
ડામયકેટય 

(પ્રોજકેટ)

શ્રી  ફી .એ.ભારૂ

(કયાય આધાયીત)
વહહવટી અહધકાયી

             શ્રી કે.જી.રુક્કા 

(ભાભરતદાય-૧) (પ્રહતહનમુકકત)
હહસાફી અહધકાયી 

જગ્મા ખારી ચાજજ 

હહસાફનીશ
વહહવટી અહધકાયી

        શ્રી કે.જી.રુક્કા          

(ભાભરતદાય-૧) (પ્રહતહનમુકકત)

કા.ઇ.
શ્રી એસ.આય.ટેર 

(પ્રહતહનમુકકત)
હેડ ક્રાકજ ઇ.ચા.

    શ્રી વી.ી.યાજુત   

(સીધીબયતી)
હહસાફનીશ

શ્રી  ઓજસ ભહેતા

(પ્રહતહનમુકકત)
મ્મુ. હસહવર ઇજનેય

     શ્રી  કે.એર.ગોંડરીમા           

(CLTC-CELL) (કયાય આધાયીત)

ના.કા.ઇ.
    શ્રી વી.ફી. સાવરીમા 

(પ્રહતહનમુકકત)
 ક્રાકજ 

            જીજ્ઞા ઢીમાય              

              (ભેનાવય)
કેશીમય

શ્રી  ડી.સી. વ્માસ

(સીધીબયતી)
મ્મુ. હસહવર ઇજનેય

        શ્રી સભીય દાવડા             

(CLTC-CELL) (કયાય આધાયીત)

ભ.ઇ.
શ્રી એભ.આય.વાઘેરા 

(પ્રહતહનમુકકત)

 ક્રાકજ કભ કોમ્મુ. 

ઓયેટય

    શ્રી હનધી ચંદાયાણા      

(સીકમુયીટી કોન્ટ્રાકટ)
એકા. ક્રાકજ 

શ્રી  હનતીન બુત

(ભેનાવય)

સોશ્મર ડેવરય 

સ્ેશ્માહરસ્ટ

        શ્રી ફીયઝુ વ્માસ             

(CLTC-CELL) (કયાય આધાયીત)

ના.કા.ઇ.
શ્રી સભીય કારયીમા 

(કયાય આધાયીત) (યોડ)

        કાયકુન      

(ઇનવડજ-આઉટવડજ)

શ્રી શકકતસસહ યાઠોડ

(ભેનાવય)
એકા. ક્રાકજ 

શ્રી હયાર સોરંકી 

(ભેનાવય)

હાઉસસગ પાઇનાન્ટ્સ 

ોરીસી સ્ેશ્માહરસ્ટ

        શ્રી ભનદી સાંગાણી          

(CLTC-CELL) (કયાય આધાયીત)

ના.કા.ઇ.
શ્રી ભુકેશ સોઢા 

(કયાય આધાયીત) (યોડ)
ઓટોકેડ ઓયેટય

શ્રી દશીર ફાયોટ

(ભેનાવય)

એભ.આઇ.એસ. 

એકસટજ

        શ્રી હહતેષ ચૌહાણ          

(CLTC-CELL) (કયાય આધાયીત)

ભ.ઇ.
શ્રી વી.એર. વેગડા 

(કયાય આધાયીત) (યોડ)
ઓટોકેડ ઓયેટય

શ્રી સોરંકી કયધ્ધી

(ભેનાવય)

 ક્રાકજ કભ કોમ્મુ. 

ઓયેટય

શ્રી ફંસી સાંગાણી

(ભેનાવય)

ભ.ઇ.
ી.ી. ોંકકમા

(કયાય આધાયીત)
ઓટોકેડ ઓયેટય

શ્રી બાહવક ડાંગોદયા

(ભેનાવય)

અ.ભ.ઇ. 

(ઇરે.)

શ્રી નૈહભષ જોષી

(કયાય આધાયીત)
ઓટોકેડ ઓયેટય

શ્રી ઇંદ્રજીત યભાય

(ભેનાવય)

અ.ભ.ઇ

(માંત્રીક)

શ્રી કકયીટ ભક્વાણા

(કયાય આધાયીત)

વકજ આસી.
શ્રી એન. જી.સોયઠીમા (UGD/WS) 

(કયાય આધાયીત)

વકજ આસી.
શ્રી એન. જે. ચાવડા

(કયાય આધાયીત) (યોડ)

વકજ આસી.
શ્રી ી.કે. ફોડા 

(કયાય આધાયીત) (યોડ)

ઓટોકેડ 

ઓયેટય

શ્રી હભતેષ ચૌહાણ

(ભેન ાવય)

ઓગેનાઇઝેશન ચાર્ટ , વહીવર્ી શાખા, પ્રોજેકર્ શાખા, હહસાબી શાખા, હાઉસસિંગ શાખા

અધ્યક્ષ – શ્રી અસિત અરોરા (IAS) 

ઇ.ચા. મખુ્ય કારોબારી અસિકારી – શ્રી આર. એસ. ઠુિર (GAS)

પ્રોજેકર્ િેનેજિેંર્ યસુનર્ વહીવર્ી શાખા હહસાબી શાખા હાઉસસિંગ શાખા



જે.ટી.ી.
શ્રી  ધળ ાનખાનનયા

(પ્રનિનનયુકિિ)
પ્ાનીંગ આશીસ્ટન્ટ

શ્રી  િેયુર ળણરીયા 

(પ્રનિનનયુકિિ)
ટે્રશર 

શ્રી  એચ.િે.ઘોડાશરા 

(શીધીભરિી)
શળેયર 

શ્રી  નષમાાંશુ નશધ્ધુરા 

(શીધીભરિી)
ળનષળટી અનધિારી

 શ્રી િે.જી.ુક્િા                  

(મામિદાર-૧) (પ્રનિનનયુકિિ)
ળનષળટી અનધિારી

 શ્રી િે.જી.ુક્િા                       

(મામિદાર-૧) (પ્રનિનનયુકિિ)

જે.ટી.ી.
શ્રી  િેજશ ટે

(પ્રનિનનયુકિિ)
પ્ાનીંગ આશીસ્ટન્ટ

શ્રી  કિરણ બાળલીયા 

(પ્રનિનનયુકિિ)
શળેયર 

શ્રી  ાર શાિરીયા 

(શીધીભરિી)
પ્ાનીંગ આશીસ્ટન્ટ

શ્રી  િૌનિ યોગાનાંદી 

(પ્રનિનનયુકિિ)
પ્ાનીંગ આશીસ્ટન્ટ

શ્રી  િૌનિ યોગાનાંદી 

(પ્રનિનનયુકિિ)

જે.ટી.ી.
શ્રી  શી.એશ. ાશ

(પ્રનિનનયુકિિ)
પ્ાનીંગ આશીસ્ટન્ટ

શ્રી  િૌનિ યોગાનાંદી 

(પ્રનિનનયુકિિ)
શળેયર 

શ્રી  શિીવ બાાશરા 

(શીધીભરિી)

જે.ટી.ી.
શ્રી  મનિ બી.ી. ળાગડીયા

(પ્રનિનનયુકિિ)
પ્ાનીંગ આશીસ્ટન્ટ

    શ્રી ડી.શી. ચાંદારાણા      

(મેનાળર)
રેિડડ ક્ાિડ

શ્રી  નષિેવ ઠાિર 

(મેનાળર)

શીનીયર ક્ાિડ
    શ્રી ળી.ી.રાજુિ   

(શીધીભરિી)

  િોમ્પપ્યુટર 

ઓરેટર

શ્રી ીિ માળાણી

(મેનાળર)

     આશીસ્ટન્ટ          

    મેનેજર

    શ્રી મોનાી રાંગાણી         

(િરાર આધારીિ)

ઓટોિેડ ઓરેટર
શ્રી શોાંિી કરધ્ધી

(મેનાળર)

ઓગેનાઇઝેશન ચાર્ટ , રે્કનીક શાખા

અધ્યક્ષ – શ્રી અમિત અરોરા (IAS) 

ઇ.ચા. મખુ્ય કારોબારી અમિકારી – શ્રી આર. એસ. ઠુિર (GAS)

એસ.ર્ી.પી. - શ્રી ડી. ઝેડ. ગાાંવીત

ઇ.ચા. ર્ી.પી.ઓ.  - શ્રી ડી. વી. મનિાવત

એસ્રે્ર્ શાખા બબનઅમિકતૂ શાખાજે.ર્ી.પી. શ્રી પ્ાનીંગ આસીસ્ર્ન્ર્ ટે્રસર સવેયર


