Special Duty
 

 
 
 

Additional Secretary,NWRWS & KD,New Sachivalay, Gandhinagar

Officer on Special Duty-I, GWSSB, HO, Gandhinagar, addressing

Additional Secretary,NWRWS & KD,New Sachivalay, Gandhinagar, 

 

addressing the trainees 

 



 
 

4. Sh. K G Gor, Retd. Taluka Develpoment Officer, addressing the trainees 
 

 
 
 

5. Sh. Rahul Solanki, Joint Director, GJTI, Gandhinagar addressing the trainees 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.  Sh. J M Dave, Retd. Account Officer, SPIPA, addressing the trainees 
 

 
 

 

7.   Participants attending training 

 

 
 

 
 

 

 




