
યાજકોટ ળશયે એ.વી.ી.ક્રાઇભ તથા ડી.વી.ફી. ો.સ્ટે). ના અધધકાયી/કભમચાયીઓ ન ુત્રક 
 

અન ુ
ન ં

શોદ્દો ફ.ન.ં અધધકાયીશ્રી /કભમચાયીન ુનાભ શારની પયજની ધલગત ભોફાઇર 
નફંય 

1.  એ.વી.ી.ક્રાઇભ - શ્રી ફી.ડી.યફાયી વા. ક્રાઇભ 9825555506 

2.  ો..ઇન્વ. - શ્રી એભ.ફી.નકુભ સુયધલઝન 8980047157 

3.  ો.વફ.ઇન્વન. - શ્રી એવ.એવ.ધનનાભા ડી.વી.ફી.પીલ્ડા લકમ 8980049909 

4.  ો.વફ.ઇન્વન. - શ્રી કે.કે.ઝારા ડી.વી.ફી.પીલ્ડા લકમ 9909212111 

5.  ો.વફ.ઇન્વન. - શ્રી એ.આય.ગોશીર           (ડી.વી.ફી.ભા ંએટેચ) ડી.વી.ફી.પીલ્ડ  લકમ 9913170139 

6.  એ.એવ.આઇ. ૩૩૨ શ્રી ભનબુા નટુબા ઝારા ડી.વી.ફી.પીલ્ડ  લકમ 9824148440 

7.  એ.એવ.આઇ. ૩૭૬ શ્રી ભનસખુરાર ફાબબુાર સયુાણી ડી.વી.ફી.પીલ્ડ  લકમ 9825546942 

8.  એ.એવ.આઇ. ૩૯૭ શ્રી વશદેલધવિંશ ખોડુબા ઝારા ી.એવ.ઓ. ચાર્જ 9825387045 

9.  શ.ેકો.  ૪૮૬ શ્રી જીલણરાર ૨તનળીબાઈ  ી.એવ.ઓ. ચાર્જ 9925104343 

10.  શ.ેકો.  ૪૯૪ શ્રી ધલજમધવિંશ ભગંધવિંશ ઝારા ડી.વી.ફી.પીલ્ડ  લકમ 9824262463 

11.  શ.ેકો.  ૫૩૨ શ્રી ઈકફારબાઈ ભશભદબાઈ બટ્ટી ડી.વી.ફી.પીલ્ડ  લકમ 9824292750 

12.  શ.ેકો.  ૫૪૧ શ્રી જગદદળબાઈ ભાડંણબાઈ દકશો૨ એ.વી.ી.ક્રાઇભ વય વાથે 9825483389 

13.  શ.ેકો.  ૫૩૫ શ્રી નધલનચદં્ર નાગજીબાઈ કોયીંગા એકાઉન્ટ3 યાઇટય શડે 9825581994 

14.  શ.ેકો.  ૬૪૮ શ્રી ૨ભેળબાઈ દાભજીબાઈ ૫ટેર ડી.વી.ફી.પીલ્ડ  લકમ 9925147470 

15.  શ.ેકો.  ૬૫૬ શ્રી નીતેકુભા૨ ભનસખુરાર યાઇટય શડે ચાર્જ 9426953612 

16.  ો.કોન્વક. ૭૨૨ શ્રી શ૨ારધવિંશ જગદીળધવિંશ ઝારા ડી.વી.ફી.પીલ્ડવ લકમ 9825386986 

17.  ો.કોન્વક. ૬૦૨ શ્રી ચેતનધવિંશ ૨ઘધુલ૨ધવિંશ ગોદશર  ડી.વી.ફી.પીલ્ડવ લકમ 9825399199 

18.  ો.કોન્ન્વ. ૪૯૬ શ્રી ભ૫ુતબાઈ કાનાબાઈ દેવાઈ એ.વી.ી.ક્રાઇભ વય વાથે 9727716160 

19.  ો.કોન્ન્વ. ૭૮૫ શ્રી દકળો૨બાઈ રક્ષભણબાઈ ઘઘુર ડી.વી.ફી.પીલ્ડણ લકમ 9825490743 

20.  ો.કોન્ન્વ. ૬૬૯ શ્રી વશદેલધવિંશ ચંભધવિંશ યાણા ડી.વી.ફી.પીલ્ડણ લકમ 7567300010 

21.  ો.કોન્વવ. ૭૯૭ શ્રી લનયાજધવિંશ જશબુા જાડેજા ો.ઇન્વજ. શ્રી ના યાઇટય 9925042422 

22.  ો.કોન્વવ. ૩૬૦ શ્રી ભશાધલ૨ધવિંશ ફશાદુ૨ધવિંશ જાડેજા ડી.વી.ફી.પીલ્ડન લકમ 9879549050 

23.  ો.કોન્વવ. ૭૫૪ શ્રી પીયોઝબાઈ ઈકફારબાઈ ળેખ ડી.વી.ફી.પીલ્ડન લકમ 9879278677 

24.  ો.કોન્વબ. ૨૭૩ શ્રી દદરી૫બાઈ ભાભૈમાબાઈ કોતયા ો.ઇન્વવ. શ્રી ના યાઇટય 9879379909 

25.  ો.કોન્વબ. ૨૫૯ શ્રી પ્રતા૫ધવિંશ દેલતધવિંશ ઝારા ડી.વી.ફી.પીલ્લ્ડ લકમ 9879500850 

26.  ો.કોન્વબ. ૭૮૨ શ્રી મોગેન્દ્ર કલ્માણજીબાઈ ચૌશાણ ડી.વી.ફી.પીલ્લ્ડ લકમ 8128757555 

27.  ો.કોન્સ.્ ૧૭૧ શ્રી યાજદદ૫ધવિંશ જમેન્દ્રધવિંશ જાડેજા ડી.વી.ફી.પીલ્ડદ લકમ 9824998249 

28.  ો.કોન્સ.્ ૧૧૬ શ્રી બાનબુાઈ ચદુંબાઈ ભીમાત્રા ડી.વી.ફી.પીલ્ડદ લકમ 9925029136 

29.  ો.કોન્વા. ૫૮૫ શ્રી જીજે્ઞળબાઈ ભનસખુબાઈ ડી.વી.ફી.પીલ્ડદ લકમ 9879595095 

30.  ો.કોન્વે. ૭૧૩ શ્રી ધલ૨ભબાઈ જળાબાઈ ઘગર ડી.વી.ફી.પીલ્ડઈ લકમ 982539555 

31.  ો.કોન્વે. ૭૦૯ શ્રી જાલેદહુળેન અનલ૨હુળેન ડી.વી.ફી.પીલ્ડઈ લકમ 9825482707 

32.  ો.કોન્વશ. ૬૮૮ શ્રી એબરબાઈ ક૨ળનબાઈ ફયારીમા ડી.વી.ફી.પીલ્ડઈ લકમ 8328280818 

33.  ો.કોન્વઈ. ૧૭૫ શ્રી બ૨તધવિંશ ધલજમધવિંશ ગોદશર ડી.વી.ફી.પીલ્ડઈ લકમ 9825097997 

34.  ો.કોન્વઈ. ૭૬૯ શ્રી ઘનશ્માભધવિંશ પ્રતા૫ધવિંશ ચૈશાણ ડી.વી.ફી.પીલ્ડઈ લકમ 9898145374 

35.  ો.કોન્વા. ૧૨૬ શ્રી જમારધવિંશ ૨વબુા ફાયનીવી કોન્વમ. 9638099099 

36.  ો.કોન્વવ. ૭ શ્રી ધભેન્દ્રધવિંશ ઘનશ્માભધવિંશ ઝારા ડી.વી.ફી.પીલ્ડા લકમ 9825802753 

37.  રોકયક્ષક ૭૦ શ્રી ૨શ્ભીનબાઈ ન૨ળીબાઈ અદ્રોજા ી.એવ.ઓ. વાથે તથા 
ઓપીવ લકમ 

9724568080 



 
યાજકોટ ળશયે ડી.વી.ફી. ો.સ્ટે . ના આર્મવમના કભમચાયીઓ ન ુત્રક 

 
1.  આ.ો.કોન્વી. ૧૦૪૨ શ્રી શ૨દેલધવિંશ લનયાજધવિંશ લાા ડી.વી.ફી. કોર્મયપુટય 

ઓયેટય 

9825248282 

2.  આ.ો.કોન્વ. - શ્રી સધુી૨ધવિંશ અધનરૂઘ્ધધવિંશ           એ.વી.ી.ક્રાઇભ કોર્મયધુ ટય 
ઓયેટય 

9825708285 

3.  આ.ો.કોન્ન્વ. ૧૬૫૧ શ્રી મકેુળબાઈ  ન૨ળીબાઈ  
 

ટેકનીકર વેર 
 

9879620708 

4.  આ.ો.કોન્વ . ૧૭૪૯ શ્રી જમેન્દ્રધવિંશ ભદા૨ધવિંશ 9624816169 

 
યાજકોટ ળશયે એ.વી.ી.ક્રાઇભ તથા ડી.વી.ફી. ો.સ્ટેક. ના ડ્રાઇલય કભાન્ડો્ ન ુત્રક 

 
1.  આ.શ.ેકો. - શ્રી ૨ભેળબાઈ જીલાબાઈ          

 

ડી.વી.ફી. લાશન 
ડ્રાઇલય 

 

9824096897 

2.  આ.ો.કોન્વ. - શ્રી નયેન્દ્રધવિંશ કેશબુા (નાનબા)  9909912968 

3.  આ.શ.ેકોન્વ. - શ્રી નયેન્દ્રધવિંશ ગજુબા            9428284297 

4.  આ.ો.કોન્વ. - શ્રી યાજેન્દ્રધવિંશ શ૨બભધવિંશ     9825963193 

5.  આ.એ.એવ.આઈ. - શ્રી અજીતધવિંશ ફનેધવિંશ             (ડ્રાઈલ૨)  

 
 

એ.વી.ી.ક્રાઇભ વય વાથે 

9825830373 

6.  આ.ો.કોન્વ. - શ્રી બ૨તધવિંશ ચનબુા                (ડ્રાઈલ૨)         9537875995 

7.  આ.ો.કોન્વ. - શ્રી ૨ણજીતધવિંશ કે.જાડેજા           (કભાન્ડો) 8128290999 

8.  આ.ો.કોન્વ. - શ્રી કારૂણીક મકંુુદયામ દલે          (કભાન્ડો) 9979950055 
 

યાજકોટ ળશયે ડી.વી.ફી. ો.સ્ટેક. ના ટેકનીકર વેરભા કાભ કયતા લામયરેવ ના કભમચાયીઓ ન ુત્રક 

 
1.  યેડીમો ઓ૫યેટ૨ - શ્રી જમદેલબાઈ રાભબુાઈ ગઢલી  

 

ટેકનીકર વેર 

9898747334 

2.  યેડીમો ઓ૫યેટ૨ - શ્રી અળોકધવિંશ દીલબુા 9825688388 

 


