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કરણ - ૧ 

તાવના 

૧.૧ આ ુ તકા (મા હતી અિધિનયમ, ૨૦૦૫) ની પ ાદ િૂમકા ગે ણકાર  

ક  સરકાર ારા લોકશાહ  તં મા ં દશના નાગ રકોને યેક હર સ ામડંળના 

કામકાજ ગેની મા હતી મળ  રહ, અને સ ામડંળના વહ વટમા ં પારદિશતા આવે, તથા 

જવાબદાર ને ઉ ેજન મળે તે હ થુી "મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-ર૦૦પ'' અમલી બનાવેલ છે. 

આ અિધિનયમ તગત વોટર એ ડ સેનીટશન મેનેજમે ટ  ઓગનાઈઝેશન (વા મો), 

ગાધંીનગર તરફથી વા મોની કામગીર / કાયપ ધિત તથા સપંક ગેની હર જનતાને ઉપયોગી 

થાય તે માટ આ મા હતી ુ તકા બહાર પાડવામા ંઆવે છે. (વષ-૨૦૧૭)  

લોકોની સહભાગતા એ વા મોની છે. િવકાસના તમામ ય નોમા ંલોકો ક  થાને હોય તે 

અિનવાય છે. આથી ગામની પાણી િવતરણ યવ થાની િુવધાઓના વપરાશકતાઓ જ તેમના 

મા લક અને યવ થાપક હોય તે કારની યવ થા ઉભી કરવા માટ વા મો રચાયેલ છે. 

 

૧.૨ આ ુ તકાનો ઉ ેશ/ હ  ુ

વા મો, લોકોના કાય મો લોકોની સહભાગીતા ારા પર ણુ થાય તેમજ અમલી રહ તે યેય સાથે 

ગામના પાણી િવતરણ, યવ થાની િુવધાઓ જળવાય તે હ થુી કામ કર છે. આ હ  ુ સફળ 

બનાવવા માટ આ િૃ  સાથે સકંળાયેલ વૈ છક સં થાઓ, ામ પચંાયત, તેમજ આ તમામ 

ક  થાને રહલ ગામ લોકોને મા હતી ઉપલ ધ થાય અને વા મોના ઉ ેશ ણુ કરવામા ં તેઓ 

સહાયક બને તે છે અને વા મોના કાય મોની મા હતી જનોને સરળ ર તે તેમજ એકિ ત ર તે 

મળ  રહ તે હ થુી આ ુ તકા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

૧.૩ આ ુ તકા કઇ ય કતઓ/ સં થાઓ/ સગંઠનો વગેરને ઉપયોગી છે? 

આ ુ તકા ામ પચંાયત, ગામની પાણી સિમિત, ાથિમક શાળાઓ, થાિનક વરાજયની 

સં થાઓ સ હત તમામ નાગ રકોને ઉપયોગી થાય તેમ છે. 

 

૧.૪ આ ુ તકામા ંઆપેલી મા હતી ુ ંમાળ ુ ં

આ ુ તકામા ંવા મોની રચનાનો હ ,ુ તેમજ તેની કાય ણાલી, અમલીકરણની યા ઇ યાદ  

બાબતનો સમાવેશ કરણ માણે કરવામા ંઆવેલ છે. મા ં ુલ કરણ ૧ થી ૧૮ નો સમાવેશ 

થાય છે. 

૧.૫ યા યાઓ ( ુ તકામા ંવાપરવામા ંઆવેલ ુ દા ુ દા શ દોની યા યા આપવા િવનતંી) 

 

 વા મો : વોટર એ ડ સેનીટશન મેનેજમે ટ ઓગનાઇઝેશન 

 આઇ.ઇ.સી. : મા હતી િશ ણ અને સચંાર 

 ડ .ડબ .ુએસ. .ુ : જ લા જળ અને  વ છતા એકમ  
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 ઇ.એસ.સી : એ નીયર ગ સપોટ સેલ 

 એન. .ઓ. : બનસરકાર  સં થા 

 

૧.૬ કોઇ ય કત આ ુ તકામા ંઆવર  લેવાયેલ િવષયો ગે વ  ુમા હતી મેળવવા માગે તો તે 

માટની સપંક ય કત 

હર મા હતી અિધકાર  

કાયપાલક ઇજનેર ી  

વોટર એ ડ સેનીટશન મેનેજમે ટ ઓગનાઇઝેશન 

જલસેવા ભવન, ીજો માળ, સેકટર - ૧૦/ એ, ગાધંીનગર 

 

૧.૭ આ ુ તકામા ંઉપલ ધ ન હોય તે મા હતી મેળવવા માટની કાયપ ધિત અને ફ  

આ ુ તકામા ંન હોય તેવી,વા મોના કાય મ અમલીકરણ સબંિંધત મા હતી, વા મો વડ  કચેર  

તેમજ , જ લા જળ અને વ છતા એકમ (DWSU) ની કચેર ઓ પાસેથી મેળવી શકાશે. કાય મના 

અમલીકરણમા ંસહભાગી થવા માટ કાય મની ણકાર  માટ કોઇ ફ  કુવવાની રહતી નથી પરં  ુ

મા હતી અિધકાર અ વયે મા હતીની જ ર યાત જણાય તો કોઇપણ નાગ રક મા હતી અિધકાર 

અિધિનયમ ૨૦૦૫ થી િનયત થયેલ ફ  તેમજ તે અ વયેની કાયપ ધિત જુબ મા હતી મેળવી 

શકશે. 
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કરણ - ૨ 

સગંઠનની િવગતો, કાય  અને ફરજો 

 
૨.૧ હર તં  ઉ ેશ/ હ  ુ

વોટર એ ડ સેનીટશન મેનેજમે ટ ઓગનાઇઝેશન (વા મો) ા ય િવ તારોમા ંપાણી રુવઠા અને 

વ છતા વી પાયાની જ ર યાત માટ લોકમાગં આધાર ત નવા અ ભગમથી કાય કરતી સં થા છે. 

"વા મો' જુરાત સરકાર રચેલી એક વાય  સં થા (એસ.પી.વી. –  પેશીયલ પરપઝ હકલ) છે. 

ામ પચંાયતો અને ગામ લોકો થાિનક જળ ોત ુ ં યવ થાપન કર  શક અને પેયજળ તથા 

પયાવરણીય વ છતાની િુવધાઓ તૈયાર કર  ળવી અને યો ય સચંાલન કર  શક એવી 

થિત ુ ંસ ન કર ુ ંએ વા મો ુ ં યેય છે. 
 

૨.૨ હર તં ુ ંિમશન/ ુ રંદશીપ ુ ં(િવઝન) 

િવકાસને લગતા તમામ ય નોમા ંલોકો ક  થાને છે. આથી ગામની પાણી િવતરણ યવ થાની 

િુવધાઓના વપરાશકતાઓ જ તેના મા લક અને યવ થાપક હોય તે કારની યવ થા ઊભી 

કરવા તેમ જ લોકોને વષ દરિમયાન રૂ ુ,ં રુ ત અને િનયિમત પીવા ુ ંપાણી મળ  રહ, તેમની 

આસપાસ ુ ંવાતાવરણ વ છ હોય, વન તર અને રહણીકરણી નવી ચાઈએ પહ ચે તે માટ 

લોકોને સ ય ભાગીદાર  થક  સ મ બનાવવા વા મો ય નશીલ છે. 

 

વા મો ુ ંિમશનઃ 

 લોકો પાણી િવતરણ અને વ છતાની િુવધાઓની મા લક , યવ થાપન અને સાચવણી માટ સ મ 

બને. 

 પાણી િવતરણ અને વ છતાના યવ થાપનમા ંદરક સ દુાય અને મ હલાઓની ભાગીદાર  હોય. 

 થાિનક અને પાણી રુવઠા િવતરણ યવ થાના સયંોજનથી ા ય તર રૂ ુ ં પેયજળ ા ત 

કરાવ ુ.ં  

 લોકોને થાિનક ોતોની ળવણી સાથોસાથ વરસાદ  પાણીનો સં હ કર તે માટ ો સા હત 

કરવા.ં 

 જળસં હ, ુ  પેયજળ તેમ જ વા ય અને વાતાવરણીય વ છતાના ં ે ોમા ંલોકોની હાલની 

સમજણને આગળ વધાર  તેમને ન ુ ં ાન અને ણકાર  આપવી. 

 પાણી અને વ છતા માટ ઇજનેર  પ િતઓ અને પાયાના ાન ુ ંસ ન કર ુ.ં 
 

૨.૩ હર તં નો ુ ંકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ 

વૉટર એ ડ સૅિનટશન મૅનેજમે ટ ઑગનાઇઝેશન (વા મો) એ રા ય સરકારની વાય  સં થા છે. 

જુરાત સરકાર ારા મે ૨૦૦૨મા ં િવક ત અને લોક યવ થાિપત પાણી રુવઠા કાય મ હઠળ 

ગામડાઓમા ં પેયજળ અને વ છતાની સગવડો ઊભી કરવા ‘વા મો’ ની થાપના કરવામા ં આવી. 
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સોસાયટ  ર જ શન એ ટ, ૧૮૬૦ તગત અને બો બે પ લક ટ એ ટ, ૧૮૫૦ હઠળ પ લક ટ રટબલ 

ટ તર ક ‘વા મો’ની નોîધણી થયેલી છે. પાણી િવતરણ અને યવ થાપન તેમજ વ છતાના અભગમમા ં

પ રવતન લાવવા ‘વા મો’ કાયશીલ છે. 

૨.૪ હર તં ની ફરજો 

 લોકો પાણી િવતરણ અને ની િુવધાઓની મા લક , યવ થાપન અને સાચવણી માટ સ મ 

બને. 

 પાણી િવતરણ યવ થાપનમા ંદરક સ દુાય અને ીઓની ભાગીદાર  હોય. 

 જળ સં હ, ુ  પેયજળ તેમ જ વા ય અને પયાવરણીય વ છતાના ં ે ોમા ં લોકોની 

હાલની સમજણને આગળ વધાર  તેમને ન ુ ં ાન અને ણકાર  આપવી. 

 પાણી અને વ છતા માટ ઈજનેર  પ િતઓ અને પાયાના ાન ુ ંસ ન કર ુ.ં 

 

૨.૫ હર તં ની ુ ય િૃ ઓ/ કાય     

વા મોની િૂમકા સહાય અન ે મતા આપનારની છે. ામ પચંાયત અને પાણી સિમિત તેમને 

જ ર  હોય તેવી પેયજળ અને વ છતાની સગવડો ુ ં આયોજન અને બાધંકામ કર અને તેના 

ખચમા ં િશક ફાળો જમા કર તથા તેના ઉપયોગ અને સાચવણીનો રૂ રૂો ખચ ઉઠાવે તે ર તે 

વા મો કાય કર છે. 

 િવિવધ ભાગીદારો વા ક અલગ અલગ સરકાર  ખાતાઓં, પચંાયતીરાજ સં થાનો, બન 

સરકાર  સં થાઓ, વૈ છક સં થાઓ અને સ દુાય આધા રત સં થાઓ સાથે સકંલન કર ુ.ં 

 ઈજનેર  અને નાણાક ય સહાય રૂ  પાડવી. 

 કાય મમા ં લોક ભાગીદાર  માટ મા હતી, િશ ણ અને ણકાર ુ ં સકંલન કર  બેંશ શ  

કરવી. 

 પેયજળ ોતો અને પ િતઓના ટકાઉપણા માટ સશંોધન અને હમાયત કરવી. 

 પાણી અને વ છતાના કાય મના અ ભુવો, નવતર અભગમો તેમ જ  િશખવા મ ુ ંહોય 

તે ુ ંએક ીકરણ કર ુ ંતથા દ તાવે કરણ કર ુ.ં 

 ામજનોમા ં પાણી તથા વ છતા ગે િૃત આવે તે માટ સારની (કો િુનકશેન) 

િૃ ઓ કરવામા ંઆવે છે. 
 

૨.૬ હર તં  ારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદ  અને તે ુ ંસં ત િવવરણ 
 

જુરાત રા યના તમામ જ લાઓને આવર  “જલ વન િમશન” (હર ઘર જલ) કાય મ તગત 

કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવે છે. આ હર તં  ારા ુ  ય  વે સા દુાિયક કારના કાય મો હાથ 

ધરાય છે મા ંપેયજળ સબંધંીત બાબતે ુ  ય હોય છે. આ હર તં  કામોમા ંસહાયકની િૂમકા 

ભજવે છે. અને લોક િૃત અને લોકોના મતા સવંધન પર િવશેષ  યાન કિ  ત કર છે.  
  

જલ વન િમશન( હર ઘર જલ) કાય મ : 
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ભારત સરકાર ારા દશના તમામ નાગ રકને ઘર-ઘર ુ ધ પાણી ઉપલ ધ થાય તે હ  ુ

સાથે માન. ધાનમં ી ી ારા ૭૩મા ં વાતં  દન િનિમતે “જલ વન િમશન” (હર ઘર જલ) 

કાય મની શ આત કરવામા ંઆવી છે. ભારત સરકારના જલ શ ત મં ાલય ારા “જલ વન 

િમશન” કાય મ ુ ંઅમલીકરણ આખા દશમા ંથઇ ર ુ ંછે. 
 

રા યના ામ િવ તારોમા ંપીવાના ંપાણી અને વ છતાની િુવધાઓના િવકાસમા ંલોકો 

ક ીય િૂમકા ભજવે તેવા ઉ ેશથી ક  સરકાર ારા આ પેયજળ યોજના શ  કરવામા ંઆવી છે. 

જુરાત રા યમા ં જલ વન િમશન કાય મ દખરખની કામગીર  ટટ વૉટર ઍ ડ સેનીટશન 

િમશન તર ક વા મોને સ પવામા ંઆવેલ છે. રાજયના ૩૩ જ લાઓમા ંઆ યોજના અમલમા ંછે.  

આ ઉપરાતં વા મો જળ ોતના યવ થાપન તેમજ વરસાદ  પાણીના સં હ માટ 

જ ર યાત અ સુાર કાય મો હાથ ધર છે અને તેમા ં યવસાિયક વૈ છક સં થાઓ તેમજ વય ં

સેવા કાય મ હઠળ થાિનક લોકભાગીદાર નો સાથ મેળવવામા ંઆવે છે. 

વા મોની િૂમકા સહાય અને મતા આપનારની છે. ામ પચંાયત અને પાણી સિમિત 

તેમને જ ર  હોય તેવી પેયજળની સગવડો ુ ં આયોજન અને બાધંકામ કર અને તેના ખચમા ં

િશક ફાળો જમા કર તથા તેના ઉપયોગ અને સાચવણીનો રૂ રૂો ખચ ઉઠાવે તે ર તે વા મો 

કાય કર છે. 

 

 િવિવધ ભાગીદારો વા ક અલગ અલગ સરકાર  ખાતાઓં, પચંાયતીરાજ સં થાનો, બન 

સરકાર  સં થાઓ, વૈ છક સં થાઓ અને સ દુાય આધા રત સં થાઓ સાથે સકંલન કર ુ.ં 

 ઈજનેર  અને નાણાક ય સહાય રૂ  પાડવી. 

 કાય મમા ંલોક ભાગીદાર  માટ મા હતી, િશ ણ અને ણકાર ુ ંસકંલન કર  માગદશન ુ  ં

પાડ ુ.ં   

 પેયજળ ોતો અને પ િતઓના ટકાઉપણા માટ સશંોધન અને હમાયત કરવી. 

 પાણી અને વ છતાના કાય મના અ ભુવો, નવતર અ ભગમો તેમ જ  િશખવા મ ુ ંહોય 

તે ુ ંએક ીકરણ કર ુ ંતથા દ તાવે કરણ કર ુ.ં 

 ામજનોમા ં પાણી તથા વ છતા ગે િૃત આવ ે તે માટ સારની (કો િુનકશેન) 

િૃ ઓ કરવામા ંઆવે છે. 

વોટર વોલીટ  
 

કાય મનો યેય :  

 ા  ય સ દુાયના દરક  ય તને પીવા માટ, રસોઈ માટ અને ઘર વપરાશ માટ રૂતા માણમા,ં 

રુ ત અને િનયિમત પાણી મળ  રહ. આ પાણી ણુવ ાના  ન  થયેલ છે તે માણેના 

માપદંડ કાર ુ ંહો ુ ંજોઇએ. 

િ  ટ :   
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 ા યની દરક  ય ત માટ િનયિમત રુ ત અને રુ ુ ંપેયજળ મળ  રહ. 

 

હ ઓુ : 

 રા યના પીવાના પાણીના દરક  ોત ુ ંમોનીટર ગ અને સવ ણ જનસ દુાય મારફત થાય. 

 આ કામમા ં નો સાથ મેળવી કામ ુ ંિવક ીકરણ કર ુ.ં 

 આ કામ માટ પચંાયતી રાજના સ  યોની ભાગીદાર  કરવી તેમને સામેલ કરવા. 

 પાણીજ  ય રોગો અને તેના ો અને િનરાકરણ માટ ા  ય સ દુાયને પાણી ણુવ ા માટ ુ ં

મતા- વધન કર ુ.ં 

 ા ય તર થાનીય લોકો મારફત પીવાના પાણીના ઉપયોગમા ંલેવાતા સોસ ુ ંટ ટ ગ થાય તે 

માટ જ ર  સહયોગ આપવો.  

 

આ કાય મ હાલ ૩૩ લામા ંચા  ુછે અને જન િૃ  અને મતા-વધનના કામો ગિતમા ં

છે. વા  મો આ કાય મોમા ંમદદગાર, માગદશન તર ક સ ય છે. આ કાય મ િવશેની વ  ુ ણકાર  

અને િવગતો કરણ ૧૦ મા ંઆપેલ નામ અને સરનામે સપંક કર  મેળવી શકાશે. 
 

૨.૭ હર તં ના રાજય, િનયામક કચેર , દશ, જ લો, લોક વગેર તરોએ સં થાગત માળખાનો 

આલેખ (જયા ંલા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં        
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 ૨.૮ હર તં ની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટની લોકો પાસેથી અપે ાઓ 

જુરાત સરકારના પચંાયત અને ામ હૃ િનમાણ િવભાગના ઠરાવ માકંઃ પરચ/ 

૨૦૧૬/ ઓુઆર-૪/ચ, (એને ર-"એ') તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૬ જુબ ામ પચંાયત ારા પાણી સિમિતની 

રચના કરવી અને ામ સભા ારા ગામની પાણી તેમજ વ છતા ગે િુવધાઓની લાબંાગાળાની 

જ ર યાત નકક  કર  આયોજન કર ુ.ં  ગામ લોકો પીવાના પાણીની સગવડ તેમજ વ છતાના કાય મ 

માટ લોકફાળો એકિ ત કર ધર, શાળા અને ગામમા ં વ છતા વધે તેવા કાય મ હાથ ધરવામા ંઆવે. 

સમાનતાના ધોરણે દરક વાસ, મહો લો/ શેર મા ં િનયિમત તેમજ રૂ ુ ં પીવા ુ ં પાણી મળે તેમજ 

પીવાના પાણીની િુવધા સાથે પાણીની યવ થાની િનભાવણી, ળવણી અને સચંાલન ગામ લોકો કર 

તેવી અપે ા છે. ગંદા પાણીના િનકાલ ગે ધરદ ઠ શોષખાડા ગામ લોકો કર, વ છ ગામના િનમાણ 

માટ ઘરદ ઠ શૌચાલય ગામ લોકો કર તેવી અપે ા છે. 

ર.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટની ગોઠવણ અને પ ધિતઓ 

કાય મમા ં લોકસહયોગ મેળવવા માટ જ લા જળ અને વ છતા િુનટ સાથે સકંળાયેલ 

જ લાની થાિનક વૈ છક સં થાઓ તેમજ ામ પચંાયતો ારા સં થાના ઉ ેશો ણુ કરવા માટ લોક 

સહયોગ મેળવવા અથ નીચે જણાવલે કાય મ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

જ લા તરની કચેર ઓમા ંકોરટ મની િનમ ુકં કરવામા ંઆવે છે. ઓ લોકભાગીદાર ના કામો 

ગામ લોકો મારફતે હાથ ધરવામાં આવે તેમજ તે ુ ંદિનક સચંાલન જવાબદાર વુક કર તે માટ ચાર 

- સારના િવિવધ કાય મો ારા લોકસહયોગ મેળવવામાં આવે છે. 

ર.૧૦ સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણ અને હર ફર યાદ િનવારણ માટ ઉપલ ધ તં  

થાિનક ામ પચંાયત, ામસભાઓ તથા પાણી સિમિતની બેઠકોમાં ગામલોકોના ો ગે 

સવા મુતે ફર યાદનો િનકાલ કરવામા ં આવે છે. તેમજ જો કોઈ િવકટ  ક ફર યાદ હોય તો 

અમલીકરણ સહાયક સં થા ારા તથા જ લા જળ અને વ છતા િુનટ કચેર  સમ  ર ુઆત કરવાથી 

સં કુત ર તે ઉ ચ અિધકાર ીઓ ચચા િવચારણા કર ને િનણયો લે છે. મા ંપણ થાિનક તર ામ 

પચંાયત અને પાણી સિમિતને સાંકળવામાં આવ ેછે અને આખર  િનણય ામ પચંાયતનો રહ છે તથા 

જો કોઈ ગેરર િત વગેર ફર યાદો હોય તો  તે ગામના તા કુા િવકાસ અિધકાર  તથા કલેકટર ીને 

તેની ણ કરવામા ંઆવે છે અને પચંાયત ધારા જુબ  તે ામ પચંાયત પર કાયવાહ  કરવામા ં

આવે છે. 

ર.૧૧ ુ ય કચેર  અને ુ દા ુ દા તરોએ આવેલી અ ય કચેર ઓના ંસરનામા ં (વપરાશકારને સમજવામા ં

સરળ પડ તે માટ જ લાવાર વગ કરણ કરો) 

 

વા મો ુ ય કચેર  તથા લા જળ અને વ છતા એકમના સરનામા ંની મા હતીઃ 

૧. વોટર એ ડ સેનીટશન મેનેજમે ટ ઓગનાઇઝેશન 

જલસેવા ભવન, ીજો માળ, સેકટર- ૧૦/ એ, ગાંધીનગર 

ફોન ન.ં (૦૭૯) ૨૩૨૪૭૧૭૦ - ૭૧, ૨૩૨૩૭૦૭૫, ફકસ ન.ં (૦૭૯) ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
www.wasmo.org E-mail : wasmo@wasmo.org  
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લા જળ અને વ છતા એકમના સરનામાનંી મા હતી 

જુ  ડ .ડબ .ુએસ. .ુ.- જુ  

બ  ની ઇ   પેકશન બગંલો ક  પસ  

સે  ટ ઝેવીયસ  ુલ પાસે, જુ  

ફોન ન.ં (૦૨૮૩૨) ૨૨૬૪૩૭ 

રુ નગર ડ .ડબ .ુએસ.  ુ– રુ નગર 

જલસેવા ભવન, ડબ એુસએસબી, 

ાઉ ડ ફલોર, નવા સક ટ હાઉસની બા ુમા,ં              

રાજકોટ રોડ,  રુ નગર. 

મો. ફોન ન.ં ૯૯૭૮૪૪૦૭૫૦ 

મનગર ડ .ડબ .ુએસ.  ુ– વા  મો, મનગર 

૧૧૨ – ખો ડયાર કો   લે ,  

એરપોટ રોડ, ખોડ યાર મં દરની સામે,       

મનગર – ૩૬૧૦૦૬ 

ફોન ન.ં – (૦૨૮૮) ૨૭૧૨૪૭૬ 

અમરલી  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ,  વા  મો,  

બ ુક િૃત દના બક સોસાયટ , ગોપી 

િસનેમાની પાછળ,  સમાજ વાડ ની બા ુમા,ં 

અમરલી-૩૬૫૬૦૧  

ફોન ન.ં : ૦૨૭૯૨ – ૨૨૮૧૨૦ 

તાપી   લા જળ અને  વ  છતા એકમ 

૧૪- નુ પાક કો.ઓપ. હાઉસ ગ સોસાયટ ,, ચચ 

પાસે, ુલયા રોડ, 

 યારા–૩૯૪૬૪૦ ફોન – ૦૨૬૨૬–૨૨૦૫૦૮ 

નમદા ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો  

૩ જો માળ, કરજણ યોજના વહ વટ  સં ુલ, 

રાજપીપળા, . નમદા  

ફોન – ૦૨૬૪૦ – ૨૨૧૦૯૦  

પાટણ  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો  

૧ લો માળ, જલભવન, પારવા હ સની સામે, 

હો ડા શો મની પાછળ, ટ .બી. ી રોડ, પાટણ-

૩૮૪૨૬૫ 

ફોન  - ૦૨૭૬૬ ૨૩૩૮૭૮  

આણદં  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો,  

૧ લો માળ, ુ ની કલેકટર કચેર  ક પાઉ ડ, 

ફમીલી કોટ રોડ, સરક ટ હાઉસની બા ુમા,ં  

આણદં-૩૮૮૦૦૧ 

ફોન – ૦૨૯૨ – ૨૬૬૩૩૦  

બનાસકાઠંા  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

બીજો માળ, જલભવન ઇ  પેકશન બગંલો, આદશ 

હાઇ  ુલ પાછળ, ડર  રોડ, પાલન રુ,                 

. બનાસકાઠંા ફોન – (૦૨૭૪૨) ૨૫૦૦૬૧ 

ભાવનગર  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

‘એ’ વ ગ, ૧ લો માળ, સરદાર ૫ટલ 

 િુનસી૫લ શોપ ગ સે  ટર, સરદારનગર, 

ભાવનગર  

ફોન ન.ં: (૦૨૭૮) ૨૫૭૦૯૮૭ 

ુ નાગઢ ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

બીજો માળ, જલભવન, બલખા રોડ, 

ુ નાગઢ  ફોન ન.ં: (૦૨૮૫) ૨૬૫૪૧૦૫,  

ખેડા  ડ .ડબ .ુએસ. ,ુ - વા  મો 

મ નં.-૧૦૮-૧૦૯, ૧ લો માળ, ડ -  લોક, 

સરદાર પટલ ભવન, મીલ રોડ, ન ડયાદ, 

.ખેડા  ફોન ૦૨૬૮-૨૫૫૧૬૫૮ 

ગોધરા  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

બગંલોઝ ન.ં-૪, રાયણ વાડ  સોસાયટ , બામરોલી 

રોડ, ગોધરા, . પચંમહાલ  

ફોન – ૦૨૬૭૨ – ૨૪૦૦૬૭ 

રાજકોટ  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

જલભવન ક પસ, નુીવિસટ  રોડ, સ રતા 

િવહાર સોસાયટ  સામે, ેમ મં દર પાસે, 

રાજકોટ ફોન ૦૨૮૧-૨૫૬૩૨૭૫  

વડોદરા  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

બીજો માળ, જળભવન, ગેર  ક પાઉ ડ, વડોદરા 

ફોન ૦૨૬૫-૨૨૯૦૪૨૧ 

હમતનગર  ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

૪થો માળ, જલભવન, નવા સ કટ હાઉસ પાસે, 

બાયપાસ હાઇ-વે, હમતનગર, . સાબરકાઠા  

ફોન – ૦૨૭૭૨ – ૨૯૧૧૫૨ 

દાહોદ હર આરો  ય બાધંકામ િવભાગ, 

એલ.આઇ.સી. ઓફ સ સામે, સ ધી સોસાયટ  

પાસે, પોલીસ લાઇન રોડ, દાહોદ 

ફોન ૦૨૪૭૩ – ૨૪૨૧૬૫ 

નવસાર   ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

૧લો માળ, ી રંગ એપાટમે ટ, જોષી ટ, 

અણવીલ વાડ  ન ક, નવસાર   

ફોન – ૦૨૬૩૭ – ૨૩૨૨૪૦  
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વલસાડ  ૧ લો માળ, આિશષ બ ડ ગ, પાવર હાઉસની 

સામે, મદનવાડ, નારણદાસ પટલ રોડ, 

વલસાડ-૩૯૬૦૦૧,  

ફોન ન.ં: (૦૨૬૩૨) ૨૪૨૫૯૫ 

ડાગં  િુનટ મેનેજર અને સ ય સ ચવ ીની 

કચેર ,  

“જલભવન”, સા તુારા રોડ, પહલો માળ,  

ફોર ટ નાકા પાસે, આહવા ડાગં – 

૩૯૪૭૧૦.  

ફોન ન ં: (૦૨૬૩૧)  ૨૨૧૧૪૪. 

ભ ચ ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો  

ુ ની કલેકટર કચેર , થમ માળ, મ નબંર 

૬ થી ૯, બૌડા ઓફ સની બા ુમા,ં કણબીવગા 

–તા કુો જ લો.ભ ચ– ૩૯૨૦૦૧ 

ફોન ન.ં: (૦૨૬૪૨) ૨૬૦૮૮૫ 

અમદાવાદ   લા જળ અને  વ  છતા એકમ 

પાચંમો માળ, જલભવન, ટાઉનહોલ પાછળ, 

એલીસ ીજ, અમદાવાદ– ૩૮૦ ૦૦૬  

ફોન ન.ં: (૦૭૯) ૨૬૫૭૫૧૪૭ 

પોરબદંર ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો 

 લા જળ અને  વ  છતા એકમ,  

૧ લો માળ, જલભવન, લો કોલેજની પાસે, 

પોરબદંર, ફોન ન.ં: (૦૨૮૬) ૨૨૪૫૬૩૩ 

ગાધંીનગર  ડ ડબલ એુસ ,ુ બી લોક,પાચંમો 

માળ,સહયોગ સં ુલ,પિથકા મની 

બા ુમા,ંસેકટર-૧૧,ગાધંીનગર                       

મહસાણા   લા જળ અને  વ  છતા એકમ, જલ ભવન, 

આર.ટ .ઓ. સામે, પાલાવાસણા હાઇ-વે, 

મહસાણા ફોન – ૦૨૭૬૨ – ૨૨૫૬૭૭ 

રુત  િુનટ મેનેજર ીની કચેર ,  

લા જળ અને વ છતા એકમ, ીજો માળ 

જલભવન,  

પાણીની ટાકં , અડજણ રોડ,  

રુત ફોન : ૦૨૬૧ – ૨૭૮૨૦૮૭ 

મોરબી િુનટ મેનેજર, ડ ડબ એુસ ,ુ વા  મો, લોક 

ન.ં- ૩૦૧, મીત લાઝા, સનાલા રોડ, 

ક.ક. ટ લ વાળ  શેર , મોરબી 

ફોન ન.ં ૦૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ 

છોટા 

ઉદ રુ 

ડ ડબ એુસ ,ુ વા  મો, બીજો માળ, તા કુા 

સેવા સદન, પો:-રતન રુ, તા:- ત રુ 

પાવી, જ. છોટા ઉદ રુ, ફોન ન.ં ૦૨૬૬૯ 

૨૪૨૯૩૩ 

બોટાદ િુનટ મેનેજર, ડ ડબ એુસ ,ુ વા  મો, લોક 

ન.ં૯ યોગી નગર, નવા સક ટ હાઉસ 

પાસે,પાળ યદ રોડ, .ુતા. . બોટાદ          

-૩૬૪૭૧૦, ફોન.ન.ં ૦૨૮૪૯(૨૯૪૨૯૫) 

દવ િૂમ 

ારકા 

િુનટ મેનેજર, ડ ડબ એુસ ,ુ વા  મો,    

૨૦૧, બીજોમાળ, ીનાથ એપાટમે ટ,      

ર વે ટશન રોડ, પર મ ગાડન 

ર ટોર ટની સામે, મખભંાળ યા-૩૬૧૩૦૫, 

જ.દવ િૂમ ારકા ફોન ન.ં ૦૨૮૩૩-

૨૩૭૪૧૦ 

અરવ લી િુનટ મેનેજર, ડ ડબ એુસ ,ુ વા  મો, 

૩જો માળ, યોગી ૃપા બ ડ ગ, સવ દય 

ુલની સામે, મોડાસા, જ. અરવ લી  

ફોન ન.ં ૦૨૭૭૪-૨૪૬૦૩૧ 

 

 

મહ સાગર િુનટ મેનેજર, ડ ડબ એુસ ,ુ વા  મો, 

૯૪૧/૧, વૈભવનગર સોસાયટ , ગેસ 

ગોડાઉન ન ક, પોલીસ લાઇન રોડ, 

ણુાવાડા, જ. મહ સાગર, ફોન ન.ં ૦૨૬૭૪ 

૨૫૦૪૭૧ 

ગીર ડ .ડબ .ુએસ.  ુ- વા  મો   
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સોમનાથ   ી  ૃપા, બક કોલોની,  

બાબા પાનની બા ુમા,ં ૮૦ ટ રોડ રોડ,  

ગીર સોમનાથ ફોન ૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૯  

 

ર.૧ર કચેર  શ  થવાનો સમય  : સવાર ૧૦:૩૦ કલાક 

 કચેર  બધં થવાનો સમય : સાં  ૬:૧૦ કલાક 

ર શસેનો સમય  :  બપોર ૧.૩૦ કલાક 
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કરણ - ૩ 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો 

 

૩.૧ સં થાના હો ાવાર અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજોની િવગતો આપો 

હો ો સ ાઓ 

વહ વટ  નાણાકં ય અ ય ફરજો 

ુ ય કારોબાર  

અિધકાર  

વા મોની વહ વટ , નાણાકં ય તેમજ 

અમલીકરણની તમામ સતાઓ 

ગવન ગ બોડ  તેમજ એકઝીક ટુ વ  

કિમટ ના િનણયોના અમલીકરણ  

તમામ - વા મોનો યેય પ ર ણુ  

થાય તે માટની કામગીર ને 

લગત િૂમકા અને 

જવાબદાર  

ુ ય ઈજનેર વા મોને લગત તમામ કારની 

તાિં ક કામગીર ને લગત બાબ  ્

- - વા મોના કાય મના 

અમલીકરણ અથ તાિં ક 

કામગીર ને લગત િૂમકા 

અને જવાબદાર  

ો કટ 

ડાયરકટર 

વા મોને લગત વહ વટ , તાિં ક, 

નાણાક ય, આઈસી, લીગલ િવગેર 

તમામ કામગીર ને લગત બાબ  ્

- - વહ વટ  કામગીર ને લગત 

િૂમકા અને જવાબદાર  

િૂમકા અને જવાબદાર  

ચીફ જનરલ 

મેનેજર(નાણા)ં 

વા  મોને તમામ કારની નાણાક ય 

તથા હસાબી કામગીર  બાબત.  

  નાણાક ય અને હસાબી  

કામગીર ને લગત િૂમકા 

અને જવાબદાર  

ોજ ટ મેનેજમે ટ િુનટ 

તકનીક  િવભાગના વડા ુ ય ઇજનેર છે. ઓ પાણી રુવઠા, વ છતા અને જળસં હ કાય મ ુ ં

સચંાલન કર છે અને તે બાબતના િનણયો લે છે. ગામની પાણી રુવઠાની િવતરણ યવ થા ુ ંઓછા ખચ 

િનમાણ કર ુ ંઅને યારબાદ તેના મરામત અને િનભાવણી િવશે પાણી સિમિત અને ગામલોકોને મા હતી 

આપવી ઉપરાતં તકનીક  ે મા ં નવા સશંોધન કર  તેનો મહ મ ઉપયોગ કર  શકાય તે માટની 

જવાબદાર  આ િવભાગની છે. પાણી રુવઠા યોજના અને કાય મને લગતી તકનીક  બાબતો ુ ં યાન આ 

સેલ રાખે છે. યોજના િવશે ુ ં સશંોધન કર ુ,ં તેની પરખા તૈયાર કરવી, તેને લગતા દ તાવેજ તૈયાર 

કરવા, તેની તકનીક  મં ૂર , અમલીકરણ, દખરખ, િનર ણ અને ણુવ ાના િનયમનની કામગીર  આ સેલ 

ારા થાય છે. જ લા પેયજળ અને વ છતા એકમ (ડ .ડ .ુએસ. )ુ તથા ક  સરકાર તથા રા ય 

સરકાર સાથે સકંલન કરવાની જવાબદાર  આ િુનટની છે. 

સોિશયલ મોબીલાઇઝેશન 

આ િુનટની જવાબદાર  કો િુનટ  મોબીલાઇઝેશન અને મતાવધન કરવાની તથા લોકોમા ં

સહભાગીદાર ની ભાવના િવકસાવવાની છે. આ િુનટ અમલીકરણ સહાયક સં થાને લોકભાગીદાર  ુ ે 



13 
 

સહાય કર છેતથા લોકભાગીદાર  સબંિંધત  કાય મની તાલીમો કરવા ઉપરાતં કાય મ બાબતે ગ તા 

લાવવામા,ં લોકોમા ં ખાસ કૌશ ય િવકસાવવામા,ં કાય મના સચંાલન અને તકનીક  બ ે બાબતમા ં

સહાયકની િૂમકા ભજવે છે. 

વોટર વોલીટ  

આ િુનટ ામલોકોમા ંપાણી ણુવ ા બાબતે સભાનતા કળવાય અને તેઓ  પાણી પીવે છે તે રુ ત 

છે ક નહ  તે તે ણી શક તેને લગતી મા હતી આપવાની છે. આ િુનટ ારા તેઓ તે પાણીની 

ણુવ ા ચકાસી શક, લો રનેશન ુ ં તર ણી શક અને પાણી વા ુ ં ુ ત થાય તે લો રનની મા ા 

યો ય છે તે ણી શક તે બાબતે  સ જતા કળવવામા ંઆવે છે. 

ડો મેુ ટશન એ ડ કો િુનકશન 

આ િુનટની જવાબદાર  યો ય મા હતી, િશ ણ અને ચાર સાર અ ભગમ િવકસાવવાની, આઇઇસી 

સામ ી ુ ં િનમાણ કર ુ,ં દ તાવે કરણ કર ુ,ં મા હતીનો ચાર કરવો,  આઇઇસીના આયોજન ુ ં

અમલીકરણ અને તેને સબંિંધત અ ય િૃ ઓ કરવાની છે. આ િુનટ ારા ફ ડમાથંી મા હતી ભેગી કર  

અને િૃ ઓ ુ ંદ તાવે કરણ કર  બહોળા માણમા ં ચાર સાર કરવામા ંઆવે છે. તે માટ જુરાતી 

તથા ે મા ં ોશર, પે પલેટ, પો ટર, ટ કર, ુ તકાઓ, દ તાવે  ફ મો અને અ ય દ તાવે  તૈયાર 

કરવામા ં આવે છે. સાથોસાથ અ ય મા યમો વા ક ર ડયો અને ટલીિવઝન, દશન અને મહ વના 

કાય મોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

બોડ એ ડ ફં ડગ 

આ િુનટની જવાબદાર  િનયામક મડંળ, વહ વટ  સિમિત તથા અ ય બોડ મી ટગને લગતી બાબતોની છે. 

તે ક  સરકાર, રા ય સરકાર અને અ યએજ સીઓ સાથે સકંલનની કામગીર  કર છે. આ ઉપરાતં 

સં થાક ય િવકાસ, વાિષક આયોજન હાથ ધરવા તથા વાિષક અહવાલ તૈયાર કરવાનો પણ હવાલો ધરાવે 

છે. 

નાણા અને હસાબ િુનટ 
 

- જ લા કચેર ઓને ફંડ ફાળવણી,  

- વડ  કચેર  તેમજ લા કચેર ઓની ટલી સો ટવેરમા ં હસાબોની નોધણી તેમજ દરક બે ક 

ખાતાના ંર ક સીલેશનની કામગીર  

- Income Tax TDS ર ટન (Quarterly) તથા GST – TDS ર ટન (Monthly) ફાઇલ કરાવવા 

- સી.એ. ફમની નીમ ુકં ગવિનગ બોડ ની મીટ ગમા ંર ુ  કરવાની થતી નાણા ંઅને હસાબ 

નુીટને લગતી મા હતી તૈયાર કરવી. 
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-  એ ઝી ટુ વ કમીટ ની મીટ ગમા ંર ુ  કરવાની થતી નાણા ંઅને હસાબ નુીટને લગતી 

મા હતી તૈયાર કરવી. 

- વડ  કચેર  અને લા કચેર ના ઇ ટરનલ અને ટ ટુર  ઓડ ટની કામગીર  

- જ લા કચેર ના ંઇ ટરનલ ઓડ ટ ર પોટની ચકાસણી કરવી 

- નાણા ં િવભાગના ં કોમન ફોમટ ઓફ એકાઉ ટસ જુબ હસાબો તૈયાર કરવા અને 

સરકાર ીમા ંર ુ  કરવા. 

- ચેર ટ  કમી ર ીની કચેર મા ંર ુ કરવાના ંથતા ં હસાબો તૈયાર કર  ચરે ટ  કમી ર ી 

સમ  ર ુ  કરવા 

- વડ  કચેર  અને લા કચેર ના PF & ESI ને લગતી નાણાકં ય કામગીર  

- સી.એ. .ઓડ ટને લગતી કામગીર . 

- આર.ટ .આઇ તેમજ એલ એ.  ુની લગતી કામગીર . 

એ ટા લીશમે ટ િુનટ 

વડ  કચેર ,વ મો તથા હ તકની તમામ જ લા કચેર ઓ ખાતે ફરજ બ વતા ં ડ ટુશન/ઈન-ચા  

અિધકાર ીઓ/કમચાર ઓ તથા કરાર આધા રત ફરજ બ વતા તમામ કમચાર ઓના મહકમ ને લગત 

તમામ કારની કામગીર  એ ટા લીશમે ટ િુનટ ારા કરવામા ંઆવે છે. 

Systems: -      Maintenance   of  Internet   Services and Networking (LAN) at Head Office 

 -  Liaison and coordination w i t h  agency fo r  website Maintenance and update work 
 -  Facilitating procurement of IT Hardware and Peripherals as per requirement 
 -  Support to third party hardware/software development and monitoring  of activities 

(like Bio Metric Attendance System (Head office and District offices), Cyberoam Firewall, 
Quick-Heal Antivirus, purchase of software as per requirement of IEC Unit) 

 -  Remote Assistance for troubleshooting of hardware/software i s s u e s  of district 
offices 

  
MIS:-  -    Compilation of Monthly Progress  Report of all Programme Activities and appraisal of the  

same to competent authority 

 -  Correspondence   and   compilation   of monthly progress reports   for various programmes  
regarding  information sharing  

 -  Compilation of report (monthly basis) for various programme  
 -  Monitoring of Integrated Management of Information system (IMIS) regarding WASMO’s   

activities   at   WASMO   Head Office 
 -  Coordination with System Manager (GWSSB) for software development support 
 -      Monitoring of WS software. 
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કરણ - ૪ 

કાય  કરવા માટના િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, 

િનયમસં હ અને દફતરો 

 
૪.૧ હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓએ ઉપયોગ કરવાના 

િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમસં હ અને દફતરોની યાદ  નીચેના ન નૂા જુબ આપો. આ 

ન નૂો દરક કારના દ તાવેજ માટ ભરવાનો છે. 

 

 

દ તાવેજ ુ ંનામ/ મથા ં / ુ ં ુ ંલખાણ  દ તાવેજનો કાર 

નીચે આપેલા કારોમાથંી એક પસદં કરો.  

(િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમ સં હ, દફતરો, અ ય) 

૧ સોસાયટ  ર શન એકટ હઠળ િનયત પેટા 

િનયમો 

પેટા િનયમો 

ર હર ટોની ન ધણી હઠળના પેટા િનયમો પેટા િનયમો 

૩ કાય મ અમલીકરણની માગદિશકાઓ  

 અ. લોક યવ થાિપત ધોધા ાદિશક પાણી 

રુવઠા અને વ છતા યોજના ુ ં ધુારલ 

(એ ીમે ટ) કરાર 

કરાર 

 બ. રા  ય ામીણ પેયજળ કાય મ રા  ય ામીણ પેયજળ કાય મ માગદિશકા 

 
 

  

૪ અ. વા મો નાણાકં ય િનયમો િનયમો 

 બ. મરામત અને િનભાવણી માગદિશકા માગદિશકા 

 ક. નાણાકં ય અને તાિં ક માગદિશકા માગદિશકા 

 ય કતને િનયમો,િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમ 

સં હ, દફતરોની નકલ અહ થી મળશે. 

સરના ુ ં : 

વોટર એ ડ સેનીટશન મેનેજમે ટ ઓગનાઇઝેશન(વા મો) 

જલસેવા ભવન, એરફોસની સામે, સેકટર-૧૦એ, ગાધંીનગર 

ટલીફોન નબંર:(૦૭૯) ૨૩૨૪૭૧૭૦/ ૭૧ (૦૭૯) 

૨૩૨૩૭૦૭૫ ફકસ :(૦૭૯) ૨૩૨૪૭૪૮૫ ઈ-મેઈલ: 

wasmo@wasmo.org વેબ સાઇટ: www.wasmo.org  

િવભાગ ારા િનયમો, િવિનયમો, ચૂનાઓ, િનયમ સં હ 

અને દફતરોની નકલ માટ લેવાની ફ  (જો હોય તો) 

ઉપરોકત દ તાવેજો કચેર ના ઉપયોગ અથ હોઈ કોઈ ફ  િનયત કરવાનો  રહતો નથી પરં  ુ

મા હતીઅિધકાર અિધિનયમ અ વયે જ ર  ફ  તથા અર  કર  નકલો મેળવી શકાશે.
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કરણ - ૫ 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ યો સાથે સલાહ-પરામશ અથવા તેમના 

િતિનિધ વ માટની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગત 
 

નીિત ઘડતરઃ 

પ.૧   

 ુ ં નીિતઓના ઘડતર માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ/ સહભાગીતા 

મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, નીચેના ન નુામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

અ .ુ 

ન.ં 

િવષય/ ુ ો ુ ંજનતાની સહભાગીતા 

િુનિ ત કરવા ુ ંજ ર  

છે? (હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા 

માટની યવ થા 

૧. Governing Body ના -  

ર. Executive Committee ના - 
 

નીિતઓના ઘડતર માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ/ સહભાગીતા 

મેળવવા માટ ઉપર જુબની જોગવાઈ છે. 

 આનાથી નાગ રકને કયા આધાર નીિત િવષયક બાબતોના ધડતર અન ે અમલમા ં જનતાની 

સહભાગીતા નકક  કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ થશે. 
 

નીિતનો અમલઃ 
 

પ.ર ુ ં નીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ/ સહભાગીતા 

મેળવવા માટની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન નુામા ં

આપો. 
 

જનતાની સહભાગીતા િુનિ ત કરવા ુ ંજ ર  છે.   

વા મો ુ ંસચંાલન એના ગવન ગ બોડ  અને એ ઝીક ટુ વ કિમટ ને હ તક છે. આ બ ે તં ની 

િવગતો નીચે માણે છે. વા મોના વહ વટ માટ ુ ય કારોબાર  અિધકાર ની િનમ ૂકં કરવામા ંઆવી છે. 

સચંાલનના તં મા ં સરકાર  હો ેદારો ઉપરાતં નાગ રક સં થાઓના િતિનિધઓ અને સામા જક િવકાસ 

ે ના અ ણીઓનો સમાવેશ થાય છે.  

ગવન ગ બોડ ના હો ેદારો 
¿Ü હો ો ÃäìÞ*Ã ÚùÍíÜë_ èùtù 

1 ±Ãþ çìÇä (ÕëHëí ÕðßäÌë)  ±KÝZëlí 
2 ç_Ýð@Ö çìÇä (ÕõÝÉâ ±Þõ VäEÈÖë Ü_hëëáÝ) çPÝlí 
3 çìÇä ±Þõ ÀìÜ‘ß (ÃþëÜíHë ìäÀëç) çPÝlí 
4 çìÇä (Éâ ç_Õìkë)  çPÝlí 
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5 çìÇä  (³.±õ., ÞëHëë_ ìäÛëÃ) çPÝlí 
6 ÜõÞõìÉ_Ã ìÍßõÀËß  (°.ÍOSÝð.±ë³.±õá.) çPÝlí 
7 çPÝ çìÇä, Ãð.Õë.Õð.Ã.TÝ.ÚùÍó  çPÝlí 
8 ±ìÔÀ çìÇä ±Þõ ÜðAÝ ³ÉÞõß,Ãð.Õë.Õð.Ã.TÝ.ÚùÍó çPÝlí 
9 ÜðAÝ ÀëßùÚëßí ±ìÔÀëßí, äëVÜù çPÝ çìÇälí 
10 VËõË ÕþùÉõ@Ë ìÍßõ@Ëß (çïïäý ìåZëë ±ìÛÝëÞ ìÜåÞ) çPÝlí 
11 ÍõMÝðËí ìÍßõÀËß (±õÕõÍõìÜÀ, ±ëßùBÝ ìäÛëÃ) çPÝlí 

12-17 ÞùÞ ÃäýÜõLË ÜõQÚß-Õë_Ç  

  

એ ઝીક ટુ વ કિમટ ના હો ેદારો 
 
¿Ü હો ો ÀëßùÚëßí çìÜìÖÜë_ èùtù 

1 ±Ãþ çìÇä (ÕëHëí ÕðßäÌë), ÃðÉßëÖ çßÀëß ±KÝZëlí 
2 çPÝ çìÇä, Ãð.Õë.Õð.Ã.TÝ.ÚùÍó, ÃðÉßëÖ çßÀëß çPÝlí 
3 ÜðAÝ ³ÉÞõß, Ãð.Õë.Õð.Ã.TÝ.ÚùÍó, ÃðÉßëÖ çßÀëß çPÝlí 
4 ÞùÞ ±ùìÎåíÝá ÞùìÜÞõåÞ  çPÝlí 
5 ÜðAÝ ÀëßùÚëßí ±ìÔÀëßí, äëVÜù çPÝ çìÇälí 
 

અ  સ ચવ, પાણી રુવઠા, જુરાત સરકાર  અ ય  

1. સ ય સચવ, પાણી રુવઠા બોડ, જુરાત સરકાર  સ ય 

2. ુ ય ઈજનેર, પાણી રુવઠા બોડ, જુરાત સરકાર  સ ય 

3. ગવન ગ બોડ  ારા િન ુ ત બનસરકાર  ય કત  સ ય 

4. ુ ય કારોબાર  અિધકાર  (વા મો)   સ ય સ ચવ 

 

વા મો સં થાએ એની શ ુઆતથી ભાગીદાર ને મહ વ આપી ામીણ િવકાસ સાથે સકંળાયેલા સૌને 

સાથે લઈને કામ કરવાનો અ ભગમ અપના યો છે. વા મોની ભાગીદાર  ણ તર ય છે. કાય મના અલગ-

અલગ પાસાઓમા ંસાથે પાણી રુવઠા બોડ, િવિવધ સરકાર  િવભાગો, શૈ ણક સં થાઓ સામેલ થયેલી છે 

યાર કાય મના અમલીકરણમા ં વૈ છક સં થાઓ તથા પાણી સિમિતઓ વા મોના ભાગીદારો છે. 
 

 

વૈ છક સં થાઓની અમલીકરણ સહાયક સં થાઓ તર ક ભાગીદાર  

વા મોએ વૈ છક સં થાઓને અમલીકરણ સહાયક સં થાઓ તર ક ભાગીદાર બનાવી છે. વૈ છક 

સં થાઓની પસદંગીનો ુ ય આધાર સં થાને પાણી અને વ છતા ે  ેકામગીર  કરવાનો અ ભુવ તથા 

સં થામા ં કામ કરતા માનવ સસંાધનોનો અ ભુવ તથા અ ભગમ છે. વૈ છક સં થાઓના ામ તરના 

બહોળા અ ભુવ અને વા મો તથા વૈ છક સં થાઓના સં ુ ત ટકોણના કારણે િવક ત લોકભાગીદાર  

આધા રત પેયજળ અને વ છતા કાય મને બળ મ ુ ં છે. હાલમા ંપણ જ રયાત જુબ વા મો અને 
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વૈ છક સં થાઓ સાથે મળ  પેયજળની કામગીર  હાથ ધરવામા ં આવી રહ  છે. સદર સં થાઓની 

કામગીર ુ ંસમય સમય પર સમી ા કર  કામગીર મા ં ધુારો પણ ચૂવવામા ંઆવે છે.  

પાયાના ે  ેગામ પાણી સિમિતઓની ભાગીદાર   

પાણી સિમિતઓ ુ ં મતાવધન અને યોજનાઓમા ંતેમની ભાગીદાર એ વા મોની કામગીર ુ ંહાદ 

છે. પાણી સિમિતઓની સ યતા અને ભાગીદાર મા ંવા મો અ ટૂ િવ ાસ ધરાવે છે. પાણી સિમિતઓની 

જવાબદાર  તથા િૂમકા પ ટ ર તે આલેખવામા ંઆવી છે થી લોકભાગીદાર  આધા રત પેયજળ અને 

વ છતા કાય મના દરક તબ ે ગામ લોકોની સામેલગીર  હોય અને એને લોકો ારા પોતાની ર તે 

િનભાવવાની રૂપર  મતા િવકસી હોય. 

નીિતઓના અમલ માટ જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ/સહભાગીતા મેળવવા 

માટ  સી.એમ.એસ. .ુ કચેર /જ લા જળ અને વ છતા સિમિત ારા લોકભાગીદાર  માટ ચાર- સારની 

કામગીર  કરવામા ંઆવે છે. 

 

અ .ુ 

ન.ં 

િવષય/ દુો ુ ંજનતાની સહભાગીતા 

િુનિ ત કરવા ુ ંજ ર  

છે? (હા/ના) 

જનતાની સહભાગીતા 

મેળવવા માટની 

યવ થા 

૧ પાણી સિમિતની રચના 

તેમજ પાણી સિમિત 

ારા હાથ ધરવામા ં

આવનાર કાય મોના 

અમલીકરણ 

હા 

 

ામ સભામા ંસાવજિનક 

િનણય ારા 
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કરણ - ૬ 

હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળની ય કતઓ પાસેના 

દ તાવેજોની ક ાઓ ગે ુ ંપ ક 
 

૬.૧ સરકાર  દ તાવેજો િવશેની મા હતી આપવા નીચેના ન નુાનો ઉપયોગ કરશો. જયા ંઆ દ તાવેજો 

ઉપલ ધ છે તેવી જ યાઓ વી ક સ ચવાલય ક ા, િનયામકની કચેર  ક ા, અ યનો પણ ઉ લેખ કરો.  

 

વડ  કચેર , વા મો તથા હ તકની તમામ લા કચેર ઓ. 

 

કરણ - ૭ 

તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ 

અને અ ય સં થાઓ ુ ંપ ક 

 

૭.૧ હર તં ને લગતા ંબોડ, પ રષદો, સિમિતઓ અને અ ય મડંળો ગેની િવગત નીચેના ન નૂામા ં

આપો. 

o મા યતા ા ત સં થા ુ ંનામ અને સરનામા ં

o મા યતા ા ત સં થાનો કાર (બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ, અ ય મડંળો) 

o મા યતા ા ત સં થાનો ુ ંકો પર ચય (સં થા ના વષ, ઉદશ/ ુ ય વળિતઓ) 

o મા યતા ા ત સં થાની િૂમકા (સલાહકાર/ સચંાલક/ કાયકાર / અ ય) 

o માળ ુ ંઅને સ ય બધંારણ 

o સં થાના વડા 

o ુ ય કચેર  અને તેની શાખાઓના ંસરનામા ં

o બેઠકોની સં યા 

o ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઈ શક છે? 

o ુ ંબેઠકોની કાયન ધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

o બેઠકોની કાયન ધ જનતાને ઉપલ ય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટની પ ધિતની 

મા હતી આપો. 

 

વા મોને સબંિંધત ઉપરમાથંી કંઈ લા  ુપડ ુ ંનથી. 
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કરણ - ૮ 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હો ો અને અ ય િવગત 
 

૮.૧ હર તં ના સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ, મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓ અને 

િવભાગીય કાયદાક ય (એપેલેટ) સ ાિધકાર  િવશેની સપંક મા હતી નીચેના ન નૂામા ંઆપો. 

સરકાર  તં ુ ંનામઃ 

મદદનીશ સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓઃ 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. 

ટ . ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ-મેઈલ સરના ુ ં

કચેર  ઘર 

૧. ીમતી 

જયિતબા 

પી.વાઘેલા 

મેનેજર 

(ઈએસટ ) 

૦૭૯ ર૩ર૪૭૧૭૦/ 

ર૩ર૪૭૧૭૧ 

--- - admin.wasmo@gmail.com 
 

જલસેવા ભવન, 

ીજો માળ, 

સેકટર-૧૦/એ, 

ગાધંીનગર 

સરકાર  મા હતી અિધકાર ઓઃ 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. 

ટ . 

ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ-મેઈલ સરના ુ ં

કચેર  ઘર  

૧. ી 

એ. .ગોલવાલા 

કાયપાલક 

ઇજનેર ી 

૦૭૯ ર૩ર૪૭૧૭૦/ 

ર૩ર૪૭૧૭૧ 

--- - admin.wasmo@gmail.com 
 

જલસેવા ભવન, 

ીજો માળ, 

સેકટર-૧૦/એ, 

ગાધંીનગર 

િવભાગીય એપેલેટ  (કાયદા) અિધકાર ઃ 

અ. 

ન.ં 

નામ હો ો એસ. 

ટ . 

ડ . 

કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઈ-મેઈલ સરના ુ ં

કચેર  ઘર  

૧. ી ડ . . 

રામચંદાણી  

ુ ય 

ઇજનેર ી  

૦૭૯ ર૩ર૪૭૧૭૦/ 

ર૩ર૪૭૧૭૧ 

--- - admin.wasmo@gmail.com 
 

જલસેવા 

ભવન, ીજો 

માળ, સેકટર-

૧૦/એ, 

ગાધંીનગર 
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કરણ - ૯ 

િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ ધિત 

 

૯.૧ ુ દા ુ દા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ કઈ કાયપ ધિત અ સુરવામા ંઆવે છે? (સ ચવાલય િનયમ 

સં હ અને કામકાજના િનયમોના િનયમસં હ, અ ય િનયમો/ િવિનયમો વગેરનો સદંભ ટાકં  શકાય) 

   વા મો ારા િનયત થયેલ યેયને પ ર ણુ કરવા ક  સરકાર, રાજય સરકાર 

લોકભાગીદાર  ારા ય ન કરવામા ં આવે છે. વા મોના કાય મના અમલીકરણમા ં કરણ- ૪મા ં

દશાવેલ માગદિશકાઓ તેમજ વહ વટ  તેમજ નાણાકં ય િનયમોને અ સુરવામા ંઆવે છે.   

  

૯.ર અગ યની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટની દ તાવે  કાયપ ધિતઓ/ ઠરાવેલી 

કાયપ ધિતઓ/ િનયત માપદંડો/ િનયમો કયા કયા છે? િનણય લેવા માટ કયા કયા તર િવચાર 

કરવામા ંઆવે છે? 

   ગવન ગ બોડ / કારોબાર  સિમિત/ રાજય જળ અને વ છતા મડંળની એપે  (કાયકાર ) 

કિમટ  આ બાબતે િનણયો લે છે.  

 

૯.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની કઈ યવ થા છે? 

   વા મોના કાય મના અમલીકરણ માટના કામો જનતા ધુી જ લા જળ અને વ છતા 

એકમ (ડ .ડબ .ુએસ. .ુ) તેમજ પાણી સિમિત મારફતે પહ ચાડવામા ંઆવશે. 

 

૯.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના ંમતં યો લેવાનાર છે તે અિધકાર ઓ કયા છે? 

   સબિંધત ામ સભા/ પાણી સિમિત/ કો-ઓડ નેટર/ આસી ટ ટ/ નાયબ મેનેજર/ ટકનીકલ 

સોશીયલ મોબીલાઇઝેશનના મતં યો લેવામા ંઆવે છે. 

 

૯.પ િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર કોણ છે? 

 િનણય લેનાર િતમ સ ાિધકાર તર ક જ લા ક ાએ િુનટ મેનેજર ી/ કાયપાલક ઈજનેર ી તેમજ 

વા મો ક ાએ ુ ય ઈજનેર ી/ ુ ય કારોબાર  અિધકાર ી છે.  

 

 

૯.૬  અગ યની બાબતો પર હર 

સ ાિધકાર ારા િનણય લેવામા ં આવે છે 

તેની મા હતી અલગ ર તે નીચેના ન નૂામા ં

:  



22 
 

આપો. 

મ નબંર 

 

ના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય : પાણી સિમિત ારા ૂચત કામો નકક  કરવા 

બાબત 

 

માગદશક ચૂન/ દશાિનદશ જો કોઈ હોય 

તો 

:  તે કાય મની ""કાય મ માગદિશકા'' મ ક 

રા  ય ામીણ પેયજળ માગદિશકા 

 

અમલની યા : કાય મનો અમલ ગામની પાણી સિમિત ારા 

કરવામા ંઆવે છે. 

 

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ં સકંળાયેલ 

અિધકાર ઓનો હોદો 

: િુનટ મેનેજર/ કાયપાલક ઈજનેર 

 

 

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક ગેની 

મા હતી 

 

: પ રિશ ઠ - ર.૧૧ હઠળ જણા યા જુબ 

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો, કયા ંઅને 

કવી ર તે અપીલ કરવી? 

: સબંિંધત લા જળ અને  વ છતા િુનટના 

િુનટ મેનેજર ીન ેલે ખત ર ુઆત કર ને  
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કરણ – ૧૦ 

િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયા જુબ મહનતાણાનંી પ િત સ હત દરક 

અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ું 
 

૧૦.૧ નીચેના ન નુામા ંમા હતી આપો.  

 વા મો ખાતે િતિન ુ તથી ફરજ બ વતા અિધકાર ીઓની િવગત: 
 

અ.ન.ં   નામ   હોદો  

 માિસક 

મહનતા ુ ં

િપયામા ં

વળતર 

ભ  ુ

િપયામા ં

િવિનયમમા ં

જણા યા 

જૂબ 

મહનતા ુ ં

ન  

કરવાની 

કાયપ િત 

1 Shri G.C Gandhi Chief General Manager  1,18,644 - Deputation 

2 Shri A.G. Golwala Executiveengineer 1,12,100 - Deputation 

3 Shri Sharvil Patel Additional Assistant 
Engineer 

37,890 - Deputation 

4 Shri Dhaval Jain Additional Assistant 
Engineer 

37,890 - Deputation 

5 MS. Twinkle Kanani Additional Assistant 
Engineer 

37,890 - Deputation 

6 SMT Kailashben 
Mevada 

Executiveengineer and 
Unit manager, 
Banaskantha 

80900 - Deputation 

7 Shri V P Patel Executiveengineer and 
Unit manager,Narmada 

104599 - Deputation 

8 Shri H M Patel Executiveengineer and 
Unit manager, Valsad 

81358 - Deputation 

9 Shri J P Parmar Executiveengineer and 
Unit manager, Mehsana 

127776 - Deputation 

10 Shri V V Kariya 
Executive engineer and 

Unit manager, 
Jamnagar 

116201 - Deputation 

11 MS Pritiben Chauhan Executive engineer and 
Unit manager, Patan 

78500 - Deputation 
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12 Shri R M Patel 
Executiveengineer and 

Unit manager, 
Surendranagar 

102296 - Deputation 

13 Shri P N Trivedi Executive engineer and 
Unit manager, Rajkot 

108429 - Deputation 

14 Shri R R Vamja Executive engineer and 
Unit manager, Amreli 

89222 - Deputation 

15 Shri A G Rajpara 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Amreli 

68418 - Deputation 

16 Shri N R Patel 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Arvalli 

72519 - Deputation 

17 Shri R J Bhrahmabhatt 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Ahmedabad 

93188 - Deputation 

18 Shri A N Chaudhary 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Chhota Udepur 

76169 - Deputation 

19 Shri Krupaliben A Raval 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Anand 

71341 - Deputation 

20 MS Darshanaben Patel 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Bharuch 

70877 - Deputation 

21 Shri P G Makwana 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Bhavnagar 

92759 - Deputation 

22 Shri H B Dhimmar Dy. Executive Engineer 
and Unit manager, Dang 

93123 - Deputation 

23 Shri D R Modhiya 
Dy. Executive Engineer 

and Unit manager, 
Dahod 

81588 - Deputation 

24 Shri A P Garasiya Dy. Executive Engineer 
and Unit manager, Surat 

86649 - Deputation 

 
 

વા મો ખાતે કાયરત કરાર આધા રત ફરજ બ વતા કમચાર ઓની િવગતો: 

- કરાર આધા રત ફરજ બ વતા કમચાર ઓને વળતર ભ  ુમળવા પા  નથી. 

- વા મો ખાતે કાયરત કરાર આધા રત કમચાર ઓની કામગીર  ૂ યાકંન આધાર ફ સ   

 ટકાવાર થી મહનતા ુ ં ન  કરવામા ંઆવે છે, ની આખર  સ ા ુ ય કારોબાર  અિધકાર ી, 

 વા મો ક ાએ છે. 
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અ.ન.ં નામ હોદો માિસક 

મહનતા ુ ં

િપયામા ં
Ahmedabad 

1  Mubinabanu Shaikh Manager (R&P) 75,136 
2  Bhikhabhai Samabhai Rabari Dist. Coordinator (SM) 40,824 
3  Mitesh Valalnd Asst (Tech) 27,583 
4 Vaibhavi V. Mistry  Asst. Manager (Tech) 29,343 
5  Payal B Patel Asst. Manager (Geo) 36,455 
6 Mukeshsinh Rathod Asst. Manager (Social) 24,126 
7 Umesh M.Dabhi Asst. Manager (Social) 23,557 
8 Devanshi D. Patel Asst. Manager WQ) 18,700 
9 Manish G. Manvar Asst. Manager (Admin) 28,988 
10  Hetal K Pandya Asst (WQ) 17,820 
11  Satishbhai G. Prajapati   Asst (F&A) 19,538 
12 Jagdish M.Vaghela Office Attendant  13,856 
13 Himmat P.Maru Office Attendant  13,856 
14 Ms. Bhavina A Vadgama Asst (F&A) 18,144 

Amreli 
15 Nikunj D. Kalkani Asst (Tech) 20,691 
16 Parth Joshi Asst (Tech) 25281 
17 Bhavin Rafaliya Asst. Manager (Tech) 18,360 
18 Jagdish .J.Dharajiya Dy. Manager (Social) 27,821 
19 M.R.Dangar Asst. Manager (Social) 21,719 
20  Mehul .M.Khut Asst. Manager (Social) 21,954 
21  Tushar Mehta Asst. Manager (Social) 20,563 
22 Hamabhai.M.Baladaniya Asst. Manager (WQ) 22,752 
23 Manish .R.Vyas Asst. (Admin) 16,200 
24 Ashok G.Jodhani Asst (F&A) 18,058 

Anand 
25  Sanjay D. Tank Coordinator (SM) 28,720 
26  Viral.S Patel  Dist. Coordinator (SM) 40,824 
27  Shaishav Prajapati Dy. Manager (Tech) 33,319 
28  Manisha H. Patel Asst. Manager (Social) 24,627 
29  Yogesh N. Patel Asst. Manager (Social) 24,627 
30  Ushaben P. Patelia Asst (Social) 21,730 
31  Makbul Pathan Asst. Manager (WQ) 24,627 
32 Hemali Trivedi Asst (F&A) 18,023 
33  Abdulkadir Shaikh Asst. (Admin) 21,730 
34  Tarun R. Chauhan  Driver  15,117 
35  Arun K. Rohit Office Attendant  15,242 

Arvalli 
36 PATEL KRUNALBHAI Y. Asst. Manager (Tech) 29,272 
37 PATEL SIDDHARTH R. Asst (Tech) 20,315 
38 PATEL ALKESH R. Asst (Tech) 20,315 
39 PRAJAPATI HARSH M. Asst (Tech) 22,216 
40 Parth Chaudhary Asst (Tech) 21,705 
41 SOLANKI KAILASHBEN  Asst. Manager (Social) 22,752 
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42 PATEL ARVINDKUMAR J Asst. Manager (Social) 22,752 
43 Patel Hemantkumar Asst. Manager (Social) 19,958 
44 KishanKumar Patel Asst. Manager (WQ) 20,563 
45 Kalpesh Valand Asst. Manager (F&A) 22,869 
46 AMIN KALPESHKUMAR B. Asst. (Admin) 17,820 
47 Mihir N Prajapati Office Attendant  13,068 
48 Rajesh D.Tiwari Dist. Coordinator (SM) 40,824 
49 Ankur J Patel Asst (Mech) 24,740 
50 Mr. Brijjesh V. Limbani Asst. Manager (Tech) 20,196 

Banaskantha 
51 Baldev Chauhan Dist. Coordinator (SM) 35,000 
52 Varun R Parmar Asst. Manager (Tech) 29,938 
53 Kevalkumar D. Prajapti Asst. Manager (Tech) 20,196 
54  Brijesh B. patel Asst. Manager (Tech) 20,196 
55  Nipun D. Patel Asst. Manager (Tech) 19,278 
56 Mayur k Joshi Asst. Manager (Tech) 27,443 
57  Navin G Patel Asst. Manager (Tech) 29,343 
58 Chaudhri Navinkumar S. Asst. Manager (Tech) 18,360 
59 Chaudhri Ashok Harsangbhai Asst. Manager (Tech) 18,360 
60 Mayur D Prajapati Asst (Tech) 21,210 
61  Siddikahmedkhan J Lohani Asst (Tech) 21,210 
62 Sandip V. Modi Asst (Tech) 21,778 
63  Bhavik C Patel Asst (Tech) 20,832 
64 Mr.Krunalbhai H Patel Manager (Social) 34,776 
65 Mr.Ashish B Patel Dy. Manager (SM) 28,566 
66 Mr.Ramesh M Ilasariya Asst. Manager (Social) 21,719 
67 Mr.Khushal L Soni Asst. Manager (Social) 20,956 
68 Mr.Piyush R Gadhvi Asst. Manager (Social) 20,583 
69 Mr.Kirti J Goswami Asst (SM) 18,630 
70 Shri Devram U. Chauhan Asst. Manager (Social) 21,338 
71  Daxsha P Gohil Asst. (Admin) 16,200 
72 Mr Prakash I Solanki Office Attendant  13,068 
73 Mr. Premajibhai S. Asst. Manager (Tech) 29,805 
74 Nikul R Raval Asst (F&A) 20,599 

Bharuch 
75 Mr.  Sursinh.N Vasava Dy. Manager (Tech) 28,342 
76 Mr. Chirag Bhimmani Asst. Manager (Tech) 20,196 
77 Paras Padaliya Asst (Tech) 20,563 
78 Ms. Damini Limbachiya  Asst (Tech) 19,289 
79 Mr. Kamlesh.R.Sindha Dist. Coordinator (SM) 35,000 
80 BHAGAT LALITKUMAR Asst Manager-Social 21954 
81 Mr. Shailesh.L.Viradiya  Asst. Manager (Social) 21,719 
82 Mayuri V. Rana Asst. (Admin) 16,200 
83 Mr. Bhojabhai R. Ram Asst (F&A) 20,998 
84 Mr. Shoeb I Bhagalia Asst. Manager (D&C) 30,047 
85 Mr. Hemendrasinh V. Dy. Manager (Social) 30,740 
86  Mahendra.K.Koli Office Attendant  13,856 
87 Ranjit P Solanki Coordinator (SM) 24,500 

Bhavnagar 
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88 Mr. Vipul Patel Manager (Tech)  39,505 
89 Shri Mehulbhai D. Kuvadiya Asst. Manager (Mech) 29,403 
90 Mr. Dipakbhai L. Rathod Asst (Mech) 20,200 
91 PARMAR VIJAYBHAI Asst. Manager (Social) 21,718 
92 Mr. Natubhai K. Vagh   Asst. Manager (Admin) 21,114 

Bhuj 
93 Chad Harilal Bhimji Asst.Manager (Tech.) 18,360 
94 Patel Hiren Babulal Asst.Manager (Tech.) 18,360 
95 Shri Mulji D. Gadhvi Asst (Tech) 23,550 
96 Ravibhai Dave Asst. Manager (WQ) 22486 
97 Ms. Dimple Shah Dist. Coordinator (SM) 43,470 
98 Shri Arvind Ramji Parmar Asst. Manager (Social) 21,289 
99 Shri Kanaiya M. Gor Asst. Manager (Social) 21,947 

100 PARMAR BHARATKUMAR Asst. Manager (Social) 22,624 
101 Kamlesh S. Sadhu Asst. Manager (Social) 20,563 
102 Mr. Devatbhai J. Vala Asst. Manager (Social) 21555 
103 Mr. Avinash Goswami Asst. Manager (Geo) 34218 
104 Ms. Rita Bijlani Dy. Manager (F&A) 31,099 
105  Hardik T. Dholakia  Manager (Admin) 34,776 
106 Shri Bhavesh Gor Asst. Manager (Admin) 21,114 
107 Shri Pachan M. Rabari Driver  14,256 
108 Shri Abdulla R. Sumra Driver  12,960 
109 Shri Tausif A. Sumra Office Attendant  13,068 

Botad 
110 Umesh M.Koradia Dist. Coordinator (SM) 35,000 
111 Ashish Dadhaniya Manager (Social) 31,752 
112 Mukeshbhai.R. Mangukiya Asst. Manager (Social) 24456 
113  Vishalbhai Kanubhai Olakiya Office Attendant 15242 
114 Rajubhai Parmar Asst. (Admin) 16,200 
115 Mr. Amit R. Solanki Asst. Manager (WQ) 20,196 
116 Mr. Vipul P. Solanki DY. Manager-(Tech) 20,000 
117 Hemant Bar Dy. Manager (Social) 27,821 
118 Mr. Hiteshbhai J. Rao Asst. Manager (Social) 21,114 

Chottaudepur 
119 Keyur D. Nayak Dist. Coordinator (SM) 35,000 
120 Mr.Anandsinh Pawar Asst. Manager (Tech) 30,482 
121 Mr. Nirmalkumar Patel Asst. Manager (Tech) 20,196 
122 Parth Thakor Asst. Manager (Tech) 26,730 
123 Chaudhri Navinbhai J. Asst. Manager (Tech) 18,360 
124 Patel Jaimin V. Asst. Manager (Tech) 21415 
125 Ritulchandra Rathva Asst. Manager (Tech) 17,000 
126 Milinkumar Chaudhary Asst. Manager (Social) 20,196 
127 Chirag Chauhan Asst. Manager (SM) 19,404 
128 Anjara Hardikkumar  Asst. Manager (Social) 19,440 
129 Rathva Rendubhai C Asst. Manager (Social) 19,829 
130 Chaudhari Vimal Asst. Manager (Social) 17,000 
131 Rathva Sanjay  Asst. Manager (Social) 17,000 
132 Mr. Roshan V. Satote Asst. Manager (WQ) 18,700 
133 Ms. Bandana Bunkar Asst. Manager (Geo) 33173 
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134 Mr.Mankar Rathwa Asst. (Admin) 17,820 
135 Mr. Pravin Vasava Coordinator (SM) 20,000 
136 Kashyap R.Brahmbhatt Asst.Manager (Tech.) 21415 
137 Ravindra Purohit Asst (F&A) 17,577 
138 Priyan  N Gandhi Asst (Tech) 21,652 
139 Suresh R.Chauhan Asst. (Admin) 19,293 

Dahod 
140 Mr.Bamaniya Ashish M Asst. Manager (Tech) 27,216 
141 Patel Nikulkumar Jayantibhai Asst.Manager (Tech.) 18,360 
142 Chirag Meer Asst Manager- IEC 19829 
143 Sadik Bhagaliya Asst. Manager (Tech) 20,563 
144 Valiya Sufiyan Bashir Asst. Manager (Tech) 18,360 
145 RAHULKUMAR RAMANBHAI Asst. Manager (Tech) 18,360 
146 Molvi Salman Latif Asst. Manager (Tech) 18,360 
147 Mr.Rahil R.Mistry Asst. Manager (Tech) 18,360 
148 PATEL SURESHBHAI Manager (Social) 30,240 
149  Balram Vasava Dist. Coordinator (SM) 40,824 
150 Jaimin Bhupatsinh Solanki  Asst. Manager  (Social) 20,563 
151 Ajankiya Ashvinbhai  Asst. Manager  (Social) 21,947 
152 CHAUHAN Asst. Manager  (Social) 23,166 
153 Mr.Ajitsinh Chavda Asst. Manager  (Social) 18,360 
154 RANKIT VIRENDRAKUMAR Asst. Manager  (Social) 18,360 
155 Mr.Digvijay Rathod Asst. Manager  (Social) 18,360 
156 Mr. Kanaiyalal M.Vasakle Asst. Manager  (Social) 18,360 
157 Ms.Minaben B.Muniya Asst. Manager  (Social) 18,360 
158 Mr. Nayak Vinodbhai P Asst. Manager (F&A) 25,281 
159 Mr. Salman M. Mansoori Asst (Tech) 20,196 
160 Rajat Jayesh P Asst. (Admin) 21,164 
161 Bhabhor Prabhudas R Office Attendant  13,068 
162 Mr. Gopal P Parmar  Asst. Manager (Social) 20,563 

Dang 
163 Mr. Nikunj M. Patel Manager (Social) 34,776 
164 Gavit Rakesh.K  Asst (Social) 17,820 
165 Patel Rashmikaben Balubhai Asst. Manager (Social) 22,982 
166 Vasant S. Gaikwad Asst. Manager (Tech) 27,410 
167 Prakaskumar R.Solanki Asst. Manager (Tech) 29,272 
168 Smitaben J. Desai Asst. Manager (WQ) 24,853 
169 Mr. Jagdish G Pawar Asst. (Admin) 18630 

Devbhumi Dwarka 
170 Mr.Vipul Gajiya Manager (Social) 34,776 
171 Mr. Arjun S. Zala Asst. Manager (Tech) 20,563 
172 Mr.Mayur Joshi Asst (Tech) 20,832 
173 Mr.Chirag Kathiriya Asst. Manager (Tech) 27,443 
174 Haresh S. Dharecha Asst.Manager (Social) 21,909 
175 Mr.Ashvajeet Vaghela Asst. (Admin) 18,144 
176 Mr. Ravi M. Agesaniya Office Attendant  13068 
177 Ms. Nilesh Bodar Asst.Manager (Social) 22,759 
178 Ms. Vishaka Joshi Asst. Manager (WQ) 20,563 

Gandhinagar 
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179 Mrs. Apeksha Patel Manager (Social) 33,869 
180 Hitesh.J. Parjapati Asst. Manager (Social) 21,773 
181 Mr. Nikunj K Suthar  Asst. Manager (Tech) 29,938 
182 Ms. Mehnaz Memon Asst. Manager (WQ) 20,563 
183  Divyakant Solanki Office Attendant  13856 

Gir Somnath 
184 Alkaben M.Makwana Dist. Coordinator (SM) 35,000 
185  Rambhai L. Galchar Manager (Social) 34,776 
186  Arfatraza R. Sherwani Asst (Tech) 22,620 
187 Mukeshbhai B. Balva Dy. Manager (Tech) 31,577 
188 Kapil G. Bambhaniya Asst Manager (Social) 21,719 
189 Kamaliya Haresh Parbatbhai Asst. Manager (Social) 22,752 
190 Mr. Rambhai S. Khambhala Dy. Manager (Social) 27,821 

Godhara 
191 QASIM IBRAHIM YAYMAN Asst. Manager (Tech) 18,360 
192 Rajesh.N.Parmar Coordinator (SM) 23,000 
193 Sachin Gohil Social Mobilisor 14,500 
194 Imran Bhatuk Asst. (Admin) 16,200 
195 Dashrat Marvadi Office Attendant  11,880 
196 Tarunbhai M Patel Asst. Manager (Tech) 28,577 
197 Ravibhai S Daraji Asst (Tech) 24622 
198 Mr. Rishit G. Soni Asst (Tech) 21,591 
199 Ghentiya Dhaval Harjibhai Asst.Manager (Tech.) 18360 
200  Pratik Suthar Asst. Manager (Tech) 33,145 

Head Office 
201  Jayti P. Vaghela Manager (EST) 65,770 
202  Devang Sharma Manager (D&C) 52,908 
203  Madhubhai L. Der Manager (Social) 50,704 
204  Ayazbhai I Mansuri Manager (F&A) 50,704 
205  Ajay B Upare Dy.Manager (Systems) 43,240 
206  Imran Ujjainwala Dy. Manager (D&C) 49,979 
207  Apurav H. Patel Asst. Manager (Tech) 33,319 
208  Umang Vanzara Asst. Manager (Tech) 33,319 
209 Yash S. Suthar  Asst (Tech) 27,090 
210 Ankita Pandya Dy. Manager (SM) 33,319 
211  Aparna D Joshi DY. Manager (IEC) 31,050 
212  Hardik S Bhut Dy. Manager (F&A) 36,217 
213  Mittal Trivedi Dy.Manager (MIS) 36,217 
214  Sariya Usmani Dy. Manager (HR) 43,481 
215  Krunalsinh Rathod Asst. Manager(RP) 24,840.00 
216 Patel Bhagya N. Asst. Manager (Tech) 21,415 
217 Dhavalkumar K. Patel Dy. Manager (F&A) 35,272 
218  Chirag M. Nanavati Asst. (Admin) 21,730 
219  Krupaben P. Shukla Asst. Manager (Admin) 28,217 
220  Yogesh Solanki Asst. Manager (Legal) 19,829 
221  Chirag Sukhanandi Asst. (Admin) 18,896 
222 Ravindra Rathod Asst. (Admin) 18,896 
223 Pratima P.Vansh Asst. (Admin) 17,496 
224 Suhana S.Kureshi Asst. (Admin) 17,496 
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225  Dinesh A Desai Driver  12,960 
226  Nagji Desai Driver  16,628 
227  Amrat Thakor Driver  16,628 
228  Karan M Dabhi Office Attendant  13,068 
229  Salim G Shaikh Office Attendant  13,856 
230 Lalubhai G. Chaudhari Office Attendant  13,856 
231  Dahyabhai H. Vaghela Office Attendant  15,242 
232  Nimesh Prajapati Office Attendant  15,242 
233 Lalsinh K. Chavda Driver  16,628 
234  Jaspal Singh Driver  16,628 

Jamnagar 
235 Mr. Dushyantsinh Jadeja Dist. Coordinator (SM) 42,336 
236 Mr. Jagdish Vegad Asst (Tech) 21,238 
237 Ms. Amee Gondaliya Asst. Manager (Social) 21,156 
238 Mr. Harshdeepsinh Jadeja Asst. Manager (Social) 22,300 
239 Mr. Jasmin Karangiya Asst. Manager (Social) 21,114 
240 Mr. Nishit P. Lashkari Asst. Manager (WQ) 20,563 
241 Chaitanya J Kotecha  Dy. Manager (F&A) 27,324 
242 Dhvanidevi Jadeja Programme Officer 29160 
243 Mr. Mayur K Jasvani Asst. Manager (Geo) 28,577 
244 Mr.Bhavesh Asst. (Admin) 16,200 
245 Mr.Rafik Bloch Driver 12,960 
246 Mr. Alpesh Khirsariya Asst (Tech) 21,210 

Junagadh 
247 Rahim J. Nayi Manager (Tech) 31,360 
248 Mr. Dineshbhai P. Maheta Manager (Tech) 33,869 
249 Mr. Hrushikeshbhai B. Dy. Manager (Tech) 29,238 
250 Mr. Sanjay Khimani Asst. Manager (Tech) 30,482 
251 Amitkumar M. Rabadiya Asst. Manager (Tech) 30047 
252 Manish K. Akbari Dy.Manager (Social) 25,760 
253 Shaileshkumar V. Pandit Dy.Manager (Social) 27,821 
254 Laxmanbhai A. Pithiya Dy.Manager (Social) 27,821 
255 Ilaben R. Kaila Dist. Coordinator (SM) 35,000 
256 Nikita M. Kansagara Asst. Manager (Social) 21,156 
257 Sangita M. Babariya Asst. Manager (WQ) 22,752 
258 Mahesh. M. Rakholiya Asst. (Admin) 16,200 
259 B. K. Katariya Office Attendant  13856 
260 Mr. Salim M. Admani Asst (F&A) 25607 

Kheda 
261 Rakeshkumar B.Gohel Dist. Coordinator (SM) 35,000 
262 Mr. Dinesh Pateliya Asst. manager (Social) 22,346 
263 Parmar Dixitaben Ravjibhai Asst. Manager (Social) 24879 
264 Ms. Brindaben C. Thakar Asst. Manager (Social) 19809 
265 Shravansingh Rathod Asst. Manager (Geo) 30474 
266 Zikar H Memon Dy. Manager (F&A) 30,840 
267 Mr. Anilkumar M Parmar Asst (F&A) 20786 
268 Mr. Pragnesh I. Pandya Asst (F&A) 21730 
269 Sureshbhai  Vaghala Office Attendant  15242 
270 Jay N Patel Technical Supervisor 17,000 
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271 Alitha Asif M. Asst. Manager (Tech) 18,360 
272 Mr.Naeem Khalpa Asst (Tech) 23,151 
273 Jignesh G Rajput Asst. Manager (Social) 21,338 
274 Ravikant Patel Asst. Manager (Social) 22,752 
275 Tosif Ahmed B Vhora Asst. Manager (Tech) 29,938 

Mahisagar 
276 Mr. Maulesh Hingu Asst. Manager (Tech) 20,800 
277 Vanraj Sodha Parmar Asst (Tech) 28,231 
278 SANGANI VAIBHAVKUMAR B. Asst (F&A) 19,426 
279 Mr. Dashrath Parmar Asst (Tech) 22,738 
280 Bhavik N Prajapati Asst (Tech) 26384 
281 Mr.Patel Parth J Asst (Tech) 24622 
282 Surpalsinh Bariya Asst. Manager (Tech) 20,563 
283 Karamveersinh Sisodiya Asst. Manager (Tech) 22486 
284 Mr. Alpesh J. Parmar Asst (Mech) 24734 
285 Sunnykumar R.Patel Dist. Coordinator (SM) 35,000 
286 Nikunj K Valand Manager (Social) 40563 
287 Patel Janardan Ishwarbhai Asst.Manager (Social) 23,166 
288 Parmar Simon C  Asst.Manager (Social) 20,956 
289 Rathod Mahendrabhai B Asst.Manager (Social) 24160 
290 Patel Hardikkumar Asst.Manager (Social) 23557 
291  Nathalal L Damor Asst.Manager (Social) 23,000 
292 Amit .M.Patel Asst (Social) 21730 
293 Girish Valand Asst. Coordinator (SM) 24627 
294 Neeraj Sharma Asst.Manager (Geo) 30474 
295 Joshi Dineshbhai B Asst. (Admin) 21164 
296 Raval Dineshbhai S Office Attendant  15242 
297 Mr. Mahipal Mahida Asst. Manager (Tech) 29,938 

Mehsana 
298 Mr. Shamrusinh M. Dabhi. Manager (Social) 34,776 
299 Mrs. Kinnariben K. Patel Asst Manager (Social) 21054 
300 Mrs. Jayaben N. Chaudhari Asst Manager (Social) 22,752 
301 Ms. Suhelaben G. Patel Asst Manager (Social) 22,752 
302 Mr.Jigar K Patel Asst. Manager (Social) 21,719 
303 Mr. Ranjeetsinh B. Shaktavat Asst. Manager (F&A) 22,734 
304 Mr. Ketanbhai J. Patel Asst. (Admin) 18,144 
305  Mr. Mehul V. Nayak Office Attendant  13,068 
306 Mr. Dinesh Thakor Office Attendant  13,068 
307 Hardik H. Patel Asst. Manager (Tech) 21415 

Morbi 
308  Maradiya Chirag  Asst (Mech) 25183 
309 Mr. Kirit Barasara Manager (Social) 40563 
310 Mr. Anand Jani Asst. Manager (Social) 20,196 
311 Mr.Vishesh Bhatti Asst. Manager (Social) 21,331 
312 Ms. Rubina Bloch Manager (F&A) 38,159 
313 Mr. Ram Sodhiya Asst. Manager (Social) 24627 
314 Mr. H.H. Humbel Asst. (Admin) 21730 
315 Nishant J. Joshi Dist. Coordinator (SM) 40,824 

Narmada 
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316 Chaudhari Rakesh A. Dist. Coordinator (SM) 40824 
317 Chauhan Bhagirath Asst. Manager (Tech) 18,360 
318 Tarkhala Kanabhai Asst. Manager (Tech) 18,360 
319 Ms. Alpana Tadvi Asst. Manager (Social) 17,000 
320  Bindu V. Deshmukh Asst. Manager (Social) 17,000 
321 Phalguni Vasava Asst. Manager (Social) 17,000 
322 Mala J. Tadvi Asst. Manager (Social) 17,000 
323 Bhagyesh P. Ganava Asst. Manager-Tech 17,000 
324 Jaykumar Vasava Asst. Manager-Tech 17,000 
325 Harshrajsinh Chauhan Asst. Manager-Tech 17,000 
326 Rumanakhatun Pathan Asst. Manager-Tech 19829 
327 Nirav Machhi  Asst. Manager (WQ) 20,196 
328 Baldaniya Maheshbhai Asst. Manager (Tech) 18,360 
329 Niteshbhai Vasava Asst (F&A) 18,733 
330 Neeta j prajapati Asst. (Admin) 17,820 
331 Rajendra Suryavansi Office Attendant  11,880 
332 Arun vasava Office Attendant  11,880 
333 Maheboon chauhan Driver  14,256 
334 Mehfooz Amullah Hatila Asst (Tech) 20242 

Navsari 
335 Pratik H. Patel Dist. Coordinator (SM) 40824 
336  Sureshbhai M. Dhadiya Asst. Manager (Social) 24,881 
337 Ms. Bhavnaben R. Mahla Asst. Manager (Social) 20,563 
338 Shri. Jitesh C. Patel Asst. Manager (Social) 22,752 
339  Shri Dipakbhai R. Patel Dy. Manager  (SM) 27,821 
340 Shri Amit M.Patel Asst. Manager (Tech) 29,885 
341 Madhuben B. Ganvit Asst. Manager (Tech) 29,885 
342 Hina S. Patel Asst. Manager (Tech) 30,470 
343 Mehra Shailesh  Asst. Manager (Tech) 21415 
344 Yogeshbhai G. Jade Dy. Manager (F&A) 30,869 
345  Shri Chetan K. Patel Asst (F&A) 18,162 
346 Shri Bipin M. Patel Asst. Manager (Admin) 21,723 
347 Mr. Kartik J Patel Asst. (Admin) 18,144 
348   Manish G. Patel Office Attendant  13856 

Patan 
349 Manojkumar G.Patel Dist. Coordinator (SM) 35,000 
350 Mr. Kanubhai M. Desai Manager (Social) 33,264 
351 Mr.Rohitbhai N Solanki Asst.Manager (Social) 22,752 
352 Naranbhai T Rajgor Asst.Manager (Social) 24,424 
353 Jayrambhai B Desai Asst. Manager (Social) 23,363 
354 Sohilraj S Joshi Asst. Manager (F&A) 25,424 
355 Vanrajbhai N Thakor Office Attendant  13856 
356 Milan Shukla Asst. Manager WQ) 21,114 
357 Krunalpuri V. Goswami Asst. Manager (Mech) 38151 
358 Mr. Ramesh Desai Driver  12,960 
359 Prakash. R. Parekh Asst. (Admin) 10,800 

Porbandar 
360 Prakash B Attara Manager (Tech) 41,663 
361 Mitesh C Parmar Asst. Manager (Mech) 34225 
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362 Shri Kamlesh Pithiya Asst. Manager (Social) 22,354 
363 Mr. Deepak Kapdi Asst. Manager (F&A) 23,817 

Rajkot 
364 Sanjay. B. Pansuriya Dist. Coordinator (SM) 40824 
365  Vasiyang P. Dangar Manager (Social) 40563 
366  Vipul M.Dervadiya  Assistant (Social) 21730 
367  Munnabhai C. Ajadiya Asst. Co-ordinator 15,850 
368  Hardik Shani Dy. Manager (Tech) 37448 
369  Kamlesh Raval Asst. Co-ordinator 15,000 
370  Bhagyesh Pala Asst (Tech) 27004 
371  Ketan J. Khandeka Dy. Manager (F&A) 33319 
372  Hiren C. Rajpara Asst. Manager (MIS) 24627 
373 Shudhirbhi Bhut Asst. Manager (Mech) 33332 
374  R.G. Kachchhava Office Attendant  15242 
375 Pratik Gadhvi Asst. (Admin) 21164 
376  Amit K. Pirani Driver  16628 
377 Kunjesh D. Pambhar Asst. Manager (WQ) 21,114 
378 Mr. Ajay Joshi Dy. Manager (Tech) 23,310 

Sabarkantha 
379  Gulamhaider M. Sheth Asst. Manager (Tech) 38118 
380 Jaimin J.Patel Asst. Manager (Tech) 21415 
381 Jaydip Patel Asst (Tech) 24740 
382 Anant Parmar Asst. Manager (Tech) 29,403 
383 Mr. Himanshu A. Patel Asst. Manager (Tech) 28,577 
384 Shastri Kishan  Asst. Manager (Tech) 21415 
385 Shirin Vijapura Dist. Coordinator (SM) 43,470 
386 JItu Chudasma Asst. Manager (Social) 23,787 
387 Vijay Prajapati Asst. Manager (Social) 20,563 
388 Ms. Arti Patel Asst. Manager (Social) 22,354 
389 Sarfraj Mansuri Asst. Manager (Social) 22,354 
390 Bhargav Bhatt Asst. Manager (Social) 21,338 
391 Ramji Bharvad Asst. Manager (Social) 23,573 
392 Mr. Sunny S. Panchal Asst (WQ) 18,696 
393 Samir Mansuri Asst. Manager (F&A) 23,115 
394 Mr. Girish Prajapati Asst (F&A) 19,117 
395 Hiren Parmar Asst. Manager (Admin) 20,563 
396 Bharat Nayi Driver  12,960 
397 Sanjay Rabari Office Attendant  13,068 
398  Dhutesh Devani Asst. Manager (Mech) 27,443 

Surat 
399 Solanki Lavji.U  Dist. Coordinator (SM) 35,000 
400 Chaudhari Ketan.B Dy. Manager (Tech) 29,664 
401 Chauhan Kalpesh.T  Asst. Manager (Tech) 28,067 
402 Patel Mamta.V Asst. Manager (Tech) 26,611 
403 Piyush R. Bhuva Asst. Manager (Tech) 29,084 
404 Patel Chinmay.B Asst (Tech) 21,705 
405 Chaitanya  more Asst. Manager (Tech) 28,016 
406 Dhruv S. Majmudar Asst. Manager (Social) 19,834 
407 Jayendra chaudhari Asst. Manager (Social) 20,563 
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408 Patel Avani.B Asst (Social) 17,418 
409 Mr. Apurvkumar D Bhatt Asst (WQ) 18,144 
410 Puvar Prahlad.C  Manager (F&A) 34,595 
411 Patel Kalpesh.P  Asst (F&A) 21,562 
412 Mr. Nirav. Maisuriya Asst. (Admin) 18144 
413 Solanki Mukesh.H Asst. (Admin) 17,820 
414 Kakade Sachin.K Asst (Social) 19,644 
415 Surbhi V. Kaluskar Asst. Manager (Geo) 29912 

Surendranagar 
416 Mr. Sandip Parmar Dy. Manager (Tech) 20,800 
417 Mr. Ghanshyam Bhusadiya Dy.Manager (Social) 33319 
418 Mr. Taxeshkumar B. Mandli Coordinator (SM) 25,600 
419 Mr. Chirag.M.Makwana Asst. Manager (Social) 23557 
420 Mr. Harshadkumar Chavda Asst Manager (Social) 21555 
421 Chetanbhai K.Khandala Asst Manager (Tech.) 19829 
422 Mr. Rajendra Dagli WQ (Supervisor) 12,800 
423 Mr. Hitendra Zala Asst. Manager (Admin) 20,196 
424 Mr. Hitesh Parmar Office Attendant  13,781 
425 Mr. Jatin Dave Driver cum Peon 14256 
426 Mr. Rajesh Dobariya Dy. Co-ordinator (SM) 17,200 
427 Mr.Kantibhai Chotaliya Dy. Manager (Tech) 28,831 
428 Mr. Sardarsing Mori Asst. Manager (F&A) 16,500 

Tapi 
429 Vimesh S. Gamit Dy. Manager (Tech) 28,317 
430 Amit P. Chaudhari Asst. Manager (Tech) 27,225 
431 Mr. Ashish Manani Asst. Manager (Tech) 27,225 
432 Gaurang L. Gajera Asst (Tech) 20,196 
433 Pragnesh Tarpara Asst. Manager (Mech) 27,942 
434 Mr. Arunkumar K Gamit Dist. Coordinator (SM) 35,000 
435 Mr. Pradeepkumar R Gamit Dy. Manager (SM) 27,324 
436 Sarla B. Bariya Asst.Manager (Social) 21,705 
437 Jitendra R. Satote Asst. Manager (Social) 23557 
438 Divyesh R. Mistri Asst. Manager (F&A) 24,216 
439 Shakir N. Saiyed Asst. Manager (F&A) 22535 
440 Vinit Mishra Asst. Manager (Geo) 29912 
441 Prasun T. Gamit Asst. (Admin) 16,200 
442 Ramchandra B. Gamit Office Attendant  11,880 

Vadodara 
443 Mr. Bharat L Viradiya Dist. Coordinator (SM) 47,435 
444 TRAMBADIA JIGAR Asst Manager (Social) 21,909 
445 Bhoi Daxeshkumar Asst Manager (Social) 21,338 
446 Patel Priyankaben Asst Manager (Social) 22,353 
447 Mr. Jignesh T Gandhi Manager (F&A) 40,577 
448 Mr. Snehal A. Christian  Dy. Manager (F&A) 30,203 
449 Mr. Vinod Shreemali Office Attendant  11,880 
450 Mr. Rohan Parmar Asst. (Admin) 18,144 
451 Mr. Dharmendra Jadhav Driver  14,256 
452 Mr. Samir Vohra Asst. Co-ordinator 15,000 
453 Payal Gajjar Asst (Mech) 24734 
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454 Macwan Sachinkumar Asst Manager (Social) 21338 
455 Dipalkumar D Patel Asst. Manager (Geo) 31039 
456 Mr. Dixit L. Varde Asst. Manager (Tech) 29,938 
457 Umar Faruq Memon Asst. Coordinator (SM) 15,850 
458 Daulti Ashfaq  Asst. Manager (Tech) 18,360 
459  Sagar Gorasia Asst. Manager (Tech) 29,272 

Valsad 
460 Sanjay G. Bhoya Dy. Manager (Tech) 30,187 
461 Mahendra M. Patel Asst. Manager (Tech) 29,272 
462 Shetal G. Patel Asst. Manager (Tech) 28,586 
463 Hetal J. Patel  Asst (Tech) 22,216 
464 Jainam S. Sandhani Asst. Manager (Tech) 20,196 
465 Sompura Jaykumar Asst. Manager (Tech) 18360 
466 Punabhai N Rathod Dist. Coordinator (SM) 40824 
467 Rajesh N. Patel  Asst.Manager (Social) 23,684 
468 Shailesh R. Gamit Asst.Manager (Social) 31,024 
469 Niyati S. Desai Asst. Manager (WQ) 22,099 
470 Arunkumar D. Ganvit  Asst. Manager (F&A) 22,828 
471 Sharmila S. Patel Asst (F&A) 18,212 
472 Ishwar R. Patel Office Attendant  13,068 
473 Chhaya K. Tandel Asst. (Admin) 16,200 
474 Pravin I. Tandel  Office Attendant  11,880 
475 Kokila C. Patel Dy. Manager (Social) 27821 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કરણ – ૧૧ 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની  
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મા હતી – ુ તકા(ડ ર ટર ) –વ હવટ  સેલ 
 

મ  અિધકાર ી/ 

કમચાર ીઓ

ુ ંનામ  

 હોદો  એસટ

ડ  કોડ 

ન ં

કચેર   ફકસ  ઇમેલ એ સ  

Ahmedabad 
1 Mubinabanu 

Shaikh 
Manager 

(R&P) 
૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com  

2 Bhikhabhai 
Samabhai 

Rabari 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

3 Mitesh 
Valalnd 

Asst (Tech) ૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

4 Vaibhavi V. 
Mistry 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

5 Payal B Patel Asst. 
Manager 

(Geo) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

6 Mukeshsinh 
Rathod 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

7 Umesh 
M.Dabhi 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

8 . Devanshi D. 
Patel 

Asst. 
Manager 

WQ) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

9 Manish G. 
Manvar 

Asst. 
Manager 
(Admin) 

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

10 Hetal K 
Pandya 

Asst (WQ) ૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 
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11  Satishbhai G. 
Prajapati   

Asst (F&A) ૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

12 Jagdish 
M.Vaghela 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

13 Himmat 
P.Maru 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

14 Ms. Bhavina A 
Vadgama 

Asst (F&A) ૭૯ ૨૬૫૭૪૦૨૫ ૨૬૫૭૫૭૧૯ ahmedabad.dwsc@gmail.com 

Amreli 

15 Nikunj D. 
Kalkani 

Asst (Tech)       amreli.dwsc@gmail.com 

16 Parth Joshi Asst (Tech) ૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

17 Bhavin 
Rafaliya 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

18 Jagdish 
.J.Dharajiya 

Dy. Manager 
(Social) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

19 M.R.Dangar Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

20 Mehul 
.M.Khut 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

21 Tushar Mehta Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

22 Hamabhai.M.
Baladaniya 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

23 Manish 
.R.Vyas 

Asst. 
(Admin) 

૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

24 Ashok 
G.Jodhani 

Asst (F&A) ૨૭૯૨ ૨૨૮૧૨૦ ૨૨૮૧૨૦ amreli.dwsc@gmail.com 

Anand 

25 Sanjay D. 
Tank 

Coordinator 
(SM) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

26 Viral.S Patel Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

27 Shaishav 
Prajapati 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 
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28 Manisha H. 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

29 Yogesh N. 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

30 Ushaben P. 
Patelia 

Asst (Social) ૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

31 Makbul 
Pathan 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

32 Hemali Trivedi Asst (F&A) ૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

33 Abdulkadir 
Shaikh 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

34 Tarun R. 
Chauhan 

Driver ૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

35 Arun K. Rohit Office 
Attendant 

૨૬૯૨ ૨૬૬૩૩૦ ૨૬૬૩૩૦ anand.dwsc@gmail.com 

Arvalli 

36 PATEL 
KRUNALBHAI 

Y. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

37 PATEL 
SIDDHARTH R. 

Asst (Tech) ૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

38 PATEL ALKESH 
R. 

Asst (Tech) ૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

39 PRAJAPATI 
HARSH M. 

Asst (Tech) ૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

40 Parth 
Chaudhary 

Asst (Tech) ૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

41 SOLANKI 
KAILASHBEN 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

42 PATEL 
ARVINDKUMA

R J 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

43 Patel 
Hemantkuma
r Jasvantbhai 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

44 KishanKumar 
Patel 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

45 Kalpesh 
Valand 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 
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46 AMIN 
KALPESHKUM

AR B. 

Asst. 
(Admin) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

47 Mihir N 
Prajapati 

Office 
Attendant 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

48 Rajesh 
D.Tiwari 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

49 Mr. Brijjesh V. 
Limbani 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૪ ૨૪૬૦૩૧ - arvalli.dwsu@gmail.com 

  Banaskantha 

50 Baldev 
Chauhan 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

51 Varun R 
Parmar 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

52 Kevalkumar 
D. Prajapti 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

53 Brijesh B. 
patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

54 Nipun D. Patel Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

55 Mayur k Joshi Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

56  Navin G Patel Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

57 Chaudhri 
Navinkumar 

S. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

58 Chaudhri 
Ashok 

Harsangbhai 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

59 Mayur D 
Prajapati 

Asst (Tech) ૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

60  
Siddikahmedk
han J Lohani 

Asst (Tech) ૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

61 Sandip V. 
Modi 

Asst (Tech) ૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 
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62  Bhavik C 
Patel 

Asst (Tech) ૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

63 Mr.Krunalbha
i H Patel 

Manager 
(Social) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

64 Mr.Ashish B 
Patel 

Dy. Manager 
(SM) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

65 Mr.Ramesh M 
Ilasariya 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

66 Mr.Khushal L 
Soni 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

67 Mr.Piyush R 
Gadhvi 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

68 Mr.Kirti J 
Goswami 

Asst (SM) ૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

69 Shri Devram 
U. Chauhan 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

70  Daxsha P 
Gohil 

Asst. 
(Admin) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

71 Mr Prakash I 
Solanki 

Office 
Attendant  

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

72 Mr. 
Premajibhai S. 

Chaudhari. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

73 Nikul R Raval Asst (F&A) ૨૭૪૨ ૨૫૦૦૬૧ ૨૫૦૦૬૧ banaskantha.dwsc@gmail.com 

  Bharuch 

74 Mr.  Sursinh.N 
Vasava 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

75 Mr. Chirag 
Bhimmani 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

76 Paras 
Padaliya 

Asst (Tech) ૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

77 Ms. Damini 
Limbachiya  

Asst (Tech) ૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

78 Mr. 
Kamlesh.R.Sin

dha 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

79 BHAGAT 
LALITKUMAR 
RAMJIBHAI 

Asst 
Manager-

Social 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 
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80 Mr. 
Shailesh.L.Vir

adiya  

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

82 Mayuri V. 
Rana 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

83 Mr. Bhojabhai 
R. Ram 

Asst (F&A) ૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

84 Mr. Shoeb I 
Bhagalia 

Asst. 
Manager 

(D&C) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

85 Mr. 
Hemendrasin
h V. Gadhavi 

Dy. Manager 
(Social) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

86  
Mahendra.K.K

oli 

Office 
Attendant  

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

87 Ranjit P 
Solanki 

Coordinator 
(SM) 

૨૬૪૨ ૨૬૦૮૮૫ ૨૬૦૮૮૫ dwsc.bharuch@gmail.com 

Bhavnagar 

88 Mr. Vipul 
Patel 

Manager 
(Tech)  

૨૭૮ ૨૫૭૦૯૮૭ ૨૫૬૦૮૧૧ bhavnagar.dwsc@gmail.com 

89 Shri 
Mehulbhai D. 

Kuvadiya 

Asst. 
Manager 
(Mech) 

૨૭૮ ૨૫૭૦૯૮૭ ૨૫૬૦૮૧૧ bhavnagar.dwsc@gmail.com 

90 Mr. Dipakbhai 
L. Rathod 

Asst (Mech) ૨૭૮ ૨૫૭૦૯૮૭ ૨૫૬૦૮૧૧ bhavnagar.dwsc@gmail.com 

91 PARMAR 
VIJAYBHAI 

BATUKBHAI 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૮ ૨૫૭૦૯૮૭ ૨૫૬૦૮૧૧ bhavnagar.dwsc@gmail.com 

92 Mr. Natubhai 
K. Vagh   

Asst. 
Manager 
(Admin) 

૨૭૮ ૨૫૭૦૯૮૭ ૨૫૬૦૮૧૧ bhavnagar.dwsc@gmail.com 

  Bhuj 

93 Chad Harilal 
Bhimji 

Asst.Manage
r (Tech.) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

94 Patel Hiren 
Babulal 

Asst.Manage
r (Tech.) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

95 Shri Mulji D. 
Gadhvi 

Asst (Tech) ૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

96 Ravibhai Dave Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 
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97 Ms. Dimple 
Shah 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

98 Shri Arvind 
Ramji Parmar 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

99 Shri Kanaiya 
M. Gor 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

100 PARMAR 
BHARATKUM

AR 
BHAVANBHAI 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

101 Kamlesh S. 
Sadhu 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

102 Mr. Devatbhai 
J. Vala 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

103 Mr. Avinash 
Goswami 

Asst. 
Manager 

(Geo) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

104 Ms. Rita 
Bijlani 

Dy. Manager 
(F&A) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

105  Hardik T. 
Dholakia 

 Manager 
(Admin) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

106 Shri Bhavesh 
Gor 

Asst. 
Manager 
(Admin) 

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

107 Shri Pachan 
M. Rabari 

Driver  ૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

108 Shri Abdulla 
R. Sumra 

Driver  ૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

109 Shri Tausif A. 
Sumra 

Office 
Attendant  

૨૮૩૨ ૨૨૬૮૭૦ ૨૨૬૮૭૦ kachchh.dwsu@gmail.com 

  Botad 

110 Umesh 
M.Koradia 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

111 Ashish 
Dadhaniya 

Manager 
(Social) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

112 Mukeshbhai.R
. Mangukiya 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 
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113  Vishalbhai 
Kanubhai 
Olakiya 

Office 
Attendant 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

114 Rajubhai 
Parmar 

Asst. 
(Admin) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

115 Mr. Amit R. 
Solanki 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

116 Mr. Vipul P. 
Solanki 

DY. 
Manager-

(Tech) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

117 Hemant Bar Dy. Manager 
(Social) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

118 Mr. 
Hiteshbhai J. 

Rao 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૪૯ ૨૯૪૨૯૫ ૨૯૪૨૯૫ botad.dwsu@gmail.com 

  Chottaudepur 

119 Keyur D. 
Nayak 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

120 Mr.Anandsinh 
Pawar 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

121 Mr. 
Nirmalkumar 

Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

122 Parth Thakor Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

123 Chaudhri 
Navinbhai J. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

124 Patel Jaimin 
V. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

125 Ritulchandra 
Rathva 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

126 Milinkumar 
Chaudhary 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

127 Chirag 
Chauhan 

Asst. 
Manager 

(SM) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

128 Anjara 
Hardikkumar 

Asst. 
Manager 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 
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(Social) 

 

129 Rathva 
Rendubhai  

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 

Chhotaudepur.dwsu@gmail.com ૨૪૨૯૩૩ 

130 Chaudhari 
Vimal 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

131 Rathva Sanjay  Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

132 Roshan V. 
Satote 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

133 Bandana 
Bunkar 

Asst. 
Manager 

(Geo) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

134 Mr.Mankar 
Rathwa 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

135 Pravin Vasava Coordinator 
(SM) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

136 Kashyap 
R.Brahmbhatt 

Asst.Manage
r (Tech.) 

૨૬૬૪ 

 

૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

137 Ravindra 
Purohit 

Asst (F&A) ૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

138 Priyan  N 
Gandhi 

Asst (Tech) ૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

139 Suresh 
R.Chauhan 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૬૪ ૨૪૨૯૩૩ ૨૪૨૯૩૩ 
Chhotaudepur.dwsu@gmail.com 

  Dahod 

140 Mr.Bamaniya 
Ashish M 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

141 Patel 
Nikulkumar 
Jayantibhai 

Asst.Manage
r (Tech.) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 
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142 Chirag Meer Asst 
Manager- 

IEC 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

143 Sadik 
Bhagaliya 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

144 Valiya Sufiyan 
Bashir 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

145 RAHULKUMA
R 

RAMANBHAI 
BHABHOR 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 

dahod.dwsc@gmail.com 

146 Molvi Salman 
Latif 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

147 Mr.Rahil 
R.Mistry 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

148 PATEL 
SURESHBHAI 

Manager 
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

149  Balram 
Vasava 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 

dahod.dwsc@gmail.com 

150 Jaimin 
Bhupatsinh 

Solanki  

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 

dahod.dwsc@gmail.com 

151 Ajankiya 
Ashvinbhai  

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

152 CHAUHAN 
DHARMENDR

ABHAI 
BHIMABHAI 

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 

dahod.dwsc@gmail.com 

153 Mr.Ajitsinh 
Chavda 

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

154 RANKIT 
VIRENDRAKU

MAR JOSHI 

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 

dahod.dwsc@gmail.com 

155 Mr.Digvijay 
Rathod 

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 



46 
 

156 Mr. 
Kanaiyalal 
M.Vasakle 

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

157 Ms.Minaben 
B.Muniya 

Asst. 
Manager  
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

158 Mr. Nayak 
Vinodbhai P 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

159 Mr. Salman 
M. Mansoori 

Asst (Tech) ૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

160 Rajat Jayesh P Asst. 
(Admin) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

161 Bhabhor 
Prabhudas R 

Office 
Attendant  

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

162 Mr. Gopal P 
Parmar  

Asst. 
Manager 
(Social) 

૦૨૬૭

૩- 

૨૪૨૧૬૫ - 
dahod.dwsc@gmail.com 

  Dang 

163 Mr. Nikunj M. 
Patel 

Manager 
(Social) 

૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ 
dangs.dwsc@gmail.com 

164 Gavit 
Rakesh.K  

Asst (Social) ૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ dangs.dwsc@gmail.com 

165 Patel 
Rashmikaben 

Balubhai 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ 
dangs.dwsc@gmail.com 

166 Vasant S. 
Gaikwad 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ 
dangs.dwsc@gmail.com 

167 Prakaskumar 
R.Solanki 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ 
dangs.dwsc@gmail.com 

168 Smitaben J. 
Desai 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ 
dangs.dwsc@gmail.com 

169 Mr. Jagdish G 
Pawar 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૩૧ ૨૨૧૧૪૪ ૨૨૦૩૧૩ 
dangs.dwsc@gmail.com 

  Devbhumi Dwarka 

170 Mr.Vipul 
Gajiya 

Manager 
(Social) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

171 Mr. Arjun S. 
Zala 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 



47 
 

173 Mr.Mayur 
Joshi 

Asst (Tech) ૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

174 Mr.Chirag 
Kathiriya 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

175 Haresh S. 
Dharecha 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

176 Mr.Ashvajeet 
Vaghela 

Asst. 
(Admin) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

177 Mr. Ravi M. 
Agesaniya 

Office 
Attendant  

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

178 Ms. Nilesh 
Bodar 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

179 Ms. Vishaka 
Joshi 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૮૩૩ ૨૩૭૪૧૦ - 
dbd.dwsu@gmail.com 

  Gandhinagar 

180 Mrs. Apeksha 
Patel 

Manager 
(Social) 

- - - gandhinagar.dwscwasmo@gmail.
com 

181 Hitesh.J. 
Parjapati 

Asst. 
Manager 
(Social) 

- - - gandhinagar.dwscwasmo@gmail.
com 

182 Mr. Nikunj K 
Suthar  

Asst. 
Manager 

(Tech) 

- - - gandhinagar.dwscwasmo@gmail.
com 

183 Ms. Mehnaz 
Memon 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

- - - gandhinagar.dwscwasmo@gmail.
com 

184  Divyakant 
Solanki 

Office 
Attendant  

- - - gandhinagar.dwscwasmo@gmail.
com 

  GirSomnath 

185 Alkaben 
M.Makwana 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 

girsomnath.dwsu@gmail.com 

186  Rambhai L. 
Galchar 

Manager 
(Social) 

૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 
girsomnath.dwsu@gmail.com 

187  Arfatraza R. 
Sherwani 

Asst (Tech) ૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 
girsomnath.dwsu@gmail.com 

188 Mukeshbhai 
B. Balva 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 
girsomnath.dwsu@gmail.com 

189 Kapil G. 
Bambhaniya 

Asst 
Manager 
(Social) 

૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 
girsomnath.dwsu@gmail.com 
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190 Kamaliya 
Haresh 

Parbatbhai 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 
girsomnath.dwsu@gmail.com 

191 Mr. Rambhai 
S. Khambhala 

Dy. Manager 
(Social) 

૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૯ - 
girsomnath.dwsu@gmail.com 

  Godhara 

192 QASIM 
IBRAHIM 
YAYMAN 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

193 Rajesh.N.Par
mar 

Coordinator 
(SM) 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

194 Sachin Gohil Social 
Mobilisor 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

195 Imran Bhatuk Asst. 
(Admin) 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - panchmahal.dwsc@gmail.com 

196 Dashrat 
Marvadi 

Office 
Attendant  

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

197 Tarunbhai M 
Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

198 Ravibhai S 
Daraji 

Asst (Tech) ૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - panchmahal.dwsc@gmail.com 

199 Mr. Rishit G. 
Soni 

Asst (Tech) ૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - panchmahal.dwsc@gmail.com 

200 Ghentiya 
Dhaval 

Harjibhai 

Asst.Manage
r (Tech.) 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

201  Pratik Suthar Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - 
panchmahal.dwsc@gmail.com 

202 Ankur J Patel Asst (Mech) ૨૬૭૨ ૨૪૦૦૬૭ - panchmahal.dwsc@gmail.com 

Head Office 

203  Jayti P. 
Vaghela 

Manager 
(EST) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ hrd@wasmo.org / 
admin.wasmo@gmail.com 

204  Devang 
Sharma 

Manager 
(D&C) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ iec.wasmo@gmail.com 

205  Madhubhai 
L. Der 

Manager 
(Social) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

206  Ayazbhai I 
Mansuri 

Manager 
(F&A) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
finance.wasmo@gmail.com 

207  Ajay B 
Upare 

Dy.Manager 
(Systems) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
mis.wasmo@gmail.com 

208  Imran 
Ujjainwala 

Dy. Manager 
(D&C) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ iec.wasmo@gmail.com 
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209  Apurav H. 
Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

210  Umang 
Vanzara 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

211 Yash S. 
Suthar  

Asst (Tech) ૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ nrdwp.wasmo@gmail.com 

212 Ankita 
Pandya 

Dy. Manager 
(SM) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

213  Aparna D 
Joshi 

DY. Manager 
(IEC) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ iec.wasmo@gmail.com 

214  Hardik S 
Bhut 

Dy. Manager 
(F&A) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
finance.wasmo@gmail.com 

215  Mittal 
Trivedi 

Dy.Manager 
(MIS) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
mis.wasmo@gmail.com 

216  Sariya 
Usmani 

Dy. Manager 
(HR) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
hrd@wasmo.org 

217  Krunalsinh 
Rathod 

Asst. 
Manager(RP) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

218 Patel Bhagya 
N. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

219 Dhavalkumar 
K. Patel 

Dy. Manager 
(F&A) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
finance.wasmo@gmail.com 

220  Chirag M. 
Nanavati 

Asst. 
(Admin) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

221  Krupaben P. 
Shukla 

Asst. 
Manager 
(Admin) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
nrdwp.wasmo@gmail.com 

222  Yogesh 
Solanki 

Asst. 
Manager 

(Legal) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
legal.wasmo@gmail.com 

223  Chirag 
Sukhanandi 

Asst. 
(Admin) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ 
iec.wasmo@gmail.com 

224 Ravindra 
Rathod 

Asst. 
(Admin) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

225 Pratima 
P.Vansh 

Asst. 
(Admin) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ hrd@wasmo.org  

226 Suhana 
S.Kureshi 

Asst. 
(Admin) 

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ finance.wasmo@gmail.com 

227  Dinesh A 
Desai 

Driver  ૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

228  Nagji Desai Driver  ૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 
229  Amrat Driver  ૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 
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Thakor 

230  Karan M 
Dabhi 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

231  Salim G 
Shaikh 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

232 Lalubhai G. 
Chaudhari 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

233  Dahyabhai 
H. Vaghela 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

234  Nimesh 
Prajapati 

Office 
Attendant  

૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

235 Lalsinh K. 
Chavda 

Driver  ૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 

236  Jaspal Singh Driver  ૭૯ ૨૩૨૪૭૧૭૦ ૨૩૨૪૭૪૮૫ admin.wasmo@gmail.com 
  Jamnagar 

237 Mr. 
Dushyantsin

h Jadeja 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

238 Mr. Jagdish 
Vegad 

Asst (Tech) ૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

239 Ms. Amee 
Gondaliya 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

240 Mr. 
Harshdeepsi

nh Jadeja 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 

cmsu.jam@gmail.com 

241 Mr. Jasmin 
Karangiya 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

242 Mr. Nishit P. 
Lashkari 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

243 Chaitanya J 
Kotecha  

Dy. Manager 
(F&A) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

244 Dhvanidevi 
Jadeja 

Programme 
Officer 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

245 Mr. Mayur K 
Jasvani 

Asst. 
Manager 

(Geo) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

246 Mr.Bhavesh 
Mandviyapar

mar 

Asst. 
(Admin) 

૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 
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247 Mr.Rafik 
Bloch 

Driver ૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - cmsu.jam@gmail.com 

248 Mr. Alpesh 
Khirsariya 

Asst (Tech) ૨૮૮ ૨૭૧૨૪૭૬ - 
cmsu.jam@gmail.com 

  Junagadh 

249 Rahim J. Nayi Manager 
(Tech) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ jdh.dwsu@gmail.com 

250 Mr. 
Dineshbhai 
P. Maheta 

Manager 
(Tech) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

251 Mr. 
Hrushikeshb

hai B. 
Pancholi 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

252 Mr. Sanjay 
Khimani 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

253 Amitkumar 
M. Rabadiya 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

254 Manish K. 
Akbari 

Dy.Manager 
(Social) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

255 Shaileshkum
ar V. Pandit 

Dy.Manager 
(Social) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

256 Laxmanbhai 
A. Pithiya 

Dy.Manager 
(Social) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

257 Ilaben R. 
Kaila 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

258 Nikita M. 
Kansagara 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

259 Sangita M. 
Babariya 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

260 Mahesh. M. 
Rakholiya 

Asst. 
(Admin) 

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

261 B. K. 
Katariya 

Office 
Attendant  

૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

262 Mr. Salim M. 
Admani 

Asst (F&A) ૨૮૫ ૨૬૫૪૧૦૫ ૨૬૫૪૧૦૫ 
jdh.dwsu@gmail.com 

  Kheda 

263 Rakeshkuma
r B.Gohel 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 
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264 Mr. Dinesh 
Pateliya 

Asst. 
manager 
(Social) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

265 Parmar 
Dixitaben 
Ravjibhai 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

266 Ms. 
Brindaben C. 

Thakar 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

265 Shravansingh 
Rathod 

Asst. 
Manager 

(Geo) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

266 Zikar H 
Memon 

Dy. Manager 
(F&A) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

267 Mr. 
Anilkumar M 

Parmar 

Asst (F&A) ૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

268 Mr. Pragnesh 
I. Pandya 

Asst (F&A) ૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

269 Sureshbhai  
Vaghala 

Office 
Attendant  

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

270 Jay N Patel Technical 
Supervisor 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

271 Alitha Asif 
M. 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

272 Mr.Naeem 
Khalpa 

Asst (Tech) ૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ kheda.dwsc@gmail.com 

273 Jignesh G 
Rajput 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

274 Ravikant 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

275 Tosif Ahmed 
B Vhora 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૮ ૨૫૫૧૬૫૮ ૨૫૬૨૯૭૨ 
kheda.dwsc@gmail.com 

  Mahisagar 

276 Mr. Maulesh 
Hingu 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

277 Vanraj Sodha 
Parmar 

Asst (Tech) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

278 SANGANI 
VAIBHAVKU

MAR B. 

Asst (F&A) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 

mahisagar.dwsu@gmail.com 
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279 Mr. Dashrath 
Parmar 

Asst (Tech) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

280 Bhavik N 
Prajapati 

Asst (Tech) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

281 Mr.Patel 
Parth J 

Asst (Tech) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - mahisagar.dwsu@gmail.com 

282 Surpalsinh 
Bariya 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

283 Karamveersi
nh Sisodiya 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

284 Mr. Alpesh J. 
Parmar 

Asst (Mech) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

285 Sunnykumar 
R.Patel 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 

mahisagar.dwsu@gmail.com 

286 Nikunj K 
Valand 

Manager 
(Social) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

287 Patel 
Janardan 

Ishwarbhai 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

288 Parmar 
Simon C  

Asst.Manage
r (Social) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

289 Rathod 
Mahendrabh

ai B 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

290 Patel 
Hardikkumar 
Ranchodbhai 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 

mahisagar.dwsu@gmail.com 

291  Nathalal L 
Damor 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

292 Amit 
.M.Patel 

Asst (Social) ૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - mahisagar.dwsu@gmail.com 

293 Girish Valand Asst. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 

mahisagar.dwsu@gmail.com 

294 Neeraj 
Sharma 

Asst.Manage
r (Geo) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

295 Joshi 
Dineshbhai B 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

296 Raval 
Dineshbhai S 

Office 
Attendant  

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 
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297 Mr. Mahipal 
Mahida 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૭૪ ૨૫૦૪૭૧ - 
mahisagar.dwsu@gmail.com 

  Mehsana 

298 Mr. 
Shamrusinh 
M. Dabhi. 

Manager 
(Social) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

299 Mrs. 
Kinnariben K. 

Patel 

Asst 
Manager 
(Social) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

300 Mrs. Jayaben 
N. Chaudhari 

Asst 
Manager 
(Social) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

301 Ms. 
Suhelaben G. 

Patel 

Asst 
Manager 
(Social) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

302 Mr.Jigar K 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

303 Mr. 
Ranjeetsinh 
B. Shaktavat 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

304 Mr. 
Ketanbhai J. 

Patel 

Asst. 
(Admin) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

305  Mr. Mehul 
V. Nayak 

Office 
Attendant  

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

306 Mr. Dinesh 
Thakor 

Office 
Attendant  

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

307 Hardik H. 
Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૬૨ ૨૨૫૬૭૭ ૨૨૫૩૭૫/૪૫ 
mehsana.dwsc@gmail.com 

  Morbi 

308  Maradiya 
Chirag  

Asst (Mech) ૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - morbi.dwsu@gmail.com 

309 Mr. Kirit 
Barasara 

Manager 
(Social) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - 
morbi.dwsu@gmail.com 

310 Mr. Anand 
Jani 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - 
morbi.dwsu@gmail.com 

311 Mr.Vishesh 
Bhatti 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - 
morbi.dwsu@gmail.com 

312 Ms. Rubina 
Bloch 

Manager 
(F&A) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - morbi.dwsu@gmail.com 
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313 Mr. Ram 
Sodhiya 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - 
morbi.dwsu@gmail.com 

314 Mr. H.H. 
Humbel 

Asst. 
(Admin) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - morbi.dwsu@gmail.com 

315 Nishant J. 
Joshi 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૨૨ ૨૨૦૦૨૯ - 

morbi.dwsu@gmail.com 

  Narmada 

316 Chaudhari 
Rakesh A. 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

317 Chauhan 
Bhagirath 

Bhupatbhai 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

318 Tarkhala 
Kanabhai 

Parbatbhai 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

319 Ms. Alpana 
Tadvi 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

320  Bindu V. 
Deshmukh 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

321 Phalguni 
Vasava 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

322 Mala J. Tadvi Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

323 Bhagyesh P. 
Ganava 

Asst. 
Manager-

Tech 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

324 Jaykumar 
Vasava 

Asst. 
Manager-

Tech 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

325 Harshrajsinh 
Chauhan 

Asst. 
Manager-

Tech 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

326 Rumanakhat
un Pathan 

Asst. 
Manager-

Tech 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

327 Nirav Machhi  Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 
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328 Baldaniya 
Maheshbhai 
Dhanabhai 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

329 Niteshbhai 
Vasava 

Asst (F&A) ૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

330 Neeta j 
prajapati 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ narmada.dwsc@gmail.com 

331 Rajendra 
Suryavansi 

Office 
Attendant  

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

332 Arun vasava Office 
Attendant  

૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

333 Maheboon 
chauhan 

Driver  ૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

334 Mehfooz 
Amullah 

Hatila 

Asst (Tech) ૨૬૪૦ ૨૨૧૦૯૦ ૨૧૧૦૦૭ 
narmada.dwsc@gmail.com 

  Navsari 

335 Pratik H. 
Patel 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

336  Sureshbhai 
M. Dhadiya 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

337 Ms. 
Bhavnaben 

R. Mahla 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

338 Shri. Jitesh C. 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

339  Shri 
Dipakbhai R. 

Patel 

Dy. Manager  
(SM) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

340 Shri Amit 
M.Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

341 Madhuben B. 
Ganvit 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

342 Hina S. Patel Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

343 Mehra 
Shailesh  

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

344 Yogeshbhai 
G. Jade 

Dy. Manager 
(F&A) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 
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345  Shri Chetan 
K. Patel 

Asst (F&A) ૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

346 Shri Bipin M. 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Admin) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

347 Mr. Kartik J 
Patel 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - Navsari.dwsc@gmail.com 

348   Manish G. 
Patel 

Office 
Attendant  

૨૬૩૭ ૨૩૨૨૪૦ - 
Navsari.dwsc@gmail.com 

  Patan 

349 Manojkumar 
G.Patel 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

350 Mr. 
Kanubhai M. 

Desai 

Manager 
(Social) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

351 Mr.Rohitbhai 
N Solanki 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

352 Naranbhai T 
Rajgor 

Asst.Manage
r (Social) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

353 Jayrambhai 
B Desai 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

354 Sohilraj S 
Joshi 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

355 Vanrajbhai N 
Thakor 

Office 
Attendant  

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

356 Milan Shukla Asst. 
Manager 

WQ) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

357 Krunalpuri V. 
Goswami 

Asst. 
Manager 
(Mech) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

358 Mr. Ramesh 
Desai 

Driver  ૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ patan.cmsu@gmail.com 

359 Prakash. R. 
Parekh 

Asst. 
(Admin) 

૨૭૬૬ ૨૨૩૮૭૮ ૨૨૩૮૭૮ 
patan.cmsu@gmail.com 

  Porbandar 

360 Prakash B 
Attara 

Manager 
(Tech) 

૨૮૬ ૨૨૪૫૬૩૩ ૨૨૪૭૫૦૬ porbandar.dwsc@gmail.com 

361 Mitesh C 
Parmar 

Asst. 
Manager 
(Mech) 

૨૮૬ ૨૨૪૫૬૩૩ ૨૨૪૭૫૦૬ 
porbandar.dwsc@gmail.com 

362 Shri Kamlesh 
Pithiya 

Asst. 
Manager 

૨૮૬ ૨૨૪૫૬૩૩ ૨૨૪૭૫૦૬ 
porbandar.dwsc@gmail.com 
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(Social) 

363 Mr. Deepak 
Kapdi 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૮૬ ૨૨૪૫૬૩૩ ૨૨૪૭૫૦૬ 
porbandar.dwsc@gmail.com 

 
Rajkot 

364 Sanjay. B. 
Pansuriya 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

365  Vasiyang P. 
Dangar 

Manager 
(Social) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

366  Vipul 
M.Dervadiya  

Assistant 
(Social) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

367  Munnabhai 
C. Ajadiya 

Asst. Co-
ordinator 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

368  Hardik Shani Dy. Manager 
(Tech) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

369  Kamlesh 
Raval 

Asst. Co-
ordinator 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

370  Bhagyesh 
Pala 

Asst (Tech) ૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ rajkot.dwsc@gmail.com 

371  Ketan J. 
Khandeka 

Dy. Manager 
(F&A) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

372  Hiren C. 
Rajpara 

Asst. 
Manager 

(MIS) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

373 Shudhirbhi 
Bhut 

Asst. 
Manager 
(Mech) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

374  R.G. 
Kachchhava 

Office 
Attendant  

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

375 Pratik 
Gadhvi 

Asst. 
(Admin) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ rajkot.dwsc@gmail.com 

376  Amit K. 
Pirani 

Driver  ૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ rajkot.dwsc@gmail.com 

377 Kunjesh D. 
Pambhar 

Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

378 Mr. Ajay 
Joshi 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૮૧ ૨૫૬૩૨૭૫ ૨૫૬૩૨૭૫ 
rajkot.dwsc@gmail.com 

  Sabarkantha 

379  
Gulamhaider 

M. Sheth 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  
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380 Jaimin 
J.Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

381 Jaydip Patel Asst (Tech) ૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - sabarkantha.dwsc@gmail.com  

382 Anant 
Parmar 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

383 Mr. 
Himanshu A. 

Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

384 Shastri 
Kishan  

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

385 Shirin 
Vijapura 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 

sabarkantha.dwsc@gmail.com  

386 JItu 
Chudasma 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

387 Vijay 
Prajapati 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

388 Ms. Arti 
Patel 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

389 Sarfraj 
Mansuri 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

390 Bhargav 
Bhatt 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

391 Ramji 
Bharvad 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

392 Mr. Sunny S. 
Panchal 

Asst (WQ) ૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

393 Samir 
Mansuri 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

394 Mr. Girish 
Prajapati 

Asst (F&A) ૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

395 Hiren Parmar Asst. 
Manager 
(Admin) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

396 Bharat Nayi Driver  ૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - sabarkantha.dwsc@gmail.com  

397 Sanjay 
Rabari 

Office 
Attendant  

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  
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398  Dhutesh 
Devani 

Asst. 
Manager 
(Mech) 

૨૭૭૨ ૨૯૧૧૫૨ - 
sabarkantha.dwsc@gmail.com  

  Surat 

399 Solanki 
Lavji.U  

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ surat.dwsc@gmail.com  

400 Chaudhari 
Ketan.B 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

401 Chauhan 
Kalpesh.T  

Asst. Manager 
(Tech) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

402 Patel 
Mamta.V 

Asst. Manager 
(Tech) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

403 Piyush R. 
Bhuva 

Asst. Manager 
(Tech) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

404 Patel 
Chinmay.B 

Asst (Tech) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

405 Chaitanya  
more 

Asst. Manager 
(Tech) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

406 Dhruv S. 
Majmudar 

Asst. Manager 
(Social) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 

surat.dwsc@gmail.com  

407 Jayendra 
chaudhari 

Asst. Manager 
(Social) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

408 Patel Avani.B Asst (Social) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

409 Mr. 
Apurvkumar 

D Bhatt 

Asst (WQ) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

410 Puvar 
Prahlad.C 

 Manager 
(F&A) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

411 Patel 
Kalpesh.P  

Asst (F&A) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

412 Mr. Nirav. 
Maisuriya 

Asst. (Admin) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

413 Solanki 
Mukesh.H 

Asst. (Admin) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

414 Kakade Asst (Social) ૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮ surat.dwsc@gmail.com  
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Sachin.K ૭ 

415 Surbhi V. 
Kaluskar 

Asst. Manager 
(Geo) 

૨૬૧ ૨૭૮૨૦૮૭ ૨૭૮૨૦૮

૭ 
surat.dwsc@gmail.com  

  Surendranagar 

416 Mr. Sandip 
Parmar 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

417 Mr. 
Ghanshyam 
Bhusadiya 

Dy.Manager 
(Social) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

418 Mr. 
Taxeshkumar 

B. Mandli 

Coordinator 
(SM) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

419 Mr. 
Chirag.M.Ma

kwana 

Asst. Manager 
(Social) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

420 Mr. 
Harshadkum

ar Chavda 

Asst Manager 
(Social) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

421 Chetanbhai 
K.Khandala 

Asst Manager 
(Tech.) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

422 Mr. Rajendra 
Dagli 

WQ 
(Supervisor) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

423 Mr. Hitendra 
Zala 

Asst. Manager 
(Admin) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

424 Mr. Hitesh 
Parmar 

Office 
Attendant  

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

425 Mr. Jatin 
Dave 

Driver cum 
Peon 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

426 Mr. Rajesh 
Dobariya 

Dy. Co-
ordinator (SM) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

427 Mr.Kantibhai 
Chotaliya 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

428 Mr. 
Sardarsing 

Mori 

Asst. Manager 
(F&A) 

૨૭૫૨ ૨૨૭૦૧૪ ૨૨૭૦૧૪ 
surendranagar.dwsc@gmail.com  

  Tapi 

429 Vimesh S. 
Gamit 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

430 Amit P. 
Chaudhari 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 
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431 Mr. Ashish 
Manani 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

432 Gaurang L. 
Gajera 

Asst (Tech) ૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - tapi.dwsc@gmail.com 

433 Pragnesh 
Tarpara 

Asst. 
Manager 

(Mech) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

434 Mr. Arunkumar 
K Gamit 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 

tapi.dwsc@gmail.com 

435 Mr. 
Pradeepkumar 

R Gamit 

Dy. Manager 
(SM) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 

tapi.dwsc@gmail.com 

436 Sarla B. Bariya Asst.Manag
er (Social) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

437 Jitendra R. 
Satote 

Asst. 
Manager 
(Social) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

438 Divyesh R. 
Mistri 

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

439 Shakir N. Saiyed Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

440 Vinit Mishra Asst. 
Manager 

(Geo) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

441 Prasun T. Gamit Asst. 
(Admin) 

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - tapi.dwsc@gmail.com 

442 Ramchandra B. 
Gamit 

Office 
Attendant  

૨૬૨૬ ૨૨૦૫૦૮ - 
tapi.dwsc@gmail.com 

  Vadodara 

443 Mr. Bharat L 
Viradiya 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ vadodara.dwsc@gmail.com 

444 TRAMBADIA 
JIGAR 

NATHALAL 

Asst 
Manager 
(Social) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

445 Bhoi 
Daxeshkuma

r 
Mahendrabh

ai 

Asst 
Manager 
(Social) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ vadodara.dwsc@gmail.com 
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446 Patel 
Priyankaben 
Nileshkumar 

Asst 
Manager 
(Social) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ vadodara.dwsc@gmail.com 

447 Mr. Jignesh T 
Gandhi 

Manager 
(F&A) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

448 Mr. Snehal A. 
Christian  

Dy. Manager 
(F&A) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

449 Mr. Vinod 
Shreemali 

Office 
Attendant  

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

450 Mr. Rohan 
Parmar 

Asst. 
(Admin) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

451 Mr. 
Dharmendra 

Jadhav 

Driver  O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

452 Mr. Samir 
Vohra 

Asst. Co-
ordinator 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

453 Payal Gajjar Asst (Mech) O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

454 Macwan 
Sachinkumar 
Martinbhai 

Asst 
Manager 
(Social) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ vadodara.dwsc@gmail.com 

455 Dipalkumar 
D Patel 

Asst. 
Manager 

(Geo) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

456 Mr. Dixit L. 
Varde 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

457 Umar Faruq 
Memon 

Asst. 
Coordinator 

(SM) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ vadodara.dwsc@gmail.com 

458 Daulti 
Ashfaq  

Asst. 
Manager 

(Tech) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

459  Sagar 
Gorasia 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

O૨૬૫ ૨૨૯૦૪૨૧ ૨૨૯૦૪૨

૧ 
vadodara.dwsc@gmail.com 

  Valsad 

460 Sanjay G. 
Bhoya 

Dy. Manager 
(Tech) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

461 Mahendra M. 
Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  
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462 Shetal G. 
Patel 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

463 Hetal J. Patel  Asst (Tech) ૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - valsad.dwsc2@gmail.com  

464 Jainam S. 
Sandhani 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

465 Sompura 
Jaykumar 

Jayeshbhai 

Asst. 
Manager 

(Tech) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 

valsad.dwsc2@gmail.com  

466 Punabhai N 
Rathod 

Dist. 
Coordinator 

(SM) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 

valsad.dwsc2@gmail.com  

467 Rajesh N. 
Patel  

Asst.Manag
er (Social) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

468 Shailesh R. 
Gamit 

Asst.Manag
er (Social) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

469 Niyati S. Desai Asst. 
Manager 

(WQ) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

470 Arunkumar D. 
Ganvit  

Asst. 
Manager 

(F&A) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

471 Sharmila S. 
Patel 

Asst (F&A) ૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - valsad.dwsc2@gmail.com  

472 Ishwar R. 
Patel 

Office 
Attendant  

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

473 Chhaya K. 
Tandel 

Asst. 
(Admin) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - valsad.dwsc2@gmail.com  

474 Pravin I. 
Tandel  

Office 
Attendant  

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  

475 Kokila C. Patel Dy. Manager 
(Social) 

૨૬૩૨ ૨૪૨૫૯૫ - 
valsad.dwsc2@gmail.com  
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કરણ - ૧૨ 

યેક સં થાને ફાળવાયેલ દાજપ  

તમામ યોજનાઓ, ૂચત ખચ અને કરલ કુવણી ગે અહવાલોની િવગતો  િવકાસ, િનમાણ અને 

તકિનક  કાય  ગે જવાબદાર હર તં  માટ 

૧ર.૧ ુ દ  ુદ  યોજનાઓ અ વયે ુદ  ુ દ  વળિતઓ માટ દાજપ ની િવગતોની મા હતી નીચેના 

ન નૂામા ંઆપો. 

રા ય ાિમણ પેયજળ કાય મ - ૨૦૨૦-૨૧(Provisional)  . લાખમા ં 

મ  કાય મ  ઘટક  

કાય મ 

શ  

થયા ુ ં

વષ  

કાય મના 

તની 

દા ત 

વષ  

કાય મમા ં

ુ ય િુત 

ુચત 

વાિષક 

આયોજન  

મં ુ ર 

થયેલ 

વાિષક 

આયોજન  

ક  

સરકાર ી / 

રા ય 

સરકાર ી 

ારા 

ફાળવેલ 

રકમ  

વષ 

દર યાન 

થયેલ ખચ* 

કાય મ 

અમલીકરણની 

સં ણૂ 

જવાબદાર   

ભારત  સરકાર  

૧ 

રા ય 

ાિમણ 

પેયજળ 

કાય મ 

વોટર 

વોલીટ  

૨૦૧૧-

૧૨ 
  

ા ય તર 

લોકોને 

આપવા  ુથ  ુ

પાણીની  

ણુવતા 

જળવય તથા 

તેની િનયિમતે 

ચકાસણી થાય 

તે ગેની 

લોક તુી 

તથા લોક 

ભાગીદાર નો 

અ ભગમ 

અપનાવતા 

યો ય િુત 

કરવી. 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૬૬.૦૭   

સપોટ 
૨૦૦૯-

૧૦ 
  

ઉપરો ત કાય 

કરવા માટ 

જ ર  માનવ 

સસંાધન અને 

૧૭૪૯.૦૦ ૧૭૪૯.૦૦ ૧૭૪૯.૦૦ ૧૭૪૯.૦૦ 
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ા ય તર 

િવિવધ 

લોક તુી 

તથા લોક 

ભાગીદાર નો 

અ ભગમ 

અપનાવતા 

યો ય િુત 

કરવી.  
 

  
જલ વન 

િમશન 

૨૦૨૦-

૨૧   
૫૧૪૯.૦૦ ૫૧૪૯.૦૦ ૫૧૪૯.૦૦ ૫૧૪૯.૦૦  

ુલ ખચ - ક  સરકા ી કાય મ (અ) ૬૮૯૮.૦૦ ૬૯૬૪.૦૭   

મ  કાય મ  ઘટક  

કાય મ 

શ  

થયા ુ ં

વષ  

કાય મના 

તની 

દા ત 

વષ  

કાય મમા ં

ુ ય િુત 

ુચત 

વાિષક 

આયોજન  

મં ુ ર 

થયેલ 

વાિષક 

આયોજન  

ક  

સરકાર ી / 

રા ય 

સરકાર ી 

ારા 

ફાળવેલ 

રકમ  

વષ 

દર યાન 

થયેલ ખચ* 

કાય મ 

અમલીકરણની 

સં ણૂ 

જવાબદાર   

જુરાત રા ય 

૧ 
ઓગમે ટશન 

–જનરલ  
૨૦૧૭-

૧૮  

ગામમાં 

પીવાના 

પાણીની 

ત રક 

યવ થા ઊભી 

કરવાની 

કામગીર  

૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૧૮૦૬.૦૦  

૨ 
ઓગમે ટશન 

- ાયબલ  
૨૦૧૭-

૧૮  

ગામમાં 

પીવાના 

પાણીની 

ત રક 

યવ થા ઊભી 

કરવાની 

કામગીર  

૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૮૩.૦૦ 
 

૩ 

આ દ િત 

િવકાસ  

ટ .એસ.પી.  

(લોકફાળા 

ુ ત) 

  
૨૦૧૪-

૧૫ 
  

આઅ દ િત 

િવ તારમાં 

લોકોની આિથક 

પ ર થતીને 

અ લુ ીને 

સરકાર ારા 

લોકફાળો 

ભરવામા ંઆવે 

૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૫૦૦.૦૦ ૯૯૯.૨૭   
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છે. 

૫ 

ુ યમં ી 

મ હલા પાણી 

સિમિત 

ો સાહન 

યોજના 

 
૨૦૧૪-

૧૫  

૭૦% કરતા 

વ  ુમ હલા 

સં યા હોય 

તેવી 

પાણીસમીતીને 

ો સા હત 

કરવાનો 

કાય મ 

૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૭૭.૯૨ 
 

૬ 

રા ય 

ાિમણ 

પેયજળ 

કાય મ 

વોટર 

વોલીટ  

૨૦૧૧-

૧૨  

ા ય તર 

લોકોને 

આપવા  ુથ  ુ

પાણીની  

ણુવતા 

જળવય તથા 

તેની િનયિમતે 

ચકાસણી થાય 

તે ગેની 

લોક તુી 

તથા લોક 

ભાગીદાર નો 

અ ભગમ 

અપનાવતા 

યો ય િુત 

કરવી. 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૪.૩૪  

૭ સપોટ 
૨૦૦૯-

૧૦  

ઉપરો ત કાય 

કરવા માટ 

જ ર  માનવ 

સસંાધન અને 

ા ય તર 

િવિવધ 

લોક તુી 

તથા લોક 

ભાગીદાર નો 

અ ભગમ 

અપનાવતા 

યો ય િુત 

કરવી.  

 

૧૧૬૬.૦૦ ૧૧૬૬.૦૦ ૧૧૬૬.૦૦ ૧૧૬૬.૦૦ 
 

૮ 
 

વોટર 

ઝરવેશન 

ડ 

૨૦૦૯-

૧૦   
૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૨૩૯.૩૭ ૨૪૬.૦૦ 
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િ વસન 

ઓફ 

વે ટજ 

વોટર 

૯ 
 

રલ વોટર 

સ લાય –

જનરલ 

૨૦૨૦-

૨૧   
૩૮૩૩.૦૦ ૩૮૩૩.૦૦ ૨૩૭૩.૦૦ ૨૩૭૩.૦૦ 

 

૧૦ 
 

રલ વોટર 

સ લાય –

ાયબલ 

૨૦૨૦-

૨૧   
૫૮૬૩.૦૦ ૫૨૨૦.૨૦ ૨૮૦૫.૦૦ ૨૮૦૫.૦૦ 

 

૧૧ 
 

આ દ િત 

િવ તાર 

પેટા 

યોજના 

એસ.સી.  

(લોકફાળા 

ુ ત) 

૨૦૨૦-

૨૧   
૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૧૫૦.૦૦ ૨૨૯.૫૦ 

 

  
જલ વન 

િમશન 

૨૦૨૦-

૨૧   
૫૧૪૯.૦૦ ૫૧૪૯.૦૦ ૫૧૪૯.૦૦ ૫૧૪૯.૦૦  

ુલ ખચ - રા ય સરકા ી કાય મ (બ) ૧૩,૨૩૨.૩૭ ૧૬,૯૭૯.૦૩   

ુલ ખચ (અ) + (બ)  ૨૦,૧૩૦.૩૭ ૨૩,૯૪૩.૧૦   

 

 

 

 

કરણ - ૧૩ 

સહાયક  કાય મોના અમલ ગેની પ ધિત 

 

૧૩.૧ નીચેના ન નૂા જુબ મા હતી આપો. 

 કાય મ/ યોજના ુ ંનામ :  

 

 

 

 

 

 

 

 કાય મ/ યોજનાનો સમયગાળો : 

 કાય મનો ઉદ ય : 

 કાય મના ભૌિતક અને નાણાકં ય લ યાકંો  

(છે લા વષ માટ) 

: 

 લાભાથ ની પા તા : 

 લાભ ગેની વૂ જ ર યાતો : 

 કાય મનો લાભ લેવાની પ ધિત : 
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 પા તા નકક  કરવા ગેના માપદંડો :  

 

 

 

 

 

   વા મોને લા  ુપડ ુ ંનથી. 

 કાય મમા ં  આપેલ લાભની િવગતો (સહાયક ની રકમ 

અથવા આપવામા ંઆવેલ અ ય મદદ પણ દશાવવી) 

: 

 સહાયક  િવતરણની પ ધિત : 

 અર  કયા ં કરવી ક અર  કરવા માટ કચેર મા ં કોનો 

સપંક કરવો 

: 

 અર  ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં : 

 અ ય ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં : 

 અર પ કનો ન નૂો (લા  ુપડ ુ ંહોય તો જો સાદા કાગળ 

પર અર  કર  હોય તો અરજદાર અર મા ં ુ ં ુ ંદશાવ ુ ં

તેનો ઉ લેખ કરો.) 

: 

 બડાણોની યાદ  ( માણપ ો/ દ તાવેજો) : 

 બડાણોનો ન નૂો : 

 યાને લગતી સમ યાઓ ગે કયા ંસપંક કરવો. : 

 ઉપલ ધ િનિધની િવગતો ( જ લા ક ા, ધટક ક ા વગેર 

વા ંિવિવધ તરોએ) 

: 

 નીચેના ન નુાઓમા ંલાભાથ ની યાદ  : 
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કરણ - ૧૪ 

તેણે આપેલ રાહતો, પરમીટ ક અિધ િૃત મેળવનારની િવગતો 

 

૧૪.૧ નીચેના ન નૂા જુબ મા હતી આપો. 

 કાય મ ુ ંનામ 

 કાર (રાહત/ પરમીટ/ અિધકળિત) 

 ઉદશ 

 નકક  કરલ લ યાકં (છે લા વષ માટ) 

 પા તા 

 પા તા માટના માપદંડો 

 વુ જ ર યાતો 

 લાભ મેળવવાની પ ધિત 

 રાહત/ પરમીટ/ અિધકળિતની સમય મયાદા 

 અર  ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં 

 અર નો ન નૂો (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં 

 બડાણોની યાદ  ( માણપ ો/ દ તાવેજો) 

 બડાણોનો ન નૂો 

 

 નીચે આપેલા ન નૂામા ંલાભાથ ની િવગતો 

 

મ ન.ં 

કોડ 

લાભાથ ુ ં

નામ 

 

કાયદસરતા 

ની દુત 

માતા - 

િપતા/ 

વાલી 

સરના ુ ં

જ લો શહર નગર/ 

ગામ 

ધર ન.ં 

        

 

રાહત માટ નીચેની મા હતી પણ આપવી. 

 આપેલ લાભની િવગત 

 લાભો ુ ંિવતરણ 

 

વા મો ને લા  ુપડ ુ ંનથી. 
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કરણ - ૧૫ 

કાય  કરવા માટ નકક  કરલા ંધોરણો 
 

૧પ.૧ િવિવધ િૃ ઓ/ કાય મો હાથ ધરવા માટ િવભાગે નકક  કરલ ધોરણોની િવગતો આપો. 

ઓ મનટશન ઓફ ટપ  કનેકટ િવટ - જનરલ- ાઈબલ / જલ વન િમશન (હર ઘર જલ) કાય મ  

 

વા મો તગત ા ય પાણી રુવઠા યોજનાની અમલીકરણ કરવા માટ અિધકાર ના હો ા માણે તેમને 

ા ય પયેજળ યોજનાની મં ુ ર  આપવાની સ ા આપવામા ં આવેલ છે.  જુબ િુનટ મેનેજર ી/કાયપાલક 

ઇજનેર ી ા.૫૦ લાખ ધુી, ા. ૫૦ લાખથી ૧.૦૦ કરોડ ધુીની યોજનાને તાિં ક મં ુ ર  અિધક ક ઈજનેર ી અને 

. ૧ કરોડ કરતા ઉપરની રકમની પયેજળ યોજનાની તાિં ક મં ુર  ુ ય ઈજનેર ી વા  મો, ારા આપવામા ંઆવે છે. 

તથા લા જળ અને વ છતા એકમ / સિમિત ારા આ તમામ યોજનાની વહ વટ  મં ુ ર  આપવામા ંઆવે છે. 
 

 

પાણી સિમિત ારા લા જળ અને વ છતા સિમિતના માગદશન હઠળ અમલીકરણ 
 

પાણી રુવઠા અન ે વ છતાની સગવડોનો ગામમા ંિવકાસ 
 

પાણી સિમિતની રચના 

 

િવલેજ એકશન લાન 

 

ામસભાની મં ુ ર  

 

યોજનાની દા ત કમતના ૧૦% લોકફાળો એક ીકરણ 

 

 પેયજળ યોજનાની તાિં ક મં ુ ર  
 

જ લા સિમિત ારા યોજનાની વહ વટ  મં ુ ર   
 

અમલીકરણ સહાયક સં થા, લા જળ અને  વ છતા એકમના માગદશન તગત પાણી સિમિત ારા કાય મ ુ ં

અમલીકરણ 
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કરણ - ૧૬ 

િવ ુ પે ઉપલ ય મા હતી 

૧૬.૧ વી ુ પે ઉપલ ય િવિવધ યોજનાઓની મા હતીની િવગતો આપો. 

વા મો ારા પોતાની વેબસાઈટ https://wasmo.gujarat.gov.in િવકિસત કરવામા ંઆવી છે. 

વેબસાઈટ ઉપર નીચેની મા હતી ઉપલ ધ છે.  

 સં થાની રચનાનો ઉ ે ય, સં થાનો યેય, સં થા ુ ંવહ વટ  માળ ુ,ં જ લા કચેર ઓ તથા 

ફ ડ િુનટની િવગતો તથા નાણાકં ય મા હતી, યોજનાનો ઉ ે ય / હ ,ુ સા દુાિયક સગંઠન 

અને મતાવધન, યોજનાના ઘટકો, યોજનાની િસ ધ, બા  પ રબળો, લોક ેરક ઉદાહરણો 

/ વાતો 

 વા મો ારા હાથ ધરવામા ં આવતા ં િવિવધ કાય મો વા ં ક લોક યવ થાિપત પાણી 

રુવઠા અને વ છતા યોજના તગત પેયજળ અને વ છતા નો કાય મ, વજલધારા 

વા ંકાય મનો ઉ ે ય કાય મના અમલીકરણની જ ર યાત તેમજ કાય મની નાણાકં ય 

તેમજ ભૌિતક અમલીકરણ ગિતની મા હતી. વા મો ારા લોકભાગીદાર  માટ હાથ 

ધરવામા ંઆવતા ંિવિવધ ય નો વા ંક 

 વોટર કવોલીટ  સવલ સ 

 િવઘાથ  તાલીમ કાય મ 

 વય ંસેવા કાય મ વા ંકાય મોની િવગતો 
 

 વા મોની સહયોગી સં થાઓની યાદ , પાણી સિમિતની િવગતો, ડોક મેુ ટશન અને 

કો િુનકશન િુનટ ારા લોકભાગીદાર  વધે તે માટ ચાર - સાર અથ તૈયાર કરવામા ં

આવેલ ુ દ  ુ દ  સાર પિ કાઓ, પે ફલેટસ, માગદિશકાઓ, પો ટસ, વા મો ારા દર 

માિસક ધોરણે બહાર પાડવામા ંઆવ ુ ં ખુપ ક (લોકસવંાદ) ઈ યાદ  બાબતો ઉપરોકત 

વેબસાઈટ પરથી ઉપલ ધ થઈ શક છે. 

 

આ ઉપરાતં વા મો ારા હાથ ધરવામા ંઆવતા ંકાય મો, મહ વની બાબતોની ણકાર  

પણ સમયે સમયે અપડટ કરવામા ંઆવે છે. 
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કરણ – ૧૭ 

મા હતી મેળવવા માટ નાગ રકોને ઉપલ ય સવલતોની િવગતો 
 

૧૭.૧ લોકોને મા હતી મળે તે માટ િવભાગે અપનાવેલ સાધનો, પ િતઓ અથવા સવલતો વી ક, 

 કચેર  થંાલય : હા 

 નાટક અને શો : જ લા જળ અને  વ છતા એકમ ારા કાય મની િવગતો ગામ લોકોને મળે તથા ગામ 

લોકો તેમના ગામમા ં પાણી રુવઠાના તેમજ વ છતાના કાય મો ુ ં આયોજન કર, 

અમલીકરણ કર અને ગામની વ છતા ગે લોક તૃ થાય તે માટ ગામે ગામે 

શરે નાટક વા ંકાય મો હાથ ધર  સદંશો પહ ચાડવામા ંઆવે છે. 

 વતમાનપ ો : વા મોના ંકાય મો ા ય ક ાએ અમલીકરણ થતા ંહોઈ ા ય  સાથ ેસીધો તેમજ 

વતં સપંક રહ તેવા ં ચાર - સારના કાય મો હાથ ધરવામા ંઆવે છે. 

 દશનો : વા મોના િવિવધ કાય મો ગે નાનામા ંનાના ગામના ંલોકો મા હતી ા ત કર તે હ સુર 

લોકમેળામા ં ટોલ રાખીને થાિનક ભાષામા ંચાટ, પો ટરો, મોડ સ તૈયાર કર  યાપકપણે 

િવતરણ કરવામા ંઆવે છે. 

 નો ટસ બોડ : વા મો ારા હાથ ધરવામા ંઆવતા ંલોકભાગીદાર ના ંકાય મો ગેના િવિવધ કાશનો 

ચાર - સાર પિ કાઓ વી મા હતી કચેર ના નોટ સ બોડ/ ડ લ ે બોડ ઉપર 

કુવામા ંઆવે છે થી કચેર ના લુાકાતીઓ કચરે ના કાય મથી વાકફ રહ  શક. 

 કચેર મા ં રકડ ુ ં

િનર ણ 

:  ઉપ થત થતો નથી. 

 દ તાવેજોની નકલો 

મેળવવાની પ િત 

: મા હતી અિધકાર અિધિનયમ ર૦૦પ અ વયે જ ર  ફ  તેમજ અર  કર ને દ તાવેજની 

નકલ મેળવી શકાશ.ે 

 ઉપલ ય ુ ત 

િનયમસં હ 

: કાય મની માગદિશકાઓ વી ક વજલધારા યોજના(સેકટર રફોમ રાજય યોજના) 

 હર તં ની વેબસાઈટ : www.wasmo.org  

 હર ખબરના ં અ ય 

સાધનો 

: વા મો, ગાધંીનગર ારા કાિશત "લોકસવંાદ'' માિસક મેગેઝીન ગામના સરપચં/પાણી 

સિમિતના ખુ/ ાથિમક શાળાના આચાયને મોકલવામા ંઆવે છે. લોકસવંાદ માિસક 

મેગેઝીનમા ંકાય મમા ંસં થાના હ નુી પ ર ણૂતા માટ ગામ લોકો ારા હાથ ધરવામા ં

આવેલ ેરણાદાયી કાય મો, કાય મોની િવગતો, સપંક ોત ઈ યાદ નો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવે છે. 

         સમયે સમયે રડ યો કાય મ તૈયાર કર  સાર ત કરવામા ંઆવે છે. ચોમાસાના 

સમય દર યાન રોગચાળાન ેઅટકાવવા માટ કલોર નેશનને  લગતી હર અપીલ રડ યો 

કાય મ ારા સા રત કરવામા ંઆવ ેછે. 

        ામીણ પેયજળ કાય મ પાણી સિમિત, પાણીની ણુવ ા, યોજનાઓની મરામત 

અને િનભાવણી, વ છતા, શૌચાલય ુ ંબાધંકામ અન ેજળસચંયને લગતા ૩૦ થી ૪૦ 

સેક ડસના રડ યો પોટસ જ ર યાત જણાયે સાર ત કરવામા ંઆવે છે. 
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કરણ - ૧૮ 

અ ય ઉપયોગી મા હતી 
 

૧૮.૧ લોકો ારા છૂાતા ો અને તેના જવાબો 
 

૧૮.ર મા હતી મેળવવા ગે  
 

 અર પ ક (સદંભ માટ ભરલા 

અર પ કની નકલ) 

: મા હતી અિધકાર અિધિનયમ, ર૦૦પ અ વયે રાજય 

સરકાર ારા જુરાત રાજય મા હતી અિધકાર િનયમ, 

ર૦૦પના ન નુા - ક જુબ મા હતી માટ અર  

કરવાની રહ છે. 

 ફ  : જુરાત રાજય મા હતી અિધકાર અિધિનયમ, ર૦૦પના 

િનયમ - ૮ અ વયે નકક  કરવામા ંઆવતી ફ  

 મા હતી મેળવવા માટની અર  

કઈ ર તે કરવી કટલીક ટ પણી 

: મા હતી મેળવવા માટની અર  િનયત ફ  સાથે મા હતી 

અિધકાર ને કરવાની રહશે અને તે બ  ક પ  મારફતે 

જ ર  ફ  સાથે કર  શકાશે. ઈ ટરનેટ ઉપર ઉપલ ધ 

મા હતી માટ કોઈ ફ  કુવવાપા  રહતી નથી તેમજ 

કોઈ અર  કરવાની રહતી નથી. 

 મા હતી આપવાનો ઈ કાર 

કરવામા ં આવે તેવા વખતે 

નાગર કના અિધકાર અન ે

અપીલ કરવાની કાયવાહ  

: મા હતી આપવાનો ઈ કાર કરવામા ં આવે એવા 

સજંોગોમા ં કરણ - ૮ હઠળ દશાવેલ િવભાગીય એપલેટ 

અિધકાર ને જુરાત મા હતી અિધિનયમ, ર૦૦પ હઠળ 

િનયત ફ  સાથે અપીલ કર  શકાશે. 
 

૧૮.૩ હર તં  ારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમા ં

 તાલીમ કાય મ ુ ં નામ અને 

તે ુ ંસં ત વણન 

: વા મો ારા ય કતગત ક શૈ ણક કારની કોઈ તાલીમ ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવ ુ ંનથી. પરં  ુવા મોના યેય સાથે 

સુકં લત તાલીમો વી ક મરામત અને િનભાવણી તાલીમ, 

નાણાકં ય અને તાિં ક તાલીમ, વા ય અને વ છતા  

સબંિંધત તાલીમ, કડ યા તાલીમ વી િવિવધ કારની 

તાલીમો િવિવધ તબકક તેમજ િવિવધ થળે કાય મના 

ચૂા  અમલીકરણ માટ યોજવામા ંઆવે છે. સામા ય ર તે 

આ કારની તાલીમ વા મોના અમલીકરણ હઠળના કાય મો 

સાથે સકંળાયેલ સં થાઓ, ય કતઓને આપવામા ંઆવે છે. 

 તાલીમ કાય મ/ યોજનાની 

દુત 

 

: આ તાલીમ કાય મનો ઉદ ય લોકભાગીદાર  ારા 

યવ થાપન ુ ઢ કરવા સબંિંધત છે. 

 તાલીમનો ઉદશ : પાણી સિમિત માટ તાલીમ કાય મો લોકોની ભાગીદાર  
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લઈને તાલીમ કવી ર તે કર  શકાય, ભાગીદાર ુ ંમહ વ ુ,ં 

િવકાસના કાય  માટ સહભાગીતાની અિનવાયતા ુ ં

સ દુાયને પાણી ગેના બાધંકામની મરામત અને 

િનભાવણી કવી ર તે કર  શકાય તે ુ ં ાન આપ ુ ં પાણી 

સિમિત ારા બાધંકામ ુ ંરકોડ કવી ર તે સાચવી શકાય અને 

નાણાકં ય યવહાર કવી ર તે કરવાના હોય તેની ણકાર  

આપવી 

 ભૌિતક અન ેનાણાકં ય લ યાકંો 

(છે ુ ંવષ) 

: જ ર યાત જુબ તાલીમ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 

  તાલીમ માટની પા તા : થાિનક ગામ લોકો, પાણી સિમિતના સ યો, વોચમેન અને 

પ પ હાઉસના ઓપરટર 

 તાલીમ માટની વુ જ ર યાતો 

(જો કોઈ હોય તો) 

: તાલીમ માટ કોઈ િવશેષ પા તા િનયત કરલ નથી તેમજ 

કોઈ વુ જ ર યાત પણ િનયત થયેલ નથી. 

 

 નાણાકં ય તેમજ અ ય કારની 

સહાય (જો કોઈ હોય તો) 

: તાલીમ માટ તાલીમાથ ને નાણાકં ય તેમજ બી  કોઈ સહાય 

આપવામા ંઆવતી નથી. પરં  ુસા ુ હક ગળિત કળવાય 

અને પાણી સિમિત કામ ુ ંઆયોજન કર તો કામગીર  ણુ 

કરવામા ંવા મો મદદ પ બને છે. 

 

 સહાયની િવગત (નાણાકં ય 

સહાયની રકમ જો હોય તો 

જણાવો) 

:  

 સહાય આપવાની પ ધિત :  

 અર  કરવા માટ સપંક 

મા હતી 

:  

 અર  ફ  (લા  ુ પડ ુ ં હોય 

યા)ં 

:  

 અ ય ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં :  

 અર  ફોમ (જો અર  સાદા 

કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય 

તો અરજદાર રુ  પાડવાની 

િવગતો જણાવો) 

:  

 બડાણો/ દ તાવેજોની યાદ  :  

 બડાણો/ દ તાવેજોનો ન નુો :  

    

 

વા મોને સબંિંધત નથી 
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 અર  કરવાની કાયપ ધિત :  

 પસદંગીની કાયપ ધિત :  

 તાલીમ કાય મ ુ ં સમયપ ક 

(જો ઉપલ ય હોય તો) 

:  

 તાલીમના સમયપ ક અથ 

તાલીમાથ ને ણ કરવાની 

પ ધિત 

:  

 તાલીમ કાય મ ગે લોકોમા ં

ગ કતા લાવવા માટ હર 

તં એ કરવાની યવ થા 

:  

 જ લા ક ા, ધટક ક ા, એમ 

િવિવધ તર તાલીમ કાય મના 

હતાિધકાર ઓની યાદ  

:  

 

૧૮.૪ િનયમ સં હ-૧૩મા ંસમાિવ ટ ન કરાયેલ હોય તેવા, હર તં એ આપવાના ં માણપ ો, ના-વાધંા 

માણપ  

 માણપ  અને ના-વાધંા માણપ ના નામ અને 

િવવરણ 

:  

 અર  કરવા માટની પા તા :  

 અર  કરવા માટની સપંક મા હતી :  

 અર  ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં :  

 અ ય ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં :  

 અર  ફોમ (જો અર  સાદા કાગળ પર કરવામા ં

આવી હોય તો અરજદાર રુ  પાડવાની િવગતો 

જણાવો) 

:  

 બડાણો / દ તાવેજોની યાદ  :  

 બડાણો / દ તાવેજોના ન નુા :  

 અર  કરવાની પ ધિત :  

 અર  મ યા પછ  હર તં મા ંથનાર યા :  

 માણપ  આપવામા ંસામા ય ર તે લાગતો સમય :  

 માણપ નો કાયદસરનો સમયગાળો :  

 નવીકરણ માટની યા (જો હોય તો) :  

 

 

 

૧૮.પ ન ધણી યા ગે 

વા  મોને સબંિંધત નથી 

 

વા  મો તં  ારા માણપ  

ક ના વાંધા માણપ  

આપવાની કોઇ કાયવાહ  

હાથ ધરવામાં આવતી નથી.  
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 ઉદશ :  

 ન ધણી માટની પા તા :  

 વુ જ ર યાતો (જો હોય તો) :  

 અર  કરવા માટ સપંક મા હતી :  

 અર  ફ   (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં :  

 અર નો ન નુો (અર  સાદા કાગળ પર 

કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર રુ  પાડવાની 

િવગતો દશાવો) 

:  

 બડાણ/ દ તાવેજોની યાદ  :  

 બડાણ/ દ તાવેજોનો ન નૂો :  

 અર ની પ ધિત :  

 અર  મ યા પછ  હર તં મા ંથનાર યા :  

 ન ધણીની કાયદસરતાનો ગાળો (જો લા  ુપડ ુ ં

હોય તો) 

:  

 નવીકરણની યા (જો હોય તો) :  

 

૧૮.૬ હર તં  ેકર ઉધરાવવા ગે 

 ( િુનિસપલ કોપ રશન, યવસાય વેરો, મનોરંજન વેરો વગેર) 

 

 વેરા ુ ંનામ અને િવવરણ :  

 વેરો લેવાનો હ  ુ :  

 કર િનધારણ માટની કાયવાહ  અને 

માપદંડ 

:  

 મોટા ક રૂદારોની યાદ  :  

 

 

ન ધણી યા ગે 

વાસમો ારા ન ધણીની 

કોઇ કાયવાહ  હાથ 

ધરવામા ંઆવતી નથી. 

 વા  મો ારા કર 

ઉઘરાવવાની કોઇ કાયવાહ  

કરવાની રહતી નથી.  
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૧૮.૭ વીજળ / પાણીના હગંામી અને કાયમી જોડાણો આપવા અને કાપવા ગે 

 (આ બાબત િુનિસપલ કોપ રશન/ નગર પા લકા/ પુીસીએલ ને લા  ુપડશે) 

 

 જોડાણ માટની પા તા :  

 વુજ ર યાતો (જો હોય તો) :  

 અર  માટની સપંક મા હતી :  

 અર  ફ  (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં :  

 અ ય ફ / ુ ક (લા  ુપડ ુ ંહોય યા)ં :  

 અર નો ન નુો (જો અર  સાદા કાગળ પર કરવામા ં

આવી હોય તો અરજદાર રુ  પાડવાની િવગતો 

જણાવો) 

:  

 બડાણ/ દ તાવેજોની યાદ  :  

 બડાણ/ દ તાવેજોનો ન નૂો :  

 અર  કરવાની પ ધિત :  

 અર  મ યા પછ  હર તં મા ંથનાર યા :  

 બલમા ંવાપરલ શ દ યોગો ુ ં ુ ં ુ ંિવવરણ :  

 બલ અથવા સેવાની બાબતમા ં ુ કલી હોય તો સપંક 

મા હતી  

:  

 ટર ફ અને અ ય ખચ :  

 

૧૮.૮ હર તં  ારા રુ  પાડવામા ંઆવનાર અ ય સેવાઓની િવગતઃ  ઉપ થત થતો નથી. 

 

 

 

 

 

 ઉપિ  થત થતો 

નથી  
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મા હતી અિધકાર  અને મદદનીશ મા હતી અિધકાર ઓની િનમ ૂકંની િવગત દશાવ ુ ંપ ક 
 

અ.ન.ં અિધકાર ુ ંનામ તથા હો ો અિધિનયમ અ વયેનો હો ો  કાય ે  

(અ) વા મો અને તાબાની ેિ ય કચેર ઓ 

૧ કાયપાલક ઇજનેર ી પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર વા મો વડ  કચેર , ગાધંીનગર 

ર મેનેજર (એ ટા લીશમે ટ) આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર વા મો વડ  કચેર , ગાધંીનગર 

૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  અમદાવાદ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર અમદાવાદ જ લો 

૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  અમદાવાદ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર અમદાવાદ જ લો 

૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  અમરલી પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર અમરલી જ લો 

૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  અમરલી આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર અમરલી જ લો 

૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  આણદં પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર આણદં જ લો 

૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  આણદં આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર આણદં જ લો 

૯ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  અરવ લી પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર અરવ લી જ લો 

૧૦ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  અરવ લી આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર અરવ લી જ લો 

૧૧ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  બનાસકાઠંા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર બનાસકાઠંા જ લો 

૧૨ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ બનાસકાઠંા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર બનાસકાઠંા જ લો 

૧૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ભ ચ પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર ભ ચ જ લો 

૧૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ભ ચ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ભ ચ જ લો 

૧૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ભાવનગર પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર ભાવનગર જ લો 

૧૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ભાવનગર આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ભાવનગર જ લો 

૧૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  બોટાદ પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર બોટાદ જ લો 

૧૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  બોટાદ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર બોટાદ જ લો 

૧૯ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  છોટાઉદ રુ પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર છોટાઉદ રુ જ લો 

૨૦ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  છોટાઉદ રુ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર છોટાઉદ રુ જ લો 

૨૧ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  દાહોદ પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર દાહોદ જ લો 

૨૨ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  દાહોદ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર દાહોદ જ લો 

૨૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ડાગં પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર ડાગં જ લો 

૨૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ડાગં આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ડાગં જ લો 

૨૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  દવ િૂમ ારકા  પ લીક ઇ ફમશન ઓ ફસર દવ િૂમ ારકા જ લો 

૨૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  દવ િૂમ ારકા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર દવ િૂમ ારકા જ લો 

૨૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ગાધંીનગર પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ગાધંીનગર જ લો 

૨૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ગાધંીનગર આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ગાધંીનગર જ લો 

૨૯ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ગીર-સોમનાથ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ગીર-સોમનાથ જ લો 

૩૦ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ગીર-સોમનાથ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ગીર-સોમનાથ જ લો 

૩૧ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  મનગર પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મનગર જ લો 

૩૨ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  મનગર આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મનગર જ લો 

૩૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ૂનાગઢ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ૂનાગઢ જ લો 
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૩૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ૂનાગઢ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ૂનાગઢ જ લો 

૩૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ક છ- જુ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ક છ- જુ જ લો 

૩૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ક છ- જુ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ક છ- જુ જ લો 

૩૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ખેડા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ખેડા જ લો 

૩૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  ખેડા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર ખેડા જ લો 

૩૯ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  મહ સાગર પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મહ સાગર જ લો 

૪૦ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  મહ સાગર આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મહ સાગર જ લો 

૪૧ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  મહસાણા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મહસાણા જ લો 

૪૨ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  મહસાણા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મહસાણા જ લો 

૪૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ મોરબી પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મોરબી જ લો 

૪૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ મોરબી આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર મોરબી જ લો 

૪૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  નમદા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર નમદા જ લો 

૪૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  નમદા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર નમદા જ લો 

૪૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  નવસાર  પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર નવસાર  જ લો 

૪૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  નવસાર  આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર નવસાર  જ લો 

૪૯ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  પચંમહાલ-ગોધરા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર પચંમહાલ-ગોધરા જ લો 

૫૦ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ પચંમહાલ-ગોધરા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર પચંમહાલ-ગોધરા જ લો 

૫૧ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  પાટણ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર પાટણ જ લો 

૫૨ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  પાટણ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર પાટણ જ લો 

૫૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  પોરબદંર પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર 

 

પોરબદંર જ લો 

૫૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  પોરબદંર આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર પોરબદંર જ લો 

૫૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  રાજકોટ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર 

 

રાજકોટ જ લો 

૫૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  રાજકોટ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર રાજકોટ જ લો 

૫૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  સાબરકાઠંા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર 

 

સાબરકાઠંા જ લો 

૫૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  સાબરકાઠંા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર સાબરકાઠંા જ લો 

૫૯ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  રુત પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર રુત જ લો 

૬૦ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  રુત આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર રુત જ લો 

૬૧ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  રુ નગર પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર રુ નગર જ લો 

૬૨ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  રુ નગર આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર રુ નગર જ લો 

૬૩ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  તાપી પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર તાપી જ લો 

૬૪ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  તાપી આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર તાપી જ લો 

૬૫ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  વડોદરા પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર વડોદરા જ લો 
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૬૬ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  વડોદરા આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર વડોદરા જ લો 

૬૭ િુનટ મેનેજર ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  વલસાડ પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર વલસાડ જ લો 

૬૮ જ લા સયંોજક ી, ડ ડબ એુસ ,ુ  વલસાડ આસી. પ લીક ઈ ફમશન ઓ ફસર વલસાડ જ લો 

(બ) ુ ય ઇજનેર ી, વા મો, ગાધંીનગર થમ અપીલ અિધકાર  વા મો, ુ ય કચેર  તથા 

વા મો િનયં ણ હઠળની 

જ લા જળ અને વ છતા 

એકમ, તમામ કચરે  

                                                                                                    

(એને ર-"એ' PTO) 
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