




ગુજરાત સરકાર

ટેલિફોન સૂલિકા
૨૦૨૦

રાજભવન, મંત્રીમંડળ, સંસદસભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, 
લવધાનસભા સલિવાિ્ય, સલિવાિ્યના લવભાગો 

તથા
અન્ય સરકારરી કિેરરીઓ 

સામાન્ય વહરીવટ લવભાગ
(પ્ોટોકોિ પ્ભાગ)

બિલૉક-૧/૩, સરદાર પટેિ ભવન, સલિવાિ્ય, ગાંધરીનગર-૩૮૨૦૧૦.



(2)

સલિવાિ્યના અગત્યના ટાટાના ટેલિફોન નબંરો
ટાટા ટેલિ. પૂછપરછ ૫૧૩૦૦–૫૧૪૯૯
I.W.D.M.S. ૫૧૨૦૨
G.S.W.A.N. ૫૬૬૦૦
N.I.C. ૫૨૪૦૩
ID માટે એક્સપિલોરા ૫૦૪૫૦
લિવા્સી િાયબ ્સલિવ ૫૭૭૨૨, ૪૪૯૪૧(લિ)
વી.આઇ.પી. પેન્ટ્ી ૫૦૦૬૩
િવી ક્રેડિટ ્સલો્સાયટી ૫૨૯૫૪
જૂિી ક્રેડિટ ્સલો્સાયટી ૫૬૮૭૬
સિસિલ િર્ક પૂછપરછ ૫૦૦૯૧-૯૨
બિલૉક-૧ ૫૦૦૯૩
બિલૉક-૨ ૫૧૯૧૮
બિલૉક-૪ ૫૪૭૪૯
બિલૉક-૫ ૫૧૯૨૧
બિલૉક-૭ ૫૪૬૬૨
બિલૉક-૮ ૫૪૫૮૮
બિલૉક-૯ ૫૨૧૮૫
બિલૉક-૧૧ ૫૨૨૦૬
બિલૉક-૧૪ ૫૨૫૪૦
લવધાિ્સભા પૂછપરછ ૫૩૦૦૧, ૦૩, ૦૪
ઈલેસક્ટ્રરલ પૂછપરછ
બિલૉક ૧ થી ૭ ૫૧૯૨૦, ૫૧૯૨૨
બિલૉક-૮ થી ૧૪ ૫૨૨૯૪-૯૫
્સેન્ટ્િ A.C. ફડરયાદ ૫૩૦૯૯
િલામતી શાખા ૫૦૫૫૦
ગેટ-૧ પ્રવેશ પા્સ ૫૦૪૫૧
ગેટ-૧ ્સિામતી ૫૦૫૯૧
ગેટ-૪ પ્રવેશ પા્સ ૫૦૭૫૨
ગેટ-૪ ્સિામતી ૫૦૫૯૪
ગેટ-૭ પ્રવેશ પા્સ ૫૦૭૫૧
ગેટ-૭ ્સિામતી ૫૦૫૯૨

ગાંધરીનગરના અગત્યના ટેલિફોન નંબરો
એમબયયુિન્્સ ૧૦૨
લ્સલવિ હલોસ્પટિ ૨૧૯૩૧-૩૨
તાતકાલિક ્સારવાર ૧૦૮ 
્સલિવાિય દવાખાિયું ૫૪૫૦૨
્સરકારી મધય્થ પ્રે્સ ૧૦૦૧૭-૧૯ 

(૧૧૮૩૧ ટે.ફરે.) 
્સરકીટ હાઉ્સ ૨૧૨૯૧-૫૯૮૬૬
લવશ્ામગૃહ ૨૧૨૨૫ -૫૪૧૮૮
પલથકાશ્મ ૪૩૧૬૧-૬૨

ટાઉિ હલોિ ૨૨૩૪૫
જી.ટી.એ્સ. ૬૦૧૮૯-૬૧૫૮૪
R & B વાહિ પૂિ ૬૧૨૩૮
ઈડરગેશિ વાહિ પૂિ ૬૦૪૩૨
ધારા્સભયશ્ી હલો્ટેિ ૨૧૫૪૧
મંત્ીશ્ી બંગિા પૂછપરછ ૫૯૫૪૭
્સલિવાિય જીમખાિા, ્સે.૧૯ ૨૧૨૨૮
્સલિવાિય જીમખાિા, ્સે.૨૧ ૬૦૦૫૯
ઈન્ટર ્ટેટ `પલોિી્સ વાયરિે્સ 
્ટેશિ ૨૩૮૩૫
્ટેટ પલોિી્સ વાયરિ્ેસ ્ટેશિ ૫૪૩૫૭
્ટેટ પલોિી્સ કન્ટ્લોિ રૂમ ૫૪૩૪૪
કલપતરૂ પેટ્લોિપંપ ૨૧૨૮૮
એ્સ.ટી. પૂછપરછ ૨૨૮૪૨
પાણી પૂરવઠલો ૨૨૮૫૬
ઇન્દ્લોિા હરણલોદ્ાિ ૨૦૫૬૦
એલિમિ િેિ બલોિી ૨૨૭૧૮
એલિમિ હેલપિાઇિ ૯૮૨૫૨૮૨૭૮૭
કરેલપટિ રેલવે ્ટેશિ ૨૨૪૨૦
જયુલ્સકા ૪૨૦૨૩-૪૦૧૮૨
મયુડકતધામ ્સેકટર-૩૦ ૨૯૨૮૯૪૧૭

અમદાવાદના અગત્યના ટેલિફોન નંબરો
પલોિી્સ કંટ્લોિ
પ્રાદેલશક પા્સપલોટ્ટ ઓડફ્સ

૨૫૬૩૩૪૩૪
૨૬૩૦૯૧૦૩

્ટેટ ગે્ટ હાઉ્સ ૨૨૮૬૬૩૪૩ થી ૪૬
્સરકીટ હાઉ્સ ૨૨૮૬૫૦૩૩ થી ૩૭
લવશ્ામગૃહ ૨૫૬૨૦૯૩૭
લ્સલવિ હલોસ્પટિ ૨૨૬૮૩૭૨૧
વી. એ્સ. હલોસ્પટિ ૨૬૫૭૭૬૨૧
જી.પી.ઓ. અમદાવાદ ૨૫૫૦૦૯૭૭
એર ઈસન્િયા (િલોમે્ટીક) ૨૨૮૬૯૨૩૩
એરપલોટ્ટ ટમમીિિ-૨ ૨૨૮૬૭૬૬૪
એરપલોટ્ટ મેિેજર (ટમમીિિ) ૨૨૮૬૯૨૬૬
ઈસન્િયિ એરિાઈન્્સ (એરપલોટ્ટ) ૨૨૮૬૯૨૩૭
ઈન્ટરિેશિિ એરપલોટ્ટ ૨૨૮૬૯૨૩૮, 

૨૨૮૬૭૨૩૭
રેલવે પૂછપરછ ૧૩૯

એ્સ.ટી. િેપલો
૨૫૪૬૩૩૯૬, 
૨૫૪૬૩૩૮૨, 
૨૫૪૬૩૪૦૯

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
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અનુક્રમલિકા
ક્રમ કિેરરીનું નામ પાના નં.
* માનનીય રાજયપાલશ્ીના અગ્ િસચિશ્ી અને ગૃહ સનયામરશ્ીની રચેરી, રાજભિન, ગાંિીનગર ૧
* મંત્ીમંડળ ૨
* માન. મુખય મંત્ીશ્ી ત્ા મંત્ીશ્ીઓના રાયાયાલયની માસહતી ૭
* ગુજરાત સિિાનિભા, િેક્ટર-૧૦, ગાંિીનગર ૧૬
* સિિાનિભા િસચિાલય, સિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભિન, ગાંિીનગર ૧૮
* રાજયિભામાં ગુજરાત રાજયનું પ્રસતસનસિતિ િરાિતા િભયશ્ીઓ ૨૧
* લોરિભામાં ગુજરાત રાજયનું પ્રસતસનસિતિ િરાિતા િભયશ્ીઓ ૨૨
* ગુજરાત સિિાનિભાના િભયશ્ીઓ ૨૫
* મુખય િસચિશ્ીનું રાયાયાલય ૪૩
૧ િામાનય િહીિટ સિભાગ ૪૪

(1) કમ્ટિારીગણ પ્રભાગ ૪૪
(2) આયલોજિ પ્રભાગ ૪૮
(3)  ્વલણ્ટમ ગયુજરાત-૫૦ મયુદ્ા અમિીકરણ ્સલમલત ૪૯
(4) િૂંટણી પ્રભાગ ૫૦
(5) વહીવટી ્સયુધારણા તાિીમ પ્રભાગ અિે લબિ લિવા્સી ભારતીય પ્રભાગ ૫૧
(6) ગયુજરાત િલોકાયયુક્ત કિેરી ૫૩
(7) ગયુજરાત માલહતી આયલોગ ૫૩
(8) ગયુજરાત જાહેર ્સેવા આયલોગ ૫૪
(9) રાજય િૂંટણી આયલોગ ૫૫
(10) ખાતાકીય તપા્સિા ખા્સ અલધકારીિી કિેરી ૫૬
(11) ગયુજરાત મયુલકી ્સેવા લટ્બયયુિિ ૫૭
(12) ્સરદાર પટેિ િલોકપ્રશા્સિ ્સં્થા (્પીપા) ૫૭
(13) પ્રાદેલશક તાિીમ કરેન્દ્, અમદાવાદ ૫૯
(14) ્સલિવાિય તાિીમ કરેન્દ્, ગાંધીિગર ૫૯
(15) પ્રાદેલશક તાિીમ કરેન્દ્, વિલોદરા ૫૯
(16) પ્રાદેલશક તાિીમ કરેન્દ્, ્સયુરત ૫૯
(17) પ્રાદેલશક તાિીમ કરેન્દ્, મહે્સાણા ૫૯
(18) પ્રાદેલશક તાિીમ કરેન્દ્, રાજકલોટ ૫૯
(19) ગયુજરાત ગૌણ ્સેવા પ્સંદગી મંિળ ૬૦
(20) ગયુજરાત રાજય લબિ-લિવા્સી ગયુજરાતી પ્રલતષ્ાિ ૬૧
(21) લિવા્સી આયયુક્તશ્ીિી કિેરી, ગયુજરાત ્સરકાર, િવી ડદલહી ૬૧
(22) ગયુજરાત રાજય હજ ્સલમલત ૬૨
(23) અથ્ટશા્ત્ અિે આંકિાશા્ત્ લિયામકિી કિેરી ૬૨
(24) લિયામકશ્ી, મૂલયાંકિિયું કાયા્ટિય ૬૪
(25) ગયુજરાત ્સામાલજક આંતરમાળખાકીય લવકા્સ ્સલો્સાયટી (GSIDS) ૬૪



(6)

ક્રમ કિેરરીનું નામ પાના નં.
૨ અન્ન, નાગરરર પુરિઠા અને ગ્ાહરોની બાબતોનો સિભાગ ૬૫

(1) લિયામકશ્ી, અન્ન અિે િાગડરક પયુરવઠાિી કિેરી ૬૬
(2) ગયુજરાત રાજય િાગડરક પયુરવઠા લિગમ લિ. ૬૭
(3) લિયંત્ક કાિયુિી માપ લવજ્ાિ અિે લિયામક ગ્ાહક બાબતલોિી કિેરી ૬૮
(4) ગ્ાહક તકરાર લિવારણ કલમશિ ૬૮
(5) અન્ન લિયંત્કશ્ીિી કિેરી ૬૯
(6) ગયુજરાત રાજય અન્ન આયલોગ ૬૯

૩ આરિજાસત સિરાિ સિભાગ ૭૦
(1) કલમશિર, આડદજાલત લવકા્સિી કિેરી ૭૧
(2) િેવિપમેન્ટ ્સપલોટ્ટ એજન્્સી ઓફ ગયુજરાત (િી-્સેગ) ૭૧
(3) ગયુજરાત ્ટેટ ટ્ાયબિ એજયયુકરેશિ ્સલો્સાયટી ૭૧
(4) ગયુજરાત આડદજાલત લવકા્સ લિગમ ૭૨
(5) આડદવા્સી ્સંશલોધિ અિે તાિીમ કરેન્દ્ ૭૨
(6) ગયુજરાત જમીિ લવહલોણા મજૂર અિે હળપલત ગૃહ લિમા્ટણ બલોિ્ટ ૭૨

૪ આરોગય અને પરરિાર રલયાણ સિભાગ ૭૩
(1) કલમશિરશ્ી, આરલોગય ્સેવાઓ, તબીબી ્સેવાઓ, તબીબી લશક્ષણ અિે ્સંશલોધિ, ગાંધીિગર ૭૪
(૨) કલમશિરશ્ી, ખલોરાક અિે ઔષધ લિયમિ તંત્ ૮૦
(૩) લિયામકશ્ી, આયયુષિી કિેરી ૮૧
(૪) લિયામકશ્ી, કામદાર રાજય વીમા યલોજિા ૮૧
(૫) ગયુજરાત મેડિકિ ્સલવ્ટ્સી્સ કલૉપપોરેશિ લિલમટેિ ૮૨

૫ ઉદ્ોગ અને ખાણ સિભાગ ૮૩
(1) ઉદ્લોગ કલમશિરશ્ીિી કિેરી ૮૬
(2) ભૂ્તરલવજ્ાિ અિે ખલિજ કલમશિરિી કિેરી ૮૯
(3) કલમશિરશ્ી, કુડટર અિે ગ્ામલોદ્લોગ ૯૧
(4) ગયુજરાત પ્રવા્સિ લિગમ લિ. ૯૨
(5) લિયામકશ્ી, િાગડરક ઉડ્્િયિિી કિેરી ૯૩
(6) લિયામકશ્ી, ્સરકારી મયુદ્ણ અિે િેખિ્સામગ્ી ૯૪
(7) ્સરકારી મધય્થ મયુદ્ણાિય, ગાંધીિગર ૯૫
(8) ્સરકારી િેખિ અિે ્સામગ્ી ભંિાર, ગાંધીિગર ૯૫
(9) ્સરકારી પયુ્તક ભંિાર, અમદાવાદ ૯૫
(10) ્સરકારી ફલોટલોિીથલો પ્રે્સ, અમદાવાદ ૯૬
(11) ્સરકારી મયુદ્ણાિય અિે િેખિ્સામગ્ી, વિલોદરા ૯૬
(12) ્સરકારી મયુદ્ણાિય અિે િેખિ્સામગ્ી, રાજકલોટ ૯૭
(13) ્સરકારી મયુદ્ણાિય, ભાવિગર ૯૭
(14) ગયુજરાત રાજય ખાદી ગ્ામલોદ્લોગ બલોિ્ટ ૯૮
(15) ગયુજરાત પલવત્ યાત્ાધામ લવકા્સ બલોિ્ટ ૯૮
(16) ગયુજરાત ઈન્ફ્ા્ટ્કિર િેવિપમેન્ટ બલોિ્ટ ૯૮
(17) ગયુજરાત ઔદ્લોલગક લવકા્સ લિગમ લિ. ૯૯
(18) ગયુજરાત ખલિજ લવકા્સ લિગમ લિલમટેિ ૧૦૪
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(19) ગયુજરાત રાજય િાણાકીય લિગમ ૧૦૫
(20) ગયુજરાત ઔદ્લોલગક મૂિીરલોકાણ લિગમ લિલમટેિ (GIIC LTD) ૧૦૬
(21) ગયુજરાત રાજય હાથશાળ અિે હ્તકિા લવકા્સ લિગમ લિ. ૧૦૭
(22) ગયુજરાત રૂરિ ઇન્િ્ટ્ીઝ માકકેડટંગ કલૉપપોરેશિ લિ., (ગ્ીમકલો) ૧૦૭
(23) ઇન્િ્ટ્ીયિ એક્ટેન્શિ બયૂરલો (ઇન્િેક્ષ - બી) ૧૦૮
(24) ઇન્િ્ટ્ીયિ એક્ટેન્શિ કલોટેજ ( ઇન્િેક્ટ-્સી) ૧૦૯
(25) દહેજ ્સેઝ લિલમટેિ ૧૦૯
(26) ધલોિેરા ઇન્િ્ટ્ીયિ લ્સટી િેવિપમેન્ટ લિલમટેિ ૧૦૯
(27) ધલોિેરા ઈન્ટરિેશિિ એરપલોટ્ટ કંપિી લિમીટેિ ૧૧૦
(28) ધલોિેરા ્પેલશયિ ઇન્વે્ટમેન્ટ રીજીયિ િેવિપમેન્ટ અલૉથલોડરટી ૧૧૦
(29) ગાંધીિગર રેલવે એન્િ અબ્ટિ િેવિપમેન્ટ કલૉપપોરેશિ લિ. ૧૧૧
(30) ગયુજરાત ઔદ્લોલગક ્સંશલોધિ અિે લવકા્સ ્સં્થા (ગીરિા) ૧૧૧
(31) ગયુજરાત માટીકામ કિાકારી અિે ગ્ામીણ તકિીકી ્સં્થાિ ૧૧૧
(32) ગયુજરાત પેટ્લોલિયમ, કરેલમકલ્સ, એન્િ પેટ્લોકરેલમકલ્સ, ્પેલશયિ ઇન્વે્ટમેન્ટ રીજીયિ િેવિપમેન્ટ અલૉથલોડરટી ૧૧૨
(33) માંિિ બેિરાજી ્પેલશયિ ઇન્વે્ટમેન્ટ રીજીયિ િેવિપમેન્ટ અલૉથલોડરટી ૧૧૨
(34) ઉદ્લોગ ્સાહલ્સકતા લવકા્સ ્સં્થાિ ૧૧૨
(35) ગયુજરાત લમિરિ ડર્સિ્ટ એન્િ િેવિપમેન્ટ ્સલો્સાયટી ૧૧૩
(36) ગયુજરાત રેિ ઇન્ફ્ા્ટ્કિર િેવિપમેન્ટ ૧૧૩

૬ ઊજાયા અને પેટ્રોરેસમરલિ સિભાગ ૧૧૪
(1) લિયામકશ્ી, પેટ્લોલિયમ (DGP) ૧૧૫
(1) મયુખય લવદ્યુત લિરીક્ષકશ્ીિી કિેરી ૧૧૫
(2) લવદ્યુત શયુલક ્સમાહતા્ટશ્ી કિેરી, ગાંધીિગર ૧૧૬
(3) ગયુજરાત ્ટેટ પેટ્લોલિયમ કલૉપપોરેશિ લિ. ગાંધીિગર ૧૧૬
(4) ગયુજરાત ગે્સ લિ., અમદાવાદ ૧૧૬
(5) ગયુજરાત ્ટેટ પેટ્લોિેટ લિ., ગાંધીિગર ૧૧૭
(6) ગયુજરાત ્ટેટ ફડટ્ટિાઇઝ્સ્ટ અિે કરેમીકલ્સ કંપિી ૧૧૭
(7) ગયુજરાત િમ્ટદા વેિી ફડટ્ટિાઇઝ્સ્ટ અિે કરેમીકલ્સ કંપિી ૧૧૭
(8) ગયુજરાત ઉજા્ટ લવકા્સ લિગમ લિલમટેિ (GUVNL), વિલોદરા ૧૧૮
(9) ગયુજરાત ્ટેટ ઇિેસકટ્લ્સડટ કંપિી લિ. વિલોદરા. (GSECL) ૧૧૯
(10) ગયુજરાત એિજમી ટ્ાન્્સલમશિ કં., વિલોદરા (GETCO) ૧૧૯
(11) મધય ગયુજરાત વીજ કંપિી લિ. વિલોદરા ૧૨૦
(12) દક્ષીણ ગયુજરાત વીજ કંપિી લિ. ્સયુરત ૧૨૧
(13) ઉત્તર ગયુજરાત વીજ કંપિી લિ. મહે્સાણા ૧૨૨
(14) પલચિમ ગયુજરાત વીજ કંપિી લિ.,રાજકલોટ ૧૨૨
(15) ગયુજરાત લવદ્યુત લિયંત્ક આયલોગ ૧૨૩
(16) ગયુજરાત પાવર કલૉપપોરેશિ લિ., (GPCL) ૧૨૩
(17) પંડિત દીિદયાળ પેટ્લોલિયમ યયુલિવલ્સ્ટટી ૧૨૩

૭ ક્ાઈમેટ ચેનજ સિભાગ ૧૨૪
(1) ગયુજરાત ઊજા્ટ લવકા્સ એજન્્સી ૧૨૪
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૮ રાયિા સિભાગ ૧૨૫

(1) િામ. ગયુજરાત હાઈકલોટ્ટ ૧૨૭
(2) ગયુજરાત રાજય કાિૂિી ્સેવા ્સત્તા મંિળ ૧૨૭
(3) ગયુજરાત િેશિિ િલૉ યયુલિવલ્સ્ટટી ૧૨૮
(4) િેડરડટ કલમશિરશ્ીિી કિેરી ૧૨૮
(5) ગયુજરાત રાજય વકફ બલોિ્ટ ૧૨૮
(6) ગયુજરાત રાજય, વકફ લટ્બયયુિિ ૧૨૯
(7) ્સરકારી વકીિશ્ીિી કિેરી, અમદાવાદ ૧૨૯
(8) િીફ ઈન્્સપેકટર (કલોટ્ટ-ફીઝ)િી કિેરી, અમદાવાદ ૧૨૯
(9) એિવલોકરેટ જિરિ અિે એિીશિિ એિવલોકરેટ જિરિ, ગયુજરાત હાઈકલોટ્ટ ૧૨૯
(10) ગયુજરાત જાહેર બાંધકામ કરાર ્સંબંધી લવવાદ િવાદ લટ્બયયુિિ, અમદાવાદ ૧૩૦
(11) ઔદ્લોલગક અદાિત, ગયુજરાત ૧૩૦
(12) િાયરેકટર ઓફ પ્રલોલ્સકયૂશિિી કિેરી ૧૩૦

૯ રૃસિ, ખેડૂત રલયાણ અને િહરાર સિભાગ ૧૩૧
(1) ખેતી લિયામકિી કિેરી, કૃલષ ભવિ ૧૩૪
(2) બાગાયત લિયામકશ્ીિી કિેરી, કૃલષ ભવિ ૧૩૭
(3) પશયુપાિિ લિયામકિી કિેરી, કૃલષ ભવિ ૧૩૯
(4) મત્યલોદ્લોગ કલમશિરશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૧૪૨
(5) રલજ્ટ્ાર, ્સહકારી મંિળીઓ, ગયુજરાત રાજય ૧૪૩
(6) ખાંિ લિયામકશ્ી, ગયુજરાત રાજય ૧૪૫
(7) મયુખય કાય્ટપાિક અલધકારીશ્ીિી કિેરી, લિરીક્ષણ અિે અન્વેષણ ્સલમલત (્સહકાર ખાતયુ), અમદાવાદ ૧૪૬
(8) ગયુજરાત રાજય ્સહકારી લટ્બયયુિિ ૧૪૬
(9) ગયુજરાત રાજય બીજ લિગમ લિલમટેિ, ગાંધીિગર ૧૪૬
(10) ગયુજરાત રાજય જમીિ લવકા્સ લિગમ લિ., ગાંધીિગર ૧૪૭
(11) રાજય કૃલષ યયુલિવલ્સ્ટટી પડરષદ, ગાંધીિગર ૧૪૭
(12) આણંદ કૃલષ યયુલિવલ્સ્ટટી ૧૪૮
(13) જૂિાગઢ કૃલષ યયુલિવલ્સ્ટટી ૧૪૮
(14) િવ્સારી કૃલષ યયુલિવલ્સ્ટટી ૧૪૯
(15) ્સરદાર કૃલષિગર દાંતીવાિા કૃલષ યયુલિવલ્સ્ટટી ૧૪૯
(16) કામધેિયુ યયુલિવલ્સ્ટટી, ગાંધીિગર ૧૫૦
(17) રલજ્ટ્ાર, ગયુજરાત વેટરિરી કાઉસન્્સિિી કિેરી, ગાંધીિગર ૧૫૦
(18) ગયુજરાત પશયુધિ લવકા્સ બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૧૫૧
(19) લવભાગીય ્સંયયુક્ત પશયુપાિિ લિયામકશ્ીિી કિેરી, રાજકલોટ લવભાગ, રાજકલોટ ૧૫૧
(20) લવભાગીય ્સંયયુક્ત પશયુપાિિ લિયામકશ્ીિી કિેરી, વિલોદરા લવભાગ, વિલોદરા ૧૫૧
(21) અલધક પશયુપાિિ લિયામકશ્ીિી કિેરી, અમદાવાદ ૧૫૨
(22) ્સંયયુક્ત પશયુપાિિ લિયામકશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૧૫૨
(23) લવભાગીય ્સંયયુક્ત પશયુપાિિ લિયામકશ્ીિી કિેરી, અમદાવાદ ૧૫૩
(24) ગયુજરાત મત્યલોદ્લોગ કરેસન્દ્ય ્સહકારી ્સં્થા, અમદાવાદ ૧૫૩
(25) ગયુજરાત રાજય બીજ પ્રમાણિ એજન્્સી, અમદાવાદ ૧૫૪



(9)

ક્રમ કિેરરીનું નામ પાના નં.
(26) ગયુજરાત ઘેટાં અિે ઊિ લવકા્સ લિગમ લિલમટેિ, ગાંધીિગર ૧૫૪
(27) ગયુજરાત રાજય વેરહાઉલ્સંગ કલૉપપોરેશિ ૧૫૫
(28) ગયુજરાત એગ્લો ઈન્િસ્ટ્ઝ કલૉપપોરેશિ લિલમટેિ, ગાંધીિગર ૧૫૬
(29) ગયુજરાત રાજય કૃલષ બજાર બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૧૫૬
(30) ગૌ ્સેવા અિે ગૌિર લવકા્સ બલોિ્ટ ૧૫૭

૧૦ ગૃહ સિભાગ ૧૫૮
(1) ગયુજરાત તકરેદારી આયલોગ ૧૬૧
(2) પલોિી્સ મહાલિદેશક અિે મયુખય પલોિી્સ અલધકારીશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૧૬૩
(3) પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી ્સી.આઈ.િી. ક્ાઇમ (ક્ાઇમ અિે રેલવેઝ), ગાંધીિગર ૧૬૪
(4) પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી ્સી.આઈ.િી. (આઈ.બી.) ગાંધીિગર ૧૬૫
(5) અલધક પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી, એ.ટી.એ્સ., અમદાવાદ ૧૬૫
(6) અલધક પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી (તાિીમ) ગાંધીિગર ૧૬૬
(7) આિાય્ટશ્ી, પલોિી્સ તાિીમ મહાલવદ્ાાિય, જયુિાગઢ ૧૬૬
(8) આિાય્ટશ્ી, પલોિી્સ તાલિમ શાળા, વિલોદરા ૧૬૬
(9) આિાય્ટશ્ી, અિામત પલોિી્સ તાિીમ કરેન્દ્ (િલોકી ્સલોરઠ) ૧૬૬
(10) પલોિી્સ મહાલિરીક્ષક અિે આિાય્ટશ્ી, ગયુજરાત પલોિી્સ અકાદમી, કરાઇ ૧૬૬
(11) આિાય્ટશ્ી, ખિાિ કમાન્િલો પલોિી્સ કરેન્દ્ ૧૬૬
(12) અલધક પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી, હલથયારી એકમલો, ગાંધીિગર ૧૬૭
(13) પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી, તકિીકી ્સેવાઓ, ગાંધીિગર ૧૬૯
(14) અલધક પલોિી્સ મહાલિદેશકશ્ી, એ્સ.્સી.આર.બી., ગાંધીિગર ૧૬૯
(15) પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, ગાંધીિગર લવભાગ, ગાંધીિગર ૧૭૦
(16) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ગાંધીિગર ૧૭૦
(17) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, મહે્સાણા ૧૭૦
(18) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ્સાબરકાંઠા ૧૭૦
(19) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, અરવલ્ી ૧૭૦
(20) પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, અમદાવાદ લવભાગ, અમદાવાદ ૧૭૦
(21) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, અમદાવાદ ગ્ામય ૧૭૧
(22) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ખેિા િડિયાદ ૧૭૧
(23) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, આણંદ ૧૭૧
(24) પલોિી્સ કલમશિરશ્ી, અમદાવાદ શહેર, અમદાવાદ ૧૭૧
(25) પલોિી્સ કલમશિરશ્ી, વિલોદરા શહેર, વિલોદરા ૧૭૩
(26) પલોિી્સ કલમશિરશ્ી, રાજકલોટ શહેર, રાજકલોટ ૧૭૪
(27) પલોિી્સ કલમશિરશ્ી, ્સયુરત શહેર, ્સયુરત ૧૭૫
(28) પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, વિલોદરા લવભાગ, વિલોદરા ૧૭૬
(29) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, છલોટાઉદેપયુર ૧૭૬
(30) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ભરૂિ ૧૭૬
(31) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, વિલોદરા ગ્ામય ૧૭૬
(32) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, િમ્ટદા ૧૭૬
(33) પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, પંિમહાિ-ગલોધરા લવભાગ ૧૭૭
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(34) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, દાહલોદ ૧૭૭
(35) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, પંિમહાિ-ગલોધરા ૧૭૭
(36) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, મલહ્સાગર ૧૭૭
(37) અલધક પલોિી્સ મહાલિદેશક, ્સયુરત લવભાગ, ્સયુરત ૧૭૭
(38) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, િાંગ-આહવા ૧૭૭
(39) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, િવ્સારી ૧૭૭
(40) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ્સયુરત ગ્ામય ૧૭૮
(41) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, તાપી ૧૭૮
(42) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, વિ્સાિ ૧૭૮
(43) િાયબ પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, રાજકલોટ લવભાગ, રાજકલોટ ૧૭૮
(44) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ્સયુરેન્દ્િગર ૧૭૮
(45) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, રાજકલોટ ગ્ામય ૧૭૮
(46) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, મલોરબી ૧૭૮
(47) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, જામિગર ૧૭૯
(48) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, દેવભૂમી દ્ારકા ૧૭૯
(49) િાયબ પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, જયુિાગઢ લવભાગ-જયુિાગઢ ૧૭૯
(50) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, જયુિાગઢ ૧૭૯
(51) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ગીર ્સલોમિાથ ૧૭૯
(52) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, પલોરબંદર ૧૭૯
(53) િાયબ પલોિી્સ મહાલિક્ષકશ્ી, ભાવિગર લવભાગ ૧૭૯
(54) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, ભાવિગર ૧૮૦
(55) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, અમરેિી ૧૮૦
(56) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, બલોટાદ ૧૮૦
(57) પલોિી્સ મહાલિરીક્ષકશ્ી, ્સરહદી લવભાગ, ભયુજ ૧૮૦
(58) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, પૂવ્ટ કચછ-ગાંધીધામ ૧૮૦
(59) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, પલચિમ કચછ-ભયુજ ૧૮૦
(60) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, પાટણ ૧૮૦
(61) પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ી, બિા્સકાંઠા-પાિિપયુર ૧૮૧
(62) િાંિ રૂશ્વત લવરલોધી બયૂરલો, અમદાવાદ ૧૮૧
(63) મદદિીશ લિયામકશ્ીિી કિેરી િાંિ રૂશ્વત લવરલોધી બયૂરલો ૧૮૧
(64) મદદિીશ લિયામકશ્ીિી કિેરી ૧૮૧
(65) અલધક પલોિી્સ મહાલિદેશક અિે જેિલોિા ઇન્્પેકટર જિરિશ્ી, અમદાવાદ ૧૮૨
(66) ગયુજરાત રાજય માિવ અલધકાર આયલોગ, ગાંધીિગર ૧૮૬
(67) લિયામકશ્ી, ન્યાય ્સહાયક લવજ્ાિ, ગાંધીિગર. ૧૮૮
(68) ન્યાય ્સહાયક લવજ્ાિ પ્રયલોગશાળા, અમદાવાદ, જૂિાગઢ, ્સયુરત, વિલોદરા, રાજકલોટ ૧૮૮
(69) િશાબંધી અિે આબકારી, ગાંધીિગર ૧૯૦
(70) િાયરેકટર જિરિ, હલોમગાિ્ટઝ હેિ કવાટ્ટ્સ્ટ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ૧૯૧
(71) લિયામકશ્ી, િાગડરક ્સંરક્ષણ, અમદાવાદ ૧૯૧
(72) ગયુજરાત રાજય પલોિી્સ આવા્સ લિગમ લિ., ગાંધીિગર ૧૯૨
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૧૧ નમયાિા, જળિંપસતિ, પાણી પુરિઠા અને રલપિર સિભાગ ૧૯૩

(1) જળ્સંપલત્ત લવભાગિી ક્ષેલત્ય કિેરીઓ ૧૯૮
(2) કલપ્સર ્સલિવશ્ીિયું કાયા્ટિય ૨૦૧
(3) ્સરદાર ્સરલોવર િમ્ટદા લિગમ લિ., ગાંધીિગર ૨૦૧
(4) ્સરદાર ્સરલોવર પયુિ:વ્સવાટ એજન્્સી  ૨૦૩
(5) ્સરદાર પ્રાદેલશક તાિીમ કરેન્દ્, ગાંધીિગર ૨૦૪
(6) ગયુજરાત જળ્સંપલત્ત લવકા્સ લિગમ, ગાંધીિગર ૨૦૪
(7) ગયુજરાત પાણી પયુરવઠા અિે ગટર વયવ્થા બલોિ્ટ, જિ્સેવા ભવિ, ગાંધીિગર ૨૦૫
(8) ગયુજરાત વલોટર ઇન્ફ્ા્ટ્કિર લિલમટેિ, ગાંધીિગર (GWIL) ૨૦૭
(9) લિયામકશ્ી, ગયુજરાત જિ્સેવા તાિીમ ્સં્થા, ગાંધીિગર ૨૦૭

૧૨ નાણાં સિભાગ ૨૦૮
(1) રાજયવેરા કલમશિરશ્ીિી કિેરી, રાજય કર ભવિ ૨૧૩
(2) લહ્સાબ અિે લતજોરી લિયામકિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૧૪
(3) લજલ્ા લહ્સાબી અલધકારીશ્ીઓ ૨૧૫
(4) લજલ્ા લતજોરી અલધકારીશ્ીઓ ૨૧૬
(5) પેન્શિ અિે પ્રલોલવિન્ટ ફંિ લિયામકશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૧૯
(6) લવમા લિયામકશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૨૦
(7) લિરીક્ષક, ્થાલિક ભંિલોળ લહ્સાબિી કિેરી ૨૨૦
(8) ગયુજરાત વેલયયુ એિેિ ટેક્ષ લટ્બયયુિિ, અમદાવાદ ૨૨૧
(9) ગયુજરાત ્ટેટ ઇન્વે્ટમેન્ટ લિ. ૨૨૧
(10) ગયુજરાત ્ટેટ ફાઇિાસન્્સયિ ્સલવ્ટ્સી્સ લિલમટેિ ૨૨૧

૧૩ પંચાયત, ગ્ામ ગૃહ સનમાયાણ અને ગ્ામ સિરાિ સિભાગ ૨૨૨
(1) લવકા્સ કલમશિરશ્ીિી કિેરી ૨૨૪
(2) કલમશિર ગ્ામ લવકા્સિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૨૫
(3) ગયુજરાત પંિાયત ્સેવા પ્સંદગી બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૨૨૭
(4) ગયુજરાત ગ્ામ ગૃહ લિમા્ટણ બલોિ્ટ ૨૨૮
(5) રાજય ગ્ામ લવકા્સ ્સં્થા ૨૨૮
(6) ગયુજરાત િાઇવિીહૂિ પ્રમલોશિ કંપિી લિલમટેિ ૨૨૯
(7) રાજય ગ્ામ લવકા્સ અિે પંિાયતીરાજ ભવિ, જયુિાગઢ ૨૨૯

૧૪ બંિરો અને િાહનવયિહાર સિભાગ ૨૩૦
(1) ગયુજરાત મેરીટાઈમ બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૨૩૧
(2) ગયુજરાત રાજય માગ્ટ વાહિવયવહાર લિગમ મધય્થ કિેરી, રાણીપ, અમદાવાદ ૨૩૧
(3) વાહિવયવહાર કલમશિરશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૩૩
(4) ્સરકારી વાહિવયવહાર ્સેવાિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૩૪

૧૫ મહેિૂલ સિભાગ ૨૩૫
(1) મહે્સૂિ તપા્સણી કલમશિર અિે ્સલિવશ્ી, ગાંધીિગર ૨૩૯
(2) જમીિ ્સયુધારણા કલમશિર કિેરી ૨૪૦
(3) ખા્સ ્સલિવિી કિેરી (લવવાદ) ૨૪૦
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(4) દીિદયાળ મલોજણી અિે મહે્સૂિ વહીવટી ્સં્થા ૨૪૦
(5) રાહત લિયામકશ્ીિી કિેરી ૨૪૧
(6) ્સયુલપ્રન્ટેન્િન્ટ ઓફ ્ટેમપ્સિી અિે િોંધણી્સર લિરીક્ષકશ્ીિી કિેરી ૨૪૧
(7) ્સેટિમેન્ટ કલમશિર અિે જમીિ દફતર લિયામક, ગયુજરાત રાજય ૨૪૨
(8) ગયુજરાત ઇસન્્ટટ્ૂટ ઓફ ડિઝા્ટર મેિેજમેન્ટ (જીઆઈિીએમ) ૨૪૨
(9) કિેકટર કિેરી, ગાંધીિગર ૨૪૩
(10) કિેકટર કિેરી, અમદાવાદ ૨૪૪

૧૬ મસહલા અને બાળસિરાિ સિભાગ ૨૪૭
(1) કલમશિરશ્ી મલહિા અિે બાળલવકા્સિી કિેરી (ICDS) ૨૪૮
(2) ગયુજરાત રાજય મલહિા આયલોગ ૨૪૯
(3) જેન્િર ડર્સલો્સ્ટ ્સેન્ટર, અમદાવાદ ૨૫૦
(4) ગયુજરાત મલહિા આલથ્ટક લવકા્સ લિગમ લિ. ૨૫૦
(5) ગયુજરાત રાજય ્સમાજ કલયાણ બલોિ્ટ, અમદાવાદ ૨૫૦
(6) કલમશિર મલહિા અિે બાળલવકા્સિી કિેરી (મલહિા વીંગ) ૨૫૧

૧૭ માગયા અને મરાન સિભાગ ૨૫૨
(1) મયુખય િગર લિયલોજક અિે મયુખય ્થ૫લતશ્ીિી કિેરી ૨૫૫
(2) લિયામકશ્ી, ઇજિેરી ્ટાફ ટ્ેલિંગ કલૉિેજ, ગાંધીિગર ૨૫૬
(3) લિયામકશ્ી, ઉ૫વિ અિે બગીિા, ગાંધીિગર ૨૫૬
(4) અધીક્ષક ઇજિેર, પંિાયત મા.મ.વતયુ્ટળ, અમદાવાદ ૨૫૬
(5) અધીક્ષક ઇજિેર, પાટિગર યલોજિા વતયુ્ટળ, ગાંધીિગર ૨૫૬
(6) અધીક્ષક ઇજિેર, આિેખિ મા.મ. વતયુ્ટળ, ગાંધીિગર ૨૫૭
(7) અધીક્ષક ઇજિેર, પંિાયત મા.મ.વતયુ્ટળ, ગાંધીિગર ૨૫૭
(8) અધીક્ષક ઇજિેર, લવદ્યુત મા.મ.વતયુ્ટળ, ગાંધીિગર ૨૫૭
(9) ગયુજરાત રાજય માગ્ટ લવકા્સ લિગમ લિ., ગાંધીિગર ૨૫૭
(10) ગયુજરાત રાજય યલોજિા અમિીકરણ યયુલિટ, ગાંધીિગર ૨૫૮
(11) અધીક્ષક ઇજિેર, શહેર મા.મ.વતયુ્ટળ, અમદાવાદ ૨૫૮
(12) અધીક્ષક ઇજિેર, મા.મ.વતયુ્ટળ-૧, અમદાવાદ ૨૫૯
(13) અધીક્ષક ઇજિેર, મા.મ.વતયુ્ટળ-૨, અમદાવાદ ૨૫૯
(14) અધીક્ષક ઇજિેર, એક્સપ્રે્સ વે, અમદાવાદ ૨૫૯
(15) અધીક્ષક ઇજિેર, યાંલત્ક મા.મ.વતયુ્ટળ, અમદાવાદ ૨૫૯
(16) કાય્ટપાિક ઇજિેરશ્ીિી કિેરી, (લવદ્યુત) અમદાવાદ (લવભાગ-૨) ૨૫૯
(17) રાષ્ટીય ધલોરીમાગ્ટ વતયુ્ટળ, ગાંધીિગર ૨૫૯
(18) ્ટેટ હાઈવે િેવિપમેન્ટ પ્રલોજેકટ, ગાંધીિગર ૨૬૦

૧૮ માસહતી અને પ્રિારણ સિભાગ ૨૬૧
(1) માલહતી લિયામકશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૬૧
(2) પ્રાદેલશક માલહતીિી કિેરી ૨૬૩
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૧૯ રમતગમત, યુિા અને િાંસરૃસતર પ્રવૃસતિઓનો સિભાગ ૨૬૪

(1) કલમશિરશ્ી, યયુવક ્સેવા અિે ્સાં્કૃલતક પ્રવૃલત્તઓ, ગાંધીિગર ૨૬૫
(2) િાયરેકટર જિરિશ્ી, ્પલોટ્ટ્સ્સ્સ્સ્સ્સસ્્સ્સ્સ અલૉથલોડરટી ઓફ ગયુજરાત, ગાંધીિગર ૨૬૫
(3) ગ્ંથાિય લિયામકિી કિેરી, ગ્ંથાિય ભવિ, ્સેકટર-૧૭, ગાંધીિગર. ૨૬૬
(4) રાજય મધય્થ ગ્ંથાિય, રાજય ગ્ંથાિય ભવિ, ્સેકટર-૧૭, ગાંધીિગર. ૨૬૬
(5) ્સરકારી લજલ્ા પયુ્તકાિય, ્સેકટર-ર૧, ગાંધીિગર ૨૬૬
(6) લિયામક પયુરાતતવ અિે ્સંગ્હાિય ખાતયુ, ્સેકટર-૧૭, ગાંધીિગર ૨૬૭
(7) અલભિેખાગાર લિયામકશ્ીિી કિેરી, ગયુિાબ ઉદ્ાિ ્સામે, ્સેકટર-૧૭, ગાંધીિગર. ૨૬૭
(8) ગયુજરાત ્સાલહતય અકાદમી, અલભિેખાગાર ભવિ, ્સેકટર-૭, ગાંધીિગર ૨૬૭
(9) ગયુજરાત રાજય ્સંગીત િાટક અકાદમી, ગાંધીિગર ૨૬૭
(10) ગયુજરાત રાજય િલિતકિા અકાદમી, અમદાવાદ ૨૬૮
(11) ભાષા લિયામકશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૬૮
(12) ્વલણ્ટમ ગયુજરાત ્પલોટ્ટ્સ્સ્સ્સ્સ્સસ્્સ્સ્સ યયુલિવલ્સ્ટટી, ગાંધીિગર ૨૬૮

૨૦ િન અને પયાયાિ૨ણ સિભાગ ૨૬૯
(1) અગ્ મયુખય વિ્સરંક્ષકશ્ીિી કિેરી ૨૭૦
(2) ગયુજરાત રાજય વિ લવકા્સ લિગમ લિલમટેિ ૨૭૪
(3) ગયુજરાત પ્રદૂષણ લિયંત્ણ બલોિ્ટ ૨૭૪
(4) ગયુજરાત પયા્ટવરણ પ્રબંધ ્સં્થાિ (ગેમી) ૨૭૫
(5) ગયુજરાત ઇકલોિલૉજીકિ એજયયુકરેશિ એન્િ રી્સિ્ટ (ગીર) ફાઉન્િેશિ, ગાંધીિગર ૨૭૫
(6) ગયુજરાત ઇકલોિલૉજીકિ કમીશિ ૨૭૫
(7) ગયુજરાત બાયલોિાયવલ્સ્ટટી બલોિ્ટ ૨૭૫

૨૧ િૈિાસનર અને િંિિીય બાબતોનો સિભાગ ૨૭૭
(1) ગયુજરાત રાજય કાયદાપંિિી કિેરી ૨૭૯
(2) મયુખય દંિકશ્ીિી કિેરી ગયુજરાત ્સરકાર ૨૭૯
(3) લવધાિ્સભા ્સત્ દરમયાિ ્સલિવશ્ી તથા “અ” શાખાિા િંબર ૨૮૦

૨૨ સિજ્ાન અને પ્રરૌદ્ોસગરી સિભાગ ૨૮૧
(1) કાઉસન્્સિ ઓિ ્સાયન્્સ એન્િ ટેક ્િલોિલૉજી (ગયુજકલો્ટ) ૨૮૧
(2) ્સાવિી ટેક ્િલોિલૉજી અિે લબઝિે્સ ઇન્કયયુબેટર (એ્સ.ટી.બી.આઈ.), વિલોદરા ૨૮૨
(3) ગયુજરાત રાજય બાયલોટેક ્િલોિલૉજી લમશિ (જી.એ્સ.બી.ટી.એમ), ગાંધીિગર ૨૮૨
(4) ગયુજરાત કાઉસન્્સિ ઓફ ્સાયન્્સ લ્સટી (જી.્સી.એ્સ.્સી.), ગાંધીિગર ૨૮૨
(5) ભા્કરાિાય્ટ ઇસન્્ટટ્ૂટ ફલોર ્પે્સ એપિીકરેશિ એન્િ જીઓ-ઇન્ફલોમમેડટક્સ (બાય્સેગ) ૨૮૩
(6) ઇસન્્ટટ્ૂટ ઓફ લ્સ્મલોિલૉજીકિ રી્સિ્ટ (આઈ.એ્સ.આર) ૨૮૩
(7) ગયુજરાત બાયલોટેક ્િલોિલૉજી રી્સિ્ટ ્સેન્ટર (જી.બી.આર.્સી) ૨૮૩
(8) ગયુજરાત ઇન્ફલોમમેડટક્સ લિલમટેિ (જી.આઈ.એિ) ૨૮૩
(9) ગયુજરાત બાયલોટેક ્િલોિલૉજી યયુલિવલ્સ્ટટી (જી.બી.યયુ) ૨૮૪
(10) ગયુજરાત ફાઇબર ગ્ીિ િેટવક્ક લિલમટેિ (જી.એફ.જી.એિ.એિ) ૨૮૪
(11) ડિરેકટરેટ ઓફ ઇન્ફમમેશિ એન્િ કલોમયયુલિકરેશિ ટેક ્િલોિલૉજી એન્િ ઇ-ગવિ્ટન્્સ ૨૮૫
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૨૩ િામાસજર નયાય અને અસિરારીતા સિભાગ ૨૮૬

(1) લિયામક, અિયુ્સૂલિત જાલત કલયાણિી કિેરી ૨૮૭
(2) લિયામક,  લવક્સતી જાલત કલયાણિી કિેરી ૨૮૮
(3) લિયામક, ્સમાજ ્સયુરક્ષાિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૮૯
(4) ગયુજરાત ્સફાઇ કામદાર લવકા્સ લિગમ, ગાંધીિગર ૨૯૦
(5) ગયુજરાત ગલોપાિ લવકા્સ લિગમ લિ. ૨૯૦
(6) લવકિાંગ વયલક્તઓ માટેિા કલમશિરશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૯૧
(7) ગયુજરાત પછાતવગ્ટ લવકા્સ લિગમ ૨૯૧
(8) ગયુજરાત ઠાકલોર અિે કલોળી લવકા્સ લિગમ ૨૯૨
(9) ગયુજરાત અલપ ્સંખયક િાણાં અિે લવકા્સ લિગમ ૨૯૨
(10) િલૉ. આંબેિકર અંતયલોદય લવકા્સ લિગમ (અ.જા.) ગાંધીિગર ૨૯૩
(11) ગયુજરાત લવિરતી-લવમયુક્ત જાલત લવકા્સ લિગમ ૨૯૩
(12) ગયુજરાત લબિ અિામત વગપોિયું શૈક્ષલણક અિે આલથ્ટક લવકા્સ લિગમ ૨૯૩
(13) ગયુજરાત અિયુ્સૂલિત જાલત લવકા્સ કલૉપપોરેશિ, ગાંધીિગર ૨૯૪
(14) ગયુજરાત રાજય બાળ અલધકાર ્સંરક્ષણ આયલોગ ૨૯૪
(15) ગયુજરાત રાજય લબિઅિામત વગપોિયું આયલોગ ૨૯૫

૨૪ શહેરી સિરાિ અને શહેરી ગૃહ સનમાયાણ સિભાગ ૨૯૬
(1) એફલોિમેબિ હાઉલ્સંગ લમશિ, ગાંધીિગર ૨૯૭
(2) ્વચછ ભારત લમશિ, ગાંધીિગર ૨૯૭
(3) ગયુજરાત મયયુલિલ્સપિ ફાયિાન્્સ બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૨૯૮
(4) મયુખય િગર લિયલોજકશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૨૯૮
(5) ગયુજરાત શહેરી લવકા્સ લમશિ, ગાંધીિગર ૩૦૦
(6) ગયુજરાત શહેરી લવકા્સ કંપિી, ગાંધીિગર ૩૦૦
(7) ગયુજરાત હાઉલ્સંગ બલોિ્ટ, અમદાવાદ ૩૦૧
(8) મહાિગરપાલિકાઓ ૩૦૨
(9) ગયુજરાત અબ્ટિ િાઇવિીહૂિ લમશિ, ગાંધીિગર ૩૦૨
(10) રાજય અસનિ લિવારણ ્સેવાઓિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૦૩
(11) કલમશિર મયયુલિલ્સપાલિટી એિલમલિ્ટ્ેશિિી કિેરી ૩૦૪

૨૫ સશક્ષણ સિભાગ ૩૦૫
(1) ઉચ્ચ લશક્ષણ કલમશિરશ્ીિી કિેરી,  ગાંધીિગર ૩૦૮
(2) કલમશિર, શાળાઓિી કિેરી, બિલૉક િ ં.૯/૧, િલૉ .જીવરાજ મહેતા ભવિ, ગાંધીિગર ૩૦૯
(3) કલમશિર, મધયાહિ ભલોજિ યલોજિાિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૧૦
(4) ગયુજરાત માધયલમક અિે ઉચ્ચતર માધયલમક લશક્ષણ બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૩૧૦
(5) ગયુજરાત રાજય શાળા પાઠ્યપયુ્તક મંિળ ૩૧૧
(6) રાજય પરીક્ષા બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૩૧૨
(7) ટેક ્લિકિ લશક્ષણ કલમશિરશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૧૩
(8) ગયુજરાત શૈક્ષલણક ્સં્થા ્સેવા લટ્બયયુિિ, અમદાવાદ ૩૧૪



(15)

ક્રમ કિેરરીનું નામ પાના નં.
(9) લિયામકશ્ી એિ. ્સી. ્સી.િી કિેરી ૩૧૪
(10) ગયુજરાત શાળા લશક્ષણ પડરષદ, ગાંધીિગર ૩૧૫
(11) ગયુજરાત શૈક્ષલણક ટેક ્િલોિલૉજી ભવિ, અમદાવાદ ૩૧૫
(12) ગયુજરાત શૈક્ષલણક ્સંશલોધિ અિે તાિીમ પડરષદ, ગાંધીિગર ૩૧૬
(13) પ્રાથલમક લશક્ષણ લિયામકિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૧૬
(14) ્સાક્ષરતા અિે લિરંતર લશક્ષણ લિયામકિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૧૭
(15) ગયુજરાત ટેક ્િલોિલૉજીકિ યયુલિવલ્સ્ટટી     ૩૧૭
(16) ગયુજરાત યયુલિવલ્સ્ટટી, અમદાવાદ   ૩૧૮
(17) મહારાજા ્સયાજીરાવ યયુલિવલ્સ્ટટી, વિલોદરા ૩૧૮
(18) ્સૌરાષ્ટ યયુલિવલ્સ્ટટી, રાજકલોટ   ૩૧૮
(19) હેમિંદ્ાિાય્ટ ઉત્તર ગયુજરાત યયુલિવલ્સ્ટટી, પાટણ   ૩૧૮
(20) ્સરદાર પટેિ યયુલિવલ્સ્ટટી, વલ્ભ લવદ્ાિગર, આણંદ   ૩૧૮
(21) વીર િમ્ટદ દલક્ષણ ગયુજરાત યયુલિવલ્સ્ટટી, ્સયુરત   ૩૧૮
(22) મહારાજા કૃષણકુમારલ્સંહજી ભાવિગર યયુલિવલ્સ્ટટી, ભાવિગર   ૩૧૯
(23) ક્ાંલતગયુરુ શયામજી કૃષણવમા્ટ કચછ યયુલિવલ્સ્ટટી, કચછ (ભયુજ) ૩૧૯
(24) િા્ટ. બાબા્સાહેબ આંબેિકર ઓપિ યયુલિવલ્સ્ટટી, અમદાવાદ  ૩૧૯
(25) ઈસન્િયિ ઇસન્્ટટ્ૂટ ઓફ ટીિ્સ્ટ એજયયુકરેશિ   ૩૧૯
(26) લિલડ્રન્્સ યયુલિવલ્સ્ટટી, ગાંધીિગર  ૩૧૯
(27) શ્ી ્સલોમિાથ ્સં્કૃત યયુલિવલ્સ્ટટી, વેરાવળ   ૩૨૦
(28) ભક્ત કલવ િરલ્સંહ મહેતા યયુલિવલ્સ્ટટી, જયુિાગઢ   ૩૨૦
(29) શ્ી ગલોલવંદ ગયુરુ યયુલિવલ્સ્ટટી, ગલોધરા   ૩૨૦

૨૬ શ્મ અને રોજગાર સિભાગ ૩૨૧
(1) શ્મ આયયુક્તિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૨૨
(2) લિયામકશ્ી રલોજગાર અિે તાિીમ, ગાંધીિગર ૩૨૩
(3) ગ્ામ શ્મ આયયુક્તશ્ીિી કિેરી, ગાંધીિગર ૩૨૫
(4) લિયામક, ઔદ્લોલગક ્સિામતી અિે ્વા્્થયિી કિેરી, અમદાવાદ ૩૨૬
(5) મહાતમા ગાંધી શ્મ ્સં્થાિ, અમદાવાદ ૩૨૭
(6) ગયુજરાત ગ્ામ શ્મયલોગી કલયાણ બલોિ્ટ, ગાંધીિગર ૩૨૭
(7) ગયુજરાત શ્મયલોગી કલયાણ બલોિ્ટ ૩૨૭
(8) અમદાવાદ કાપિ બજાર અિે દયુકાિ કામદાર બલોિ્ટ ૩૨૮
(9) ગયુજરાત મકાિ અિે અન્ય બાંધકામ શ્મયલોગી કલયાણ બલોિ્ટ, અમદાવાદ ૩૨૮
(10) લિયામક બલોઇિરલોિી કિેરી, અમદાવાદ ૩૨૯

૨૭ અમિાિાિ ખાતે આિેલી રેનદ્ર િરરારની રચેરીઓ ૩૩૦
(1) એર ઈસન્િયા લિલમટેિ, એરિાઇં્સ હાઉ્સ ૩૩૦
(2) એરપલોટ્ટ િાયરેકટર, એરપલોટ્ટ અલૉથલોડરટી ઓફ ઈસન્િયા ૩૩૦
(3) એિ.્સી.્સી. ડિરેકટરેટ ગયુજરાત, દાદરા અિે િગર હવેિી, દમણ અિે દીવ ૩૩૦
(4) ઈસન્િયિ ઓઇિ કલૉપપોરેશિ લિલમટેિ ૩૩૧



(16)

ક્રમ કિેરરીનું નામ પાના નં.
(5) પલચિમ રેિવે ૩૩૧
(6) ્સેન્ટ્િ એિલમલિ્ટ્ેડટવ લટ્બયયુિિ ૩૩૨
(7) ્સેન્ટ્િ વેરહાઉલ્સંગ કલૉપપોરેશિ પ્રાદેલશક કિેરી ૩૩૨
(8) પ્ર્સાર ભારતી (ભારતિી જાહેર ્સેવા પ્ર્સારણકતા્ટ), ઓિ ઈસન્િયા રેડિયલો ૩૩૨
(9) મયુખય એકાઉન્ટન્ટ જિરિ (E & RSA) ૩૩૩
(10) ભારત ્સંિાર લિગમ લિલમટેિ ૩૩૩
(11) મયુખય મહાિેખાકાર (ઇ અિે આર એ્સ એ) ૩૩૪
(12) પ્રે્સ ઇન્ફલોમમેશિ બયૂરલો ૩૩૪
(13) ભારતીય ડરઝવ્ટ બેન્ક ૩૩૪

૨૮ ગાંિીનગર ખાતે આિેલી રેનદ્ર િરરારની રચેરીઓ ૩૩૫
(1) રાષ્ટીય રક્ષા યયુ  લિવ લ્સ્ટટી ૩૩૫
(2) િેશિિ ફલોરે સન્્સક ્સાયન્્સી્સ યયુ  લિવ લ્સ્ટટી ૩૩૫
(3) િહેરુ યયુવા ્સંગઠિ, ગાંધીિગર ૩૩૬
(4) િહેરુ યયુવા કરેન્દ્, ગાંધીિગર ૩૩૬
(5) ગવમમેેન્ટ યયુથ હલો્ટેિ, ગાંધીિગર ૩૩૬
(6) ્સયુલપ્રન્ટેન્િન્ટ ઓફ પલો્ટ ઓડફ્સી્સ, ગાંધીિગર ડિવીઝિ, ગાંધીિગર ૩૩૬
(7) ભારતીય ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈસન્િયા, ગાંધીિગર ૩૩૬
(8) રાષ્ટીય ્સૂિિા લવજ્ાિ કરેન્દ્ ૩૩૭
(9) ઉદયભાણલ્સંહજી પ્રાદેલશક ્સહકારી વયવ્થાપિ ્સં્થા ૩૩૮
(10) િેશિિ ઇસન્્ટટ્ૂટ ઓફ ફરેશિ ટેક ્િલોિલૉજી ૩૩૯
(11) જીઓિલૉજીકિ ્સવમે ઓફ ઈસન્િયા ૩૩૯
(12) ્સેન્્સ્સ ઓપરેશન્્સ લિયામકશ્ીિી કિેરી ૩૪૦
(13) રાષ્ટીય મયુક્ત  લવદ્ાિયી  લશક્ષણ ્સં્થાિ (NIOS) ૩૪૦

૨૯ અનય અગતયના નંબરો ૩૪૧
 લજલ્ા કિેકટરશ્ીઓ ૩૪૧
 લજલ્ા લવકા્સ અલધકારીશ્ીઓ ૩૪૨
 પલોિી્સ કલમશિરશ્ીઓ ૩૪૩
 પલોિી્સ અધીક્ષકશ્ીઓ ૩૪૩
 લિવા્સી આયયુક્તશ્ીિી કિેરી, ગયુજરાત ્સરકાર, િવી ડદલહી ૩૪૫
 રાજયલોિા પ્રલોટલોકલોિ અલધકારીઓ ૩૪૬
 ગયુજરાતિા ્સરકીટ હાઉ્સ તેમજ લવશ્ામગૃહિા મેિેજરશ્ીઓિા ટેલિફલોિ િંબર ૩૪૭
 ગયુજરાતિા ્સરકીટ હાઉ્સ તેમજ લવશ્ામગૃહિા ટેલિફલોિ િંબરલો ૩૪૮
 એર િાઇન્્સિા િંબર ૩૫૧
 ગયુજરાતિા એ્સ.ટી.િી. કલોિ ૩૫૧
 રાજય / કરેન્દ્ શાલ્સત પ્રદેશિી રાજધાિીિા એ્સ.ટી.િી. કલોિ િંબર ૩૫૪
 લવભાગિા ્સલિવશ્ીઓિા કાયા્ટિયિા ટેલિફલોિ િંબર ૩૫૯



ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
1

માનનીય રાજયપાલશ્ીના અગ્ર સચિવશ્ીની કિેરી 
રાજભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અરચવંદ જોષી, IAS
માનનીય રાજયપાલશ્ીના અગ્ર સચિવ

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૩૧૧૩૩

૩૫૪૩૪
૯૯૭૮૪૦૬૧૪૮

"ૐ", ૫૮૪/એ/૧, 
 સેક્ટર-૮-સી, ગાંધીનગર

prisec-rajbhavan@gujarat.gov.in

રાડા. રાજેન્દ્ર ચસંહ
માનનીય રાજયપાલશ્ીના ખાસ ફરજ પરના 
અચધકારી

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩

૭૦૨૭૮૪૯૮૬૫ ૧૬/૧, જી-૧, રાજભવન, 
સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, ગાંધીનગર

શ્ી ધીરેન પી. શાહ
માનનીય રાજયપાલશ્ીના ઉપસચિવ

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૫૬૦૩૯

૨૩૬૦૩૦૩૪
૯૯૭૮૪૦૬૩૫૯

સી-૨૦૪, સવાગત રેઈન ફોરેસ્ટ-૧, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

so1-gh@gujarat.gov.in

શ્ી વી. વી. મેથયુ
માનનીય રાજયપાલશ્ીના અગ્ર રહસય સચિવ

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૫૭૦૮૩

૨૬૩૫૩
૯૮૨૫૦૫૮૧૪૫

પલો્ટ નં. ૨૮૦/૧,  
સેક્ટર-૩, નયયુ ગાંધીનગર

ps2he@gujarat.gov.in
શ્ી જયેશ જી. દવે
માનનીય રાજયપાલશ્ીના અખબારી સચિવ

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૫૬૪૭૪

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૭ ૪૯, રોયલ-૨, બંગલો, ઉવારસદ રોડ, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

secpress-gh@gujarat.gov.in

શ્ી રી. રી. દુબે
નાયબ પોલીસ અધીક્ષક

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩

૬૦૫૫૦
૯૯૭૮૪૦૭૮૯૫

૨૮૨/૨, "ઘ" ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

માનનીય રાજયપાલશ્ીના ગૃહ ચનયામકશ્ીની કિેરી
રાજભવન, ગાંધીનગર

શ્ી બી. અેન. પટેલ
માનનીય રાજયપાલશ્ીના ગૃહ ચનયામક

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૫૬૦૩૮ 

૩૧૧૩૫

૯૯૨૫૦૨૪૫૮૦ ૨૬, રત્નમ બંગલોઝ, સોલા, 
અમદાવાદ

cgh-gh@gujarat.gov.in

શ્ી યશપાલ જગચિયા, IPS
માનનીય રાજયપાલશ્ીના એ.ડી.સી. (પી) 

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૪૭૩૮૬ 

૫૬૦૪૩

૨૨૨૮૯
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૯

બંગલો નં. ૨/૩, જી-૧ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

adc-gh@gujarat.gov.in

શ્ી જશનદીપ ચસંહ, આઈ.એન.
માનનીય રાજયપાલશ્ીના એ.ડી.સી. (એન) 

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૪૭૩૮૬ 

૫૬૦૪૩

૨૦૪૧૬
૯૯૭૮૪૦૬૩૨૮

બંગલો નં. જી-૨૧૬,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

adc-gh@gujarat.gov.in

રાડા. શશાંક બી. ચસમપી
ચનવાસી તબીબી અચધકારી

૨૦૯૯૬ ૨૩૯૭૦૧૫૭
૯૯૭૮૪૦૫૯૪૭

પલો્ટ નં. ૧૨, હેતમણી પાક્ક, એસબીઆઈ 
બેંકની પાછળ, અડાલજ, ગાંધીનગર

શ્ી બી. બી. પનીકર
સેક્શન અચધકારી

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૫૬૦૪૦

૨૫૨૫૩
૯૯૭૮૪૦૬૯૮૩

પલો્ટ નં. ૫૧૫/૧, ગોકુળ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૮-બી, ગાંધીનગર

office-gh@gujarat.gov.in
શ્ી પી. એ. જારેજા
હાઉસ સયુચરિન્ટેનડન્ટ

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૪૩૧૭૩, ૫૫૯૫૭

૨૬૩૭૧
૯૯૭૮૪૦૬૯૭૬

પલો્ટ નં. ૪૭૯/૧, સેક્ટર-૪-બી, 
ગાંધીનગર
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મંત્ીમંરળ
સવચિડામ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર

મંત્ીશ્ીનું નામ અને 
ફાળવવામાં આવેલ ચવષયો

બલલૉક/માળ ટેચલફોન નંબર/
ફેકસ નંબર

ચનવાસસ્ાન

સરનામું ટેચલફોન નંબર/ 
મોબાઈલ નંબર

મુખય મંત્ીશ્ી :
શ્ી ચવજયભાઇ રમિીકલાલ રૂપાિી
સામાનય વહીવ્ટ, ઉદ્ોગ, ગૃહ, ્શહેરી 
ચવકાસ, બંદરો, ખાણ-ખચનજ, માચહતી 
રિસારણ, પેટ્ોકેચમકલસ, ક્ાઇમે્ટ િેનજ, 
આયોજન, સાયનસ એનડ ્ટેક ્નોલૉજી, 
તમામ નીચતઓ અને કોઈ મંત્ીશ્ીઓને 
ફાળવેલ ન હોય તેવી તમામ બાબતો

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
ત્ીજો માળ,
સચિવાલય,  
સેક્ટર-૧૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩૨૬૧૧ થી 
૩૨૬૧૩
૫૦૦૭૩
૫૦૦૭૪ 

૨૨૧૦૧ (ફે.)
૫૭૬૧૬ (ફે.)
૫૧૦૫૮(ચવ.)

બંગલા નં. ૨૬,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૩૨૬૦૧
૩૨૬૦૨
૩૨૬૦૩
૫૯૫૦૯
૫૯૫૩૧

૨૨૦૨૦ (ફે.)

નાયબ મુખય મંત્ીશ્ી :
શ્ી નીચિનભાઇ પટેલ
નાણાં, માગ્ટ અને મકાન, આરોગય 
અને પરરવાર કલયાણ, તબીબી ચ્શક્ષણ, 
નમ્ટદા, કલપસર, પા્ટનગર યોજના  

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩૮૦૭૨
૪૮૦૦૭

૫૦૧૦૬ થી
૫૦૧૧૦

બંગલા નં. ૨૦,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૩૨૪૯૧
૨૧૮૯૧
૫૯૭૦૬

૫૯૭૦૭ (ફે.)
૫૯૭૦૮

કેચબનેટ મંત્ીશ્ીઓ :
શ્ી રિછોરભાઇ િનાભાઇ ફળદુ
(આર. સી. ફળદુ)
કૃચિ, ગ્રામ ચવકાસ, વાહનવયવહાર

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૦૧ થી 
૫૦૧૦૫

૫૭૯૭૩ (ફે.)
૫૦૯૬૧(ચવ.)

બંગલા નં. ૪, 
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૪૮૪૬૦ 
૪૮૪૭૦
૫૯૬૯૨
૫૯૬૯૩

શ્ી ભૂપેન્દ્રચસંહ મનુભા િુરાસમા
ચ્શક્ષણ (રિાથચમક, માધયચમક, રિરૌઢ), 
ઉચ્ચ અને ્ટેક ્ચનકલ ચ્શક્ષણ, કાયદો 
અને નયાયતંત્, વૈધાચનક અને સંસદીય 
બાબતો, મીઠા ઉદ્ોગ, ગરૌસંવધ્ટન અને 
નાગરરક ઉડડયન

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૪૩૩૮૯
૩૮૦૭૬

૫૦૧૧૬ થી 
૫૦૧૧૯

૫૦૧૨૦ (ફે.)
૫૩૧૭૫ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૦,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૨૨૬૧૭
૨૫૯૫૫
૫૯૬૦૦
૫૯૬૦૧
૫૯૬૦૨
૫૯૬૦૩
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મંત્ીશ્ીનું નામ અને 
ફાળવવામાં આવેલ ચવષયો

બલલૉક/માળ ટેચલફોન નંબર/
ફેકસ નંબર

ચનવાસસ્ાન

સરનામું ટેચલફોન નંબર/ 
મોબાઈલ નંબર

શ્ી કૌચશકકુમાર જમનાદાસ પટેલ
મહેસૂલ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
પહેલો માળ,
સચિવાલય,
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩૮૧૦૯
૪૩૫૦૨
૫૦૧૩૧
૫૦૧૩૨
૫૦૧૩૩
૫૦૧૩૪
૫૬૪૨૮

૫૦૧૩૫ (ફે.) 
૫૦૯૬૬ (ચવ.)

બંગલા નં. ૨૨,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ, 
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૬૬૭
૫૯૬૬૮

શ્ી સૌરભ પટેલ
ઉર્્ટ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
પહેલો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩૮૧૫૨
૪૩૫૦૬
૫૦૨૧૧
૫૦૨૧૨ 

૫૦૨૧૫ (ફે.) 
૫૩૧૭૨ (ચવ.)

બંગલા નં. ૫,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૩૨૪૫૩
૫૯૬૬૦
૫૯૬૬૧
૫૯૬૬૨
૫૯૬૬૩

શ્ી ગિપિભાઇ વેસિાભાઇ વસાવા
આરદર્ચત ચવકાસ, વન, મચહલા અને 
બાળ કલયાણ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
પહેલો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૧૯૩૪
૫૧૯૩૫
૫૧૯૩૬
૫૧૯૩૭
૫૧૯૩૮

૫૧૯૩૯ (ફે.)
૫૩૧૭૩ (ચવ.) 
૫૩૧૭૪ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૧,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૬૦૪
૪૭૮૭૮
૩૨૪૬૭

શ્ી જયેશ રાદરીયા
અન્ન, નાગરરક પયુરવઠો અને ગ્રાહકોની 
બાબતો, કુર્ટર ઉદ્ોગ, છાપકામ અને 
લેખનસામગ્રી

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
રિથમ માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૨૨૫
૫૦૨૨૬
૫૦૨૨૮
૫૦૨૨૯
૫૦૨૩૦

૫૦૨૬૩ (ફે.) 
૫૩૧૪૦ (ચવ.) 
૫૩૧૪૨ (ચવ.)

બંગલા નં. ૩૦, 
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૪૮૪૭
૫૪૮૪૮
૫૭૪૨૭
૫૭૪૨૮
૫૭૪૨૯
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મંત્ીશ્ીનું નામ અને 
ફાળવવામાં આવેલ ચવષયો

બલલૉક/માળ ટેચલફોન નંબર/
ફેકસ નંબર

ચનવાસસ્ાન

સરનામું ટેચલફોન નંબર/ 
મોબાઈલ નંબર

શ્ી દદલીપકુમાર ચવરાજી ઠાકોર 
શ્મ અને રોજગાર, રડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, 
યાત્ાધામ ચવકાસ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
રિથમ  માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૨૧૧૮૬
૩૮૦૭૫
૫૦૧૨૬
૫૦૧૨૭
૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯
૫૧૯૭૮

૫૦૩૦૬ (ફે.) 
૫૦૮૪૫ (ચવ.) 
૫૩૧૧૨ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૪,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૬૩૪
૫૯૬૩૭

શ્ી ઈશ્વરભાઇ (અચનલ) રમિભાઇ 
પરમાર
સામાચજક નયાય અને અચધકારરતા 
(અનયુસૂચિત ર્ચત કલયાણ, સામાચજક 
અને ્શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગોનયું કલયાણ 
સચહત)

સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૨૧૮
૫૦૨૨૪
૫૦૨૩૬

૫૦૨૬૪ (ફે.) 
૫૦૮૮૬ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૬,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૩૨૪૮૯
૫૯૬૪૨

શ્ી કંુવરજીભાઈ મોહનભાઈ 
બાવળીયા
પાણી પયુરવઠા, પ્શયુપાલન, ગ્રામ ગૃહ 
ચનમા્ટણ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨,
રિથમ માળ, 
સેક્ટર-૧૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૮૭
૫૦૧૮૮
૫૦૧૯૫

૫૦૧૮૯ (ફે.)

બંગલા નં. ૧૮,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૭૧૨
૫૯૭૧૪

શ્ી જવાહરભાઈ પે્લજીભાઈ 
િાવરા
રિવાસન, મતસયોદ્ોગ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨,
રિથમ માળ, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૭૦૧૨
૫૭૦૧૩ 
૫૭૦૧૪ 
૫૭૦૧૫

૫૭૦૧૬ (ફે.)

બંગલા નં. ૩૭,
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
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રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ીઓ

મંત્ીશ્ીનું નામ અને 
ફાળવવામાં આવેલ ચવષયો

બલલૉક/માળ ટેચલફોન નંબર/
ફેકસ નંબર

ચનવાસસ્ાન

સરનામું ટેચલફોન નંબર/ 
મોબાઈલ નંબર

શ્ી પ્રદીપચસંહ ભગવિચસંહ જારેજા
ગૃહ, ઉર્્ટ, વૈધાચનક અને સંસદીય 
બાબતો, કાયદો અને નયાયતંત્ 
(રાજયકક્ષા), પોલીસ હાઉચસંગ, બોડ્ટર 
ચસકયયુરર્ટી, ચસચવલ ડીફેનસ, ગ્રામ રક્ષક 
દળ, જેલ, ન્શાબંધી આબકારી, સવૈચ્છક 
સંસથાઓનયું સંકલન, ચબન ચનવાસી 
ગયુજરાતી રિભાગ, રિો્ટોકોલ 
(તમામ સવતંત્ હવાલો)

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
ત્ીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૨૬૬
૫૦૨૬૭
૫૦૨૬૮
૫૦૨૬૯

૫૦૨૭૦ (ફે.)
૫૦૮૭૮ (ચવ.)
૫૩૧૦૮ (ચવ.)
૫૩૧૦૯ (ચવ.)

બંગલા નં. ૩૮, 
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧ 

૫૭૩૩૨
૫૭૩૩૩

૫૭૩૩૦ (ફે.)

શ્ી પરષોત્તમભાઇ ઓધવજીભાઇ 
સોલંકી
મતસયોદ્ોગ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨   
િોથો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૪૧
૫૦૧૪૨
૫૦૧૪૩
૫૦૧૪૪

૫૭૮૬૪ (ફે.) 
૫૦૧૪૫ 

૫૩૧૦૪ (ચવ.) 
૫૩૧૦૫ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૯,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૧૪૦૪
૫૪૯૨૯
૫૪૯૩૦

શ્ી બિુભાઇ મગનભાઇ ખાબર
ગ્રામ ગૃહ ચનમા્ટણ, ગ્રામ ચવકાસ,  
પ્શયુપાલન, ગરૌસંવધ્ટન

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
રિથમ માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૧૯૪૬
૫૧૯૪૭
૫૧૯૪૮

૫૧૯૪૯ (ફે.) 
૫૧૯૫૦

૫૦૮૯૩ (ચવ.)
૫૩૧૨૪ (ચવ.)
૫૩૧૨૫ (ચવ.)

બંગલા નં. ૩,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૭૮૨
૫૯૭૮૩

શ્ી જયદ્ર્ચસંહજી િંદ્રચસંહજી 
પરમાર
કૃચિ (રાજયકક્ષા), પંિાયત, પયા્ટવરણ 
(સવતંત્ હવાલો) 

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
ત્ીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૬૮
૫૦૧૬૯
૫૦૧૭૦

૫૫૮૫૫ (ફે.) 
૫૭૦૧૦

૫૩૧૦૭ (ચવ.)

બંગલા નં. ૩૩,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૭૨૦

શ્ી ઇશ્વરચસંહ ઠાકોરભાઇ પટેલ
સહકાર, રમત-ગમત, યયુવા અને 
સાંસકૃચતિક રિવૃચતિઓ (સવતંત્ હવાલો), 
વાહનવયવહાર (રાજયકક્ષા)

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
િોથો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૯૦
૫૦૧૯૧
૫૦૧૯૨
૫૦૧૯૪

૫૦૨૬૨ (ફે.) 
૫૧૯૭૬

૫૦૯૬૦ (ચવ.)
૫૧૩૦૨ (ચવ.)

બંગલા નં. ૨૧, 
 મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાધંીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૭૪૩૧
૫૭૪૩૨
૫૭૪૩૩
૫૭૪૩૪
૫૭૪૩૫



6

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

મંત્ીશ્ીનું નામ અને 
ફાળવવામાં આવેલ ચવષયો

બલલૉક/માળ ટેચલફોન નંબર/
ફેકસ નંબર

ચનવાસસ્ાન

સરનામું ટેચલફોન નંબર/ 
મોબાઈલ નંબર

શ્ી વાસિભાઇ ગોપાલભાઇ આચહર
સામાચજક અને ્શૈક્ષચણક પછાત વગગોનયું 
કલયાણ, રિવાસન 

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૨૦૫
૫૦૨૦૬
૫૦૨૦૭
૫૦૨૦૮

૫૦૨૦૯ (ફે.) 
૫૦૨૮૫

૫૩૧૮૦ (ચવ.)

બંગલા નં. ૩૬,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૭૯૭
૫૯૭૯૮
૫૯૭૯૯

શ્ીમિી ચવભાવરીબને ચવજયભાઇ દવે
મચહલા અને બાળ કલયાણ, ચ્શક્ષણ 
(રિાથચમક અને ઉચ્ચ ચ્શક્ષણ) અને 
યાત્ાધામ 

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૧૯૪૦
૫૧૯૪૧
૫૧૯૪૨
૫૧૯૪૩

૫૧૯૪૪ (ફે.) 
૫૭૯૬૬

૫૦૮૮૦ (ચવ.)
૫૩૧૧૪ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૫,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૩૨૪૭૦

શ્ી રમિલાલ નાનુભાઇ પાટકર
વન અને આરદર્ચત ચવકાસ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૮૧
૫૦૧૮૨
૫૦૧૮૩
૫૦૧૮૪

૫૦૧૮૫ (ફે.) 
૫૦૧૮૦

૫૦૮૮૨ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૨/એ, 
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૬૨૫

શ્ી દકશોર કાનાિી (કુમાર)
આરોગય અને પરરવાર કલયાણ, તબીબી 
ચ્શક્ષણ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
બીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૨૭૧
૫૦૨૭૨ 
૫૦૨૭૩
૫૦૨૭૫
૫૧૯૭૭

૫૦૨૭૪ (ફે.)
૫૦૯૯૧ (ચવ.)
૫૩૧૭૮ (ચવ.)

બંગલા નં. ૧૨,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૯૬૧૫

શ્ી યોગેશ પટેલ 
નમ્ટદા, ્શહેરી ગૃહ ચનમા્ટણ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
ત્ીજો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૬૨
૫૦૧૬૩
૫૦૧૬૪

૫૦૧૬૫ (ફે.)
૫૦૨૯૨

બંગલા નં. ૩૫, 
 મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,  

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી ધમમેન્દ્રચસંહ મેરૂભા જારેજા
અન્ન, નાગરરક પયુરવઠો અને ગ્રાહક સયુરક્ષા 
(ગ્રાહકોની બાબત), કુર્ટર ઉદ્ોગ

સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
િોથો માળ,
સચિવાલય, 
સેક્ટર-૧૦,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૧૫૧
૫૦૧૫૨
૫૦૧૫૩

૫૦૧૫૪ (ફે.)
૫૦૧૩૦

બંગલા નં. ૨૯,  
મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન

સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
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માન. મુખય મંત્ીશ્ીનું કાયાડાલય
 સવચિડામ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. એન. નવલાવાલા, IAS
માન. મયુખયમંત્ીશ્ીના સલાહકાર

૫૦૧૪૮
૫૦૧૪૯

૦૨૬૫-૨૩૯૮૯૯૦
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૬

૬, સોહમ ્ટેરેસ, ય્શ બેંક નજીક, 
રેસકોસ્ટ સક્કલ, વડોદરા

advtocm2@gujarat.gov.in

શ્ી કે. કૈલાસના્ન, IAS
માન. મયુખયમંત્ીશ્ીના મયુખય અગ્ર સચિવ

૫૦૦૧૮
૫૪૫૩૯

૨૨૮૮૪૪૩૩
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૩

બંગલો નં. ૬, સીચનયર આઈપીએસ 
મેસની સામે, ડફનાળા,  
્શાહીબાગ, અમદાવાદpstocm@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS
માન. મયુખયમંત્ીશ્ીના અચધક મયુખય સચિવ

૫૦૦૨૦
૫૦૦૭૮

૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

બંગલા નં. ૨૧, ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ

apstocm@gujarat.gov.in

શ્ી અચશ્વનીકુમાર, IAS
માન. મયુખયમંત્ીશ્ીના સચિવ

૫૦૦૨૩
૫૦૦૨૫

૨૬૮૫૧૦૧૧ 
૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧

જજીસ બંગલો નં.૧૨, 
જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, 
અમદાવાદsec2cm@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એિ. શાહ, IAS
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી

૫૦૦૯૭
૫૦૦૮૯

૨૭૯૧૧૮૭૨
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૮

૧૦/એ, ્શયુભમ સોસાય્ટી, રિોફેસર 
કૉલોનીની નજીક, મેમનગર 
ફાયરસ્ટે્શન પાછળ, ચવજય િાર 
રસતા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૯

osd2cm@gmail.com
osdcmguj05888@gmail.com

શ્ી કમલ શાહ, IAS
ખાસ ફરજ પરના  અચધકારી

૫૦૦૩૭ ૨૬૬૦૧૫૨૬
૯૯૭૮૪૦૫૭૫૯

બી/૨૦૧, ચહમાલી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
િંદ્રનગર સોસાય્ટી, નારાયણનગર 
રોડ, પાલડી, અમદાવાદaddcollectortocm@gujarat.gov.in

શ્ી જે. પી. મોઢા
સંયયુક્ત સચિવ

૫૦૦૬૮
૩૨૬૧૧-૧૯

૨૭૭૯૦
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૬

પલો્ટ નં. ૪૪૪/૨, સેક્ટર-૧૨/બી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

jpmodha6@gmail.com

શ્ી પદરમલ શાહ
સંયયુક્ત સચિવ

૫૦૦૬૬
૩૨૬૧૧-૧૯

ર૭૫૪૭
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૭

પલો્ટ નં. ૧૬૯૪/૧,
સેક્ટર-૫/સી, ગાંધીનગર

parimaljshah2006@gmail.com

શ્ી રી. આર. ચત્વેદી
સંયયુક્ત સચિવ

૫૦૨૯૯ ૩૧૮૯૭
૯૯૭૮૪૦૫૭૯૧

પલો્ટ નં. ૧૧૬૬/૧,
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

drtrivedi1963@gmail.com

શ્ી િંદ્રેશ કોટક
અચધક કલેક્ટર

૫૭૮૭૧
૫૦૦૭૨

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૬ જી-૧ કે્ટેગરી, બંગલા નં. ૨૮૭/૧, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૯

dctojs@gujarat.gov.in

શ્ી ચહિેષ ગોચહલ
નાયબ સચિવ

૫૦૦૯૮ ૯૯૭૮૯૭૪૧૨૩
૯૯૭૮૪૦૭૬૭૯

ઈ-૪૦૧, સરકારી વસાહત,  
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ભાવેશ આર. પટેલ
નાયબ સચિવ

૫૦૦૭૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૬૨ બી/૨૦૨, સંપદ રિાઈમ, સવાગત 
બલોસમ સામે, સરગાસણ િાર રસતા, 
સરગાસણ, ગાંધીનગરosd2cm@gujarat.gov.in

શ્ી પરાગ શુકલ
નાયબ સચિવ

૫૦૦૭૨
૫૦૦૭૪

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૩ પલો્ટ નં. ૭૩૫/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચહિેશ પંડ્ા
માન. મયુખયમતં્ીશ્ીના અચધક જનસપંક્ક અચધકારી

૫૯૫૫૯
૫૯૫૩૧

૪૮૭૫૭
૫૪૯૦૭

૯૯૭૮૪૦૬૦૧૫

બલૉક નં. ૨૫૬/૧, ગ-૧ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

hiteshj.pandya@gujarat.gov.in

શ્ી શૈલેષભાઈ માંરલીયા
માન. મયુખયમંત્ીશ્ીના અંગત મદદની્શ

૫૦૦૪૯ ૯૮૨૪૦૭૨૦૨૨ બી/૨/૧, સાગર એપા્ટ્ટમેન્ટ, શયામલ 
િાર રસતા, પારેખ હોચસપ્ટલ પાસે, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ

શ્ી પી. એસ. પટેલ
ઉપસચિવ

૫૦૦૪૩ - પલો્ટ નં. ૪૮૪/૧, 
સેક્ટર-૭/બી, ગાંધીનગર

શ્ી ઉદય વૈષિવ 
માન. મયુખયમતં્ીશ્ીના નાયબ માચહતી ચનયામક

૫૪૪૪૪ ૯૯૭૮૪૦૫૦૫૦ ૨૫૩/એ/ર, એસ/ર, પંિતીથ્ટ ફલે્ટ, 
સેક્ટર-૧/સી, ગાંધીનગરuday.cmo@gmail.com

શ્ી એન. એ. સોની
સેક્શન અચધકારી

૫૦૦૬૫ ૯૯૭૮૪૦૭૨૯૪ પલો્ટ નં. ૩૩૮/એ/૨
સેક્ટર-૧૨/સી, ગાંધીનગર

sotoadmin@gujarat.gov.in

શ્ી ઓમકારચસંહ વાઘેલા
Digital Communication and Analyst 
Officer (IT) to CM

૫૦૦૫૯ ૯૪૨૯૨૭૩૩૨૨ બલૉક નં. ‘‘ઘ’’ ્ટાઈપ 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી પ્રિવચસંહ રાજપુિ
Technical Officer (IT) to CM

૫૯૫૩૪ ૯૯૯૮૪૪૩૨૪૩ બલૉક નં. ૨૬૫/૨, 
‘‘ઘ’’ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

માન. નાયબ મુખયમંત્ીશ્ી, નાિાં, માગડા અને મકાન, આરોગય અને પદરવાર કલયાિ, 
િબીબી ચશક્િ, નમડાદા, કલપસર, પાટનગર યોજનાનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી આર. જી. જોષી 
અંગત સચિવ

૫૦૧૦૮ ૯૯૭૮૪૦૫૮૯૧ પલો્ટ ન.ં ૧૦૬૦/૨, 
સેક્ટર-૩ડી,  
ઘ-૨ નજીક, ગાંધીનગર rgjoshi1761@gmail.com

શ્ી રી. આર. પટેલ
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૧૧૨ ૯૨૨૮૨૭૭૭૮૦ પલો્ટ નં. ૧૬૮૪/૧, 
 સેક્ટર-૫ સી, ગાંધીનગર 

શ્ી આઇ. એસ. પટેલ
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૧૧૪ ૯૪૨૯૦૩૬૨૦૨ પલો્ટ નં. જી-૧૫૩,  
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર 
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એસ. પટેલ 
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૦૯ ૯૯૭૮૪૦૬૫૫૫ પલો્ટ નં. ૩૦/૧, 
સેક્ટર-૩/એ ગાંધીનગર dshariom@yahoo.com

શ્ી એ. બી. ભટ્ટ
અંગત મદદની્શ

૫૫૬૯૦ ૯૦૯૯૦૭૫૨૩૮
૯૪૨૬૪૦૨૨૭૨

૨૩, જનતાનગર મીલ રોડ, 
કડી, ચજ. મહેસાણા 

શ્ી કે. રી. શુકલ
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૧૫ ૯૪૨૯૧૨૯૪૭૮ પલો્ટ નં. ૮૨૧/૧, 
સેક્ટર-૪/સી, ગાંધીનગર 

શ્ી િુષાર પટેલ
સેક્શન અચધકારી

૫૦૧૧૦ ૭૮૭૪૩૬૪૬૭૩ -

માન. મંત્ીશ્ી, કૃચષ, ગ્રામ ચવકાસ, વાહનવયવહારનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી પ્રકાશ મોદી
અંગત સચિવ

૫૦૧૦૩ ૯૯૭૮૪ ૦૫૭૯૪ પલો્ટ નં. ૧૬૫/૧,  
સેક્ટર-૧-બી, 
ગાંધીનગર rcfalduoffice@gmail.com

શ્ી એમ. એ. લાર 
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૨૪૩ ૯૫૧૦૮૯૭૧૧૩ એ-૪૦૨/, િોથો માળ,   
અક્ષત આઇકોન, સરગાસણ ગામ,  
તા. ચજ. ગાંધીનગર malad51983@gmail.com

શ્ી એસ. એમ. ગધેસદરયા
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૦૪ ૯૯૨૫૦૦૮૭૧૪ એફ-૧/૨, સેક્ટર-૮,  
સરદાર પ્ટેલ રિાદેચ્શક તાલીમ કેનદ્ર,  
ડા્ટા સેન્ટરની બાજયુમા,ં 
ગાંધીનગર  smgadhesariya@gmail.com

માન. મંત્ીશ્ી, ચશક્િ (પ્રા્ચમક, માધયચમક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અન ેટેક્ ચનકલ ચશક્િ, 
કાયદો અન ેન્યાયિતં્, વૈધાચનક અન ેસસંદીય બાબિો, મીઠા ઉદ્ોગ, 

ગૌસવંધડાન અન ેનાગદરક ઉડ્ડયનનુ ંકાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી નટવર ચસંહ રોદરયા
અંગત સચિવ

૫૦૧૧૬
૫૦૧૧૭

૯૯૭૮૪૦૮૭૪૭ "ગ” ૨૮૨/૩,  
સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર ps2min-edu@gujarat.gov.in

શ્ી રી. જી. મહેિા  
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૧૧૬
૫૦૧૧૭

૯૯૭૮૪૫૦૩૦૩ એ/૨, શયામ ફલે્ટ, સોમ લચલત સકકૂલ 
પાસે, લખયુડી તલાવડી રોડ,  
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ aps.edu.gov.@gmail.com

શ્ી રી. કે. ગલાિી 
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૧૬
૫૦૧૧૭

૯૦૯૯૯ ૫૪૯૬૮ ૩૧૩, ઉર્્ટનગર-૨ રિચતક મોલ 
પાછળ, રાંદેસણ, 
ગાંધીનગર pa2ministerguj@gmail.com



10

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

માન. મંત્ીશ્ી, મહેસૂલનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એન. જી. હારેજા 
અંગત સચિવ

૫૦૧૩૧ થી 
૫૦૧૩૪

૯૮૮૭૩૫૭૩૫૪ પલો્ટ નં. ૫૧૩/એ/૧, ગોકુલ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૮/બી,
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. પી. પટેલ 
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૧૩૧ થી 
૫૦૧૩૪

૯૮૨૫૧૬૨૨૧૭ બલૉક નં. ૨૫૭/૩, ગ-૧ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

hppatelin73@gmail.com

શ્ી આતમારામ પટેલ
ઉપસચિવ

૫૦૧૩૧ થી 
૫૦૧૩૪

૯૮૨૫૦૨૧૦૪૬ પલો્ટ નં. ૮૫૨/૨, સેક્ટર-૭/બી,
ઘ-૨ સક્કલ નજીક, ગાંધીનગર

માન. મંત્ીશ્ી, ઊજાડાનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી વાય. પી. જોષી
અંગત સચિવ

૫૦૨૧૧
૫૦૨૧૫(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૧૮ ૯૨, ચ્શવ ગણે્શ બંગલો,  
ઝાયડસ હોચસપ્ટલ સામે,  
થલતેજ, અમદાવાદ min-ener@gujarat.gov.in

માન. મંત્ીશ્ી, આદદજાચિ ચવકાસ, વન, મચહલા અને બાળ કલયાિનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી એ. એમ. ભાવસાર
અંગત સચિવ

૫૧૯૩૫ ૯૯૭૮૪૦૫૭૬૦ ૧૩૪૬/૨,  સેક્ટર-૩ બી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એસ. પી. ભગોરા
અચધક અંગત સચિવ

૪૩૩૩૧
૩૮૦૭૭

૯૪૨૬૮૯૨૬૪૯ ગ-૫૨૪/૧, સેક્ટર-૨૦, 
ચિલડ્રનસ યયુચનવચસ્ટ્ટી સામે, ગાંધીનગર

શ્ી મેહુલ પંડ્ા     
અંગત મદદની્શ

૫૧૯૩૮ ૯૯૭૮૪૦૯૯૮૨ ૧૬, અવની બંગલોઝ, ડી-મા્ટ્ટની 
પાછળ, મો્ટેરા, અમદાવાદ 

માન. મંત્ીશ્ી, અન્ન, નાગદરક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબિો, કુદટર ઉદ્ોગ,  
છાપકામ અને લેખનસામગ્રીનું કાયાડાલય

સવચિડામ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી એસ. સી. સાવચલયા 
અંગત સચિવ

૫૦૨૨૯ ૯૦૯૯૯૦૫૦૪૦ બી-૫૦૧, કાનમ-૨, રીલાયનસ ક્ોસ રોડ 
પાસ,ે કુડાસણ, ગાંધીનગરscsavalia@gmail.com

શ્ી ભાચવન પટેલ 
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૨૨૮ ૯૪૨૭૦૫૮૯૫૨ ૧૩૮, ઉર્્ટનગર-૨, રિચતક મોલ 
પાછળ, રાંદેસણ, ગાંધીનગર

શ્ી આર. એન. ગાબાિી  
અંગત મદદની્શ

૫૧૯૮૦ ૯૮૯૮૪૪૧૩૭૫ ૯, સકંલપ બગંલોઝ, નાના િીલોડા સક્કલ 
પાસ,ે એસ.પી. રીંગ રોડ, અમદાવાદ
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માન. મતં્ીશ્ી, શ્મ અન ેરોજગાર, દરઝાસટર મનેજેમને્ટ, યાત્ાધામ ચવકાસનંુ કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ધમડાજીિ યાચઞિક
અંગત સચિવ 

૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯

૫૦૩૦૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૪૯૪ બી-૫૦૧, પલક સને્ટર, રીજનસી ્ટાવર 
સામ,ે નહેરૂનગર, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી આર. કે. િૌધરી 
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯

૫૦૩૦૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૬૮૩ ૩૪/૨ રકસાનનગર, 
સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એિ. વી. વયાસ 
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯

૫૦૩૦૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૨૬૬૧ ૬/૨ ‘િ’ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર -૩૦, 
ગાંધીનગર

માન. મંત્ીશ્ી, સામાચજક ન્યાય અને અચધકાદરિા (અનુસૂચિિ જાચિ કલયાિ,  
સામાચજક અને શૈક્ચિક રીિે પછાિ વગગોનું કલયાિ સચહિ)નું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી વી. બી. ઠાકોર 
અંગત સચિવ

૫૦૨૨૪ ૯૯૭૮૪ ૦૮૩૭૮ ડી-૨૦૨, દેવ નંદન સયુચમત
કો.ઓપ.સોસાય્ટી, 
રિમયુખ નગર પાછળ,  
ખ-રોડ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર 

શ્ી ચવજયકુમાર એન. પરીખ
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૨૧૮ ૯૯૭૮૪૦૭૬૭૮ એ-૨, અિલ રેસીડેનસી-૧,  
પરીમલ સોસાય્ટી પાછળ, 
શ્ી હરી બલેચસંગની બાજયુમાં,  
નયયુ સી. જી. રોડ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ  

શ્ી ચધરેનકુમાર જી. ચસધધ 
અંગત મદદની્શ

૫૦૨૨૩ ૯૯૨૫૦૪૮૬૬૨ એ-૯, અિલ રેસીડેનસી-૨,
નયયુ સી. જી. રોડ, િાંદખેડા, અમદાવાદ  

માન. મંત્ીશ્ી, પાિી પુરવઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ ચનમાડાિનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, પ્ર્મ માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી કેયુર પી. જેઠવા
અંગત સચિવ

૫૦૧૮૭ ૯૬૩૮૩૭૭૭૭૭ ૧૨૫૮/૨, સેક્ટર-૫/એ, 
સરકારી દવાખાના સામે, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. એમ. વનાલીયા
નાયબ સેક્શન અચધકારી

૫૦૧૯૫ ૯૪૨૭૦૧૦૨૯૧ પલો્ટ નં. ૩૮૦/એ-૨, 
સેક્ટર-૧૨(સી), ગાંધીનગર
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માન. મંત્ીશ્ી, પ્રવાસન, મતસયોદ્ોગનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, પ્ર્મ માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ગૌરવ પંડ્ા
અંગત સચિવ

૫૭૦૧૩ ૯૯૭૮૪૧૦૦૩૩ બલૉક નં. ૨૭૦/૧, ‘ઘ’ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર -૧૯, ગાંધીનગર 

શ્ી દદપક એન. સિાિી
અચધક અંગત સચિવ

૫૮૧૭૭ ૯૮૨૫૦૪૧૨૪૩ -

શ્ી એમ. જે. કુંભરવારીયા 
અંગત મદદની્શ

૫૭૦૧૪ ૯૮૨૫૯ ૮૭૩૧૧ બલૉક નં. ૮૩૦/બી,  
સેક્ટર- ૬/સી, ગાંધીનગર  
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માન. રાજયકક્ાના મતં્ીશ્ી, ગૃહ, ઊજાડા, વધૈાચનક  અને સસંદીય બાબિો, કાયદો અને 
ન્યાયિતં્ (રાજયકક્ા), પોલીસ હાઉચસંગ, બોરડાર ચસકયદુરટી, ચસચવલ રીફેન્સ,  
ગ્રામ રક્ક દળ, જલે, નશાબધંી આબકારી, સવચૈ્છક સસં્ાઓનુ ંસકંલન,  

ચબન ચનવાસી ગુજરાિી પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ (િમામ સવિતં્ હવાલો)નુ ંકાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, ત્ીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મનોજ પટેલ 
અંગત સચિવ

૫૦૨૬૬ થી 
૫૦૨૬૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૨ ફલે્ટ નં ૪/એ, િોથો માળ,  
મંગલ તીથ્ટ બી-્ટાવર, 
ધરણીધર દેરાસરની બાજયુમાં, 
અમદાવાદ  legalhome2016@gmail.com

શ્ી રી. એિ. શાહ 
અચધક અંગત સચિવ  

૫૦૨૬૬ થી 
૫૦૨૬૮ 

૯૯૭૮૪૦૫૭૮૦ પલો્ટ નં. ૬૬૧/૧,
સેક્ટર -૪ સી, 
ગાંધીનગરlegalhome2016@gmail.com

શ્ી આર. જી. ભટ્ટ    
અંગત મદદની્શ

૫૦૨૬૬ થી 
૫૦૨૬૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૧૬૬ પલો્ટ નં. ૭૧૫/૧,  
સેક્ટર-૪ સી, 
ગાંધીનગરlegalhome2016@gmail.com

માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, મતસયોદ્ોગનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, િો્ો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી જે. બી. વાઘમશી 
અંગત સચિવ

૫૦૧૪૪
૫૦૧૪૫ (ફે.) 

૯૯૭૯૩૧૦૭૧૦ જી-૧, ૬૮૭/૨,   
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર 

શ્ી હસમુખ એન. ગોચહલ
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૪૩
૫૦૧૪૫ (ફે.) 

૯૫૮૬૦૧૭૦૧૭ ૨, ગાયત્ી રેસીડેનસી, રાંદેસણ, 
તા. ચજ. ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, ગ્રામ ગૃહ ચનમાડાિ, ગ્રામ ચવકાસ  પશુપાલન,  
ગૌસંવધડાનનું કાયાડાલય

સવચિડામ સંકુલ-૨, પ્ર્મ માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી નરેન્દ્ર બી. પ્રજાપચિ
અંગત સચિવ  

૫૧૯૪૭
૫૧૯૪૮

૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ ૬૪/૨, રકસાનનગર, 
સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગરmos.rd.guj@gmail.com

શ્ી એિ. એન. રાઠોર 
અંગત મદદની્શ

૫૧૯૪૭
૫૧૯૪૯

૯૪૨૯૨૯૧૪૯૩
૯૭૧૪૫૯૧૪૯૩

કંજે્ટા ક્ોચસંગ, મેઈન રોડ,  
ધાનપયુર, ચજ.દાહોદ
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માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, કૃચષ (રાજયકક્ા), પિંાયિ, પયાડાવરિ (સવિતં્ હવાલો)નુ ંકાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, ત્ીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દકશાેર મોઢા  
અંગત સચિવ

૫૦૧૭૦ ૯૯૭૮૪૦૫૭૭૯ ૫૦, વૈભવ બંગલોઝ-૩, 
ગયુલાબ ્ટાવરની બાજયુમાં, થલતેજ, 
અમદાવાદ -૩૮૦૦૬૧bhagatraj24129@gmail.com

શ્ી દીપક પંડ્ા 
અચધક અંગત સચિવ

૫૦૧૬૮ ૯૯૨૫૯૪૪૦૦૬ ૩૦, ચસધધાથ્ટ બંગલોઝ, નયયુ વાવોલ, 
ક-રોડ, ગાંધીનગરdmpandya277@gmail.com

માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, સહકાર, રમિ-ગમિ, યુવા અને સાંસકૃચત્તક પ્રવૃચત્તઓ
(સવિંત્ હવાલો), વાહનવયવહાર (રાજયકક્ા)નું કાયાડાલય

સવચિડામ સંકુલ-૨, િો્ો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી ચહિેન્દ્ર પટેલ 
અંગત સચિવ 

૫૦૧૯૨ ૯૪૨૬૧૬૩૪૦૮ બલૉક નં. ૨૩૧/૨, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

hnpnav@gmail.com

શ્ી જીિેન્દ્ર આર. ઠક્કર 
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૯૧ ૯૯૭૯૧૦૭૨૧૮ ૭૭, રાજપથ સોસાય્ટી, ્શયુકન ચવલા 
ફલેટસની બાજયુમાં, ખ-૦, સરગાસણ 
િોકડી પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬j.r.thakkar3561@gmail.com

માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, સામાચજક અને શૈક્ચિક પછાિ વગગોનું કલયાિનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી ચવનોદ કે. જોષી  
અંગત સચિવ

૫૦૨૦૮
૫૦૨૦૯

૫૦૨૮૫ (ફે.)

૯૭૨૩૨૧૨૬૧૮ પલો્ટ નં. ૧૧૨૯/૨,
સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

vinodjoshi13@gmail.com

શ્ી ગોચવંદ આચહર
અંગત મદદની્શ

૫૦૨૦૮
૫૦૨૦૯

૫૦૨૮૫ (ફે.)

૯૮૭૯૪૪૩૭૬૫ પલો્ટ નં. ૧૧૭/૧, સેક્ટર-૭/સી 
ગાંધીનગર 

govindahir27@gmail.com 

માન. રાજયકક્ાના મતં્ીશ્ી, મચહલા અન ેબાળ કલયાિ, ચશક્િ (પ્રા્ચમક અન ેઉચ્ચ ચશક્િ) 
અને યાત્ાધામ ચવકાસનું કાયાડાલય

સવચિડામ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
રાડા. દદગંિ બ્રહ્મભટ્ટ
અંગત સચિવ

૫૧૯૪૦ ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૯ એ-૧૦૩, રિમયુખ લો્ટસ, 
મારૂચત અમરકુંજની બાજયુમાં, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર digantonline@gmail.com

શ્ી કે. કે. પટેલ  
અંગત મદદની્શ 

૫૧૯૪૩ ૯૬૮૭૬૩૦૨૨૦ પલો્ટ નં. ૧૧૬૫/૨, 
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર 
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માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, વન અને આદદજાચિ ચવકાસનું કાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મુકેશ જે. પંડ્ા 
અંગત સચિવ

૫૦૧૮૩
૫૦૧૮૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૧૭૨૩ "શ્ી શ્ી મહેર", પલો્ટ નં. ૧૩૬૭/૧,
સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬mukeshpandyajgd@gmail.com

શ્ી એસ. જી. ભટ્ટ 
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૮૩
૫૦૧૮૦ (ફે.)

૯૮૭૯૬૯૪૧૬૭ પલો્ટ નં. ૬૩૭/૧, 
સેક્ટર-૬/બી, ગાંધીનગર

sg_bhatt@yahoo.com

માન. રાજયકક્ાના મતં્ીશ્ી, આરોગય અન ેપદરવાર કલયાિ, િબીબી ચશક્િનુ ંકાયાડાલય
સવચિડામ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી સુધીર યુ. ઉપાધયાય
અંગત સચિવ

૫૦૨૭૩ ૯૯૨૪૭૦૫૯૮૨ પલો્ટ નં. ૩૯૫/૧, 
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગરmoshealth2018@gmail.com

શ્ી રીિુરાજ એસ. ભટ્ટ
અંગત મદદની્શ

૫૧૯૭૭ ૯૬૦૧૮૯૪૦૬૦ બલૉક નં. ૫૨,  સેક્ટર-૬, 
િાણકયપયુરી સોસાય્ટી,
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ritusbhatt@gmail.com

માન. રાજયકક્ાના મંત્ીશ્ી, નમડાદા, શહેરી ગૃહ ચનમાડાિનું કાયાડાલય 
સવચિડામ સંકુલ-૨, ત્ીજો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી આર. કે. પટેલ 
અંગત સચિવ

૫૦૧૬૪ ૯૯૦૯૯૧૧૭૦૯ બલૉક નં. ૬૭૮/૪, ‘ઘ’ ્ટાઈપ,
સેક્ટર -૮, ગાંધીનગર

શ્ી દદલીપભાઇ ભાયાિી
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૬૩ ૯૯૦૪૦૩૬૧૯૦ બલૉક નં. ૧૪/૨, ‘છ’ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

માન. રાજયકક્ાના મતં્ીશ્ી, અન્ન, નાગદરક પુરવઠો અન ેગ્રાહક સુરક્ા (ગ્રાહકોની બાબિો), 
કુદટર ઉદ્ોગનુ ંકાયાડાલય

સવચિડામ સંકુલ-૨, િો્ો માળ, સચિવાલય, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી એસ. કે. પ્રજાપચિ
અંગત સચિવ

૫૦૧૫૪
૫૦૧૩૦ (ફે.)

૯૯૨૫૯૯૦૪૦૪ એ/૨૫, કમ્ટિારી નગર સોસાય્ટી, 
ચવભાગ-૧, અલકાપયુરી િાર રસતા પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ ps2mos-fcsci@gujarat.gov.in

શ્ી આર. બી. વાઘેલા 
અંગત મદદની્શ

૫૦૧૫૩
૫૦૧૩૦ (ફે.)

૯૯૨૫૨૪૮૨૨૦
૬૩૫૯૯૪૬૩૫૧

એ/૩૭, કમ્ટિારી નગર સોસાય્ટી, 
ચવભાગ-૧, અલકાપયુરી િાર રસતા પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદps2mos-fcsci@gujarat.gov.in
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ગુજરાિ ચવધાનસભા 
સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રાજેન્દ્ર ચત્વેદી
માન. અધયક્ષશ્ી

૫૩૦૧૧
૫૩૦૧૭ 
૨૨૦૨૪

૫૯૬૮૩
૫૯૬૮૪ 

૯૯૭૮૪૦૮૫૯૪

બંગલા નં. ૬, મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન 
સંકુલ, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી નૈમેશભાઈ દવે 
માન. અધયક્ષશ્ીના અંગત સચિવ

૫૩૦૧૪ ૯૯૭૮૪૪૫૬૩૩ ૧૧, જયરથ બંગલોઝ, નેસ્ટ બંગલા 
પાસે, જોધપયુર, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ

શ્ી એન. એલ. વિકર 
માન. અધયક્ષશ્ીના અચધક અંગત સચિવ

૫૩૦૧૬ ૯૯૭૮૪૦૭૬૮૦ પલો્ટ નં. ૪૭૫/૨,  
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર 

શ્ીમિી ચનચમષાબેન જોષી
માન. અધયક્ષશ્ીના રહસય સચિવ 

૫૩૦૧૭ ૯૭૨૬૯૫૦૭૭૦ -

શ્ી પરેશ ધાનાિી 
માન. ચવરોધ પક્ષના નેતાશ્ી

૫૩૦૬૯
૫૩૦૭૦
૫૮૩૧૪

૫૮૩૧૫ (ફે.)

૫૯૭૨૩ થી 
૫૯૭૨૫

૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭

બંગલા નં. ૭, મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન 
સંકુલ, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી પી. એિ. પરમાર 
માન. ચવરોધ પક્ષના નતેાશ્ીના અંગત મદદની્શ 

૫૩૦૬૯ ૯૪૨૬૪૮૪૩૮૪ બી/૪૦૪, બાલમયુકુનદ હાઈટસ, 
ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

શ્ી પંકજ દેસાઇ 
માન. મયુખય દંડકશ્ી 

૫૩૦૨૦ 
૨૦૯૪૮ 
૨૪૨૯૬ 

૫૪૭૯૫ (ફે.)

૫૯૮૦૦ 
૫૯૮૦૪
૩૨૪૪૬
૨૨૩૮૦

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૭

બંગલા નં. ૩૯, મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન 
સંકુલ, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી બાબુભાઈ પ્રજાપચિ 
માન. મયુખય દંડકશ્ીના અંગત સચિવ 

૫૩૦૧૮
૫૩૦૧૯ 

૩૨૮૨૬
૯૪૨૭૫૫૪૨૩૯

પલો્ટ નં. ૧૩૩૪/૨,  
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

શ્ી કે. બી. પરમાર
માન. મયુખય દંડકશ્ીના અંગત મદદની્શ

૫૩૦૧૮ ૯૯૭૯૫૪૭૫૫૦ ૨૦૨, કાસા્ટીઓ રેસીડેનસી, 
રાંદેસણગામ, ગાંધીનગર

શ્ી આર. સી. પટેલ 
માન. નાયબ મયુખય દંડકશ્ી  

૫૫૬૯૬
૫૩૧૨૮
૫૩૧૨૯
૫૦૮૮૪

૫૪૭૯૫ (ફે.)

૫૯૬૪૬
૫૯૬૪૭
૫૯૬૪૮

૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪

બંગલા નં. ૪૦, મંત્ીશ્ી ચનવાસસથાન 
સંકુલ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. રી. કાિરીયા
અગંત સચિવ

૫૩૧૨૮
૫૩૧૨૯
૫૦૮૮૪
૫૫૬૯૬

૫૭૯૬૯ (ફે.)

૭૫૭૫૦૧૮૦૭૭ ડી-૭૦૨, ડી ્ટાવર, સરકારી વસાહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

શ્ી શૈલેશ વયાસ 
અંગત મદદની્શ

૫૩૧૨૯ ૯૮૨૪૩૫૧૯૦૪ પલો્ટ નં. ૩૫૨/એ/૨, સેક્ટર-૧૨/સી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી અચશ્વન કોટવાલ 
કોંગ્રેસ પક્ષના દંડક

૫૩૦૦૬ ૯૪૨૬૩૬૪૨૭૦ ૯૮, આદ્શ્ટ બંગલોઝ, ચહંમતનગર,  
ચજ. સાબરકાંઠા

અંદાજ સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૮ - -
ર્હેર ચહસાબ સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૬૦ - -
ર્હેર સાહસો મા્ટેની સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૯ - -
પંિાયતી રાજ સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૭ - -
અનયુસૂચિત ર્ચતઓના કલયાણ મા્ટેની 
સચમચત રિમયુખ

૫૩૦૫૬ - -

અનયુસૂચિત જન ર્ચતઓના કલયાણ મા્ટેની 
સચમચત રિમયુખ

૫૩૦૫૫ - -

સદસય ચનવાસ સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૫ - -
પગાર અને ભથથાં સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૬ - -
ખાતરી સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૬ - -
ગરૌણ ચવધાન સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૪ - -
બક્ષી સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૪ - -
ચબન સરકારી સભયોના કામકાજ મા્ટેની 
સચમચત રિમયુખ

૫૩૦૫૫ - -

અરજી સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૬ - -
સભાગૃહના મેજ ઉપર મયુકાયેલા કાગળો 
મા્ટેની સચમચત રિમયુખ

૫૩૦૫૪ - -

ચવ્શેિાચધકાર સચમચત રિમયુખ ૫૩૦૫૪ - -
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ગુજરાિ ચવધાનસભા સચિવાલય
ચવઠ્ઠલભાઇ ૫ટેલ ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એમ. પટેલ 
સચિવ

૨૦૯૯૮ 
૫૩૦૭૬

૨૦૯૦૨ (ફે.)

૧૦૮૩૬
૯૯૭૮૪૦૬૧૪૯

ઈ-્ટાવર, ૯૦૨, સરકારી વસાહત, 
બહયુમાળી મકાન પાછળ, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

શ્ી જી. વાય. સાસીયા 
અગ્ર રહસય સચિવ

૫૩૦૭૯ ૪૫૮૮૪
૯૮૯૮૩૯૫૩૮૪

પલો્ટ નં. ૧૫૫૧/૧,  
સેક્ટર-૩/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. આર. કુરુપ 
રહસય સચિવ

૫૩૦૭૮ ૪૪૦૩૮
૯૯૭૪૭૨૩૬૧૩

પલો્ટ નં. ૮૯૪/૧,  
સેક્ટર-૪/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી અમૃિલાલ. બી કરોવા 
નાયબ સચિવ

૫૩૧૨૦ ૬૦૪૪૫
૯૯૭૮૪૪૬૯૭૭

બલૉક નં. ૧/૨, ગ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી િેિન પંડ્ા
નાયબ સચિવ

૫૩૧૩૫ ૯૯૭૮૪૬૦૬૭૩ બલૉક નં. ૧૦૩-એફ, 
્શયુકન આઇ ફલે્ટસ, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી રીટા મહેિા
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૬ ૫૩૧૦
૯૯૭૮૪૫૩૭૭૬

પલો્ટ નં. ૧૧૨/૧,  
સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી મુકેશ આઇ. મહેિા
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૭ ૬૩૦૦૪
૯૮૨૫૭૪૩૦૨૧

પલો્ટ નં. ૬૮૭/૨,  
સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

શ્ીમિી કચવિાબેન એસ. પંિોલી
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૨ ૮૪૬૦૨૦૭૪૪૮ િ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. એમ. ભટ્ટ
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૯ ૯૯૭૮૪૪૩૭૬૭ -

શ્ી મેરામિ હમીરભાઈ કરંગીયા 
ઉપસચિવ

 ૫૩૧૧૬ ૯૯૭૮૪૦૬૭૪૭ ૪૨/૨૫૧, ચવજયનગર ફલે્ટ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ

શ્ી હચષડાલ પટેલ
ઉપસચિવ

૫૩૦૩૧ ૪૦૯૨૦
૯૮૭૯૨૪૨૪૪૫

બલૉક નં. ૭૦૪, ઘ /૧,  
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર 

શ્ી રી. એ. િૌધરી 
ઉપસચિવ

૫૩૦૨૩ ૪૬૩૪૭ બલૉક નં. ૧૫૭/૧, િ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર 
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પ્રચવિ પ્રજાપચિ
ઉપસચિવ

૫૩૦૩૫ ૯૪૨૭૦૩૪૧૫૦ -

શ્ી વી. એિ. રાઠોર
ઉપસચિવ

૫૩૦૨૭ ૯૭૨૬૬૯૨૦૬૩ -

શ્ી વી. એ. પટેલ
ઉપસચિવ

૫૩૧૧૭ ૯૯૯૮૧૧૪૬૬૫ -

શ્ી એમ. જે. સોલંકી
સાજ્ટન્ટ એ્ટ આરસ્ટ

૫૩૦૭૧ ૯૯૭૮૪૦૬૦૬૩ -

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા નું નામ સેકશન અચધકારી નું નામ ફોન નં.

ચવધાન -૧ સયુશ્ી રિચતકા ચતવારી ૫૩૦૯૬
ચવધાન-૨ શ્ીમતી નઝમાબેન મેરુજય (ઈ.િા.) ૫૩૦૦૫
ચવધાન-૩  (રિશ્ન ્શાખા-૩) શ્ી અરચવંદ રિર્પચત ૫૩૦૪૬
રિશ્ન-૧ શ્ી પાથ્ટ રિર્પચત ૫૩૦૯૦
રિશ્ન-૨ શ્ી આર. આર. ઢોલરીયા ૫૩૦૯૧
્ટેબલ (બક્ષી સચમચત) કુ. ડી. કે. મયુનીયા ૫૩૦૯૭
મહેકમ શ્ી િીરાગ પ્ટેલ ૫૩૧૨૧
રોકડ શ્ી મૃગે્શ દવે  ૫૩૦૭૩
પગારભથથા શ્ીમતી એન. કે. સયુથાર ૫૩૦૮૯
સામાનય શ્ી ધ્યુવ પ્ટેલ ૫૩૦૧૦
રચજસટ્ી શ્ી આર. પી. ભાવસાર  ૫૩૯૧૬
રિચતવેદન શ્ી મહે્શ રવાણી ૫૩૦૯૫
સં્શોધન શ્ી આર. જે. ર્ની ૫૩૦૮૬
ગ્રંથાલય શ્ી એમ. જી. વાઘેલા ૫૩૦૮૭
ભાિાંતર શ્ી બી. આર. ઠક્કર ૫૩૧૨૨
સંસદીય બયૂરો - ૫૩૧૩૪
આઇ.્ટી. શ્ી રિતીક આિાય્ટ ૫૧૦૧૨
સચમચત-૧ (અંદાજ સચમચત) સયુશ્ી પલક ભાલોડીયા ૫૩૦૦૭
સચમચત-૨ (ર્હેર ચહસાબ સચમચત) શ્ી ચનરજ ગામીત ૫૩૦૦૮
સચમચત-૩ (ર્હેર સાહસો મા્ટેની સચમચત) શ્ી એસ. કે. િરૌહાણ ૫૩૦૫૦
રિશ્ન-૪ (અનયુસૂચિત ર્ચતઓના કલયાણ મા્ટેની સચમચત) શ્ી જે. એસ. રિર્પચત ૫૩૦૪૯
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શાખા નું નામ સેકશન અચધકારી નું નામ ફોન નં.
રિશ્ન-૫ (અનયુસૂચિત જનર્ચતઓના કલયાણ મા્ટેની સચમચત) શ્ી જે. પી. કાવર્ટયા ૫૩૦૪૫
સચમચત-૬ (ખાતરી સચમચત) શ્ીમતી રિચવણા ગામી ૫૩૦૫૨
સચમચત-૭ (પંિાયતી રાજ સચમચત) શ્ી ચનસગ્ટ મોડીયા ૫૩૦૪૮
સ્ટયુઅડ્ટ શ્ી કે. કે. કારબલે (ઈ.િા.) ૫૩૦૯૮
્ટાઈચપંગ શ્ી ચિરાગ પ્ટેલ ૫૩૧૨૩
કોંગ્રેસ પા્ટટી કાયા્ટલય - ૫૩૦૦૬
સાજ્ટન્ટ ઓરફસ - ૫૩૦૭૧
પીજીયન હોલ - ૫૩૦૨૯
સયુચવધા (ચવદ્યુત) - ૫૩૦૪૨-૪૩
સયુચવધા (ચસચવલ) - ૫૩૦૦૧-૨-૩
ભારતીય જનતા પા્ટટી કાયા્ટલય - ૫૫૬૬૭
ગયુજરાત એક્ષ.એમ.એલ.એ. કાઉચનસલ - ૨૦૯૭૦, ૫૩૦૮૫
પોસ્ટ ઓરફસ - ૨૬૧૯૩
cctv કંટ્ોલ રૂમ - ૫૮૭૨૨-૨૩
ફાયર ચરિગેડ - ૫૫૬૬૮
પંચિંગ કાડ્ટ - ૫૮૭૨૧
પત્કાર રૂમ - ૫૭૫૬૭
ને્શનલાઇઝ કોંગ્રેસ પા્ટટી કાયા્ટલય - ૫૭૪૯૯
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રાજયસભામાં ગુજરાિ રાજયનું પ્રચિચનચધતવ ધરાવિા સભયશ્ીઓ
અ.નં. સભયશ્ીનું નામ અને પક્ ફોન નંબર સરનામું

૧. શ્ી અહેમદભાઇ મોહંમદભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૪૬-૨૪૬૪૦૪ 
૨૪૯૭૮૬

૯૮૬૮૧૨૦૦૧૬
૯૮૬૮૧૮૧૬૬૯

મયુ.પો.પીરામણ, તા. અંકલેશ્વર,  
ચજ. ભરૂિ

૨. શ્ી મનસુખભાઇ લક્મિભાઇ માંરચવયા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૪૮-૨૫૨૫૫૧ 
૨૦૦૧૦ 

૯૪૨૬૨૧૧૬૭૦

મયુ. પો. હણોલ, તા. પાચલતાણા,       
જી. ભાવનગર  

૩. રાડા. અમી  હષડાદરાય યાચનિક
(ભા.રા.કોં)

૨૬૩૦૦૮૬૯ ૬, એ.ડી.સી. બેંક સોસાય્ટી, 
સહર્નંદ કૉલેજ પાછળ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

૪. શ્ી નારિભાઇ જેમલાભાઇ રાઠવા
(ભા.રા.કોં)

૦૨૬૬૯-૨૩૨૨૬૦
૨૩૨૯૬૦

૯૪૨૯૮૩૨૩૬૦
૯૮૬૮૧૮૧૩૬૦

નારણકુંજ, પેલેસ રોડ, 
મયુ.પો.તા.ચજ. છો્ટાઉદેપયુર

૫. શ્ી પરશોત્તમભાઇ  ખોરાભાઇ રૂપાલા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૯૨-૨૪૦૯૨૮
૯૦૧૩૧૮૧૪૮૮ 
૯૮૨૫૩૨૬૬૬૦

મયુ. પો. ઇશ્વરીયા,    
તા. અમરેલી, ચજ. અમરેલી

૬. શ્ી સુભ્રમણયમ જયશંકર ચરિષનાસવામી
(ભા.જ.પ.)

૨૧૪૧૦૭૦૧
૨૧૪૧૦૭૦૨

બંગલા ન ં.૯, ૨૩ પૃથવીરાજ રોડ,  
નવી રદલહી-૧૧૦૦૧૧

૭. શ્ી જુગલચસંહ મ્ુરજી લોખંરવાલા
(ભા.જ.પ.)

૨૩૩૧૩૨૨૬
૯૪૮૪૫૨૪૧૩૩
૯૦૧૩૧૮૧૭૩૯

‘‘શ્ી મંગલમૂચત્ટ,’’ 
૩, અંકુર પાક્ક સોસાય્ટી, હાઈવે, 
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨

૮. શ્ી અભય ગિપિરાય ભારદ્ાજ 
(ભા.જ.પ.)

- ૨૧, સાગર ્ટાવર, પ્ેટલ ભળેહાઉસ સામ,ે 
અમીનમાગ્ટ, રાજકો્ટ

૯. શ્ી નરહદર હીરાભાઈ અમીન
(ભા.જ.પ.)

- ૨૧-એ, ચવજય કૉલોની, સરદાર 
પ્ટેલ કૉલોની પાસે, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

૧૦. શ્ી શચતિચસંહજી હદરિંદ્રચસંહજી ગોચહલ
(ભા.રા.કોં.)

- ૨૦૨, રાજવી ્ટાવર, રાજવં્શ 
ચબચલડંગ, સતયમાગ્ટ બોડકદેવ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

૧૧. શ્ીમિી રમીલાબેન બેિરભાઈ બારા
(ભા.જ.પ.)

- ૧૫, નાલ્શેરી, તા. ચવજયનગર, 
ચજ. સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૬૦
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૧૭મી લોકસભામાં ગુજરાિ રાજયનું પ્રચિચનચધતવ ધરાવિા સભયશ્ીઓ
અ.નં. મિદાર 

ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ અને પક્ ફોન નંબર અને 
ઇ-મેઇલ સરનામું

૧. ક્છ  
(અનયુ.ર્ચત)

શ્ી ચવનોદ લખમશી િાવરા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૩૨-૨૨૫૪૬૬
૯૮૨૫૯૦૫૪૬૭ 

chavdav.lakhamashi@
sansad.nic.in

૯, ચવશ્વા ચવલા, ચન્શાંત પાક્ક,  
કૉલેજ રોડ, ભયુજ-૩૭૦૦૦૧

૨. બનાસકાંઠા શ્ી પરબિભાઇ સવાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૩૭-૨૨૨૦૨૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૩૧૯

૧, ગાયત્ી સોસાય્ટી,  
હાઈવે િાર રસતા, મયુ.પો.તા.થરાદ, 
ચજ.બનાસકાંઠા  

૩. પા્ટણ શ્ી ભરિચસંહજી શંકરજી રાભી
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૭ 
૯૪૨૬૫૨૧૨૫૩

મયુ.પો. ડભોડા, તા.ખેરાલયુ, 
ચજ.મહેસાણા. 

૪. મહેસાણા શ્ીમિી શારદાબેન અચનલભાઇ 
પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૯૮૧૬૧૭ ૧૦, ઉતસવ બંગલોઝ, 
 ્ટી.વી.સ્ટે્શન સામે, થલતેજ, 
અમદાવાદ

૫. સાબરકાંઠા શ્ી દદપચસંહ શંકરચસંહ રાઠોર
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૭૦-૨૪૬૩૨૨ 
૯૪૨૬૦૧૩૬૬૧ 

૦૨૭૭૨-૨૪૫૫૨૨ (ફે.)

ભાગપયુર, વાઘપયુર, 
તા. રિાંચતજ, ચજ. સાબરકાંઠા

૬. ગાંધીનગર શ્ી અચમિભાઇ શાહ
(ભા.જ.પ.)

૨૬૮૮૧૧૪૦ 
૯૮૨૪૦૧૦૦૯૦ 
૨૬૮૮૧૧૫૦ (ફે.)

૧૬, સયુદીપ સોસાય્ટી,  
રોયલ ચક્સન્ટ, જલસા પા્ટટી પલો્ટની 
ગલીમાં, સરખેજ - ગાંધીનગર 
હાઈવે, અમદાવાદ

૭. અમદાવાદ 
(પૂવ્ટ)

શ્ી હસમુખભાઇ સોમાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૩૨૭૪૨૬૧૨૨ ૩૨, ચવ્શાલા પાક્ક,  ઘોડાસર, 
અમદાવાદ

૮. અમદાવાદ 
(પચચિમ)  

(અનયુ.ર્ચત)

રાડા. દકરીટ પી. સોલંકી
(ભા.જ.પ.)

૨૭૫૨૦૫૦૬ 
૯૯૨૫૦૦૪૬૪૪ 
૨૫૪૬૨૨૨૧ (ફે.)

૧૧-૧૨, ચિરાગ બંગલોઝ, રકત્ટન 
સોસાય્ટી, રાણીપ ક્ોસ રોડ, 
૧૩૨ રીંગ રોડ પાસે, રાણીપ, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦

૯. સયુરેનદ્રનગર રાડા. મહેન્દ્રભાઇ કાળુભાઇ મુંજપરા
(ભા.જ.પ.)

૯૪૨૬૨૪૫૨૪૩ ૨૩-અજંતા સોસાય્ટી, મચહલા 
કૉલેજ પાછળ, મયુ. વઢવાણ,  
ચજ. સયુરેનદ્રનગર-૩૬૩૦૩૫

૧૦. રાજકો્ટ શ્ી મોહનભાઇ કલયાિજીભાઇ 
કુંરારીયા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૨૨-૨૩૪૪૦૦ 
૯૮૨૫૦૦૫૩૮૬ 

૦૨૮૨૨-૨૨૬૧૦૦ (ફે.)

એવનયયુ પાક્ક, ્શેરી નં.૬, રવાપર રોડ, 
ચજ. મોરબી-૩૬૩૬૪૧

૧૧. પોરબંદર શ્ી રમેશભાઇ લવજીભાઇ ધરુક
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૨૫-૨૨૪૨૦૫ 
૯૮૨૫૦૪૬૨૦૦

દાસી જીવણ કૃપા, ૯/૧૧ કૈલા્શ 
બાગ, ડ્રીમ લેનડ હો્ટેલવાળી ્શેરી, 
ગોંડલ, ચજ. રાજકો્ટ
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અ.નં. મિદાર 
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ અને પક્ ફોન નંબર અને 

ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૨. ર્મનગર શ્ીમિી પનૂમબને હેમિભાઇ મારમ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૮-૨૬૭૬૬૮૮ 
૯૯૨૫૦૯૯૮૮૧ 

૦૨૮૮-૨૬૭૬૬૯૯ (ફે.)

નીઓ સકેવર, ગ્રાઉનડ ફલોર, અંબર 
ચસનેમા પાસે, પંરડત નહેરુ માગ્ટ,  
ર્મનગર-૩૬૧૦૦૮

૧૩. જયુનાગઢ શ્ી રાજશેભાઇ નારિભાઇ 
િરુાસમા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૭૦-૨૮૮૩૩૩ 
૯૮૭૯૩૪૭૯૯૯

'્શચક્ત', ગરબી િોક, મયુ.પો. િોરવાડ, 
તા.માળીયા હા્ટીના, ચજ. જયુનાગઢ

૧૪. અમરેલી શ્ી નારિભાઇ ભીખાભાઇ કાછરીયા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૯૨-૨૨૭૮૭૮
૯૦૧૩૧૮૦૧૮૨ 
૯૯૨૫૧૪૦૫૪૫ 

" ખોરડયાર કૃપા " કાનાણીની વાડી, 
િક્કરગઢ રોડ, અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

૧૫. ભાવનગર રાડા. ભારિીબેન ધીરુભાઇ ચશયાળ
(ભા.જ.પ.)

૯૭૨૬૫૩૦૧૮૨ 
૯૮૨૫૨૧૧૬૯૯ 

૦૨૭૮-૨૫૬૪૩૦ (ફે.)

મયુ.મથાવડા, તા. તળાર્,  
ચજ. ભાવનગર

૧૬. આણંદ શ્ી ચમિેશ રમેશભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૯૨-૨૭૪૧૪૩ 
૯૮૨૫૦૨૪૯૩૫

ચમલનકુંજ સોસાય્ટી, મયુ.પો.વાસદ, 
તા.ચજ.આણંદ

૧૭. ખેડા શ્ી દેવુચસંહ જેચસંગભાઇ િૌહાિ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૮-૨૫૨૯૮૯૨ 
૯૭૨૭૬૭૭૭૯૯

devusinhc.jesinbhai@
sansad.nic.in

"આવો" ૧- ચ્શવ બંગલો,  
ચ્શવ નગર સોસાય્ટી, પે્ટલાદ રોડ, 
નરડયાદ, ચજ. ખેડા-૩૮૭૦૦૧

૧૮. પંિમહાલ શ્ી રિનચસંહ મગનચસંહ રાઠોર
(ભા.જ.પ.)

૯૩૨૮૧૪૫૧૪૬ 
૯૪૨૮૧૩૦૬૯૪

મયુ.પો. લકડીપોયડા, તા.લયુણાવાડા,
ચજ.મચહસાગર

૧૯. દાહોદ
(અનયુ.જનર્ચત)

શ્ી જસવંિચસંહ સુમનભાઇ ભાભોર
(ભા.જ.પ.)

૦૧૧-૨૩૦૧૧૧૨૩ 
૦૨૬૭૩-૨૨૨૬૫૫ 
૯૦૧૩૮૬૯૧૩૦

બારરયા ફચળયયું, મયુ.પો.દાસા,  
તા. સીંગવડ, 
ચજ. દાહોદ-૩૮૯૧૩૦

૨૦. વડોદરા શ્ી રંજનબેન ધનંજય ભટ્ટ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫-૨૭૮૦૦૯૯
૯૮૨૫૦૭૦૭૧૧

ranjanbhatt@
sansad.nic.in 

ranjanbhatt135@ 
gmail.com

૧૩૫, ગાયત્ીનગર સોસાય્ટી, 
કૈલા્શપચત મહાદેવ મંરદરની સામે, 
નયયુ સમા રોડ, વડોદરા

૨૧. છો્ટાઉદેપયુર
(અનયુ.જનર્ચત)

શ્ીમિી ગીિાબેન વજેસીંગભાઇ 
રાઠવા
(ભા.જ.પ.)

૯૪૨૭૦૭૫૦૫૬ 
૯૪૨૭૪૯૨૬૧૮

ઠે. અભયરાજ કૉલોની, એસ.બી.
આઇ.ની પાછળ, મયુ.ક્ાં્ટ, તા. ક્ાં્ટ, 
ચજ. છો્ટાઉદેપયુર

૨૨. ભરૂિ શ્ી મનસખુભાઇ ધનજીભાઇ વસાવા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૪૦-૨૨૪૩૦૦
૯૮૬૮૧૮૦૦૫૦

રાજેનદ્રનગર સોસાય્ટી,  
રાજપીપળા, ચજ. નમ્ટદા

૨૩. બારડોલી
(અનયુ.જનર્ચત)

શ્ી પ્રભુભાઇ નાગરભાઇ વસાવા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૨૩-૨૨૨૧૦૮ 
(્ટે.ફે.)

મયુ.પો.સઠવાવ, તા. માંડવી, 
ચજ. સયુરત-૩૯૪૧૬૦
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અ.નં. મિદાર 
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ અને પક્ ફોન નંબર અને 

ઇ-મેઇલ સરનામું

૨૪. સયુરત શ્ીમિી દશડાના ચવરિમ જરદોશ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૧-૨૫૯૪૪૫૫
૯૪૨૮૮૨૨૪૮૮

૧૦/૪૩૦, તસવીર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
પાણીની ભીત, સોની ફચળયા, સયુરત

૨૫. નવસારી શ્ી સી. આર. પાદટલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૧-૨૨૪૨૫૦૦/૧
૯૮૨૪૧૨૭૬૯૪

૦૨૬૧-૨૬૩૦૪૦૫ (ફે.)

૪૩-૪૪ દીનબંધયુ સોસાય્ટી, 
મજૂરા, સયુરત

૨૬. વલસાડ
(અનયુ.જનર્ચત)

રાડા. કે. સી. પટેલ 
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૦-૦૨૩૩૭૨૭૦
૯૮૨૫૩૬૧૦૦૦

મયુ.પો. પરીયા, તા. પારડી,
ચજ. વલસાડ-૩૯૬૧૪૫
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૧૪મી ગુજરાિ ચવધાનસભાના સભયશ્ીઓ
અ.રિ મિ  

ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧ અબડાસા શ્ી પ્રધયમુનચસહં મહીપિચસહં જારજેા
(ભા.જ.પ.)

- દરબાર ગઢ, ચવરાણી મો્ટી, તા. 
નખત્ાણા, જી. ક્છ

૨ માંડવી શ્ી ચવરેન્દ્રચસહં બહાદરુચસહં જારેજા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૦૩૮૧૩૬ 
mlamandvi@gujarat.gov.in

દરબાર ગઢ, ભિાઉ, ક્છ

૩ ભૂજ રાડા. નીમાબેન ભાવશેભાઇ આિાયડા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૨૨૬૭૦૦
૦૨૮૩૬ ૨૩૨૭૩૬  

mlabhuj@gujarat.gov.in

પલો્ટ. નં. ૧૭૨-૧૭૩, સેક્ટર-૪, 
ગાંધીધામ, ચજ.ક્છ

૪ અંર્ર શ્ી વાસિભાઇ ગોપાલભાઇ આચહર
(ભા.જ.પ.)

૯૯૨૫૦૨૫૧૪૮ રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી, 
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૯૯૭૮૪૦૫૩૨૨
mlaanjar@gujarat.gov.in

મયુ.પો.રતનાલ, તા.અંર્ર, ચજ.ક્છ.

૫ ગાંધીધામ 
(અ.ર્)

મહેશ્વરી માલિી દકશોર
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૩૬-૨૩૪૧૪૨
૯૯૭૮૭૪૪૧૪૨

mlagandhidham@ 
gujarat.gov.in

મકાન નં. ૩૬૬, મહેશ્વરીનગર, 
ગાંધીધામ, ચજ.ક્છ 

૬ રાપર શ્ીમિી સંિોકબેન ભિુભાઇ 
આરેઠીયા
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૨૦૫૩૯૨૯૨
mlarapar@gujarat.gov.in

૩૧- ્શંકરવાડી, રામમંદીરની 
સામે, 
રાપર- ક્છ 

૭ વાવ શ્ીમિી ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૬૫૯૫૩૯૮
૭૬૯૮૮૨૬૯૦૦

mlavav@gujarat.gov.in

મયુ. અબાસણા, પો.બલોધણ, 
તા.ભાભર, ચજ. બનાસકાંઠા.  

૮ થરાદ શ્ી ગુલાબચસહં ચપરાભાઇ રાજપિુ
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૪૯૨૬૫૫૫
mlatharad@ 

gujarat.gov.in

મયુ.પો. અસારાવાસ,  
તા. વાવ, ચજ. બનાસકાંઠા

૯ ધાનેરા શ્ી ન્ાભાઇ હેગોળાભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.) 

૯૪૨૭૩૦૩૭૮૪
૯૯૨૫૦૪૩૭૮૪
mladhanera@ 
gujarat.gov.in

મયુ.પો.ધાખા, તા.ધાનેરા,  
ચજ. બનાસકાંઠા  

૧૦ દાંતા  
(અ.જ.ર્)

શ્ી કાન્િીભાઇ કાળાભાઇ ખરારી
(ભા.રા.કોં.)  

૯૪૨૬૨૭૨૬૨૮
૮૩૨૦૦૨૯૭૦૦

mladanta@gujarat.gov.in

મયુ.ઘાંઘયુ, પો.સરોત્ા,  
તા.-અમીરગઢ, ચજ. બનાસકાંઠા  

૧૧ વડગામ 
(અ.ર્)

શ્ી ચજનિેશકુમાર નટવરલાલ 
મેવાિી
(અપક્ષ)

૨૨૬૮૦૪૪૭ 
૯૧૦૬૫૭૦૦૦૭

mlavadgam@ 
gujarat.gov.in

૧૦૪, િયુંવાળનગર સોસાય્ટી, 
ચવભાગ-૨, રામેશ્વર મહાદેવ િાર 
રસતા, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ

૧૨ પાલનપયુર શ્ી મહેશકુમાર અમૃિલાલ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૪૨-૨૪૬૦૧૯(ક)
૦૨૭૪૨-૨૫૩૩૭૦(ચન)

૯૪૨૬૦૬૬૪૯૬
mlapalanpur@ 
gujarat.gov.in

"ગયુરુછાયા" રેલવે ફા્ટકની 
સામે,નવા લક્મીપયુરા, પાલનપયુર,  
ચજ. બનાસકાંઠા -૩૮૫૦૦૧ 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૩ ડીસા શ્ી શશીકાન્િ મહોબિરામ પડં્ા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૪૪-૨૨૧૩૧૫(ચન)
૦૨૭૪૪-૨૨૨૯૯૬(ક)

૯૯૯૮૮૯૪૫૫૧
mladeesa@gujarat.gov.in

મયુ.પો.ડીસા-પાલનપયુર હાઈવે, 
કે.વી.કે ના ગે્ટ પાસે, અમરનાથ 
કોરપલેક્ષ, ડીસા, તા.ડીસા, 
ચજ.બનાસકાંઠા  

૧૪ રદયોદર શ્ી શીવાભાઇ અમરાભાઇ ભરુીયા
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૨૫૫૦૯૯૯૮
mladeodar@gujarat.gov.in

મયુ. પો. વાતમ જૂના, 
તા.રદયોદર, ચજ.બનાસકાંઠા

૧૫ કાંકરેજ શ્ી દકિતીચસહં પ્રભાિચસંહ વાઘલેા
(ભા.જ.પ.)

૯૭૧૨૧૦૩૯૯૯
mlakankrej@gujarat.gov.in

મયુ.પો.ખારીયા,  
તા. કાંકરેજ, ચજ. બનાસકાંઠા

૧૬ રાધનપયુર શ્ી રઘુભાઇ મેરાજભાઇ દેસાઇ
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૦૩૪૩૨૦
mlaradhanpur@ 

gujarat.gov.in

બી-૫, સેન્ટોસા ગ્રીન લેનડ 
બંગલોઝ, ભાડજ સક્કલ પાસે,  
એસ.પી.રીંગ રોડ, અમદાવાદ

૧૭ િાણસમા શ્ી દદલીપકુમાર ચવરાજી ઠાકોર
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૫
૯૮૭૯૫૯૮૧૬૬

mlachanasma@gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ 
૧, પહેલો માળ, સે.૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
c/o.સોનલ પેટ્ોચલયમ, હારીજ  
મહેસાણા-હારીજ સ્ટે્ટ હાઈવે, 
મયુ.તા.હારીજ, ચજ.પા્ટણ 

૧૮ પા્ટણ શ્ી  કીરીટકુમાર િીમનલાલ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૪૬૦૪૦૫૯
૮૩૨૦૬૭૯૧૦૬

mlapatan@gujarat.gov.in

૨૧- ચસધધહેમ સોસાય્ટી,  
ડીસા-િાણસમા હાઈવે, પા્ટણ,  
તા.ચજ.પા્ટણ-૩૮૪૨૬૫

૧૯ ચસદ્ધપયુર શ્ી િંદનજી િલાજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૦૮૨૦૭૧
mlasidhpur@gujarat.gov.in

૧, રામ બંગલો, સાંઇ પલાઝા 
ફલે્ટની સામે, નવીન બસ સ્ટેનડ 
પાછળ, પા્ટણ-૩૮૪૨૬૫ 

૨૦ ખેરાલયુ શ્ી અજમલજી વલાજી ઠાકોર
(ભા.જ.પ.)

૯૪૨૭૬૭૫૫૧૦
mlakheralu@gujarat.gov.in

મો્ટાવાસ, મયુ. માલેકપયુર, પો. 
બાલાડ, તા. ખેરાલયુ, ચજ. મહેસાણા

૨૧ ઉંઝા રાડા. આશાબેન રી. પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૯૬૭૮૩૫
૯૬૦૧૪૨૩૪૭૨

mlaunjha@gujarat.gov.in

૧૯, સવપ્ન બંગલોઝ, પ્ટેલ 
્ટાયસ્ટની પાછળ, ઉંઝા-મક્તયુપયુર 
હાઈવે રોડ, ઉંઝા-૩૮૪૧૭૦ 

૨૨ ચવસનગર શ્ી ઋચષકેશ ગિેશભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૭૬૫-૨૨૦૫૫૭
૯૮૨૫૦૧૦૪૧૩

mlavisnagar@gujarat.gov.in

૧, હરદ્ાર સોસાય્ટી, થલો્ટા રોડ, 
મયુ.ચવસનગર, ચજ.મહેસાણા

૨૩ બેિરાજી શ્ી ભરિજી સોનાજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૭૯૧૭૫૯૦૭
mlabecharaji@gujarat.gov.in

એફ-૨૮, રિથમ માળ, આરદતય 
કોરપલેક્ષ, બેિરાજી, બેિરાજી બસ 
સ્ટે્શનની સામે, તા.બેિરાજી, 
ચજ .મહેસાણા-૩૮૪૨૧૦ 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૨૪ કડી(અ.ર્) શ્ી કરશનભાઇ પુજંાભાઇ સોલકંી
(ભા.જ.પ.)

૯૦૯૯૯૧૧૦૧૧
mlakadi@gujarat.gov.in

૧૪/૩,  સદસય ચનવાસ, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

૨૫ મહેસાણા શ્ી નીચિનભાઇ રચિલાલ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૬૨-૨૫૦૫૦૫(ક)
૯૯૭૮૪૦૫૩૧૩
mlamehsana@ 
gujarat.gov.in

નાયબ મયુખય મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ઠે.મણીપયુર, ગંજબર્ર,  
મયુ.તા.કડી, ચજ.મહેસાણા 

૨૬ ચવર્પયુર શ્ી રમિભાઇ ધુળાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૦૬૬૨૦૯
mlavijapur@gujarat.gov.in

મયુ.પો. હીરપયુરા, તા.ચવર્પયુર, 
ચજ. મહેસાણા

૨૭ ચહંમતનગર શ્ી રાજેન્દ્રચસહં રિજીિચસંહ િાવરા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૧૭૯૭૭૭
mlahimatnagar@ 

gujarat.gov.in

૭૬- દેવભૂચમ બંગલોઝ, 
ચવરા્ટનગર પાસે, બેરણા રોડ, 
ચહંમતનગર.તા.ચહંમતનગર, 
ચજ.સાબરકાંઠા-૩૮૩૦૦૧

૨૮  ઇડર(અ.ર્) શ્ી ચહિુ કનોરીયા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૦૦૦૦૧૮૨
mlaidar@gujarat.gov.in

પલો્ટ નં.૭૨૯, 'િ' રોડ,  
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર 

૨૯ ખડેરિહ્ા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી અચશ્વનભાઇ લક્મિભાઇ 
કોટવાલ
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૬૩૬૪૨૭૦
mlakhedbrahma@ 

gujarat.gov.in

મયુ.પરવઠ, પો.મસોતા,  
તા.ચવજયનગર, ચજ. સાબરકાંઠા 

૩૦ ભીલોડા 
(અ.જ.ર્)

રાડા. અચનલ જોચષયારા
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૦૬૯૪૮૧
mlabhiloda@gujarat.gov.in

મયુ.પો.િયુનાખાણ, તા. ભીલોડા,  
ચજ. અરવલ્ી

૩૧ મોડાસા શ્ી રાજને્દ્રચસહં ચશવચસંહ ઠાકોર  
(ભા.રા.કોં.)  

૦૨૭૭૪-૨૪૦૬૬૦
૯૯૨૫૧૪૦૩૩૫

mlamodasa@gujarat.gov.in

મયુ.મો્ટી ગયુજેરી, પો.કોલવડા, 
તા.ધનસયુરા,  
ચજ. અરવલ્ી-૩૮૩૩૧૦

૩૨ બાયડ શ્ી જશુભાઇ શીવાભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)  

૦૨૭૭૪-૨૪૬૧૭૫
૯૯૨૫૦૩૬૯૯૨

mlabayad@gujarat.gov.in

મયુ.પો. હેલોદર, તા.માલપયુર,  
ચજ. અરવલ્ી

૩૩ રિાંચતજ શ્ી ગજેન્દ્રચસંહ ઉદેચસંહ  પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૯૪૨૬૭૦૪૦૫૩ 
mlaprantij@gujarat.gov.in

મયુ. વક્તાપયુર, પો. ખેરોલ,  
તા. તલોદ,   
ચજ. સાબરકાંઠા-૩૮૩૨૧૫ 

૩૪ દહેગામ શ્ી બલરાજચસહં કલયાિચસહં િૌહાિ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૨૫૨૭૭૧૭૨
mladahegam@gujarat.gov.in

૨૧- મયુખીવાસ, મયુ.પાલયુનદ્રા, 
તા.દહેગામ, ચજ.ગાંધીનગર 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૩૫ ગાંધીનગર 
(દચક્ષણ)

શ્ી શંભુજી િેલાજી ઠાકોર
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૪૦૨૭૩૦
mlagnrsouth@gujarat.gov.in

ઘર નં. ૯૮૦, ચ્શવ્શચક્ત 
સોસાય્ટી, 
સે-૨૭, ગાંધીનગર

૩૬ ગાંધીનગર 
(ઉતિર)

રાડા. સી. જે. િાવરા
(ભા.રા.કોં.)

૯૭૨૭૪૮૩૦૮૩
mlagnrnorth@gujarat.gov.in

પલો્ટ-નં.૯૦૨,  
સેક્ટર-૬/એ, ગાંધીનગર 

૩૭ માણસા શ્ી સુરેશકુમાર િિુરદાસ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૪૭૧૪૧૪
mlamansa@gujarat.gov.in

૪૨, પીપળાવાસ, મયુ.પલીયડ,  
તા. કલોલ, 
ચજ.ગાધંીનગર-૩૮૨૭૩૫

૩૮ કલોલ શ્ી બળદેવજી િંદુજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.) 

૯૪૨૬૦૧૮૧૧૨ 
mlakalol@gujarat.gov.in

મયુ.પો. ઝાલોડા, તા.કડી, 
ચજ.મહેસાણા  

૩૯ ચવરમગામ શ્ી લાખાભાઇ ભીખાભાઇ ભરવાર
(ભા.રા.કોં.)

૨૯૭૦૫૨૫૬
૯૮૨૫૦૩૩૧૭૮
mlaviramgam@ 

gujarat.gov.in

૨૧૬, ચ્શવમ કોરપલેકસ, હેતાથ્ટ 
પા્ટટી પલો્ટની સામે, સાયનસ ચસ્ટી 
રોડ, સોલા,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ 

૪૦ સાણંદ શ્ી કનુભાઇ  કરમશીભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૯૮૯૮૭૨૧૧૬૧
mlasanand@gujarat.gov.in

૪૮, સવગોદયનગર સોસાય્ટી,  
સાણંદ, તા.સાણંદ ચજ.અમદાવાદ  

૪૧ ઘા્ટલોરડયા શ્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ રજનીકાંિ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૦૯૦૦૫૮૮૧
mlaghatlodiya@ 

gujarat.gov.in

૧, આય્ટમાન રેસીડેનસી, 
કલહાર રોડ, ્શીલજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯ 

૪૨ વેજલપયુર શ્ી દકશોર બાબુલાલ િૌહાિ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૭૯૬૦૫૮૪૪
૦૭૯-૨૬૮૧૧૭૪૮

mlavejalpur@gujarat.gov.in

૩, વલ્ભાિાય્ટ સોસાય્ટી, 
જીવરાજ પાક્ક, વેજલપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧

૪૩ વ્ટવા શ્ી પ્રદદપચસંહ ભગવિચસહં જારેજા
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૦૨
૯૮૨૪૧૦૦૯૨૦ 

૫૭૩૩૧
mlavatva@gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
ત્ીજો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૨૫, આલોક બંગલો, 
ચવભાગ-૪, ઓઢવ-વસત્ાલ રીંગ 
રોડ, આલોક પલાઝાની સામે, 
વસત્ાલ, અમદાવાદ

૪૪ એલીસચરિજ શ્ી રાકેશભાઇ જશવંિલાલ શાહ 
(રાકેશ શાહ)
(ભા.જ.પ.)

૨૬૬૦૪૪૦૦
૨૬૬૩૦૯૫૯

૯૦૯૯૯૩૬૦૦૦
mlaellisbridge@ 

gujarat.gov.in

૧૫, નવદ્શ્ટન ફલે્ટ, નવા 
ચવકાસગૃહ રોડ, ઓપેરા 
સોસાય્ટીની સામે, પાલડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ 
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૪૫ નારણપયુરા શ્ી કૌચશકભાઇ જમનાદાસ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૪૪
૯૮૯૮૦૦૦૦૯૮
mlanaranpura@ 

gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૧૧, પાક્ક એવનયયુ સવતંત્ પલો્ટ, 
ગયુલાબ ્ટાવરની સામે, થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ 

૪૬ ચનકોલ  શ્ી જગદીશ ચવશ્વકમાડા
(ભા.જ.પ.) 

૨૨૭૦૧૬૬૯
૯૯૦૯૯૮૧૩૫૬

mlanikol@gujarat.gov.in

૬૬, ચવક્રમ પલો્ટ, બજરંગ 
આશ્મની સામે, 
ને્શનલ હાઈવે નં. ૮, 
ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ 

૪૭ નરોડા શ્ી બલરામ ખુબિંદ ્ાવાિી
(ભા.જ.પ.)

૯૩૨૭૪૨૬૦૬૯
mlanaroda@gujarat.gov.in

બી/૧૩, હરનામદાસ સોસાય્ટી, 
બંગલો એરરયા, કુબેરનગર નરોડા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦

૪૮ ઠક્કરબાપાનગર શ્ી વલ્લભભાઇ ગોબરભાઇ 
કાકરીયા
(ભા.જ.પ.)

૨૨૨૦૩૯૦૧
૯૮૨૫૦૩૪૫૭૬  

mlathakkarbapa@ 
gujarat.gov.in

એ-૨૯, વાડીલાલ પાક્ક સોસાય્ટી, 
ઇનડીકા લેબોરે્ટરીની સામે,  
લાલ બહાદયુર ્શાસત્ી રોડ, 
બાપયુનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ 

૪૯ બાપયુનગર શ્ી ચહંમિચસહં પ્રહલાદચસહં પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૦૧૨૦૩૪
mlabapunagar@gujarat.

gov.in

"સયુરજભવન", શ્ીજી સરૌરાષ્ટ્ર 
પ્ટેલ સોસાય્ટી, ઉતિમ ડેરી 
રોડ, સયુખરામનગર, રચખયાલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૩ 

૫૦ અમરાઇવાડી શ્ી જગદીશ ઇશ્વરભાઇ પટેલ 
(ભા.જ.પ.)

૨૯૭૦૮૧૯૪
૯૩૨૮૬૨૮૬૦૧
mlaamraivadi@ 

gujarat.gov.in

બી-૬, વૃદાવન પાક્ક સોસાય્ટી, 
ચવરા્ટનગર રોડ, ઓઢવ, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫

૫૧ દરરયાપયુર શ્ી ગયાસુદ્ીન હબીબુદ્ીન શેખ
(ભા.રા.કોં.) 

૯૮૨૪૦૭૯૮૪૮
mladariapur@gujarat.gov.in

૨૮૧૪-૩૦, ્શેખ મેન્શન,  
રહેમાની સટ્ી્ટ, ્શાહપયુર 
મીલ કરપાઉનડ, ્શાહપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧  

૫૨ જમાલપયુર-
ખાડીયા 

શ્ી ઇમરાન યુસુફભાઇ ખેરાવાલા
(ભા.રા.કોં.)

૨૫૩૫૩૫૨૫
૯૩૨૭૪૨૬૦૧૭ 

mlajamalpur-khadia@
gujarat.gov.in

૩૦૩૬/૧, ખાંડની ્શેરી,  
જમાલપયુર, અમદાવાદ 

૫૩ મચણનગર શ્ી સુરેશભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૩૨૮૭૮૪૬૫૯
mlamaninagar@ 

gujarat.gov.in

૫૬, યોગીરાજ બંગલોઝ,  
એમ. બી. પ્ટેલ ફામ્ટની પાછળ, 
જ્શોદાનગર-૩૮૨૪૪૫  
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૫૪ દાણીલીમડા 
(અ.ર્)

શ્ી  શૈલેષ મનહરભાઇ પરમાર
(ભા.રા.કોં.) 

૨૭૬૪૨૭૬૫
૯૮૨૫૦૨૯૯૯૨
mladanilimada@ 

gujarat.gov.in

૨૨,વીર અજયુ્ટન સોસાય્ટી,  
ચવજયનગર રેલવે ક્ોચસંગ પાસે,  
નવા વાડજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

૫૫ સાબરમતી શ્ી અરચવદંકુમાર ગારંાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૨૭૫૨૧૬૪૨(ક)
૨૭૫૨૨૮૨૯(ચન)
૯૯૨૫૧૪૧૦૪૨ 
mlasabarmati@ 

gujarat.gov.in

૨૨/એ, હરરદ્ાર સોસાય્ટી, 
રામજીમંદીરની સામે, કા્શીબા 
રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ

૫૬ અસારવા 
(અ.ર્)

શ્ી પ્રદદપભાઇ ખનાભાઇ પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૦૭૯૧૯૪ 
mlaasarwa@gujarat.gov.in

૧૪૬/૧૧૪૧, ગયુજરાત હાઉચસંગ 
બોડ્ટ, કલાપીનગર, અસારવા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ 

૫૭ દસક્ોઈ શ્ી બાબુભાઇ જમનાદાસ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૨૭૬૬૨૭૧૦
૯૮૨૫૦૦૬૯૫૮ 

mladaskroi@gujarat.gov.in

સવવે નં.  ૩૯૦, લલીતભાઇ 
પ્ટેલનો બોર, મયુ.ઓડ, તા.દસક્ોઇ,  
ચજ. અમદાવાદ  

૫૮ ધોળકા શ્ી ભૂપેન્દ્રચસંહ મનુભા િુરાસમા
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૭૧૪-૨૨૨૩૭૮
૯૯૭૮૪૦૫૮૫૨
૯૯૦૯૦૧૮૩૦૩

mladholka@gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫/૭૬૬,  ઉંડાપાડા,  
મયુ.પો.તા.ધોળકા, ચજ.અમદાવાદ

૫૯ ધંધયુકા શ્ી રાજશેકુમાર હરજીભાઇ ગોચહલ
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૬૩૮૧૩૯૦
mladhandhuka@ 

gujarat.gov.in

મયુ.્શેલા, તા. ધોલેરા,  
ચજ. અમદાવાદ 

૬૦ દસાડા (અ.ર્) શ્ી નૌશાદ ભલજીભાઇ સોલંકી 
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૫૨-૨૩૪૬૨૭ 
૨૩૪૬૨૮

૯૮૨૫૨૨૪૨૪૦
mladasada@gujarat.gov.in

બલૉક નં. ૦૧, રિોફેસર સોસાય્ટી, 
જે.એન.વી. હાઈસકકૂલ રોડ, 
ચજ. સયુરેનદ્રનગર- ૩૬૩૦૦૨

૬૧ લીંબડી શ્ી દકરીટચસંહ જીિુભા રાિા
(ભા.જ.પ.) 

- ભલગામડા, તા. લીંબડી,  
ચજ. સયુરેનદ્રનગર

૬૨ વઢવાણ શ્ી ધનજીભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૫૨-૨૪૧૭૫૧ 
૨૮૫૯૯૧ 

૯૮૨૫૨૨૫૫૫૯
mlawadhwan@ 
gujarat.gov.in

તપોવન, ૮૦ ફુ્ટ રોડ, મયુ.વઢવાણ,
તા.વઢવાણ, 
ચજ. સયુરેનદ્રનગર-૩૬૩૦૩૫ 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૬૩ િો્ટીલા શ્ી ઋચતવકભાઇ લવજીભાઇ 
મકવાિા
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૫૧-૨૮૦૮૨૫
૯૪૨૬૯૮૫૦૯૬

mlachotila@gujarat.gov.in

્શાસત્ીનગર, મયુ. િો્ટીલા.  
ચજ. સયુરેનદ્રનગર 

૬૪ ધ્ાંગધ્ા શ્ી પરસોત્તમ ઉકાભાઇ સાબરીયા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૨૨૩૧૬૩
mladhrangadhra@ 

gujarat.gov.in

્શેરી નં. ૫, મયયુર સોસાય્ટી રોડ, 
ત્ાજપર,  
તા.ચજ.મોરબી-૩૬૩૬૪૨ 

૬૫ મોરબી શ્ી ચબ્રજેશભાઈ મેરજા
(ભા.જ.પ.)

- ૨૯, િારોલા ્શેરી, મયુકામ 
િમનપયુર, તા. માળીયા(ચમં),  
જી. મોરબી

૬૬ ્ટંકારા શ્ી લલીિભાઇ કગ્રા
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૭૯૫૯૯૮૦૦
mlatankara@gujarat.gov.in

"કરમ"  ૩૪-બી, પારસ 
સોસાય્ટી, ચનમ્ટલા સકકૂલ રોડ, 
રાજકો્ટ 

૬૭ વાંકાનેર શ્ી મહમદજાવીદ અબદલુમિુલીબ 
પીરઝાદા
(ભા.રા.કોં.) 

૦૨૮૨૮-૨૨૨૩૭૨
૯૮૨૫૦૯૨૬૪૭ 
mlawankaner@ 

gujarat.gov.in

મયુ.પો.પીપળીયારાજ,  
તા.વાંકાનેર, ચજ.મોરબી 

૬૮ રાજકો્ટ  
(પૂવ્ટ)

શ્ી અરચવંદ રૈયાિી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૧-૨૭૦૨૦૭૧ 
૯૮૭૯૧૬૨૫૪૫

mlarajkot2@gujarat.gov.in

રિાહ્ચણયા પરા, ૧૧/૧૨  
“ભરતચવજય”, સંતકબીર રોડ, 
રાજકો્ટ 

૬૯ રાજકો્ટ
(પચચિમ)

શ્ી ચવજયકુમાર રમિીકલાલ રૂપાિી
(ભા.જ.પ.) 

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૫
૯૮૨૪૮૧૧૧૮૬

mlarajkot1@gujarat.gov.in

મયુખય મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, ત્ીજો માળ, 
સે.૧૦,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
‘પયુજીત’ ,૨/૫ રિકા્શ સોસાય્ટી, 
ચનમ્ટલા સકકૂલની સામેનો રોડ, 
રાજકો્ટ  

૭૦ રાજકો્ટ
(દચક્ષણ)

શ્ી ગોચવંદભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૪૫૧૫૫૬
mlarajkot3@gujarat.gov.in

 ‘અમૃતચવલા’, જય પાક્ક, નાના 
મવા રોડ, રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૧ રાજકો્ટ
ગ્રારય (અ.ર્)

શ્ી લાખાભાઇ સાગદઠયા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૨૩૯૨૪૪
mlarajkotrural@ 

gujarat.gov.in

મયુ. ખીરસરા, તા.લોધીકા, 
ચજ.રાજકો્ટ

૭૨ જસદણ બાવચળયા શ્ી કુંવરજીભાઇ 
મોહનભાઇ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૧-૨૩૬૪૯૫૮
૯૮૨૪૪૫૧૩૨૧

mlajasdan@gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી,  સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અમરાપયુર ્શૈક્ષચણક સંકુલ,  
મયુ. અમરાપયુર, તા. ચવંછીયા,  
ચજ. રાજકો્ટ

૭૩ ગોંડલ શ્ીમિી ગીિાબા જયરાજચસંહ 
જારેજા
(ભા.જ.પ.)

૯૯૧૩૨૧૫૫૫૫
mlagondal@gujarat.gov.in

આ્શાપયુરા રોડ,  “ગીતાવીલા”, 
અક્ષરધામ સોસાય્ટી, ગોંડલ, 
ચજ. રાજકો્ટ 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૭૪ જેતપયુર શ્ી જયશેભાઇ ચવઠ્ઠલભાઇ રાદરીયા
(ભા.જ.પ.)

૯૯૨૫૧૪૪૪૪૪
mlajetpur@gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧,  
પહેલો માળ, સે.૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
"વૈભવ",  પ્ટેલ િોક, 
મયુ.ર્મકંડોરણા, 
ચજ.રાજકો્ટ -૩૬૦૪૦૫

૭૫ ધોરાજી શ્ી લલીિ વસોયા
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૭૯૨૨૨૭૭૭ 
mladhoraji@gujarat.gov.in

મહેંદીવાડી, જમનાવડ રોડ,  
ધોરાજી, ચજ.રાજકો્ટ 

૭૬ કાલાવડ 
(અ.ર્)

શ્ી પ્રચવિભાઇ નરશીભાઇ 
મુસરીયા
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૮૯૪-૨૭૪૧૫૫
૯૮૨૫૬૮૫૫૫૯
૯૯૯૮૨૩૯૧૦૦ 

mlakalavad@gujarat.gov.in

મયુ. ચનકાવા, તા. કાલાવડ, 
ચજ. ર્મનગર   

૭૭ ર્મનગર 
(ગ્રારય)

શ્ી રાઘવજીભાઇ હંસરાજભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૨૧૩૩૦૨
mlajamnagarrural@ 

gujarat.gov.in

પંિવ્ટી સોસાય્ટી, મયુ.તા. ધ્ોલ,
ચજ. ર્મનગર

૭૮ ર્મનગર 
(ઉતિર)

શ્ી ધમમેન્દ્રચસંહ મેરૂભા જારેજા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૮-૨૭૭૧૧૮૮ 
૨૭૭૧૧૯૯

૯૯૨૮૧૧૧૧૧૧
mlajamnagarnorth@ 

gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, 
પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
રોયલ પયુષપક પાક્ક, 
પલો્ટ નં. ૭૯/૧,  
૮૦ ફકૂ્ટ રોડ, ખોરડયાર કૉલોની 
સામે, ર્મનગર  

૭૯ ર્મનગર 
(દચક્ષણ)

શ્ી આર. સી. ફળદુ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૦
૯૯૭૮૪૦૭૮૬૧

mlajamnagarsouth@ 
gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧,  
પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ધોરાજી રોડ, ભગવતીપરા,
મયુ. કાલાવડ (્શીતલા),  
ચજ. ર્મનગર

૮૦ ર્મજોધપયુર શ્ી ચિરાગભાઇ રમેશભાઇ કાલરીયા
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૭૨૫૬૯૯૯
mlajamjodhpur@ 

gujarat.gov.in

જૂની સેનટ્લ બેંક સામે, 
મયુ. તા. ર્મજોધપયુર,  
ચજ. ર્મનગર 

૮૧ ખંભાળીયા શ્ી  ચવરિમભાઇ અરજિભાઇ મારમ
(ભા.રા.કોં.) 

૯૪૨૬૭૧૨૩૪૫
mlakhambhalia@ 

gujarat.gov.in

નવાગામ (ઘેડ), તા. ચજ. 
ર્મનગર 
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૮૨ દ્ારકા - - -
૮૩ પોરબંદર શ્ી બાબભુાઇ ભીમાભાઇ  બોખીરીયા

(ભા.જ.પ.)
૯૮૭૯૫૯૯૯૯૯
mlaporbandar@ 

gujarat.gov.in

આકા્શ ૫- વાડી પલો્ટ, પોરબંદર  

૮૪ કુચતયાણા શ્ી કાધંલભાઇ સરમિભાઇ જારજેા
(એન.સી.પી)

૦૨૮૬-૨૨૧૧૧૫૦
૯૦૯૯૯૦૫૦૫૦

mlakutiyana@gujarat.gov.in

શ્વણ બંગલો, જયયુબેલી, બોખીરા, 
તા.પોરબંદર, ચજ. પોરબંદર

૮૫ માણાવદર શ્ી જવાહરભાઇ પે્ લજીભાઇ િાવરા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૭૪-૨૨૧૫૧૫
૯૮૨૫૨૨૮૮૮૮
mlamanavadar@ 

gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
નયુતન જીનીંગ એનડ રિેસીંગ 
ફેક્ટરી, રેલવે સ્ટે્શન સામે, 
મયુ.માણાવદર, 
ચજ. જયુનાગઢ-૩૬૨૬૩૦  

૮૬ જૂનાગઢ શ્ી ભીખાભાઇ ગલાભાઇ જોષી
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૩૮૯૪૨૮
mlajunagadh@gujarat.gov.in

સદસય ચનવાસ,૧૩/૨, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર 

૮૭ ચવસાવદર શ્ી હષડાદકુમાર માધવજીભાઇ 
રીબરીયા
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૮૭૩-૨૨૧૫૪૫
૯૮૭૯૬૧૫૨૩૧ 
mlavisavadar@ 
gujarat.gov.in

ગંજીવાડા, મયુ.તા. ચવસાવદર,  
ચજ. જયુનાગઢ 

૮૮ કે્શોદ શ્ી દેવાભાઇ પુંજાભાઇ માલમ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૨૩૨૭૪૮
mlakeshod@gujarat.gov.in

ધરમાઇ પાક્ક, માંગરોળ રોડ, 
કે્શોદ, ચજ. જૂનાગઢ 

૮૯ માંગરોળ શ્ી બાબુભાઇ કાળાભાઇ વાજા
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૭૮૨૦૧૦૭૭
mlamangrol@gujarat.gov.in

પાણીના ્ટાંકા પાસે, મયુ.ગડયુ, 
તા. માળીયા હા્ટીના.  
ચજ. જયુનાગઢ - ૩૬૨૨૫૫ 

૯૦ સોમનાથ શ્ી ચવમલભાઇ કાનાભાઇ િરુાસમા
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૮૭૦-૨૮૮૭૩૫
૯૮૭૯૯૯૭૪૪૪

mlasomnath@gujarat.gov.in

સરકારી દવાખાના રોડ,  
મયુ. િોરવાડ, તા. માળીયા 
(હા્ટીના), ચજ. જયુનાગઢ 

૯૧ તાલાલા શ્ી ભગાભાઇ ધાનાભાઇ બારર
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૨૨૦૨૩૩
mlatalala@gujarat.gov.in

મયુ. બાદલપયુર, તા.વેરાવલ,  
ચજ. ગીર સોમનાથ

૯૨ કોડીનાર 
(અ.ર્) 

શ્ી મોહનલાલ માલાભાઇ વાળા
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૭૪૨૪૨૭૬
mlakodinar@gujarat.gov.in

C/o. ગરૌતમ સીમેન્ટસ, ૩૨, 
એસ.્ટી.્શોપીંગ સેન્ટર, 
કોડીનાર, ચજ.ગીર-સોમનાથ

૯૩ ઉના શ્ી પુંજાભાઇ ભીમાભાઇ  વંશ
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૮૭૫-૨૨૧૫૪૫
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

mlauna@gujarat.gov.in

મયુ.દયુધાળા, તા. ઉના, 
ચજ.ગીર-સોમનાથ 
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૯૪ ધારી શ્ી જે. વી. કાકરીયા
(ભા.જ.પ.) - “હરીધામ”, નવાપરા, મયું. િલાલા, 

તા. ધારી, જી. અમરેલી
૯૫ અમરેલી શ્ી પરેશ ધાનાિી

(ભા.રા.કોં.)
૦૨૭૯૨-૨૨૮૦૫૦
૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭

 mlaamreli@gujarat.gov.in

ચવરોધપક્ષના નેતાશ્ી, 
ગયુજરાત ચવધાનસભા, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
'મહા ચવષણયુ કૃપા’ ગજેરાપરા,
અમરેલી-૩૬૫૬૦૧ 

૯૬ લાઠી શ્ી ચવરજીભાઇ ઠુમમર
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૯૨-૨૨૧૭૯૯
૯૪૨૬૨૧૯૭૯૯
૭૦૧૬૧૪૪૬૯૯

mlalathi@gujarat.gov.in

'હરરદ્ાર’ માણેકપરા ૫/૧૨, 
મયુ. અમરેલી., તા.ચજ. અમરેલી

૯૭ સાવરકુંડલા શ્ી પ્રિાપ દુધાિ
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૭૯૬૦૩૨૦૦
mlasavarkundla@ 

gujarat.gov.in

૧૯૬- નવો પલો્ટ ચવસતાર, 
મયુ.ક્ાંકિ, તા. લીલીયા.  
ચજ .અમરેલી ૩૬૪૫૬૫

૯૮ રાજયુલા શ્ી અંબરીષભાઇ જીવાભાઇ રેર
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૯૪-૨૨૦૩૫૫
૯૪૨૭૨૫૫૫૫૫

mlarajula@gujarat.gov.in

"ગયુરૂકૃપા", સચવતાનગર,  
છતડીયા રોડ, રાજયુલા,  
તા. રાજયુલા, ચજ. અમરેલી 

૯૯ મહયુવા શ્ી આર. સી. મકવાિા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૪૪-૨૨૭૯૮૦
૯૪૨૬૨૪૫૭૪૫ 

mlamahuva@gujarat.gov.in

પલો્ટ નં. ૫૧/એ, સેંતાનગર, 
વી.્ટી.નગર રોડ, મહયુવા, ચજ. 
ભાવનગર 

૧૦૦ તળાર્ શ્ી કનુભાઇ મ્ુરામભાઇ બારૈયા
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૬૯૧૦૧૧૦ 
mlatalaja@gujarat.gov.in

૯૫,૯૬-ચ્શવ નગર 
સોસાય્ટી.શ્ીનાથજી નગરની 
પાછળ, તળાર્ રોડ, 
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨

૧૦૧ ગારીયાધાર શ્ી કેશુભાઇ હીરજીભાઇ નાકરાિી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૮૪૩-૨૫૨૫૭૫
૯૮૨૫૧૩૨૯૬૫ 
mlagariyadhar@ 

gujarat.gov.in

દાડમીયા વાડી, મયુ.ગારીયાધાર, 
ચજ.ભાવનગર 

૧૦૨ પાલીતાણા શ્ી ભીખાભાઇ રવજીભાઇ  બારૈયા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૯૩૩૯૩૮
mlapalitana@gujarat.gov.in

મચણનગર, વીરપયુર રોડ, હવા 
મહેલ પાસે, પલો્ટ નં.૨૧૩ /૨૧૪,   
તા. પાલીતાણા, ચજ. ભાવનગર

૧૦૩ ભાવનગર 
(ગ્રારય) 

શ્ી પરસોત્તમભાઇ ઓધવજીભાઇ 
સોલંકી
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૧૮
૯૮૬૭૬૨૮૩૩
૯૫૮૬૦૧૭૦૧૭                                     

mlabhavnagarrural@
gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, િોથો માળ,  
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

પલો્ટ નં. ૬ ‘મીરાકુંજ’, ભાગયોદય 
સોસાય્ટી, તળાર્ જકાત નાકા, 
ભાવનગર



ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
35

અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૦૪ ભાવનગર 
(પૂવ્ટ) 

શ્ીમિી ચવભાવરીબેન 
ચવજયભાઇ દવે
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૮-૨૫૧૭૭૭૭
૯૯૭૮૪૦૭૬૮૩
૯૯૭૮૫૫૫૮૮૮

mlabhavnagareast@ 
gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, બીજો માળ,  
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
"બસેરા", પલો્ટ નં. ૨૨૦૧-એ/૬, 
ચહલડ્રાઇવ, ભાવનગર 

૧૦૫ ભાવનગર 
(પચચિમ) 

શ્ી જીિને્દ્રભાઇ સવજીભાઇ વાઘાિી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૮-૨૫૭૩૮૦૦
૯૮૨૫૨૦૭૮૦૪ 

mlabhavnagarwest@ 
gujarat.gov.in

પલો્ટ નં. ૯૮-૯૯, ઇસકોન મેગા 
ચસ્ટી, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧ 

૧૦૬ ગઢડા (અ.ર્) શ્ી આતમારામ મકનભાઈ પરમાર
(ભા.જ.પ.)

- ૧૩, રિેમજીનગર સોસાય્ટી, 
ચવભાગ-૧, અડાજણ, સયુરત

૧૦૭ બો્ટાદ શ્ી સૌરભ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૯૯૭૮૪૦૭૮૬૩ 
૯૮૨૪૦૨૬૨૨૬

mlabotad@gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
પહેલો માળ, સે.૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
નંદન બંગલો, બીજી લેન, પંિવ્ટી, 
એચલસચરિજ, અમદાવાદ 

૧૦૮ ખંભાત શ્ી મહેશકુમાર કનૈયાલાલ રાવલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૧૯૩૯૧૯ 
mlakhambhat@ 

gujarat.gov.in

કડા કો્ટડી, જૂની મંડાઇ,  
પોલીસ િોકી સામે, મયુ.તા.ખંભાત, 
ચજ.આણંદ-૩૮૮૬૨૦ 

૧૦૯ બોરસદ શ્ી રાજેન્દ્રચસંહ ધીરચસંહ પરમાર
(ભા.રા.કોં.) 

૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૫૦ 
૨૭૩૩૫૧

૯૮૨૫૦૪૨૯૩૦ 
laborsad@gujarat.gov.in

ઠે. ખડકી, પો.દહેવાણ, તા.બોરસદ, 
ચજ.આણંદ    

૧૧૦ આંકલાવ શ્ી અચમિ િાવરા
(ભા.રા.કોં.) 

૦૨૬૯૬-૨૮૨૮૪૪(ક)
૦૨૬૯૬-૨૨૨૦૧૪(ચન

૯૮૭૯૫૫૩૧૮૭ 
mlaanklav@gujarat.gov.in

કે્શવનગર, આંકલાવ-૧૦,  
તા.આંકલાવ, 
ચજ.આણંદ-૩૮૮૫૧૦

૧૧૧ ઉમરેઠ શ્ી ગોચવંદભાઇ રઇજીભાઇ પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૩૧૭૫૭૬
mlaumreth@gujarat.gov.in

જલાનગર, મયુ.પો.િીખોદરા,
તા.ચજ.આણંદ-૩૮૮૩૨૦ 

૧૧૨ આણંદ શ્ી કાંચિભાઇ  સોઢાપરમાર
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૭૯૫૬૧૫૦૭ 
૯૪૨૬૦૬૧૫૦૭

 mlaanand@gujarat.gov.in

૧૧, સરપંિવાળયું ફળીયયું,  
મયુ. વાંસખીલીયા,  
તા.ચજ. આણંદ-૩૮૮૫૬૦ 

૧૧૩ પે્ટલાદ શ્ી ચનરંજન પુરૂષોત્તમદાસ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૯૭-૨૨૫૬૦૦ 
૨૨૧૦૦૬

૯૮૨૪૦૦૬૨૭૩ 
mlapetlad@gujarat.gov.in

૧૨, હરીહર સોસાય્ટી, પે્ટલાદ, 
તા.પે્ટલાદ, ચજ.આણંદ 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૧૪ સોચજત્ા શ્ી પુનમભાઇ માધાભાઇ પરમાર
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૯૮-૨૫૫૪૯૬
૨૫૫૦૧૭

૯૮૭૯૦૧૪૧૯૧
 mlasojitra@gujarat.gov.in

૯૬, બારો્ટ વાડો, નાનીભાગોળ, 
મયુ.પો.તા.તારાપયુર, ચજ.આણંદ  

૧૧૫ માતર શ્ી કેસરીચસંહ જેસંગભાઇ સોલંકી
(ભા.જ.પ.) 

૯૯૭૯૯૦૯૯૭૪
mlamatar@gujarat.gov.in

સોલંકીવાસ, લીંબાસી, તા.માતર, 
ચજ.ખેડા 

૧૧૬ નરડયાદ શ્ી પંકજભાઇ  ચવનુભાઇ  દેસાઇ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૮-૨૫૨૮૭૧૪(ચન)
૨૫૨૮૭૦૦ (ફે.)
૯૯૭૮૪૦૫૭૭૭ 
૯૮૨૪૩૧૦૭૯૯

mlanadiad@gujarat.gov.in

મયુખય દંડકશ્ી, 
ગયુજરાત ચવધાનસભા, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ભારત ્ટોબેકો કંપની સામે,  
ચવ.કે.ચવ. રોડ, નડીયાદ-૩૮૭૦૦૧  

૧૧૭ મહેમદાવાદ શ્ી અજુડાનચસંહ ઉદેચસંહ િૌહાિ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૯૮૮૬૯૯૬૦
 mlamahemdavad@ 

gujarat.gov.in

મો્ટયું  ફળીયયું, મયુ. વાંઠવાળી, 
તા.મહેમદાવાદ, ચજ. ખેડા 

૧૧૮ મહયુધા શ્ી ઇન્દ્રજીિચસહં નટવરચસહં પરમાર
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૦૪૮૨૯૩૬૬
mlamahudha@gujarat.gov.in

૬૨૧, ખોરડયારપયુરા, સીમચવસતાર, 
મયુ.પો.સલાણી, તા.મહયુધા,   
ચજ. ખેડા 

૧૧૯ ઠાસરા શ્ી કાચન્િભાઇ શાભઇભાઇ પરમાર
(ભા.રા.કોં.)

૭૬૯૮૨૪૬૯૫૧
૯૦૮૧૩૭૫૫૦૫

mlathasra@gujarat.gov.in

જૂના મયુવાડા, મયુ.પો.વણોતી-૨, 
તા.ઠાસરા, ચજ.ખેડા-૩૮૮૨૫૦

૧૨૦ કપડવંજ શ્ી કાળાભાઇ રઇજીભાઇ રાભી
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૭૯૧૨૩૨૯૯ 
mlakapadwanj@ 

gujarat.gov.in

િંદનસર, છીપીયાલ,  
તા. કઠલાલ, ચજ. ખેડા 

૧૨૧ બાલાચસનોર શ્ી અજીિચસંહ પવડાિચસંહ િૌહાિ
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૭૦૮૩૧૪૦
 mlabalasinor@ 

gujarat.gov.in

મયુ. ્ટીંબાના મયુવાડા, પાંડવા-૨,  
તા. બાલાચસનોર,  
ચજ. મહીસાગર -૩૮૮૨૬૫ 

૧૨૨ લયુણાવાડા શ્ી ચજનિશેકુમાર અબંાલાલ સવેક
(ભા.જ.પ.) 

૯૮૨૪૩૫૯૯૬૯ 
૯૪૨૯૧૪૫૪૫૫
mlalunawada@ 
gujarat.gov.in

મયુ.પો. વિલયુ ફચળયયું, તા. ખાનપયુર, 
ચજ. મચહસાગર

૧૨૩ સંતરામપયુર 
(અ.જ.ર્)

શ્ી કુબેરભાઇ મનસુખભાઇ રીંરોર
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૭૫-૨૨૧૮૨૪
૯૮૭૯૭૨૩૭૯૪

mlasantarampur@ 
gujarat.gov.in

મયુ.ભંડારા, પો. ઉખરેલી,  
તા. સંતરામપયુર, ચજ. મહીસાગર 

૧૨૪ ્શહેરા શ્ી જેઠાભાઇ ઘેલાભાઇ ભરવાર
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૬૭૦-૨૨૬૩૯૦
૯૯૭૯૦૩૩૪૪૪

mlashehra@gujarat.gov.in

મયુ.ખોડીયારના મયુવાડા, 
પો.અણીયાદ, 
તા.્શહેરા, 
ચજ.પંિમહાલ-૩૮૯૨૧૦
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૨૫ મોરવા હડફ 
(અ.જ.ર્)

- - -

૧૨૬ ગોધરા શ્ી સી. કે. રાઉલજી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૭૨-૨૬૫૩૩૦
૯૮૨૫૨૧૨૩૦૦ 

mlagodhara@gujarat.gov.in

ચ્શવ્શચક્ત, બાપયુનગર, 
વાવડીબયુઝયુગ્ટ,
તા. ગોધરા. ચજ. પંિમહાલ

૧૨૭ કાલોલ શ્ીમિી સુમનબેન પ્રચવિચસંહ 
િૌહાિ
(ભા.જ.પ.) 

૯૯૦૪૧૦૨૮૩૭
 mlakaalol@gujarat.gov.in

મયુ. મહેલોલની મયુવાડી,  
પો. મહેલોલ, 
તા. ગોધરા, ચજ. પંિમહાલ 

૧૨૮ હાલોલ શ્ી જયદ્ર્ચસંહજી િંદ્રચસંહજી 
પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૦૪
૯૮૨૫૦૨૫૫૩૦ 

mlahalol@gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, ત્ીજો માળ, 
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ઠે. દરબારગઢ, મયુ.કંજરી, 
તા.હાલોલ, ચજ.પંિમહાલ

૧૨૯ ફતેપયુરા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી રમેશભાઇ ભુરાભાઇ કટારા
(ભા.જ.પ.) 

૯૪૨૭૦૩૫૯૪૪ 
૯૭૧૪૯૩૫૯૪૪

mlafatepura@gujarat.gov.in

મયુ.ચહંગલા, પો.સાગડાપાડા,  
તા. ફતેપયુરા, ચજ.દાહોદ  

૧૩૦ ઝાલોદ 
(અ.જ.ર્) 

શ્ી ભાવેશભાઇ બાબુભાઇ કટારા
(ભા.રા.કોં.) 

૯૭૧૨૬૨૩૭૭૭ 
mlajhalod@gujarat.gov.in

મયુ.મંરદર ફળીયા, ચિત્ોડીયા, 
તા.ઝાલોદ, ચજ. દાહોદ 

૧૩૧ લીમખેડા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી શૈલેષભાઇ સુમનભાઇ ભાભોર
(ભા.જ.પ.) 

૯૭૨૭૦૬૪૨૯૬
mlalimkheda@gujarat.gov.in

મયુ.પો.દાસા બારીઆ  ફળીયયું,
તા.સીંગવડ, ચજ.દાહોદ-૩૮૯૧૩૦ 

૧૩૨ દાહોદ 
(અ.જ.ર્)

શ્ી વજેચસંગભાઇ પારચસંગભાઇ 
પિદા
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૭૩-૨૪૩૫૫૫
૯૮૨૫૨૬૬૪૧૯

 mladahod@gujarat.gov.in

મયુ. તળાવફળીયયું, વણભોરી, 
પો.ગમલા, તા. ચજ.દાહોદ 

૧૩૩ ગરબાડા 
(અ.જ.ર્)

શ્ીમિી િંદ્રીકાબેન છગનભાઇ 
બારીયા
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૬૯૭૨૧૨
૯૦૬૭૧૩૩૧૩૩

mlagarbada@gujarat.gov.in

નવાફળીયાં, મયુ.પો.ગરબાડા, 
તા.ગરબાડા, ચજ.દાહોદ  

૧૩૪ દેવગઢબારીઆ શ્ી બિુભાઇ મગનભાઇ ખાબર
(ભા.જ.પ.) 

૯૯૭૮૪૦૬૩૫૩
૯૪૨૬૦૧૮૮૯૩

mladevgadhbaria@ 
gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, પહેલો માળ, 
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.પીપેરો, તા.ધાનપયુર, ચજ.દાહોદ 

૧૩૫ સાવલી શ્ી કેિનભાઇ મહેન્દ્રભાઇ ઇનામદાર
(ભા.જ.પ.)

૯૯૨૫૨૦૩૯૭૮
 mlasavli@gujarat.gov.in

"કેતન ફામ્ટ",  પોઇિા(ક) રોડ, 
સાવલી, ચજ.વડોદરા.

૧૩૬ વાઘોડીયા શ્ી મધુભાઇ બાબુભાઇ શ્ીવાસિવ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૭૯૬૧૫૦૦૧
mlavaghodia@gujarat.gov.in

૧૩-એ, રિભાત સોસાય્ટી,  
વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૩૭ છો્ટાઉદેપયુર 
(અ.જ.ર્)

શ્ી મોહનચસંહ છોટુભાઇ રાઠવા
(ભા.રા.કોં.) 

૦૨૬૬૪-૨૪૨૧૬૮(ક)
૯૮૨૫૧૨૯૭૦૦

mlachhotaudaipur@ 
gujarat.gov.in

મયુ.પો.બાર, તા.જેતપયુર પાવી,  
ચજ. છો્ટાઉદેપયુર 

૧૩૮ જેતપયુર 
(અ.જ.ર્)

શ્ી સુખરામભાઇ હરીયાભાઇ રાઠવા
(ભા.રા.કોં.)

૯૪૨૬૫૧૪૫૧૫ 
mlajetpurpavi@ 

gujarat.gov.in

ઉપલા ફળીયા, ઘર નં. ૭૨,  
મયુ. ર્મલી(મયુસ્ટ), તા.ક્ાં્ટ,  
પો. કવાં્ટ,  
ચજ. છો્ટાઉદેપયુર-૩૯૧૧૭૦

૧૩૯ સંખેડા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી અભેચસંહ મોિીભાઇ િરવી
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૭૯૭૨૧૧
mlasankheda@ 
gujarat.gov.in

દેસાઇ ્શેરી, મયુ.તા. સંખેડા,  
ચજ. છો્ટાઉદેપયુર 

૧૪૦ ડભોઈ શ્ી  શૈલેષભાઇ કનૈયાલાલ મહેિા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫-૨૫૧૩૬૩૬
૯૮૯૮૦૭૭૭૭૦ 

mladabhoi@gujarat.gov.in

૪, કૈલાસ સોસાય્ટી,  
વાઘોડીયા રોડ,  
વડોદરા-૩૯૦૦૧૯ 

૧૪૧ વડોદરા ્શહેર 
(અ.ર્)

શ્ીમિી મનીષા વકીલ
(ભા.જ.પ.)

૮૧૨૮૩૨૨૬૮૦
mlavadodara@gujarat.gov.in

૪૬/૨૯૫, એમ.આઇ.જી.ફલે્ટ, 
ઇલોરા પાક્ક , રેસકોસ્ટ રોડ,  
વડોદરા-૩૯૦૦૨૩ 

૧૪૨ સયાજીગંજ શ્ી જીિેન્દ્ર રિીલાલ સુખરીઆ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫-૨૭૮૦૦૭૦(ક)
૯૯૧૩૮૦૬૦૬૦ 
mlasayajigunj@ 

gujarat.gov.in

જે.આર.વહાઇ્ટ હાઉસ,  
મોગલવાડાના નાકે,  
ગેંડીગે્ટ, વડોદરા-૩૯૦૦૧૭

૧૪૩ અકો્ટા શ્ીમિી સીમાબેન અક્યકુમાર 
મોહીલે
(ભા.જ.પ.)  

૦૨૬૫-૨૩૧૨૭૫૪
૯૯૨૫૧૩૮૦૩૩ 

mlaakota@gujarat.gov.in

૮, ધયુપછાવ સોસાય્ટી, 
રદવાળીપયુરા,
જયુનાપાદરા રોડ,  
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

૧૪૪ રાવપયુરા શ્ી રાજેન્દ્ર ચત્વેદી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫૨-૫૬૦૦૮૨
૪૩૮૫૫૩

૯૮૨૫૦૬૦૩૦૨ 
mlaravpura@gujarat.gov.in

અધયક્ષશ્ી,
ગયુજરાત ચવધાનસભા, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
્શેઠ ્શેરી, બાજવાડા, વડોદરા

૧૪૫ માંજલપયુર શ્ી યોગેશ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૯૮૨૫૧૪૩૩૬૬ 
mlamanjalpur@ 

gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, પહેલો માળ, 
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.લેઉવા ્શેરી, અમદાવાદી પોળ, 
રાવપયુરા, વડોદરા

૧૪૬ પાદરા શ્ી જશપાલચસંહ મહેન્દ્રચસંહજી 
પદઢયાર
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૭૯૩૯૬૧૯૫
mlapadra@gujarat.gov.in

ઠે.દરબાર ગઢ, મયુ.પો, એકલબારા,  
તા. પાદરા,  
ચજ. વડોદરા-૩૯૧૪૪૦

૧૪૭ કરજણ શ્ી અક્યકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

- મયુ.પો. લીલોડ, તા. કરજણ,  
ચજ. વડોદરા
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૧૪૮ નાંદોદ 
(અ.જ.ર્)

શ્ી પ્રમેચસહંભાઇ દેવજીભાઇ વસાવા
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૫૦૪૦૦૪૩
 mlanandod@gujarat.gov.in

મયુ. ભયુછાડ, પો.હજરપયુરા.  
તા. નાંદોદ,  
ચજ. નમ્ટદા- ૩૯૩૧૪૫ 

૧૪૯ દેડીયાપાડા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી મહેશભાઇ છોટુભાઇ વસાવા
(બી.્ટી.પી)

૯૮૭૯૪૮૧૮૪૪
 mladediapada@gujarat.gov.in

વહાઈ્ટ હાઉસ, મયુ. િંદેરીયા, 
પો.પઠાર, વાલીયા, ચજ. ભરૂિ

૧૫૦ જંબયુસર શ્ી સંજયભાઇ જેસંગભાઇ સોલંકી
(ભા.રા.કોં.)

૯૯૧૩૪૫૨૬૦૧
 mlajambusar@gujarat.gov.in

મયુ.પો. ્ટંકારી, તા.જંબયુસર,  
ચજ. ભરૂિ

૧૫૧ વાગરા શ્ી અરૂિચસંહ અજીિચસંહ રિા
(ભા.જ.પ.) 

૯૦૯૯૯૩૩૦૫૪
mlavagra@gujarat.gov.in

૬૭-ચરિતમ નગર સોસાય્ટી-૧,  
કસક, ભરૂિ. ચજ.ભરૂિ

૧૫૨ ઝઘડીયા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી છોટુભાઇ અમરચસંહ વસાવા
(બી.્ટી.પી)

૦૨૬૪૫-૨૨૫૦૨૫
૯૪૨૬૮૯૨૧૬૭

mlajhagadia@gujarat.gov.in

મયુ.માલજીપયુરા, પો.ધારોલી, 
તા.ઝઘડીયા, ચજ. ભરૂિ 

૧૫૩ ભરૂિ શ્ી દુષયંિભાઇ રજનીકાંિ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૮૧ 
૨૨૯૫૦૭

૯૮૯૮૦૪૫૩૯૯
mlabharuch@gujarat.gov.in

૧૭, ચવઠ્ઠલભાઇ પ્ટેલ સોસાય્ટી, 
કસક ચવસતાર, ભરૂિ-૩૯૨૦૦૧ 

૧૫૪ અંકલેશ્વર શ્ી ઇશ્વરચસંહ ઠાકોરભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૬૪૬-૨૮૭૨૬૧(ચન)
૨૮૭૩૧૩-૧૪(ક)
૯૯૭૮૪૦૮૫૯૨
૯૮૨૫૧૨૮૨૬૧
 mlaankleshwar@ 

gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, િોથો માળ,  
સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.કુડાદરા, પો.વાલનેર, તા.હાંસો્ટ, 
ચજ.ભરૂિ 

૧૫૫ ઓલપાડ શ્ી મુકેશભાઇ ઝીિાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૬૨૧-૨૭૮૧૪૨૧(ક)
૨૨૨૯૯૯(ફે)

૯૮૨૪૧૧૦૪૮૮ 
mlaolpad@gujarat.gov.in

મયુ.નઘોઇ, પો.કમરોલી,  
તા.ઓલપાડ, ચજ.સયુરત  

૧૫૬ માંગરોળ 
(અ.જ.ર્)

શ્ી ગિપિચસહં વસેિાભાઇ વસાવા
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૮૬
૯૮૨૫૩૬૨૭૨૮
mlamangrolst@ 

gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧,  
પહેલો માળ, સે.૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.પો. વાડી, તા. ઉમરપાડા, 
ચજ. સયુરત 

૧૫૭ માંડવી 
(અ.જ.ર્)

શ્ી આનદંભાઇ મોહનભાઇ િૌધરી
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૨૩-૨૨૨૮૮૮
૯૮૨૫૮૧૮૮૯૪

mlamandvist@gujarat.gov.in

મયુ.પો.ગોડધા (ચન્શાળ ફળીયયું), 
તા.માંડવી, ચજ. સયુરત

૧૫૮ કામરેજ શ્ી વી. રી. ઝાલાવારીયા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૧૧૮૧૨૨
mlakamrej@gujarat.gov.in

૧૮, સરસવતી સોસાય્ટી, ચવ-૨, 
પયુણા-૨૫, સયુરત-૩૯૪૨૧૧  
તા. સયુરત(્શહેર), ચજ.સયુરત 
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૧૫૯ સયુરત  
(પૂવ્ટ)

શ્ી અરચવંદ શાંચિલાલ રાિા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૧-૨૪૦૧૭૭૪
૨૪૩૩૬૦૦(ચન)
૨૪૫૧૭૭૪(ફે.)
૯૯૨૫૦૧૧૦૧૯ 

mlasurateast@gujarat.gov.in

૩/૩૮૧૯, કો્ટસફીલ રોડ, 
અપના બર્ર નજીક,  
સયુરત-૩૯૫૦૦૩ 

૧૬૦ સયુરત  
(ઉતિર)

શ્ી કાંિીભાઇ બલર
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૧૪૧૮૨૨
 mlasuratnorth@ 

gujarat.gov.in

૨૫-ચવષણયુનગર સોસાય્ટી, 
ચવભાગ-૨, મીતી બઝાર, 
એ.કે.રોડ, સયુરત-૩૯૫૦૦૮

૧૬૧ વરાછા રોડ શ્ી દકશોર કાનાિી (કુમાર)
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૫૦૮૨૨૫
૯૯૭૮૪૦૭૮૬૬ 
mlavarachhard@ 

gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી,
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨, બીજો માળ, 
સે.૧૦,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૩૬-ક, ચવષણયુનગર સોસાય્ટી 
ચવભાગ-૨, અંકુર િાર રસતાપાસે, 
એ.કે.રોડ, કતાર ગામ, સયુરત  

૧૬૨ કરંજ શ્ી પ્રચવિભાઇ મનજીભાઇ ઘોઘારી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૧-૨૫૫૨૮૯૧
૯૮૨૫૧૪૩૭૦૦ 

mlakaranj@gujarat.gov.in

એ-૫૦૧, અરીહંત પાક્ક,  
એલ. એિ. રોડ, સયુરત 

૧૬૩ લીંબાયત શ્ીમિી સંગીિાબેન રાજેન્દ્રભાઇ 
પાટીલ
(ભા.જ.પ.)

૯૭૨૭૭૧૯૬૮૪
૯૮૯૮૯૭૫૧૭૧

mlalimbayat@gujarat.gov.in

એ-૪૫, પરસોતિમનગર,  
અલથાણ ગાડ્ટનની બાજયુમાં, 
અલથાણ, સયુરત  

૧૬૪ ઉધના શ્ી ચવવેક નરોત્તમભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૧૨૫૪૨૫ 
mlaudhana@gujarat.gov.in

બી-૧૦૧, ચસમતા પાક્ક, 
સરેલાવાડી, સેં્ટ ઝેચવયસ્ટ સકકૂલ 
પાસે, ઘોડદોડ રોડ, સયુરત 

૧૬૫ મજૂરા શ્ી હષડા રમેશકુમાર સંઘવી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૧-૨૨૫૯૩૭૪
૦૨૬૧-૨૨૨૭૧૨૨ 
૯૯૨૫૨૨૨૨૨૨

mlamajura@gujarat.gov.in

૮૦૧-૯૦૧, ધરમ પેલેસ 
એપા્ટ્ટમેન્ટ, પાલવે પોઇન્ટ, 
સયુરત -૩૯૫૦૦૭   

૧૬૬ કતારગામ શ્ી ચવનોદભાઇ અમરશીભાઇ 
મોરરીયા
(ભા.જ.પ.) 

૯૭૨૪૩૩૨૮૭૨ 
mlakatargam@ 
gujarat.gov.in

૧૨૯, માધવદ્શ્ટન સોસાય્ટી,  
ડભોલી િાર રસતા, વેડ રોડ,  
સયુરત-૩૯૫૦૦૪ 

૧૬૭ સયુરત  
(પચચિમ)

શ્ી પુિમેશ મોદી
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૬૧-૨૭૯૮૫૦૦(ક)
૨૭૮૩૧૧૭(ચન)
૯૮૨૫૧૩૪૦૩૩

mlasuratwest@gujarat.gov.in

૪- સાંઇધામ રો-હાઉસ, અડાજણ 
ફાયરસ્ટે્શન પાસે, સ્ટારમોલની 
સામેની ગલીમાં, અડાજણ, સયુરત 

૧૬૮ િોયા્ટસી શ્ીમિી ઝંખના ચહિેશકુમાર પટેલ
(ભા.જ.પ.)  

૦૨૬૧-૨૨૧૫૭૫૬
૯૮૨૪૭૫૫૭૭૧ 

mlachoryasi@gujarat.gov.in

૩૯- રોયલ બંગલોઝ,  
લક્મી બંગલોઝની સામે, એસ.ડી.
જૈન સકકૂલની પાછળ, વેસયુ, સયુરત 
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૬૯ બારડોલી 
(અ.ર્)

શ્ી ઇશ્વરભાઇ રમિભાઇ પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૭૮૬૨
૯૯૭૮૧૭૭૭૬૬

mlabardoli@gujarat.gov.in

મંત્ીશ્ી, સવચણ્ટમ સંકુલ-૧, 
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.પો.બાબેન, માહ્ાવં્શી મોહલ્ો, 
તા.બારડોલી, ચજ.સયુરત

૧૭૦ મહયુવા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી મોહનભાઇ ધનજીભાઇ ઢોદરયા
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૨૫-૨૪૪૨૬૩
૯૯૨૫૩૯૬૩૫૫
૯૯૨૫૩૨૯૦૧૭

mlamahuvast@gujarat.gov.in

મયુ.પો.અંધાત્ી (ધામચણયા ચન્શાળ 
ફળીયયું), તા.વાલોડ ચજ.તાપી 

૧૭૧ વયારા 
(અ.જ.ર્) 

શ્ી પુનાભાઇ ઢેરાભાઇ ગામીિ
(ભા.રા.કોં.) 

૯૭૨૭૮૦૦૨૬૬
 mlavyara@gujarat.gov.in

મયુ.પો. કરંજવેલ (ચન્શાળ ફચળયયું),  
તા. વયારા, ચજ. તાપી  

૧૭૨ ચનઝર 
(અ.જ.ર્)

શ્ી સચુનલભાઇ રિનજીભાઇ ગામીિ
(ભા.રા.કોં.)

૯૬૮૭૦૫૬૧૦૮
mlanijhar@gujarat.gov.in

મયુ. ર્મકી, પો. ભડભૂંર્,  
તા. ઉ્છલ, ચજ. તાપી-૩૯૪૩૭૫

૧૭૩ ડાંગ  
(અ.જ.ર્)

શ્ી ચવજયભાઈ રમેશભાઈ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

- હનવંતિોંડ, પો. સરવર,  
તા. આહવા, ચજ. ડાંગ

૧૭૪ જલાલપોર શ્ી આર. સી. પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૩૭-૨૮૩૫૦૦
૦૨૬૩૭-૨૨૮૨૫૪ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪
૯૯૭૮૨૧૫૧૫૧

mlajalalpore@gujarat.gov.in

નાયબ મયુખય દંડકશ્ી,  
ગયુજરાત ચવધાનસભા, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.પો.આ્ટ, મેથીયા ફળીયા, 
તા.જલાલપોર, ચજ.નવસારી  

૧૭૫ નવસારી શ્ી ચપયુષભાઇ દદનકરભાઇ દેસાઇ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૩૭-૨૫૮૦૯૦
૯૪૨૮૩૬૭૪૪૪ 

mlanavsari@gujarat.gov.in

ઘરનં. ૫૫૬, સી-૨,  
અંચબકાનગર સોસાય્ટી,  
મયુ.પો.તા.ચજ.નવસારી-૩૯૬૪૪૫ 

૧૭૬ ગણદેવી 
(અ.જ.ર્)

શ્ી નરેશભાઇ મગનભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૩૪-૨૪૩૬૧૬
૯૪૨૭૧૨૯૭૧૧
૯૯૭૮૨૬૩૪૫૩

mlagandevi@gujarat.gov.in

મયુ.પો.રૂમલા, કોળીવાડ,  
તા. િીખલી, 
ચજ. નવસારી

૧૭૭ વાંસદા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી અનિંકુમાર હસમખુભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૩૦-૨૩૬૪૪૨
૯૪૨૬૫૯૦૬૪૬ 

mlavansda@gujarat.gov.in

મયુ.ઉનાઇ, જવાહર રોડ, 
તા. વાંસદા, ચજ.નવસારી 

૧૭૮ ધરમપયુર 
(અ.જ.ર્)

શ્ી અરચવંદ છોટુભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૫૧૪૩૧૫૬ 
mladharampur@ 

gujarat.gov.in

મયુ.પો.કાકડકુવા, દાદરી ફચળયયુ, 
તા.ધરમપયુર, ચજ. વલસાડ

૧૭૯ વલસાડ શ્ી ભરિભાઇ કીકુભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.) 

૦૨૬૩૨-૨૪૬૦૪૬(ક)
૯૬૩૮૩૩૫૯૫૧

mlavalsad@gujarat.gov.in

મયુ.પો.પારડીપારનેરા, 
સરપંિ ફળીયા, 
તા. ચજ. વલસાડ-૩૯૬૦૦૭
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અ.રિ મિ  
ચવભાગ સભયશ્ીનું નામ ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામું

૧૮૦ પારડી શ્ી કનુભાઇ મોહનલાલ દેસાઇ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૦-૨૪૦૦૭૮૩
૯૯૦૯૯૯૪૪૪૪

mlapardi@gujarat.gov.in

પલો્ટ નં. ૪૦૫/૪, સંકલપ 
કો.ઓ.હા. સોસાય્ટી, ગયુંજન રોડ, 
જી.આઈ.ડી.સી. વાપી, તા.વાપી, 
ચજ.વલસાડ

૧૮૧ કપરાડા 
(અ.જ.ર્)

શ્ી જીિુભાઈ હરજીભાઈ િૌધરી
(ભા.જ.પ.) 

- મયુ. પો. કાકડકોપર, ચન્શાળ 
ફચળયા, તા. કપરાડા,  
ચજ. વલસાડ-૩૬૧૨૬

૧૮૨ ઉમરગામ 
(અ.જ.ર્)

શ્ી રમિલાલ નાનુભાઇ પાટકર
(ભા.જ.પ.) 

૯૯૭૮૪૦૭૮૬૫
૯૮૨૫૧૦૮૧૦૧
mlaumargaon@ 

gujarat.gov.in

રાજયકક્ષાના મંત્ીશ્ી, 
સવચણ્ટમ સંકુલ-૨,  
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,  
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મયુ.પો.ધોડીપાડા, તા.ઉમરગામ 
ચજ.વલસાડ
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મુખય સચિવશ્ીનું કાયાડાલય 
બલલૉક નંબર-૧/૫, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS 
મયુખય સચિવ

૫૦૩૦૧-૦૨ 
૫૦૩૦૫ (ફે.) 

૫૪૯૩૫
૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪

બંગલા નં. કે-૫૦૪,  
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

chiefsecretary@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એમ. સોલંકી
અગ્ર રહસય સચિવ 

૫૦૩૦૩ ૯૯૭૮૪૦૭૯૯૧ પલો્ટ નં. ૧૧૦૯/૨,
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર 

pps2cs@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એસ. નાયર
અંગત સચિવ 

૫૦૩૦૪ ૯૪૨૭૬૦૫૦૦૩ પલો્ટ નં. ૨૭૩/૨,
સેક્ટર-૩/એ નયયુ, ગાંધીનગર

ps2cs@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એમ. જોષી 
મયુખય સચિવશ્ીના સંયયુક્ત સચિવ 

૫૦૩૦૭ ૨૭૬૦૩૧૨૨ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૯ 

૪૨, અંરકતા સોસાય્ટી,
જ્ાનદા ગલસ્ટ સકકૂલ પાસે,  
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદjs2cs@gujarat.gov.in

શ્ી હરેશ સી. સોની
અંગત મદદની્શ

૫૦૩૦૮ ૯૪૨૬૭૦૭૭૭૧ પલો્ટ નં. ૧૩૩૭/૨,
સેક્ટર-૩ બી, ગાંધીનગર

pa2js2cs@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એિ. જગિાપ
ઉપસચિવ

૫૫૮૪૧ ૯૮૯૮૦૩૮૧૧૯ પલો્ટ નં. ૧૨૫૮/૧, 
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર 

us2cs@gujarat.gov.in
શ્ી હષડાદશડાન આર. પટેલ
સેક્શન અચધકારી

૫૦૩૦૯ ૯૯૨૫૬૭૭૬૬૩ -
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સામાન્ય વહીવટ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૧,૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

કમડાિારીગિ પ્રભાગ
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કમલ દયાની, IAS
અચધક મયુખય સચિવ (ક.ગ.)

૫૦૩૧૧
૫૦૩૧૩
૫૦૩૧૫

૫૪૯૫૪
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૦

ક-૭,  સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

secpers@gujarat.gov.in

શ્ી સુનીલ પંડ્ા
રહસય સચિવ

૫૦૩૧૩ ૯૪૨૮૩૫૨૬૯૭ પલો્ટ નં. ૭, દેવભૂચમ સોસાય્ટી,  
ખ-રોડ, સરગાસણ િાર રસતા પાસે

શ્ી ચમિેષ પી. સોની
અંગત મદદની્શ

૫૦૩૧૨ ૭૬૦૦૫૨૫૪૩૦ એ-૪૦૧, રિમયુખ એલીગનસ, રાયસણ 
પેટ્ોલ પંપની પાછળ, ગાંધીનગર

શ્ી અશોકકુમાર એન. દવે
અચધક સચિવ (સેવા) 

૫૪૬૩૬ ૨૬૮૩૩
૯૯૭૮૪-૦૫૬૩૬

પલો્ટ નં. ૪૯૮/એ ૨,
સમદ્શ્ટન આશ્મ સામે, સેક્ટર-૧, 
ગાંધીનગરjs-ser-gad@gujarat.gov.in

શ્ી ચમલન કમાદરયા
અચધક સચિવ (સેવા) ના અંગત મદદની્શ 

૫૭૩૩૫ ૯૪૨૭૩૦૫૭૩૩ બલૉક નં. ૭૦૨/૩, ઘ-૧ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી ગૌરાંગ રી. પારેખ
અચધક સચિવ (સેવા)ના રહસય સચિવ

૫૨૦૧૩ ૯૮૯૮૩૦૭૭૦૦ પલો્ટ નં. ૧૭૪૯/૨, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્ી બી. જે. બ્રહ્મભટ્ટ
અચધક સચિવ (કેચબને્ટ, GPSC સંકલન)

૫૪૭૫૧ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૯ પલો્ટ નં. ૪૭૧/૧,
સેક્ટર નં. ૬/એ, ગાંધીનગરas-cab-gad@gujarat.gov.in

          -
અચધક સચિવ (કેચબને્ટ, GPSC સંકલન)ના 
રહસય સચિવ

૫૦૩૪૭ - -

-

શ્ી જ્વલંિ ચત્વેદી
અચધક સચિવ (રિો્ટોકોલ)  

૫૦૩૫૩
૫૭૯૯૫
૫૦૩૩૮

૨૩૫૮૪
૯૮૨૫૦૦૬૩૦૩

પલો્ટ નં. ૨૭/૧,
સેક્ટર નં. ૨/એ, ગાંધીનગર

શ્ી ચહરેન ઉપાધયાય 
અચધક સચિવ(રિો્ટોકોલ)ના અંગત સચિવ

૫૦૩૫૩ ૯૯૭૮૪૦૫૮૭૪ પલો્ટ નં. ૨૬૭/૨, ‘ઘ’-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી પી. વી. પટેલ
નાયબ સચિવ (આર.્ટી.આઈ. સંકલન)

૫૮૩૧૩ ૯૮૭૯૯૫૪૮૫૪ પલો્ટ નં. ૫૪૮/૨, સેક્ટર -૪/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. એન. ચબહોલા
નાયબ સચિવ (ક.ગ.-૨)

૫૭૬૧૯ ૯૩૨૭૬૮૬૮૬૯ ગ-૨, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

ds-per2-gad@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ઇંદ્રચસંહ રી. વાઘેલા
નાયબ સચિવ (ક.ગ. ૨)ના અંગત મદદની્શ

૫૭૬૧૯
૫૮૪૭૮

૯૬૩૮૧૫૬૮૧૯ મયુ. લેકાવાડા,  તા. ચજ. ગાંધીનગર

શ્ી કે. કે. પટેલ
નાયબ સચિવ (કમ્ટિારી ગણ)  

૫૦૩૩૬
૫૦૩૩૮

૯૯૭૮૪૦૬૯૭૮ પલો્ટ નં. ૬૩૭/૧,
રકસાનનગર સોસાય્ટી, સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગરds-per-gad@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એિ. જોષી 
નાયબ સચિવ (કમ્ટિારી ગણ) ના અગંત 
મદદની્શ 

૫૦૩૩૮ ૯૩૭૬૯૮૮૭૦૨ ૭/એ શ્ી હરી પાક્ક, અંકુર,  
નારણપયુરા, અમદાવાદ

શ્ી એમ. સી. શાહ
નાયબ સચિવ (તપાસ) 

૫૦૩૪૬ ૯૮૯૮૦૯૮૪૩૭
૯૯૭૮૪૦૭૪૬૯

૪૦૪, ડી-૧ ્ટાઈપ, વસત્ાપયુર સરકારી 
વસાહત, બહયુમાળી ભવન પાસે, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદds-inq-gad@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ઉષા એમ. પટેલ
નાયબ સચિવ (તપાસ)ના  રહસય સચિવ

૫૦૩૪૫ ૯૭૧૨૧૨૮૨૬૧ ડી-૧૦૪, દેવસય સ્ટેટસ, 
ભચક્ત સક્કલ પાસે, ચનકોલ-નરોડા રોડ, 
અમદાવાદ

શ્ી વતસલ રસે ન્દુ વોરા
અંગત મદદની્શ

૫૭૩૨૮ ૯૯૦૯૯૨૧૦૯૭ પલો્ટ નં. ૭૮૫/૧,  
સેક્ટર-૭/બી, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી ચસમરન પોપટાિી
નાયબ સચિવ (બજે્ટ-સંકલન)

૫૦૩૬૨ ૯૭૨૫૨૦૦૧૨૩ એ-૪૦૪, ચહમાલયા પલ્ટ, ચવશ્વકમા્ટ 
એચનજનયરીંગ કૉલેજ સામે, અમદાવાદ ds-budget-gad@gujarat.gov.in

શ્ી આનંદ બી. શ્ીમાળી
નાયબ સચિવ (બજે્ટ-સકંલન)ના અગંત 
મદદની્શ

૫૫૯૯૪ ૯૪૦૮૬૫૨૨૯૨ પલો્ટ નં. ૮/૧, િ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૩૦, 
ગાંધીનગર

રાડા. જયશંકર ઓધવાિી
નાયબ સચિવ (મહેકમ)

૫૦૩૪૩ ૯૮૨૫૭૮૬૧૫૩ ૨૮૬/૩, ગ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

ds-est-gad@gujarat.gov.in

શ્ી મેહુલ િૌધરી
નાયબ સચિવ (મહેકમ) ના અંગત 
મદદની્શ

૫૨૦૨૨ ૯૮૭૯૯૨૦૦૯૨ ૧૨૦/એ, મહાદેવનગર સોસાય્ટી, 
પાનવાડી, વયારા

as-cab-gad@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એ. વયાસ
ઉપસચિવ (ક.ગ. ૧)

૫૦૩૬૦ ૨૮૩૧૪ 
૯૭૧૪૬૦૬૪૩૪

પલો્ટ નં. ૨૬૧/૨, 
સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. એ. વયાસ
ઉપસચિવ (ક.ગ. ૨)

૫૮૭૯૮ ૨૮૩૧૪ 
૯૭૧૪૬૦૬૪૩૪

પલો્ટ નં. ૨૬૧/૨, 
સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગર

શ્ી ધવલ એસ. શાહ
ઉપસચિવ (સેવા-૨)

૫૮૭૮૪ ૯૦૯૯૯૫૮૩૯૭ સી-૧૩, પૃથવી કોરપલેક્ષ, 
સ્ટારો્ટેલ હો્ટેલની બાજયુમાં, 
જયુના વાડજ, અમદાવાદ
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ઉમાબેન કે. પાઠક
ઉપસચિવ (RTI સંકલન)

૫૦૩૬૩ - પલો્ટ નં. ૬૨/૨, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર

શ્ી એન. એિ. ગઢવી
ઉપસચિવ (કેચબને્ટ, સંકલન)

૫૮૭૮૩ ૬૩૫૭૧૪૯૭૭૧ પલો્ટ નં. ૮૧૨/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરs-cabinet-gad@gujarat.gov.in

     -
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી 
(HRMS  સેલ)

૫૫૭૨૫ - -

      -
ઉપસચિવ (મ-૧)

૫૭૦૯૧ - -

     -
ઉપસચિવ (HRMS સલે)

૫૫૭૨૨ - -
us-hrms-gad@gujarat.gov.in

          -
ઉપસચિવ (રિો્ટોકોલ)

૫૦૩૫૮ - -

         - 
ઉપસચિવ (સેવા-૧)

૫૦૩૬૪ - -

us-ser1-gad@gujarat.gov.in

        -
ઉપસચિવ (સેવા-૩)

૫૧૪૩૨ - -

       -
ઉપસચિવ (કલયાણ)

૫૦૩૫૮ - -

      -
ઉપસચિવ (જીપીએસસી સંકલન) અને
Jt. C.I.O.

૫૮૭૮૨ - -

us-per-gad@gujarat.gov.in

      -
ઉપસચિવ (તપાસ-૧)

૫૮૭૮૦ - -
inquiryc-gad@gmail.com

      -
ઉપસચિવ (તપાસ-૨)

૫૦૩૬૧ - -
us-inq2-gad@gujarat.gov.in

        -
ઉપસચિવ (મ-૨)

૫૦૩૫૯ ૯૯૭૮૪૩૭૧૪૩ -
us-est2-gad@gujarat.gov.in

          -
ઉપસચિવશ્ી (બજે્ટ/રોકડ)

૫૦૩૫૭ -
us-budget-gad@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચશ્વનકુમાર સોલંકી
નાયબ ચનયામક (આઈ.્ટી.)

૫૫૮૨૯ ૯૫૫૨૦૮૭૯૦૦ એ-૨૦૧, શ્ીનાથ હોરસ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરddict-hrms@gujarat.gov.in

શ્ીમિી શ્ુચિ પાઠક
નાયબ ચનયામક (ચહસાબ)

૫૫૭૨૩ ૯૮૨૫૮૦૪૨૨૫ જી-૧૮, ચ્શવધારા એપા્ટ્ટમે ન્ટ, 
થલતેજ-્શીલજ રોડ, અમદાવાદdydir-hrms-gad@gujarat.gov.in

શ્ીમિી પી. એમ. પનારા
ચહસાબી અચધકારી

૫૫૮૨૧ ૯૪૨૭૨૧૬૭૭૯ ડી/બી, સરકારી વસાહત, 
અમદાવાદao-hrms-gad@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

ક ( ખાતાકીય પરીક્ષા / ખા.અ.) શ્ી હેતલભાઈ પી. માવદીયા ૫૦૩૮૧ 
ખ (મહેકમ) શ્ી આર. એલ. ભગોરા ૫૦૩૬૯, ૫૦૪૨૮
ખ-૧ (સચિવાલય વગ્ટ-૨ તથા વગ્ટ-૩ મહેકમ) શ્ી રિીજે્શ ઉપાધયાય ૫૦૩૮૨, ૫૪૬૩૫
ખ-૨ ( મંત્ીશ્ીનયું  મહેકમ) શ્ી ચહતે્શ પી. વાઘેલા ૫૦૩૮૩
ખ-૩ ( વગ્ટ-૪ તથા સ્ટેનોનયું મહેકમ) શ્ીમતી પૂર્ એમ. ભરડવા ૫૦૩૮૪

ગ ( આઈ.એ.એસ. મહેકમ) શ્ી કરૌચ્શક વી. રાજદે
શ્ીમતી અંજના કાલોર ૫૦૩૬૮, ૫૦૩૭૦

ગ.૧( જી.એ.એસ.નયું મહેકમ) શ્ી ચરિય ંક બી. સયુખડીયા ૫૦૩૭૧
ગ-૧ સેલ (ખા.ત.) શ્ી ચનલે્શ મોદી ૫૦૪૧૯

ગ-૨ (સેવા ચવિયક) શ્ી એમ. આર. ્શયુક્ 
શ્ી જે. એલ. પવાર ૫૦૩૭૨, ૫૭૬૪૭

ગ-૨ સેલ (સચિવાલય વગ્ટ-૧નયું મહેકમ) શ્ી રોનક કે. અધવયયુ્ટ 
શ્ી કુલરદપચસંહ સોલંકી

૫૦૩૭૩
૫૮૩૩૪

ગ-૪ (રોસ્ટર) શ્ી ચહતે્શ પ્ટેલ ૫૦૩૭૪
ગ-૫ (ભરતી ચનયમ) શ્ીમતી માયા એમ. પ્ટેલ ૫૭૬૨૩
કેચબને્ટ શ્ી ચિતંન એિ. િરૌધરી ૫૪૬૦૪,૫૪૬૦૫
આર (GPSC મહેકમ) શ્ી મોતી ડી. રબારી ૫૦૩૯૦ 
તપાસ એકમ-૧  શ્ી મનોજ એન. જેઠવા ૫૦૩૭૭
તપાસ એકમ-૨  શ્ીમતી છાયા બી. ભટ્ટ ૫૭૩૨૯ 
તપાસ એકમ-૩  શ્ી રદને્શ જે. ભટ્ટ ૫૭૩૨૮ 
તપાસ એકમ-૪  શ્ી કશયપ જે. ગોર ૫૦૩૭૬
ઘ (રિો્ટોકોલ) શ્ી ચનમ્ોદ ચક્સ્ટી ૫૦૪૮૧
ઘ (્ટેચલફોન) શ્ી વિા્ટ નત એસ. રંભાપયુરવાલા ૫૦૪૮૨
ઘ (રિો્ટોકોલ) શ્ી ચજજ્ે્શ જી. િરૌધરી ૫૦૩૮૯
ઘ-૧ (સવાતંત્ સેનાની અંગે કામગીરી) સયુશ્ી ચપનકી ઓ. પ્ટેલ ૫૦૩૭૫
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
રોકડ-૧ શ્ી જગદી્શ રાઠોડ ૫૦૩૬૬, ૫૪૬૧૯
રોકડ-૨ શ્ી કે. એસ. મેકવાન ૫૦૩૬૭, ૫૧૦૪૫
્ટ (સંકલન) સયુશ્ી હિા્ટબા િાવડા ૫૪૬૩૧, ૫૦૪૪૫
કલયાણ શ્ી ચમતે્શ કે. પ્ટેલ ૫૦૩૮૦
લ (બજે્ટ) શ્ી ઘનશયામ કે. રાણા ૫૦૩૮૬
્ટ-૧ (RTI સંકલન) શ્ીમતી એિ. ડી. િરૌધરી ૫૫૭૪૯
ન (સ્ટોસ્ટ) શ્ી મહે્શ એિ. પ્ટેલ ૫૨૦૨૧, ૫૪૭૫૦
રચજસટ્ી શ્ી એિ. પી. ગામેતી ૫૦૨૩૭, ૫૨૦૪૬, ૫૨૦૭૮
સેનટ્લ રચજસટ્ી શ્ી વી. ડી. ડોડીયા ૫૨૦૫૩

એિ.આર.એમ.એસ.સેલ સયુશ્ી ગાગટી બી. વહોનીયા
સયુયુશ્ી અંજના એસ. ગામીત ૫૫૭૨૬, ૫૫૮૩૦

બયુથ-૧ શ્ી બી. એિ. ઉપાધયાય ૫૦૪૫૧
બયુથ-૪ શ્ી બી. એિ. ઉપાધયાય ૫૦૭૫૨
હજ કચમ્ટી શ્ી એમ. કે. ચસદ્ીકી ૫૦૪૬૦

ફેકસ શ્ી એ. જી. િરૌધરી (્ટેલેકસ ઓપરે્ટર) ૫૨૩૧૫, ૫૨૦૨૫ 
૫૧૬૩૮(ફે.)

ચસસ્ટમ મેનેજર (કોરપયયુ્ટર સેલ) શ્ી ચવ્શાલ રાણા 
શ્ી જસવંત મકવાણા ૫૦૪૪૪, ૫૦૪૧૨

એક્ષપલોરા - ૫૦૪૫૦
મધયસથ દફતર એકમ શ્ી એિ. પી. ગામેતી ૫૧૨૦૨

આયોજન પ્રભાગ
બલલૉક નંબર-૭/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રાકેશ શંકર, IAS
સચિવ (આયોજન)

૫૦૪૦૩
૫૦૪૦૪

૫૦૪૦૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૮ બંગલા નં. ૪, એ.એમ.સી. બંગલોઝ
લો ગાડ્ટન, અમદાવાદ

secplan@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એિ. સુ્ાર
નાયબ સચિવ (એમ.એલ.પી.) અને 
ચનવાસી નાયબ સચિવ

૫૦૪૧૦ ૯૯૭૮૪૦૬૩૪૫ એન-૩૦૨, સૌંદય્ટ-૪૪૪ સોસાય્ટી, 
હદમતીયા, ખ-રોડ, ગાંધીનગરds-mlp-gad@gujarat.gov.in

શ્ીમિી માયાબેન એમ. રાભી
નાયબ સચિવ (વહીવ્ટ) 

૫૦૪૦૭
૫૦૪૦૮

૯૪૨૮૨૮૮૯૭૦ પલો્ટ નં. ૮૦/૨, સેક્ટર-૩ નયયુ, 
ગાંધીનગર

ds-admn-gad@gujarat.gov.in

શ્ીમિી માયાબેન એમ. રાભી
નાયબ સચિવ (આયોજન)

૫૦૪૦૭
૫૦૪૦૮

૯૪૨૮૨૮૮૯૭૦ પલો્ટ નં. ૮૦/૨, સેક્ટર-૩ નયયુ, 
ગાંધીનગર

ds-admn-gad@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. જે. ઠકકર 
નાયબ સચિવ (MPLADS)

૫૭૧૦૬ ૯૮૨૫૯૭૧૫૦૦ ૩, રિમયુખ રેસીડેનસી, ચસ્ટી પલસ 
સીનેમા રોડ, રાંદેસણ, ગાંધીનગરds-mplads-gad@gujarat.gov.in

શ્ી બી. જે. ઠકકર 
નાયબ સચિવ (યયુ.આઈ.ડી.) 

૫૭૧૦૫ ૯૮૨૫૯૭૧૫૦૦ ૩, રિમયુખ રેસીડેનસી, ચસ્ટી પલસ 
સીનેમા રોડ, રાંદેસણ, ગાંધીનગરsno.gujarat@uidai.net.in

શ્ીમિી ગીિાબેન ગોઠી
ઉપસચિવ (વહીવ્ટ) 

૫૦૪૦૮ ૯૪૨૮૦૫૦૩૧૫ પલો્ટ નં. ૪૭/૨, તૃચતિ સોસાય્ટી, 
રંગમંિ નજીક, સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગરjs-admn-plan-gad@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એ. ગામીિ
ઉપસચિવ (આયોજન-૧)

૫૫૬૦૧ ૯૭૨૭૭૭૧૮૯૮ પલો્ટ નં. ૧૩૬૦/૧,  
સેક્ટર-૪/ડી, ગાંધીનગરus-plan1-gad@gujarat.gov.in

સુશ્ી ધવનીબેન પંડ્ા
ઉપસચિવ (એમ.એલ.પી.) (ઈ.િા.)

૫૦૪૩૧ ૯૪૨૬૭૬૯૨૭૫ ૮૯-રિમયુખ રેસીડેનસી, ચસ્ટી પલસ 
સીનેમા રોડ, રાંદેસણ, ગાંધીનગરus-mlp-gad@gujarat.gov.in

શ્ી બી. આર. પરમાર
ઉપસચિવ (આયોજન-૨)

૫૨૪૬૯ ૯૪૦૮૨૧૮૩૦૧ ૧૪૨/૧, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર
us-plan2-gad@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. બી. પંડ્ા
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૯૫૫ ૮૧૬૦૬૧૦૮૪૩ ૧૦, ગરૌતમ વયુહાર સોસાય્ટી, 
ફો્યયુ્ટન લેનડમાક્ક નજીક, ઉસમાનપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ mannpandya@gmail.com

શ્ી હાદદડાક ખાિધર
નાયબ ચનયામક (એમ.એલ.પી.)

૫૭૧૦૬ ૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫ ૧૦૧, રિમયુખ પેસેરફક, સરગાસણ, 
ગાંધીનગરmannpandya@gmail.com

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

સ શ્ી એન. ્ટી. ભ્ટાણા ૫૦૪૨૫
ય સયુશ્ી ધવની એિ. પંડ્ા ૫૦૪૨૯
ય-૧ શ્ી અચશ્વનભાઈ ર્્ટીયા ૫૦૪૩૨
ય-ર શ્ી પરે્શકુમાર વી. ખોખર ૫૦૪૩૦
જ કુ. હીનાબા જે. ર્ડેર્ ૫૦૪૨૩
ઠ શ્ી આર. પી. પ્ટેલ ૫૦૪૨૨
મ શ્ી પી. ડી. ગાંધવ્ટ ૫૦૪૨૪
યયુઆઇડી સેલ શ્ી ચહમાં્શયુ ર્ની (સં્શોધન અચધકારી) ૫૫૬૯૭
MPLADS સેલ શ્ી સયુચનલ પ્ટેલ ( સં્શોધન મદદની્શ ) ૫૦૪૩૨
એ્ટીવી્ટી સેલ શ્ી વી. એમ. પરમાર ૫૦૪૨૯

સવચિડામ ગુજરાિ-૫૦ મુદ્ા અમલીકરિ સચમચિ
બલલૉક નંબર-૨/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આઈ. કે. જારેજા
કાય્ટવાહક અધયક્ષ

૫૦૨૦૧, ૫૦૨૦૨ 
૫૦૨૦૩

૫૦૨૯૦ (ફે.)

૫૭૪૮૩
૯૯૭૮૪૦૫૮૦૮

બંગલા નંબર ક-૧૩૬,
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર 

ceo-gujarat@eci.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દદલીપચસંહ ઝાલા
અંગત મદદની્શ

૫૦૨૦૪ ૮૪૬૦૬૬૦૦૮૮ પલો્ટ નં. ૫૫૯/૧, સેક્ટર-૬/બી, 
ગાંધીનગર

િૂંટિી પ્રભાગ
બલલૉક નંબર-૭/૨, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

રાડા. એસ. મુરલી ચરિષિા, IAS 
મયુખય ચનવા્ટિન અચધકારી અને સચિવ 

૫૦૩૧૬
૫૦૩૧૮

૯૯૭૮૪૪૧૫૯૦ બંગલા નંબર ખ-૩૮,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર 

ceo-gujarat@eci.gov.in

શ્ી વાય. એ. દોદઢયા
અંગત સચિવ

૫૦૩૧૬
૫૦૩૧૮

૯૮૭૯૫૪૧૪૯૧ પલો્ટ નં. ૧૪૯૧/૧, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

ps-ele-gad@gujarat.gov.in

શ્ી અશોક માિેક 
અચધક મયુખય ચનવા્ટિન અચધકારી  

૫૦૪૫૨ ૯૯૭૮૪૦૫૦૨૫ પલો્ટ નં. ૨૭૯/૧,  
સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગરashokmanekoffice@gmail.com

શ્ી રી. એમ. રાંગર
અગ્ર રહસય સચિવ

૫૦૪૫૨
૫૦૪૫૭

૯૪૨૭૦૭૦૨૨૬ પલો્ટ નં. ૬૦૨/૨,  
સેક્ટર-૪/સી, ગાંધીનગર

શ્ી આર. કે. પટેલ, IAS 
અચધક મયુખય ચનવા્ટિન અચધકારી (SVEEP) 

૫૮૫૧૪
૫૮૫૧૫

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૫ ૧૧, રાજદીપ સોસાય્ટી, 
ચવસત મો્ટેરા રોડ, ચવશ્વકમા્ટ મંરદરની 
સામે, અમદાવાદaceoffice@gmail.com

શ્ી અજય એસ. ભટ્ટ
સંયયુક્ત મયુખય ચનવા્ટિન અચધકારી

૫૪૬૦૯ ૯૯૦૯૧૯૨૯૭૧ ૨૦૩-શ્ીયા એન્ટીલીયા, 
મોન્ટેકાલગો હાઉસની પાછળ, 
ચસંધયુ ભવન રોડ, બોડકદેવ 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪Jtceo_gujarat@eci.gov.in

શ્ી નીચિન આિાયડા 
નાયબ સચિવ (MCC)

૫૭૭૫૨ ૯૯૭૮૪૦૫૮૦૫ પલો્ટ નં. ૧૪૬/૨,  
સેક્ટર-૩/એ, ગાંધીનગરnitinacharyaoffice@gmail.com

શ્ી એન. રી. પરમાર
અચધક કલેક્ટર

૫૮૭૯૯ ૯૯૨૫૩૧૦૭૭૯ બલૉક નં. ૨૬૭/૧, ઘ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગરnd.paramar@gmail.com

શ્ી એમ. બી. દેસાઈ
ઉપસચિવ (MCC) 

૫૭૦૮૪ ૯૮૨૪૧૭૯૯૪૨ પલો્ટ નં. ૧૨૧૬/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરmbdesai69@gmail.com

શ્ી નીચિન વાઘેલા 
ઉપસચિવ (ફરરયાદ) અન ેર્હેર માચહતી અચધકારી

૫૭૦૮૮ ૯૮૨૪૫૦૧૧૩૯ પલો્ટ નં. ૧૧૩૯/૨, 
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગરnavesx92@gmail.com

શ્ી હેમાંગ રાિા 
ઉપસચિવ (EVM, મહેકમ અને બજે્ટ) 

૫૫૫૬૭ ૯૬૮૭૨ ૨૯૨૫૭ પલો્ટ નં. ૧૧૫૩/૨,
સેક્ટર-૪-બી, ગાંધીનગર  hemangranaoffice@gmail.com

શ્ી ઉપેન્દ્ર ચત્વેદી 
ઉપસચિવ (SVEEP અને તાલીમ) 

૫૭૦૮૭ ૯૯૨૫૫ ૫૩૩૦૪ પલો્ટ નં. ૭૬૯/૧,  
સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરujtrivedioffice@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. એમ. જોટાિીયા 
નાયબ કલેક્ટર

૫૫૫૬૨ ૯૪૨૭૧ ૦૫૪૧૮ એફ-૨૦૪, સયુય્શ સ્ટેટસ, 
ચસ્ટી પલસ ચસનેમા પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર  bmjatoniaoffice@gmail.com

શ્ી અચભજીિ ક્ીરસાગર
સંયયુક્ત ચનયામક (આંકડા)

૫૭૭૨૬ ૯૪૨૯૩૦૬૨૭૪૮ પલો્ટ નં. ૧૦૭૩/૨, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગરabhisagar26@gmail.com

શ્ી એિ. રી. પ્રજાપચિ 
ચહસાબી અચધકારી (EEM)

૫૫૭૪૩ ૯૯૦૯૯ ૩૦૧૬૮ પલો્ટ નં. ૧૨૪૩/૨, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગરharrivadan@gmail.com

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

છ-્શાખા  શ્ી ડી. કે. ભાવસાર ૫૬૭૩૧
છ-્શાખા  શ્ી ચજતેનદ્ર ખરાડી ૫૭૪૨૦
છ-્શાખા  શ્ી એમ. ડી. મયુદલીયાર ૫૦૪૫૬
છ-્શાખા  શ્ી એસ. બી. િરૌધરી ૫૭૪૧૯
MCC - ૫૭૦૮૬
EEM શ્ી કે. ડી. મોદી ૫૫૭૪૨
SVEEP શ્ી આર. બી. રિહ્ભટ્ટ ૫૫૭૪૬
તાલીમ શ્ી સી. સી. વયાસ ૫૫૭૪૫
પોલીંગ સ્ટાફ શ્ી જે. કે. ખંભાતી ૫૮૫૬૯
EVM શ્ી મહેનદ્ર પ્ટેલ ૫૮૫૬૮
ફરરયાદ શ્ી મચનિ એિ. વોરા ૫૭૪૯૪
ફરરયાદ-૨ શ્ી રકરણ જે. મચણયાર ૫૭૪૯૪
ફેકસ - ૫૦૩૨૪

વહીવટી સુધારિા િાલીમ પ્રભાગ અને ચબન ચનવાસી ભારિીય પ્રભાગ
બલલૉક નંબર-૭/૧, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ધનંજય દદ્વેદી, IAS
સચિવ (વસયુતારિ અને એન.આર.આઈ.)

૫૦૩૩૩ ૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯ બંગલા નં. ૪૧, ખ –્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

        -
રહસય સચિવ

૫૦૩૩૩
૫૭૪૩૦ 

૭૬૦૦૫૮૮૬૭૯ -

શ્ી એન. પી. લચવંગીયા
અચધક સચિવ (એન.આર.આઈ.)

૫૦૪૭૪ 
૫૫૮૫૩

૯૯૭૮૪૦૫૬૦૧ 
૯૮૨૫૨૯૯૦૪૩

પલો્ટ નં. ૨૧૬/૨, સેક્ટર નં.૪/એ, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જીિેન્દ્ર જે. સોની 
અચધક સચિવ (એન.આર.આઈ.) ના અંગત 
મદદની્શ

૫૪૭૦૮ ૯૪૨૮૩૫૧૭૩૧ બી-૩૦૩, રિમયુખ પેચસરફક,  
સયુયા્ટ સક્કલ પાસે, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર 

શ્ી કે. એસ. પ્રજાપચિ
સંયયુક્ત સચિવ (વસયુતારિ-૪ અને આર.્ટી.આઈ.)

૫૦૪૩૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૧૭ પલો્ટ નં. ૯૯૮/૧,
સેક્ટર નં. ૨/ડી, ગાંધીનગર 

શ્ીમિી જીઞિા સી. ખત્ી 
અગંત મદદની્શ 

૫૫૯૬૫ ૯૯૦૪૪૮૨૭૬૯ પલો્ટ નં. ૧૩૨૭/૧,  
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર 

શ્ી કે. એસ. પ્રજાપચિ
સંયયુક્ત સચિવ (વસયુતારિ-૨)

૫૦૪૩૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૧૭ પલો્ટ નં. ૯૯૮/૧,  
સેક્ટર નં. ૨/ડી, ગાંધીનગર

શ્ીમિી જીઞિા સી. ખત્ી 
અંગત મદદની્શ (વસયુતારિ-૨)

૫૮૪૫૯ ૯૯૦૪૪૮૨૭૬૯ પલો્ટ નં. ૧૩૨૭/૧,  
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

શ્ી આઇ. એ. દવે 
સંયયુક્ત સચિવ (વસયુતારિ-૧) (ઈ.િા.)

૫૦૪૩૩
૫૦૪૩૪ 

૯૪૨૮૬૧૪૪૩૯ પલો્ટ નં. ૪૫૧/૨,  
સેક્ટર નં.૩/સી, ગાંધીનગર

શ્ી ઇન્દ્રવદન એ. દવે 
ઉપસચિવ (વસયુતારિ-૧ અને ૩)

૫૮૮૬૬ ૯૪૨૮૬૧૪૪૩૯ પલો્ટ નં. ૪૫૧/૨, 
સેક્ટર નં. ૩/સી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી ઉમેશ પી. વસાવા 
ઉપસચિવ (વસયુતારિ-૨)

૫૦૪૩૯ ૯૨૬૫૯૮૪૮૮૯
૬૩૫૭૧૪૯૭૭૦

પલો્ટ નં. ૮૦૫/૨, 
સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એન. એમ. પંડ્ા 
ઉપસચિવ (વસયુતારિ-૪ અને આર.્ટી.આઇ.)

૫૦૪૪૦ ૯૪૨૮૭૩૪૪૦૨
૬૩૫૭૧૪૯૭૬૯

પલો્ટ નં. ૬૬૬/૨, 
સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

વસયુતારિ-૧ શ્ીમતી એસ. જી. આચહર ૫૦૪૪૬
વસયુતારિ-૨ શ્ી પી. કે. જોિી ૫૦૪૪૭
વસયુતારિ-૩ શ્ી એસ. જી. પ્ટેલ ૫૦૪૪૮
વસયુતારિ-૪ શ્ી કૃણાલ એિ. ઉપાધયાય ૫૫૯૬૯
આર.્ટી.આઈ. સેલ શ્ી ઉપેનદ્ર ઉપાધયાય ૫૦૪૧૩, ૫૦૪૧૪
એન.આર.આઈ. શ્ી બી. એન. મોદી ૫૦૪૭૮
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ગુજરાિ લોકાયુતિ કિેરી
સેકટર-૨૧ પોલીસ સટેશન સામે, સેકટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

જચસટસ રાજેશ એિ. શુક્લ
લોકાયયુક્ત

૫૬૬૬૭
૫૬૬૬૮

૫૫૭૫૫ (ફે.)

૨૯૭૦૪૨૪૪
૯૮૨૫૦૪૯૪૦૫

૧૫, ચનચતબાગ જજી્શ  
કો.ઓ. હાઉચસંગ સોસાય્ટી ચલ., 
ગયુજરાત હાઈકો્ટ્ટ પાછળ, સોલા, 
અમદાવાદ 

શ્ી બી. રી. સોની
રચજસટ્ાર

૫૬૬૬૯
૫૬૬૬૮

૨૯૭૦૧૧૪૯
૯૯૯૮૯૯૯૪૬૫

૧૧૦૨, રોયલ ગાડ્ટન, ્શાહીબાગ 
રેલવે ક્ોચસંગ પાસે, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

શ્ી એિ. કે. રાઠોર
સચિવ

૫૬૬૭૦ ૯3૭૪૦૮૫૨૦3 પલો્ટ નં. ૮૪/૧, સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૬

ગુજરાિ માચહિી આયોગ
બલલૉક નંબર-૧/૨, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

શ્ી રી. પી. ઠાકર
રાજય મયુખય માચહતી કચમ્શનર

૫૨૭૦૧
૫૨૮૨૯ (ફે.)

૩૩૨૫૬
૯૪૭૮૪૦૫૫૩૩

પલો્ટ નં. ૧૬૯૨/૨,  
સેક્ટર-૫/સી, ગાંધીનગર

gscic@gujarat.gov.in

શ્ી કે. જે. કુટ્ટી
રાજય મયુખય માચહતી કચમ્શનરના અંગત 
સચિવ

૫૨૭૦૧
૫૨૮૨૯ (ફે.)

૯૪૨૭૦૨૬૪૪૯ એમ.આઈ.જી.-૧૫૮, સેક્ટર-૨, 
કે.કે.નગર, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદgscic@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એમ. અધવયુડા
રાજય માચહતી કચમ્શનર

૫૭૩૧૫   ૨૯૮૮૪
૯૯૭૮૪૦૭૦૯૭

પલો્ટ નં. ૫૦૫,  
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

commi2-gic@gujarat.gov.in

શ્ી રમેશ કારીઆ
રાજય માચહતી કચમ્શનર

૫૫૭૫૮ ૮૨૦૦૭૧૫૭૦૨
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૦ 

પલો્ટ નં. ૯૯૨-એ/૨,  
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી ચવરેન્દ્ર પંડ્ા
રાજય માચહતી કચમ્શનર 

૫૨૭૦૨ ૨૬૭૨૭
૯૩૨૭૦૧૯૪૯૫

પલો્ટ નં. ૨૧૮/૨, 
ગાયત્ી મંરદર પાસે, 
સેક્ટર-૧/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી અમૃિ પટેલ
રાજય માચહતી કચમ્શનર

૫૫૭૭૯ ૩૩૭૫૦
૯૯૭૮૪૬૦૦૭

ડી-૧૮૦૨, ઈસકોન પલે્ટીનમ, 
એસ.પી. રીંગ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ

રાડા. સુભાષ સોની
રાજય માચહતી કચમ્શનર

૫૮૩૩૩ ૯૯૭૮૪૦૭૦૨૩ પલો્ટ નં. ૧૭૧, એ-૧, સેક્ટર-૭/સી, 
બગીિા પાસે, ગાંધીનગર

શ્ી બકુલ જાની
સચિવ

૫૨૯૬૬ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૪ પલો્ટ નં. ૧૧૬૭/૨, સવાચમનારાયણ 
મંરદરની બાજયુમા, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગરsec-gic@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. એમ. પટેલ
નાયબ સચિવ

૫૫૩૬૦ ૯૪૨૭૪૫૪૪૦૫ ૧૧, તરંગ સોસાય્ટી, અંકુર રોડ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદds-gic@gujarat.gov.in

શ્ી સી. રી. પટેલ
નાયબ સચિવ

૫૮૮૯૨ ૯૮૨૪૨૩૧૭૨૨ -

શ્ી બી. બી. સાધુ
સેક્શન અચધકારી (મહેકમ)

૫૨૮૨૭ ૬૩૫૫૭૬૮૩૬૮ બી-૩, રૂદ્રાક્ષ બંગલોઝ, ઉર્્ટનગર-૨ 
સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી બી. ટી. જાની
ચહસાબી અચધકારી

૫૨૮૨૮ ૯૯૭૮૯૨૦૬૦૩ ડી-૧ ્ટાઈપ ્ટાવર, ૭૦૨, સરકારી 
વસાહત, વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

શ્ી જી. વી. પટેલ
જનસંપક્ક અચધકારી

૫૭૩૧૪ ૯૮૨૪૦૬૮૯૦૦ ૨૭, તેજસ સોસાય્ટી 
િાંદલોડીયા રોડ, અમદાવાદ

ગુજરાિ જાહેર સેવા આયોગ
 સેકટર-૧૦/એ, છ રોર, છ-૩ સક્કલ પાસે, ગાંધીનગર

શ્ી દદનેશ દાસા
અધયક્ષ

૫૮૯૫૧ ૫૪૮૫૪ પલો્ટ નં. ૨૨૧, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. બી. શમાડા
અંગત સચિવ

૫૮૯૫૧
૫૮૪૦૦ (ફે.)

૯૮૯૮૧૩૪૫૨૪ -

ps2chairman-gpsc-ahd@gujarat.gov.in

કુમારી એસ. જે. ભગિ
અંગત મદદની્શ

૫૮૯૫૧ ૯૮૨૫૮૬3૯૧૪ -

સુશ્ી એસ. સી. કીકાિી
સભય

૫૮૯૫૩ ૯૯૭૮૪૦૬૯૬૫ ૮૦૧,  સમપ્ટણ ફલે્ટસ, 
ગયુલબાઈ ્ટેકરા, અમદાવાદ

શ્ી એન. રી. સોસા
સભય

૫૮૯૫૫ ૯૯૭૮૪૦૬૯૯૩ ખ-૪૦, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી રાજેશ શુક્લ
સભય

૫૮૯૫૭ ૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯ ૬૫૫, પંિ્શીલ પાક્ક,  
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગરrajeshpshukla@yahoo.com

શ્ી  કે. રી. લાખાિી, IAS
સચિવ 

૫૮૪૦૨
૫૮૯૫૯

૯૯૭૮૪૦૧૮૯૪ -

શ્ી એિ. જે. રાઠોર
પી. એસ. સેક્શન (સચિવ)

૫૮૯૫૯ ૯૮૯૮૧૮૮૮૭૧ -
ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી પી. આર. જોષી
સંયયુક્ત સચિવ

૫૮૯૬૧ ૯૮૨૫૦૪૩૩૪૨ ૨૫, ઈનદ્રરિસથ-૨, માણેકબાગ, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫

શ્ીમિી એ. આર. શાહ
સંયયુક્ત સચિવ

૫૮૯૬૨ ૯૪૨૮૩૦૪૮૨૯ સી/૧૦૧, ્શયુકન હાઈટસ, 
ચસ્ટી પલસ પાસે, 
ગાંધીનગર-અમદાવાદ રોડ, રાંદેસણ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. કે. ઠાકર
સંયયુક્ત સચિવ

૫૮૯૬૪ ૯૮૨૪૬૪૮૬૫૦ -
Js-2-gpsc@gujarat.gov.in

શ્ી સચિન પટ્ટવધડાન
સંયયુક્ત સચિવ

૫૮૯૬૫ ૯૮૨૫૮૫૨૫૮૪ બલૉક નં. ૧૧/૩, િ ્ટાઈપ,   
સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર

શ્ી ટી. એસ. સોની
સંયયુક્ત સચિવ

૫૮૯૬૬ ૯૯૨૫૦૦૩૮૭૦ -

શ્ી એસ. એમ. દાઉદકરીમ
નાયબ સચિવ

૫૮૯૭૩ ૯૮૨૪૦૯૫૩૯૪ -

શ્ી એલ. બી. સુ્ાર
નાયબ સચિવ

- ૯૪૨૭૦૧૭૯૮૮ -

શ્ી એમ. રી. પ્રજાપચિ
નાયબ સચિવ

૫૮૯૭૫ ૯૦૯૯૯૧૬૪૦૧ -

શ્ી એન. આર. વાલેકર
નાયબ સચિવ (ઈ.િા.)

૫૮૯૮૯ ૯૮૨૫૧૨૯૦૬૭ -

શ્ી આર. સી. મહેશ્વરી
નાયબ સચિવ (ઈ.િા.)

૫૮૯૮૬ ૯૪૨૭૦૪૭૭૪૪ -

શ્ી આર. એસ. િૌધરી
ચહસાબી અચધકારી

૫૮૯૭૭ ૯૮૭૯૯૫૫૧૨૩ -

શ્ી જી. કે. વાધવા
આઇ. ્ટી. મેનેજર 

૫૮૯૮૫ ૯૪૨૬૩૮૭૬૨૪ -

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

મહેકમ શ્ી એિ. એસ. ભાયાણી ૫૮૯૭૮
રચજસટ્ી - ૫૮૯૮૫

રાજય િૂંટિી આયોગ
બલલૉક નંબર-૯/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સંજય પ્રસાદ, IAS (Retd.)
રાજય િૂં્ટણી કચમ્શનર

૫૨૩૨૭
૫૨૮૮૮

૨૬૮૫૧૩૦૪
૯૯૭૮૪૦૬3૪૮

કે-૨૦૫, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

comm-sec@gujarat.gov.in

શ્ીમિી માયાબેન એસ. પટેલ
અંગત મદદની્શ

૫૨૩૨૭
૫૨૮૮૮

૨૪૬૭૧ પલો્ટ નં. ૧૦૬૯/૧,  
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મહેશ વી. જોશી, IAS (Retd.) 
સચિવ

૫૨૩૨૬
૫૨૧૪૯

૫૪૮૪૨
૯૯૭૮૪૦૫3૨૪

બલૉક નં. ૨૧૫, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

sec-sec@gujarat.gov.in

શ્ી બી. યુ. િૌધરી
અંગત મદદની્શ

૫૨૩૨૬
૫૨૧૪૯

૯૯૨૫૨૭૯૫૦૩ બલૉક નં. ૧૬૮/૧, “ િ” ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી એ. એ. રામાનુજ, IAS
સંયયુક્ત કચમ્શનર

૫૨૧૪૬ ૯૦૯૯3૯૨૫૨3 પલો્ટ નં. ૧૪૯૫/૧,  
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગર

શ્ી જે. એન. પંડ્ા
અંગત મદદની્શ

૫૨૩૦૫ ૯૯૦૯૧૫૮૪૮૧ બલૉક નં ૪/૪૪, પારીર્ત ફલે્ટ, 
સેક્ટર-૧૩/બી, ગાંધીનગર

શ્ી આર. જે. ખરારી
ઉપસચિવ

૫૨૧૪૭ ૯૪૨૭૩૦૨૬૦૪ પલો્ટ નં ૫૨૮/૨,  
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

શ્ી ધમમેન્દ્ર આર. મોદી
કાયદા અચધકારી

૫૧૨૪૧ ૯૯૯૮૦૩૦૫૧૩ ૨૦૬૦. ઘાંિી પોળ, રદલહી િકલા, 
અમદાવાદ

શ્ી રી. બી. મોરીયા
ચહસાબી અચધકારી

૫૨૧૫૦ ૯૮૨૪૦૦૦૩૬૦ બલૉક નં. ૨૭/૫, સેક્ટર-૨૩,  
છ ્ટાઈપ, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. એસ. રાઠોર
મદદની્શ િૂં્ટણી કચમ્શનર, કેનદ્ર 

૫૭૪૨૫ ૯૯૦૯૯૫૫૬૦૫ બલૉક નં. ૬૫/૩, િ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર

શ્ી વી. સી. સોલંકી
મદદની્શ િૂં્ટણી કચમ્શનર, યયુ.૧/૨  

૫૨૦૭૨ ૮૧૪૦૦૭૬૭૮૨ ૨, જય બંગલોઝ, મહેસાણા

સુશ્ી કાનન યુ. શાહ
મદદની્શ િૂં્ટણી કચમ્શનર, યયુ.૩/૪

૫૨૦૭૩ ૯૬૦૧૨૬૮૦૩૩ બી-૧૭, રિચસધધ એપા્ટ્ટમેન્ટ, યોગા 
નસ્ટરી પાછળ, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ

શ્ી એમ. રી. પટેલ
મદદની્શ િૂં્ટણી કચમ્શનર, યયુ.૫/૬

૫૮૪૯૮ ૯૯૭૮૫૪૭૯૫૧ પલો્ટ નં. ૧૦૫૩/૨,  
સેક્ટર-૧૩/સી, ગાંધીનગર

શ્ી આઈ. રી. ચનનામા
મદદની્શ િૂં્ટણી કચમ્શનર, યયુ.૭/૮

૫૮૭૦૯ ૯૪૨૮૯૧૪૮૮૫ પલો્ટ નં. ૨૪૦, ઉર્્ટનગર-૨, રાંદેસણ 
તા. ગાંધીનગર, ચજ. ગાંધીનગર

ખાિાકીય િપાસના ખાસ અચધકારીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૨, રી-૧, ત્ીજો/િો્ો માળ, કમડાયોગી ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી પી. આઈ. સુ્ાર
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અચધકારી

૫૩૩૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૮૭૯ પલો્ટ નં. ૧૨૫૭/૧, સેક્ટર-૬/ડી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

શ્ી એસ. કે. પંડ્ા, IAS (Retd.)
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અચધકારી

૫૪૫૮૫ ૯૦૯૯૨૪૦૪૬૧ પલો્ટ નં. ૯૭૦/૧, સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

શ્ી કે. બી. ભટ્ટ, IAS (Retd.)
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અચધકારી

૫૩૩૬૪ ૯૯૭૯૮૮૫૨૫૫ ૧, શ્ેયસ બંગલો, શ્ેયસ ફાઉનડે્શન 
બાજયુમાં, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. એ. શાહ, IAS (Retd.)
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અચધકારી

૫૪૫૨૩ ૯૯૭૮૪૪૦૮૦૬ ૭, અચભલાિા, સાગર સંગીત  
ફલે્ટ-૨ની પાછળ, 
સોલા ગામ નજીક, અમદાવાદ-૬૦

શ્ી બી. આર. સાવલીયા
સેક્શન અચધકારી 

૫૩૫૨૦ ૯૯૯૮૦૬૫૭૦૦ સીએફએફ-૧, સનપાવર 
કો-ઓપ હા. સોસાય્ટી, મેમનગર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨

શ્ી રી. એ. ચત્વેદી
પીએ ્ટયુ એસઓડીઈ(વ)

૫૩૩૫૨ ૯૬૨૪૯૪૬૪૧૮ પલો્ટ નં. ૪૬૩/૧, ઈંદ્રરિસથ સોસાય્ટી,  
સેક્ટર-૨૨, ઘ-૬ પાસે,  
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૨

શ્ી જે. વી. રાવલ
પીએ ્ટયુ એસઓડીઈ

૫૩૩૫૧ ૯૮૯૮૦૦૭૫૪૩ બલૉક નં. ૧૮/૧, છ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭

ગુજરાિ મુલકી સેવા ચરિબયુનલ 
બલલૉક નંબર-૧/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી રાજ ગોપાલ, IAS (Retd.)
અધયક્ષ 

૫૩૭૭૨
૫૩૭૭૩

૫૩૭૬૨(ફે.) 

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૨ ૧૦૪, કલહાર એકઝો્ટીકા, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ સામે સોલા, 
અમદાવાદ 

presidentgcst@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એન. જોષી
સભય

૫૩૭૬૧ ૯૮૨૫૪૨૦૧૧૧ એ/૨૦૩, આકૃચત ગ્રીનઝ, 
અમદાવાદanjoshi57@gmail.com

શ્ી એિ. આર. સુ્ાર
સભય 

૫૩૭૬૦ ૯૯૭૮૪૩૨૧૬૦ પલો્ટ નં. ૧૭૦/૨, સેક્ટર-૭, 
ગાંધીનગર member1- gcst@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એિ. ઓઝા
સભય

૫૩૭૭૬ ૯૪૨૮૭૪૮૫૯૯ જે-૧૦૩, ચસલવર ગાડ્ટનીયા, ગોતા 
ચરિજ પાસે, હો્ટેલ પલે્ટ રેસ્ટોરન્ટની 
પાછળ, ગોતા, અમદાવાદsh_oza123@yahoo.co.in

શ્ી એન. એલ. પુજારા, IAS (Retd.)
સચિવ

૫૩૭૬૩
૫૭૧૨૩

૯૮૨૫૦૨૪૬૮૦ પલો્ટ નં. ૧૬૨૧/૧,  
સેક્ટર પ-સી, ગાંધીનગર 

sec-gcst@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એ. વાઘેલા
સેક્શન અચધકારી અપીલ-૧ ્શાખા 

૫૩૭૬૮ ૭૯૯૦૮૩૩૮૨૪ પલો્ટ નં. ૮૨૯/૨, સેક્ટર ૪-સી, 
ગાંધીનગર

સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સંસ્ા (સપીપા)
ઈસરો સામે, સેટેલાઈટ રોર, અમદાવાદ, ગુજરાિ-૩૮૦૦૧૫

શ્ીમિી અનુરાધા મલ્લ, IAS
મહાચનદે્શક

૨૯૭૦૩૭૦૫ ૯૯૭૮૪૦૫૩૬૭ બંગલા નં-૨૮, ચસનીયર પોચલસ 
ઓરફસસ્ટ મેસની સામે, ડફનાળા િાર 
રસતા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદdg-spipa@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જી. એિ. ખાન
નાયબ મહાચનદે્શક

૨૯૭૦૩૭૦૪ ૯૯૦૯૯૯૫૪૪૭૭ ૨૩, રાજદાના સોસાય્ટી, 
એસસાર પેટ્ોલ પંપની પાછળ,  
સરખેજ–જયુહાપયુરા રોડ, અમદાવાદ  dydg-spipamain@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ઋિા એસ. ભટ્ટ
નોલેજ મેનેજર

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૮ ૨૬,૨૭,૨૮/૧ વલ્ભાિાય્ટ સોસાય્ટી, 
જીવરાજપાક્ક, અમદાવાદ

gcgg-spipa@gujarat.gov.in
શ્ીમિી ઋિા એસ. ભટ્ટ
નાયબ ચનયામક (કોરપયયુ્ટર) 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૬

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૮ ૨૬,૨૭,૨૮/૧ વલ્ભાિાય્ટ સોસાય્ટી, 
જીવરાજપાક્ક, અમદાવાદ

dydir-com-spipa@gujarat.gov.in
શ્ીમિી શબાના કુરેશી
સંયયુક્ત ચનયામક (સ્ટડી)  

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૭

૯૯૭૮૪૪૫૩૯૯ ૧૦, ્શાચમયાના સોસાય્ટી,  
અલ-ફારૂક સોસાય્ટીની સામે, 
જયુહાપયુરા, વેજલપયુર રોડ, અમદાવાદjd-spipa@gujarat.gov.in

શ્ી અજય પટેલ
નાયબ ચનયામક (ચહસાબ) 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૦૬

૯૯૭૮૪૦૭૮૩૧ ડી-૨, ચ્શવધારા એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
્શીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ

dydir-ac-spipa@gujarat.gov.in
શ્ી રી. એસ. શમાડા 
નાયબ ચનયામક (મહેસૂલ) 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૦

૮૧૬૦૪૯૫૮૭૦ ડી-૧/૫, હીરાકુંજ ફલે્ટસ,  
પાણીની ્ટાંકી પાસે,  
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદdydir-rev-spipa@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એસ. શમાડા 
મેનેજમેન્ટ કનસલ્ટન્ટ 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૦

૮૧૬૦૪૯૫૮૭૦ ડી-૧/૫, હીરાકુંજ ફલેટસ,  
પાણીની ્ટાંકી પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદmc.spipa@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એસ. શમાડા 
નાયબ ચનયામક (આયોજન) 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૦

૮૧૬૦૪૯૫૮૭૦ ડી-૧/૫, હીરાકુંજ ફલે્ટસ,  
પાણીની ્ટાંકી પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદdydir-pl-spipa@gujarat.gov.in

શ્ી સી. બી. પરમાર 
નાયબ ચનયામક (પરીક્ષા) 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૨

 ૮૧૨૮૯૨૩૬૫૧ બલૉક નં. ૧૪૪/૭, ‘િ’ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર 

dd-exam-spipa@gujarat.gov.in

કુ. આરિી ઉપાધયાય 
મહાચનદદે્શકના રહસય સચિવ/નાયબ 
મહાચનદદે્શકના અંગત મદદની્શ 

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૦૨/૨૦૪

૯૯૭૮૪૪૧૫૧૮ ૫, સમતા રો-હાઉસ, સ્ટાર બર્ર, 
સોમેશ્વર કોરપલેક્ષ-૨ પાસે, જોધપયુર િાર 
રસતા, સે્ટેલાઈ્ટ રોડ, અમદાવાદ

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા અચધકારીનું નામ ફોન નં.

મહેકમ કુ. જે. આર. ગોહેલ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૨૨ 
ગયુડ ગવન્ટનસ કુ. જે. આર. ગોહેલ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૦૧
સ્ટડી ્શાખા/હોસ્ટેલ  શ્ીમતી પી. એ.્શાહ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૦૮ 
સં્શોધન શ્ી સમીર ગોચહલ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૦૯ 
લાયરિેરી કુ. એસ. ડી. રાજપૂત ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૩૦ 
ચહસાબી શ્ી ચજજ્ે્શ પ્ટેલ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૧૪ 
ઈડીપી શ્ીમતી ્ટી. એિ. ્શાહ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૨૮ 
પરીક્ષા શ્ીમતી ્ટી. એિ. ્શાહ ૨૬૯૧૯૯૦૦  Ext. no  ૧૪૩ 
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પ્રાદેચશક િાલીમ કેન્દ્ર, અમદાવાદ
સફલ પ્રલેયુરની સામે, અશ્વરાજ બગંલોઝ પાછળ, કોપગોરેટ રોર, પ્રહલાદનગર ગારડાન પાસ,ે પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી શબાના કુરેશી
નાયબ ચનયામક

૨૯૭૦૮૪૩૯
૨૯૭૦૧૭૪૦ (ફે.)

- ૧૦, ્શાચમયાના સોસાય્ટી, અલ-ફારૂક 
સોસાય્ટીની સામે, જયુહાપયુરા,  
વેજલપયુર રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫

સચિવાલય િાલીમ કેન્દ્ર, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૧૬/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર 

શ્ી એિ. જી. મોદી
નાયબ ચનયામક 

૫૩૮૫૦
૫૩૮૫૧ 

૫૦૮૪૯ (ફે.)

૯૪૨૭૦૧૪૩૨૭ પલો્ટ નં. ૭૨૪/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર 

ds-spipa-gnr@gujarat.gov.in

પ્રાદેચશક િાલીમ કેન્દ્ર,વરોદરા
પાંિમો માળ, વુરા ભવન, કારેલીબાગ રોર, વરોદરા-૩૯૦૦૧૮

શ્ીમિી એિ. આર. શારરા
નાયબ ચનયામક

૦૨૬૫-૨૪૮૯૭૨૪
૨૪૮૦૮૮૫ (ફે.)

 ૯૯૭૮૪૪૧૫૨૫ ૧૦૧, કલ્શ એપા્ટ્ટમેન્ટ, ઘં્ટાકણ્ટ જૈન 
મંરદરની પાસે, માંજલપયુર મેઈન રોડ, 
માંજલપયુર, વડોદરા- ૩૯૦૦૧૧spipa-vado@gujarat.gov.in

પ્રાદેચશક િાલીમ કેન્દ્ર, સુરિ
મચિરત્ન પાક્ક સોસાયટીની સામે, ગુજરાિ ગેસ કંપની રોર, અરાજિ, સુરિ

સુશ્ી શોભના વમાડા
નાયબ ચનયામક 

૦૨૬૧-૨૭૩૨૦૩૩ ૯૯૭૮૮૧૪૦૨૭ એ-૫૫, સારથી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ગેબન્શાપીર, ઇસનપયુર વ્ટવા રોડ, 
અમદાવાદdd-spipa-sur@gujarat.gov.in

પ્રાદેચશક િાલીમ કેન્દ્ર, મહેસાિા
બલલૉક નંબર-૨, ત્ીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાિા

શ્ી સી. બી. પરમાર 
નાયબ ચનયામક 

૦૨૭૬૨-૨૨૧૩૨૬
૨૨૧૩૨૬ (ફે.)

૮૧૨૮૯૨૩૬૫૧ બલૉક નં. ૧૪૪/૭, ‘િ’ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર 

dd-spipa-meh@gujarat.gov.in

પ્રાદેચશક િાલીમ કેન્દ્ર, રાજકોટ
રેદરયો કલૉલોની પાસે, બજરંગવારીના ખૂિા ઉપર, જામનગર રોર, રાજકોટ

શ્ી શૈલેષ સગપદરયા
નાયબ ચનયામક 

૦૨૮૧-૨૪૪૭૭૧૦
૨૪૪૭૭૧૦ (ફે.)

૯૮૯૮૭૯૫૧૯૮ “અચનદદે્શ” એ-૩૬,  આલાપ રોયલ 
પામ, મવડી ગામ પાસે,
રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૪dd-spipa-raj@gujarat.gov.in
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ગુજરાિ ગૌિ સેવા પસંદગી મંરળ
બલલૉક નંબર-૨, પ્ર્મ માળ, કમડાયોગી ભવન, ચનમાડાિ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચસિભાઈ વોરા
અધયક્ષ 

૫૩૬૩૧
૫૬૩૩૨(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૫ ૧૦, િરોતર પ્ટેલ સોસાય્ટી, 
મચણનગર, અમદાવાદ

chairmangsssb@gmail.com

શ્ી એસ. આર. ઐયર
સભય 

૫૬૩૩૧ ૨૭૪૭૫૬૧૪ 
૯૮૨૫૦૨૮૬૪૫

૬, સન બંગલો, નેચમનાથ સોસાય્ટી સામે, 
યયુગાનડા પાક્ક પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ

membergsssb@gmail.com

શ્ી એિ. આર. મોદી
સચિવ 

૫૩૬૩૦ ૯૯૭૮૪૪૧૫૧૧ -
secgsspm@gujarat.gov.in

શ્ી સુરેશ જી. જાવલ
નાયબ સચિવ (મહેકમ)

૫૩૬૨૧ ૯૮૨૪૪૧૧૨૪૪ પલો્ટ નં. ૨૫૧/૨,  
સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગરdysec3gsspm@gmail.com

શ્ી એ. બી. ગોચહલ
નાયબ સચિવ (ખાતાકીય પરીક્ષા)

૫૩૬૨૨ ૪૦૩૦૯ 
૯૮૭૯૭૯૨૪૩૧

પલો્ટ નં. ૧૦૬૩/૨,  
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

aniruddha1957@yahoo.com

શ્ી એિ. બી. જાની
નાયબ સચિવ (તાંચત્ક પરીક્ષા)

૫૩૬૨૮ ૯૮૯૮૩૪૯૬૮૧ -

શ્ી રી. એન. ગામીિ
નાયબ સચિવ (તાંચત્ક પરીક્ષા)

૫૩૬૩૨ ૯૮૯૮૫૪૭૨૫૧ બલૉક નં. ૧૪૩/૩, ’િ’્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગરdngmt73@yahoo.in

શ્ી સુરેશ. જી. જાવલ
નાયબ સચિવ (પરીક્ષા)

 ૫૭૩૦૪ ૯૮૨૪૪૧૧૨૪૪ પલો્ટ નં. ૨૫૧/૨,  
સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગરds-exam2-gsssb@gujarat.govt.in

શ્ી આર. જે. સોલંકી
નાયબ સચિવ (પરીક્ષા)

 ૫૩૬૨૫ ૯૯૦૯૧૫૮૮૭૫ બલૉક નં. ૧૦૪/૨, ’િ’્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગરds-exam-gsssb@gujarat.govt.in

શ્ી કે. આર. પરમાર
નાયબ ચનયામક (ચહસાબ)

 ૫૩૬૨૩ ૯૪૨૭૬૦૯૪૬૧ પલો્ટ નં. ૧૩૨૫/૧,  
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગરgogsssb@gmail.com

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

ક (મહેકમ) શ્ી  ચહતે્શ પા્ટડીયા ૫૩૩૬૮
ખ (ચબન તાંચત્ક વગ્ટ-૩ સંવગ્ટની સીધી ભરતીની 
કામગીરી)  

શ્ી કે. કે. પ્ટેલ
શ્ી રદને્શ ગામેતી
શ્ી રાકે્શ િરૌધરી
શ્ી એમ. જે. મહેતા

૫૩૬૨૭

ખ-૧ (તાંચત્ક વગ્ટ-૩ સંવગ્ટની સીધી ભરતીની 
કામગીરી)  

શ્ી કૃણાલ ગામીત ૫૬૩૩૦

ગ (ખાતાકીય પરીક્ષા) શ્ી પી. જી. બારીયા ૫૩૬૨૬
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ગુજરાિ રાજય ચબન-ચનવાસી ગુજરાિી ÕþìÖWÌëÞ
બલલૉક નંબર-૧૬/૩, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૧

Website: www.nri.gujarat.gov.in  Email: nrgfoundation@yahoo.co.in

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ધનંજય દદ્વેદી, IAS
અધયક્ષ 

૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૮

૪૭૧૬૨
૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

બંગલા નં. ૪૧, ખ –્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

શ્ી પી. વી. અંિાિી
ચનયામક

૩૮૨૮૦
૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૪ 

- સી-૫૦૧, રિમયુખ એલીચઝયમ, 
રિમયુખ ચઝયોની પાસે, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી પી. રી. માનસાિા 
મેનેજર  

૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૬

૭૫૭૪૮૯૮૭૫૭ એ-૧૦૨, અથ્ટ અરીમા, 
એસ.પી.રીંગ રોડ, અમદાવાદ 

શ્ી ઉતસવ આર. ભટ્ટ
મામલતદાર 

૩૮૨૭૮ ૭૫૭૪૮૯૮૭૫૦ સી-૧૦૪, ર્ટવોલી, 
ગોદરેજ ગાડ્ટન ચસ્ટી, જગતપયુર, 
અમદાવાદ 

ચનવાસી આયુતિશ્ીની કિેરી
ગુજરાિ ભવન, ૧૧, કૌદટલય માગડા, િાિકયપુરી, ગુજરાિ સરકાર, નવી દદલહી-૧૧૦૦૨૧

શ્ીમિી આરિી કંવર, IAS
ચનવાસી આયયુક્ત

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૧  
૪૬૨૭૮૭૦૪

૦૧૧-૨૧૬૧૦૭૯૧ 
૯૯૯૯૯૭૮૦૦૧ 
૯૯૭૮૪૦૭૮૮૮

ડી-૧/૧૭, સતય માગ્ટ, 
િાણકયપયુરી, 
નવી રદલહી-૧૧૦૦૨૧

rcgujarat@yahoo.co.in

શ્ી ચનલેશ શુક્લ
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૭ ૦૧૧-૪૬૨૭3૨૧૧
૯૯૫3૭૧૦૦૨૫

એ-૧૨, ગયુજરાત ભવન સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટર, 
૧૧, કરૌ્ટીલય માગ્ટ,  
નવી રદલહી-૧૧૦૦૨૧neellio@gmail.com

શ્ી ચિરાગ વયાસ
સહાયક ચનવાસી આયયુક્ત (ઈ.િા.)

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૮ ૯૯૫3૭૧૦૦૨૬ એ-૧૦, ગયુજરાત ભવન સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટર, 
૧૧, કરૌ્ટીલય માગ્ટ, 
િાણકયપયુરી,  
નવી રદલહી-૧૧૦૦૨૧

vyaschirag@gmail.com

કેપટન પ્રશાંિ ચસંગ
મયુખય વહીવ્ટી અચધકારી

૦૧૧-૪૬૨૭3૨૦૯ 
૪૬૨૭3૨૦૦

૯૮૧૮૬3૪૪૨૬ ડી-૨/૨૩, પંડારા રોડ,  
નવી રદલહી-૧૧૦૦૨૧

cao-rco-delhi@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

લાયઝન, રિો્ટોકોલ, વાહનવયવહાર, વહીવ્ટ, ચહસાબો (ડીડીઓ) - ૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૮
મહેકમ અને સ્ટોસ્ટ - ૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૧3
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ચતજોરી શ્ી પી. સી. તલવાર ૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૧૦
સાંસદ એકમ ઓરફસર ઓન સપેચ્શયલ ડ્યુ્ટી ૦૧૧-૪૬૨૭3૨૧૯
ગયુજરાત ભવન સહાયક મેનેજસ્ટ ૦૧૧-૪૬૨૭3૨૦૦

૦૧૧-૪૬૨૭3૨૨૧
૦૧૧-૪૬૨૭3૨૦૪

ગુજરાિ રાજય હજ સચમચિ
બલલૉક નંબર-૮/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

અધયક્ષ ૫૦૯૮૭
૫૦૪૬૦
૫૪૨૬૫

- -

શ્ી આર. આર. મનસુરી
સચિવ

૫૦૯૮૭ ૯૯૨૫૬૧૪૫૧૦ બલૉક નં. ૧૨૦/૧, િ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર hajcommitteegujarat@yahoo.com

શ્ી કૌશલ જે. દવે
અંગત મદદની્શ

૫૦૯૮૭ ૯૭૩૭૨૩૭૦૦૩ પલો્ટ નં. ૫૩૪/૧, સેક્ટર નં. ૪/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. કે. ચસદ્ીકી
સેક્શન અચધકારી

૫૪૨૬૫
૫૦૯૮૭

૯૮૨૫૦૪૩૦૬૭ ૨૬/એ, રિાિીન સોસાય્ટી,  
જયુહાપયુરા, અમદાવાદ

અ્ડાશાસત્ અને આંકરાશાસત્ ચનયામકની કિેરી
સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. એસ. સુ્ાર
ચનયામક

૫૨૯૩૦  ૯૯૨૫૪૦૫૦૫૩ ૫૬-રાજપથ સોસાય્ટી, 
સરગાસણ ક્ોસ રોડ, ્શયુકન 
ચવલાસ ફલે્ટની પાસે, ખ રોડ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬dirdes@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આર. પંડ્ા
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૮૧૮  ૯3૭૭૨૯૮૬૨૦ એમ ૫/૨૨૧૯૦, ્શાસત્ીનગર,
અંકુર રોડ, નારણપયુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩jdsapdes@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. ગંભીર
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૪૯૯  ૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮ જી-૨૮૪/૫, સરકારી આવાસ,  
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગરraam.gambhir@gmail.com

jdgcc1@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. બી. પંડ્ા
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૯૫૫  ૯૪૨૭૦૨૭૨૬૪ ૧૦,ગરૌતમ ચવહાર સોસાય્ટી,
હો્ટેલ ફોર્યયુન લેનડમાક્ક પાસે,
ઉસમાનપયુરા, અમદાવાદmannpandya@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એ. િૌહાિ
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૮૫૪૧ ૯૯૦૯૫૩૭૩૭૫ સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગરdilipsinhc@yahoo.com

શ્ી એિ. કે. શુક્લ
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૫૫૪ ૯૪૨૭૬૦૪૫૯૫ ૧૦૦૪/૨, ચ્શવકૃપા, 
સેક્ટર-૭/સી, 
ગાંધીનગરjd-des-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એ. ગોચહલ
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૭૦૪  ૯૪૨૮૬૩૮૩૮૩ બલૉક નં ૫૪/૩, ગ-૧ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

bagohil60@gmail.com

શ્ી એ. વી. િાંપાનેરી 
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૯૩૦ ૯૬૬૨૪૩૯૪૪૦ ૩૪, ચ્શવાચ્શિ રેસીડેનસી, 
ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ, 
રાંદેસણ, ગાંધીનગર

jdnssdes@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એમ. કાપરીયા
નાયબ ચનયામક

૫૮૫૪૨  ૯૪૨૭૦ ૩૦૯૭૫ ૧૩૦, સહકાર કૉલોની, 
સેક્ટર-૨૫, 
ગાંધીનગરdd-cpl-des@gujarat.gov.in

શ્ી એ. બી. ગોચહલ
નાયબ ચનયામક

૫૨૮૬૩ ૯૪૨૮૬૩૮૩૬૩ ૬૮/૪, ઘ-્ટાઈપ 
ગવમવેન્ટ કવા્ટસ્ટ, 
સેક્ટર-૨૩, 
ગાંધીનગર

ab_gohil@ymail.com 
ddadmdes@gujarat.gov.in

શ્ી હાદદડાક ખાિદર
નાયબ ચનયામક

૫૨૮૪૫ ૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫ ૬૮/૩, ઘ-્ટાઈપ કવા્ટસ્ટ, 
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

hardikkhandar@gmail.com

શ્ી એમ. બી. ગામીિ
નાયબ ચનયામક

૫૨૮૩૮  ૯૮૭૯૧ ૩૮૮૧૩ બલૉક નં. ૩૧/૨, ‘ઘ’ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગરmanishgamit13@gmail.com

શ્ી એફ. જી. વહોરા
નાયબ ચનયામક

૫૫૭૩૬ - પલો્ટ નં. ૧૩૯૪/૨, 
સેક્ટર-૨ બી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭fgvahora@yahoo.com

શ્ી કે. એિ. રાવલ
નાયબ ચનયામક

૫૨૮૮૨ ૯૪૨૭૦ ૩૧૧૦૫ ડી-૧૦૩, સતયમેવ રીવેરા, 
ધોળેશ્વર મહાદેવની પાસે,  
ગીફ્ટ ચસ્ટી રોડ, રાંદેસણ, 
ગાંધીનગરkraval.dd@gmail.com

શ્ી વી. બી. વેદી
નાયબ ચનયામક

૫૨૭૧૧ ૯૯૭૮૪૦૫૪૫૮ ૨૨, જગન્નાથ મંરદરની િાલી, 
જમાલપયુર દરવાર્ બહાર, 
જમાલપયુર, અમદાવાદkraval.dd@gmail.com
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ચનયામકશ્ી, મૂલયાંકનનું કાયાડાલય
સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. રાકેશ. આર. પંડ્ા
ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૨૮૬૧ ૯૩૭૭૨૯૮૬૨૦ એમ.એસ./૧૨/૯૦, 
્શાસત્ીનગર, અંકુર રોડ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૧૩direvl@guj.gov.in

શ્ી એસ. એસ. પાંરે
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૨૮૭૮ ૯૩૭૫૮૦૧૬૦૩ ૫, ચવષણયુહરી એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
૧૮ પયુષપકુંજ સોસાય્ટી,  
કાંકરરયા, મચણનગર, અમદાવાદjdevl@guj.gov.in

શ્ી પી. બી. પટિી
નાયબ ચનયામક

૫૨૮૬૫ ૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪ ૧૦, બોરડીવ્ટનગર સોસાય્ટી, 
મીઠાપાણીના દરવાર્ પાસે,  
સરસપયુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮poonambhaipatani@gmail.com

શ્ી આર. એ. પાઠક
નાયબ ચનયામક

૫૨૮૭૭ ૯૪૨૭૦૫૦૧૩૭ ૧૧, શયામસયુંદર સોસાય્ટી, 
પંિદેવ મંરદર પાસે, કમ્ટિારીનગર, 
ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ ddevl3@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. પરમાર
સં્શોધન અચધકારી

૫૨૮૫૭ ૭૬૦૦૦૫૦૬૭૨ પલો્ટ નં. ૧૧૮/૧, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬ddevl2@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એસ. શાહ
સં્શોધન અચધકારી

૫૫૬૪૫ ૯૮૨૫૬૧૦૧૩૧ ૩/૧૫, પરરમલ એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
સેક્ટર-૭ બી, ગાંધીનગરshah.manish12@yahoo.in

શ્ી આર. બી. જરૂ
સં્શોધન અચધકારી

- ૯૫૮૬૧૧૩૬૧૯ પલો્ટ નં. ૧૨૯/૨, સેક્ટર-૧/બી,
ગાયત્ી મંરદરની બાજયુમાં,
ગાંધીનગર - ૩૮૦૦૦૧rajeshjaru11@gmail.com

ગુજરાિ સામાચજક આંિરમાળખાકીય ચવકાસ સોસાયટી (GSIDS)                              
અ્ડાશાસત્ અને આંકરાશાસત્ કંપાઉન્ર, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. એસ. સુ્ાર
ચનયામક અને સભય સચિવ (ઈ.િા.)

૫૭૧૭૫ ૯૯૨૫૪૦૫૦૫૩ ૫૬, રાજપથ બંગલોઝ કો.ઓ.પો.હા. 
સો.ચલ., સરગાસણ, ખ-૦, ગાંધીનગરdir-hd@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એસ. લેઉવા
નાયબ ચનયામક

૫૭૧૭૬ ૯૮૨૫૫૦૪૫૯૦ ૧૪, માધવ ચવલા,  
સંગાથ પો્શની બાજયુમાં,  
િાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪dy-di-hd@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એન. પરસાલા
સં્શોધન અચધકારી

૫૭૧૮૮ ૯૯૭૯૨૩૨૦૫૩ ૪૯૩/૨, ગોકુલ સોસાય્ટી,  
સેક્ટર-૮-બી, ગાંધીનગરro1-hd@gujarat.gov.in

શ્ી જી. આર. ગામીિ
સં્શોધન અચધકારી

૫૭૪૦૬ ૯૯૭૮૧૪૬૦૪૬ બલૉક નં. ૧૦૮/૧, િ,  
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગરgirishbhair8@gmail.com
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બલલૉક નંબર-૧૪/૫, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મોહમમદ શાચહદ, IAS
સચિવ

૫૧૧૬૩ ૯૯૭૮૪૦૭૨૯૮ કે-૮, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરsecfcs@gujarat.gov.in

શ્ી સી. બી. િુરાસમા
સચિવશ્ીના અંગત સચિવ

૫૧૧૬૪ ૯૮૯૮૫૭૬૪૨૫ પલો્ટ નં. ૧૧૬/એ-૨, સેક્ટર-૭/સી, 
ગાંધીનગરpa2secfcs@gujarat.gov.in

શ્ી પંકજ પંિાલ
નાયબ સચિવ (ગ્રા. બા.)

૫૧૧૬૭ ૯૯૭૮૪૦૬૮૫૭ પલો્ટ નં. ૭૭૦/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરds-ca-fcs@gujarat.gov.in

કુ. તૃચતિ એસ. િૌહાિ
અંગત મદદની્શ

૫૨૬૪૧ ૯૬૦૧૨૫૯૪૫૩ પલો્ટ નં. ૧૦૭૫/૨, સેક્ટર-૬/સી,  
ગાંધીનગર

શ્ીમિી એન. કે. પટેલ
નાયબ સચિવ (પી.ડી.એસ.)

૫૧૧૭૧ ૯૯૭૮૪૦૯૭૧૮ પલો્ટ નં. ૭૨૫/૨, સેક્ટર-૧૩/એ, 
ગાંધીનગરds-pds-fcs@gujarat.gov.in

શ્ી સી. એિ. િૌહાિ
અંગત મદદની્શ

૫૧૧૭૨ ૯૪૨૬૪૮૪૦૬૫ બલૉક નં૧૧/૨૦૩, SKVP સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર

શ્ી અિલ સોની
ઉપસચિવ (બજે્ટ)

૫૪૮૦૯ ૬૩૫૭૧૪૯૮૩૨ પલો્ટ નં. ૨૩૫/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગરus-budget-fcs@gujarat.gov.in

શ્ી દકશોરકુમાર એસ. રાિા
ઉપસચિવ

૫૧૧૭૯ ૬૩૫૭૧૪૯૮૩૧ પલો્ટ નં. ૧૨૭૨, એ-૨, સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગરus-pds-fcs@gujarat.gov.in

શ્ી વી. રી. ર્વી
ઉપસચિવ (ગ્રા. બા.)

૫૧૧૭૪ ૯૪૨૭૩૧૧૮૨૩ પલો્ટ નં. ૪૮૬/૨, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર

શાખાનું નામ સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
અ
(ખાતાનાં વડાની કિેરીનયું મહેકમ)

કુ. ડી. એિ. ્શાહ
soa-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૧

બ 
(પેટ્ોચલયમ એનડ ઈ.સી.એક્ટ)

ડો. કે. કે. વયાસ
sob-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૨

ક 
(ર્હેર ચવતરણ વયવસથા)

શ્ીમતી ચવભૂતી પરમાર
so-c-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૫

ક-૧ 
(એનએફએસએ)

ચનલોફરબાનયુ જી. ચસપાઇ
so-c1-fcs@gujarat.gov.in

૫૪૫૭૬

ડ 
(ગ્રાહક સયુરક્ષા અને તોલમાપ)

કુ. ડી. જે. િરૌધરી
sod-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૦

ઈ  
(સંકલન)

શ્ી એન. એિ. ઠક્કર
soe-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૭



અન્ન, નાગરિક પુિવઠા અને ગ્ાહકોની બાબતોનો વવભાગ 

66

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

શાખાનું નામ સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ફ 
(મેહકમ)

શ્ી આર. કે. પ્ટેલ
sof-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૬

બજે્ટ શ્ી આર. જી. ્શાહ
sobud-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૮૯

અપીલ કુ. ડી. જે. િરૌધરી
so-appeal-fcs@gujarat.gov.in

૫૧૧૭૩

રોકડ શ્ી જે. ડી. પરીખ (કે્શા) (ઈ.િા.) ૫૧૧૯૦
રચજસટ્ી શ્ી બી. જી. દેસાઇ (રચજસટ્ી) (ઈ.િા.) ૫૧૧૬૦

ચનયામકશ્ી, અન્ન અને નાગદરક પુરવઠાની કિેરી 
બલલૉક નંબર-૧૪/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી િુષાર એમ. ધોળકીયા, IAS
ચનયામક

૫૧૧૭૦ ૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫ ખ-૨૨૯, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરdire-cs-fcs@gujarat.gov.in

શ્ી પી. ટી. સાધુ
સંયયુકત ચનયામક

૫૧૧૬૮ ૭૯૯૦૦૧૦૮૨૫ એ-૪૦૨, સમૃધધ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ફકૂ્ટબોલ ગ્રાઉનડ, કાંકરીયા, 
અમદાવાદbc-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ીમિી સોનલ એ. સોનાિી
મદદની્શ ચનયામક 
(વહીવ્ટ/ મહેકમ/રચજસટ્ી) 

૫૪૮૦૭ ૯૯૭૮૪૨૩૩૯૯ ૩૦૪-બી, સનફલાવર હાઈ્ટસ, 
રાયસણ, પેટ્ોલપંપ સામે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

adadm-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી મેહુલકુમાર બી. ભોજક 
મદદની્શ ચનયામક (આઇ.્ટી.)

bc-dfcs@gujarat.gov.in પલો્ટ નં. ૩૬૭/૨, 
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગરadit-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એ. રાિીપા 
મદદની્શ ચનયામક (ની.ત. હેડક્ા્ટ્ટર)

૫૨૧૪૨ ૯૯૨૫૩૪૩૨૪૨ પલો્ટ નં. ૬૭૯/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરadpetro-dfcs@gujarat.gov.in

કુ. િામતી આર. જોષી 
મદદની્શ ચનયામક (NFSA)

૫૨૧૪૨ ૯૬૨૪૩૨૯૫૪૨ પલો્ટ નં. ૩૧૬, સેક્ટર-૧/સી, 
ગાંધીનગરddifms-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એલ. પટેલ 
મદદની્શ ચનયામક (ની.ત. ફેરણી)

૫૨૬૪૦ ૯૮૨૫૧૭૩૪૩૮ પલો્ટ નં. ૧૯૯/૧, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગરdddent-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એન. િૌહાિ 
મદદની્શ ચનયામક (ચહસાબ અને બજે્ટ)

૫૪૮૦૮ ૯૧૦૬૩૪૭૮૩૧ પલો્ટ નં. ૪૦૩/૨, સેક્ટર-૨/બી,  
ગાંધીનગરabdudget-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એિ. મેસરવાલા 
મદદની્શ ચનયામક 

૪૪૯૭૧ ૯૬૮૭૮૫૬૯૦૬ પલો્ટ નં. ૭૮૩/૧, સેક્ટર-૫/સી, 
ગાંધીનગરadmis-dfcs@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. સી. લોલીયાિીયા 
મદદની્શ ચનયામક (ની.ત. ફેરણી)

૫૪૮૧૫ ૭૬૦૦૦૭૭૬૬૬ બલૉક નં. ૩૫/૧, ‘છ’ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરdfcs-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. વી. મેવારા 
મદદની્શ ચનયામક (ની.ત. ફેરણી)

૫૪૮૧૨ ૭૦૬૯૧૦૪૯૬૫ બલૉક નં. ૨૭/૧,  ‘છ’ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગરdddenf-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી સી. કે. દવે 
મદદની્શ ચનયામક (ની.ત. ફેરણી)

૫૨૬૪૦ ૯૮૨૫૩૦૩૧૬૪ પલો્ટ નં. ૨૮૭/૧, 
સેક્ટર-૩/એ(નયયુ),
ગાંધીનગર

dddenf-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એન. આર. શાહ 
મદદની્શ ચનયામક (પી.ડી.એસ.)

૫૪૮૦૪ ૯૪૨૬૭૪૯૭૪૮ બી-૩૪, સતયપથ કો.ઓ.સોસાય્ટી, 
ઘોડાસર, અમદાવાદ

bc-dfcs@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આર. પટેલ 
મદદની્શ ચનયામક

૫૨૬૮૦ ૯૮૯૮૪૭૭૭૬૦ ૧૫/૨૯, લક્મીનગર, ગયુ.હા.બોડ્ટ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદ

adcomplain-dfcs@gujarat.gov.in

ગુજરાિ રાજય નાગદરક પુરવઠા ચનગમ ચલ. 
સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી રાજેશ પાઠક
અધયક્ષ 

૨૧૩૧૮ ૯૯૭૮૪૦૧૭૦૦ બંગલો નં. ૨૮૯, “ગ” ્ટાઈપ,
સેક્ટર -૧૯, 
ગાંધીનગરchairman-gscsc@gujarat.gov.in

શ્ી િુષાર એમ. ધોળકીયા, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૫૯૭૫૯ ૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫ ખ-૨૨૯, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગરmd-gscsc@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. કે. મોદી 
જનરલ મેનેજર 

૪૧૪૪૭ ૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨ ૨૦૧, ચસંદયુ સપેસ, 
વરદાન ્ટાવરની પાછળ, 
રિગચત નગર, અમદાવાદ

skmodigscsc@gujarat.gov.in

શ્ી પી. આર. રાિા
જનરલ મેનેજર

૫૯૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૪ ૨૮૪/૩, “ગ” ્ટાઈપ, 
સેક્ટર -૯, ગાંધીનગરprajeshrana613@gmail.com

શ્ીમિી મોચનકા એિ. પંડ્ા
કંપની સચિવ

૫૬૨૨૨ ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩ ૭૮, કાંતી પાક્ક સોસાય્ટી, 
છાયા ફલે્ટની પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

gmper-gscsc@gujarat.gov.in

શ્ી જે. પી. ત્ીવેદી
જનરલ મેનેજર

૨૦૪૦૯ ૮૯૮૦૦૨૯૯૨૦ ડી-૫૦૪, ્શયુકન સીલવર રેસીડનસ, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરgm-fim-gscsc@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. દેશમુખ
મેનેજર અને જનરલ મેનેજર (ઈ.િા.)

૨૧૦૩૯ ૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬ બલૉક નં. ૧૮૪-એ/૩, “િ” ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગરcivilworksgscsc@gujarat.gov.in
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ચનયંત્કશ્ી, કાનુની માપ ચવઞિાન અને ચનયામક ગ્રાહક બાબિોની કિેરી
સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એલ. પરમાર 
ચનયંત્ક

૫૫૬૯૮
૫૫૭૨૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૪૩ ૪ –મનીિ સોસાય્ટી,  
સહર્નંદ ચસ્ટી પાસે,
કુડાસણ, ગાંધીનગરtolmap-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એન. પાટરીયા 
નાયબ ચનયંત્ક (ઈ.િા.)

૫૫૭૦૩ ૯૮૨૫૫૨૯૬૮૦ બી-૩૦૨, ઉગતી ફલે્ટસ, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ,
અમદાવાદ-૫૮dcfm.ho@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એ. મારૂ 
ચહસાબી અચધકારી

૫૫૭૦૯ ૯૨૭૬૨૫૭૬૭૦ પ, હલ ફારૂક કો. હા. સોસાય્ટી, 
મોહંમદી પાક્કની બાજયુમાં,
જીવરાજ પાક્ક, અમદાવાદaccoff-clm@gujarat.gov.in

શ્ી એ. આર. મકવાિા
નાયબ ચનયામક (ગ્રાહક સયુરક્ષા)

૫૫૭૦૧ ૯૯૨૪૨૯૪૮૩૪ -
ddca-clm@gujarat.gov.in

શ્ી જી. એિ. આદેસરા 
મદદની્શ ચનયંત્ક 
(આ.ચવ./પી.સી.આર.) 

૫૫૭૦૧ ૮૧૫૬૦૨૦૦૮૬ એ-૧૦૩, રતનરાજ રેસીડેનસી, 
સરગાસણ રોડ, ગાંધીનગરaclm-pd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એ. ઠક્કર 
મદદની્શ ચનયંત્ક (સંકલન)

૫૫૭૦૮ ૯૫૭૪૭૮૪૫૨૭ બી-૩, હરર માધવ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ફતેહપયુરા પોસ્ટ ઓરફસ પાછળ, 
પાલડી, અમદાવાદ-૭aclm-co@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એ. ઠક્કર   
મદદની્શ ચનયંત્ક (વ.મા.) (ઈ.િા.)

૫૫૭૦૦ ૯૫૭૪૭૮૪૫૨૭ બી-૩, હરરમાધવ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ફતેહપયુરા પોસ્ટ ઓરફસ પાછળ,
પાલડી, અમદાવાદ-૭aclm-wm@gujarat.gov.in

શ્ી એન. જે. પટેલ 
મદદની્શ ચનયામક

૫૫૭૧૯ ૯૯૦૯૪૩૦૪૭૮ ૮, ધૂપસખી ફલે્ટ, લો્ટસ સકકૂલ પાસે, 
જોધપયુર ગામ, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદadmoff-clm@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એમ. એમ. પટેલ 
મદદની્શ ચનયામક (ગ્રાહક બાબતો)

૫૫૭૦૭ ૬૩૫૭૧૪૯૮૬૩ પલો્ટ નં. ૬૧૯/૧, “મહાલક્મી કૃપા”, 
સેક્ટર-૪/સી, ખ-રોડ,
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૬adca-clm@gujarat.gov.in

ગ્રાહક િકરાર ચનવારિ કમીશન 
ગોિા, અમદાવાદ

શ્ીમિી જયોચિબેન પી. જાની
અધયક્ષ (ઇ.િા.)

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૧૦ ૯૯૨૫૧૫૦૩૭૨ ૨૮, સારથી ચવભાગ-૩, સયુરધારા 
સક્કલ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ

cdrcgujaratstate@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેલી નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એન. એસ. હલબે 
રચજસટ્ાર

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૯૬ ૯૯૭૮૪૦૮૭૧૭ એફ –૧૯, લલીતા નગર સોસાય્ટી, 
રાજે્શ ્ટાવર રોડ, હરરનગર, 
ગોત્ી, વડોદરા

શ્ી બી. એસ. મોદી
નાયબ રચજસટ્ાર

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૧૪ ૯૮૨૫૫૦૩૮૧૮ બી-૫, ગોલડન ઓચિ્ટડ, ્શાયોના 
ડેરીની પાછળ, અંકુર િાર રસતા પાસે, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ

અન્ન ચનયંત્કશ્ીની કિેરી 
લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્ી જે. વી. દેસાઈ
નાયબ ચનયંત્ક

૨૫૫૦૦૦૮૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨ ૪૦૨, અચભજયોત એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
શયામલ રોડ, અમદાવાદfnc-supplies-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી  દીપ એન. દવે
મદદની્શ ચનયંત્ક (વહીવ્ટી)

૨૫૫૦૦૦૮૧ ૮૪૬૦૧૪૫૬૬૩ પલો્ટ નં. ૪૫, ભગવાનનગર 
સોસાય્ટી, ગોચવંદવાડી પાસે, ઈસનપયુર, 
અમદાવાદ

ગુજરાિ રાજય અન્ન આયોગ 
‘‘અન્ન ભવન’’ ટાઉનહોલની બાજુમા, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

  -
અધયક્ષ

૫૮૪૮૩ - -

sfc-gujarat@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એ. નરમાવાલા (ચન.), IAS
સભય સચિવ

૫૮૪૮૫ ૯૯૨૫૦૪૧૦૬૮ ૧૦/બી, કાશમીરા સોસાય્ટી, 
પાલડી, અમદાવાદ

શ્ી આઈ. યુ. નાયક
સેક્શન અચધકારી

૫૮૪૯૦ ૯૪૨૮૩૫૫૯૩૫ બલૉક નં–૩૪/૩, છ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર–૨૨, ગાંધીનગર



આદિજાતિ તિકાસ તિભાગ
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આદદજાચિ ચવકાસ ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૮/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અનુપમ આનંદ, IAS
સચિવ

૫૨૦૮૦
૫૨૦૮૬

૯૯૭૮૪૦૭૭૯૧ બંગલા નં. ૧૫,
જજીસ બંગલોઝ, 
અમદાવાદsectdd@gujarat.gov.in

    -
સંયયુક્ત સચિવ (સેવા)

૫૨૨૫૬ - -
js-tpp-tdd@gujarat.gov.in

શ્ી યોગેશ પટેલ
સંયયુક્ત સચિવ (બજે્ટ/મહેકમ)

૫૨૦૦૨ ૯૮૨૫૩૮૦૫૦૭ પલો્ટ નં. ૮૯૮/૧
સેક્ટર-૪/ડી, ગ-૨ સક્કલ પાસે,
ગાંધીનગર-૩૮૦૦૦૬ds-bud-tdd@gujarat.gov.in

શ્ી મચનષ મોદી
નાયબ સચિવ (સંકલન)

૫૨૨૭૩ ૯૯૭૮૪૦૬૯૮૧ પલો્ટ નં. ૧૪૬૩/૨, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

ds-bud-tdd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આઈ. ઠક્કર
ઉપસચિવ (બજે્ટ)

૫૨૨૭૨ ૯૮૯૮૦૬૫૧૨૦ પલો્ટ નં. ૭૪૯/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગરus-bud-tdd@gujarat.gov.in

શ્ી આઈ. એ. દેસાઈ 
ઉપસચિવ (સેવા/સંકલન)

૫૨૨૬૦ - પલો્ટ નં. ૧૧૨૨/૧, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગરustribal@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખાનું નામ સેકશન અચધકારીનું નામ શાખાનો ટેચલફોન નંબર

ક (મહેકમ) શ્ી આરદતય દેસાઈ ૫૨૦૮૮
ખ (ચજલ્ા મહેકમ) શ્ી અનંત ગગ્ટ ૫૨૨૬૨
ગ (છાત્ાલય) સયુશ્ી રી્ટાબેન િોલાલીયા ૫૨૨૬૧
ઘ (આશ્મ ્શાળા) શ્ી અનંત ગગ્ટ (ઈ.િા.) ૫૨૨૫૮
િ (ર્ચત રિમાણપત્) શ્ી રદને્શ પરમાર ૫૨૦૪૨
િ-૧ (F.R.A.) શ્ી બી. એ. પ્ટેલ ૫૨૨૬૦
છ (બજે્ટ) શ્ી દીપ પ્ટેલ   ૫૨૨૫૨
પી (Planning) શ્ી ચવપયુલ કે. રાઠવા ૫૨૦૭૯
મ (સંકલન) શ્ીમતી ભાચવ્શાબેન કનેરીયા ૫૨૨૫૯
સ્ટોર, રચજસટ્ી (ઈ.િા) શ્ી એ. એમ. પરમાર ૫૨૦૨૮
કે્શ શ્ી જે. આઈ. ગોહીલ ૫૨૦૮૩
ફેકસ - ૫૨૦૮૧

૫૨૦૦૯
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કચમશનર, આદદજાચિ ચવકાસની કિેરી
ચબરસા મુંરા ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દદલીપ રાિા, IAS 
કચમ્શનર 

૫૩૬૧૪
(૫૨૨૬૩) (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬ પયુષપાનગર, કુબેરનગર, નરોડા, 
અમદાવાદ

ctdgujarat@gujarat.gov.in

શ્ીમિી બી. કે. જોષી
રહસય સચિવ

૫૩૬૧૪
૫૪૧૮૩

૯૦૩૩૭૧૯૮૧૩ પલો્ટ નં. ૧૩૬૨/૨, 
રિમયુખ પેલેસ, 
સેક્ટર-૭/ડી, 
ગાંધીનગરctdgujarat@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. કે. રામોર
સંયયુક્ત કચમ્શનર

૫૩૩૪૯ ૯૪૨૭૩૬૯૪૪૩ સેક્ટર-૯, જી-૧૯,
ગાંધીનગર

jtcommi2-ctd-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. વી. દેવરા
નાયબ કચમ્શનર (ચહસાબ) 

૫૩૨૫૮ ૯૮૨૫૮૪૭૯૦૬ સેક્ટર-૪-ડી, 
પલો્ટ નં. ૯૭૭/૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એમ. ગામીિ
અંગત મદદની્શ  

૫૪૧૮૩ ૯૭૧૨૩૮૭૫૮૧ -

શ્ી બી. આર. પરમાર  
સંયયુક્ત ચનયામક (FRA) 

૫૩૨૬૦ ૯૪૨૭૮૦૭૪૦૬ પલો્ટ નં. ૨૮૪, સેક્ટર-૨૪,  
િંદ્ર સ્ટયુરડયોની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગરac-frsc-tdd@gujarat.gov.in

રેવલપમેન્ટ સપોટડા એજન્સી ઓફ ગુજરાિ (રી-સેગ)
બલલૉક નંબર-૮/૨, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

શ્ી જે. કે. ગઢવી, IAS
મયુખય કારોબારી અચધકારી

૫૨૨૫૩ ૯૦૯૯૩૨૯૦૦૬ ૨૫૦/જી-૧, એરફોસ્ટ ઓરફસ પાછળ, 
પચબલક ગાડ્ટન પાસે, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગરceo-dseg@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એિ. િારિ
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૨૨૫૭ ૯૮૨૫૭૩૦૬૫૪ ૩૬-એ-૧, ખોડીયાર મંરદર સામે,
ઠક્કરબાપા નગર, 
અમદાવાદaccounts-dsag2014@gujarat.gov.in

ગુજરાિ સટેટ રિાયબલ એજયુકેશન સોસાયટી
ચબરસા મુંરા ભવન, ભોંયિચળયું, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

શ્ી જે. આર. રોરીયા, IAS
કાય્ટપાલક ચનયામક

૫૮૫૯૭ ૯૪૨૬૫૦૦૩૯૬ ‘સહજ’, ૯-બી, રામકૃષણ સોસાય્ટી, 
ઉતિમનગર પાસે, મચણનગર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮emrs.ed@gmail.com
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ગુજરાિ આદદજાચિ ચવકાસ ચનગમ
ચબરસા મુંરા ભવન, ભોંયિચળયું, સેકટર-૧૦/ એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. સુમન રત્તનમ દશતી, IRS
કાય્ટપાલક ચનયામક

૫૩૮૮૭ - બંગલા નં. ખ-૩૯, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

ed-gtdc@gujarat.gov.in

આદદવાસી સંશોધન અને િાલીમ કેન્દ્ર
ગૂજરાિ ચવદ્ાપીઠ, આશ્મ રોર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

શ્ી દદલીપ રાિા, IAS
ચનયામક 

૨૭૫૪૫૧૬૫ ૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬ પયુષપાનગર, કુબેરનગર, નરોડા, 
અમદાવાદ

રાડા. દેવિંદભાઈ વહોચનયા
ક્ષેત્ મદદની્શ

૨૭૫૪૫૧૬૫ ૯૮૭૯૭૦૩૬૯૫ સન રેસીડેનસી, મો્ટેરા ગામ,
અમદાવાદ

dmvahoniya@yahoo.com

ગુજરાિ જમીન ચવહોિા મજૂરો અને હળપચિ ગૃહ ચનમાડાિ બોરડા
બલલૉક નંબર-૧૧/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી દદલીપ રાિા, IAS
અધયક્ષ 

૫૩૬૧૪ ૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬ પયુષપાનગર, કુબેરનગર, નરોડા, 
અમદાવાદ

શ્ી કે. વી. ભાલોરીયા 
સભય સચિવ (ઈ.િા.)

૫૪૫૮૨ ૯૦૯૯૦૧૮૦૫૭ પલો્ટ નં. ૨૧, રાજપથ બંગલો 
ચવભાગ-૩, ખ-રોડ, 
સરગાસણ નજીક, ગાંધીનગરmemsec-gllhhd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. કે. િૌહાિ
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૬૮૮૩ ૯૪૨૭૦૧૨૩૯૯ પલો્ટ નં. ૬૮૭/૧, 
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
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આરોગય અને પદરવાર કલયાિ ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૭/૮,૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. જયંિી એસ. રચવ, IAS
અગ્ર સચિવ

૫૧૪૦૧
૫૧૪૦૩

૯૯૭૮૪૦૬૦૧૮
૫૪૬૫૩ (ફે.)

પલો્ટ નં. ૫૬૨/૧, 
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર 

sechfwd@gujarat.gov.in

શ્ી વી. જી. વિઝારા
અચધક સચિવ
(તબીબી ચ્શક્ષણ / જી.એમ.ઈ.આર.એસ.)

૫૧૪૨૧
૫૧૪૨૯

૯૪૨૮૭૫૯૬૯૨
૬૦૬૦૫

બંગલા નં. ૨૫૨, ગ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

as1-hfwd@gujarat.gov.in

શ્ી આઇ. એમ. કુરેશી
સંયયુક્ત સચિવ 
(તબીબી સેવાઓ/બજે્ટ/ કા.રા.વી.યો.)

૫૧૪૧૧ ૯૯૭૮૪૦૪૦૮૩
૨૫૩૯૧૩૭૪ 

૫૩૦, સોદાગરની પોળ, રાયખડ વોડ્ટ, 
અમદાવાદ

js-hfwd2@gujarat.gov.in

શ્ી વી. બી. પઢારીયા
નાયબ સચિવ (ર્.આ./ગ્રા.આ./પ.ક.)

૫૪૬૬૦ ૯૯૭૮૪૦૬૮૫૨ -
js-hfwd2@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એન. એસ. દેસાઈ
નાયબ સચિવ (તબીબી સારવાર/ ક્ેઈમ અને 
પી.આઈ.યયુ.)

૫૧૪૨૮ ૯૬૮૭૩૨૬૧૭૧ જી-૨૦૧, સયુરેલ એપા્ટ્ટમેન્ટ, બોડકદેવ 
અમદાવાદ

શ્ી બી. એ. સાિા
નાયબ સચિવ (તબીબી સારવાર/ ક્ેઈમ અને 
પી.આઈ.યયુ.)ના અંગત મદદની્શ

૫૧૪૨૮ - પલો્ટ-૬૨૫/૧, સેક્ટર-૪, ગાંધીનગર

શ્ી બી. વી. રામોર
નાયબ સચિવ (એફ.ડી.સી.એ./આયયુિ)

૫૮૩૬૯ ૯૭૨૩૧૫૭૬૦૯ બલોક નં. ૭૦૮/૨, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી નયના એિ. દરબાર
નાયબ સચિવ (એફ.ડી.સી.એ./આયયુિ) ના 
અંગત મદદની્શ

૫૮૮૫૧ - બલોક નં. ૧૨૦/૩, િ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી બી. બી. રાઠોર
નાયબ સચિવ (જી.એમ.એસ.સી.એલ/તપાસ)

૫૫૫૪૮ ૮૮૪૯૫૧૩૯૯૦ પલો્ટ નં. ૬૫૬/૧, સેક્ટર-૪, 
ગાંધીનગર.

શ્ી બી. એ. સાિા
નાયબ સચિવ (જી.એમ.એસ.સી.એલ/તપાસ)ના 
અંગત મદદની્શ

૫૫૮૫૧ - પલો્ટ-૬૨૫/૧, સેક્ટર-૪, ગાંધીનગર

શ્ી એ. એ. બાદીઉપસચિવ (મહેકમ/ગ્રા.આ./પ.ક./રોકડ) 
૫૧૪૨૬ ૯૪૨૬૪૧૨૩૫૮ પલો્ટ નં. ૧૪૯૦/૨, સેક્ટર-૫/બી, 

ગાંધીનગરus-khas-hfwd@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રેરક જે. પટેલ
ઉપસચિવ (આયયુિ/એફ.ડી.સી.એ./તપાસ) 

૫૧૪૩૧ ૬૩૫૯૯૨૮૯૨૮ પલો્ટ નં. ૧૭૦૪/૨, સેક્ટર-૨-ડી, 
વૃંદાવન સોસાય્ટી, ગાંધીનગરus-fca-hfwd@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખાનું નામ શાખાનો  ટેચલફોન નંબર શાખાના સેકશન અચધકારીનું નામ

ક (મહેકમ/સ્ટોર) ૫૧૪૪૩ શ્ીમતી યયુ. આર. પ્ટેલ (કરારીય)  
રોકડ/રચજસટ્ી ૫૧૪૫૬ (રોકડ) 

૫૧૪૦૦ (રચજસટ્ી)
૫૪૫૧૭ (ફે.)

શ્ી વી. જે. ચક્ચશ્વયન
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

શાખાનું નામ શાખાનો  ટેચલફોન નંબર શાખાના સેકશન અચધકારીનું નામ
ખ (સંકલન) ૫૧૪૪૪ શ્ી રિકા્શ ડી. મોદી (િાજ્ટ) 
મ/યાા  (બજે્ટ/પલાચનંગ) ૫૧૪૪૧ શ્ીમતી ચજજ્ાબેન એમ. પ્ટેલ
મ-૧ (ઓરડ્ટપારા) ૫૧૪૨૭ શ્ીમતી િેતનાબેન ડી. િરૌધરી
ત (ર્હેર આરોગય) ૫૧૪૫૧ શ્ી આર. એન. િરૌધરી
ત-૧ (બદલી સેલ) ૫૧૪૨૫ શ્ી ્શૈલેિપયુરી એન. ગોસાઈ
લા (ખાતાકીય તપાસ) ૫૧૪૪૫ શ્ીમતી એમ. કે. પરમાર
દ (રિાથચમક તપાસ) ૫૧૪૩૭ શ્ી આર. આર. ઠાકોર  
િ (કારાવીયો) ૫૪૬૫૧ સયુશ્ી ચનકીતા વી. ખેતાણી
છ (આયયુિ મહેકમ) ૫૧૪૩૬ શ્ી ચિંતન મયુચલયાણા  
છ-૧ (આયયુિ ચબનમહેકમ) ૫૫૭૩૧ શ્ી જે. પી. ગજ્જર
બ (ગ્રા.આ.) ૫૧૪૩૪ શ્ી રક્શનદાન જે. ગઢવી 
બ-૧ (પરરવાર કલયાણ) ૫૧૪૪૨ શ્ી આચ્શિકુમાર ડી. પ્ટેલ  
વ (તબીબી ચ્શક્ષણ) ૫૧૪૪૬ કુ. ધચમ્ટષ્ાબેન ડી. વસાવા
વ-૧ (એડહોક ચનમણૂક) ૫૫૬૯૧ કુ. કોમલ એમ. પ્ટેલ   
વ-૨ (જી.એમ.ઈ.આર.એસ.) ૫૫૭૩૧ કુ. એ. આઈ. અછવા
જ (તબીબી ચ્શક્ષણ) ૫૧૪૪૦ શ્ીમતી રકંજલ બી. માંડલીયા
સ (GMERS/વગ્ટ૩ અને ૪નયું મહેકમ) ૫૧૪૪૮ શ્ી રિકા્શ ડી. મોદી 
એફ.ડી.સી.એ. ૫૧૪૫૫ શ્ી એિ. પી. યયુરેનસ 
થ (તબીબી સેવા (મહેકમ)) ૫૧૪૫૨ શ્ી એસ. એ. મેકવાન (કરારીય)  
ઇ (નચસિંગ) ૫૧૪૩૮ શ્ી એ. જી. િરૌધરી
અ (તબીબી સેવા) ૫૧૪૩૩ શ્ી ઉમે્શ નગોતા
અ-૧ (મેરડકલ રીએરબસ્ટમેન્ટ) ૫૫૯૬૮ શ્ી હચિ્ટલ રાણપરરયા  
ગ (એપેડેચમક/ આઈ.્ટી.) ૫૧૪૩૯ કુ. રરપલ રિર્પચત
ઘ (એન.એિ.એમ./જી.એમ.એસ.સી.એલ) ૫૭૭૫૧ શ્ી એિ. બી. ર્ની 

કચમશનરશ્ી, આરોગય સવેાઓ, િબીબી સવેાઓ, િબીબી ચશક્િ અન ેસશંોધન 
બલલૉક નંબર-૫, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જયપ્રકાશ ચશવહરે, IAS 
કચમ્શનર

૫૩૨૭૧
૫૩૨૭૯

૫૮૮૮૭
૯૯૭૯૦૦૫૬૫૬

ક-૪૫, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર 

શ્ી હરેશકુમાર રી. મહેિા
અંગત સચિવ 

૫૩૨૭૧ ૯૪૨૯૫૨૦૫૩૦ રાધે રેસીડેનસી, નયયુ ગાંધીનગર

શ્ી એમ. એ. પંડ્ા
મી્શન ડાયરેક્ટર (NHM)

૫૩૨૯૯ - -

રાડા. નવના્ ગવહાિે, IAS
િીફ પસગોનલ ઓરફસર

૫૩૨૭૪ ૭૮૮૮૦૫૫૦૦૦ ચસચવલ હોચસપ્ટલ, સેક્ટર-૧૨, 
ગાંધીનગર

રાડા. નવના્ ગવહાિે, IAS
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (વીજીલનસ)

૫૩૨૭૪ ૭૮૮૮૦૫૫૦૦૦ ચસચવલ હોચસપ્ટલ, સેક્ટર-૧૨, 
ગાંધીનગર
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(જાહેર આરોગય/પદરવાર કલયાિ)
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 

કિેરી
ચનવાસસ્ાન/ 

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. પ્રકાશ વાઘેલા 
અચધક ચનયામક (ર્હેર આરોગય)

૫૭૯૪૮
ફે.૫૪૫૪૪

૯૯૭૮૯૦૯૯૮૯ બંગલા નં. ૩૯, રોયલ વૈભવ બંગલોઝ, 
અડાલજ, અમદાવાદ

રાડા. ચનલમ પટેલ  
અચધક ચનયામક
(પરરવાર કલયાણ) (ઈ.િા.)

૫૩૩૧૧ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૯ પલો્ટ નં. ૪૪૧, ગાયત્ી સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૭, જયુના સાઈબાબા મંરદર 
પાસે, ગાંધીનગર

શ્ી આર. એન. રોરીયા
અચધક ચનયામક (આંકડા)

૫૬૬૪૧ ૮૨૩૮૦૦૪૫૮૭ બલૉક નં. ૨૩૧/૩, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

રાડા. જી. સી. પટેલ
સંયયુક્ત ચનયામક (્ટી.બી) (ઈ.િા.)

૫૩૩૨૮ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧ ૬૯, યોગેશ્વર કુર્ટર, 
આનંદનગર પા્ટટી પલો્ટ રોડ,  
નયયુ રાણીપ, અમદાવાદ

રાડા. ગીરીશ ઠાકર  
સંયયુક્ત ચનયામક (ઓપથેલમીક) (ઈ.િા.)

૫૩૫૫૭ 
૫૩૨૮૧

૯૭૨૭૭૦૯૬૩૬ એ/ર, વૈ્શાલી એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
કે્શવનગર, સયુભાિચરિજ,
અમદાવાદ  

રાડા. પ્રકાશ વાઘેલા         
સંયયુક્ત ચનયામક
(મેલેરીયા-ફાઇલેરીયા)

૫૩૨૯૩ ૯૯૭૮૯૦૯૯૮૯ બંગલા નં. ૩૯, રોયલ વૈભવ બંગલોઝ, 
અડાલજ, અમદાવાદ

રાડા. આર. આર. વૈદ્
સંયયુક્ત ચનયામક (િાઈલડ હેલથ) (ઈ.િા.)

૫૩૨૧૨ ૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બલૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર 

રાડા. ગીરીશ એમ. ઠાકર
નાયબ ચનયામક (લેરિસી)

૫૩૩૩૨ ૯૭૨૭૭૦૯૬૩૬ એ/ર, વૈ્શાલી એપા્ટ્ટમેન્ટ, કે્શવનગર, 
સયુભાિચરિજ, અમદાવાદ  

રાડા. પ્રકાશ વાઘેલા         
નાયબ ચનયામક (ગ્રારય આરોગય)

૫૩૨૮૦ ૯૯૭૮૯૦૯૯૮૯ બંગલા નં. ૩૯, રોયલ વૈભવ બંગલોઝ, 
અડાલજ, અમદાવાદ

રાડા. જી. સી. પટેલ
નાયબ ચનયામક (એપેડેચમક) (ઈ.િા.)

૫૩૩૩૬ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧ ૬૯, યોગેશ્વર કુર્ટર, આનંદનગર પા્ટટી 
પલો્ટ રોડ, નયયુ રાણીપ, અમદાવાદ

રાડા. આર. આર. વૈદ્
નાયબ ચનયામક (એિએમસીએિ) ઈ.િા.)

૫૩૨૧૨ ૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બલૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર  

રાડા. એન. પી. જાની
નાયબ ચનયામક (અબ્ટન હેલથ) (ઈ.િા.) 

૫૩૩૦૬ ૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮ ૧૩, કામેશ્વર બંગલોઝ,
આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ નજીક,
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ-૬ 

શ્ી આર. એન. રોરીયા
નાયબ ચનયામક (આંકડા) 

૫૬૬૪૧ ૮૨૩૮૦૦૪૫૮૭ બલૉક નં. ૨૩૧/૩, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. આર. આર. વૈદ્
મદદની્શ ચનયામક (પ.ક.) પી.સી.પી. 
એનડ ડી.્ટી.

- ૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બલૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-્ટાઈપ,   
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર  

રાડા. એન. પી. જાની
મદદની્શ ચનયામક 
(મા યોજના અને PMJAY) 

- ૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮ ૧૩, કામેશ્વર બંગલોઝ આર.સી.  
્ટેક ્ચનકલ નજીક ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ-૬ 

રાડા. આર. આર. વૈદ્
મદદની્શ ચનયામક (પી.એમ.સી.સી.) 

- ૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બલૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

રાડા. આર. આર. વૈદ્
વાહનવયવહાર અચધકારી 
(ટ્ાનસપો્ટ્ટ અચધકારી) (ઈ.િા.) 

- ૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બલૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર 

શ્ી આર. એમ. પટેલ
ચહસાબી અચધકારી (ચહસાબી) 

૫૩૩૨૫ ૯૯૭૮૪૫૫૫૯૯ ૫૯, યોગીરાજ બંગલોઝ,  જ્શોદાનગર, 
એમ.બી.પ્ટેલ ફામ્ટહાઉસની બાજયુમા, 
અમદાવાદ

શ્ીમિી એસ. એસ. ધાંગધીયા
ચહસાબી અચધકારી (પ.ક.) (ઈ.િા.) 

૫૭૯૫૫ ૯૪૨૭૩૦૬૪૦૫ એ-૬, નવરંગ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સવાચમનારાયણ ્ટાવરની બાજયુમાં, 
મચણનગર, અમદાવાદ

રાડા. કાચિડાક આર. શાહ
સીની. ક્ોલી્ટી એનસયો. મેરડકલ ઓરફસર 
(પ.ક.) 

૫૩૩૯૯ ૯૫૧૨૩૫૦૦૭૦ જી.-૨૮૬/૧, 
સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

રાડા. એન. પી. જાની
સ્ટે્ટ ઇરયયુનાઇઝે્શન ઓરફસર (પ.ક.) 

૫૩૩૦૬ ૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮ ૧૩, કામેશ્વર બંગલોઝ, આર.સી. 
્ટેક ્ચનકલ નજીક, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ-૬ 

રાડા. કમલેશ બી. પરમાર
મેરડકલ ઓરફસર (્ટોબેકો કનટ્ોલ) 

- ૯૦૯૯૦૭૫૧૫૧ પલો્ટ નં. ૮પ૯/૧, 
સેક્ટર-૬/સી, ગાંધીનગર

રાડા. અંજુ એમ. પરમાર
મેરડકલ ઓરફસર (અબ્ટન હેલથ) 

- ૯૦૯૯૦૭૫૧૬૧ પલો્ટ નં. ૮પ૯/૧, સેક્ટર-૬/સી, 
ગાંધીનગર

રાડા. કે. આર. પુજારા
મેરડકલ ઓરફસર (્ટી.બી.) 

૫૩૩૩૦ ૯૮૨૪૫૦૮૨૧૫
૯૭૨૭૭૨૨૮૭૪

સી-પ, િંદ્રમણી ફલે્ટ, 
૪પ જગાભાઈ પાક્ક, મચણનગર, 
અમદાવાદ

શ્ી જયોજડા કુરીયન એમ.
બાયોલોજીસ્ટ (મેલે./ફાઇ.)

૫૩૨૯૪ ૯૪૨૯૫૨૩૨૫૫ બી-૧/૩૦૩, સંગાથ ગે્ટવે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

રાડા. એમ. વી. કાપરીયા
મેરડકલ ઓરફસર (મેલે./ફાઇ.)

૫૩૨૯૬ ૯૪૨૭૬૦૯૪૧૯ સી-૫૦૨, શ્ીરંગ એરોમા, 
ચગફ્ટ ચસ્ટી, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એિ. કે. રાઠોર   
મેરડકલ ઓરફસર 
(આઇ.ઇ.સી/એિ.ઇ.બી.) (ઈ.િા.)

- ૯૮૨૫૩૨૪૧૪૫ પલો્ટ નં. ૯૪/૧, સેક્ટર-૩ એ નયયુ,
ગાંધીનગર

રાડા. રાજેશ પટેલ  
મેરડકલ ઓરફસર, “મા” યોજના /મા 
વાસતલય, PMJAY (ઈ.િા.)

૫૩૩૩૭ ૯૪૦૯૩૦૫૫૫૭ ૮, હરરરિકા્શ સોસાય્ટી-૨, 
અમદાવાદ

રાડા. નીિેશ શાહ
સ્ટે્ટ એપેડેમીયોલોજીસ્ટ અને મેરડકલ 
ઓરફસર (ઈ.િા.)

- ૯૯૦૯૯૨૦૧૩૦ પલો્ટ નં. ૪૯૪/૧, સેક્ટર-૨૮, 
ગાંધીનગર

રાડા. ઉમંગ ચમશ્ા
મેરડકલ ઓરફસર (એપેડેમીક) 

૫૩૩૩૬ ૯૮૭૯૫૪૯૫૧૬ ૬૫, કણા્ટવતી બંગલોઝ,  
ચવભાગ-ર, વસત્ાલ, અમદાવાદ

રાડા. એ. એ. પઠાિ
મેરડકલ ઓરફસર (PCPNDT)

- ૯૦૯૯૯૫૧૯૯૭ પલો્ટ નં. ૧૪૮૮/૧, 
સેક્ટર-પ/બી, ગાંધીનગર

રાડા. વી. એસ. ધુવે
મેરડકલ ઓરફસર, (PMCC) 

- ૯૦૯૯૦૨૪૭૨૯ ફલે્ટ નં. એ-૧૦ર,  
સવાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી એિ. રી. નારોદા
વહીવ્ટી અચધકારી (મહેકમ)

૫૩૨૭૬ ૯૬૬૨૭૧૪૩૪૨ ૪૨, ચસધધાથ્ટ બંગલોઝ. ચસધધાથ્ટ 
હો્ટેલની નજીક, વાવોલ, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. ટી. મેથયુ
વહીવ્ટી અચધકારી (કો્ટ્ટસેલ)

૫૩૨૭૫ ૭૫૬૭૮૭૫૯૧૪ પલો્ટ નં. ૭૩૧/૨, સેક્ટર-૨/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. રી. નારોદા
વહીવ્ટી અચધકારી (ફરરયાદ)

૫૭૧૩૭ ૯૬૬૨૭૧૪૩૪૨ ૪૨, ચસધધાથ્ટ બંગલોઝ. ચસધધાથ્ટ 
હો્ટેલની નજીક, વાવોલ, ગાંધીનગર

કુ. રીટાબેન બી. સોલંકી
વહીવ્ટી અચધકારી (રચજસટ્ી)

૫૭૧૩૪ ૯૪૨૭૦૦૦૪૪૬ ૧૮/૨, લાલ બહાદયુર ્શાસત્ી, સ્ટેરડયમ 
પાછળ, બાપયુનગર, અમદાવાદ

કુ. રીટાબેન બી. સોલંકી
વહીવ્ટી અચધકારી (ઓપથેલમીક) (ઈ.િા.)

૫૭૧૩૮ ૯૪૨૭૦૦૦૪૪૬ ૧૮/૨, લાલ બહાદયુર ્શાસત્ી, સ્ટેરડયમ 
પાછળ, બાપયુનગર, અમદાવાદ

શ્ીમિી કૈલાસબેન ગોસવામી
વહીવ્ટી અચધકારી (અબ્ટન હેલથ)

૫૭૧૩૮ ૯૦૯૯૦૭૫૧૬૪ પલો્ટ નં. ૧૪૫૭/૨, સેક્ટર-૨-બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. સી. પટેલ
વહીવ્ટી અચધકારી (ગ્રા. આ.) (ઈ.િા.)

૫૩૨૯૦ ૯૮૨૪૦૪૮૦૩૨ ફલે્ટ નં. એ-૨૦૪, રિમયુખ સવાગત 
ફલેચમંગો એપા્ટ્ટમેન્ટની પાછળ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી વી. સી. પટેલ
વહીવ્ટી અચધકારી (મેલેરીયા ફાઈલેરીયા)

૫૩૩૧૭ ૯૮૨૪૦૪૮૦૩૨ ફલે્ટ નં. એ-૨૦૪, રિમયુખ સવાગત 
ફલેચમંગો એપા્ટ્ટમેન્ટની પાછળ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર

શ્ીમિી કૈલાસબેન ગોસવામી
વહીવ્ટી અચધકારી (ટ્ાનસપો્ટ્ટ) (ઈ.િા.)

૫૩૨૫૬ ૯૦૯૯૦૭૫૧૬૪ પલો્ટ નં. ૧૪૫૭/૨, સેક્ટર ૨-બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આઈ. કે. પટેલ
વહીવ્ટી અચધકારી (્ટી.બી.)

૫૭૬૬૫ ૯૯૯૮૭૦૬૬૭૮ એફ-૫૦૧, કાનમ રેસીડેનસી, પોર, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એલ. ઝાલા
વહીવ્ટી અચધકારી (પ.ક.)

૫૭૨૯૭ ૯૦૯૯૦૭૫૧૭૦ પલો્ટ નં. ૩૮૩/૨, સેક્ટર ૫-એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી એલ. એસ. દેસાઈ
વહીવ્ટી અચધકારી (એિઈબી) (ઈ.િા.)

૫૩૩૨૩ ૯૯૭૮૪૦૮૧૪૧ પલો્ટ નં. ૧૩૧૭/૧, સેક્ટર ૩-ડી, 
નવરાત્ી િોક, ગાંધીનગર

શ્ી વી. વી. ભાવસાર
વહીવ્ટી અચધકારી (લેરિેસી)

૫૩૩૨૯ ૯૭૨૭૭૨૨૮૯૬ એ/૪, વીમા પાક સોસાય્ટી, ચવસત 
પેટ્ોલ પંપ પાસે, અમદાવાદ

શ્ી આઈ. કે. પટેલ
વહીવ્ટી અચધકારી (એપેડેચમક) (ઈ.િા.)

૫૩૩૩૪ ૯૯૯૮૭૦૬૬૭૮ એફ-૫૦૧, કાનમ રેસીડેનસી, પોર, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી એલ. એસ. દેસાઈ
વહીવ્ટી અચધકારી (એનએિએમી) 
(ઈ.િા.)

૫૩૩૨૩ ૯૯૭૮૪૦૮૧૪૧ પલો્ટ નં. ૧૩૧૭/૧, સેક્ટર-૩-ડી, 
નવરાત્ી િોક, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. રી. પટેલ
વહીવ્ટી અચધકારી 
(એફએમજી/એમએિએમે)

- ૯૯૦૯૯૬૫૯૦૨ ૧૫૮/સી, મંગલમ સોસાય્ટી, 
ઘોડાસર, અમદાવાદ

શ્ીમિી એન. રી. િૌધરી
સં્શોધન અચધકારી (પ.ક.)

૫૬૬૪૧ ૯૦૯૯૦૪૬૮૫૧ પલો્ટ નં. ૫૨૯/૨, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગર

િબીબી સેવાઓ
રાડા. એિ. કે. ભાવસાર
અચધક ચનયામક 

૫૩૨૮૬
૫૩૨૮૭

૯૪૨૬૩૬૭૫૫૭ ૩૧, અચવરાજ બંગલો, ચવ્શાલ ્ટાવર 
પાસે, આનંદનગર ક્ોસ રોડ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ

રાડા. તૃતિી દેસાઇ 
નાયબ ચનયામક (નચસિંગ)  

- ૯૬૮૭૮૮૩૩૩૦ ૬/બી, નગીના કૉલોની, દેવેનદ્ર 
સોસાય્ટી પાછળ, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ

રાડા. યુ. બી. ગાંધી 
મદદની્શ ચનયામક

૫૩૨૮૪ ૯૮૨૫૦૦૫૬૫૬ વાસણા, 
અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એ. પી. િૌહાિ
રિોગ્રામ ઓરફસર (મે.હે.સેલ.)

૫૩૨૮૩ ૯૨૬૫૩૩૭૭૬૩ એ-પ, સયુરભી એપા્ટ્ટમેન્ટ,
પોલીસ સ્ટેરડયમની સામે, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

રાડા. મયુર એન. રામોર
મદદની્શ ચનયામક પરરિયા્ટ

૫૩૨૮૨ ૯૨૬૫૩૩૭૭૬૩ ૫૩, ત્ીભયુવનનગર સોસાય્ટી, 
ભવનાથ રોડ, ભીલોડા, ચજ.અરવલ્ી 

શ્ી રૂચષ પટેલ 
મદદની્શ ચનયામક પરરિયા્ટ

- ૮૭૮૦૫૦૯૬૭૨ ગયુરુકૃપા બલૉક નં. ર, 
તમન્ના બંગલોઝ, ્શેરી નં.૧૧, 
રોડ નં.ર, પ્ટેલ કૉલોની, ર્મનગર

શ્ીમિી એસ. એસ. ધાંગધરીયા 
ચહસાબી અચધકારી (ત.સે.)

૫૭૯૫૫ ૯૪૨૭૩૦૬૪૦૫ એ-૬, નવરંગ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સવાચમનારાયણ ્ટાવરની બાજયુમાં, 
જયચહનદ િાર રસતા, મચણનગર, 
અમદાવાદ

શ્ી જે. એમ. કટારા  
વહીવ્ટી અચધકારી 

૫૩૨૮૯ ૯૦૯૯૯૫૫૬૮૩ પલો્ટ નં. ૧૦૬,  સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. આર. પટેલ 
વહીવ્ટી અચધકારી 

૫૭૯૬૫ ૯૦૯૯૯૬૪૫૬૯ ૧૦૪, અંબીકા રેસીડેનસી, ્શેફાલી 
્ટેનામેન્ટ સામે, સીપી નગર, સોલા રોડ, 
અમદાવાદ

શ્ી કે. બી. પરમાર 
વહીવ્ટી અચધકારી 

૫૩૨૮૫ ૯૮૨૪૨૮૨૫૬૫ બલૉક નં. ર૪/ર ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એસ. પી. જાની 
વહીવ્ટી અચધકારી 

૪૩૨૮૮ ૯૮૯૮૦૭૯૨૭૪ પલો્ટ નં. ૧૦૪૫/૨, સેક્ટર-૩/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી છાયાબેન પંડ્ા
વહીવ્ટી અચધકારી

- ૮૭૬૯૯૦૨૨૫૨ પલો્ટ નં. ૧૦૩૬/૧, વ્રજવાર્ટકા 
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

િબીબી ચશક્િ અને સંશોધન
રાડા. આર. દદક્ીિ 
અચધક ચનયામક 

૫૭૦૬૯  ૯૪૨૬૭૩૬૧૯૯ એમ-૪૦૨, ્શયુકન રેસીડેનસી, 
વંદેમાતરમ ચસ્ટી પાક્ક, નયયુ એસ.જી.રોડ, 
ગોતા, અમદાવાદ

રાડા. જી. એિ. રાઠોર 
નાયબ ચનયામક 

- ૯૪૨૮૦૧૬૮૫૦ ૧૬, રકત્ટન બંગલોઝ, સોના ક્ોસ રોડ 
પાસે, નયયુ સી. જી. રોડ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદ

શ્ીમિી બી. આર. િૌધરી 
ચહસાબી અચધકારી

૫૭૦૬૩
૫૮૭૪૩

૯૭૨૭૭૧૯૩૮૪ સી-૭, ્શાયોના સોસાય્ટી, ચવભાગ-૪, 
આર. સી. ્ટેક ્ચનકલ રોડ,
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

શ્ી બી. એન. ગરાસીયા 
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

- ૯૯૭૯૫૮૯૬૭૧ બલૉક નં. એમ/૩/૩૬, સરદાર પ્ટેલ 
હાઉચસંગ સોસાય્ટી, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. એન. િરપોટ 
વહીવ્ટી અચધકારી 

- ૯૮૭૯૬૩૪૧૮૪ બલૉક નં.૬૪/૫, છ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-ર૦, ગાંધીનગર

શ્ી આર. આર. ગુજડાર 
વહીવ્ટી અચધકારી 

- ૯૮૭૯૨૯૦૦૨૦ પલો્ટ નં.૧૬૧૨/ર,
સેક્ટર-ર/સી, ગાંધીનગર

શ્ી એ. જે. રાઠોર  
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.) 

- ૮૧૪૦૧૧૫૨૦૮ એફ-૧/૨૩૩, કલપતરૂ પાક્ક, 
મીલેનીયમ સોસાય્ટી,
ઝયુંડાલ, તા.ચજ. ગાંધીનગર

શ્ી બી. એમ. દેસાઈ 
વહીવ્ટી અચધકારી 

૨૩૨૫૭૦૬૬ ૯૮૯૮૦૬૯૪૪૦ ૧૩/૧, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

શ્ી આર. જે. રામોર 
વહીવ્ટી અચધકારી 

- ૯૮૭૯૦૬૪૮૮૪ બલૉક નં. ૫૩/૧, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

શ્ી જે. એન. પાઠક 
વહીવ્ટી અચધકારી 

- ૯૦૯૯૦૬૦૯૪૮ સી-૨૨/૧૩૦, બોડકદેવ, ગવ્ટ કૉલોની 
દયુરદ્શ્ટન ્ટાવરની પાછળ, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

શ્ી કે. ટી. પટેલ 
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)  

- ૯૮૨૪૯૩૩૭૩૨ પલો્ટ નં. ૫૬૯/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

કચમશનર, ખોરાક અને ઔષધ ચનયમન િંત્ 
બલલૉક નંબર-૮/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

રાડા. એિ. જી. કોચશયા
કચમ્શનર

૫૩૩૯૯ ૨૬૯૨૩૪૫૬
૯૯૭૮૪૦૫૦૫૪

૨, પારસ બંગલો,  
રિેરણા તીથ્ટ દેરાસર નજીક,
જોધપયુર, અમદાવાદcomfdca@gujarat.gov.in

શ્ી કે. જે. ભટ્ટ
સંયયુક્ત કચમ્શનર

૫૩૩૯૮ ૯૪૨૭૩૨૪૩૩૫ ૨૧, રાજધાની બંગલોઝ ચવભાગ ૩, 
રરયાલનસ કૉલેજ િાર રસતા, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. આર. શાહ
નાયબ કચમ્શનર

૫૩૪૦૮ ૯૮૨૫૦૬૧૪૫૦ બી-૪૦૨, મહાલક્મી કોરપલેક્ષ, 
નવા ચવકાસ ગૃહ રોડ, અમદાવાદ

શ્ી રી. એમ. પટેલ
નાયબ કચમ્શનર

૫૩૪૦૨ ૯૮૨૫૩૨૫૨૨૨ સી-૩૪, મયુદ્લપાક્ક સોસાય્ટી, ચવ-૨, 
સતિાધાર િાર રસતા, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદ

શ્ી આર. બી. વરેરા
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૩૪૦૭ ૬૩૫૧૬૬૨૭૯૯ ૫૦, રિાથ્ટના બંગલોઝ, 
વસંતનગર ્ટાઉન્શીપ,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ

સુશ્ી ચપ્રયંકા જે. શાહ
્ટેક ્ચનકલ ઓરફસર (આયયુવવેદ)

૫૪૧૬૯ ૯૪૨૮૬૫૯૨૦૯ એ-૪૦૧, ચસધધરાજ ઝોલડ, 
સરગાસણ િોકડી પાસે, ગાંધીનગર
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ચનયામક આયુષની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

વૈદ્ ભાવના ટી. પટેલ
ચનયામક

૫૩૭૮૫
૫૩૭૯૭

૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ પલો્ટ નં. ૧૨૯૯/૨, 
સેક્ટર-૭/ડી, ગાંધીનગર

dir-ayush@gujarat.gov.in

વૈદ્ ભાવના ટી. પટેલ
નાયબ ચનયામક (આયયુવવેદ) 
નાયબ ચનયામક (હોચમયોપેથી)

૫૩૭૮૫ ૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ પલો્ટ નં. ૧૨૯૯/૨, 
સેક્ટર-૭/ડી,
ગાંધીનગર

ddhomeo-ayush@gujarat.gov.in

વૈદ્ િેિના એન. જાની
વનરૌિચધ અધીક્ષક

૫૪૭૯૬ ૭૦૪૩૨૫૪૬૪૬ 
 

૫૨૨/૪, ગ-્ટાઈપ, 
સરકારી ક્ા્ટ્ટસ્ટ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગરgah22gnr@gmail.com

વૈદ્ હેમંિ એમ. જોષી
મદદની્શ ચનયામક

૫૩૭૮૭ ૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯ ૪/એ, ધરણીધર સોસાય્ટી, 
વાસણા, અમદાવાદdao-ahmedabad@gmail.com

વૈદ્ ફાલગુન પી. પટેલ
નાયબ ચનયામક (તાલીમ)

૫૩૭૮૬ ૯૪૨૬૪૦૪૦૦૪ ૨૦૩/એ, ચવશ્વા રેસીડેનસી, 
મેમનગર, અમદાવાદddayushtraining@gmail.com

વૈદ્ કે. એમ. દેસાઇ
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૩૭૮૮ ૯૯૯૮૯૪૦૯૧૬ પલો્ટ નં. ૬૫/૫, ઘ-્ટાઈપ  
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગરadoayush@gmail.com

વૈદ્ અમીિ એસ. પટેલ
સ્ટે્ટ લાયઝન ઓરફસર

- ૯૪૨૭૮૦૦૫૭૨ પલો્ટ નં. ૧૫૪૧/૨, 
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગરvdamitpatel@gmail.com

વૈદ્ ભાવેશ એિ. પટેલ
મેરડકલ ઓરફસર 
(તાલીમ અને રીસિ્ટ)

- ૯૯૯૮૭૨૧૭૯૬ પલો્ટ નં. - ૬૯૩/૨, 
પંિવ્ટી પાક્ક, સેક્ટર- ૨૩,
ગાંધીનગર

vdbhavesh5278@gmail.com

કામદાર રાજય વીમા યોજના, ગુજરાિ
ચનયામક, િબીબી સેવાઓની કિેરી, ત્ીજો માળ, પંિદીપ ભવન, ઈન્કમ ટેકસ સક્કલ, 

આશ્મ રોર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪
રાડા. સમીર શાહ
ચનયામક

૨૭૫૪૦૯૯૦
૨૭૫૪૧૮૬૬

૨૬૬૪૦૫૧૦
૯૯૭૮૪૦૭૨૯૦

૪/બી, લક્મીપાક્ક સોસાય્ટી, લક્મીવધ્ટક 
જૈન મંરદરની નજીક, ્શાંતીવન બસ 
સ્ટે્શન નજીક, નારાયણનગર રોડ, 
પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

kvy-ahd@gujarat.gov.in

રાડા. ચવદુલા મુકેશ બાચવશી
નાયબ ચનયામક

૨૭૫૪૦૯૩૯ ૨૭૪૮૫૩૧૧
૯૮૯૮૬૩૦૩૦૩

૭૦, ચનરકતાપાક્ક, એિ. બી. 
કાપરડયા સકકૂલની સામે, મેમનગર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ નં. 
કિેરી

ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. રાજશ્ી આર. અગ્રવાલ
નાયબ ચનયામક

૨૭૫૪૦૯૩૯ ૭૯૯૦૨૯૦૫૧૮ ૯૫, જીવનદીપ રો હાઉસ, 
સવપ્ન ફલેટસની સામે, થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

રાડા. કલપેશ પરીખ
વીમા તબીબી અચધકારી

૨૭૫૪૦૯૯૦ ૨૭૬૪૨૯૦૫
૯૮૭૯૫૪૫૫૯૦

૨/એ, રોનક પાક્ક સોસાય્ટી, 
કૃષણનગરની નજીક, નવા વાડજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

શ્ી વી. જી. પટેલ 
વહીવ્ટી અચધકારી 

૨૭૫૪૧૮૬૬ ૯૮૭૯૧૩૪૬૩૫ એિ/૧૫, સચવતા પાક્ક,  
લો્ટસ હાઈસકકૂલ સામે, ઈસનપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩

કુ. બી. એમ. િબીયાર 
ચહસાબી અચધકારી 

૨૭૫૪૧૧૨૬ ૯૮૯૮૪૪૮૯૦૯ ડી-૧૨૫, અંકુર ્ટેનામેન્ટ,  
નયયુ ઈચનડયા કૉલોની, નવા નરોડા, 
અમદાવાદ ૩૮૨૩૫૦

ગુજરાિ મેદરકલ સચવડાસીસ કલૉપગોરેશન ચલચમટેર             
શ્ી પ્રભાવ જોષી, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૦૭૬૭ (પી.એ) - -

md-gmscl@gujarat.gov.in

રાડા. આર. એમ. મહેિા
જનરલ મેનેજર
(એફ.એિ.આર)

૫૦૭૬૬ ૯૦૯૯૯૬૪૫૬૧
 

ઈ-૧૨૦, સયુમધયુર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
આઝાદ સોસાય્ટી પાછળ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ 

gm-Ipqc-gmscl@gujarat.gov.in

રાડા. ચનલમ પટેલ
જનરલ મેનેજર
(એલ.પી.કયયુ.સી)

૫૦૭૭૦ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૯ ૪૪૧, ગાયત્ી સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

gm-Ipqc-gmscl@gmail.in

રાડા. દદનકર રાવલ
જનરલ મેનેજર (ઈડીએસ) 

૫૭૬૯૦ ૯૯૦૯૯૬૬૯૦૫ બી-૪૦૪, લાઇફ સ્ટાઇલ, 
બી/એિ, બીઝને્શ પાક્ક, પી.ડી.પી.યયુ. 
રોડ, રાયસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ 
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ઉદ્ોગ અને ખાિ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૫/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૦૭૦૧ 
૫૦૭૦૩

૨૨૮૬૨૨૯૧ 
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

૨૧, સીચનયર ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

secimd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. સી. શાહ 
અગ્ર મયુખય સચિવ (ઉ.ખા.)ના અગ્ર રહસય 
સચિવ

૫૦૭૦૩ ૯૪૨૬૭૫૯૨૮૦ પલો્ટ નં. ૧૨૦૮/૨  
સેક્ટર-૩/એ, ગાંધીનગર

ps2secimd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી મમિા વમાડા, IAS
સચિવ (રિવાસન)

૫૦૭૦૮ ૫૧૮૬૨, 
૯૯૭૮૪૦૭૩૦૧

બંગલા નં. ક/૨, સેક્ટર-૧૯,  
ગાંધીનગર

sectourism@gujarat.gov.in

શ્ી આઇ. એ. બાબુરી
સચિવ (રિવાસન)ના રહસય સચિવ

૫૦૭૦૮ ૯૬૮૭૬૩૦૩૩૪ બલૉક નં. ૧૩૧/૪, ઘ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર નં. ૨૧, ગાંધીનગર

શ્ી સંદીપ કુમાર, IAS
સચિવ (કુર્ટર અને ગ્રામોદ્ોગ)

૫૭૩૮૮
૫૭૩૮૯

૨૯૭૯૪૨૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮

બંગલા નં. સી-૭૯, સેન્ટોસા ગ્રીનલેનડ, 
એસ.પી. રીંગ રોડ, ભાડજ સક્કલ પાસે, 
અમદાવાદseccri@gujarat.gov.in

સુશ્ી અિડાના પંડ્ા 
સચિવ (કુર્ટર ઉદ્ોગ)ના અંગત સચિવ

૫૭૩૮૮ ૯૯૦૪૧૯૯૧૧૮ પલો્ટ નં. ૩૨૮/૨, અંચબકા િોક પાસે, 
સેક્ટર નં. ૩-/બી, ગાંધીનગરps2seccri@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એસ. મહેિા 
સંયયુક્ત સચિવ (રિોતસાહન)

૫૦૭૩૨ ૩૩૧૧૬, 
૯૪૨૭૬૧૬૬૮૬

પલો્ટ નં. ૬૬૮/૨, પંિવ્ટી પાક્ક,  
સેક્ટર નં. ૨૩, ગાંધીનગર

js-inc-imd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી કે. આર. ઓઝા 
સંયયુક્ત સચિવ (બજે્ટ)

૫૦૭૨૧ ૯૭૨૭૭૭૨૦૧૮ ૨૪, સયુંદરવન બંગલોઝ, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

ds-bud-imd@gujarat.gov.in

સુશ્ી શ્ેયા એસ. નાયર
અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર

૫૭૮૦૧ ૯૭૨૭૯૩૬૭૩૪ ૭૨૬/૧, સેક્ટર-૧૩-એ, 
ગાંધીનગરnairshreya.imd@gmail.com

શ્ી એમ. રી. શાહ
નાયબ સચિવ (ઉદ્ોગ)

૫૫૫૪૪
૫૬૪૬૬

૯૯૭૮૦૬૩૦૨ ૨૮૭/૩, ગ-૧, ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

ds-ind-imd@gujarat.gov.in

સુશ્ી ભાચવિા રાઠોર
નાયબ સચિવ (કુર્ટર ઉદ્ોગ) 

૫૦૭૨૧ ૯૮૯૮૧૫૩૭૮૫ બી/૧, ચસચધધ ચવનાયક પાક્ક, દચક્ષણી 
સોસાય્ટી, મચણનગર, અમદાવાદds-cottage-imd@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એસ. પટેલ
રહસય સચિવ

૫૬૪૬૬ ૯૭૧૨૭૩૩૮૨૪ ૧૬૭/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગરnsp5329@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

સુશ્ી કે. એિ. પાઠક
નાયબ સચિવ (ખાણ-ખચનજ, સેવા, 
સી.જી.એમ.)

૫૦૭૧૩
૫૦૭૧૪

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૯ બલૉક નં. ૬૮૫/૨, જી-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

ds-mines-imd@gujarat.gov.in

સુશ્ી જે. વી. દેસાઈ
નાયબ સચિવ (મહેકમ/સંકલન)

૫૦૭૧૫
૫૦૭૧૬

૯૯૭૮૪૦૬૯૫૩ પલો્ટ નં. ૮૩૨/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

ds-estt-imd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી કે. એિ. પંડ્ા 
અંગત મદદની્શ 

૫૦૭૧૬ ૯૪૨૬૩૨૫૪૧૦ પલો્ટ નં. ૧૨૫૧/૨, સેક્ટર નં. ૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી અજય કે. પટેલ 
નાયબ સચિવ (રિવાસન)

૫૪૫૧૧, 
૫૭૮૦૨

૯૮૨૪૮૮૫૯૯૯ પલો્ટ નં. ૧૦૦૧/૨, સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગર

ds-tourism-imd@gujarat.gov.in

શ્ી ખુશાલભાઇ એસ. પનારા
અંગત મદદની્શ

૫૪૫૧૧ ૯૫૮૬૧૧૨૯૨૪ બલૉક નં. ૩૦/૪, િ-્ટાઈપ,      
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી બી. કે. ભોઇ
ઉપસચિવ (લઘયુ ઉદ્ોગ, ્ટેકસ્ટાઈલ, રોકડ) 
(ઈ.િા.)

૫૦૭૨૯ ૯૯૦૯૪૬૮૧૬૧ ૨૩૧/૨, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

us-textile-imd@gujarat.gov.in

શ્ી કમલેશ વી. મકવાિા
ઉપસચિવ (રિોતસાહન) (ઈ.િા.)

૫૭૮૦૫ ૯૯૭૯૯૭૨૦૩૬ ‘અંચબકા ચનવાસ’ પલો્ટ નં. ૩૫૪/૧, 
શ્ેયસ સોસાય્ટી, સેક્ટર-૨૨,  
ગાંધીનગરus-inc-imd@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એન. િાવરા
ઉપસચિવ (બજે્ટ)

૫૦૮૮૫ ૯૪૨૮૪૧૭૦૮૫ ૭૬૭/૧, સેક્ટર-૪-સી, ગાંધીનગર
us-ci-imd@gujarat.gov.in

શ્ી એન. જે. વાઘેલા 
ઉપસચિવ(રિવાસન)

૫૦૭૨૬ ૯૮૯૮૩૭૨૧૭૬ પલો્ટ નં. ૬૧૨/૨,  
સેક્ટર-૬/બી, ગાંધીનગરus-tour-imd@gujarat.gov.in

શ્ી રૂપેશ રાિા
ઉપસચિવ (મહેકમ, રચજસટ્ી, કો.સલે) (ઈ.િા.)

૫૦૭૫૬ ૬૩૫૭૧૪૯૮૦૦ પલો્ટ નં. ૪૬૪/૧, સેક્ટર-૪-બી, 
ગાંધીનગરus-estt-imd@gujarat.gov.in

શ્ી આઇ. એસ. શેખ 
ઉપસચિવ (ખાણ અને ખનીજ)

૫૮૧૩૯ ૯૮૨૫૪૬૭૫૪૫ પલો્ટ નં. ૩૫૦/૧, સેક્ટર-૪-બી, 
ગાંધીનગરus-mines-imd@gujarat.gov.in

શ્ી આઇ. એસ. શેખ 
ઉપસચિવ (સેવા) (ઈ.િા.)

૫૮૧૩૯ ૯૮૨૫૪૬૭૫૪૫ પલો્ટ નં. ૩૫૦/૧, સેક્ટર-૪-બી, 
ગાંધીનગરus-serv-imd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. કે. ભોઇ
ઉપસચિવ (સંકલન)

૫૦૭૨૯ ૯૯૦૯૪૬૮૧૬૧ ૨૩૧/૨, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર
us-co-ordination-imd@gujarat.gov.in

શ્ી કમલેશ વી. મકવાિા
ઉપસચિવ (ઉદ્ોગ)

૫૭૮૦૫ ૯૯૭૯૯૭૨૦૩૬ ‘અચંબકા ચનવાસ’ પલો્ટ નં. ૩૫૪/૧, 
શ્યેસ સોસાય્ટી, સકે્ટર-૨૨,  ગાંધીનગરus-ind-imd@gujarat.go`v.in

સુશ્ી લીના રી. કાટદરે 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી

- ૯૪૨૬૫૨૯૪૪૦ પલો્ટ નં. ૧૬૪૪/૨,  
સેક્ટર નં. ૨/ડી, ગાંધીનગર
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા નું નામ સેકશન અચધકારી નું નામ ફોન નં.

ડ (મહેકમ) શ્ી રુપે્શ રાણા ૫૦૭૩૯
ગ (જીઆઈડીસી) શ્ી રત્ને્શ ્શાહ ૫૦૭૪૨
િ (મીઠા ઉદ્ોગ) શ્ી સાગર પણસારા ૫૦૭૩૬
આઈ (રિોતસાહન) સયુશ્ી પલક મડીયા ૫૦૭૪૩
આઇ-૧ (એસઆરઆઈ) શ્ી કૃણાલ ગઢવી ૫૮૨૫૦
પી (જીઆઈઆઈસી) શ્ી કૃણાલ ગઢવી (ઈ.િા.) ૫૦૭૪૮
જ (સંકલન) શ્ી જીગર ઠક્કર (ઈ.િા.) ૫૦૭૪૪
ડી-૧ (મહેકમ, ઉદ્ોગ કચમ્શનર) શ્ી મરૌચલક પ્ટેલ ૫૦૭૪૦
બ (બજે્ટ) શ્ી ભવય મહેતા ૫૦૭૩૫
છ (ખાણ નીચત) શ્ી રિસયુન આર. પ્ટેલ ૫૦૭૩૭
છ-૧ (ખાણ નીચત, જીએમડીસી) શ્ી ચજગ્ે્શ અમીન ૫૦૭૨૫
અપીલ (ખાણ ખચનજ) શ્ી મહેનદ્ર િાવડા ૫૫૮૬૩

ડી-૩ (મહેકમ, ભૂસતર ચવજ્ાન અને 
ખચનજ કચમ્શનરશ્ીની કિેરી) શ્ી ચનતીન પરમાર ૫૦૭૩૪

ખ (કુર્ટર ઉદ્ોગ) સયુશ્ી ચમતિલ બારીયા (ઈ.િા.) 
શ્ી એમ. એ. પ્ટેલ ૫૦૭૪૫

ખ-૧ (ખાદી ગ્રામઉદ્ોગ) સયુશ્ી ચમતિલ બારીયા ૫૪૭૭૫

ડી-૨ (મહેકમ, કચમ્શનરશ્ી કુર્ટર અને 
ગ્રામોદ્ોગની કિેરી) શ્ી રત્ને્શ ્શાહ (ઈ.િા.) ૫૦૭૪૧

સ (રિવાસન) શ્ી ્ટી. ્ટી. રિર્પચત ૫૪૭૬૯
ય (યાત્ાધામ) સયુશ્ી ઉવ્ટ્શી િાવડા ૫૦૦૮૩
નાણા શ્ી મહે્શ ભટ્ટ ૫૪૬૧૬
રોકડ શ્ી રાજે્શ એન. મોદી ૫૦૭૫૩
રચજસટ્ી શ્ી એન. ડી. ્શયુક્ (િાજ્ટ) ૫૦૭૦૦
સ્ટોર શ્ી પી. આર. ર્ની ૫૦૭૫૫
કોરપયયુ્ટર સેલ શ્ી એન. એમ. ઈવાનસ ૫૧૧૪૫
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ઉદ્ોગ કચમશનરશ્ીની કિેરી 
બલલૉક નંબર-૧/૨, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. રાહુલ ગુતિા, IAS
ઉદ્ોગ કચમ્શનર

૫૨૫૨૪
૫૨૫૨૬
૫૨૫૨૧

૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦  “કૃષણાલય” ૬, રેખા પાક્ક સોસાય્ટી, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૧૩

comind@gujarat.gov.in

શ્ી જી. એમ. ટાંક
ઉદ્ોગ કચમ્શનરના અગ્ર રહસય સચિવ

૫૨૫૨૪ ૯૪૨૯૦૨૩૭૩૩ પલો્ટ નં. ૧૭૨૭/૧,
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી એિ. બી. પંડ્ા
ઉદ્ોગ અચધકારી

૫૨૫૨૬ ૯૪૨૭૦૩૩૦૫૨ પલો્ટ નં. ૧૫૬૩/૨, સેક્ટર-૫/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી ચનલમરાની, IFS
અચધક ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સ.ખ)

૫૨૫૩૪ ૭૫૬૭૭૬૬૪૬૬ બંગલા નં. ૩૭, કલેક્ટર બંગલોઝ, 
સેક્ટર-૨૯, ્શોપીંગ સેન્ટરની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગર

icaicsp@gujarat.gov.in

શ્ી અચશ્વન જે. પનારા
અચધક ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સ.ખ.)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૨૫૩૪ ૯૯૯૮૯૩૧૯૨૯ ૮૬, ગીરીરાજ સોસાય્ટી, ચવભાગ-૨, 
િાંદલોડીયા, અમદાવાદ

શ્ી રંજી્કુમાર જે., IAS
કચમ્શનર (MSME)

૫૨૫૩૨
૫૮૩૭૨

 ૯૯૭૮૪૪૬૯૭૧ ૨૨૯/એ, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

comm-msme@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ચનલમરાની, IFS
અચધક ઉદ્ોગ કચમ્શનર (ચવકાસ)

૫૨૫૩૪ ૭૫૬૭૭૬૬૪૬૬ બંગલા નં. ૩૭, કલેક્ટર બંગલોઝ, 
સેક્ટર-૨૯, ્શોપીંગ સેન્ટરની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગરicaicd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. રી. શ્ીમાળી
અચધક ઉદ્ોગ કચમ્શનર (ચવસતરણ)

૫૨૫૩૪ ૨૬૧૬૭(ચન.)
૯૮૨૫૪૩૫૩૮૫

પલો્ટ નં. ૨૩૪/૧, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગર

icaicd@gujarat.gov.in
શ્ી અચમિ પી. ધારવા 
તાંચત્ક સલાહકાર (રસાયણ)

૫૨૫૮૫ ૭૬૦૦૦૨૬૪૯૪ સી-૬૨, સયુય્ટમ હોપ ્ટાઉન, સતયમેવ 
હોચસપ્ટલની પાછળ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪tac-icim-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એમ. પંિાલ
સંયયુક્ત ઉદ્ોગ કચમ્શનર (ઇનફ્ા.) 

૫૨૬૫૪
૫૨૬૮૩

૯૨૬૫૮૪૩૪૯૫ એ-૪૦૩, ગણે્શ સોપાન, ગણે્શ 
હોરસની બાજયુમાં, િેનપયુર રોડ, 
નયયુ. રાણીપ, અમદાવાદ icjciinfra@gujarat.gov.in

શ્ી જી. આઇ. દેસાઇ
સંયયુક્ત ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સ.ખ.)

૫૨૫૯૭
૫૨૬૮૩

૯૮૭૯૧૧૦૦૯૦ સી/૭૧, સેન્ટોસાગ્રીનલેનડ, એસ.પી.
રીંગ રોડ, અમદાવાદ 

icjcisp@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. આર. પરમાર
સંયયુક્ત ઉદ્ોગ કચમ્શનર 
(મહેકમ-વહીવ્ટ)

૫૨૬૮૬
૫૨૬૮૩

૯૭૨૪૧૭૧૧૯૨, 
૭૦૯૬૯૫૮૫૬૬

બલૉક નં. ૬૮૧/૨, ગ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

icjciesta@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એસ. ભારદ્ાજ 
સંયયુક્ત ઉદ્ોગ કચમ્શનર (MSME-D)

૫૨૫૭૯ ૯૪૨૭૯૬૧૮૪૦ એ-૯૬, સન રિીઝ ્ટાવર, સયુભાિ િોક, 
ગયુરુકુલ રોડ, અમદાવાદ

icjcimsme@gujarat.gov.in

શ્ી રી. આર. પરમાર
સંયયુક્ત ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સોલ્ટ-્ટેક્ષ)

૫૨૫૩૬
૫૨૫૮૬

૯૭૨૪૧૭૧૧૯૨, 
૭૦૯૬૯૫૮૫૬૬

બલૉક નં. ૬૮૧/૨, ગ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

icdcisalt@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. પારેજીયા
નાયબ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સંકલન) (ઈ.િા.)

૫૨૫૯૪
૫૨૬૮૩

૯૫૭૪૯૮૩૭૭ ૨૦૨-દેવનંદન સમી્ટ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

icdciinc@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એ. પટેલ
નાયબ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સોલ્ટ-્ટેક્ષ)

૫૨૬૮૬ ૯૪૨૬૫૩૫૫૬૫ બી-૨૦૩, અક્ષર પેરેડાઇસ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એમ. વસાવા 
સંયયુક્ત ચનયામક (ચહસાબ)

૫૨૫૫૧
૫૨૬૮૩

૮૪૬૯૮૯૯૨૧૧ ૨૮૪/૬, સેક્ટર-૯, ગવન્ટમેન્ટ ક્ા્ટ્ટસ્ટ 

icjdacct@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આઈ. િાવરા
નોડલ ઓરફસર (EODB)

૪૦૮૮૯
૫૨૬૮૩

૯૩૨૭૦૦૦૪૮૬ બી-૪૪, મનોકામના સોસાય્ટી, 
મયુખીનીવાડી, ઇસનપયુર, 
અમદાવાદicdcicord@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એમ.જારેજા
નાયબ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (MSME-INC)

૫૨૬૪૨
૫૨૬૮૩

૯૬૦૧૬૦૪૯૮૯ બી/૧૦૨, સ્ેહકુંજ એનકલેવ, ચ્શવાલય 
પરીસર પાછળ, કુડાસણ, ગાંધીનગર 

icacimsme@gujarat.gov.in

શ્ી કૌશલ રાવલ
નાયબ ચનયામક (આંકડા)

૫૨૬૯૪ ૯૦૯૯૯૭૬૩૮૦ ડી-૧૦૩, સતયમેવ રીવેરા, 
ધોળેશ્વર મહાદેવ પાસે, 
ગીફ્ટ ચસ્ટી રોડ, રાંદેસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

icddstat@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. જે. જારેજા 
મદદની્શ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (MSME-INC)

૫૨૬૪૪ ૯૪૨૮૨૨૬૬૬૦ ૨૮, સવગોદય હાઉચસંગ કો.ઓ.સો.ચલ. 
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

શ્ી રી. બી. િચબયાર
મદદની્શ ઉદ્ોગ કચમ્શનર

૫૨૬૨૮
૫૨૬૮૩

૯૮૨૪૨૮૧૧૨૧ પલો્ટ નં. ૧૫૨/૨, સેક્ટર-૩-નયયુ., 
ગાંધીનગર

icaciadmn@gujarat.gov.in

શ્ી જી. પી. ઝાલા
સંયયુક્ત ઉદ્ોગ કચમ્શનર (આઈ. એમ.)

- ૯૯૦૯૫૭૮૬૮૧ પલો્ટ નં. ૬૬૫, સેક્ટર-૨૬/બી, 
ગાંધીનગરicjciim@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. એન. દવે
મદદની્શ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સોલ્ટ)

- ૯૮૨૫૧૧૪૧૮૩ ૧૬, આરોહી ચવહાર, 
બોપલ-૪૪૪ની પાછળ, 
સાઉથ બોપલ,  
એસ.પી.રીંગ રોડ, 
અમદાવાદ 

icacisalt@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. ભાદટયા 
મદદની્શ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (ઇનફ્ા.)

- ૯૪૨૬૨૨૭૮૮૯ ડી-૧૦૪, સયુય્શ સ્ટે્ટસ,  
ઉર્્ટનગર-૧ સામે, રાંદેસણ રોડ,  
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. એન. મકવાિા 
મદદની્શ ઉદ્ોગ કચમ્શનર (સ.ખ.) 

૫૨૫૫૦ ૯૯૯૮૩૧૮૫૭૯ એફ/૧, સયુર્તા ફલે્ટસ,  
્શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૪ icacisp@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. પારેજીયા
મદદની્શ ઉદ્ોગ કચમ્શનર  
(આઇ.એમ) 

૫૨૬૭૭
૫૨૬૮૩

૯૫૭૪૯૮૩૭૭ ૨૦૨-દેવનંદન સમી્ટ, 
સરગાસણ, 
ગાંધીનગરicaciim@gujarat.gov.in

શ્ી કે. વી. સોલંકી
ઉદ્ોગ અચધકારી (આઇ.એમ.)

૫૨૬૮૯ ૯૪૨૭૦૧૩૮૭૦ બલૉક નં. ૧૧૩૯/૨  
સેક્ટર-૨-ડી, ગાંધીનગરicioim@gujarat.gov.in

શ્ી આર. જે. શેલિ
ઉદ્ોગ અચધકારી (સોલ્ટ-્ટેક્્ટાઇલ)

૫૨૫૮૦
૫૨૬૮૩

૯૮૧૯૨૧૯૫૯૪ ૧૨, રિચતમાનગર સોસાય્ટી, 
દચક્ષણી સોસાય્ટી બસ સ્ટેનડ પાસે, 
મચણનગર, અમદાવાદicioisalt@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ચનશીિા સોદાગર
ઉદ્ોગ અચધકારી (મહેકમ)

૫૨૫૪૭ ૯૭૧૪૦૯૩૯૩૩ ૫૩, રિગચતપાક્ક સોસાય્ટી-૧,
ધ્યુવ હાઈસકકૂલ પાસે, 
મચણનગર પૂવ્ટ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

icioesta@gujarat.gov.in

શ્ી સી. આર. જયસવાલ
ઉદ્ોગ અચધકારી (ઇનફ્ા.)

૫૨૫૮૬ ૯૮૨૫૨૬૪૨૧૮ ડી-૪૦૩, સાચનધય-૨, નયયુ િાંદખેડા, 
સતયમેવ હોચસપ્ટલ પાછળ, 
અમદાવાદicioinfra@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એસ. ભાદટયા
ઉદ્ોગ અચધકારી (લાજ્ટ-રિોતસાહન)

૫૨૫૮૪ ૯૯૨૫૮૩૮૬૮૨ ડી-૧૦૪, સયુય્શ સ્ટે્ટસ,
ઉર્્ટનગર-૧ સામે, રાંદેસણ રોડ, 
ગાંધીનગરiciolarg@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. એસ. જાજુ
ઉદ્ોગ અચધકારી (MSME-INC)

૫૨૫૮૮ ૮૧૬૦૮૧૧૭૦૪ એફ-૪૦૧, આય્ટ ચવલા સોસાય્ટી, 
આનંદનગર પા્ટટીપલો્ટ પાસે,  
નયયુ રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦iciomsme@gujarat.gov.in

કુ. કે. આર. પટેલ 
ઉદ્ોગ અચધકારી (ચહસાબ) 

૫૨૫૧૮ ૮૮૪૯૯૫૭૪૫૯ ૬૦૪-બલૉક નં. ૭, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગરicioacct@gujarat.gov.in

કુ. કે. આર. પટેલ
ઉદ્ોગ અચધકારી (વહીવ્ટ)

૫૨૬૮૧
૫૨૬૮૩

૮૮૪૯૯૫૭૪૫૯ ૬૦૪-બલૉક નં. ૭, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગર

icioadmn@gujarat.gov.in
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ટેચલફોન નંબર 

મહેકમ - ૫૨૬૩૨
વહીવ્ટ - ૫૨૬૮૧
ચહસાબી - ૫૨૬૬૫
સી.એસ.પી.ઓ. - ૫૨૫૭૫
રચજસટ્ી ૫૨૫૭૩
સોલ્ટ ્ટેક્્ટાઇલ - ૫૨૬૮૪
આઇ.એમ. - ૫૨૬૧૯
સંકલન - ૫૨૬૧૮
આંકડા - ૫૨૫૭૨
એમએસએમઈ- રિોતસાહન - ૫૨૬૫૯
લાજ્ટ-રિોતસાહન - ૫૨૫૯૩
ઇનફ્ા - ૫૨૬૨૯
E.O.D.B. Cell - ૪૦૮૮૯

ભૂસિર ચવઞિાન અને ખચનજ કચમશનર કિેરી 
બલલૉક નંબર-૧,૨/૭, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અરૂિકુમાર સોલંકી, IAS
કચમ્શનર

૫૪૧૫૧ ૯૯૭૮૪૪૩૮૧૯ પલો્ટ નં. ૧૦૪/૧, ઇનદ્રોડા પાક્ક સામે, 
સેક્ટર-૧,  
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

commissioner-cgm@gujarat.gov.in

શ્ી સંજય કે. શાહ
PA to Commissioner

૫૪૧૫૧ ૯૯૭૮૪૦૨૦૨૨ પલો્ટ નં. ૫૧૬/૧, સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર

pg2cgm@gujarat.gov.in

શ્ી ચવનોદ કે. જહોન 
PA to Commissioner

૫૪૧૫૧ - ૬૧/૮૧, સેક્ટર-૨૧, 
ગાંધીનગર

pg2cgm@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એમ. સોલંકી
અચધક ચનયામક (ચવકાસ)

૫૩૯૫૫ ૯૯૭૮૪૦૭૦૮૩ સી/૧૦૨, કલા રેસીડેનસી, રેરડયો 
ચમરિી ્ટાવર પાસે, 
શયામલ િાર રસતા પાછળ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ad-devp-cgm@gujarat.gov.in
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એમ. સોલંકી
અચધક ચનયામક (એફ.એસ.) 
(ઇ.િા.)

૫૩૯૫૭ ૯૯૭૮૪૦૭૦૮૩ સી/૧૦૨, કલા રેસીડેનસી, રેરડયો 
ચમરિી ્ટાવર પાસે,
શયામલ િાર રસતા પાછળ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ad-fs-cgm@gujarat.gov.in; 
ad-tech-cgm@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આર. વાળા
ભૂસતર્શાસત્ી, નાયબ ચનયામક(વ)

- ૯૭૨૭૭૦૬૩૮૩ મયુ.પો.કંકાસા, તા.માંગરોળ, જી.જયુનાગઢ

dydir-admin-gm@gujarat.gov.in 
geo-auction-cgm@gujarat.gov.in

શ્ી સુચમિ પી. િૌહાિ
ભૂસતર્શાસત્ી

- ૯૯૦૯૦૩૯૬૬૨ ડી-૧૦૩, શ્ી રંગ એસોસીએ્ટ, 
ગીફ્ટ ચસ્ટી રોડ, રાંદેસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧geologist-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. બી. ધુવ
ભૂસતર્શાસત્ી

- ૯૮૭૯૫૬૦૭૯૦ ૫૧, એિ.આઇ.જી.ગયુ.હા.બોડ્ટ,   સેક્ટર-
૩૦, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એમ. જાદવ
ચહસાબી અચધકારી

૫૩૯૫૪ ૯૭૨૭૭૦૬૩૬૬ બલૉક નં.૬૪/૨,ઘ-્ટાઈપ,         
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

acc-gnm@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. રી. વયાસ
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૯૯૭૯૩૬૩૭૦૩ બી-૪/૫૦૧, સહર્નંદ ચસ્ટી, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર -૩૮૨૪૨૧

ag_lease1_cgm@guajrat.gov.in

શ્ી મન રી. િૌધરી
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી (ઇ.િા.)

- ૯૯૧૩૧૧૪૪૭૭ બી/૨૫૫, તયુલસી બંગલોઝ, સાંઇ 
ચક્ષણા હોચસપ્ટલ, રાધનપયુર રોડ,      
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨geologist-meh@gujarat.gov.in

શ્ી ઘનશયામ આરેદઠયા
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૯૦૯૯૭૭૬૦૪૦ ૨૧, શ્ીજી, મેઘધનયુષય-૨ 
સોસાય્ટી, ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ,          
રાંદેસણ-ગાંધીનગરag_lease5_cgm@guajrat.gov.in

શ્ી આજડાવ શુકલ
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૯૯૭૯૪૪૫૩૬૦  ૨૨૬/૫, આસોપાલવ ફલે્ટ,     
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરarjav.ar@gmail.com

શ્ી પિડાવી પ્રજાપચિ
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૬૦૦૦૨૮૮૬૯ પલો્ટ નં. ૯૦૬/૧,સેક્ટર ૪-ડી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

શ્ી પ્રચિક શાહ
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૮૮૬૬૨૫૫૮૭૮ એિ/૨, િંદ્ર એપા્ટ્ટમેન્ટ, િંદ્રનગર, 
પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

asstgeo-fs-cgm@gujarat.gov.in

શ્ી િંદ્રેશ પરમાર
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૮૮૬૬૫૫૬૫૪૮ સેક્ટર-૬-ડી, બલૉક નં. ૪૫૮/૧, 
ગાંધીનગરasstgeo-fs-cgm@gujarat.gov.in

શ્ી અલખ પ્રેમલાિી
મદદની્શ ભૂસતર્શાસત્ી

- ૯૭૨૨૧૭૦૩૨૦ ૧૦૩, કલરવ સોસાય્ટી, જવાનપયુરા, 
ઇડર, ચજ.સાબરકાંઠાasstgeo-fs-cgm@gujarat.gov.in
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કચમશનરશ્ી કુદટર અને ગ્રામોદ્ોગ, ગુજરાિ રાજય, ગાંધીનગર 
બલલૉક નંબર-૭/૧, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સંદીપ કુમાર, IAS
કચમ્શનર અને સચિવ

૫૯૪૭૭
૫૯૪૭૮
૫૯૪૭૯

૨૯૭૯૪૨૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮

બંગલા નં. સી-૭૯, સેન્ટોસા ગ્રીનલેનડ, 
એસ.પી. રીંગ રોડ, ભાડજ સક્કલ પાસે, 
અમદાવાદ

seccri@gujarat.gov.in
comcri@gujarat.gov.in

શ્ીમિી જે. આર. ઠકકર
અંગત મદદની્શ

૫૯૪૭૭ 
૫૯૪૭૮

૨૬૭૪૮૦૦૧ યયુ/૬૪, સે્ટેલાઇ્ટ કોરપલેક્ષ,  
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ

શ્ી એિ. બી. પટેલ
અચધક ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૯૪૮૨ ૯૮૨૪૨૫૮૭૦૭ ૨૫૭/૧ ગ-૧ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર નં. ૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. બી. પટેલ
સંયયુકત ચનયામક (્ટેક્ષ્ટાઇલ) 

૫૯૪૮૩ ૯૮૨૪૨૫૮૭૦૭ ૨૫૭/૧, ગ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર નં. ૧૯, 
ગાંધીનગરjdtxtcci@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એસ. ટેલર
સંયયુક્ત ચનયામક (વહીવ્ટ)

૫૯૪૮૦
૫૯૪૮૧

૯૪૦૯૪૬૦૦૨૭ ૬૮૮/૩ જી-૧  ્ટાઈપ  
સેક્ટર નં. ૮,  
ગાંધીનગરjdadmcci@gujarat.gov.in

શ્ી રાજેશ આર. યાદવ
રિોજેક્ટ મેનેજર (વહીવ્ટ)

૫૯૪૯૯ ૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦ સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેનસી,  
સવાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે, 
ગાંધીનગરaocci@gujarat.gov.in

શ્ી રાજેશ આર. યાદવ
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૯૪૯૯ ૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦ સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેનસી,  
સવાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે, 
ગાંધીનગરaocci@gujarat.gov.in 

શ્ી જે. એિ. રાવલ
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ)

૫૯૫૭૩ ૯૯૭૯૮૭૨૭૭૫ ૪-સયુવ્ટણ નગર સોસાય્ટી  
મેમનગર  
અમદાવાદddhcfcci@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. જે. મહેિા
નાયબ ચનયામક (બેંકેબલ)

૫૯૫૯૦ ૯૮૨૫૩૫૮૬૨૪ જીએફ-૧, રત્નજયોત એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
નવા ચવકાસ ગૃહરોડ, પાલડી, 
અમદાવાદddbnkcci@gujarat.gov.in 

શ્ી રાજેશ આર. યાદવ
નાયબ ચનયામક (તાલીમ)

૫૯૫૯૦ ૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦ સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેનસી,  
સવાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે, 
ગાંધીનગરddtrgcci@gujarat.gov.in 
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. એિ. રાવલ
નાયબ ચનયામક (એનફોસ્ટમેન્ટ) 

૫૯૪૯૧ ૯૯૭૯૮૭૨૭૭૫ ૪-સયુવ્ટણ નગર સોસાય્ટી  
મેમનગર, અમદાવાદ 

ddenfocci@gujarat.gov.in 

શ્ી જે. એલ. પટેલ
નાયબ ચનયામક (પેકેજ) 

૫૯૫૮૩ ૯૯૨૪૧૬૯૩૭૯ પલો્ટ નં. ૧૨૯૩/૧, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગરddhcfcci@gujarat.gov.in 

શ્ી રાજેશ આર. યાદવ
નાયબ ચનયામક (પલાન)

૫૯૫૭૩ ૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦ સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેનસી,  
સવાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે, 
ગાંધીનગરddplncci@gujarat.gov.in

શ્ી વાય. એન. પરમાર
મદદની્શ ચનયામક (બેંકેબલ)

૫૯૫૯૪ ૯૯૦૪૫૨૭૮૭૩ મયુ.પો. કાળીગામ, વણકર વાસ 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦

adbnkcci@gujarat.gov.in 

શ્ી એ. કે. મહેિા
મદદની્શ ચનયામક (વહીવ્ટ/પલાન) 
(ઈ.િા.)

૫૯૪૮૪ ૯૮૭૯૭૯૯૯૬૭ ૨૨-શ્ીરામ બંગલોઝ, 
મનોહર ચવલા િોકડી પાસે, 
નવા નરોડા,  
અમદાવાદadplncci@gujarat.gov.in 

શ્ી એિ. બી. પંડ્ા
મદદની્શ ચનયામક (હાથ્શાળ)

૫૯૫૭૫ ૯૪૨૯૫૧૭૭૬૦ એ/૩-્શીવમ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
૧૯-જગાભાઇ પાક્ક- લેક વયયુ 
એપા્ટ્ટમેન્ટ પાસે, 
રામબાગ પાસે, 
મચણનગર, અમદાવાદ

adhndcci@gujarat.gov.in 

શ્ી આર. પી. સુિરીયા
નાયબ ચવકાસ અચધકારી

૫૯૪૯૧ ૯૮૨૫૨૮૨૬૦૭ એ/૩૧, અગ્રસેન ્ટાવર,  
ચસચવલ હોચસપ્ટલ ગે્ટ નં. ૨ની સામે, 
અસારવા, અમદાવાદ-૧૬adgencci@gujarat.gov.in 

શ્ી આર. આઇ. જાબું
મદદની્શ ચનયામક (પેકેજ)

૫૯૪૮૨ ૯૭૨૫૨૦૧૦૪૩ બલૉક નં. ૭૧૨/૧, ધ-૧્ટાઈપ,  
સેક્ટર નં. ૮, 
ગાંધીનગરadhcfcci@gujarat.gov.in 

ગુજરાિ પ્રવાસન ચનગમ ચલ., 
બલલૉક નંબર-૧૬-૧૭/૪, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર 

શ્ી જેનુ દેવન, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

ર૩રરર૦ર૯ ૯૯૭૮૪૦૬૯૧૬ બંગલા નં. જી-૯  
સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગરjenudevan@gujarattourism.com

શ્ી એમ. એસ. જોશી
કંપની સેક્ે્ટરી અને મેનેજર નાણાં, (ઈ.િા.) 
જનરલ મેનેજર

ર૩૯૭૭ર૧૭ ૯૭ર૭૭ર૩૯૧૪ ર૩, વેરદકા એકઝોર્ટકા,  
પીડીપીયયુ રોડ, 
ગાંધીનગર-કોબા હાઈવે, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરmsjoshi@gujarattourism.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દકંગશુક ચબશ્વાસ
મેનેજર માકકેર્ટંગ/IT/PRO/ઇનવેસ્ટમેન્ટ/
પોલીસી/પસગોનેલ

ર૩૯૭૭ર૦ર ૯૭ર૭૭૦૬ર૦૦/ 
ર૩ર૩૮૩ર૯

પલો્ટ નં. ૧૬૧
સેક્ટર-૮/સી, 
ગાંધીનગર

kbiswas@gujarattourism.com

શ્ી ચનરવ મુન્શી
મેનેજર કોમ્ટ્શીયલ અને ઈવેન્ટ

ર૩૯૭૭રરપ ૯૯૭૮૪૦૭૦૧૨ પલો્ટ નં. ૧૩/૧૪,
્શાંચતનાથ સોસાય્ટી, વેજલપયુર, 
અમદાવાદniravmunshi@gujarattourism.com

શ્ી િુષાર ગૌર
મેનેજર ઇવેન્ટ (કેવડીયા)

ર૩૯૭૭ર૦૮ ૭રર૭૯૮૦૭૮૭ જી-૪૩૦૧, ચસરિંગ પાક્ક એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્શરણંમ-ર ની બાજયુમાં, રામદેવનગર, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ

ચનયામકશ્ી, નાગદરક ઉડ્ડયનની કિેરી (ઉદ્ોગ અને ખાિ ચવભાગ) 
ગુજસેલ કોમપલેક્, ટોરેન્ટ-સબસટેશનની પાસે, SVPI એરપોટડા, સરદારનગર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૪.
શ્ી કેપટન અજય િૌહાિ
ચનયામક (નાગરરક ઉડડયન)

૨૨૮૮૨૦૬૮ ૯૯૦૯૯૧૮૮૮૮ એ/૧૧૨, રીવેરા એલીગનસ, 
કેરપસ કોન્ટરની પાછળ, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદdirectorcad@gujarat.gov.in

શ્ી અચભષેક જે. પંિાલ
સીચનયર મેનેજર (એરલાઇન)

૨૨૮૮૨૦૭૧ ૯૯૦૪૦૪૯૪૯૩ ડી/૧૦૩, સીલવર હામગોની,  
આઇ.સી.બી. ફલોરાની પાસે, ગોતા,  
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧it@cadgog.org

શ્ી જોલીફ રિીશ્ચન
સીચનયર મેનેજર (ફાયનાનસ) 

૨૨૮૮૨૦૧૪ ૯૯૮૪૪૧૦૫૮ ૪/ દીપ શ્ધધા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ડેમોક્ે્ટી સકકૂલની પાછળ, 
મચણનગર પૂવ્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮finmgr@gujsail.org

શ્ી સમીર ભાઇ બુંદેલા
જમીન સંપાદન અચધકારી

૨૨૮૮૨૦૭૨ ૯૮૨૪૫૨૧૧૦૯ જી/૨૯, સવયં્શચક્ત ફલે્ટ, 
જલ તરંગ બસસ્ટેનડ પાસે, 
વેજલપયુર રોડ, જીવરાજપાક્ક, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧lao@gujsail.org

શ્ી મુકેશકુમાર જી. જાદવ
મેનેજર (ફાયનાનસ)

૨૨૮૮૨૦૭૭ ૯૯૦૪૩૮૯૫૯૯ એ/૧૯, સહયોગ સોસાય્ટી, 
ચવસતમાતાના મંરદરની પાછળ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪

managerfinance@gujsail.org

શ્ી સંજય એિ. પરમાર
ઓરફસ આસીસ્ટન્ટ

૨૨૮૮૨૦૭૮ ૯૮૯૮૯૦૨૮૦૫ ૮૯/ મોમાઇ નગર,  
ગયુંજન ચસનેમાની પાછળ, 
ઓઢવ,  
અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫officeasst@cadgog.org
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ચનયામકશ્ી, સરકારી મુદ્રિ અને લેખનસામગ્રી, ગાંધીનગર 
બલલૉક નંબર-૮/૪, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી વી. એમ. રાઠોર
ચનયામક

૫૯૩૫૧
૫૯૩૩૫

 ૫૯૩૫૦ (ફે.)

૨૭૬૬૫૦૩૬
૭૫૬૭૦૨૧૨૧૦

૯, ચનમા્ટણ ્ટવીનસ, 
આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ રોડ,  
્શાયોના ચસ્ટી પાસે, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

dir-ptgsty@gujarat.gov.in

કુ. બી. જે. સાકરીયા
અંગત મદદની્શ

૫૯૩૫૧
૫૯૩૫૦ (ફે.)

૯૪૨૬૫૩૪૫૦૦ “્શચક્ત” પલો્ટ નં. ૫૬૯/૨,
સેક્ટર-૮/બી, 
ગાંધીનગરpa-ptgsty@gujarat.gov.in

શ્ી પી. બી. કનવર
નાયબ ચનયામક (્ટેક્ ચનકલ) (ઈ.િા.)

 ૫૯૩૫૪ ૭૫૬૭૦૨૧૨૭૭ એ-૨/૧૩, સેફ્ોની એપા્ટ્ટમેન્ટ,
બોપલ,
અમદાવાદddptg-ptgsty@gujarat.gov.in

કુ. આર. આઇ. વસાવા
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ)

૫૯૩૫૫ ૯૦૯૯૯૨૨૫૭૧ ૪૧, સ્ટેરડયમ પલાઝા બંગલોઝ,
મો્ટેરા,  અમદાવાદddadm-ptgsty@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. વી. છાયા
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૯૩૫૭ ૯૮૭૯૧૯૨૬૮૦ સી/૩૦૨, ્શયુકન હાઈટસ, 
ચસ્ટીપલસ મલ્ટીપલેકસની નજીક, 
કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

ao-ptgsty@gujarat.gov.in

શ્ી પી. બી. કનવર
ચમકેનીકલ એનજીચનયર (ઈ.િા.)

 ૫૯૩૫૨ ૭૫૬૭૦૨૧૨૭૭ એ-૨/૧૩, સેફ્ોની એપા્ટ્ટમેન્ટ,
બોપલ, અમદાવાદ

me-ptgsty@gujarat.gov.in

કુ. ઇચશિા જી. ચત્વેદી
મદદની્શ ચનયામક (સ.ખ.) (ઈ.િા.)

૫૯૩૫૬ - ગાંધીનગર

adpur-ptgsty@gujarat.gov.in

શ્ી એફ. એિ. શાહ
મદદની્શ ચનયામક (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૫૯૩૫૩ ૯૪૨૭૦૦૧૮૩૯ એ/૧૨, સ્ેહલ ફલે્ટ,
િનદ્રનગર, પાલડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

adadma-ptgsty@gujarat.gov.in
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સરકારી મધયસ્ મુદ્રિાલય
ઘ-૭ સક્કલ પાસે, સેકટર-૨૯, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. બી. કનવર
શ્ેયાન વયવસથાપક

૧૧૮૩૧ (્ટે.ફે.) ૭૫૬૭૦૨૧૨૭૭ એ-૨/૧૩, સેફ્ોની એપા્ટ્ટમેન્ટ,
બોપલ,
અમદાવાદgogpress-gnr@gujarat.gov.in,

mgr-gnrpress@gujarat.gov.in

શ્ી એન. બી. ભાવસાર
મદદની્શ વયવસથાપક

૧૦૦૧૭ ૯૪૨૯૧૬૬૨૬૯ ૧૦૪, ્શાંચતકુજ બંગલો, 
ચવમલપાક્ક સોસાય્ટી પાછળ, 
નરોડા દહેગામ રોડ, હંસપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦

am-gnrpress@gujarat.gov.in

શ્ી જીિેન્દ્ર આર. કુમાર
મદદની્શ વયવસથાપક

૧૦૦૧૭ ૭૦૧૫૧૧૦૯૫૪ બલૉક નં. ૧૮૮/૨, 
િ-્ટાઈપ, સેક્ટર નં. ૩૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦am-gnrpress@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એ. રાિા
મદદની્શ વયવસથાપક

૧૦૦૧૭ ૯૭૧૨૧૨૯૩૦૦ ૫૨, ્શાલવીક હોરસ-૨, 
્શાલવીક ્શયુકનની પાછળ, 
દીયા પા્ટટી પલો્ટની સામે, વાવોલ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬am-gnrpress@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એન. એસ. સોલંકી
વહીવ્ટી અચધકારી (કરાર આધારરત)

૧૧૮૩૧ ૯૫૮૬૨૩૩૬૯૯ એ/૧૬, મયયુર પાક્ક સોસાય્ટી, 
નરોડા રોડ,  
અમદાવાદadm-gnrpress@gujarat.gov.in

શ્ી આશીષ બી. ઉકાિી
ચહસાબી અચધકારી 

૧૧૮૩૧ ૯૭૨૬૧૩૯૬૬૯ ડી-૩૧, દ્શ્ટનચવલા સોસાય્ટી, 
ગોપાલિોક, નવા નરોડા, 
અમદાવાદao-gnrpress@gujarat.gov.in

સરકારી લેખનસામગ્રી ભંરાર 
સરકારી મધયસ્ પ્રેસ સંકુલ, સેકટર-૨૯, ગાંધીનગર

કુ. આર. આઇ. વસાવા
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૩૪૫૪૭ ૭૫૬૭૦૦૦૬૫૪ ૪૧, સ્ટેરડયમ પલાઝા બંગલોઝ,
મો્ટેરા, અમદાવાદ

ddsty-ptgsty@gujarat.gov .in

કુ. ઇચશિા જી. ચત્વેદી
મદદની્શ ચનયામક (સ્ટે્શનરી)

૩૪૫૪૭ - ગાંધીનગર
adsty-ptgsty@gujarat.gov.in

સરકારી પુસિક ભંરાર 
આઝમખાન પેલેસ, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્ી અચમિ એન. પટેલ
કિેરી અધીક્ષક (ઈ.િા.)

૨૫૫૦૭૮૨૪ ૭૬૦૦૬૦૮૭૮૦ પલો્ટ નં. ૨૯૩/૧,  
સેક્ટર-૩/બી, ગાંધીનગર
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સરકારી ફોટો લી્ો પ્રેસ 
ચદલહી દરવાજા પાસે, દુધેશ્વર રોર, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. જી. ઠાકુર
વયવસથાપક

૨૫૬૨૩૩૬૫ (્ટે.ફે.) 
૨૫૬૨૨૨૭૯

૭૫૬૭૦૨૧૨૯૭ ૨૬, આકા્શગંગા બંગલોઝ, 
ચવભાગ-૧, રાધે બંગલોઝની સામે, 
સેન્ટમેરી સકકૂલની પાછળ,  
નવા નરોડા, અમદાવાદgogpress-ahd@gujarat.gov.in

mgr-ahdpress@gujarat.gov.in

શ્ી એ. રી. કાપરીયા
મદદની્શ વયવસથાપક

૨૫૬૨૨૨૭૯ ૮૪૮૭૮૩૯૭૮૮ બી-૧૦, નંદનવન સોસાય્ટી, 
સતયમેવ હોચસપ્ટલ સામે,
િાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪am-ahdpress@gujarat.gov.in

શ્ી રી. પી. વયાસ
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૨૫૬૨૦૯૭૧ ૯૯૨૪૧૨૬૭૫૧ ૧૨૫૭, ્શીવમ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

adm-ahdpress@gujarat.gov.in

શ્ી રી. પી. વયાસ
ચહસાબી અચધકારી 

૨૫૬૨૦૯૭૧ ૯૯૨૪૧૨૬૭૫૧ ૧૨૫૭, ્શીવમ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગરao-ahdpress@gujarat.gov.in

સરકારી મુદ્રિાલય અને લેખનસામગ્રી, વરોદરા 
આનંદપુરા, કોઠી રોર, વરોદરા

શ્ી એમ. એમ. ધરકાર
વયવસથાપક

૦૨૬૫-૨૪૩૨૩૫૮ 
(્ટે.ફે.) 

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ 
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨

૭૫૬૭૦૨૧૪૧૫ સી-૫૫, ચવનીત પાક્ક સોસાય્ટી,  
રેલવે ક્ોચસંગ પાસે, 
માંજલપયુર,  
વડોદરા

gogpress-vad@gujarat.gov.in
mgr-vadpress@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એમ. ધરકાર
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ 
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨

૭૫૬૭૦૨૧૪૧૫ સી-૫૫, ચવનીત પાક્ક સોસાય્ટી,  
રેલવે ક્ોચસંગ પાસે,  
માંજલપયુર, વડોદરાao-vadpress@gujarat. gov.in

શ્ી એસ. એસ. ઘોષ
મદદની્શ વયવસથાપક

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ 
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨

૯૫૪૫૪૩૭૩૮૫ એિ.એન.-૪૪૮, સરૌરભ પાક્ક 
આઈપીસીએલ એરપલોઈઝ સોસાય્ટી, 
લક્મીપયુરા ગોરવા, વડોદરાam-vadpress@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. બી. પટેલ
મદદની્શ વયવસથાપક

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ 
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨

૯૯૨૪૭૯૭૦૪૭ સી-૨૮, સંડેરીકૃપા સોસાય્ટી, 
ઉચમયાનગર પાછળ, િાણકયપયુરી 
સક્કલ, નયયુ સમા, વડોદરાam-vadpress@gujarat.gov.in

શ્ી પી. બી. મકવાિા
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ 
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨

૯૮૯૮૬૨૪૦૭૮ ૧૬૪/૪/૧/૨, નારણભાઈ રઘયુભાઈની 
િાલી, અમદયુપયુરા, નરોડા રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫adm-vadpress@gujarat.gov.in
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સરકારી મુદ્રિાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજકોટ 
નવી કલેકટર કિેરીની બાજુમાં, રીર ક્લબ રોર, જામ ટાવર નજીક, રાજકોટ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. જી. શાહ
વયવસથાપક

૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૩૬ 
(્ટે.ફે.)

૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૧

૭૫૬૭૦૨૧૩૪૦
૨૪૪૧૯૧૩

રિેસ મેનેજર બંગલો,
સી.એલ.એફ-૨, સરકારી વસાહત,
ર્મ ્ટાવર પાસે,  
રાજકો્ટgogpress-raj@gujarat.gov.in

mgr-rjtpress@gujarat.gov.in

શ્ી પી. જી. શાહ
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૪ ૭૫૬૭૦૨૧૩૪૦
૨૪૪૧૯૧૩

રિેસ મેનેજર બંગલો,
સી.એલ.એફ-૨, સરકારી વસાહત, 
ર્મ ્ટાવર પાસે,  
રાજકો્ટao-rjtpress@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એિ. દવે
મદદની્શ વયવસથાપક

૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૩ ૯૨૬૫૧૭૮૦૮૫ ૩, રિેસ ઓચફસસ્ટ ક્ા્ટ્ટસ્ટ,  
સી.એલ.એફ ૨, સરકારી વસાહત,  
ર્મ ્ટાવર પાસે, 
રાજકો્ટ

am-rjtpress@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એસ. ભટ્ટ
વહીવ્ટી અચધકારી

૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૫ - ‘‘આકા્શ’’ ચનલકંઠનગર, ્શેરી નં. ૮, 
યયુચનવચસ્ટ્ટી રોડ, 
રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૫

adm-rjtpress@gujarat.gov.in

સરકારી મુદ્રિાલય, ભાવનગર 
ચવઠ્ઠલવારી જી.આઇ.રી.સી., ઉદ્ોગનગર, ભાવનગર

શ્ી મહેશભાઇ એલ. િૌધરી 
વયવસથાપક (ઈ.િા.)

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧ 
(્ટે.ફે.)

૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨

૭૫૬૭૦૨૧૩૮૧ રિેસ મેનેજર બંગલો,  
સેં્ટ ઝેવીયસ્ટ સકકૂલ સામે, 
જેલ રોડ,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧gogpress-bav@gujarat.gov.in

mgr-bvnpress@gujarat.gov.in

શ્ી મહેશભાઇ એલ. િૌધરી 
મદદની્શ વયવસથાપક

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨

૭૫૬૭૦૨૧૩૮૧ રિેસ મેનેજર બંગલો,  
સેં્ટ ઝેવીયસ્ટ સકકૂલ સામે, જેલ રોડ,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

am-bvnpress@gujarat.gov.in

શ્ી મુકેશકુમાર રી. ચબલવાળ 
વહીવ્ટી અચધકારી

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨

૯૯૭૮૧૦૭૨૬૧ બલૉક નં. ઈ-૯, ગવન્ટમેન્ટ ઓરફસસ્ટ 
ક્ા્ટ્ટસ્ટ, બી.એસ.એન.એલ. ઓરફસની 
બાજયુમાં, પાનવાડી, ભાવનગરadm-bvnpress@gujarat.gov.in

શ્ી મુકેશકુમાર રી. ચબલવાળ 
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨

૯૯૭૮૧૦૭૨૬૧ બલૉક નં. ઈ-૯, ગવન્ટમેન્ટ ઓરફસસ્ટ 
ક્ા્ટ્ટસ્ટ, બી.એસ.એન.એલ. ઓરફસની 
બાજયુમાં, પાનવાડી, ભાવનગર

ao-bvnpress@gujarat.gov.in
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ગુજરાિ રાજય ખાદી ગ્રામોદ્ોગ બોરડા
હેન્રલુમ ટેક્ નોલલૉજી ઇચન્સટટ્ૂટ ચબચલરંગ, સેકટર-૧૩, મહાતમા મંદદર પાસે, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કુશળચસંહ બી. પઢેરીયા
અધયક્ષ

૨૦૩૨૬ ૯૮૨૫૦૨૧૮૫૨ ૧૨૩, બાલેશ્વર ઉપવન, બોપલ, 
અમદાવાદkhadiboard@gmail.com

શ્ી કે. એસ. ટેલર
સભય સચિવ

૨૦૩૨૫ ૯૯૭૮૯૭૭૩૨૯ ૬૮૮/૩, જી૧ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ીમિી આર. એિ. ગઢવી
વહીવ્ટી અચધકારી

૨૦૩૨૪ ૯૯૭૮૯૭૭૩૨૭ ૧૦, આરોહી ચવહાર બંગલોઝ
બોપલ, અમદાવાદ

ગુજરાિ પચવત્ યાત્ાધામ ચવકાસ બોરડા
બલલૉક નંબર-ર/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી ચનચખલ બવમે
સચિવ

૫૨૪૬૮
૫૨૪૫૯

૯૯૭૮૪૦૭૫૨૦ ૧૧, બંસરી બંગલોઝ, ગ્રીન એકસ્ટ 
એપા્ટ્ટમેન્ટની સામે, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદgpyvb@yahoo.co.in

શ્ી એન. આર. િૌબલ
મયુખય ઇજનેર

૫૨૪૫૯
૫૨૪૬૮

૯૯૭૮૪૦૭૯૩૯ ૩૦ર, સરદાર સેન્ટર રેસીડેનસી, 
વસત્ાપયુર તળાવ સામે, 
વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ ૩૮૦૦૧પnrchaubal@gmail.com

શ્ી એસ. રી. સોલંકી
સંયયુકત ચનયામક (વહીવ્ટ અને ચહસાબ)

૫૨૪૫૯
૫૨૪૬૮

૯૮રપ૧ર૧૧૪૮ પલો્ટ નં. ૮, શયામ રેસીડેનસી,  
કુડાસણ, ગાંધીનગર

sdsolanki_2004@yahoo.com

શ્ી એસ. જે. જસાિી
કાય્ટપાલક ઇજનેર

૫૨૪૫૯
૫૨૪૬૮

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૩ ‘કુંજ’, પલો્ટ નં. ૩૮૩/એ,  
સેક્ટર-ર૯,‘ઘ’ રોડ, 
ગાંધીનગરsuresh_jasani@yahoo.co.in

ગુજરાિ ઈન્ફ્ાસરિક્ચર રેવલપમેન્ટ બોરડા 
બલલૉક નંબર-૧૮/૮, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર 

શ્ી અચશ્વનીકુમાર, IAS
મયુખય કારોબારી અચધકારી

 ૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧ બંગલા નં. ૧૨, જજીસ બંગલો,
બોળકદેવ, અમદાવાદ

શ્ીમિી સવાચિ જે. બુિ 
જનરલ મેનેજર

 ૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૪૫૧૬૦
૯૮૨૪૦૨૩૧૦૭

પલો્ટ નં. ૫૪૬, સેક્ટર-૧,  
ગાંધીનગર

શ્ી અચમિ િાવરા
ડેપયયુ્ટી જનરલ મેનેજર (રિોજેક્ટ)

૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૨૦૭૦૦
૯૯૯૮૯૭૬૫૬૮

પલો્ટ નં. ૨૬૭/૧,  
સેક્ટર-૭/એ,  
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચહમાંશુ એસ. વ્છરાજાની
સીની. મેનેજર (સેક.)

૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૮૨૫૫૮૩૫૪૮ પલો્ટ નં. ૬૫/૨,  
સેક્ટર-૨/એ,  
ગાંધીનગર

શ્ી જ્વાલેશ ઝવેરી
સીની. મેનેજર
(કોપગોરે્ટ કોરયયુનીકે્શન)

 ૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૨૬૬૪૧૬૮૫
૯૮૨૫૩૪૮૩૮૫

૨૫, ્શારદા નગર,  
પાલડી,  
અમદાવાદ

શ્ીમિી પલ્લવી જૈન
સીની. મેનેજર
(ઇનફોમવે્શન સીસ્ટમ)

 ૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૮૨૫૭૨૧૯૭૬ નં. ૪૫, બંગલા નં. ૭૩૩, 
સેક્ટર-૨૧, વાસતયુ ચનમા્ટણ સોસાય્ટી, 
ગાંધીનગર

શ્ી પંકજ પટેલ 
સીની. મેનેજર (લેનડ રરસોસ્ટ )

 ૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૮૨૫૫૧૦૮૬૮ ૫૭/૨, જય જલારામ સોસાય્ટી, 
બાપયુનગર,  
અમદાવાદ

ગુજરાિ અૌદ્ોચગક ચવકાસ ચનગમ (GIDC) 
બલલૉક નંબર-૪/૨, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્ી બલવંિચસંહ સી. રાજપુિ 
અધયક્ષ

૫૦૫૮૧
૫૯૩૫૯

૬૦૦૧૫
૯૮૨૫૦૦૯૭૫૫

બંગલા નં. "ક" ૨૦,  
સેક્ટર-૨૦,   
ગાંધીનગરchairman@gidcgujarat.org

શ્ી એમ. ્ેન્નારસન, IAS
ઉપા. અને વ.સં.

૫૦૫૮૩
૫૯૩૫૯

૨૯૬૧૮૧૦૦
૯૯૭૮૪૦૭૦૩૩

ઈ-૧૦૧, સમપ્ટણ ફલે્ટ,  
એલીસરિીઝ, ગયુલબાઈ ્ટેકરા,  
અમદાવાદvcmd@gidcgujarat.org

શ્ી કે. એલ. બિાિી, IAS
સંયયુક્ત વ.સં.

૪૮૧૯૯
૫૯૩૫૯

૦૪૮૮૩૦
૯૦૯૯૯૯૬૫૮૮

પલો્ટ નં. ૧૭૧, 
આનંદ વાર્ટકા,  
સેક્ટર-૨૨,  
ગાંધીનગરjtmd@gidcgujarat.org

શ્ીમિી કે. એમ. શેઠ
 કા.ચન.

૪૩૯૧૪
૫૯૩૫૯

૯૮૭૯૧૧૦૦૦૩ ૧૫, અચવરાજ બંગલો, ચવ્શાલ 
્ટાવર પાસે, સંજય સચિન ૧૦૦ ફુ્ટ 
રીંગ રોડ, આનંદ નગર, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદdirexe@gidcgujarat.org

શ્ી એ. જે. મારુ
જનરલ મેનેજર કાયદા/ જમીન

૫૦૬૯૮
૫૦૬૯૮

૯૮૭૯૧૧૦૦૭૩ એ-૧૦૧, આરદતય પરરવે્શ, એપોલો 
જયુચનયર સકકૂલના પાસે, વંદેમાતરમ્ િાર 
રસતા, િાંદલોડીયા, ગોતા, અમદાવાદ

gmlaw@gidcgujarat.org

શ્ીમિી રુચિ પટેલ
જનરલ મેનેજર ચરિચવતરણ

૫૦૬૩૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૧૩ બલૉક નં. ડી/૨૪૨/૧,  
સેક્ટર-૧૭,  
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એન. બ્રહ્મભટ્ટ
મયુખય ચહસાબી અચધકારી

૫૦૬૪૯ ૯૯૭૮૪૦૭૩૩૧ બી૨/૨૦૧, ્શયુકન સમાઇલ ચસ્ટી,  
નયયુ રાણીપ  
અમદાવાદ

gmprealt@gidcgujarat.org
cao@gidcgujarat.org

શ્ી જે. પી. મેહિા
નાયબ મયુખય ચહસાબી અચધકારી  
સી.પી.એફ.

૫૦૬૪૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૫૪ ૧૫, શ્ીમાન એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
પ્ટેલ વાડી, મયુનીસવામી નજીક, 
મચણનગર, અમદાવાદsao@gidcgujarat.org

શ્ીમિી પા્તી પી. દવે
નાયબ મેનેજર સ્ટોસ્ટ

૪૩૭૮૭ ૯૮૭૯૧૧૦૦૧૭ બલૉક નં. ૧૨૭/૧, "િ" ્ટાઈપ,  
સરકારી કવા્ટ્ટસ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગરdymstr@gidcgujarat.org

શ્ીમિી મચનષા ચવસાિા
મેનેજર પોસ્ટ ચવતરણ

૫૦૬૯૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૫૩ ૯, ચસરધરરોયલ, શ્ીમાળી સોસાય્ટી, 
નવરંગપયુરા પોલીસ સ્ટે્શનની સામે, 
અમદાવાદmanagerpostalt@gidcgujarat.org

શ્ી બી. સી. વરલી
મયુખય ઇજનેર

૫૦૫૯૦ ૯૮૭૯૧૧૦૧૦૧ બી ૧૦૧, સનચસ્ટી  
સેક્ટર ૨, બોપલ,  
અમદાવાદce@gidcgujarat.org

શ્ી બી. રી. માહલા
અધીક્ષક ઇજનેર (ગયુ.ચન) 

૫૦૭૦૫ ૯૦૯૯૯૬૮૮૬૪ પલો્ટ નં. એલ ૧૮, ગ્રીનચસ્ટી,  
સેક્ટર-૨૬,  
ગાંધીનગરseqc@gidcgujarat.org

શ્ી વાય. આઇ. પઠાિ
અધીક્ષક ઇજનર (વીજળી) 

૫૦૭૦૭ ૯૮૭૯૧૧૦૦૬૭ ગ-૨૫૧, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

seme@gidcgujarat.org

શ્ી રી. વી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (વ.મ.) 

૫૦૬૯૪ ૯૪૨૯૨૫૭૬૮૧ ૧૦૧, રિમયુખ પેરામાઉન્ટ,
કુડાસણ,  
ગાંધીનગરseho@gidcgujarat.org

શ્ી અચભષેક લાંગે
કાય્ટપાલક ઇજનેર (રિોજેક્ટ) 

૫૦૩૩૨ ૮૮૬૬૬૯૬૯૬૬ ૨૬, નમ્ટદા નગર ભાગ૨,  
નવ ચનમા્ટણ સકકૂલ પાસે, રાણીપ, 
અમદાવાદ- ૩૮૨૪૮૦xenproj@gidcgujarat.org

શ્ી એિ. વી. બગ્રીયા
મેનેજર, એસ એનડ એ

૫૦૬૩૬૩૭ ૯૮૭૯૧૧૦૦૨૯ ઇ-૧૮, ગ્રીનચસ્ટી, સેક્ટર-૨૬, 
જીઆઇડીસી હાઉચસંગ,  
ગાંધીનગર

msa@gidcgujarat.org
xenproj@gidcgujarat.org

શ્ી પ્રેમલ રી. પટેલ
એ.્ટી.પી.

૫૦૬૩૬૩ ૨૫૩૯૦૭૭૬
૯૮૭૯૧૧૦૦૩૧

૭, ્શંકરનગર સોસાય્ટી પયુચવ્ટનગર 
કેનાલરોડ ઘોડાસર,  
અમદાવાદatp@gidcgujarat.org

શ્ી પ્રસાદ દદવાકર િેલંગ
એ.્ટી.પી.

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ-૩૨૭

૯૦૯૯૦૯૪૦૩૪ ૧૮, તપોવન સોસાય્ટી, ચગતાંજલી 
સોસાય્ટી પાસે ચપજરોડ,  
નરડયાદ

atp2@gidcgujarat.org
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ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. કે. પાનસરા
કાય્ટપાલક ઇજનેર (વ.મ.) (ઈ.િા.)

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ-૩૦૩

૯૮૭૯૧૧૦૦૭૧ સી-૩૩૩, ્શાશ્વત એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
ચસચવલ પાછળ, ્શાહીબાગ,  
અમદાવાદ

xenhq@yahoo.co.in

શ્ીમિી કૃચિ મિીયાર
મેનેજર (મહેકમ) 

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ૨-૩૫

૯૮૭૯૧૧૦૦૩૦ બી-૪૦૩, સયુકનહોમ, બેંક ઓફ 
બરોડાની સામે, અનમોલ ક્ોસ રોડ,
નયયુ રાણીપ, અમદાવાદ

managerest@gidcgujarat.org

શ્ી ચહમાંશુ પી. જોષી
ના. મેનેજર (મહેકમ) 

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ-૨૩૪

૯૮૨૫૫૫૭૦૫૮ ૨૧૦/૩, હરીકૃપા,  
સેક્ટર-૨૯,  
ગાંધીનગર

dym-est@gidcgujarat.org

શ્ી આર. એન. ભોજક
ચવભાગીય રિબંધક, (ઈ.િા.) 
અમદાવાદ 

૨૭૯૧૦૩૭૪
૨૬૫૮૦૪૬૦ (ફે.)

૯૮૭૯૧૧૦૦૧૨ પલો્ટનં. ૧૬૧૪, એ/૨,  
સેક્ટર-૫, સી,  
ગાંધીનગરdmahd@gidcgujarat.org

શ્ીમિી દદતિી મરાઠા
રિાદેચ્શક મેનેજર-૨, (ઈ.િા.) 
અમદાવાદ 

- ૯૮૭૯૧૧૦૦૨૫ ૧૧, પયુચનતનગર સોસાય્ટી, 
ચવભાગ-૧, ઉચમયા ચવજય, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ-૧૪rmahd2@gidcgujarat.org

શ્ી એ. એન. પટેલ
નાયબ મયુખય ચહસાબી અચધકારી, અમદાવાદ

૨૭૯૧૦૩૭૪ ૯૮૭૯૧૧૦૦૦૯ એ/૯૧, શ્ીનાથ રેસીડનસ, 
અડાલજ, 
ગાંધીનગરdycaoahd@gidcgujarat.org

શ્ી એમ. પી. િાવરા
અધીક્ષક ઇજનેર, (ઈ.િા.) અમદાવાદ 

૨૭૯૧૨૪૯૪
૨૬૫૮૦૪૬૦(ફે.)

૯૮૭૯૧૧૦૦૫૦ બી-૧૦૨, સજ્ટન ફલે્ટ,  
સાકાર સકકૂલ સામે નયયુ શ્ીજી રોડ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદse-ahd@gidcgujarat.org

શ્ી કે. આઇ. પટેલ
કાય્ટપાલક ઇજનેર, અમદાવાદ 

૨૭૯૧૨૪૯૫
૨૬૫૮૦૪૬૦ (ફે.)

૯૦૯૯૦૪૧૬૨૯ ૧૦૩, રાજધાની બંગલો,  
રામવાડી પાસે ઇસનપયુર,  
અમદાવાદxen-ahd@gidcgujarat.org

શ્ી રી. એિ. ઘાંઘર
ચવભાગીય રિબંધક, (ઈ.િા.) 
ચવ.યયુ.નગર /બરોડા

૦૨૭૬૨-૨૫૨૭૨૮
૨૫૨૭૨૮(ફે.)

૯૮૭૯૧૧૦૦૮૮ ડી-૬૧, શ્ીરામ પાક્ક સહીયોગ,  
ગોરવા નજીક,  
વડોદરાrmvun@gidcgujarat.org

શ્ી ધવલ ભુપેશભાઇ વસાવા
ચવભાગીય રિબંધક, (ઈ.િા.) 
અંકલેશ્વર.  

૦૨૬૪૬-૨૨૧૩૫૧
૨૫૧૪૫૧(ફે.)

૯૮૭૯૧૧૦૦૭૦ બી-૧૦, નાગદેવનગર સો. નં. ૧, 
વરૂન ધવન હાઇ્ટસ સામે,  
વાધોરડયા રોડ, 
વડોદરાdmcg@gidcgujarat.org

શ્ી ચિંિન કે. અખાિી
ચવભાગીય રિબંધક, વાપી

૨૪૩૨૮૦૫
૨૪૨૦૫૦૨

૯૦૯૯૦૯૨૬૧૮ પલો્ટ નં. ૩૫૦/૨, 
સેક્ટર-૭/એ, 
ગાંધીનગરdmvapi@gidcgujarat.org
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચશ્વનભારિી પ્રિાપભારિી ગોસાઇ
રિાદેચ્શક મેનેજર, મહેસાણા

૨૫૨૭૨૮
૨૫૪૧૭૨

૯૮૭૯૧૧૦૦૧૪ પલો્ટ નં. ૨૩૧/૨,  
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

rmmsn@gidcgujarat.org

શ્ી પી. એમ. આિાયડા
રિાદેચ્શક મેનેજર-૨, અંકલેશ્વર

- ૯૯૭૯૮૮૧૩૯૪ ફલે્ટ નં. ૧૨-બી-૧, અજયુ્ટન ્ટાવર  
સીપીનગર રોડ, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદrmank2@gidcgujarat.org

શ્ી ચવનોદ એિ. ઠક્કર
રિાદેચ્શક મેનેજર-૧, વાપી

૯૮૭૯૧૧૦૦૦૮ ૭૨, બલોજનગર સોસાય્ટી, ્શંભયુપાક્ક 
પાછળ, ઊંઝા,મહેસાણા. rmvapi1@gidcgujarat.org

શ્ી રી. જી. પાનેચલયા
રિાદેચ્શક મેનેજર, સયુરત (ઈ.િા.)

૨૬૬૮૯૪૮
૨૬૬૭૨૫૭

૯૮૭૯૧૧૦૦૮૧ સી-૧૦૧૨, ચ્શલપ રેસીડેનસી,  
મહારાણા રિતાપ રોડ, વે્શયુ-સયુરત

rmsrt@gidcgujarat.org

શ્ી રાકેશ સી. પટેલ
રિાદેચ્શક મેનેજર, ગાંધીનગર (ઈ.િા.)

- ૯૮૨૪૦૦૦૯૯૦ પલો્ટ નં. ૪૪૪/૧, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગરrmgnr@gidcgujarat.org

શ્ી જી. એન. જોગયાિી
ચવભાગીય રિબંધક, રાજકો્ટ

૨૩૬૨૭૦૧
૨૩૬૨૭૦૧

૯૮૭૯૧૧૦૧૧૧ એ-૧, સયુયોગ બંગલો કોપગોરે્ટ રોડ, 
રિહલાદનગર ગાડ્ટન સામે,  
આનંદનગર, અમદાવાદdmrajkot@gidcgujarat.org

શ્ી બી. રી. દશાિી
રિાદેચ્શક મેનેજર, રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૩૬૨૭૦૧
૦૨૮૧-૨૩૬૨૭૦૧

૯૭૨૫૨૧૯૫૦૦ ૩૦૨, મેઘદૂત એપા્ટ્ટમેન્ટ ૩/૯ 
રોયલપાક્ક, કાલાવાડ રોડ,  
રાજકો્ટrmrjt@gidcgujarat.org

શ્ી રી. એસ. ઠક્કર
રિાદેચ્શક મેનેજર, ર્મનગર (ઈ.િા.)

૦૨૮૮-૨૫૬૧૭૭૪
૦૨૮૮-૨૫૬૦૭૬૫

૯૦૯૯૦૪૧૬૩૦ ૩૧, અખંડ આનંદ રો-હાઉસ, 
નવામોહલ્ા નજીક, ચસંગાપોર,  
કોઝવે રોડ, સયુરતrmjmn@gidcgujarat.org

શ્ી િપન જે. પાઠક
રિાદેચ્શક મેનેજર, ભાવનગર (ઈ.િા.)

૦૨૭૮-૨૫૧૨૮૧૫
૦૨૭૮-૨૫૧૨૮૧૫

૯૮૭૯૧૧૦૦૧૯ પલો્ટ નં. ૩૫/એ/૧, ્શામળ ફલે્ટ, 
અંનતવાડી નજીક,  
ભાવનગરrmbvn@gidcgujarat.org

શ્ી યોગેશ પરમાર
રિાદેચ્શક મેનેજર, (ઈ.િા.) ભયુજ

૦૨૮૩૨-૨૫૫૧૮
૦૨૮૩૨-૨૫૫૧૮

૯૨૨૭૨૨૫૪૫૬ ૧૪/૩૨૮, ગાયત્ીનગર,  
અમરાઈવાડી રોડ,  
અમદાવાદrmbhuj@gidcgujarat.org

શ્ી રી. એમ. પરમાર
રિાદેચ્શક મેનેજર, સયુરેનદ્રનગર (ઈ.િા.)

૦૨૭૫૨-૨૪૩૨૬૦
૦૨૭૫૨-૨૪૩૯૦૨

૯૮૭૯૧૧૦૧૧૨ સલા્ટ સોસાય્ટી, કલયાણ સોસાય્ટી 
નજીક, વેરાવળ, જયુનાગઢ

rmsnr@gidcgujarat.org

શ્ી જે. જી. ગામીિ
અધીક્ષક ઇજનેર, ભરૂિ અને મયુખય ઇજનેર 
(ઈ.િા.)

૦૨૬૪૨-૨૪૪૧૮૪ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૨ એમ.આઇ.જી/૩૦/૨૯૯, જીઆઇડીસી 
કૉલોની, વાપી,  
વલસાડse-bharuch@gidcgujarat.org

શ્ી બી. એન. કામદાર
કાય્ટપાલક ઇજનેર,  બરોડા (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૨૩૬૩૮૪૧ ૯૮૭૯૧૧૦૦૨૩ ૧૦૨, ્શેફાલી ્ટાવર,  
બેડી બંદર રોડ પાક્ક કૉલોની  
ર્મનગરxen-brd@gidcgujarat.org
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. જી. ધોરી
કાય્ટપાલક ઇજનેર, ભરૂિ (ઈ.િા.)

- ૯૮૭૯૬૧૪૧૬૬ ગયુંજન ચસનેમા, કાઠીયાવાડી પાનના 
ગલ્ાની બાજયુમાં, સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટર, 
જીઆઈડીસી, વાપીxen-brc@gidcgujarat.org

શ્ી રી. એમ. શાહ
કાય્ટપાલક ઇજનેર, ભરૂિ (ઈ.િા.)

- ૯૮૭૯૧૧૦૦૨૭ ૭, અશ્વમેધ સોસાય્ટી,  
ક્શક સક્કલની પાસે  
ભરૂિxen-cons-dahej@gidcgujarat.org

શ્ી એ. પી. પરમાર
કાય્ટપાલક ઇજનેર, અંકલેશ્વર

૦૨૬૪૬-૨૨૧૩૫૧
૦૨૬૪૬-૨૨૧૪૫૧

૯૮૭૯૧૧૦૦૯૫ એમ.આઇ.જી/૨૮/૨૮૬, 
જીઆઇડીસી કૉલોની,
ગયુંજન ચસનેમા પાસે, 
વાપી, વલસાડxen-ank@gidcgujarat.org

શ્ી આર. રી. ભગોરા
કાય્ટપાલક ઇજનેર, (ઇ.મી.) 

- ૯૮૭૯૧૧૦૦૯૨ પલો્ટ નં. ૭૭/૨,  
સેક્ટર-૩, નયયુ ગાંધીનગર

xenme-brc@gidcgujarat.org

શ્ી એન. પી. વરાલીયા
અધીક્ષક ઇજનેર, સયુરત (ઈ.િા.)

૦૨૬૧-૨૬૬૮૯૪૮
૦૨૬૧-૨૬૬૭૨૫૭

૯૮૭૯૧૧૦૧૦૮ ઇ-૪૦૩, વેસ્ટન ચસ્ટી, એલ.પી. 
સવાણી સકકૂલની બાજયુમાં, અડાજન, 
સયુરતse-surat@gidcgujarat.org

શ્ી એ. સી. પટેલ
કાય્ટપાલક ઇજનેર, વાપી

૦૨૬૦-૨૪૩૦૮૮૩
૦૨૬૦-૨૪૭૩૭૨૯

૯૮૭૯૧૧૦૦૪૧ મયુ. નાનીસરણ,  
પો. સરોધી,  
તા. વલસાડ-૩૯૬૦૦૧xen-vapi@gidcgujarat.org

શ્ી કે. એન. શાહ
કાય્ટપાલક ઇજનેર, વાપી (ઈ.િા.) (ઇ.મી.)

- ૯૪૨૭૮૯૨૩૦૧ બી-૧, કલપ ફલે્ટ-૬, ઠાકોર પાક્ક 
સોસાય્ટી, ્શયુકન ફલે્ટ સામે, ફતેપયુરા, 
પાલડી, 
અમદાવાદdeme-vapi@gidcgujarat.org

શ્ી એિ. આર. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર, રાજકો્ટ

૨૬૫૮૭૦૪૫ ૯૮૭૯૧૧૦૦૨૪ એિ/૨, એિ.આઇ.જી,  
લીંક રોડ, ભરૂિ

se-rjt@gidcgujarat.org

શ્ી ચિરાગ બી. માલવીયા
નાયબ મયુખય ચહસાબી અચધકારી, વાપી

૨૪૩૨૮૦૫ ૯૮૭૯૧૧૦૦૧૬ ૯, ઇશ્વરકૃપા ્ટેનામેન્ટ, 
કેયયુરપાક્ક પાસે, ચનકોલ, 
નરોડા રોડ, નયૂ ચનકોલ, 
અમદાવાદdycao-vapi@gidcgujarat.org

શ્ી પી. સી. શમાડા
પી. એસ. ્ટયુ વીસીએમડી

૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૮૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૫૯

૦૭૯૨૩૨૮૭૨૭૧
૯૮૭૯૧૧૦૦૧૦

જી-૨૭, ગ્રીનચસ્ટી,  
સેક્ટર-૨૬,  
ગાંધીનગરpstovcmd@gidcgujarat.org

શ્ી જે. જી. ગામીિ
અધીક્ષક ઇજનેર, ભરૂિ અને મયુખય ઇજનેર 
(ઈ.િા.)

૦૨૬૪૨-૨૪૪૧૮૪ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૨ એમ.આઇ.જી/૩૦/૨૯૯,  
જીઆઇડીસી કૉલોની, વાપી,  
વલસાડse-bharuch@gidcgujarat.org
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ગુજરાિ ખચનજ ચવકાસ ચનગમ ચલચમટેર                                              
વસત્ાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS
િેરમેન

૨૭૯૧૩૭૬૧ ૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧ ૨૧, સીચનયર ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

શ્ી અરૂિકુમાર સોલંકી, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૨૭૯૧૧૪૫૦ ૯૯૭૮૪૪૩૮૧૯ પલો્ટ નં. ૧૦૪/૦૧,  
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

md@gmdcltd.com

શ્ી મુકેશ એસ. શાહ
મેનેચજંગ રડરેક્ટરના પી.એ.

૨૭૯૧૧૪૫૦ ૯૭૨૭૭૯૨૫૪૨ સી/૧૮, અનયુપમ સોસાય્ટી, ચવભાગ-૨, 
ચવવેકાનંદ ફલે્ટની બાજયુમાં જોધપયુર, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫msshah@gmdcltd.co.in

pa2cmd@gmdcltd.com

શ્ી એલ. કુલશ્ેષ્ા
િીફ જનરલ મેનેજર
અને સી.એફ.ઓ.

૨૭૯૧૨૭૪૬ ૯૭૨૭૭૯૨૫૦૫ ફલે્ટ નં. ૧૦૨, સતવન પેરેડાઇઝ, 
જોધપયુર, સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ikulshrestha@gmdcltd.co.in

શ્ી એ. કે. ગગડા
સીચનયર જનરલ મેનેજર

૨૭૯૧૦૦૯૬ ૯૭૨૭૭૯૨૭૩૯ ચસધધેસવરી રેસીડેનસી, હાઉસ નંબર 
૧૦, ૧૮૧ ફલે્ટસની બાજયુમાં,  
સ્ટચલિંગ ચસ્ટી, બોપલ, અમદાવાદ

amgarg@gmdcltd.co.in

શ્ી એ. કે. માંકરીયા
જનરલ મેનેજર (ચલગ્ાઇ્ટ રિોજેક્ટ) 

૨૭૯૧૨૭૪૭ ૯૭૨૭૭૯૨૬૪૦ એ/૩૦૨, અલ્ટીયસ-૧, કોલંબીયા 
એચ્શયા હોચસપ્ટલની પાછળ, 
હેબતપયુર રોડ, થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯akmakadia@gmdcltd.co.in

શ્ી વી. વી. સાંગાિી
જનરલ મેનેજર (એિ.આર.) 

૨૭૯૧૦૦૯૦ ૯૭૨૭૭૯૨૬૦૦ સનચસ્ટી, સેક્ટર-૦૩, બલૉક નં. 
એ/૪૦૩, સાઉથ બોપલ, 
એસ.પી. રીંગ રોડ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮vvsangani@gmdcltd.co.in

શ્ીમિી અનુપમા ઐયર
જનરલ મેનેજર (એકાઉનટસ) 

૨૭૯૧૦૯૦૬ ૯૭૨૭૭૯૨૫૨૧ બી-૫૪, ઇ્શાન ૩,  
આનંદનગર ક્ોસ રોડ, 
રિહલાદનગર, અમદાવાદakiyer@gmdcltd.co.in

શ્ી જે. એન. દવે
જનરલ મેનેજર (પાવર)

૨૭૯૧૨૯૬૨ ૯૭૨૫૦૦૭૫૭૦ ડી-૬૦૨, મલાબાર કાઉન્ટી-૧, 
ચનરમા યયુચનવચસ્ટ્ટી પાછળ, 
એસ.જી.હાઈવે, છારોડી, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧jndave@gmdcltd.co.in

શ્ી િીરાગ એ. શાહ
જનરલ મેનેજર (એનવાયરમેન્ટ)

૨૭૯૧૨૪૬૫ ૯૯૦૯૦૩૧૭૯૦ એ-૨૦૪, સારાં્શ ગ્રીનસ, 
આ્શટીવાદ ફલે્ટની બાજયુમાં, 
સારાં્શ પા્ટટી પલો્ટની સામે, વાસણા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭cashah@gmdcltd.co.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચનચિન જોષી
જનરલ મેનેજર (આઇ.્ટી.)

૨૭૯૧૩૮૯૧ ૯૫૯૪૦૨૦૪૪૪ ચવલા નં.૧, પદ્ાવતી ડયુપલેક્ષ, બસંત 
ચબહાર સોસાય્ટી, બોપલ ઘયુમા રોડ, 
બોપલ, અમદાવાદnjoshi@gmdcltd.co.in

શ્ી જોયેલ ઇવાન્સ
કંપની સેક્ે્ટરી

૨૭૯૧૧૧૫૧ ૯૭૨૭૭૯૨૫૧૪ પલો્ટ નં. ૫૩૯/૧,  
સેક્ટર-૨૨,  
ગાંધીનગરjsevans@gmdcltd.co.in

શ્ી પુલક મા્ુર
ડેપયયુ્ટી જનરલ મેનેજર (સેલસ/મે્ટલ)

૨૭૯૧૦૩૨૬ ૯૭૨૭૭૯૨૭૨૬ સી-૧૪૦, કોઝી કોન્ટર હાઉચસંગ 
સોસાય્ટી, સોમેશ્વર પાક્ક-૩, 
ગે્ટ નં. ૫, ગયુલાબ ્ટાવરની બાજયુમાં 
થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

pamathur@gmdcltd.co.in

શ્ી એસ. રી. રવ
ડેપયયુ્ટી જનરલ મેનેજર
(એિ.આર.)

૨૭૯૧૨૪૪૪૩ ૯૭૨૭૭૯૨૬૫૨ ૭૦૧, સતવન અલ્ટેર્,  
મધયુર હોલની બાજયુમાં, 
રિહલાદનગર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫sddav@gmdcltd.co.in

શ્ી ચશવેન્દ્ર દકશોર
ડેપયયુ્ટી જનરલ મેનેજર (એકાઉનટસ)

૨૭૯૧૩૭૫૯ ૭૦૬૯૦૪૨૬૩૦ સી-૯૦૪, કારમેલ કલસ્ટર,  
ગોદરેજ ગાડ્ટન ચસ્ટી, 
જગતપયુર,  
અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦shkishore@gmdcltd.co.in

ગુજરાિ રાજય નાિાકીય ચનગમ                                                            
બલલૉક નંબર-૧૦, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

રાડા. રાહુલ બી. ગુતિા, IAS
વહીવ્ટી સંિાલક

૫૯૫૧૩ 
૨૬૨૨૦
૫૨૨૦૭

૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦ “કૃષણાલય” ૬,  
રેખા પાક્ક સોસાય્ટી, 
નારણપયુરા,  
અમદાવાદ-૧૩mdgsfc@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આર. માલપાિી
એકઝીકયયુ્ટીવ ઓરફસર, એિઆરડી ્શાખા, 
ચહસાબી ્શાખા

૫૬૭૬૧
૫૨૨૦૪ 

૯૪૨૮૧૨૩૩૧૧ ૩૧, સવીકાર ્ટેનામેન્ટ,  
થલતેજ,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

pky609@gmail.com

શ્ી રચવન્દ્રન નાયર
સેક્ે્ટરી (બોડ્ટ)

૫૬૭૬૬
૫૨૨૦૪

૯૪૨૭૪૦૮૭૭૦ બી-૨૦૬, સ્ટે્ટસ ૨, લો રાઇઝ 
એપા્ટ્ટમેન્ટ, માનવમંરદર પાછળ,
મેમનગર, 
અમદાવાદ-૫૨seccellgsfc@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. રામોર
ડેપયયુ્ટી મેનેજર, પલાચનંગ ્શાખા
લીગલ ચવભાગ

૫૬૭૬૪
૫૨૨૦૪ 

૯૪૨૭૩૦૦૩૩૪ સી/પ, સંકેત ફલેટસ,  
ગેલેક્ષી ચસનેમા રોડ, 
નરોડા,  
અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦pky609@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. આર. માલપાિી
રિાદેચ્શક રિબંધક,
અમદાવાદ રિાદેચ્શક કિેરી

૫૬૭૬૧
૫૨૨૦૪ 

૯૪૨૮૧૨૩૩૧૧ ૩૧, સવીકાર ્ટેનામેન્ટ,  
થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪gsfcaro@gmail.com

શ્ી આર. પી. િૌધરી
રિાદેચ્શક રિબંધક,
રાજકો્ટ રિાદેચ્શક કિેરી

૨૪૪૨૭૧૫
૨૪૪૩૬૬૪
૨૪૭૯૨૯૨ 

૯૯૭૯૫૭૦૦૧૭ ૧૦૫, સૂયગોદય એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
ઠાકોરભાઈ પાક્ક, અરિામા,  
વલસાડ

gsfcrro@gmail.com

શ્ી આર. કે. પટેલ
રિાદેચ્શક રિબંધક,
સયુરત રિાદેચ્શક કિેરી

૦૨૬૧-૨૪૬૦૫૪૬ 
૦૨૬૧-૨૪૬૦૫૪૭
૦૨૬૧-૨૪૬૦૫૪૩, 

૮૬૯૦૬૬૧૯૪૭ પલો્ટ નં. ૫૪, ધરાનગર,  
ધરમપયુર રોડ, મયુ. અરિામા,  
તા. ચજ. વલસાડ

gsfcsro@gmail.com

ગુજરાિ ઔદ્ોચગક મૂરીરોકાિ ચનગમ ચલ. (GIIC LTD)                              
બલલૉક નંબર-૧૧-૧૨/૬, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર  

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS 
અધયક્ષ

૫૦૭૦૧, 
૫૦૭૦૩

૨૨૮૬૨૨૯૧, 
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

૨૧, સીચનયર ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

secimd@gujarat.gov.in

રાડા. રાહુલ બી. ગુતિા, IAS 
વહીવ્ટી સંિાલક

૩૭૭૧૨ ૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦ “કૃષણાલય” ૬,  
રેખા પાક્ક સોસાય્ટી, નારણપયુરા,  
અમદાવાદ-૧૩comind@gujarat.gov.in

શ્ી પી. જે. પરીખ 
િીફ ફાઈનાચનસયલ ઓરફસર

૩૭૭૧૭ ૯૪૨૭૫૨૬૫૫૯ ૮૦૧, એ. બલૉક, વરદાન ્ટાવર, 
્શાસત્ીનગર, નારણપયુરા,  
અમદાવાદ-૬૩

શ્ી દદલીપ એલ. િૌધરી
સીચનયર મેનેજર (પસગોનલ)

૩૨૩૪૯૬૫૫ ૯૪૨૬૬૬૮૯૨૬ બી-૪૭, દેવભૂચમનગર,  
ડી’કેચબન, સાબરમતી, 
અમદાવાદ

શ્ી શરદ એમ. ભટ્ટ
સીચનયર મેનેજર (વહીવ્ટ)

૪૯૬૫૬ ૯૯૨૫૮૭૭૦૦૭ ૨, કદંબ એપા્ટ્ટમેન્ટ, રિીતમનગર, 
એલીસચરિજ, અમદાવાદ

શ્ી એમ. એસ. નાયક
મેનેજર (કો.ઓડટીને્ટર) 

૪૯૬૫૬ ૯૯૨૫૦૪૩૮૧૧ ૧૭, આચવષકાર સોસાય્ટી,  
ગરૌરીનગર સામે, રન્ના પાક્ક, 
ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ-૬૧ 

શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ટેચલફોન નંબર 
્શાખાના ્ટેચલફોન નંબર ૪૯૬૪૧૪૪

્શાખાનો ફેક્ષ નંબર - ૩૬૨૩૦
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ગુજરાિ રાજય હા્શાળ અને હસિકલા ચવકાસ ચનગમ ચલ. 
હેન્રલુમ ટેક્ોલલૉજી ઇચન્સટટ્ૂટ ચબચલરંગ, રેલવે સટેશન રોર, સેકટર-૧૩, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી શંકરભાઈ આર. દલવારી
િેરમેન

૩૯૫૫૯ ૯૮૨૪૫૦૩૯૨૨ ખ-૨૨૮,  
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર chairmangshhdc@gujarat.gov.in

શ્ી મહેશ ચસંઘ, IFS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૨૫૯૦૬ ૯૮૭૯૫૫૧૦૫૯ ક-૨૦૮,  
સેક્ટર-૧૯,  
ગાંધીનગર mdgshhdc@gujarat.gov.in

શ્ી એન. આર. શમાડા
નાયબ મેનેજર (વહીવ્ટ)

- ૪૭૦૫૬
૯૦૯૯૧૫૪૦૯૫

પલો્ટ નં. ૪૧૪/૧, 
સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગરadmgshhdc@gmail.com

શ્ી પી. એફ. વિકર
આસી. મેનેજર (ઉતપાદન)

- ૧૧૫૯૯
૯૯૦૯૯૪૨૬૦૭

બી-૨૭, નયયુ પરરમલ ્ટેનામેન્ટસ, 
રકતટીધામ તીથ્ટ પાછળ, 
જયુના બળીયા પાસે, િાંદખેડા, 
અમદાવાદmgrgshhdc@gmail.com

શ્ી ટી. બી. વોરા
િીફ ફાયનાનસીયલ ઓરફસર (ઈ.િા.)

- ૪૭૦૩૭
૯૯૦૯૯૪૨૬૨૬

એ/૧૩, સાગર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
કૃપા ફલે્ટ સામે, લાવણય સોસાય્ટી, 
વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭cfo.garvigurjari@gmail.com

સુશ્ી નજમા એમ. પઠાિ
આસી. મેનેજર (માકકેર્ટંગ) (ઈ.િા.)

- ૪૭૦૨૧
૯૯૦૯૯૩૯૮૦૮

ડી/૨, સીલીકોન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સૈયદવાડી પાસે, વ્ટવા, 
અમદાવાદgarvigurjariho@gmail.com

શ્ી બી. રી. પરમાર
રિોકયોરમેન્ટ (ઈ.િા.)

- ૪૭૦૨૧
૯૯૦૯૯૪૨૫૮૭

બી ૧૩, નયયુ પરરમલ સોસાય્ટી, 
રકતટીધામ દેરાસર પાછળ, 
ચ્શવ્શચક્તનગર સામે, બી.આર.
્ટી.એસ. બસ સ્ટેનડ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪

garvigurjariho@gmail.com

ગુજરાિ રૂરલ ઇન્રસરિીઝ માકકેદટંગ કલૉપગોરેશન ચલ., (ગ્રીમકો) 
બલલૉક નંબર-૧૭/૫, સેકટર-૧૧, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. રી. કિઝારીયા
િેરમેન 

૨૭૦૬૫
૨૭૨૪૪

૯૪૨૬૨૩૩૫૩૫ બંગલા નં. ૫૦/ક, સેક્ટર-૯,  
એરફોસ્ટ સકકૂલની સામે,  
ગાંધીનગરmdpagrimco@gujarat.gov.in

શ્ી વી. કે. જાદવ
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૨૭૦૬૮
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૨૬૦ બંગલા નં.૩૪, ચસચધધ-ચવનાયક 
બંગલોઝ, પેથાપયુર, ગાંધીનગર

mdgrimco@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી વી. પી. પરમાર
અધયક્ષ તથા કાય્ટવાહક ચનયામકના  
અંગત મદદની્શ (સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨) 

૨૭૦૬૫૬૮
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૩૩ પલો્ટ નં. ૩૦૩/૨,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

mdpagrimco@gujarat.gov.in

શ્ીમિી કે. એમ. નાયર
કંપની સેક્ે્ટરી

૨૭૦૬૩
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૨૬ ઇ-૪૦૪, ચસધધાથ્ટ ગોલડ, સરગાસણ 
િાર રસતા નજીક, સરગાસણ, 
ગાંધીનગરgrimco_1979@yahoo.com

શ્ી જે. રી. પરમાર
મેનેજર (લેધર/રિોજેક્ટ)

૨૭૦૬૩
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૩૮ ૧૫/નમ્ટદાનગર સોસાય્ટી,  
ઇ કૉલોનીની બાજયુમાં, 
ભીડભંજન હનયુમાન મંરદર પાછળ, 
ભીડભંજન હનયુમાન, બાપયુનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪

grimco_1979@yahoo.com

શ્ી બી. એ. િૌહાિ
મેનેજર (વહીવ્ટ/માકયો)

૨૭૦૬૩
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૧૮ બલૉક નં સી-૧૦૪, રિમયુખ એકઝો્ટીકા, 
યયુનીયન બેંક પાસે, કુડાસણ, 
ચજ. ગાંધીનગરgrimco_1979@yahoo.com

ઇન્રસરિીયલ એક્ટેન્શન બયૂરો (ઇન્રેક્ટ બી) 
બલલૉક નંબર-૧૮/૨, ઉદ્ોગભવન, ઘ-૪, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧ 

શ્ીમિી ચનલમ રાની, IFS 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૬૦૧૭ 
૫૬૦૧૨
પ૦૪૯૦

 ૭૫૬૭૭ ૬૬૪૬૬ બંગલા નં. ૩૪, કલેક્ટર બંગલો 
્શોચપંગ સેન્ટર પાસે, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૯

md@indextb.com
શ્ી આઇ. કે. નાયર
મેનેચજંગ રડરેક્ટરના અગ્ર રહસય સચિવ 

૫૦૩૫૨
પ૦૪૯૦

૯૯૨૫૨ ૭૭૫૨૭ સી-૪, સોમેશ્વર સોસાય્ટી, ચનણ્ટયનગર 
રાણીપ રોડ, રાણીપ પોસ્ટ ઓરફસ 
પાસે રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦iknair@indextb.com

શ્ી કલપેશ શેઠ
જનરલ મેનેજર 

પ૦૩૮૮
પ૦૪૯૦

 ર૩ર૬૦ર૩૪
૯૮૭૯૦૯૮૪૪૦

પ૭૪/ર, અચભમનયયુ ફલેટસ, 
કેચનદ્રય ચવદ્ાલય પાસે, સેક્ટર-૩૦, 
ગાંધીનગરkalpesh@indextb.com

રાડા. મચનષ શાહ 
જનરલ મેનેજર 

પ૧૬૪૯
પ૦૪૯૦

૮૪૪૭૨૫૬૧
૭૦૬૯૦૫૫૪૮૮

૫, ચવજય પાક્ક સોસાય્ટી, લક્મી 
ફલે્ટની સામે, હો્ટેલ રિેચસડેન્ટ લેન રોડ, 
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯

dr.manish@indextb.com

શ્ી પરેશ પૈનુલી 
જનરલ મેનેજર

ર૩રપ૧૬૪૧
પ૦૪૯૦

૯૯૭૮૯૩૦૭૪૯ ડી-૫૦૪, સંગાથ ચસલવર,  
સંગાથ મોલ ૨ પાસે, મો્ટેરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫paresh@indextb.com

કુ. અંજચલ વયાસ 
જનરલ મેનેજર 

૫૬૦૧૫
૫૧૬૫૦

૯૯૭૯૮ ૯૬૫૭૪ બી ૫૦૩, “મૈત્ી ્શીવ”, 
એચનજચનયરીંગ કૉલેજ સામે, મો્ટેરા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪anjalivyas@indextb.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પ્રફુલ્લ સાપરા 
આચસ. જનરલ મેનેજર 

૫૦૩૭૮
પ૦૪૯૦

૭૫૬૭૦૪૯૦૧૫ ૨૭, રિકા્શ પાક્ક સોસાય્ટી, યોગેશ્વર 
એપા્ટ્ટમેન્ટની પાછળ, વેજલપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧praful@indextb.com

શ્ી ચનચશ્કુમાર અમીન
આચસ. જનરલ મેનેજર 

૫૦૩૮૭
પ૦૪૯૦

૯૭૨૭૭ ૯૨૮૪૮ ડી-૫૦૧, તયુલીપ પરમેશ્વર 
અથ્ટ ઇંગલી્શ મીરડયમ સકકૂલની બાજયુમાં 
ડીવાઇન િાઇલડ સક્કલ પાસે, 
નયયુ િાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪nishith@indextb.com

શ્ી ચક્ચિજ કે. ચત્વેદી 
આચસ. જનરલ મેનેજર 

૫૬૫૯૨
પ૧૬૫૦

૯૪૨૧૮૦૬૯૧૬
૯૫૮૬૦૬૦૫૦૯

ઇ-૧૦૪, સયુરરય ગ્રીનસ, સયુયોજન 
ફલે્ટ સામે, સોલા ભાગવત ચવદ્ાપીઠ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦kshitij@indextb.com

શ્ી ગૌરવચસંઘ િૌહાિ
મેનેજર 

૫૬૫૯૨
પ૧૬૫૦

૮૧૦૯૩ ૪૩૯૫૬ એફ/ર, ૧૫૦૨, મીડોઝ અદાણી 
્શાંચતગ્રામ, વૈષણોદેવી સક્કલ પાસે, 
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ Gaurav@indextb.com

ઇન્રસરિીયલ એક્ટેન્શન કોટેજ (ઇન્રેક્ટ સી) 
બલલૉક નંબર-૭/૧, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭

શ્ી દદપક એમ. શુક્લા
કાય્ટવાહક ચનયામક

૫૬૦૦૬ ૯૯૭૮૪૦૫૨૩૩ સી/૯૦૪, આય્ટન ઈમીનન્ટ, 
િાણકયપયુરી રોડ, પેટ્ોલપંપ પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદexdireindextc@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. જે. મહેિા
ચસચન. ઓફી. (વ) (ઈ.િા.) 

૫૯૫૯૦ ૯૮૨૫૩૫૮૬૨૪ જીએફ-૨, રત્નજયોત એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
પાલડી, અમદાવાદsrossindextc@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આર. જાદવ
મેનેજર 

૫૬૦૦૫ ૯૯૭૮૪૦૭૫૯૮ ડી-૭૦૪, સીવાનતા એપા્ટ્ટમેન્ટ,  
બકેરી ચસ્ટી, વેજલપયુર, અમદાવાદ indextc@gmail.com

દહેજ સેઝ, ચલ.
બલલૉક નંબર-૧૪/૩, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. એન. પાદટલ 
મયુખય કારોબારી અચધકારી 

૪૧૫૯૦
૨૯૭૫૦૮૩૮
૪૧૫૩૬ (ફે.)

૯૮૨૫૨૨૮૮૨૭ સી-૪૦૩, શ્ી બાલાજી રેચસડેનસી,  
શ્ધધા બંગલોની બાજયુમાં, 
ડી-મા્ટ્ટ પાસે, મો્ટેરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ceo@dahejsez.com

info@dahejsez.com

ધોલેરા ઇન્રસરિીયલ ચસટી રેવલપમેન્ટ ચલચમટેર 
બલલૉક નંબર-૧/૬, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી હારીિ શુક્લ, IAS 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

- ૨૯૭૫૦૫૦૧
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

૧૭, જજીસ બંગલોઝ, 
બોડકદેવ, તા. દસક્ોઈ,
ચજ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ md@dicdl.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દદલીપ કે. બ્રહ્મભટ્ટ
જનરલ મેનેજર  
(કોમચ્શ્ટયલ & એિ.આર.)

૨૯૭૫૦૫૦૦ ૯૪૨૮૧૦૧૦૬૩ આઇ/૧, ્શીવાની એપા્ટ્ટમેં્ટસ, 
આઝાદ સોસાય્ટી પાસે, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫ dbrahmbhatt@dicdl.in

શ્ીમિી પારૂલ માનસેિા 
ડેપયયુ્ટી કલેક્ટર, જનરલ મેનેજર 
(લેનડ & રયયુચનચસપલ સચવ્ટચસસ) 

૨૯૭૫૦૫૦૦ ૯૪૨૯૧૬૯૦૯૬ અથ્ટ અરોમા,  
એસ.પી.રરંગ રોડની પાસે,  
ભાડજ સાંતેજ, અમદાવાદ gmland@dicdl.in

શ્ી રિીષના દકશોર 
આસીસ્ટન્ટ વાઇસ રિેચસડેં્ટ 
(રિોજેક્ટ & ્ટેક ્ચનકલ) 

૨૯૭૫૦૫૦૦ ૭૭૪૨૭૨૫૩૫૨ પલો્ટ નં. ૧૦૩૨, શ્ી હરીપાક્ક 
સોસાય્ટી, સવાચમનારાયણ મંરદરની 
પાસે, સેક્ટર-૨, ગાંધીનગર kkishore@dicdl.in

શ્ી અનુભવ બૈરાઠી 
િીફ ફાઇનાચનસયલ ઓરફસર 

૨૯૭૫૦૫૦૦ ૯૯૨૮૬૨૩૪૯૦ સી-૧૦૩, પહલો માળ, મહાલક્મી, 
નવકાર બંગલોઝની પાસે,  
કકૂડાસણ, ગાંધીનગર cfo@dicdl.in

શ્ીમિી અંદકિા પરમાર
કંપની સેક્ે્ટરી 

૨૯૭૫૦૫૦૦ ૯૮૨૫૬૧૧૩૯૫ જી-૭૦૧, અજયુ્ટન ગ્રેસ,  
સવાચમનારાયણ સંસકારધામની પાછળ, 
્શાસત્ીનગર, અમદાવાદ cs@dicdl.in

ધોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોટડા કંપની ચલમીટેર 
બલલૉક નંબર-૧/૩, A2 ચવંગ, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી હારીિ શુક્લ, IAS 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૮૫૨૮ ૨૯૭૫૦૫૦૧૧
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

૧૭, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ, 
તા. દસક્ોઈ,
ચજ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪mddiacl@gujarat.gov.in

શ્ી અચમિ િાવરા
જનરલ મેનેજર

૫૮૫૫૫ ૯૮૨૪૦૧૭૬૪૪ પલો્ટ નં. ૨૬૭/૧, સેક્ટર-૭-એ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭gmdiacl@gujarat.gov.in

શ્ી શૈલેષ જી. પટેલ
ચિફ ફાઇનાચનસયલ ઓરફસર

૫૮૫૫૬ ૯૯૦૯૯૭૦૨૪૫ પલો્ટ નં. ૪૫૦/૨, સેક્ટર-૨/બી,  
ગાંધીનગર-૩૮૦૦૭aodiacl@gujarat.gov.in

ધોલેરા સપેચશયલ ઇન્વેસટમેન્ટ રીજીયન રેવલપમેન્ટ અલૉ્ોદરટી 
બલલૉક નંબર-૧૧ અને ૧૨/૩, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS 
અધયક્ષ 

૫૦૭૦૧ 
૫૦૭૦૩

૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

૨૧, સીચનયર ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

શ્ી હારીિ શુક્લ, IAS
મયુખય કારોબારી અચધકારી 

૪૦૧૫૦ 
૪૦૧૫૨
૪૦૧૫૪

૪૮૪૪૩ (ફે.)

૨૯૭૫૦૫૦૧
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

૧૭, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ,  
અમદાવાદ 

શ્ીમિી પારૂલ રી. માનસાિા
નાયબ કલેક્ટર

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

- એ-૧૦૨, અથ્ટ એરોમા, એસ.પી. રીંગ 
રોડ, અમદાવાદ 
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. એમ. જાદવ 
ચહસાબી અચધકારી 

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

- ૬૪/૨, ઘ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૩,  
ગાંધીનગર 

શ્ી વી. આર. જોષી
જયુચનયર ્ટાઉન પલાનર 

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

- -

ગાંધીનગર રેલવે એન્ર અબડાન રેવલપમેન્ટ કલૉપગોરેશન ચલમીટેર
બલલૉક નંબર-૧૮/૮, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS
અધયક્ષ 

૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩
૫૦૮૪૪

૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

૨૧, સીચનયર ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

secimd@gujarat.gov.in
શ્ી એસ. એસ. રાઠોર
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૨૦૦૭૧
૪૮૫૭૨ 

૯૯૭૮૪૦૬૧૪૦ પલો્ટ નં.૫૪/૨  
સેક્ટર-૨-એ., ગાંધીનગર

md@gujaratmetrorail.com

શ્ી ચશવેન્દ્ર કુમાર, IRSE
જોઈન્ટ મેનેચજંગ રડરેક્ટર

- ૭૩૮૩૫૨૦૪૨૬ બંગલા નં. ૩૧૬, રેલવે કૉલોની
ભાવનગર પરા. પોસ્ટ ઓરફસ સામે,
ભાવનગરs.kumar@irsdc.com

શ્ી પી. એમ. િૌધરી 
જોઈન્ટ મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૫૧૮૧૮ 
૫૧૮૧૭ 
૫૪૭૪૪ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૯ બંગલા નં. ખ-૨૫૫, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

cecprnb@gujarat.gov.in

ગુજરાિ ઔદ્ોચગક સંશોધન અને ચવકાસ સંસ્ા (ગીરરા)
સાયન્સ કલૉલેજ કમપાઉન્ર, એમ.એસ. યુચનવચસડાટી, સયાજીગંજ, વરોદરા-૩૯૦૦૦ર.

શ્ી અમીિ પી. ધારવા
ચનયામક (ગીરડા વડોદરા)

૦ર૬પ-ર૭૯૧૯૦પ
૦ર૬પ-ર૭૯પપ૪૮

૭૬૦૦૦૨૬૪૯૪ સી-૬૨, સયુય્ટન હોપ ્ટાઉન, સતયમેય 
હૉચસપ્ટલની પાછળ, હાઈવે મોલની 
પાસે, િાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪info@girda.org.in

ગુજરાિ માટીકામ કલાકારી અને ગ્રામીિ િકનીકી સંસ્ાન                         
ચવશ્વકમાડા મંદદર પાસે, સેકટર-૧૨, ગાંધીનગર

શ્ી દલસુખભાઈ સી. પ્રજાપચિ
અધયક્ષ

૫૧૬૭૧
૫૧૬૬૫ 

૨૧૫૯૮ (ફે.)

૦૨૬૫-૨૨૮૦૦૮૨
૯૮૨૫૨૨૫૯૨૨
૯૮૨૫૮૦૨૨૨૫

સતયનારાયણ ભયુવન, રરફાઈનરી રોડ, 
ગોરવા, વડોદરા-૩૯૦૦૧૬

dir-gmkrti@gujarat.gov.in

શ્ી આર. કે. પટેલ
ચનયામક

૨૩૪૪૯ 
૨૫૧૧૮

૨૧૫૯૮ (ફે.)

૯૯૦૯૯૭૯૫૫૨ પલો્ટ નં. ૪૧/૨, સેક્ટર-૧૪,  
ગાંધીનગર

ramesh20patel@gmail.com
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ગુજરાિ પેરિોચલયમ કેચમકલસ એન્ર પેરિોકેચમકલસ સપેશયલ ઇન્વેસટમેન્ટ રીજીયનલ 
રેવલપમેન્ટ અલૉ્ોદરટી (GPCPSIRDA) 

બલલૉક નંબર-૧૧ અને ૧૨/૩, ઉદ્ોગભવન, ઘ-૪, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-ર૩૮૨૦૧૭ 
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS
અધયક્ષ

 ૫૦૩૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ બંગલા નં. ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. ્ેન્નારસન, IAS
ઉપાધયક્ષ અને વહીવ્ટી સંિાલક, 
જી.આઇ.ડી.સી. 

૫૦૫૮૩
૫૦૫૮૪

૨૯૬૧૮૧૦૦
૯૯૭૮૪૦૭૦૩૩

ઇ-૧૦૧, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
એચલસચરિજ, ગયુલબાઈ ્ટેકરા, 
અમદાવાદvcmd@gidcgujarat.org

શ્ી બી. સી. વારલી
મયુખય ઇજનેર, જી.આઇ.ડી.સી અને સભય 
સચિવ, જીપીસીપીએસઆઇઆરડીએ

 ૫૦૫૯૦ ૯૮૭૯૧૧૦૧૦૧ બી-૧૦૧, સનચસ્ટી ફલે્ટ, 
સાકર-૨, બોપલ, 
અમદાવાદmsgpcpsir@gujarat.gov.in

માંરલ બેિરાજી સપેચશયલ ઇન્વેસટમેન્ટ રીજીયન રેવલપમેન્ટ અલૉ્ોદરટી
બલલૉક નંબર-૧૧ અને ૧૨/૩, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. કે. દાસ, IAS
અધયક્ષ 

૫૦૭૦૧ 
૫૦૭૦૩

૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

૨૧, સીચનયર ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

શ્ી હારીિ શુક્લ, IAS
મયુખય કારોબારી અચધકારી 

૪૦૧૫૦૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

૨૯૭૫૦૫૦૧
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

૧૭, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

શ્ીમિી પારૂલ રી. માનસાિા
નાયબ કલેક્ટર 

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

- એ-૧૦૨, અથ્ટ એરોમા,  
એસ.પી. રીંગ રોડ, અમદાવાદ 

શ્ી બી. એમ. જાદવ 
ચહસાબી અચધકારી 

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

- ૬૪/૨, ઘ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર ૨૩, ગાંધીનગર 

શ્ી વી. આર. જોષી
સીચનયર ્ટાઉન પલાનર 

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

- -

કુ. મનીષા મેવારા
જયુચનયર ્ટાઉન પલાનર 

૬૩૫૩૯૭૩૪૨૭ ૨૮૭/૫, અચનસ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સેક્ટર -૨૮, ગાંધીનગર

ઉદ્ોગ સાહચસકિા ચવકાસ સંસ્ાન  
બલલૉક નંબર-૧/૯, ચવકાસ સંસ્ાન, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

રાડા. આર. એન. પ્રસાદ
 ચનયામક 

૪૩૮૪૭
૪૭૩૬૬

૯૯૭૮૪૦૮૩૮૯ બી-૧/૧૫, ગ્રીન ચસ્ટી,  
હનયુમાન મંરદર પાસે,  
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગરdirced@gujarat.gov.in,

directorcedgujarat1@gmail.com

શ્ી એન. એમ. જાની
હેડ (પી એનડ એ), ગાંધીનગર

- ૭૫૬૭૮૦૦૭૬૪ ્શયુભમંગલ ગ્રીન એપા્ટ્ટમેન્ટ, બી-૩૦૪, 
વનદેમાતરમ, ગોતા, અમદાવાદprojldrcedgnr@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અલપેશ ગજ્જર
હેડ ઇડી સેલ કેરપસ, નરોડા, અમદાવાદ

- ૯૯૦૯૯૯૯૫૨૩ ૫, અચધકાર સોસાય્ટી, ચવભાગ ૨, 
ડી કેબીન, સાબરમતી,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯pledcellcedgnr@gujarat.gov.in

રાડા. ચિરાગ રાઠોર 
હેડ (ચસકલ), ગાંધીનગર

- ૬૩૫૯૬૦૧૭૩૫ ૯૯, ઉર્્ટનગર ૧,  
રાંદેસણ, ગાંધીનગરcpltced@gujarat.gov.in

શ્ી દકરિ િાવરા
પી એસ ્ટયુ ડાયરેક્ટર (PS), ગાંધીનગર

- ૭૫૬૭૮૭૮૪૬૧ ૩,દમયંતી પાક્ક, નવી સીચવલ હોચસપ્ટલ 
પાછળ, કેરપ રોડ, ્શાહીબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ps2dircedgnr@gujarat.gov.in

શ્ીમિી અિડાના યાદવ
રીજીયન મેનેજર, વડોદરા ચવભાગ, વડોદરા

- ૬૩૫૯૬૦૧૭૩૪ ૫,સેંડલવયુડ બંગલોઝ, નયયુ હરણી પાણીની 
્ટાંકી પાછળ, મો્ટનાથ મહાદેવ મંરદર 
રોડ હરણી, વડોદરા-૩૯૦૦૨૨projldr2cedgnr@gujarat.gov.in

ગુજરાિ ચમનરલ દરસિડા એન્ર રેવલપમેન્ટ સોસાયટી
પેરિોગ્રાફી અને ચમનરલ કેમેસરિી લેબોરેટરી, પી.રી.પી.યુ. રોર, સોલાર પાક્કની આગળ, રાયસિ, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭
શ્ી અરૂિકુમાર સોલંકી, IAS
સી.ઈ.ઓ. 

- ૯૯૭૮૪૪૩૮૧૯ પલો્ટ નં. ૧૦૪/૦૧, સેક્ટર-૧, 
ગાંધીનગરcommissionercgm@gujarat.gov.in

શ્ી સમીર મેહિા
ચનયામક, વહીવ્ટ 

૭૧૦૧૦ ૯૦૯૯૦૫૭૦૯૭ અમદાવાદ
directoradmingmrds@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એમ. શુક્લા
અચધક ચનયામક

- ૯૯૭૮૪૦૫૨૩૩ અમદાવાદ
directortechgmrds@gujarat.gov.in

શ્ી આર. બી. ધુવ
ચનયામક, લેબ કચમ્શનર ઓફ ચજયોલોજી એનડ 
માઇચનંગ

- ૯૮૭૯૫૬૦૭૯૦ ગાંધીનગર

directorlabgmrds@gujarat.gov.in

શ્ી રાજીવ પારેખ
સીચનયર મેનેજમેન્ટ, ઓરફસર

- ૯૦૯૯૦૬૯૭૪૯ અમદાવાદ
smogmrds@gujarat.gov.in

ગુજરાિ રેલ ઇન્ફ્ાસરિકિર રેવલપમેન્ટ 
બલલૉક નંબર-૬/૭, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી અચશ્વનીકુમાર, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૨૭૨૮
૫૨૭૨૯

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧ બંગલો-૧૨, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

શ્ી સંિોષ કુમાર
રડરેક્ટર (P&P)

૫૨૭૩૧ ૯૧૦૬૬૨૮૫૩૭ ૫૯, નવી રેલવે ઓરફસરની 
વસાહત, ગયુજરાત કૉલેજ નજીક,        
અમદાવાદ-૩૮૨૦૦૬
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ઊજાડા અને પેરિોકેચમકલસ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૫/૫, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી સુનયના િોમર, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૦૭૭૧ ૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫ ક-૪, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરsecepd@gujarat.gov.in

શ્ી પી. રી. પંડ્ા
રહસય સચિવ

૫૦૭૭૨
૫૦૭૭૩

૩૧૦૪૩ 
૯૯૦૪૧૯૯૧૧૫

પલો્ટ નં. ૩૨૮/૨, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગર 

સુશ્ી શાચલની દુહાન, IAS
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (પાવર) 
(ઈ.િા.) 

૫૦૭૮૬ ૭૭૨૨૦૭૨૨૬૪ -

શ્ી એમ. આઈ. પટેલ, IAS
સંયયુક્ત સચિવ (મહેકમ/સંકલન)

૫૦૭૮૮ ૨૪૬૦૭ 
૯૯૭૮૪૦૮૯૬૯

૧૮, શ્ીરંગ ઉપવન સોસાય્ટી, 
પી.ડી.પી.યયુ કૉલેજ રોડ, 
રાયસણ, 
ગાંધીનગરds-est-cod-epd@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આઈ. પટેલ, IAS
સંયયુક્ત સચિવ (ઉર્્ટ અને બજે્ટ) (ઈ.િા.)

૫૦૭૭૯ ૨૪૬૦૭ 
૯૯૭૮૪૦૮૯૬૯

૧૮, શ્ીરંગ ઉપવન સોસાય્ટી, 
પી.ડી.પી.યયુ કૉલેજ રોડ, 
રાયસણ, ગાંધીનગરds-est-cod-epd@gujarat.gov.in

રાડા. ચનસગડા જોષી
નાયબ સચિવ (એન. સી. પેટ્ો.) 

૫૦૭૮૧ ૯૪૨૬૩૦૯૯૨૩ અનયુગ્રહ-પલો્ટ નં. ૧૧૨૯/૨, 
સેક્ટર-૧/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી એિ. સી. વયાસ  
ઉપસચિવ (પાવર)

૫૦૭૮૩ ૯૪૨૭૦૨૬૭૦૩ જે-૧૦૨, આઇ. સી. બી. ચસ્ટી., 
વનદે માતરમ રોડ, ગોતા, 
અમદાવાદus-power-epd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. સી. વયાસ  
ઉપસચિવ (સંકલન) (ઈ.િા.)

૫૦૭૮૩ ૯૪૨૭૦૨૬૭૦૩ જે-૧૦૨, આઇ.સી.બી. ચસ્ટી, 
વનદે માતરમ રોડ, ગોતા, 
અમદાવાદ

શ્ી રોનક મોદી  
ઉપસચિવ (ઉર્્ટ અને બજે્ટ) (ઈ.િા.)

૫૦૭૮૭ ૯૬૮૭૬૦૮૯૩૯ પલો્ટ નં. ૩૮૭/ ૨,
સેક્ટર-૪-બી, 
ગાંધીનગરus-energy-epd@gujarat.gov.in

શ્ી ભાગડાવ જે. પટેલ 
ઉપસચિવ (રીનયયુએબલ એનજટી) (ઈ.િા.)

૫૮૨૫૧ ૯૫૧૦૨૭૭૧૦૪ -

શ્ી ચનચિન િૌધરી
ઉપસચિવ (મહેકમ, પેટ્ો) (ઈ.િા.) 

૫૦૭૯૦ ૮૮૪૯૮૪૪૩૮૭ -
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

બ (સંકલન) શ્ીમતી જે. એિ. હેડંબા
so-b-epd@gujarat.gov.in

૫૦૭૮૯

ખ (બજે્ટ) -
so-kh-epd@gujarat.gov.in ૫૫૮૪૮

ક (પાવર) શ્ી ડી. એલ. રાજ
so-k-epd@gujarat.gov.in ૫૦૭૯૫

ક-૧ (ઉર્્ટ) શ્ી રોનક મોદી
so-k1-epd@gujarat.gov.in ૫૦૭૯૨

ઇ (પેટ્ો/મહેકમ) શ્ી ચનતીન િરૌધરી
so-e-epd@gujarat.gov.in ૫૦૭૯૦

બ-૧ (એનસીઈ) શ્ી ભાગ્ટવ પ્ટેલ
so-b1-epd@gujarat.gov.in ૫૮૨૫૧

રોકડ ઇનિાજ્ટ શ્ી અચભિેક િાવડા ૫૦૭૯૪
રચજસટ્ી ઇનિાજ્ટ - ૫૦૭૯૧
ફેકસ ઓપરે્ટર - ૫૦૭૮૨

ચનયામકશ્ી, પેરિોચલયમ 
બલલૉક નંબર-૬/૩, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

સુશ્ી શાચલની દુહાન, IAS 
ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૭૨૨૫ ૭૭૨૨૦૭૨૨૬૪ -

શ્ી એમ. કે. પટેલ
મદદની્શ વયવસથાપક

૫૭૨૧૯ ૭૯૯૦૯૧૮૮૩૭ ૨૮૮/૨, જી-૧ ્ટાઈપ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી મંદાર જોશી
ચજયોલોજીસ્ટ

૫૭૨૨૦ ૯૮૨૫૯૫૯૫૧૯ બી-૩૦૪, રિમયુખ ચસગ્ેિર, 
રાયસણ પેટ્ોલ પંપની પાછળ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

મુખય ચવદ્ુિ ચનરીક્કશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૮/૬, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર 

શ્ી એિ. એિ. ખોજા
મયુખય ચવદ્યુત ચનરીક્ષક

૫૬૬૭૬ ૨૮૦૭૦ 
૯૮૯૮૨૬૭૮૨૭

બી-૧૨૦૧, અલ બયુજ્ટ, મકરપયુરા રોડ, 
સરખેજ, અમદાવાદ-૫૫

શ્ી કે. એમ. પટેલ
સચિવ (લાયસનસીંગ બોડ્ટ)

૫૬૬૫૬ ૯૮૨૪૪૪૫૨૮૨ ડી-૩૯, સેન્ટોસા, ગ્રીન લેનડ, 
સરદાર પ્ટેલ રીંગ રોડ, 
સાયનસ ચસ્ટી સક્કલ, સોલા, 
અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એન. બી. શાહ 
અંગત મદદની્શ

૫૬૬૪૩ ૯૮૨૫૬૦૯૨૪૩ બી/૩, નયયુ રામજી પાક્ક ની ફલે્ટ,  
અંજલી બી.આર.્ટી.એસ. બસ સ્ટેનડ 
નજીક, ભઠ્ઠા, પાલડી, 
અમદાવાદ

શ્ી પી. એમ. ભટ્ટ 
સ્ટેનોગ્રાફર

૫૬૬૪૪ ૯૮૯૮૬૭૭૬૩૭ પલો્ટ નં. ૩૮૩, એફ-૨, 
રિયાગ અપા્ટ્ટમેં્ટ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. આર. પટેલીયા 
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૬૬૪૬ ૯૪૨૭૦૦૬૩૮૩ સી- ૧૦૨, રદવય સંસકાર ચસ્ટી, 
સરગાસણ, 
ગાંધીનગર 

ચવદ્ુિ શુલક સમાહિાડાશ્ીની કિેરી 
બલલૉક નંબર–૧૮/૭, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર 

શ્ી એિ. એિ. ખોજા 
ચવદ્યુત ્શયુલક સમાહતા્ટ

૫૬૬૪૪ ૨૮૦૭૦ 
૯૮૯૮૨૬૭૮૨૭

બી-૧૨૦૧, અલ બયુજ્ટ, 
મકરપયુરા રોડ, સરખેજ, 
અમદાવાદ-૫૫

શ્ી એસ. એસ. પટેલ 
મયુખય ચહસાબી અચધકારી

૫૬૬૬૩ ૯૪૨૯૧૦૭૦૭૭ પલો્ટ નં. ૧૦૨૪/૨, 
સેક્ટર-૪-એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. આઇ. પટેલ 
આકારણી અચધકારી 

૫૬૬૬૦ ૯૮૭૯૨૯૩૮૧૧ ૧૧, ર્નકીનંદન સોસાય્ટી, 
નવા વાડજ, 
અમદાવાદ

ગુજરાિ સટેટ પેરિોચલયમ કલૉપગોરેશન ચલ. (GSPC)
ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS
િેરમેન અને ચનયામક

- ૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી સંજીવ કુમાર, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૬૬૭૦૧૨૦૩
૬૬૭૦૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮ ક-૨, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

ગુજરાિ ગેસ ચલ.(GGL), અમદાવાદ  
બલલૉક નંબર-૧૫/૩, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS
અધયક્ષ

- ૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી સંજીવ કુમાર, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૬૬૭૦૧૨૦૩
૬૬૭૦૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮ ક-૨, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર
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ગુજરાિ સટેટ પેરિોનેટ ચલ.(GSPL) 
ઇ-૧૮, જી.આઇ.રી.સી. ઇલેકરિોચનક એસટેટ, સેકટર-૨૬, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS
િેરમેન અને ચનયામક

- ૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ બંગલા નં. કે-૫૦૪,  
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી સંજીવ કુમાર, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૬૬૭૦૧૨૦૩
૬૬૭૦૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮ ક-૨, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

ગુજરાિ સટેટ ફદટડાલાઇઝસડા એન્ર કેમીકલસ(GSFC) 
પો. ફટતીલાઇઝર નગર, વરોદરા-૩૯૧૭૫૦

શ્ી અરચવંદ અગ્રવાલ, IAS (Retd.)
અધયક્ષ અને મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૦૨૬૫-૨૨૪૦૮૫૫ ૦૨૬૫-૨૨૪૧૨૯૨
૯૮૨૫૪૧૯૮૧૯

એમ.ડી. બંગલો, 
જી.એસ.એફ.સી. ચલચમ્ટેડ, 
ફ્ટટીલાઇઝર નગર,  
વડોદરા-૩૯૦૦૨૧

શ્ી ચવશ્વેશ વી. વછરાજાની
કંપની સેક્ે્ટરી

૦૨૬૫-૨૨૪૧૩૬૬
૦૨૬૫-૩૦૯૩૫૮૨

૯૯૭૪૨૯૦૦૦૦ દતાશ્ય ૧૧ બી, 
સારાભાઇ સોસાય્ટી, 
આસોપાલવ ફલે્ટની સામે, 
ગોત્ી રોડ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૨૧

શ્ી ચસધધા્ડા ચત્વેદી
લાયઝન ઓરફસર, અમદાવાદ

૨૬૮૪૨૦૦૩
૨૬૮૪૨૦૦૪

૯૦૯૯૦૩૭૬૦૦ લક્મી સવચસતક સોસાય્ટી 
(ગયુજરાત હાઉચસંગ બોડ્ટ) 
સેક્ટર-૨૧, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

ગુજરાિ નમડાદા વેલી ફદટડાલાઇઝસડા એન્ર કેમીકલસ(GNFC) 
નમડાદા નગર, ભરૂિ-૩૯૨૦૧૫

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS
અધયક્ષ

૫૦૩૦૧
૫૦૩૦૨

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ બંગલા નં. કે-૫૦૪,  
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી પંકજ જોષી, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૦૨૬૪૨-૨૪૭૧૨૯
૦૨૬૪૨-૨૪૭૧૧૫

૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧ એમ.ડી.બંગલો, 
નમ્ટદા ચનવાસ, જી.એન.એફ.સી. 
્ટાઉન્શીપની બાજયુમાં, 
નમ્ટદાનગર, ભરૂિ-૩૯૨૦૧૫

શ્ી એ. સી. શાહ
કંપની સેક્ે્ટરી અને જી.એમ.લીગલ

૦૨૬૪૨-૨૦૩૬૫૦ ૯૯૦૯૯૨૫૦૩ બી-૧૬, ગીતાકુંજ સોસાય્ટી,
જી.એન.એફ.સી. ્ટાઉન્શીપની 
બાજયુમાં, નમ્ટદાનગર,        
ભરૂિ-૩૯૨૦૧૫
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. વી. પરીખ
િીફ ફાઇનાનસ ઓરફસર અને જનરલ 
મેનેજર

૦૨૬૪૨-૨૦૩૫૨૮ ૭૭૨૭૮૨૨૬૨૨ સટ્ી્ટ નં.૩૨, ક્ા્ટ્ટર નં.૧-૩, 
જી.એન.એફ.સી. ્ટાઉન્શીપની 
બાજયુમાં, નમ્ટદાનગર,       
ભરૂિ-૩૯૨૦૧૫

શ્ી વી. બી. ભરોલા
જનરલ મેનેજર

૦૨૬૪૨-૨૦૨૩૯૧ ૯૬૮૭૬૨૨૯૪ એ-૧૦૧, આંગન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ઝાડેશ્વર, ભરૂિ-૩૯૨૦૧૧

ગુજરાિ ઉજાડા ચવકાસ ચનગમ ચલચમટેર (GUVNL), વરોદરા
સરદાર પટેલ ચવદ્ુિ ભવન, રેસકોસડા, વરોદરા

શ્ીમિી સુનયના િોમર, IAS
અધયક્ષ

૫૦૭૭૧ ૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫ બંગલા નં. ક-૪, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરsecepd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી શાહમીના હુસૈન, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૦૨૬૫-૨૩૪૦૭૦૩ ૨૩૩૯૧૪૮ 
૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

એમ.ડી બંગલો, ચવદ્યુત નગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરા

md.guvnl@gebmail.com  

શ્ી કે. જી. ભાટી, IPS
રડરેક્ટર(સલામતી) અને મયુખય તકેદારી 
અચધકારી

૦૨૬૫-૨૩૩૮૨૫૭ ૯૯૭૮૪૦૫૮૪૫ નીલગીરી બંગલો, 
સરકી્ટ હાઉસની સામે, અલકાપયુરી, 
વડોદરાigs.guvnl@gebmail.com

શ્ી સુભદીપ સેન 
જનરલ મેનેજર (F & A) 

૦૨૬૫-૨૩૫૫૮૪૦ ૯૮૭૯૬૧૮૭૭૪ એ/ ૪૦૨, બાલાજી ગોલડ 
એપા્ટ્ટમેનટસ, ્શીવ વા્ટીકા 
કોરપલેક્ષની બાજયુમાં, સબરી ચવદ્ાલય 
પાસે, વાસણા, વડોદરાssev.guvnl@gebmail.com

રાડા. એન. સી. મુન્શી 
જનરલ મેનેજર (એિઆર)

૦૨૬૫-૨૩૪૦૪૩૭ ૨૩૪૪૧૫૭ 
૯૮૭૯૨૦૦૬૫૯

એ-૫/૨, વીઆઇપી ગેસ્ટ હાઉસની 
પાછળ, ચવધયુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરા gmr.guvnl@gebmail.com

શ્ી કે. પી. જાંગીર 
જનરલ મેનેજર (વાચણજય)

૦૨૬૫-૨૩૩૪૭૫૧ ૨૩૩૪૨૩૧ 
૯૮૭૯૨૦૦૬૫૫

એ-૧, બંગલો (ઓલડ), 
ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
ઓલડ પાદરા રોડ, વડોદરાcoacom@gebmail.com

શ્ીમિી સૈલજા વછરાજાની 
જનરલ મેનેજર (આઇ.પી.પી)

૦૨૬૫-૨૩૪૦૨૮૯ ૨૩૮૫૦૭૮ 
૯૮૭૯૨૦૦૬૫૬

૧૧-બી સારાભાઈ સોસાય્ટી, 
ગોત્ી રોડ, વડોદરા

gmipp.guvnl@gebmail.com

શ્ી આર. બી. પટેલ 
મયુખય ઇજનેર (્ટેક)

૦૨૬૫-૨૩૪૦૨૦૫ ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૮ વીઆઇપી ગેસ્ટ હાઉસ, ચવદ્યુતનગર 
કૉલોની, જયુના પાદરા રોડ, વડોદરાcet.ech.guvnl@gebmail.com

શ્ી પાચ્ડાવ ભટ્ટ 
કંપની સચિવ 

૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૪ ૦૨૬૫૨૩૨૩૫૦૫, 
૯૮૭૯૨૦૦૭૦૩ 

એ-૧૦૪ ચ્શવ વા્ટીકા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સયુકૃચત નગર- રની સામે, ્શબરી સકકૂલ 
પાસે, વાસણા રોડ, વડોદરાcs.guvnl@gebmail.com
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ગુજરાિ સટેટ ઇલેચકરિચસટી કંપની ચલ. (GSECL) વરોદરા
ચવદ્ુિ ભવન, રેસ કોસડા, વરોદરા

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી સુનયના િોમર, IAS
અધયક્ષ

૫૦૭૭૧ ૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫ બંગલા નં. ક-૪, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરsecepd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એન. બક્ી
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઇ.િા.)

૦૨૬૫-૨૩૪૨૪૯૧ ૯૯૨૫૨૦૮૮૭૮ સી-૨૦૩, સામ્ાજય એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્શબરી સકકૂલની સામે, વાસણા રોડ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭md.gsecl@gebmail.com

શ્ી એિ. એન. બક્ી
કાય્ટવાહક ચનયામક

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૦૫ ૯૯૨૫૨૦૮૮૭૮ સી-૨૦૩, સામ્ાજય એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્શબરી સકકૂલની સામે, વાસણા રોડ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

શ્ી વાય. રી. બ્રહ્મભટ્ટ
મયુખય ઇજનેર (પી & પી)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૧૩૩ ૯૯૨૫૨૦૮૭૮૮ ૯/એ, હિ્ટ પાક્ક સોસાય્ટી, 
્ટાગોરનગર નજીક, 
ઓલડ પાદરા રોડ, વડોદરાcepnp.gsecl@gebmail.com

શ્ી આર. એમ. ભરંગ 
જનરલ મેનેજર (એફ એનડ એ)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૦૩ ૯૯૨૫૨૦૮૮૫૯ ડી/ ૯, આ્શટીવાદ ડયુપલેક્ષ, 
સાંઇનાથ રોડ, ચનસગ્ટ ફલે્ટ પાસે, 
નવા કો્ટ્ટ સામે, દીવાલીપયુરા, 
વડોદરા 

gmf.gsecl@gebmail.com

શ્ી એમ. રી. બાજવા 
જનરલ મેનેજર (એિઆર)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૦૭ ૯૮૭૯૨૦૦૬૬૫ એ-૧૫, શ્ી ઓમ બંગલોઝ, રદલહી 
પચબલક સકકૂલની પાછળ, 
કલાલી ગામ રોડ, વડોદરા 

શ્ી વી. પી. જાની
કંપની સચિવ

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૧૧ ૯૮૨૫૦૬૪૧૫૧ સી-૩૦૧, ્શીખર-૧, અરૂણાિલ ક્ોસ 
રોડ, સયુભાનપયુરા, વડોદરાcs.gsecl@gebmail.com

શ્ી પી. એમ. પરમાર 
મયુખય ઇજનેર (જનરલ)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૧૦૧ ૯૯૨૫૨૧૦૭૨૬ જી.યયુ.વી.એન.એલ., વીઆઇપી ગેસ્ટ 
હાઉસ, ઓલડ પાદરા રોડ, વડોદરા

cegen.gsecl@gebmail.com

શ્ી પી. એમ. પટેલ
મયુખય ઇજનેર (ફયયુઅલ)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૪૦૫ ૯૯૨૫૨૧૦૨૫૩ ડી-૪૦૨, પૃષ્ી એવનયયુ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ચવશ્વાચમત્ી રેલવે ઓવર ચરિજ નજીક, 
મયુંજ મહયુડા, વડોદરાcefuel.gsecl@gebmail.com

ગુજરાિ એનર્જી રિાન્સચમશન કં. (GETCO) 
સરદાર પટેલ ચવદ્ુિ ભવન, રેસકોસડા, વરોદરા

શ્ીમિી સુનયના િોમર, IAS
અધયક્ષ

૫૦૭૭૧ ૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫ બંગલા નં. ક-૪, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરsecepd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. બી. િૌહાિ 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૫ ૯૯૨૫૨૦૮૦૮૧ એ-૨, ડાયરેક્ટર બંગલો, ચવઆઇપી 
ગેસ્ટ હાઉસની બાજયુમાં, ચવદ્યુતનગર 
કૉલોની, જયુના પાદરા રોડ, વડોદરાmd.getco@gebmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. બી. રાઠોર
મયુખય ઇજનેર (એસએલડીસી)

૦૨૬૫-૨૩૫૩૧૭૧ ૦૨૬૫-૩૪૩૨૨૩ 
૯૯૨૫૨૧૮૫૨૬

૫૦૪-રૂચતવજ કોરપલેક્ષ, કબીર 
કોરપલેક્ષની બાજયુમાં, તયુલસીધામ રોડ, 
માંજલપયુર, વડોદરાceld@gebmail.com

શ્ી ચનશાંિ શ્ીવાસિવ 
કંપની સચિવ 

૦૨૬૫-૨૩૧૦૫૮૩ ૯૮૭૯૨૦૨૪૯૩ બી-૩૦૪, હેવન એનકલેવ, ગ્રીનવયુડ 
બંગલાની નજીક, નયયુ અલકાપયુરી, 
ગોત્ી સેવાસી રોડ, વડોદરાcs.getco@gebmail.com

શ્ી ચનમેષ પટેલ 
જનરલ મેનેજર (એફ એનડ એ)

૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૮૯ ૯૮૭૯૨૦૦૭૨૬ બી/૨૮ આનંદવન ડયુપલેકસ,
્ટી.પી.-૧૩, છાણી જકાતનાકા, 
વડોદરાgmfa.getco@gebmail.com

શ્ી બી. એન. ચત્વેદી 
મયુખય ઇજનેર (રિોજેક્ટ)

૦૨૬૫-૨૩૨૩૩૬૨ ૯૯૨૫૨૧૦૦૧૭ એ-૫/ ૨, ચવદ્યુતનગર કૉલોની,  
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરાceproject@gebmail.com

શ્ી કે. આર. સોલંકી 
મયુખય ઇજનેર (્ટીઆર)

- ૯૮૭૯૨૦૨૪૮૬ જી-૪, શયામલ આકકેડ, 
વાસણા-ભાયલી રોડ, વડોદરાcetr.getco@gebmail.com

શ્ી જી. જી. ઠક્કર
િીફ ફાયનાનસ મેનેજર (એફ એનડ એ) 
(ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૮૯ ૯૦૯૯૦૫૧૫૮૪  બી/૧/૧, ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, 
વડોદરાcfmpc.getco@gebmail.com

શ્ી એ. જે. ચત્વેદી 
ડીજીએમ (એિઆર) 

૦૨૬૫-૨૩૨૩૩૬૮ ૦૨૬૫૨૩૪૩૨૨૩ 
૯૮૭૯૨૦૦૬૭૪ 

૧ર-એ રિથમ ચવસ્ટા, 
નવરિના ઈન્ટરને્શનલ સકકૂલની 
બાજયુમાં, વાસણા ભાયલી રોડ, 
વડોદરા dgmlrgal.getco@gebmail.com

મધય ગુજરાિ વીજ કંપની ચલ. વરોદરા
સરદાર પટેલ ચવદ્ુિ ભવન, રેસકોસડા, વરોદરા 

શ્ીમિી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધયક્ષ

૦૨૬૫-૨૩૪૦૭૦૩ ૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮
૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

એમ. ડી. બંગલો, ચવદ્યુતનગર 
કૉલોની, જયુના પાદરા રોડ, 
વડોદરા

શ્ી ટી. વાય. ભટ્ટ, IAS 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૦૨૬૫-૨૩૫૮૨૪ ૦૨૬૫-૨૯૮૦૨૨૨
૬૩૫૯૯૬૦૪૦૦

રડરેક્ટર બંગલો- ૪,
ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, 
વડોદરા md.mgvcl@gebmail.com

શ્ી જૈનીશ મોદી
જનરલ મેનેજર (એફ એનડ એ) 

૦૨૬૫-૨૩૨૭૩૮૫ ૦૨૬૫૨૩૨૪૭૦૦ 
૯૬૮૭૬૩૪૮૫૫ 

૧૩, માત્ી કુંજ સોસાય્ટી, 
કલપવૃક્ષ કરપાઉનડની પાછળ, 
ગોત્ી, વડોદરાgmfin.mgvcl@gebmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી સવાિી. એિ. પારેખ
મયુખય ઇજનેર (T&O) (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૫૦ ૦૨૬૫૨૩૩૦૪૪૭ 
૯૯૨૫૨૦૮૨૫૩

૫૫, મચનિ સોસાય્ટી,
 જયુના પાદરા રોડ,  વડોદરા

cetech.mgvcl@gebmail.com

શ્ી એમ. જી. પંડ્ા 
જનરલ મેનેજર (એિઆર) 

૦૨૬૫-૨૩૪૦૧૧૪ ૯૮૭૯૨૦૦૬૮૯ ૭, શ્ીજી સકલ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્શબરી સકકૂલની પાછળ, ગોત્ી, 
વાસણા રોડ, 
વડોદરાgmhr.mgvcl@gebmail.com

શ્ી ચહિેન્દ્ર આર. શાહ 
મયુખય ઇજનેર (રિોજેક્ટ) 

૦૨૬૫-૨૩૨૭૪૮૧ ૯૯૨૫૨૦૮૨૫૩ ૧૮, શ્ીજી હાઉચસંગ સોસાય્ટી, 
હાથી નગર પાસે, જૂના પાદરા રોડ, 
રદવાળીપયુરા, વડોદરાcepro.mgvcl@gebmail.com

શ્ી ચવઠ્ઠલ એમ. િવાિ 
કંપની સચિવ

૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૭ ૮૧૪૧૮૪૮૦૯૯ બી-૫/ ૨૦, ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, 
વડોદરાcs.mgvcl@gebmail.com

દચક્િ ગુજરાિ વીજ કંપની ચલ. સુરિ
કોપગોરેટ ઓદફસ, નાના વરાછા રોર, કાપોદરા િાર રસિા, વરાછા, સુરિ 

શ્ીમિી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધયક્ષ

૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮ ૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫ એમ.ડી. બંગલો, ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, 
વડોદરા

શ્ી યોગેશ િૌધરી, IAS 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૦૧ ૯૯૭૮૪૪૫૧૦૧ એમ.ડી. બંગલો, ડી.જી.વી.સી.એલ. 
સયુરત ચસ્ટી સક્કલ કેરપસ, 
ભગવાન મહાવીર કૉલેજ ક્ોસ રોડ, 
વેસયુ, ભરથાણા, સયુરતmd.dgvcl@gebmail.com

શ્ી જે. રી. િન્ના
મયુખય ઇજનેર 

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૧૧ ૮૨૪૧૮૯૪૪૦ રિમયુખ મહલ, બીએપીએસ મંરદરની 
પાછળ, સરદાર પયુલની નજીક, 
અડાજણ, સયુરતceom.dgvcl@gebmail.com

શ્ી વી. એિ. વોરા 
કંપની સચિવ 

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૦૬ ૯૯૨૫૨૧૧૩૦૩ બી-૩૦૩, ઓમ રેસીડેનસી,
સયુય્ટમ રેસીડેનસી પાસે, પાલ-અડાજણ, 
સયુરત-૩૯૫૦૦૯cs.dgvcl@gebmail.com

શ્ી એન. એ. દવે
મહારિબંધક (નાણા અને ચહસાબ)

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૩૧ ૯૯૦૯૯૪૦૭૦૯ એ-૯૦ર, સયુમેરુ ચસલવર લીફ, 
પાલ લેક નજીક, અડાજણ, 
સયુરતgmfa.dgvcl@gebmail.com

શ્ી એમ. એ. શેખ 
અચધક જનરલ મેનેજર (એિઆર) (ઈ.િા.)

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૮૧ ૯૯૨૫૨૧૧૩૦૨ મયુલ્ા પલાઝા, મયુગલસરાઇ રોડ, 
મયુગલસરાઇ, સયુરત

agm.dgvcl@gebmail.com
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ઉત્તર ગુજરાિ વીજ કંપની ચલ. મહેસાિા
કોપગોરેટ ઓદફસ, મહેસાિા   

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધયક્ષ

૦૨૭૯૬-૨૨૨૦૮૦ ૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫ એમ.ડી. બંગલો, ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરાmd.guvnl@gebmail.com

શ્ી મહેશ ચસંઘ, IFS 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૦૨૭૬-૨૨૨૨૦૯૭ ૯૮૭૯૫૫૧૦૫૯ ક-૨૦૮, સેક્ટર -૧૯, 
ગાંધીનગર md.ugvcl@ugvcl.in

શ્ી પી. બી. પંડ્ા 
મયુખય ઇજનેર

૦૨૭૬-૨૨૨૨૨૩૦ ૮૯૮૦૧૬૦૧૩૯ ૪૭, શયામ-૧, આઇ.ઓ.સી. રોડ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદceop@ugvcl.in

શ્ી વી. એમ. શ્ોફ 
મયુખય ઇજનેર (ઈ.િા.)

૦૨૭૬-૨૨૨૨૨૩૦ ૯૯૨૫૨૧૨૧૧૪ એ/૨, ્શયુકન બંગલોઝ, 
ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદcepp@ugvcl.in

શ્ી આર. બી. કોઠારી 
જનરલ મેનેજર (ફાઈનાનસ )

૦૨૭૬-૨૨૨૨૮૮૦ ૯૯૨૫૨૧૦૨૮૮ ૬, ચક્ષના એપા્ટ્ટમેન્ટ, જગાભાઈ પાક્ક, 
મચણનગર, અમદાવાદgmf@ugvcl.in

શ્ી એન. એમ. જોશી 
કંપની સચિવ

૦૨૭૬-૨૨૨૨૦૮૦ ૯૮૭૯૨૦૦૬૬૪ ૭૦૧, રત્નામ ્ટાવર, 
જઝીસ બંગલો ક્ોસ રોડ, 
અમદાવાદcorporate@ugvcl.in

પચશ્ચમ ગુજરાિ વીજ કંપની ચલ., રાજકોટ
રચજ. અને કોપગોરેટ ઓદફસ, પચશ્ચમ ગુજરાિ વીજ સેવા સદન,  

નાના મવા મેઇન રોર, લક્મીનગર, રાજકોટ
શ્ીમિી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધયક્ષ

૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮ ૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫ એમ.ડી. બંગલો, 
ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરાmd.guvnl@gebmail.com

સુશ્ી શ્વેિા િેવટીયા, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૦૨૮૧-૨૩૬૧૭૫૦ ૭૮૭૪૦૬૬૬૫૫ “વાઈ્ટ હાઉસ”, ગવમવેન્ટ રિેસની 
સામે, શ્ોફ રોડ, રાજકો્ટ

md.pgvcl@gebmail.com

શ્ી જે. જે. ગાંધી
મયુખય ઇજનેર (્ટેક)

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૯૯૨૫૨૧૦૨૧૪ “રાધે કૃષણ” જસાણી પાક્ક-૧, 
આઈ.્ટી સોસાય્ટીની નજીક, એરપો્ટ્ટ 
રોડ, રાજકો્ટcetech.pgvcl@gebmail.com

શ્ી એ. એસ. માંરલીયા 
મયુખય ઇજનેર (રિોજેક્ટ)

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૯૯૭૮૯૩૬૩૦૫ એ-૪૦૩, રાની ્ટાવર, ચક્સ્ટલ 
મોલની સામે, કાલાવડ રોડ,  
રાજકો્ટceproject.pgvcl@gebmail.com

શ્ી એિ. પી. કોઠારી
મયુખય ઇજનેર (મ્ટીરરયલ) 

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૯૯૨૫૦૧૪૭૯૧ ૧૮/ બી – ચવરલ, ૨-સરસવતી 
સોસાય્ટી, ચનમ્ટલા સકકૂલ પાસે, 
ચનમ્ટલા રોડ, રાજકો્ટcemat.pgvcl@gebmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. એસ. મલકાન 
મહારિબંધક (નાણાં અને ચહસાબ)

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૯૯૨૫૨૧૩૯૭૭ ૨૦૨, ચસધધાથ્ટ – ૦૧, ્શહીદ 
ભગતચસંહ ગાડ્ટનની સામે, 
રાજકો્ટgmfa.pgvcl@gebmail.com

શ્ી એ. આર. કટારા
જનરલ મેનેજર (એિઆર) 

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૭૦૬૯૭૫૦૦૭૪ “પયુર્”, ્શેરીનં. ૧૪, શ્ીરામ પાક્ક, 
સી.એન.મહેતા સકકૂલની પાછળ, 
નાના મવા રોડ, 
રાજકો્ટ

agmhr.pgvcl@gebmail.com

શ્ી એિ. રી. િૌહાન
કંપની સચિવ 

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૬૩૫૭૦૯૭૮૨૨ બલૉક નં. ૨૧૧, રિચ્શલ પાક્ક, 
યયુચનવચસ્ટ્ટી રોડ, 
રાજકો્ટcs.pgvcl@gebmail.com

ગુજરાિ ચવદ્ુુિ ચનયંત્ક આયોગ
છઠ્ઠો માળ, ચગફટ-૧, રોર, ૫-સી, ઝોન-૫, ચગફટ ચસટી, ગાંધીનગર

શ્ી આનંદ કુમાર
અધયક્ષ

૨૩૬૦૨૦૦૧
૨૩૬૦૨૦૧૧

૨૬૪૪૫૫૯૦
૯૮૬૩૦૭૬૦૨૪
૯૮૨૫૦૧૫૩૦૫

૯૦૪, સમપણ્ટ ્ટાવર, ઇ-૨ કે્ટેગરી, 
સરકારી વસાહત, ગયુલબાઇ ્ટેકરા, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

શ્ી પી. જે. ઠક્કર
સભય

૨૩૬૦૨૦૦૫
૨૩૬૦૨૦૧૭

૯૮૯૯૫૦૪૩૬૨
૭૬૯૮૯૭૯૩૩૦

-

શ્ી રૂપવંિ ચસંહ, IAS
સચિવ

૨૩૬૦૨૦૧૬
૨૩૬૦૨૦૧૭

૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫
૭૬૯૮૯૭૯૩૩૦

બી-૧૦૪, સયુફલામ, ્શાહીબાગ, 
ડફનાળા, અમદાવાદ

શ્ી રી. આર. પરમાર
ચનયામક

૨૩૬૦૨૦૨૨ ૯૪૨૭૦૦૫૮૪૮ ૪૭, સોમેશ્વર ્ટેનામેન્ટ, 
રાણીપ, અમદાવાદ

ગુજરાિ પાવર કલૉપગોરેશન ચલ.
બલલૉક નંબર-૮/૬, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. બી. ખયાલીયા 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૧૨૫૫
૫૧૨૬૦

૯૮૨૫૪૦૭૯૭૩ એ-૧ બંગલો, ચવદ્યુતનગર કૉલોની, 
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરા

શ્ી એિ. સી. પટેલ 
જનરલ મેનેજર (ઈ.િા.)

૫૦૭૭૯ ૪૫૭૫૯
૯૮૨૫૩૫૪૫૮૪

પલો્ટ-૧૩૪૩/ ૨, સેક્ટર-૭-ડી, 
ગાંધીનગર 

કુ. કૃપા એન. જોષી 
કંપની સચિવ

૫૧૨૫૫ ૯૯૭૮૪૦૭૪૦૩ ૬૫૩, પાંિીદાસ સોસાય્ટી, ઓલડ 
અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬

પંદરિ દીનદયાળ પેરિોચલયમ યુચનવચસડાટી 
પંદરિ દીનદયાળ પેરિોચલયમ યુચનવચસડાટી કેમપસ રાયસિ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ 

શ્ી િરુિ શાહ 
રચજસટ્ાર

૨૭૫૦૦૭ ૯૪૨૬૩૮૩૦૦૮ -
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ક્લાઈમેટ િેન્જ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૧/૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. જે. હૈદર, IAS 
અગ્ર સચિવ 

૫૭૩૭૮ ૫૪૯૫૬ 
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૦

ક-૧૦, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

 secccd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એિ. વી. પરમાર 
અંગત મદદની્શ 

૫૭૩૭૩ ૨૮૬૦૮ 
૯૪૨૭૩૧૧૮૧૧

૫૨૩/૨, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી મુકેશ શાહ 
સંયયુક્ત સચિવ 

૫૭૩૭૪ ૯૯૭૮૪૦૭૦૫૯ 
૯૮૨૪૫૦૫૪૦૯

૧૦, આચવષકાર ્ટેનામેન્ટ, 
સાલ હોચસપ્ટલ રોડ, 
અમદાવાદ ds-ccd@gujarat.gov.in

શ્ી રાજેશ પટેલ
નાયબ સચિવ 

૫૭૩૬૧ ૯૩૨૮૨૮૭૫૨૩ બલૉક નં. ૧૩૦/૨, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

અ (મહેકમ) શ્ી એિ. એમ. પંડ્ા ૫૭૩૫૮
બ (બજે્ટ) સયુશ્ી રકનલ ખરાડી ૫૭૩૫૮

ગુજરાિ ઊજાડા ચવકાસ એજન્સી
બલલૉક નંબર-૧૧,૧૨/૪, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એ. શાહ, IAS
ચનયામક

 ૫૭૦૯૩
૫૭૨૫૦

૯૯૭૮૪૦૧૩૨૯ એ-૧, એવી ફલે્ટ, સમૃચદ્ધ કો. ઓપ. 
હાઉચસંગ સોસાય્ટી, 
મહાલક્મી ક્ોસ રોડ, પાલડી, 
અમદાવાદ

શ્ી એસ. બી. પાટીલ 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી 

 ૫૭૨૫૭  ૯૯૦૯૯૦૦૬૫૨ ૫૮-રિમયુખ રેસીડેનસી, રાંદેસણ રોડ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

શ્ી એસ. જી. ટાપરીયા
મેનેજર (વહીવ્ટ અને ચહસાબ) 

૫૭૨૬૦ ૯૯૦૯૯૦૦૬૫૩ ૬૬/૬, ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૩, 
ગાંધીનગર
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કાયદા ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૪, સચિવાલય, ગાંધીનગર 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એમ. વયાસ
સચિવ અને આર.એલ.એ.

પ૦૯૦૧, ૫૦૯૦૨
૫૦૯૦૩

૫૦૯૦૫ (ફે.)
૨૨૧૨૨૦૨૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૧૨૬
બંગલા નં. ૧૨/એ, ક-્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

seclegal@gujarat.gov.in

સુશ્ી ઉષા એમ. પટેલ 
સચિવના અગ્ર રહસય સચિવ

પ૦૯૦૧/ર/૩ 
૫૦૯૦૫

   - પલો્ટ નં. ૫૧૦/૧, સેક્ટર - ૪/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. જી. દવે 
સંયયુક્ત સચિવ

૫૦૯૨૫ ૦૭૯૨૨૧૨૨૦૨૦ 
૯૮૭૯૩૯૨૦૪૯

૯૩૭, વૈદની ખડકી, સાંકડી ્શેરી, 
રાયપયુર િકલા, અમદાવાદ

શ્ી સી. એિ. શાહ 
સંયયુક્ત સચિવ

૫૦૯૧૯ ૭૯૮૪૩૫૧૯૬૦ જી-૨૮૩/૩, GFSU હોસ્ટેલની 
બાજયુમાં, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

શ્ી રી. જે. મહેિા
સંયયુક્ત સચિવ

૫૮૩૩૯ ૯૪૨૮૧૧૭૭૮૮ બલૉક નં. ખ/૨૨૩, સેક્ટર-૨૩, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. આર. શાહ
નાયબ સચિવ

૫૦૯૨૪ ૨૭૯૨૨૦૪
૭૫૬૭૦૯૯૨૬૦

૨૦૪, ઈ ્ટાઈપ, સરકારી વસાવહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

શ્ી કે. એ. અંજારીઆ
નાયબ સચિવ

૫૦૯૧૬ ૯૮૯૮૬૬૧૪૭૮ એ/૩૦૪, વંદેમાતરમ ક્ોસચવંદ, 
વંદેમાતરમ સક્કલ, નયયુ એસ.જી. રોડ, 
ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

શ્ી રી. એસ. જોષી
નાયબ સચિવ

૫૦૯૧૭ ૯૪૦૮૮૦૭૪૧૫ બલૉક નં. ગ-૨૮૩/૬, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. એિ. ગઢવી
નાયબ સચિવ (બજે્ટ/સંકલન)

૫૦૯૦૭ ૯૪૨૭૩૨૪૪૭૭ બલૉક-૫૩/૪, ગ-૧, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી યુ. એ. પટેલ
નાયબ સચિવ (મહેકમ)

૫૦૯૧૮ ૯૯૭૮૪૦૫૮૭૨ પલો્ટ નં. ૧૪૭૮/૧, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. એલ. વાળા
નાયબ સચિવ (આઈ.્ટી.)

૫૦૯૦૮ ૨૪૪૯૪૧
૯૯૭૮૪૦૫૬૯૨

પલો્ટ નં. ૬૦૫/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. રી. મોગલ 
નાયબ સચિવ

૫૦૯૨૦ ૯૯૭૮૦૭૯૦૭૯ પલો્ટ નં. ૧૩૦૬/૨ સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. એિ. પટેલ 
નાયબ સચિવ
(જી.પી. ઓરફસ, ગયુજરાત હાઈકો્ટ્ટ)

૨૭૬૬૫૩૩૫ ૯૯૭૮૪૦૬૩૭૪ પલો્ટ નં. ૧૪૨, સેક્ટર-૨૮, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. એમ. ભાભોર 
નાયબ સચિવ

૫૦૯૧૧ ૯૮૨૪૯૯૬૮૫૬ બલૉક નં. ૭/૫, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. રી. મહેિા
ઉપસચિવ

૫૮૭૯૨ ૭૦૬૯૨૦૧૨૮૪ બી-૧/૩૪, સ્ટચલિંગ ચસ્ટી, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮

શ્ી રી. બી. ચનમાવિ
ઉપસચિવ (કો્ટ્ટ ચબચલડંગ) 

૫૫૯૮૫ ૯૮૨૪૨૧૦૭૧૩ બી-૩, રૂદ્રાક્ષ બંગલો, ઉર્્ટનગર-૨ 
ની સામે, રાંદેસણ, ગાંધીનગર

શ્ી ભરિ. સી. પંિાલ 
ઉપસચિવ

૫૫૯૬૭ ૯૭૩૭૪૭૫૬૦૪ સી/૨૦૧, સેતયુધામ સોસાય્ટી, લો્ટસ 
હાઈસકકૂલ પાસે, ઇસનપયુર, અમદાવાદ

શ્ીમિી એલ. બી. નાયક 
ઉપસચિવ

૫૦૯૨૨ ૯૮૨૫૩૭૩૪૨૪ સી-૧૦૫, વૈદેહી -૨, વાવોલ, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી એસ. એમ. િૌધરી 
ઉપસચિવ

૫૦૯૧૪ ૯૭૩૭૧૩૩૨૯૩ પલો્ટ નં. ૭૧૩/ર, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી પી. સી. ખંધદરયા
ઉપસચિવ

૫૪૭૦૩ ૨૨૭૩૬૦
૯૪૨૬૬૪૧૨૨૪
૮૩૨૦૫૯૦૬૫૧

પલો્ટ નં. ૧૨૧૬/૧, 
સેક્ટર-૨/એ, સવાચમનારાયણ મંરદર 
રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્ી રાજેશ રાઠોર
ઉપસચિવ (લાયઝન ઓરફસ, ગયુજરાત 
હાઈકો્ટ્ટ, સોલા અમદાવાદ)

૨૭૬૬૪૬૩૨ ૭૫૭૩૮૩૮૨૧૫ બલૉક નં. ૭૧, રૂમ નં. ૨૭૯, 
ગવમવેન્ટ “ ઈ” કૉલોની, અંબર 
ચસનેમા સામે, બાપયુનગર- અમદાવાદ

શ્ી ટી. એસ. વહીયા
ઉપસચિવ (લાયઝન કિેરી, અમદાવાદ)

૨૭૬૬૪૬૩૨ ૯૩૭૭૧૭૧૮૧૨ બી-૪૦૩, કચવતા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્ટાઇરસ ઓફ ઇનડીયા રિેસ રોડ, 
જીવરાજ ઓવરચરિજ નીિે સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

એ શ્ીમતી મેઘના એ. સંત ૫૦૯૨૬
બી - ૫૦૯૨૮
સી - ૫૦૯૩૦
ડી - ૫૦૯૩૧
ડી-૧ શ્ી એમ. બી. મચણયાર ૫૦૯૩૧
ઇ - ૫૦૯૩૨
એફ શ્ી ્શૈલેિ અેમ. મજમયુદાર ૫૦૯૩૩
એફ-૧ કુ. પી. જી. સોલંકી ૫૦૯૮૩
રોકડ શ્ી પી. આર. પ્ટેલ (કે્શ ઈ.િા.) ૫૦૯૪૧
જી શ્ી એસ. એન. વસાવા ૫૦૯૮૨, ૫૦૯૪૨
જી-૧ શ્ીમતી એસ. આર. પ્ટેલ ૫૦૯૩૪
એિ શ્ી અરચવંદચસંહ આઇ. વાઘેલા ૫૦૯૩૦
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
એિ-૧ શ્ી કે. કે. િરૌધરી ૫૦૯૧૨
આઇ શ્ી એન. પી. ગોસાઇ ૫૦૯૩૬
જે શ્ી. આર. પી. ભોઈ ૫૦૯૪૦
કે - ૫૦૯૩૭
એલ શ્ી. ડી. કે. ર્દવ ૫૦૯૩૮
મોની્ટરરંગ સેલ શ્ી. એમ. એસ. કલાસવા ૫૦૯૨૩
એન શ્ી. ડી. કે. ર્દવ ૫૫૮૯૬
રચજસટ્ી શ્ી જી. એમ. ક્ટારા (રચજસટ્ી-ઈ.િા.) ૫૦૯૦૦
લાયરિેરી શ્ી. એ. પી. ડાભી ૫૦૯૪૮
લાયઝન ્શાખા ગયુજરાત હાઈકો્ટ્ટ - ૨૭૬૬૪૬૩૨

નામ.ગુજરાિ હાઈકોટડા
ગુજરાિ હાઈકોટડા સંકુલ, સોલા, અમદાવાદ

જસટીસ ચવરિમ ના્
મયુખય નયાયાધી્શ

૨૭૬૬૪૬૧૬ 
૨૭૬૬૪૬૧૮ 

૨૭૬૬૪૬૧૯ (ફે.) 

- બંગલા નં. ૨૫, નીચતબાગ, જજીસ 
કો-ઓપરેર્ટવ સોસાય્ટી, ગયુજરાત 
હાઈકો્ટ્ટ સામે, અમદાવાદ

શ્ી આર. કે. દેસાઈ 
રચજસ્ટાર જનરલ

૨૭૬૬૨૮૬૦ 
૨૭૬૬૨૭૭૨ 

૨૭૬૬૫૫૫૪ (ફે.)

- -

શ્ી  એ. રચવન્દ્રન 
(Additional registrar cum PPS 
to Hon’ble the Chief Justice)

૨૭૬૬૪૬૧૬
૨૭૬૬૪૬૧૮ 

૨૭૬૬૪૬૧૯(ફે.)

- -

શ્ી ચવજયન કે. 
Additional Registrar 
(Publication & Protocol)

૨૭૬૬૫૫૭૫ - -

શ્ી આર.પી. બાલોરી 
(સી. રિો્ટોકોલ ઓરફસર)

૨૭૬૬૨૮૦૫ 
૨૭૬૬૪૬૨૯

- -

ગુજરાિ રાજય કાનૂની સેવા સત્તા મંરળ
પ્ર્મમાળ, એરવોકેટ ફેસીલીટી ચબચલરંગ, ‘‘એ’’   ચવ  ંગ, ગુજરાિ હાઈકોટડા સંકુલ,     

સોલા, અમદાવાદ
જસટીસ ચવરિમ ના્
મયુખય નયાયાધી્શ, નામ. ગયુજરાત હાઈકો્ટ્ટ 
અને પેટ્ોન ઈન-િીફ  

૨૭૬૬૪૬૧૬ 
૨૭૬૬૪૬૧૮ 

- બંગલા નં. ૨૫, નીચતબાગ, જજીસ 
કો-ઓપરેર્ટવ સોસાય્ટી, ગયુજરાત 
હાઈકો્ટ્ટ સામે, અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવમલ કે. વયાસ
સભય સચિવ

૨૭૬૬૫૪૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૩૨૫ ૧૦૩, નયયુ સમપ્ટણ ્ટાવર ફલે્ટ, 
ગયુલબાઈ ્ટેકરા, અમદાવાદ

શ્ી  આર. કે. મોઢ
રિોજેક્ટ ઓરફસર

૨૭૬૬૫૨૯૬ ૯૪૨૭૬૬૫૨૯૫ એ-૩૦૨, નવપદ હેલીયોઝ, ઝયુંડાલ, 
તા.-જી. ગાંધીનગર

ગુજરાિ નેશનલ લો યુચનવચસડાટી 
અટ્ટાચલકા એવેન્યુ, નોલેજ કોદરરોર, કોબા, ગાંધીનગર

રાડા. સંજીવી શાંિાકુમાર 
ચનયામક

૭૬૬૧૧ ૬૧૦૧૯ 
૯૯૯૯૫૯૬૬૬૬

-

vc@gnlu.ac.in

રાડા. ્ોમસ મેથયુ 
રચજસટ્ાર

૭૬૬૧૧ ૬૧૦૧૯
૯૯૯૯૫૯૬૬૬૬

એ-૨૧, િાંદલોડીયા, 
કૈલા્શનગર, િાંદલોડીયા, 
અમદાવાદregistrar@gnlu.ac.in

િેદરદટ કચમશનરશ્ીની કિેરી
બહુમાળી ચબચલરંગ-૨, ત્ીજા માળે, ચહમાલયા મોલની સામે, ડ્ાઈવીન રોર, અમદાવાદ 

શ્ી વાય. એમ. શુકલ
િેરરર્ટ કચમ્શનર, અમદાવાદ 

૨૭૯૧૧૭૩૪ 
૨૭૯૧૧૭૩૮ 
૨૭૯૧૧૭૬૦ 

૨૭૯૧૧૭૬૧ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૬૩૭ ૯૩/૪, સોમેશ્વર પાક્ક, 
ગયુલાબ ્ટાવરની નજીક, 
થલતેજ, 
અમદાવાદ

શ્ી કે. આર. િૌધરી 
સંયયુક્ત િેરરર્ટ કચમ્શનર, અમદાવાદ

૨૭૯૧૧૭૩૮
૨૭૯૧૧૭૩૫

૯૯૨૪૧૭૨૭૨૬ ૧- કંિન ચવલા, રિભયુપાક્ક સોસાય્ટી 
રરયયુપસ સકકૂલની સામે, એલ.જી કોન્ટર, 
મચણનગર, અમદાવાદ 

શ્ી એમ. જી. પ્રિામી 
નાયબ િેરરર્ટ કચમ્શનર (વહીવ્ટ) 
અમદાવાદ

૨૭૯૧૧૭૩૮ 
૨૭૯૧૧૭૬૫

૯૮૨૫૩૪૮૯૩૪ ૧૦૨, ડી ્ટાઈપ બલૉક નં. એ, 
રિથમમાળ, સરકારી વસાહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

ગુજરાિ રાજય વકફ બોરડા
બલલૉક નંબર-૮, ભોંયિચળયે, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી સજ્જાદ હીરા
અધયક્ષ

૩૫૪૬૭ 
૫૩૩૯૭

- બલૉક નં. ૫૨૬/૧, ગ -્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી આઇ. આર. મનસુરી
મયુખય કારોબારી અચધકારી

૪૬૫૦૨ 
૫૩૩૯૭

- સી-૨૨, યયુચન્ટ ચહલ સોસાય્ટી, 
ચવ્શાલ હો્ટેલની સામે, 
જયુહાપયુરા, 
અમદાવાદ 
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ગુજરાિ રાજય વકફ ચરિબયુનલ
બલલૉક નંબર-૧, ભોંયિચળયે, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. આઇ. શેખ  
અધયક્ષ

૫૮૭૩૭ 
૫૮૭૩૮

૨૨૭૨૧૯૯૫ 
૯૯૭૮૬૯૨૩૦૧

ઇ/૨/૩૦૨, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
લો ગાડ્ટન, અમદાવાદ

શ્ી યુ. એ. પટેલ 
સભય

૫૮૭૩૭ 
૫૮૭૩૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૭૨ પલો્ટ નં. ૧૪૭૮/૧, સેક્ટર- ૫ બી, 
ગાંધીનગર

રાડા. દરઝવાન કાદરી
સભય 

૫૮૭૩૭ 
૫૮૭૩૮

૯૮૨૫૪૮૪૧૮૪ ૩૫૬, કોિરબ કાગદીવાડ, 
એસ.એલ.યયુ. કૉલેજની બાજયુમાં 
એચલસચરિજ, અમદાવાદ

સરકારી વકીલશ્ીની કિેરી
કાયદા ભવન, નામ. ગુજરાિ હાઈકોટડા સંકુલ, સોલા, અમદાવાદ

સુશ્ી મચનષા લવકુમાર શાહ
મયુખય સરકારી વકીલ

૨૭૬૬૨૫૯૪ ૨૬૮૫૬૬૫૦ 
૯૯૭૮૪૦૬૯૭૯

કાંતમ બંગલોઝ, 
આ્શાપયુરા ફામ્ટ નજીક,
ચનરમા ફામ્ટ હાઉસની પાછળ, 
સાઉથ બોપલ રોડ, મકરબા, 
અમદાવાદ

શ્ી ચમિેષ આર. અમીન
સરકારી વકીલ

૨૭૬૬૧૦૮૧ ૯૯૭૯૦૩૩૩૨૨ ૨૮-બી-૧, માણેકબાગ સોસાય્ટી, 
સે્ટેલાઇ્ટ રોડ, અમદવાદ-૧૫

શ્ી એિ. એિ. પટેલ  
નાયબ સચિવ

૨૭૬૬૫૩૩૫ ૯૯૭૮૪૦૬૩૭૪ પલો્ટ નં. ૧૪૨, 
સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર

શ્ી આર. વી. શાહ
ખાસ અચધકારી

૨૭૬૬૫૬૭૭ ૯૮૨૪૨૭૫૩૩૩ બી-૧૦૩, સૂય્ટદીપ ્ટાવર, 
ગયુરુકુલ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ

િીફ ઈન્સપેકટર (કોટડા-ફીઝ)ની કિેરી
૩ જો માળ, કાયદા ભવન, ગુજરાિ હાઈકોટડા કેમપસ, સોલા, અમદાવાદ

રાડા. યોચગની બી. ચસમપી 
િીફ ઈનસપેક્ટર

૨૭૬૬૨૮૮૨ ૯૮૯૮૦૯૩૯૮૯ જી-૩, ચબ્શનયુ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
આઝાદ સોસય્ટી, બસ સ્ટેનડની સામે, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

એરવોકેટ જનરલ અને એરીશનલ એરવોકેટ જનરલ
ગુજરાિ હાઈકોટડા સંકુલ, સોલા, અમદાવાદ

શ્ી કમલ. બી. ચત્વેદી
એડવોકે્ટ જનરલ

૨૭૬૬૩૪૪૦ ૨૬૮૫૦૨૦૨ 
૯૮૨૫૪૯૩૭૧૦

અચભપયુષપ બંગલોઝ, બાગબાન પા્ટટી 
પલો્ટની સામે, થલતેજ-્શીલજ રોડ, 
થલતેજ, અમદાવાદ
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ગુજરાિ જાહેર બાંધકામ કરાર સંબંધી ચવવાદ લવાદ ચરિબયુનલ
૮ મો માળ, બલલૉક-એ, બહુમાળી ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. જી. વેકદરયા
િેરમેન (ઈ.િા.) અને જયયુડી.સભય 

૨૫૫૦૬૧૭૬ 
૨૫૫૦૫૬૫૨

૯૮૯૮૫૩૦૫૧૦ અ-૪, સતયમ ફલે્ટ, એચલસચરિજ, 
અમદાવાદ

શ્ીમિી રી. એિ. બ્રહ્મભટ્ટ 
રચજસટ્ાર

૫૫૦૧૧૧૩ ૨૫૪૬૪૯૮૮ રિસાદ, ૭૪/૯, જગાભાઇ પાક્ક, 
રામબાગ િાર રસતા, મચણનગર, 
અમદાવાદ 

ઔદ્ોચગક અદાલિ
બી-૩, ત્ીજો માળ, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્ી નરેન્દ્ર બી. પીઠવા
રિમયુખ, ઔદ્ોચગક અદાલત, અમદાવાદ

૨૫૫૦૭૩૮૮ 
૨૫૫૦૭૩૫૮ 

૫૫૦૧૧૦૬ (ફે.)

૯૭૨૫૪૫૧૮૬૮ ઈ-૧/૧૦૧, સયુજલામ ફલે્ટ, 
પોલીસ સ્ટેરડયમ સામે, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ-૦૪

mmgandhi.1960@gmail.com

શ્ી એિ. એસ. મુલીયા
સભય સચિવ

૬૬૪૯૬૪ - -

શ્ી આર. કે. મોઢ 
રિોજેક્ટ ઓરફસર

૨૭૬૬૫૨૯૬ ૯૪૨૭૬૬૫૨૯૫ એ-૩૦૨, નવપદ હેલીયોઝ, 
ઝયુંડાલ, તા-જી ગાંધીનગર

રાયરેકટર ઓફ પ્રોચસકયૂશનની કિેરી
બલલૉક નંબર-૨, રી ચવંગ, ભોંયિળીયે, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી પરેશ એસ. ધોરા
ડાયરેક્ટર ઓફ રિોચસકયૂ્શન

૫૮૩૩૮ ૯૯૭૮૪૦૨૩૭૯ સી-૯/૧૦, જૈચમની પાક્ક સોસાય્ટી, 
પ્ટેલ બેકરી રોડ, રયયુચનચસપલ સકકૂલની 
પાછળ, મયુક્તાનંદ રો હાઉસ સામે, 
નરડયાદ-૨
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બલલૉક નંબર-૫/૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મનીષ ભારદ્ાજ, IAS
સચિવ (કૃચિ)

૫૦૩૨૮ ૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨ ૫૧૯, સેક્ટર-૨૦, ‘ક’ ્ટાઈપ, 
ગાંધીનગર

secagri@gujarat.gov.in

શ્ી અિુલ એન. પટેલ
રહસય સચિવ

૫૦૮૦૩
૫૦૮૦૪

૫૨૩૬૫ (ફે.) 

૯૪૨૭૬૧૬૬૯૩ પલો્ટ નં. ૪૭૯/ ૨, 
સેક્ટર-૬/એ, 
ગાંધીનગર

pstosec-agri@gujarat.gov.in

શ્ી નચલન ઉપાધયાય, IAS 
સચિવ (પ.પા., મતસયોદ્ોગ, ગરૌસંવધ્ટન 
અને સહકાર)

૫૦૩૨૮
૫૦૩૨૬

૫૨૪૮૦ (ફે.) 

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫ પલો્ટ નં. ૧૧૭૬/૨, 
સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

seccpd@gujarat.gov.in

શ્ી એ. આર. બાગુલ
રહસય સચિવ

૫૦૩૨૮
૫૦૩૨૬

૫૨૪૮૦ (ફે.)

૮૭૫૮૦૬૦૫૦૫ પલો્ટ નં. ૪૫૯/ ૧, 
સેક્ટર-૨/ બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી દકશોર આર. રાઠવા
નાયબ સચિવ (મહેકમ/સંકલન)

૫૦૮૦૭
૫૨૦૦૪

૯૯૨૭૮૪૦૩૦૦૨ બલૉક નં. ૯૦૦/૨, સેક્ટર-૫/સી, 
કોમન પલો્ટ ની બાજયુમાં, ગાંધીનગર

ds-esta-agri@gujarat.gov.in

કુ. કાનન એિ. પંડ્ા
નાયબ સચિવ (કૃચિ)

૫૦૮૦૯
૫૨૦૦૭

૯૪૨૮૨૩૦૦૫૩ બલૉક નં. ૧૮૦/૧, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

ds-agri-gnr@gujarat.gov.in

શ્ીમિી અચનિા પી. ઝુલા
નાયબ સચિવ( કૃચિ યયુચન.)

૫૦૮૧૬ ૯૯૦૯૯૮૫૧૬૦ બંગલા નં. ૫૩/એ/૧, સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગર

dsagri-uni-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એસ. ઠાકોર
નાયબ સચિવ (બજે્ટ/આયોજન)

૫૦૮૦૫ ૯૪૨૯૬૦૧૧૯૨ પલો્ટ નં. ૫૪૩/૧, સેક્ટર-૬/બી, 
ગાંધીનગર

as-dud-agri@gujarat.gov.in  

શ્ી એમ. બી. પટેલ
નાયબ સચિવ (અપીલ) 

૫૧૪૮૪ ૯૯૨૪૮૪૧૨૬૬
૬૩૫૭૧૪૯૭૩૧

પલો્ટ નં. ૭૭૪, પંિ્શીલ પાક્ક, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

as-appeal-agri@gujarat.gov.in  

શ્ી બી. આર. પટેલ
અંગત મદદની્શ નાયબ સચિવ (અપીલ) 

૫૧૪૮૪ ૯૯૨૫૪૬૨૭૬૦ બલૉક નં. ૧૪૪/૫, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

કુ. કે. વી. પટેલ
નાયબ સચિવ (સહકાર)

૫૦૮૬૨ ૯૩૭૪૯૩૧૦૨૫ ૫, પાર્શકુંજ સોસાય્ટી, ૧૦ નં. 
રયયુચનચસપલ સકકૂલની સામે, નવરંપયુરા, 
અમદાવાદas-coop-agri@gujarat.gov.in

કુ. કે. વી. પટેલ
નાયબ સચિવ (ચધરાણ)

૫૦૮૬૨ ૯૩૭૪૯૩૧૦૨૫ ૫, પાર્શકુંજ સોસાય્ટી, ૧૦ નં. 
રયયુચનચસપલ સકકૂલની સામે, 
નવરંપયુરા, અમદાવાદas-credit-agri@gujarat.gov.in

રાડા. કે. એન. ચત્વેદી
નાયવ સચિવ (પ.પા./મતસયોદ્ોગ)

૫૧૪૮૩ ૯૮૨૫૮૨૭૪૧૫ ૭, મેઘસાલા સોસાય્ટી, વેજલપયુર, 
અમદાવાદds-anihus-agri@gujarat.gov.in

શ્ી બી. આર. રાિા
રહસય સચિવ,
નાયબ સચિવ,(પ.પા./ મતસયોદ્ોગ)

૫૮૪૭૩ ૪૯૨૦૫
૯૯૭૯૦૩૦૧૨૦

પલો્ટ નં. ૭૪૯/ ૧,
સેક્ટર-૨/ સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. કે. મકવાિા
ઉપસચિવ (સંકલન/IT)

૫૦૮૨૦ ૯૪૨૯૩૫૬૧૫૪ ૫૧૬/ ૨-સેક્ટર-૩/સી 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬us-cord-agri@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. કે. જોગલ
ઉપસચિવ (સેવા)

૫૦૪૫૯ ૯૯૭૮૪૦૭૫૬૦ બી-૩૦૨, રિમયુખ ઔરા ફલેટસ, 
ખ-રોડ, ગાંધીનગરus-serv-agri@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આર. પંડ્ા
ઉપસચિવ (કૃચિ)

૫૦૮૧૭ ૯૯૭૯૧૦૫૯૯૪ પલો્ટ નં. ૫૪૩/૧, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગરusagri@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. કે. જોગલ
ઉપસચિવ (મહેકમ/રોકડ)

૫૦૪૫૯ ૯૯૭૮૪૦૭૫૬૦ બી-૩૦૨, રિમયુખ ઔરા ફલે્ટસ, 
ખ-રોડ, ગાંધીનગરus-estt-agri@gujarat.gov.in

શ્ી નરેન્દ્ર વાઘેલા
ઉપસચિવ (પ્શયુપાલન)

૫૦૮૧૩ ૯૪૨૬૩૮૨૪૪૮ એ-૩૦૨, સાધાણી આરદતય હાઈ્ટસ, 
મો્ટેરા, અમદાવાદus-anihus-agri@gujarat. gov.in

શ્ી એન. એમ. ભાવસાર
ઉપસચિવ (કૃચિ યયુચન.)

૫૪૫૫૦ ૯૪૨૮૩૯૩૩૭૦ પલો્ટ નં. ૧૬૮૯/ ૨,
 સેક્ટર-૫/સી, ગાંધીનગર us-agree@guj.gov.in

રાડા. યાસમીન જી. દદવાન
ઉપસચિવ (કૃચિ યયુચન.)

૫૪૫૫૦ ૯૪૨૮૩૯૩૩૭૦ પલો્ટ નં. ૧૬૮૯/૨, સેક્ટર-૫/સી, 
ગાંધીનગરus-bud-agri@gujarat.gov.in

શ્ી અિુલ એન. પટેલ
ઉપસચિવ (ચધરાણ)

૫૦૮૬૪ ૯૪૨૭૦૦૬૩૬૮ પલો્ટ નં. ૬૮૯/૧, સેક્ટર-૪- સી, 
ગાંધીનગરus-credit-agri@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ચસમિા એસ. અધવયુડા
ઉપસચિવ (મતસયોદ્ોગ)

૫૧૪૦૯ ૯૪૨૮૦૫૦૩૧૪
૯૯૭૮૪૦૬૩૫૫

પલો્ટ નં. ૨૯૫/ ૬, 
“ગોકુલ” એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સેક્ટર – ૨૮, ગાંધીનગરus-fisheries-agri@gujarat.gov.in

શ્ી અિુલ એન. પટેલ
ઉપસચિવ (સહકાર) (ઈ.િા.)

૫૦૮૬૪ ૯૪૨૭૦૦૬૩૬૮ પલો્ટ નં. ૬૮૯/ ૧, સેક્ટર -૪- સી, 
ગાંધીનગરus-coop@gujarat.gov.in

શ્ીમિી શ્ધધા ટી. જાની
નાયબ ચનયામક (આઈ.્ટી.)

૫૮૧૯૭ - બી-૧૮, અનયુરાધા સોસાય્ટી, ઘયુમા, 
અમદાવાદddict-agri@gujarat.gov.in
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

ક-૧ શ્ીમતી કે. એમ. જણસારી ૫૦૮૨૪
ક-૨ શ્ી કરૌ્શલકુમાર રણજીતભાઈ પ્ટેલ ૫૦૮૨૫
ક-૪ શ્ી સયુચમત ડી. િરૌધરી ૫૦૮૨૬
ક-૫ શ્ી ભરત જે. જોિી ૫૦૮૨૭
ક-૬ શ્ીમતી ચ્શલપા એમ. દેસાઈ ૫૦૮૨૮
ક-૭ શ્ી ચજગ્ે્શ એન. બારો્ટ ૫૦૮૨૯
ક-૮ શ્ી એમ. બી. કંથારીયા ૫૦૮૩૦
ક-૯ શ્ી ચહતેનદ્ર એમ. મોર ૫૦૮૩૧
મ શ્ી જે. એમ. પ્ટેલ ૫૦૮૩૨
મ-૧ શ્ી ઓ. વી. બાવળીયા ૫૦૮૩૩
મ-૨ શ્ી આર. ડી. મનસયુરી ૫૦૮૩૪
મ-૩ સયુશ્ી માધયુરી કે. ્શાહ ૫૦૮૪૯
મ-૪ શ્ી બી. જી. પ્ટેલ ૫૦૮૩૬
અ સયુશ્ી સવાચત કે. પ્ટેલ ૫૦૮૨૧
બી-૧ ડા્ટ. યાસમીન જી. રદવાન ૫૦૮૨૨
આઈ.્ટી. શ્ીમતી જયા આર. મેકવાન ૫૦૮૫૦
પી-૧ શ્ી આચ્શિ એમ. િરૌધરી ૫૦૮૩૮
પી-૨ શ્ી જે. એસ. ડામોર ૫૦૮૩૯
ઝ સયુશ્ી કાચમની એસ. દેસાઈ ૫૧૪૯૨
્ટ શ્ી વી. પી. િાવડા ૫૧૪૯૧
ક શ્ી પી. એિ. ગાંધી ૫૦૮૬૯
ખ શ્ીમતી એમ. આર. પારેખ ૫૦૮૫૬
ગ શ્ી નરેનદ્ર બી. રાઠોડ ૫૦૮૬૮
િ શ્ી હિ્ટદ એમ. પરમાર ૫૦૮૬૬
છ શ્ી રક્શોર બી. ધારૈયા ૫૦૮૬૭
રોકડ સયુશ્ી સીમા એસ. સોનવણે ૫૦૮૪૦
રચજસટ્ી શ્ી બી. સી. ચબહોલા (ઈ.િા.) ૫૦૮૦૦
સ્ટોર શ્ી બી. સી. ચબહોલા (ઈ.િા.) ૫૦૮૪૧ 
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ખેિી ચનયામકની કિેરી
કૃચષ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. એમ. મોદી
ખેતી ચનયામક

૫૬૧૧૬ ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૨ ૪/૩, એપોલો પાક્ક સોસાય્ટી, 
નારાયણ નગર, ્શાંચતવન, પાલડી, 
અમદાવાદdir-agr@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એિ. િાનપુરા
રહસય સચિવ

૫૬૦૭૩ ૯૮૨૫૮૮૮૬૪૪ પલો્ટ નં. ૧૩૨૯/૧, સેક્ટર-૨-બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. વી. બારોટ
અચધક ખેતી ચનયામક (ચવસતરણ)  

૫૬૧૬૩ ૯૪૨૬૭૦૭૭૮૨ "વ્રજ", ૮૩૨/૨, MLA સોસાય્ટી 
સેક્ટર- ૬/સી, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. જે. સોલંકી
અચધક ખેતી ચનયામક (જ.સં)

૫૬૧૨૫ ૯૪૨૯૩૮૦૦૯૭ ૧૨૬/૩, ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૧, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. એમ. શુક્લ
સંયયુક્ત ખેતી ચનયામક (સીડ) 

૫૬૦૭૬ ૯૪૨૮૪૩૮૨૧૧ ૫૧, નયયુ સયુય્ટનારાયણ સોસાય્ટી, 
પારસમણી સોસાય્ટી નજીક, 
રન્ના પાક્ક બસ સ્ટેનડ પાસે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

શ્ી પી. એસ. રબારી
સંયયુક્ત ખેતી ચનયામક (અંક) 

૫૬૨૦૧ ૯૮૯૮૯૪૩૮૮૧ જી-૧, ચબચલડંગ નં. ૨/૨, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. રી. પટેલ
સંયયુક્ત ખેતી ચનયામક (યાંચત્ક)

૫૬૦૬૦ ૯૮૯૮૪૨૦૪૨૧ પલો્ટ નં. ૩૬૫, ઉર્્ટનગર-૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. બી. પટેલ
સંયયુક્ત ખેતી ચનયામક (એ.સે.) 

૫૬૨૦૪ ૯૯૨૫૭૦૪૪૫૬ ૧૦, તાલયુકા પંિાયત સોસાય્ટી, 
થલતેજ ્ટેકરા, અમદાવાદ

શ્ી સી. એમ. પટેલ
સંયયુક્ત ખેતી ચનયામક (આરકેવીવાય) 
એપીક (ઈ.િા.)

૫૭૪૬૪ ૯૯૨૪૯૩૫૮૮૦ ચિતિરંજન ૫૦૨, અપ્ટણ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
અંચબકા ્ટાઉન્શીપ, 
રાજકો્ટ- ૩૬૦૦૦૫

શ્ીમિી રાડા. વી. સી. જોષી
નાયબ ખેતી ચનયામક (ખાતર) (ઈ.િા.)

૫૬૦૭૯ ૯૯૭૯૫૬૫૦૮૦ ૫૧, નયયુ સયુય્ટનારાયણ સોસાય્ટી, 
પારસમણી સોસાય્ટી નજીક, રન્ના 
પાક્ક બસ સ્ટેનડ પાસે, ઘા્ટલોડીયા , 
અમદાવાદ

શ્ી કે. એિ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (્ટેબ્ યયુલે્શન)

૫૬૨૦૫ ૯૪૨૭૬૨૪૭૫૧ ડી-૬૦૪, ્શયુકન, ચસ્ટી પલસ 
ચસનેમા નજીક, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧

શ્ી જે. બી. ઉપાધયાય
નાયબ ખેતી ચનયામક (સીડ)

૫૬૨૩૦ ૯૯૨૫૮૧૧૩૬૯ ૨૩૦/૪, ઘ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. એલ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (ગયુ.ચન)

૫૬૦૭૮ ૯૯૦૪૮૪૯૮૪૯ બી-૨/૭૦૩. સંગાથ ગે્ટ વે, રાયસણ 
પેટ્ોલપંપ સામે, કુડાસણ-૩૮૨૪૨૧
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. આર. પરમાર
નાયબ ખેતી ચનયામક (કપાસ)

૫૬૧૫૪ ૯૪૨૮૦૩૩૬૫૯ જી-૨૦૩, રિહલાદ પાક્ક સોસાય્ટી, 
િાંદખેડા, અમદાવાદ

શ્ી અશોક કુમાર એિ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (આયોજન)

૫૬૦૬૯ ૯૯૦૯૦૮૮૫૪૧ એ-૨/૧૦૨, સહર્નંદ ચસ્ટી, 
સવાચમનારાયણ ધામ સામે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

શ્ી પી. એસ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (TRS) 

૫૬૨૦૬ ૯૯૦૪૨૪૬૨૪૩ ૬૨, ચત્્શયુલ સોસાય્ટી, 
ભાડયુઆતનગર, મચણનગર, અમદાવાદ

શ્ી અશોક કુમાર એમ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (જ.વ) LWE 

૫૬૦૫૮ ૯૪૨૭૬૩૨૨૯૭ ૩, ચ્શવદ્શ્ટન ્ટેનામે ન્ટ, અજયુ્ટન 
આશ્મ રોડ, ચનણ્ટયનગર, અમદાવાદ

શ્ી રી. કે. સીનોરા
નાયબ ખેતી ચનયામક (પા.સં)

૫૬૧૬૦ ૯૪૨૯૬૭૫૪૨૧ ૬૮૩/૪, જી-૧ ગવમવેન્ટ ક્ા્ટ્ટર, 
ગાંધીનગર સમાિાર નજીક,  
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. એસ. પ્રજાપચિ
નાયબ ખેતી ચનયામક (તેલી)

૫૬૧૫૫ ૯૯૨૪૨૨૬૪૦૮ ૧૬, ઈંદ્રધનયુિ પા્ટ્ટ-૨, ગાંધીનગર-
કોબા હાઈવે, પોર-કુડાસણ રોડ, 
કુડાસણ- ૩૮૨૪૨૧

શ્ી એિ. આર. જાદવ
નાયબ ખેતી ચનયામક (પેસ્ટી)

૫૬૦૭૭ ૯૪૨૬૨૨૬૮૭૬ ૬૮૪/૪, સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર 
સમાિાર નજીક, ગાંધીનગર

શ્ીમિી રાડા. વી. સી. જોષી
નાયબ ખેતી ચનયામક (જ.વ.) T & V

૫૬૧૬૭ ૯૯૭૯૫૬૫૦૮૦ પલો્ટ નં. ૧૨૫૨/૨, સેક્ટર-૫ એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (એગ્રો)

૫૬૧૫૮ ૯૯૭૪૮૬૭૪૧૪ ૬૮, શ્ીરંગ પાક્ક સો.ઓ.હા.સોસા, 
ખ-૦ નજીક, હડમતીયા, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. જી. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (અંક)

૫૬૨૧૦ ૭૮૭૪૨૪૩૯૨૯ ફલે્ટ નં. ૧-૨૦૩, અક્ષત હેવન, 
સહર્નંદ ચસ્ટી નજીક, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એન. પી. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (યાં)

૫૬૦૫૫ ૯૮૭૯૮૪૫૮૪૧ ૬૬, વૃનદાવન બંગલોઝ, ઈનફોચસ્ટી 
નજીક, કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી કે. જે. દેસાઇ
નાયબ ખેતી ચનયામક (તા)

૫૬૧૬૪ ૯૯૨૪૩૧૮૨૦૦ ફલે્ટ નં. એ-૭૦૪, રિમયુખ ચસગ્ેિર, 
રાયસણ પેટ્ોલ પંપ નજીક, 
ગાંધીનગર-કોબા હાઈવે, 
રાયસણ-૩૮૨૧૨૪

શ્ીમિી જે. એિ. સેખરા
નાયબ ખેતી ચનયામક (OSD CIS-2)  

 - ૯૭૨૫૭૯૩૩૦૪ એ-૩૦૧, શ્ીમદ રેસીડેનસી, ્શાંચત 
ચવલા બંગલો નજીક, સરગાસણ િાર 
રસતા, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. એમ. પ્રજાપચિ
નાયબ ખેતી ચનયામક
(CIS-2)(OSD CCE) 

૫૬૨૧૦ ૯૪૨૪૫૩૪૭૩૫ આઈ-૩૦૨, મધયુરમ ગ્રીંસ ફલે્ટ, 
ખ-૦ એક્્ટેં્શન રોડ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૧૨૪
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એમ. કે. ચત્વેદી
નાયબ ખેતી ચનયામક
(નોડલ RKVY-એપીક)

૫૭૪૬૬ ૯૯૨૪૫૪૬૫૧૫ ૮૬, ચસધધેશ્વર હોરસ, માણસા 
ગાંધીનગર હાઈવે, રાંધેર્ રોડ, 
ગાંધીનગર

રાડા. વાય. બી. દીવાન
નાયબ ખેતી ચનયામક
(નોડલ NMSA)

૫૭૪૭૮ ૯૪૨૭૪૧૪૨૪૩ એલ-૩૦૪, પરીષકર-૨, ટ્ેડ 
સકવેર, ખોખરા સક્કલ, ખોખરા, 
અમદાવાદ-૦૮

શ્ી કે. બી. બારીયા
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૬૧૨૧
૫૬૭૮૮

૯૭૨૬૯૭૯૯૬૨ બલૉક નં. ૬૦૬/૬, ઘ- ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી એિ. સી. પટેલ
સંયયુક્ત ચનયામક (ચહસાબ)

૫૬૧૨૩ ૯૮૭૯૭૩૯૧૨૧ -

ગાંધીનગર ચજલ્લાની કિેરીઓ
શ્ી વી. પી. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (ભૂ.સં)

૨૨૪૬૮ ૯૪૨૮૦૬૩૬૭૭ બલૉક નં. ૧૭/૩, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એમ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (તા), ગાંધીનગર

૪૩૮૫૩ ૯૮૨૫૭૩૮૩૬૨ બલૉક નં. ૯૦૯/૨, સેક્ટર-૪/ડી , 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. રી. વાઘેલા
નાયબ ખેતી ચનયામક (ચવ), ગાંધીનગર

૪૩૪૩૫ ૯૦૯૯૨૭૭૭૯૯ ચત્પદા, પલો્ટ નં. ૧૨૩/૧, 
સેક્ટર-૧/બી, ગાંધીનગર

શ્ી રી. પી. જાદવ
ચજલ્ા ખેતી અચધકારી, ચજ.ગાંધીનગર

૨૨૭૭૯ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ ૧૯, ચક્શ્ના બંગલોઝ, કુડાસણ-પોર 
રોડ, ગાંધીનગર

અમદાવાદ ચજલ્લાની કિેરીઓ
શ્ી બી. વી. વસોયા
સંયયુક્ત ખેતી ચનયામક (ચવ) (ઈ.િા.), 
અમદાવાદ

૨૭૫૦૬૦૫૨ ૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮ ૮, સાચનધય રેચસડેનસી, 
આરોહી કલબ રોડ, રિથમ વા્ટીકા 
પાછળ, ઘયુમા-બોપલ, અમદાવાદ

શ્ી જે. એસ. પટેલ
નાયબ ખેતી ચનયામક (ચવ), અમદાવાદ

૨૭૫૦૬૬૪૬ ૯૪૨૬૫૯૭૩૭૦ શ્ેયસ કો.ઓ.હા. સોસાય્ટી, 
પલો્ટ નં. ૩૬૯/૧, ઘ-૫ નજીક, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી વી. એમ. બ્ાર
નાયબ ખેતી ચનયામક.(તા.), અમદાવાદ

૨૭૫૦૦૯૨૪ ૯૪૨૬૮૯૬૧૬૯ મયુ.ભાભર, તા. રદયોદર, 
ચજ. બનાસકાંઠા

શ્ી બી. વી. વસોયા
ચજલ્ા ખેતી અચધકારી, ચજ.પં.અમદાવાદ

૨૫૫૦૬૮૭૪ ૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮ ૮, સાચનધય રેચસડેનસી,
આરોહી કલબ રોડ, 
રિથમ વા્ટીકા પાછળ, 
ઘયુમા-બોપલ, અમદાવાદ
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બાગાયિ ચનયામકશ્ીની કિેરી
કૃચષ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. પી. એમ. વઘાચસયા
બાગાયત ચનયામક 

૫૬૧૦૪ ૯૯૭૮૪૦૭૬૯૨ 
૯૪૨૭૬૦૦૭૩૭

એ, ૩૦૪, બાલમયુકુનદ હાઉસ, 
ધોળેશ્વર રોડ, ગાંધીનગર

dir-bag@gujarat. gov.in

રાડા. એિ. એમ. િાવરા
સંયયુક્ત બાગાયત ચનયામક 
(આયોજન અને સંકલન) (ઈ.િા.)

૫૬૧૦૧ ૯૪૨૮૦૦૬૩૯૦૧ ગ-૨ ્ટાઈપ, ક્ા્ટ્ટર નં. ૭/૩, 
અક્ષરધામ પાછળ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગરPlanning.horti@gmail.com

શ્ી અચનલ બી. પટેલ
સંયયુક્ત બાગાયત ચનયામક 
(રિદ્શ્ટન અને રિકા્શન) 

૫૬૦૯૧ ૯૮૯૮૬૩૧૪૭૪ સી-૨૦૪, સાગર સંગીત-૩, 
ફન પૉઈન્ટ કલબ, સોલા રોડ, 
હાઈકો્ટ્ટ પાછળ, સોલા, અમદાવાદ jdhpublication@gmail.com

શ્ી એિ. એમ. િાવરા
સંયયુક્ત બાગાયત ચનયામક 
(રાજય પલાન યોજના, વહીવ્ટ) 

૫૬૧૦૦ ૯૪૨૮૦૦૬૩૯૦૧ ગ-૨ ્ટાઈપ, ક્ા્ટ્ટર નં. ૭/૩, 
અક્ષરધામ પાછળ, સેક્ટર–૨૦, 
ગાંધીનગર

chm2710@gmail.com

શ્ી બી. યુ. પરમાર
સંયયુક્ત બાગાયત ચનયામક, કેનદ્ર પયુરસકૃત 
યોજના (હો્ટટીકલિર ચમ્શન) 

૫૬૦૯૭ ૯૪૨૬૫૦૦૮૧૭ ૮/૯૬, M/G સરદાર પ્ટેલ હાઉચસંગ 
કૉલોની, સેક્ટર–૧૪, 
ગાંધીનગર

nhmgujarat@gmail. com

શ્ી સી. કે. ખરારી
વહીવ્ટી અચધકારી 

૫૬૦૯૫ ૯૦૯૯૦૭૬૧૮૮ સી-૫, ગ્રીનચસ્ટી સોસાય્ટી, 
વાવોલ, ગાંધીનગરadm-bag@gujarat. gov.in

શ્ી એમ. બી. મોરી
મદદની્શ વહીવ્ટી અચધકારી, મયુખય 
ચહસાબી અચધકારી 

૫૬૦૯૪ ૯૮૯૮૦૧૩૭૬૪ ૭૦૩/૧, ઘ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

adm-bag@gujarat. gov.in

રાડા. બીપીન પી. રાઠોર
નાયબ બાગાયત ચનયામક 

૫૬૧૦૨ ૯૪૨૬૦૪૮૯૯૧ એ-૧૦૫, પનાસીયા રેસીડેનસી, 
નવા નરોડા, અમદાવાદ jdhpublication@gmail.com

રાડા. એફ. જી. પંિ
નાયબ બાગાયત ચનયામક 

૫૬૦૯૬ ૯૨૭૨૨૨૯૦૦ બલૉક નં. ૩૪૪/૨, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગરnhmgujarat@gmail. com

શ્ીમિી ચમિલ દુધાિ
નાયબ બાગાયત ચનયામક 
(રિદ્શ્ટન અને રિકા્શન ) 

૫૬૧૧૧ - બી-૪૦૩, શ્ીમદ રેસીડેનસી, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર

jdhgujarat@gmail.com

શ્ીમિી એ. પી. પટેલ
નાયબ બાગાયત ચનયામક (આયોજન)

૫૬૧૦૯ ૩૦૧, ્શયુકન રેસીડેનસી, વંદે માતરમ 
પાસે, ગોતા, અમદાવાદplanning.horti@gmail.com

શ્ીમિી કે. જે. પંિાલ
નાયબ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૦૬ ૧૯૦/૨, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર
kjpadh@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી સમૃચિ એ. કાવર
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૧૦ ૯૮૨૪૪૦૨૬૪૧ પલો્ટ નં. ૧૯૧/૧, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર

planning.horti@gmail.com

શ્ીમિી વૈશાલી પી. કેવરીયા
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૦૮ - ૩૦૨, ્શાલીગ્રામફલે્ટ, ઔડા 
ગાડ્ટન નજીક, નહેરૂપાક્ક, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદadh-state-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રશાંિકુમાર કે. કેવરીયા  
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૦૯૬ - ૩૦૨, ્શાલીગ્રામફલે્ટ, ઔડા 
ગાડ્ટન નજીક, નહેરૂપાક્ક, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદadh-nhm-bag@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રેરક જયેશ ગોંરલીયા
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૦૭ ૭૯૮૪૭૫૬૪૯૨ પલો્ટ નં. ૩૮૦/૧, સેક્ટર-૮/બી, 
ગાંધીનગરprerak00@yahoo.com

શ્ીમિી દદતિી રોનક ભતિ
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૦૯ ૯૯૨૪૨૯૮૫૮૭ ૪૦, સરલા સજ્ટન લક્મીનગર 
સોસાય્ટી, ગણદેવી રોડ, નવસારીbhakta.deepti@gmail.com

શ્ી મનોજ આર. ટાંક
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૦૯ ૯૦૧૬૮૬૪૪૭૩ કરેરા મંડલ, રાજસથાન
manaojtank07@gmail.com

શ્ીમિી અનન્યા સી. કોરાપુલ્લી
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૬૧૧૦ ૮૨૩૮૭૪૩૯૯૩ વરાહી કૃપા, ૫૧૪, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગરananya.ck26@gmail.com

શ્ી જે. આર. પટેલ
નાયબ બાગાયત ચનયામક

૨૬૫૭૭૩૧૬ ૯૭૨૫૩૪૬૫૬૪ ૨૦૫, ધનંજય એવનયયુ, કારગીલ 
પેટ્ોલ પંપની ગલીમાં, સોલા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦jatin_patel2004@yahoo.com

શ્ી એસ. સી. વાળા
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૨૬૫૭૭૩૧૬ ૯૮૨૫૮૬૦૩૯૯ સી-૫૨, શ્ીસદન રેચસડેનસી, જી.બી.
્શાહ કૉલેજની પાછળ, સવાચમનારાયણ 
પાક્કની સામે, ્શાહવાડી, વાસણા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭sureshvala83@gmail.com

શ્ી જયદેવચસંહ જે. પરમાર
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૨૬૫૭૭૩૧૬ ૯૮૭૯૫૮૦૭૫૧ એ-૨૨, ચસધધનાથ સોસાય્ટી, કચલકુંડ, 
ધોળકા, અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૫

jj1984_parmar@yahoo.com

શ્ી રી. જે. પટેલ
નાયબ બાગાયત ચનયામક

૫૭૭૬૦ ૯૪૨૭૦૦૦૪૨૨ એ-૪, ઉચમયા કોરપલેક્ષ, 
સવાચમનારાયણધામ પાસે, 
મયુ.કુડાસણ, તા.ચજ.ગાંધીનગરdydir_bag_gnr@gujarat.gov.in

સુશ્ી શ્ુચિ સૂયડાકાન્િ વસાવા
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૨૧૦૮૫ ૯૬૬૨૫૪૫૮૭૭ બલૉક-૧૪૬/૧૨, િ- ્ટાઈપ, 
હેલીપેડની સામે, 
BSNL અૉરફસની બાજયુમા, 
ગાંધીનગર

dydir_bag_gnr@gujarat.gov.in

શ્ી ચજગરકુમાર એમ. પટેલ
મદદની્શ બાગાયત ચનયામક

૫૭૭૬૦ ૯૬૬૨૦૨૫૯૨૦ ૫૦૧, પી-બલૉક, પાવનચસ્ટી, ઉચમયા 
મંરદરની સામે, મેઘરજ રોડ, મોડાસાdydir_bag_gnr@gujarat.gov.in
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પશુપાલન ચનયામકની કિેરી
કૃચષ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એફ. એસ. ઠાકર
પ્શયુપાલન ચનયામક

૫૬૧૪૧ ૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯ એ-૨, સેં્ટોસા ગ્રીન બંગલો, ભાડજ 
સક્કલની નજીકમાં, એસ.પી.રરંગ રોડ, 
અમદાવાદdir-anml@gujarat. gov.in

રાડા. એિ. વી. ગોદરયા
ચનયામકના તાંચત્ક મદદની્શ

૫૬૧૮૯ ૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪ ૨૫, ઉર્્ટનગર, ચવભાગ-૩, િરેડી 
વાડની નજીક, પેથાપયુર, ગાંધીનગરhvgoriya@gmail.com

રાડા. એિ. વી. ગોદરયા
ચનયામકના અંગત મદદની્શ (ઈ.િા.)

૫૬૧૪૧ ૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪ ૨૫, ઉર્્ટનગર, ચવભાગ-૩, િરેડી 
વાડની નજીક, પેથાપયુર, ગાંધીનગર

રાડા. કે. એ. વસાવા
અચધક પ્શયુપાલન ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૬૧૭૪ ૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ ઈ-૪૦૪, ચનમ્ટલ સીગ્ેિર, નયયુ સી. 
જી. રોડ, િાંદખેડા, અમદાવાદdirdairy56178@gmail.com

રાડા. કે. એ. વસાવા
સંયયુક્ત પ્શયુપાલન ચનયામક (ડેરી ચવકાસ) 
(ઈ.િા.)

૫૬૧૪૨ ૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ ઈ-૪૦૪, ચનમ્ટલ સીગ્ેિર, નયયુ સી. 
જી. રોડ, િાંદખેડા, અમદાવાદ

dirdairy56178@gmail.com

રાડા. એન. બી. પ્રજાપચિ
સંયયુક્ત પ્શયુપાલન ચનયામક 
(આયોજન-સંકલન) (ઈ.િા.)

૫૬૧૩૮ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ ૬૪/૨, રકસાનનગર, 
સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગરnbprajapati2000@yahoo.com

શ્ી કે. પી. ભટ્ટ
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૬૧૪૪ ૯૦૯૯૦૬૪૮૪૭ બી-૧૦૨, કાસારીયો ચસ્ટીપલસ રોડ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭evaraju@gmail.com

શ્ી એસ. આર. સગર
વહીવ્ટી અચધકારી (ઓરડ્ટ)

૫૬૧૭૭ ૯૯૭૪૦૬૪૪૩૫ બી/૨૦૩, અક્ષર પેરેડાઇઝ, 
રેરડયન્ટ સકકૂલ પાસે, સરગાસણ િોકડી, 
ગાંધીનગરdoahaudit@gmail.com

રાડા. પી. એિ. સુિદરયા
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(ઘાસિારા ચવકાસ)

૫૬૧૭૩ ૯૮૯૮૦૦૭૬૩૪      સી-૬, પાથ્ટ એપા્ટ્ટમેં્ટ, 
રામદેવનગર િાર રસતા, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદdydir-fodder-ah@gujarat.gov.in

રાડા. એન. બી. પ્રજાપચિ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(મરઘાં ચવકાસ)

૫૬૧૮૫ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ ૬૪/૨, રકસાનનગર, 
સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગરnbprajapati2000@yahoo.com

રાડા. સી. જી. િૌધરી
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(ઘ.પ.સયુ.યો./મયુ.મ.) (ઈ.િા.)

૫૬૧૭૦ ૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨ ્શેરપયુરા, પો.કંસારી, તા.ડીસા, 
ચજ.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫

dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in

રાડા. પી. જે. દેરાસરી
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(મયુ.મ.) (ઈ.િા.)

૫૬૧૪૦ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭૭ એ-૬૦૩, એ-૬૦૩, 
સંિાય્ટ ્ટાવર, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદdrderashri@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. આર. કે. પટેલ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક (પ્શયુધન)

૫૬૧૮૧ ૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬ એસ-૩, સવાગત અફોડ્ટ, ખ-૦, 
સરગાસણ, 
ગાંધીનગરdydir-cd-gnr@gujarat.gov.in

રાડા. રી. એમ. પટેલ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક (ઘે્ટાંંં ચવકાસ)

૫૬૧૮૪ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ એ-૪૦૪, રિમયુખ ઔરા ફલે્ટ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગરsheephq-anml@gujarat.gov.in

રાડા. કે. કે. રાવલ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(આયોજન-સંકલન)

૫૬૧૩૮ ૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦ ૨૭, સંકલપ રોયલ, ્શાચલન-૧ની 
સામે, વાવોલ-ઉવારસદ રોડ, વાવોલ, 
ગાંધીનગરkkraval1506@gmail.com

રાડા. એમ. કે. િૌહાિ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(એચપડેચમઓલૉજી)

૫૬૧૩૫ ૯૫૫૮૮૧૯૩૫૧ એ-૨૦૩, શ્ધધા એનકલેવ , 
શ્ધધા બંગલોની બાજયુમાં, 
આશ્મ િાર રસતા, સ્ટેરડયમ રોડ, 
મો્ટેરા-૩૮૦૦૦૫

epihq-anml@gujarat.gov.in

કુ. એન. એન. પટેલ
નાયબ ચનયામક (મોજણી)

૫૫૯૯૨ ૯૪૨૭૯૫૩૪૩૧ ૨૫/૨૮૯, આસોપાલવ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જયમંગલ િાર રસતા, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩dydir-survey-ahml@gujarat.gov.in

કુ. એન. એમ. પટેલ
નાયબ ચનયામક (અંક) 

૫૫૯૯૨ ૯૪૨૭૯૫૩૪૩૧ ૨૫/૨૮૯, આસોપાલવ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જયમંગલ િાર રસતા, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩dydir-survey-ahml@gujarat.gov.in

કુ. એ. આર. વૈશય
નાયબ ચનયામક (ચહસાબ)

૫૬૧૩૭ ૯૮૨૫૩૮૯૧૬૭  બલૉક નં. ૬૮૦/૧, 
સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગરacctbr-anihus@gujarat.gov.in

રાડા. કે. જી. ચત્વેદી
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(ઘે્ટાં ચવકાસ)

૫૬૧૮૪ ૯૮૭૯૪૩૮૬૯૧ ૪૦૩-ચ્શવમ રેસીડેનસી, 
ફલે્ટ નં. ૩૦૧, સેક્ટર-૨૯, 
આયયુવવેરદક રડસપેનસરીની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦

sheephq-anml@gujarat.gov.in

રાડા. એિ. એમ. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક (પ્શયુધન)

૫૬૧૮૧ ૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬ ૭૧/૧-એિ-કૉલોની, આંબાવાડી, 
નહેરૂનગર સક્કલ, અમદાવાદ

drharshad11@gmail.com

રાડા. એસ. એસ. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક (પ્શયુધન)

૫૬૧૮૧ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧ ૪૪, યોગેશ્વર સોસાય્ટી, પંિવ્ટી 
એરીયા, કલોલ, ગાંધીનગર

shaileshspatel14@gmail.com

રાડા. એિ. કે. મહીરા
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(આયોજન-સંકલન)

૫૬૨૩૪ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ એ/૬, ચ્શલપ ્ટેનામેન્ટ, 
નયયુ ગાયત્ી સકકૂલ, ડી કેબીન, 
સાબરમતી, અમદાવાદdr.dvshukla@gmail.com

રાડા. એન. જે. બ્રહ્મભટ્ટ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક (રિદ્શ્ટન)

૫૬૦૬૭ ૯૮૭૯૩૨૫૭૧૬ સી-૩૪, પાક્ક એવેનયયુ, 
નયયુ સી.જી.રોડ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદdahexhi@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. આર. ભોજક
મદદની્શ વહીવ્ટી અચધકારી (લીગલ)

 - ૯૯૧૩૮૧૮૬૪૦ જે-૧૦૨, ્શયુકન સ્ટેટસ, વંદે માતરમ 
સક્કલ, ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

રાડા. પી. જે. દેરાસરી
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(પ્શયુ આરોગય)

૫૬૧૩૬ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭૭ એ-૬૦૩, સંિાય્ટ ્ટાવર, 
આલફા વન મોલની પાછળ, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદdrderashri@gmail.com

રાડા. એિ. એન. મોઢ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(પ્શયુ આરોગય)

૫૬૧૩૩ ૯૪૨૮૬૪૬૫૦૦ સી-૩૦૧, સેતયુ એકઝો્ટીકા, 
દેવનંદન હાઇ્ટની સામે, નયયુ સીજી 
રોડ, િાંદખેડા, અમદાવાદvethqanml@gmail.com

રાડા. બી. પી. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક        
(મરઘાં ચવકાસ)

૫૬૧૮૫ ૯૮૨૪૪૩૪૫૨૫ ૫, કામેશ્વર બંગલો ચવભાગ-૧, 
દેવ ચસ્ટીની બાજયુમાં, આર.સી. 
્ટેક ્ચનકલ રોડ, 
િાણકયપયુરી, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદ

sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in

રાડા. બી. કે. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક (રિદ્શ્ટન)

૫૬૦૬૭ ૯૪૨૫૪૪૩૦૨૬ ૫, રિસથાન-૧ બંગલોઝ, 
ચનમા્ટણ કોરપલેક્ષની પાછળ,
આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ રોડ, િાણકયપયુરી, 
ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદdahexhi@gmail.com

રાડા. એ. એન. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(ડેરી ચવકાસ)

૫૬૧૭૮ ૯૮૨૪૫૫૧૩૦૧ સી-૩૦૩, સૂયગોદય-૦૨, 
પાવાપયુરી બસ સ્ટોપ પાસે, 
જનતાનગર રોડ, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

dirdairy56178@gmail.com

રાડા. એમ. જે. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક
(ડેરી ચવકાસ)

- ૯૪૨૭૦૨૯૩૧૯ ૪૭, ચસચધધ ચવનાયક, 
સરગાસણ િોકડી, 
ગાંધીનગરmjpatelvet@gmail.com

રાડા. એસ. બી. રાભી
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 
(ઘ.પ.સયુ.યો./મયુ.મ.)

૫૬૧૬૯ ૯૪૨૬૨૪૫૨૧૩ ૧૪, હરરઓમ બંગલોઝ, આબાદનગર 
રોડ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in

રાડા. જે. બી. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી 
(આયોજન-સંકલન)

૫૬૨૩૪ ૯૭૨૫૦૯૫૫૩૧ ૬૦૨, ્શચક્ત એચલગનસ, 
ચલંકન હાઉસ સામે, સોલા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦jbpatel3161@gmail.com

રાડા. ટી. જે. પુરોચહિ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી 
(આયોજન-સંકલન)

૫૬૨૩૪ ૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨ ૪૭, સંકલપ રોયલ,  
વાવોલ-ઉવારસદ રોડ, વાવોલ, 
ગાંધીનગરdah-pcb-vol@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. આર. સી. પરીખ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી 
(આયોજન-સંકલન)

૫૬૨૩૪ ૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬ બી/૧૦૩, હીરાઘન હેલસીયોન, 
પાવન રેસીડેનસીની બાજયુમાં, 
સતયમેવ, ત્ાગડ રોડ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ

drparikhvo@gmail.com

રાડા. પી. જે. દેસાઇ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી 
(ઘે્ટાંં ચવકાસ ્શાખા)

૫૬૧૮૪ ૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫ એિ-૩૦૩, ્શયુકન રેસીડેનસી, 
વંદે માતરમ ચસ્ટી, ગોતા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧sheephq-anml@gujarat.gov.in

રાડા. એસ. બી. રાભી
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી 
(ઘ.પ.સયુ.યો./મયુ.મ.)

૫૬૧૬૯ ૯૪૨૬૨૪૫૨૧૩ ૧૪, હરરઓમ બંગલોઝ, 
આબાદનગર રોડ, બોપલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮dah-icdp-ad1@gujarat. gov.in

રાડા. એમ. જે. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી (પ્શયુધન)

૫૬૧૮૧ ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦ પલો્ટ નં.૮૧૯/૨, સેક્ટર-૫-સી, 
ગાંધીનગર

mpmjpatel@gmail.com

રાડા. એસ. કે. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી (પ્શયુ આરોગય)

૫૬૨૩૬ ૯૪૨૮૩૫૫૬૨૬ ૬, ઉર્્ટનગર, ચવભાગ-૩, િરેડી 
વાડની નજીક, પેથાપયુર, ગાંધીનગર

vethqanml@gmail.com

રાડા. એસ. એસ. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી (એચપડેચમઓલૉજી)

૫૬૧૩૫ ૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫     ૧૨, રિમયુખ પાક્ક બંગલોઝ, પી.ડી.
પી.યયુ. રોડ, ચવભાગ-૨, ર્નવી 
પા્ટટી પલો્ટની બાજયુમાં, રાયસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

epihq-anml@gujarat. gov.in

રાડા. આર. આર. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી (એચપડેચમઓલૉજી)

૫૬૧૩૫ ૯૪૨૬૮૮૦૩૪૪     બી-૫૬૧, વાસતયુચનમા્ટણ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગરepihq-anml@gujarat. gov.in

શ્ી આઇ. એમ. પટેલ
ચહસાબી અચધકારી (બજે્ટ) (ઈ.િા.)

૫૬૧૨૮ ૯૮૨૫૮૪૭૯૭૪ -

શ્ી આઇ. એમ. પટેલ
ચહસાબી અચધકારી (પગાર)

૫૬૧૨૮ ૯૮૨૫૮૪૭૯૭૪ -

મતસયોદ્ોગ કચમશનરશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર- ૧૦/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી રી. પી. દેસાઈ, IAS
કચમ્શનર મતસયોદ્ોગ 

૫૩૭૨૯ ૯૯૭૮૪૦૧૪૫૩ -
commi-fisheries@gujarat.gov.in

કુ. આર. જી. િાવરા
રહસય સચિવ 

૫૩૭૨૯ ૯૪૨૭૩૦૭૭૪૭ પલો્ટ નં. ૧૦૭૩/૧, 
સેક્ટર–૬-સી,  ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

pps2comi-ppf@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. આર. પટિી
નાયબ મતસયોદ્ોગ ચનયામક (આંતર) 

૫૩૭૩૭ ૯૯૨૫૧૬૬૭૦૫ ૧૫/ ૧૪૪, કલાપીનગર, 
ઉચમયાનગર િાર રસતા પાસે, 
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬dydir-inl.fisheries@gujarat.gov.in

શ્ીમિી પી. એિ. મકવાિા
નાયબ મતસયોદ્ોગ ચનયામક (આંકડા) 

૫૩૭૩૮ ૯૪૨૮૫૦૮૫૮૭ પલો્ટ નં. ૧૨૧/ ૨, 
સેક્ટર–૩ નયયુ, 
ગાંધીનગરddstat77@gmail.com

શ્ી એમ. રી. ્ાનકી
મદદની્શ મતસયોદ્ોગ ચનયામક (વહીવ્ટ) 

૫૩૪૭૩ ૯૭૨૪૫૩૩૫૭૭ સી–૪૦૪, સવાગત, 
સરગાસણ, ગાંધીનગરatdir-admn-fisheries@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. વી. છાયા
ચહસાબી અચધકારી 

૫૩૭૫૧ ૯૯૭૮૪૦૩૭૭૩ સી-૩૦૨, ્શયુકન હાઈટસ, 
રાંદેસણ રોડ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરmitalvchhaya@gmail.com

શ્ીમિી એન. એમ. શુકલા
મદદની્શ મતસયોદ્ોગ ચનયામક (એકવા) 

૫૩૭૩૯ ૯૪૨૮૨૧૭૪૪૪ ૪૫, વૃંદાવન બંગલોઝ, 
રક્ષા ્શરકત સક્કલ, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરjiv-brch_ptd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આઈ. અજવાળીયા 
મતસયોદ્ોગ અધીક્ષક (દરય) 

૫૩૭૩૫ ૯૭૨૫૭૧૦૨૩૯ બી-૭૦, રાજબાગ સોસાય્ટી, 
કેનાલ રોડ, ઘોડાસર, 
અમદાવાદrashmin49@gmail.com

શ્ી પી. કે. વાઘેલા
મતસયોદ્ોગ અધીક્ષક (એકવા) 

૫૩૯૨૨ ૯૬૨૪૧૦૧૨૩૪ પલો્ટ નં. ૫૩૨૦, વાઘેશ્વરી પાક્ક, 
પેથાપયુર, ચજ. ગાંધીનગર

pvk1011@gmail. com

શ્ી રી. આઈ. સુિરીયા
મતસયોદ્ોગ અધીક્ષક (વઅત) 

૫૩૭૪૮ ૯૯૦૯૫૫૮૪૫૮ પલો્ટ નં. ૯૪૭/ ૨, 
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગરdisutaria50@gmail.com

શ્ી રી. આર. પટેલ
મદદની્શ ઇજનેર (સી) 

૫૩૭૪૫ ૯૭૨૪૩૦૦૮૬૩ પલો્ટ નં. ૩૪૧/ ૨, સેક્ટર ૩/ બી, 
ગાંધીનગરpateldipak.civil@gmail.com

શ્ી પી. કે. બારોટ
મદદની્શ ઇજનેર (સી) 

૫૩૭૩૩ ૯૫૩૭૨૬૦૧૩૭ જી-૪૦૨, સયુદ્શ્ટન એલીગનસ, 
્શયુકન પેલેસ બંગલોઝની પાછળ, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ, સોલા, 
અમદાવાદ

pateldipak.civil@gmail.com

રચજસરિાર, સહકારી મંરળીઓ, ગુજરાિ રાજય, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૧૦/૧, રલૉ. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી રી. પી. દેસાઈ, IAS
રચજસટ્ાર 

૫૩૮૬૮
૫૩૮૬૨ (ફે.) 

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫ -

rcs@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એસ. એમ. પટેલ
અગ્ર રહસય સચિવ

૯૯૦૯૦૩૧૧૪૭ પલો્ટ નં. ૯૧૪/૧, સેક્ટર– ૭ સી, 
ગાંધીનગરrcs@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. જી. પંડ્ા
અચધક રચજસટ્ાર (વહીવ્ટ)

૫૩૮૫૩ ૯૭૨૭૪૬૨૩૩૩ ડ્રેનેજ ઈનક્ાયરી સામે, પલો્ટ નં. 
૧૫૫૪/૨, સેક્ટર-૩ ડી, ગાંધીનગરa-rcs-adm@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એમ. સોલંકી
અંગત મદદની્શ

૫૩૮૬૭ ૯૮૨૫૯૦૨૪૨૮ પલો્ટ નં. ૧૦૮૫/૧ સેક્ટર–૬ સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી પી. એન. ચનનામા
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (તપાસણી)

૫૩૮૭૦ ૯૪૨૯૮૪૨૭૨૫ ૧૬૦/૨, સેક્ટર-૩ એ, 
નયયુ બગીિા કોન્ટર, ગાંધીનગર

શ્ી એ. કે. ભટ્ટ
અચધક રચજસટ્ાર (અપીલ) (ઈ.િા.)

૫૩૮૬૯ ૯૮૨૫૨૫૮૪૮૫ બલૉક નં. ૭૦૧, ઈ-્ટાઈપ, 
સરકારી વસાહત કૉલોની, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી યુ. એમ. વાસિવાળા
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (ચધરાણ) (ઈ.િા.)

૫૩૮૫૪ 
૫૩૮૫૪(ફે.) 

૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫ ૬, ચસચધધ ચવનાયક બંગલોઝ, પેથાપયુર 
રોડ, પેથાપયુર, ગાંધીનગર

શ્ી એન. જી. પટેલ
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૫૩૮૭૨ ૭૯૮૪૦૫૪૯૮૭ જય યોગેશ્વર કોરપલેક્ષ, એફ-૨, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

કુ. એિ. રી. પટેલ
અંગત મદદની્શ

૫૩૮૬૪ ૯૪૨૭૧૮૯૨૮૨ િ ્ટાઈપ, ૧૩૪/૬, સેક્ટર–૨૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી વાય. એ. બલોિ
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (વાચણજય)

૫૩૮૫૭ ૫૩૮૫૭ 
(ફે.) 

૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬ પલો્ટ નં. ૩૫૪/૨, સેક્ટર-૩ બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી વાય. એ. બલોિ
ચનયામક, એ.પી.એમ.સી (ઈ.િા.)

૫૩૯૫૦ ૫૩૯૫૧ 
(ફે.) 

૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬ પલો્ટ નં. ૩૫૪/૨, સેક્ટર-૩ બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એમ. આસોરીયા
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (ઓરડ્ટ)

૫૩૮૫૫ ૯૮૨૫૧૫૬૯૮૪ પલો્ટ નં. ૨૭૧/૨, સેક્ટર-૩, 
નયયુ R.T.O. નજીક, ગાંધીનગર

કુ. એિ. રી. પટેલ
અંગત મદદની્શ

૫૩૮૬૪ ૯૪૨૭૧૮૯૨૮૨ “િ” ્ટાઈપ, ૧૩૪/૬, સેક્ટર–૨૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી યુ. એમ. વાસિવાળા
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (ફડિો)

૫૩૮૫૨ ૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫ ૬, ચસચધધ ચવનાયક બંગલોઝ, પેથાપયુર 
રોડ, પેથાપયુર, ગાંધીનગર

શ્ી આર. રી. ચત્વેદી
નાયબ રચજસટ્ાર (ચધરાણ)

૫૭૯૦૪ ૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩ પલો્ટ નં. ૧૨૨/૨, સેક્ટર-૬ બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. બી. ચત્વેદી
નાયબ રચજસટ્ાર (ઓરડ્ટ)

૫૩૮૭૨ ૭૬૦૦૧૦૫૯૪૧ એ–૧૫, તયુલસી બંગલોઝ, 
રાધનપયુર રોડ, મહેસાણા

શ્ી સી. બી. કોટેિા
નાયબ રચજસટ્ાર (ગ્રાહક)

૫૩૮૭૧ ૯૮૨૫૪૩૨૮૩૪ ૧૨૮, ઓિટીડ બંગલોઝ, અક્ષર િોક 
પાસે, ઓલડ પાદ્રા રોડ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૨૦
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

સુશ્ી ચનલમબેન જી. વયાસ
નાયબ રચજસટ્ાર (હાઉચસંગ)

૫૪૫૭૩ ૯૦૯૯૮૬૮૮૬૭ ૪૫, જે. કે. પાક્ક, િાંદલોરડયા, ગોતા 
રોડ, િાંદલોરડયા, અમદાવાદ

શ્ી વી. વી. ચત્વેદી
નાયબ ચનયામકશ્ી, APMC

૫3૯૫૦ ૮૫૧૧૧૮૭૨૯૨ જી–૨૦૨, ્શયુકન સકાય, ચસ્ટી પલસની 
સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

સુશ્ી ચનલમબેન િાવરા  
ચજલ્ા રચજસટ્ાર (દૂધ ફોલોઅપ)

૫૮૬૯૩ ૯૮૯૮૬૭૬૦૨૫ સી-૧૦૪, કાસારીઓ ફલે્ટ, 
ચસ્ટી પલસ ચસનેમાની પાસે, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. જી. પટેલ
નાયબ રચજસટ્ાર (વહીવ્ટ)

૫૪૫૭૩ 
૫૪૫૭૩ (ફે.) 

૭૯૮૪૦૫૪૯૮૭ જય યોગેશ્વર કોરપલેક્ષ, એફ-૨, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

સુશ્ી સિુચિબહેન યુ. રાવલ
નાયબ રચજસટ્ાર (બેંરકંગ)

૫૪૫૭૫ ૯૬૦૧૨૭૯૩૯૨ બલૉક નં. ૭૧૦/૫, ઘ-૧ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
સેક્ટર–૮, ગાંધીનગર

શ્ી રી. એમ. જોધધા
ચહસાબી અચધકારી વગ્ટ-૧ 

૫૩૮૭૫  
૫૩૮૭૫ (ફે.) 

૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨ ૬૮/૨ ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૩, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. બી. ભાવસાર
મદદની્શ રચજસટ્ાર (ગ્રાહક) (ઈ.િા.)

૫૩૮૫૯ ૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦ ૬૦૪, શયામરથ ્ટાવર, કે.કે.નગર 
િાર રસતા, ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદ

શ્ી એ. બી. ભાવસાર
મદદની્શ રચજસટ્ાર (પલાન)

૫૩૮૭૪ ૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦ ૬૦૪, શયામરથ ્ટાવર, કે.કે.નગર 
િાર રસતા, ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદ

શ્ી એ. બી. ભાવસાર
મદદની્શ રચજસટ્ાર (મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૩૮૫૮ ૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦ ૬૦૪, શયામરથ ્ટાવર, કે.કે.નગર 
િાર રસતા, ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદ

શ્ી એ. બી. ભાવસાર
મદદની્શ રચજસટ્ાર (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૫૪૫૭૫ ૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦ ૬૦૪, શયામરથ ્ટાવર, 
કે.કે.નગર િાર રસતા, 
ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદ

શ્ી વી. કે. રાવલ
મદદની્શ રચજસટ્ાર (ફલે્ટ)

૫૪૫૭૯ ૮૩૨૦૩૨૨૭૧૦ પલો્ટ નં. ૧૬૧૦/૧, 
સેક્ટર–૫-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. જી. સોલંકી
ચહસાબી અચધકારી 

- ૮૪૮૭૦૨૧૧૭૯ પલો્ટ નં. ૧૦૮૮/૨, 
સેક્ટર–૪/એ, ગાંધીનગર

ખાંર ચનયામકશ્ી, ગુજરાિ રાજય, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૮/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એમ. જોષી
ખાંડ ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૩૪૩૬ ૫૩૪૩૭ ૯૮૯૮૦૨૭૭૧૫ ૪૨, પારરર્ત હોરસ, 
મહાતમા રોડ(ખ), 
સરગાસણ ક્ોસ રોડ પાસે, 
ઉવારસદ, ગાંધીનગર

directorsugar@gmail.com



કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકયાર િવભયાગ

146
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. એ. મકવાિા
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર (સયુગર) (ઈ.િા.)

૫૩૪૩૫ ૯૭૨૭૦૦૪૫૦૨૮ પલો્ટ નં. ૫૨૩/૧, 
સેક્ટર–૩-સી, 
ગાંધીનગરdirectorsugar@gmail.com

કુ. જે. પી. ઠાકોર
અંગત મદદની્શ 

૫૩૪૩૭ - પલો્ટ નં. ૬૭૮/૧, સેક્ટર ૭-બી, 
ગાંધીનગરdirectorsugar@gmail.com

મુખય કાયડાપાલક અચધકારીશ્ીની કિેરી, ચનરીક્િ અને અન્વેષિ સચમચિ
સહકાર ખાિુ, ગુજરાિ રાજય, િો્ો માળ, કૃચષભવન, પાલરી, અમદાવાદ

શ્ી એ. કે. ભટ્ટ
મયુખય કાય્ટપાલક અચધકારી (ઈ.િા.) 

૨૬૫૭૭૩૯૧
૨૬૫૭૭૩૯૨ 

૨૬૫૭૭૩૯૨ (ફે.) 

૯૮૨૫૨૫૮૪૮૫ ઈ-૭૦૧, સરકારી વસાહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

ગુજરાિ રાજય સહકારી ચરિબયુનલ
અમદાવાદ સી-૬, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧

શ્ી એમ. સી. ભટ્ટ
રિમયુખ

૨૫૫૦૨૫૫૯ ૯૪૦૯૬૭૧૬૬૯ ૩૦૧, સયુજલામ કૉલોની, ્શાહીબાગ 
પોલીસ સ્ટેરડયમ સામે, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદgsctribunal@gmail.com

શ્ી કે. જે. જોષી
સભય 

૨૫૫૦૩૮૦૩ ૯૮૨૫૦૨૭૭૫૬ પલો્ટ નં. ૪૭૪/એ/૧, સેક્ટર–૧/સી, 
ગાયત્ી મંરદર પાસે, ગાંધીનગર

gsctribunal@gmail.com

જયશ્ી કાપરીયા
રચજસટ્ાર 

 ૨૫૫૦૨૬૨૪ ૬૩૫૫૦૧૬૪૨૧ ૧, શ્ી એપા્ટ્ટમેન્ટ, હરીનગર 
સોસાય્ટી, જયુના ઢોર બર્ર, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદgsctribunal@gmail.com

ગુજરાિ રાજય બીજ ચનગમ ચલચમટેર
બીજ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી રાજશીભાઇ વી. જોટવા
અધયક્ષ

૫૬૬૮૯ ૯૦૯૯૯૧૬૨૯૪ ક ્ટાઈપ, બંગલા નં. ૫૨, 
સેક્ટર–૯, ગાંધીનગર

શ્ીમિી કે. બી. છૈયા
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૫૬૬૯૦ ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૪ બીજ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, 
ગાંધીનગરmd@gurabini.com

શ્ી પંકજ ચત્વેદી
અંગત મદદની્શ 

૫૬૬૮૮ ૯૦૯૯૯૧૬૨૨૭ પલો્ટ નં. ૧૫૩૪/૨, સેક્ટર નં. ૩-ડી, 
ગાંધીનગરmd@gurabini.com

શ્ી કે. એમ. રાવલ
કંપની સચિવ 

૫૬૬૯૨ ૦૭૯-૨૩૨ ૪૫૬૫૦ 
૯૦૯૯૯૧૬૩૦૧

૯૮૯, એકતા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૪-ડી, ગાંધીનગર

cs@gurabini.com

શ્ી એિ. જી. લાલવાિી
મેનેજર (માકકેર્ટંગ) 

૫૬૬૮૫ ૯૦૯૯૯૧૬૨૩૩ એ-૧૫૧, વ્રજ રેસીડેનસી, દહેગામ 
નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદmm@gurabini.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. એમ. બાબરીયા
મેનેજર (રિોડક્શન) 

૫૬૬૯૪ ૨૪૪૬૨ 
૯૦૯૯૯૧૬૨૦૫

બલૉક નં. ૪/૬૮૨, જી- ૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

mp@gurabini.com

શ્ી એસ. એન. દેવરા
મેનેજર (નાણાં) 

૫૬૬૯૩ ૯૦૯૯૯૧૬૩૦૨ ૫, નંદબાગ સોસાય્ટી, ચવભાગ -૧, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદmf@gurabini.com

ગુજરાિ રાજય જમીન ચવકાસ ચનગમ ચલ.
બલરામ ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

શ્ી મનીષ ભારદ્ાજ, IAS
અધયક્ષ

૫૦૮૦૩ ૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨ ૫૧૯, ‘ક’ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી રચવન્દ્ર ખિાલે, IAS
વહીવ્ટી સંિાલક, (ઈ.િા.)

૪૫૮૯૬ 
૫૯૩૧૮ 

૫૨૩૧૧ (ફે.)  

૯૯૦૯૯૭૩૬૯૨ ફલે્ટ નં. ૧૦૨, ઈ-કે્ટેગરી, 
બલૉક નં. બી, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદ

md-gsld@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. બી. વાઘેલા
પી.એ. ્ટયુ. એમ. ડી.

૨૫૯૩૧૮ ૯૮૯૮૦૦૭૭૩૦ સયુજય એપા્ટ્ટમેન્ટ, ભાઈકાકા નગર, 
થલતેજ, અમદાવાદ-૫૯

શ્ી એસ. એમ. પટેલ
નાયબ ચનયામક (જ.સં)

૪૫૮૪૩ ૯૪૨૯૫૩૧૨૩૦ પલો્ટ નં. ૫૩૮/૧, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી દક્ા એન. વસાડાિ
પી.એ. ્ટયુ. સં.ચન. (જ.સં)

૯૪૨૭૬૦૭૧૯૦ પલો્ટ નં. ૩૫૬/૨, સેક્ટર-૭/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી જીઞિેશ દકિતીકુમાર શાહ
નાયબ મેનેજર (નાણાં) અને  
નાણાં અને ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૪૫૮૧૩ ૯૮૨૫૨૫૫૪૮૪ સી/૬, ગયુંજન ફલે્ટસ, 
ઉમાસયુન ફલે્ટસ સામે, વાસણા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭shahpaurin17@gmail.com

શ્ીમિી એસ. કે. મહેરા
મદદની્શ ચનયામક (જ.સં)

- ૯૯૦૪૩૬૯૧૦૦ ૨૭, ધ મેડોવસ, ગોકુલધામ, 
સરખેજ-સાણંદ રોડ, 
અમદાવાદmd-gsld@gujarat.gov.in

શ્ીમિી પલક એિ. પટેલ
મદદની્શ ચનયામક (જ.સં) 

- ૮૭૮૦૬૯૦૫૬૪ બી-૩૪, સાસવત એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
પયુચનત પાક્કની સામે, અમાપાક્ક રોડ, 
્શાચહબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪jointdirectorgsldc@gmail.com

રાજય કૃચષ યુચનવચસડાટી પદરષદ
પોરીયમ લેવલ, કૃચષ ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી  રચવન્દ્ર ખિાલે, IAS
સભય સચિવ/નાયબ સચિવ 

૫૪૫૫૦ ૮૩૭૫૯૭૨૪૭૮ ફલે્ટ નં. ૧૦૨, ઈ કે્ટેગરી, 
બલૉક નં. બી, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદ

રાડા. રી. કે. પટેલ
કિેરી વડા/સહ રિાધયાપક 

૪૧૦૫૨ ૯૪૨૭૩૦૭૯૪૮ પલો્ટ નંબર -૧૦૭૭/૧, 
સેક્ટર-૧૩/સી, ગાંધીનગરsaucouncil@gmail.com
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આિંદ કૃચષ યુચનવચસડાટી
યુચનવચસડાટી ભવન, આિંદ-૩૮૮૧૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. આર. વી. વયાસ
કુલપચત (ઈ.િા.) 

૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૩ ૦૨૬૯૨-૨૬૧૬૨૬
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૦

આકૃચતનગર, આણંદ-જી્ટોડીયા રોડ, 
આણંદ

vc@aau.in 

રાડા. એમ. એમ. ચત્વેદી
કુલસચિવ (ઈ.િા.) 

૦૨૬૯૨-૨૬૧૩૧૦ ૦૨૬૯૨-૨૯૧૬૯૧ 
૯૯૯૮૦૦૯૯૭૪ 

૫, આશ્યુચત ્ટેનામેન્ટ, 
આણંદ-જી્ટોડીયા રોડ, 
આણંદregistrar@aau.in 

રાડા. આર. વી. વયાસ
સં્શોધન ચનયામક અને અનયુસ્ાતક ચવદ્ા 
્શાખાધયક્ષ (ઈ.િા.) 

૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૦૦ ૦૨૬૯૨-૨૬૩૧૧૧
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૧

આકૃચતનગર, આણંદ-જી્ટોડીયા રોડ, 
આણંદ

dr@aau.in

રાડા. એ. એ. પટેલ
ચવસતરણ ચ્શક્ષણ ચનયામક 

૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૧૬ ૦૨૬૯૨-૨૬૭૬૯૯
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૨

ઈ-૧/ર, યયુચનવચસ્ટ્ટી સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
આણંદ કૃચિ યયુચનવચસ્ટ્ટી, આણંદ

dee@aau.in

શ્ી આર. એિ. ગોંરલીયા
ચહસાબ ચનયામક (ઈ.િા.) 

૦૨૬૯૨-૨૬૩૩૩૮ ૦૨૬૯૨-૨૬૩૧૬૨
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૩

ઓલડ એ-૫, યયુચનવચસ્ટ્ટી સ્ટાફ 
ક્ા્ટ્ટસ્ટ, આણંદ કૃચિ યયુચનવચસ્ટ્ટી, 
આણંદcomptroller@aau.in

રાડા. ધવલ આર. ક્ીરીયા 
ચનયામક, ઇનફોમવે્શન ્ટેક્ોલૉજી 

૦૨૬૯૨-૨૨૫૯૯૦ ૯૯૯૮૦૦૯૯૭૩ નયયુ એ-૧, યયુચનવચસ્ટ્ટી સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
આણંદ કૃચિ યયુચનવચસ્ટ્ટી, આણંદdit@aau.in

રાડા. રી. એિ. પટેલ
ચનયામક ચવદ્ાથટી કલયાણ (ઈ.િા.) 

૦૨૬૯૨-૨૬૪૬૮૮ ૯૯૯૮૦૦૯૯૬૯ ૧૫, તયુલસી બંગલોઝ, 
આણંદ-જી્ટોડીયા રોડ, આણંદ

dsw@aau.in

જૂનાગઢ કૃચષ યુચનવચસડાટી
યુચનવચસડાટી ભવન, મોિીબાગ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

રાડા. વી. પી. િોવટીયા
કુલપચત (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૨૬૭૧૭૮૪ ૦૨૮૫-૨૬૭૦૩૨૧
૯૮૭૯૬૪૪૩૪૪

“પરમ”, ૭૮, અમૃતનગર સોસાય્ટી, 
લાલબાગ પાસે, જૂનાગઢ

vc@jau.in

રાડા. પી. એમ. િૌહાિ
કુલસચિવ (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૨૬૭૨૩૪૬ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૦ ૧૬-આકા્શગંગા સોસાય્ટી, વંથલી 
હાઈવે પાસે, ્ટીંબાવાડી,
જૂનાગઢregistrar@jau.in

રાડા. વી. પી. િોવટીયા
સં્શોધન ચનયામક અને અનયુસ્ાતક 
ચવદ્ા્શાખા

૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૧ ૦૨૮૫-૨૬૭૦૩૨૧
૯૮૭૯૧૦૪૬૬૧

“પરમ”, ૭૮, અમૃતનગર સોસાય્ટી, 
લાલબાગ પાસે,
 જૂનાગઢ

dr@jau.in

રાડા. બી. કે. સગારકા 
ચવસતરણ ચ્શક્ષણ ચનયામક (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૨૬૭૨૬૫૩ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૨ -

dee@jau.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. કે. જેઠાની
ચહસાબ ચનયામક 

૦૨૮૫-૨૬૭૧૧૬૮ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૪ ૧૦, વી.આઈ.પી. ગેસ્ટ હાઉસ, જયુકૃયયુ, 
જૂનાગઢcomptroller@jau.in

રાડા. વી. આર. માલમ 
ચનયામક ચવદ્ાથટી કલયાણ

૦૨૮૫-૨૬૭૦૯૨૨ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૩ જી.્ટી.સી. ક્ા્ટ્ટર, ્ટીંબાવાડી પાસે, 
જૂનાગઢdsw@jau.in

નવસારી કૃચષ યુચનવચસડાટી
યુચનવચસડાટી ભવન, એરુ િાર રસિા, નવસારી-૩૯૬૪૫૦

રાડા. સુચનલ આર. િૌધરી
કુલપચત (ઈ.િા.)

૦૨૬૩૭-૨૮૩૮૬૯ ૯૯૧૩૧૬૬૪૮૦ સાંઈ પાક્ક સોસાય્ટી, એ-૧ બંગલાની 
પાસે, અરિામા રોડ, એરૂ, નવસારીvc@nau.in

રાડા. એિ. આર. પંડ્ા
કુલસચિવ (ઈ.િા.)

૦૨૬૩૭-૨૮૨૮૨૩ ૯૮૨૫૧૩૬૭૯૩ ૧૨ બી, રામનગર સોસાય્ટી, 
અરિામા રોડ, એરુિાર રસતા, નવસારીregistrar@nau.in

રાડા. સુચનલ આર. િૌધરી
સં્શોધન ચનયામક અને અનયુસ્ાતક 
ચવદ્ા્શાખાધયક્ષ

૦૨૬૩૭-૨૬૩૧૬૦ ૯૯૧૩૧૬૬૪૮૦ સાંઈ પાક્ક સોસાય્ટી, એ-૧ બંગલાની 
પાસે, અરિામા રોડ, એરૂ, નવસારી

dr@nau.in

રાડા. જી. આર. પટેલ
ચવસતરણ ચ્શક્ષણ ચનયામક (ઈ.િા.)

૦૨૬૩૭-૨૮૨૦૨૬ ૯૮૨૫૧૨૩૧૧૬ ૨૬-એ , ગણે્શનગર,ગાયત્ી સંકુલ 
સોસાય્ટીની નજીક, પેટ્ોલ પંપ સામે, 
ચવજલપોર, એરુ રોડ, નવસારીdee@nau.in

શ્ી રી. ટી. િૌધરી
ચહસાબ ચનયામક (ઈ.િા.)

૯૪૦૯૧૦૫૮૪૮ ૯૮૨૫૦૪૩૭૫૮ ઈ-૨/૩ સ્ટાફ કવા્ટ્ટર, એસ.બી.આઈ. ની 
પાછળ, નવસારી કૃચિ યયુચનવચસ્ટ્ટી 
કેરપસ, એરુ િાર રસતા, નવસારીcomptroller@nau.in

રાડા. સી. વી. સાવલીયા
ચનયામક ચવદ્ાથટી કલયાણ

૦૨૬૩૭-૨૯૨૧૧૨ ૯૯૭૯૮૮૮૯૬૨ ૧૬-એ, જી.બી. પાક્ક, સાંઇનાથ 
હો્ટેલની સામે, એરુ િાર રસતા, 
નવસારીdswnavsari@nau.in

સરદાર કૃચષનગર દાંિીવારા કૃચષ યુચનવચસડાટી
સરદાર કૃચષનગર-૩૮૫૫૦૬ િા.દાંિીવારા ચજ. બનાસકાંઠા

રાડા. આર. કે. પટેલ
કુલપચત (ઈ.િા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૨ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૦
૯૭૨૫૮૪૯૮૮૪

અચધકારી બંગલોઝ, બનાસ ચનવાસ, 
સ.દાં.કૃ.યયુ., સરદાર કૃચિનગર

vc@sdau.edu.in

રાડા. કે. કે. પટેલ
કુલસચિવ (ઈ.િા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૬ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૭
૯૯૯૮૮૧૫૧૯૫

એ-૩ બંગલોઝ, સ.દાં.કૃ.યયુ.,  
સરદાર કૃચિનગર

registrar@sdau.edu.in

રાડા. આર. એન. ચસંગ
સં્શોધન ચનયામક અને અનયુસ્ાતક 
ચવદ્ા્શાખાધયક્ષ (ઈ.િા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૩૩ ૯૪૨૭૦૬૫૧૮૯ બી ્ટાઈપ કવા્ટ્ટર, સ.દાં.કૃ.યયુ., 
સરદાર કૃચિનગર

dr@sdau.edu.in

રાડા. વી. ટી. પટેલ
ચવસતરણ ચ્શક્ષણ ચનયામક (ઈ.િા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૪૩૬ ૯૯૯૮૫૫૩૦૬૦ -
dee@sdau.edu.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. બી. મોદી
ચહસાબ ચનયામક (ઈ.િા.)

 ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૩૦ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૩૧ 
૯૮૨૫૦૯૭૫૨૩

ડી ્ટાઈપ કવા્ટ્ટર, સ.દાં.કૃ.યયુ.,  
સરદાર કૃચિનગર

aoc@sdau.edu.in

રાડા. કે. પી. ઠાકર
ચનયામક ચવદ્ાથટી કલયાણ (ઈ.િા.) 

૦૨૭૪૮-૨૭૮૪૩૨ ૯૪૨૬૩૫૯૩૯૩ -
dsw@sdau.edu.in

રાડા. કે. કે. પટેલ
ચનયામક માનવ સં્શાધન ચવકાસ (ઈ.િા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૫૬ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૭
૯૯૯૮૮૧૫૧૯૫ 

એ-૩ બંગલોઝ, સ.દાં.કૃ.યયુ.,  
સરદાર કૃચિનગર

કામધેનુ યુચનવચસડાટી
બલલૉક નંબર-૧/૪, બી-૧ વીંગ, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

રાડા. એન. એિ. કેલાવાલા
કુલપચત

૨૦૭૧૨ ૭૫૭૩૦૩૫૧૦૧ બંગલા નં ૨૩૯ "ખ", 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગરvc.kamdhenu.university@gmail.com 

vc@ku-guj.com

શ્ી મચનષ ગુતિા
કુલસચિવ (ઈ.િા.)

૨૦૭૧૩ ૭૫૭૩૦૩૫૧૨૧ સરગાસણ, ગાંધીનગર

registrar@ku-guj.com

રાડા. રી. બી. પાટીલ
સં્શોધન ચનયામક અને અનયુસ્ાતક 
ચવદ્ા્શાખાધયક્ષ

૨૦૭૧૪ ૭૫૭૩૦૩૫૧૦૪ એફએફ/૦૯, હરીધામ એનક્ેવ, 
રાયસણ પેટ્ોલ પંપ પાછળ, રાયસણ, 
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૭

dr@ku-guj.com

રાડા. પી. એિ. વાટલીયા
ચવસતરણ ચ્શક્ષણ ચનયામક

૨૦૭૧૫ ૭૫૭૩૦૩૫૧૦૫ બી.-૩૦૪, વૈરદકા ઈ-સીરીઝ,  
પી.ડી.પી.યયુ. રોડ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૩૩૦dee@ku-guj.com

શ્ીમિી ચનશા િલસાિીયા
ચહસાબ ચનયામક (ઈ.િા.)

૨૦૭૧૬ ૭૫૭૩૦૩૫૧૦૭ ચ્શવમ-૯, જય ગાયત્ી સોસાય્ટી, 
ગોદાવરી ફલે્ટ સામે, વાસણા, 
અમદાવાદcomptroller@ku-guj.com

રચજસરિાર, ગુજરાિ વેટરનરી કાઉચન્સલની કિેરી
બલલૉક-૧૪/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, સેકટર ૧૦/બી, ગાંધીનગર

રાડા. એફ. એસ. ઠાકર
રિમયુખ

૪૪૧૯૭ ૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯ એ-૨, સેં્ટોસા ગ્રીન બંગલો, ભાડજ 
સક્કલની નજીકમાં, એસ.પી. રીંગ રોડ, 
અમદાવાદregistrar@gvc.org.in

રાડા. ચહિા પટેલ
રચજસટ્ાર

૪૪૧૯૭ ૯૯૨૪૮૫૫૬૫૯ ૨૧, તયુલસી બંગલો, ્શયુકન મોલની 
સામે, સાયનસ ચસ્ટી રોડ, અમદાવાદ

registrar@gvc.org.in

રાડા. બી. બી. પટેલ
આચસસ્ટન્ટ રચજસટ્ાર

૪૪૧૯૭ ૯૯૦૯૦૧૧૨૦૧ ૧૮, વંદન બંગલોઝ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર- ૩૮૨૪૨૧

asstregistrar@gvc.org.in
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ગુજરાિ પશુધન ચવકાસ બોરડા
કૃચષ ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એફ. એસ. ઠાકર
મયુખય કારોબારી અચધકારી

૫૭૯૧૬ 
૪૪૬૧૮

૭૫૭૫૦૩૭૬૯ એ-૨, સેં્ટોસા ગ્રીન લેનડ, ભાડજ 
સક્કલની નજીકમાં, એસ.પી.રરંગ રોડ, 
અમદાવાદgldb.gandhinagar@gmail.com

રાડા. આર. કે. પટેલ
સીચનયર કારોબારી અચધકારી

 - ૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬ એસ-૩, સવાગત અફોડ્ટ, ખ-૦, 
સરગાસણ, ગાંધીનગરgldb.gandhinagar@gmail.com

રાડા. બી. આર. સોલંકી
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક

 - ૯૪૨૭૩૭૦૭૮૦  - 
drbrsolanki62@gmail.com

રાડા. આર. જી. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૫૭૯૧૯ ૯૮૨૪૨૬૩૯૯૦  - 
gldb.gandhinagar@gmail.com

રાડા. અજય પી. ઠકકર
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૫૭૯૧૮ ૯૬૦૧૨૭૭૧૫૮  - 
drajaythakkar@yahoo,com

રાડા. કોમલ બી. કાપરીયા
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૫૭૯૧૮ ૯૪૨૯૫૧૮૪૫૫  -
komalkapadiya89@gmail.com

ચવભાગીય સંયુતિ પશુપાલન ચનયામકશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૫/૬, બહુમાળી ભવન, રાજકોટ ચવભાગ, રાજકોટ

રાડા. એ. જી. પંિાલ
ચનયામક

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9825586348 આલાપ એવેનયયુ, પયુષકરધામ પાસે, 
યયુચનવચસ્ટ્ટી રોડ, રાજકો્ટ-૫

panchal_1961@yahoo.com

રાડા. રી. બી. રાખોલીયા
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક (મરઘાં)

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9879558358 કેવલમ રેસીડેનસી, ૫૯, પયુષકરધામ 
મેઈન રોડ, કાલાવડ રોડ, રાજકો્ટ-૫drrakholia@gmail.com

રાડા. રી. એમ. રઢાિીયા
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક (દયુ.ઉ.હ)

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9879562053 બી-૩૬, આલાપ એવેનયયુ, પયુષકરધામ 
પાસે, યયુચનવચસ્ટ્ટી રોડ, રાજકો્ટ-૫dineshdadhania@ymail.com

શ્ી પી. જે. દવે
મદદની્શ વહીવ્ટી અચધકારી

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9275307607 નંદનવન પાક્ક, બલૉક નં. ૧૭, ્શેરી 
નં.૧, સાધયુ વાસવાણી રોડ, રાજકો્ટDavepankaj940@gmail.com

રાડા. એિ. સી. કુંરારીયા
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9624040040 “પાથ્ટ”, ગોલડન પાક્ક, ્શેરી નં. ૬, 
રચવરત્ન પાક્ક મેઈન રોડ, યયુચનવચસ્ટ્ટી 
રોડ, રાજકો્ટ -૩૬૦૦૦૫drhcvet@gmail.com

ચવભાગીય સંયુતિ પશુપાલન ચનયામકશ્ીની કિેરી
એલેમબીક રોર, મોરલ ફામડાની સામે, સરકારી મરઘાં ફામડા કમપાઉંર, વરોદરા-૩૯૦૦૦૩

રાડા.  એસ. બી. ભગોરા
ચનયામક, (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૨૩૩૭૦૦૪ ૯૭૧૨૬૬૮૩૯૯ એ-૧૦૪, અક્ષરવાર્ટકા, સનફામા્ટ 
રોડ, ભાયલી કેનાલ પાસે, વડોદરાrjd-ah-vad@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા.  એ. જે. ચત્વેદી
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક

૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૩૨ ૯૪૨૬૩૮૬૫૨ એિ-૧૬૩, આકાંક્ષા ડયુપલેક્ષ, 
લક્મીપયુરા રોડ, વડોદરાadrjd-ah-vad@gujarat.gov.in

રાડા. આર. વી. વાછાિી
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૩૨ ૯૪૨૭૩૫૬૭૯૫ બી-૩૩, મંગલમ ડયુપલેક્ષ, 
સમા સાવલી રોડ, સમા જયુના 
જકાતનાકા પાસે, વડોદરાvorjd-ah-vad@gujarat.gov.in

અચધક પશુપાલન ચનયામકશ્ીની કિેરી
પશુઆરોગય, ત્ીજો માળ, બી-ચવંગ, કૃચષ ભવન, પાલરી, અમદાવાદ

રાડા. એફ. એસ. ઠાકર
અચધક પ્શયુપાલન ચનયામક (ઈ.િા.)

૨૬૫૭૯૪૪૭ ૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯ 
૨૯૭૯૬૫૦૧    

એ-૨, સેં્ટોસા ગ્રીન લેનડ, 
ભાડજ સક્કલની નજીકમાં, 
એસ.પી. રરંગ રોડ, અમદાવાદaddir-anml@gujarat.gov.in

રાડા. એસ. કે. મોઢ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક

૨૬૫૭૯૪૪૭ ૯૮૭૯૫૬૯૪૨૨ સી/૪૦૧, અલકનંદા રેચસડેનસી, 
ચવશ્વકમા્ટ મંરદર સામે, િાંદલોરડયા, 
અમદાવાદskmodh63@gmail.com

રાડા. આર. એસ. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક

૨૬૫૭૯૪૪૭ ૯૯૨૪૭૭૭૪૭૬ સી/૯૧, સૂય્ટન હોપ ્ટાઉન, 
સતયમેવ હોચસપ્ટલ પાછળ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદrspatelvo@gmail.com

રાડા. જી. જે. મોદી
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૨૬૫૭૯૪૪૭ ૯૪૦૮૧૬૮૧૮૪ એ/૧૩, નારાયણ કોરપલેક્ષ, ગણપત 
કૉલોની, ચસચવલ ગે્ટ નં. ૨ ની સામે, 
્શાહીબાગ, અસારવા, અમદાવાદdr.modi37@gmail.com

રાડા. જે. એસ. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૦૨૬૫-૨૩૫૮૩૭૨ ૯૫૩૭૪૯૧૩૯૫ ૪, રિેમલ પાક્ક સોસાય્ટી, ગોચવંદરાવ 
પાક્કની બાજયુમાં, પાણીગે્ટ દરવાર્ 
બહાર, આજવા રોડ, પાણીગે્ટ, 
વડોદરાjsp1971@gmail.com

રાડા. પી. ટી. કાકરીયા
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૦૨૮૧-૨૭૦૬૦૭૦ ૯૪૨૬૨૫૦૯૦૨ પયુચષ્-૧, શ્ીરામ પાક્ક, કેચનદ્રય 
ચવદ્ાલય પાછળ, કાલાવડ રોડ, 
રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૫ptkakadia@gmail.com

સંયુતિ પશુપાલન ચનયામકશ્ીની કિેરી
પશુજૈચવક સંસ્ા, ગાંધીનગર

રાડા.  કે. એ. વસાવા
સંયયુક્ત પ્શયુપાલન ચનયામક

૧૬૪૬૫ 
૧૬૪૬૪

૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ ઈ.-૪૦૪, ચનમ્ટલ ચસગ્ેિર, નયયુ સીજી 
રોડ, િાંદખેડા, અમદાવાદ

drkiranvasava@gmail.com

રાડા. ટી. વી. ચહ ન્સુ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક

૧૬૪૬૪ ૯૮૭૯૪૬૯૫૫૩ બલૉક નં.  ૨૮૧/૧, ગ- ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગરdrhinsu@gmail.com

રાડા.  એમ. સી. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક

૧૬૪૬૪ ૮૧૪૧૩૬૦૭૭૮ ૧૩, નારાયણ બંગલોઝ, 
ચવ-૨, રિસંગ પા્ટટી પલો્ટ પાસે, ગોતા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧channdrikamukesh@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા.  ચસમિલબહેન એસ. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૧૬૪૬૪ ૯૯૨૪૯૨૯૦૬૩ બી/૧૦૩, ્શયુકાન સકાય, કોબા હાઈવે, 
ગાંધીનગર

રાડા.  ચનલમબહેન એિ. રાિા 
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૧૬૪૬૪ ૯૯૨૫૦૧૨૬૦૨ પલો્ટ નં. ૧૧૪૦/૧, સેક્ટર-૩ડી, 
ગાંધીનગરdrneelrana83@gmail.com

રાડા.  એન. પી. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૧૬૪૬૪ ૯૮૨૫૫૭૫૭૦૮ એ-૧૧, સવપ્નચવલા-૨, પેથાપયુર, 
ગાંધીનગરnilenpatel@gmail.com

રાડા.  મનચપ્રિ એિ. અરોરા
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૧૬૪૬૪ ૮૭૫૮૨૩૮૭૨૭ એ-૧૧, સવપ્નચવલા-૨, પેથાપયુર, 
ગાંધીનગરmanu.arora@rediffmail.com

રાડા.  વચિડાકા આર. િંન્દ્રા
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૧૬૪૬૪ ૯૪૨૭૮૦૧૮૭૦ ૬૦, રિચતક્ષા, કે્શવનગર સોસાય્ટી, 
ગાંધી આશ્મ, પોસ્ટ ઑરફસ, 
અમદાવાદ

શ્ી આર. પી. મકવાિા
મદદની્શ વહીવ્ટી અચધકારી

૧૬૪૬૪ ૯૯૨૫૨૭૭૩૩૬ સી-૨૭૫, ર્સયુદ(સરસવતી)નગર, 
કો.અૉપ.હા. સોસાય્ટી, IOC રોડ 
િાંદખેડા, અમદાવાદ

ચવભાગીય સંયુતિ પશુપાલન ચનયામકશ્ીની કિેરી
અમદાવાદ ચવભાગ, એ-બલલૉક, ત્ીજો માળ, કૃચષભવન, પાલરી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

રાડા.  ચહિા પટેલ
ચનયામક

૨૬૫૭૯૩૩૬ ૯૯૨૪૮૫૫૬૫૯ ૨૧, તયુલસી બંગલો, ્શયુકન મોલની 
સામે, સાયનસ ચસ્ટી રોડ, અમદાવાદrjdahabd@gmail.com

રાડા.  પી. પી. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક

૨૬૫૭૯૩૩૬ ૯૯૯૮૯૯૯૧૨૭ ૧૬/૨, સંગઠન સોસાય્ટી, ઓફ 
ડ્રાઇવ ઇન રોડ, ચહમાલયા મોલ સામે, 
મેમનગર, અમદાવાદ

રાડા.  પ્રદદપ એ. પટેલ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી

૨૬૫૭૯૩૩૬ ૯૯૭૯૯૯૦૫૨૧ બી-૩૪, જયયુચપ્ટર ્ટાવર, ધ ગ્રાંડ 
ભગવતી હો્ટેલની પાછળ, એસ.જી.
હાઈવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ

ગુજરાિ મતસયોદ્ોગ કેચન્દ્રય સહકારી સંસ્ા
સાકાર–૭, એસ-૦૦૨ ્ી એસ-૦૦૪ બેઝમેન્ટ, નહેરૂચબ્રજ કોનડાર, આશ્મ રોર, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
શ્ી એમ. કે. વયાસ
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૨૬૫૮૦૪૮૩
૨૬૫૭૫૨૭૫ (ફે.)

૯૯૦૯૭૫૧૦૦૮ એ-૧૯, દીપમાલા બંગલોઝ, 
કેડીલા ચરિજ, ઘોડાસર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦gujaratfisheries@yahoo.com

શ્ી એમ. એિ. દવે
સીચનયર મેનેજર

૨૬૫૮૦૪૮૩
૨૬૫૭૫૨૭૫ (ફે.)

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૪ એમ-૧, કીતટીધામ સોસાય્ટી, 
વાવોલ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬gujaratfisheries@yahoo.com
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ગુજરાિ રાજય બીજ પ્રમાિન એજન્સી “બીજ પ્રમાિન ભવન”
શયામલ રો-હાઉસ, ચવભાગ-૫ બસ સટેન્ર પાસ,ે ગોકુલ રો-હાઉસ સામ,ે સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. કે. કુરેશી
ચનયામક

૨૬૭૩૪૧૧૬ ૯૮૨૪૦૧૩૭૧૯ ૮, ઝૈનલ પાક્ક, એિ.પી. પેટ્ોલ પંપની 
સામે, જયુહાપયુરા, સરખેજ રોડ, 
અમદાવાદgssca80@gmail.com

શ્ી પી. આર. સોરવરીયા
નાયબ ચનયામક

૨૬૭૩૪૧૧૬ ૯૯૭૪૬૮૫૭૦૬ ઘર નં. ૧૧, ધમ્ટકુંજ સોસાય્ટી, 
મયુચક્તધામ ફલે્ટની સામે, 
જીવનવાડી, ચનકોલ રોડ, 
અમદાવાદ

sodavadiyaparesh@gmail.com

ગુજરાિ ઘેટાં અને ઊન ચવકાસ ચનગમ ચલચમટેર, ગાંધીનગર
શ્ી ભવાનભાઇ જે. ભરવાર
અધયક્ષ 

૩૨૨૧૩, ૫૪૪૬૨ 
૫૪૪૬૩, ૪૬૦૮૩

૨૯૬૫૧ (ફે.)

૯૮૨૫૦૧૫૬૬૬
૯૯૭૮૪૦૭૭૧૧

હો્ટેલ ગોકુલ, ગોતા િોકડી,
એસ. જી. હાઈવે રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

શ્ી અમરશીભાઇ ખાંભલીયા
ઉપાધયક્ષ 

૨૯૬૫૧, ૫૪૪૬૨ 
૫૪૪૬૩, ૪૬૦૮૩

૩૩૩૩૨ (ફે.) 

૯૦૯૯૩૮૯૯૯૯ 
૯૯૭૮૪૦૭૭૧૩ 

એ-૧૨૦૨, મહાવીર હાઇટસ, નયયુ 
કોસાડ રોડ, માધવબાગ સકકૂલની 
બાજયુમા અમરોલી, સયુરત-૩૯૪૧૦૭

રાડા. પોષક પટેલ
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૩૨૨૧૩, ૫૪૪૬૨ 
૫૪૪૬૩ 

૨૯૬૫૧ (ફે.)

૯૮૭૯૦૯૭૫૨૨
૯૯૭૮૪૦૭૪૨૯

બી-૨૦૩, વંદેમાતરમ ગ્રીનસ, 
કલાસાગર મોલની બાજયુમા, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

gswdcgandhinagar@yahoo.com
cmdswc@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એમ. જોધધા
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૪૬૦૮૩, ૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩ 

 ૨૯૬૫૧ (ફે.)
-

-
gswdcgandhinagar@yahoo.com
mgr-acc-gswdc@gujarat.gov.in

શ્ી પી. આર. અચનલકુમાર
વહીવ્ટી ચનયામકના અંગત સચિવ

૩૨૨૧૩ 
૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩ 

૨૯૬૫૧(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૭૧૫ જે-૨/૩૧, ઓમ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વેજલપયુર, અમદાવાદ

ps2mdgswdc@gujarat .gov.in

રાડા. વાય. રી. સોલંકી
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી, રેમ ડેપો, આસેડા

૨૭૪૪-૨૫૩૧૧૫
૨૭૪૪-૨૫૩૦૩૫ 

૯૯૭૮૪૦૭૭૧૬ ડી/૧૦૪, પરમેશ્વર–૩, સયુય્ટન હોમ 
્ટાઉન પાછળ, નયયુ િાંદખેડા,
ગામ-ઝયુંડાલ, ચજ.ગાંધીનગર

rd aseda@yahoo.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. આર. એમ. યાદવ
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક, ભાવનગર 
ઘચનષ્ ઘે્ટાં ચવકાસ ઘ્ટક

૦૨૭૮-૨૨૦૫૪૮૨ 
૨૨૦૧૦૮૮ (્ટે.ફે.)  

૯૯૭૮૪૦૭૭૧૯ સ્ટાફ કવા્ટ્ટસ્ટ હનયુમાન બાગ, 
જસદણ-૩૬૦૦૫૦, ચજ. રાજકો્ટ

isdpbhavangar@gmail.com

રાડા. કે. જી. બ્રહ્મક્ચત્ય
નાયબ પ્શયુપાલન ચનયામક, ભયુજ ઘચનષ્ 
ઘે્ટાં ચવકાસ ઘ્ટક

૦૨૮૩૨-૨૪૪૦૭૬ 
૪૪૦૮૬ (્ટે.ફે.) 

૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯ ૩૭, ્શયુકન ૧૨૧ બંગલોઝ, 
પરેપાડા રોડ, પાલનપયુર–૩૮૫૦૦૧

isdpbhuj@yahoo.com

રાડા. આર. એમ. યાદવ
નાયબ મેનેજર ઉન, ર્મનગર (ઈ.િા.)

૦૨૮૮-૨૭૫૪૪૦૪ ૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭ સ્ટાફ કવા્ટ્ટસ્ટ, હનયુમાન બાગ, 
જસદણ ૩૬૦૦૫૦,
ચજ. રાજકો્ટgusheel2017@gmail.com

રાડા. આર. એમ. યાદવ
પ્શયુચિરકતસા અચધકારી વગ્ટ-૩

૦૨૮૨૧-૨૨૧૨૨૮ 
૦૨૮૨૧-૨૨૧૨૨૮ 

(્ટે.ફે.) 

૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭ સ્ટાફ કવા્ટ્ટસ્ટ, હનયુમાન બાગ,  
જસદણ ૩૬૦૦૫૦, ચજ. રાજકો્ટ

gusheel.jasdan@gmail.com

ગુજરાિ રાજય વેરહાઉચસંગ કલૉપગોરેશન
કમડાયોગી ભવનની સામે, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી મગનલાલ માળી
િેરમેન 

૨૧૦૭૪ 
૨૧૦૭૫ 
૪૨૬૦૬ 
૨૧૦૭૫ર

૯૮૨૫૦૭૧૦૦૨ ૨, માતૃછાયા હો્ટેલ દીપકની પાછળ, 
એરપો્ટ્ટ રોડ, ડીસા, 
ચજ.બનાસકાંઠા

શ્ી સંજય નંદન, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૨૧૦૭૪ 
૨૧૦૭૫

૨૬૪૦૩૦૬૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૬૮૨

૫૦૧, સમપ્ટણ ્ટાવર, ગયુલબાઈ ્ટેકરા, 
અમદાવાદ

શ્ી એમ. જી. દવે
સેક્ે્ટરી/મેનેજર (પો્ટ્ટ) 

૨૧૦૭૪ ૯૪૨૬૩૪૬૪૪૧ આર.એિ/૧, ચનમા્ટણ કોરપલેક્ષ, 
િાણકયપયુરી, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ 

શ્ી વાય. સી. ચરિચશ્ચયન
મેનેજર (સ્ટોરેજ) 

૨૧૦૭૪ ૯૮૨૪૩૨૫૧૮૫ ૩૫, સતયુચત એપા્ટ્ટમેન્ટ, લાલભાઈ 
સેન્ટરની બાજયુમાં, મચણનગર (પૂવ્ટ) 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮

શ્ી એિ. એ. બરરે
ચહસાબી અચધકારી 

૨૧૦૭૪ ૯૪૨૬૫૮૪૭૧૭ ૧૬/૧૩૪, ગવમવેન્ટ કૉલોની, 
સયુખરામનગર, ગોમતીપયુર,  
અમદાવાદ

શ્ી પી. એસ. ઠાકર
મેનેજર (મહેકમ)

૨૧૦૭૪ ૯૪૦૯૨૮૫૩૦૩ પી-૫, રાજદીપ પાક્ક સોસાય્ટી, 
બળીયાકાકા રોડ, મીરા િાર રસતા, 
અમદાવાદ
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ગુજરાિ એગ્રો ઈન્રસરિીઝ કલૉપગોરેશન ચલચમટેર
ગુજરાિ નાગદરક પુરવઠા ચનગમનું વહીવટી સંકુલ, ‘િ’ રોર, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મધુભાઈ શ્ીવાસિવ
િેરમેન

૨૦૫૯૯ 
૪૦૨૦૮

૯૮૭૯૬૧૫૦૦૧ એ/૧૩, રિભાત સોસાય્ટી, 
વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા

શ્ી કે. એસ. રંધાવા
(IFS-APCCF) મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૪૦૨૭૮ ૯૮૨૫૦૦૦૬૯૨ પલો્ટ નં. ૫૬૯/૨, ઈનદ્રોડા પાક્ક 
ગે્ટની સામે, સેક્ટર-૧, 
ગાંધીનગરmd.gaic@gmail.com

શ્ી અભય જૈન
એ.જી.એમ. (M&P&A)

૪૦૨૦૮ ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૪ એિ/૪૧, સે્ટેલાઈ્ટ પાક્ક, સ્ટાર 
બર્રની પાછળ, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદjainabhay7741@gmail.com

શ્ીમિી હેિલબહેન દેસાઈ
એ.જી.એમ. (AS&C)

૪૦૨૦૮ ૯૯૭૮૪૦૫૫૨૨ બી-૭૦૩, વરદાન ્ટાવર, 
રિગચતનગર, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩hetal.cmo@gmail.com

શ્ી જે. એમ. વરમોરા
OSD

૪૦૨૦૮ ૯૭૨૫૦૦૦૫૯૭૯ ડી-૩૦૨, શ્ીફલ હાઈટસ, 
રાધે ચક્સ્ટલની સામે, 
સરદાર િોકની બાજયુમાં, કુડાસણ, 
ચજ.-ગાંધીનગરvarmora503@gmail.com

શ્ી એસ. કે. િૌધરી
D.M. (P&A) (ઈ.િા.)

૪૦૨૦૮ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦ ૯૪૧, ચ્શવ્શચક્ત સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગરskchaudhrigaic@yahoo.com

શ્ી જે. એસ. ગોસાઈ
મેનેજર (જનરલ) (ઈ.િા.)

૪૦૨૦૮ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૬ પલો્ટ નં. ૧૦૨૦/૧, સેક્ટર-૩-ડી, 
ગાંધીનગરgosaijs@yahoo.com

શ્ી જી. પી. સોમાિી
મેનેજર (ફાય.) 

૪૦૨૦૮ ૯૯૨૫૨૦૯૫૮૦ ૭, ગયુતિા કૉલોની, 
રયયુચનચસપલ સકકૂલ પાસે, 
દચક્ષણી મચણનગર, અમદાવાદchaudhrydhiru@yahoo.com

ગુજરાિ રાજય કૃચષ બજાર બોરડા
બલલૉક નંબર-૧૯/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર 

શ્ી મનીષ ભારદ્ાજ, IAS
અધયક્ષ 

૫૪૦૦૫ 
૫૪૦૧૮ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨ ૫૧૯, ક-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

gsamboard2017@gmail.com

શ્ી બી. એમ. જોષી
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૪૦૦૬ 
૫૪૦૧૮ (ફે.)

૯૮૯૮૦૨૭૭૧૫ ૪૨, પારરર્ત હોરસ, રિમયુખનગર 
પાછળ, સરગાસણ સક્કલ નજીક, 
‘ખ’ રોડ, ગાંધીનગરgsamboard2017@gmail.com

શ્ીમિી વીિાબહેન એ. વૈધ
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૪૦૦૭ 
૫૪૦૧૮ (ફે.)

- એ, રિભયુકૃપા ફલેટસ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ

gsamboard2017@gmail.com
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ગૌ સેવા અને ગૌિર ચવકાસ બોરડા                                                                           
બલલૉક નંબર-૭/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એફ. એસ. ઠાકર
સભય સચિવ 

૦૫૬૩૨૮ ૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯ એ-૨, સેં્ટોસા ગ્રીન લેનડ, ભાડજ 
સક્કલની નજીકમાં, એસ.પી. રરંગ રોડ, 
અમદાવાદ

રાડા. પી. પી. પટેલ
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 

૫૬૩૨૭ ૯૯૯૮૯૯૯૧૨૭ ૧૬/૨, સંગઠન સોસાય્ટી, 
ડ્રાઈવ ઈન રોડ, મેમનગર પો.ઓ., 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨

રાડા. પી. કે. મોદી
મદદની્શ પ્શયુપાલન ચનયામક 

૫૬૩૨૭ ૯૪૨૬૩૮૪૨૬૬ પલો્ટ નં. ૭૧૧/૧, સેક્ટર ૪-સી, 
ગાંધીનગર
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ગૃહ ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૨/૧, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી સંગીિા ચસંહ, IAS 
અચધક મયુખય સચિવ (ગૃહ)

૫૦૫૦૫ ૯૯૭૮૪ ૦૬૩૬૯ ક-૨૦૫, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. એમ. ગાંધી
અચધક મયુખય સચિવ(ગૃહ)ના રહસય સચિવ

૫૦૫૦૩ ૯૭૨૭૩૭૬૭૬૨ પલો્ટ નં. ૧૩૭૭/૨, સેક્ટર-૨-બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચત્વેન્દ્ર પનારા
અચધક મયુખય સચિવ(ગૃહ)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૦૫૦૪ ૯૯૨૫૨૭૧૭૬૨ પલો્ટ નં. ૧૫૧૧/૧, 
સેક્ટર-૩-ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી ચનપુિા િોરવિે, IPS
સચિવ (ગૃહ)

૫૦૫૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૩૩૮ બંગલા નં. ૨૭, ડફનાળા, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ

શ્ી અંકુર પટેલ
સચિવ(ગૃહ)ના રહસય સચિવના

૫૦૫૧૩ ૮૫૧૧૮૫૦૩૧૫ પલો્ટ નં. ૧૦૮૯/૨, 
સેક્ટર-૩-ડી, ગાંધીનગર

શ્ી ધમમેશ િોકસી
સચિવ(ગૃહ)ના અંગત મદદની્શ

૫૦૫૧૩ ૯૬૩૮૨૪૦૭૧૮ બલૉક નં. ૧૮૩/એ-૧, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

શ્ી કે. કે. ચનરાલા, IAS
અચધક સચિવ (કાયદો અને વયવસથા)

૫૦૫૧૭ ૯૯૭૮૪૦૮૫૫૧ સી-૯૬, સેક્ટર-૧, એ.્ટી.પી.એલ., 
ચત્મંરદર નજીક, અડાલજ, અમદાવાદ

શ્ી ચમહીર ગાંધી
અચધક સચિવ(કા.વય.)ના અંગત મદદની્શ

૫૦૫૧૮ ૯૯૨૫૪૮૨૮૪૭ પલો્ટ નં. ૧૩૭૭/૨, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચનચખલ ભટ્ટ 
અચધક સચિવ (ક.ગ.)

૫૦૫૨૧ ૨૬૭૬૧૧૬૬
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૯

એફ-૭, ્શાદયુ્ટલ એપા્ટ્ટમેન્ટ, ૧૩૨ 
ફકૂ્ટ રીંગ રોડ, શયામલ િાર રસતા, 
વેજલપયુર, અમદાવાદ

શ્ી દકરીટચસંહ એિ. ગોલ
અચધક સચિવ(ક.ગ.)ના રહસય સચિવ 

૫૦૫૨૨ ૮૧૬૦૦૧૧૯૮૭ પલો્ટ નં.૧૪૭૨/૨, સેક્ટર-૩/સી, 
અંબાજી મંરદરની સામે, ગાંધીનગર

શ્ી ભરિ વૈષિવ
નાયબ સચિવ (બજે્ટ/સંકલન)

૫૦૫૨૭ ૯૯૭૮૪૦૬૩૭૫ પલો્ટ નં.૧૧૬/૧, સેક્ટર-૭/સી, 
સયુચવધા કિેરીની પાછળ, ગાંધીનગર 

શ્ી દકરીટચસંહ એિ. ગોલ
નાયબ સચિવ (બજે્ટ/સંકલન)ના રહસય 
સચિવ 

૫૦૫૨૨ ૮૧૬૦૦૧૧૯૮૭ પલો્ટ નં.૧૪૭૨/૨, સેક્ટર-૩ સી, 
અંબાજી મંરદરની સામે, ગાંધીનગર

શ્ી મહેન્દ્ર આર. સોની
નાયબ સચિવ (તપાસ/જેલ) 

૫૮૫૫૩ ૩૩૬૭૭
૯૯૭૮૪૦૮૫૫૦

પલો્ટ નં. ૧૦૩૭/૨, સેક્ટર-૩ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એિ. ઇ્છાપોરીયા
નાયબ સચિવ(તપાસ)ના અંગત મદદની્શ

૫૮૫૫૪ ૯૫૭૪૪૧૨૫૫૦ બલૉક નં. ૨૮૭/૧, િ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચનકુંજ જાની
નાયબ સચિવ (હોમગાડઝ)

૫૮૩૫૮ ૯૯૭૮૪૦૨૨૧૫ પલો્ટ નં.૨૧૪/૧, સેક્ટર-૬ બી, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી ભાવના રાજપૂિ
નાયબ સચિવ (હોમગાડઝ)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૮૩૫૭ ૯૫૮૬૯૨૪૧૦૪ પલો્ટ નં. ૩૬૯/૧, સેક્ટર-૧૨-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી સમીર જોષી
નાયબ સચિવ (ફરરયાદ અને ન્શાબંધી)

૫૦૫૨૫ ૯૯૭૮૪૦૦૬૩૦ સી-૧, પાશ્વનાથ હેબી્ટે્ટ, પ્ટેલ 
સોસાય્ટી, ગયુલબાઈ ્ટેકરા, પંિવ્ટી, 
અમદાવાદ-૬

શ્ી બી. એિ. ઇ્છાપોરીયા
નાયબ સચિવ (ફરીયાદ અને ન્શાબંધી)ના 
અંગત મદદની્શ

૫૦૫૨૫ ૯૫૭૪૪૧૨૫૫૦ બલૉક નં. ૨૮૭/૧, િ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગર

શ્ી જીગર પટેલ
નાયબ સચિવ (્ટીસીએનડ્ટી/મહેકમ)

૫૦૫૨૩ ૯૮૭૯૩૯૯૯૯૯ ૧, પાક્ક વયયુ ગ્રીન બંગલોઝ, અચવરત 
હાઉસની સામે, સાયનસ ચસ્ટી, 
અમદાવાદ 

સુશ્ી ભાવના રાજપૂિ
નાયબ સચિવ (્ટીસીએનડ્ટી/મહેકમ)ના 
અંગત મદદની્શ

૫૧૦૪૬ ૯૫૮૬૯૨૪૧૦૪ પલો્ટ નં. ૩૬૯/૧, સેક્ટર-૧૨-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી કલપેશભાઈ પટેલ
સી.આઈ.ઓ., ગૃહ ચવભાગ

૫૦૫૩૪ ૯૮૯૮૫૯૯૪૨૬ -

શ્ી રી. એ. શાહ 
ઉપસચિવ (્ટીસીએનડ્ટી/મહેકમ)

૫૦૫૩૯ ૯૯૦૪૦૩૫૨૫૪ બલૉક નં. ૬૫/૨, ઘ-્ટાઈપ,    
સેક્ટર -૨૩, ગાંધીનગર

શ્ી ચવજય બી. બધેકા
ઉપસચિવ (કાયદો અને વયવસથા-૨)

૫૦૫૩૮ ૯૯૭૮૪૦૫૦૬૧ પલો્ટ નં. ૩૦૮/૨, મંગલમૂચત્ટ  પાક્ક, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી પંકજ આર. દવે
ઉપસચિવ (કાયદો અને વયવસથા-૧)

૫૦૫૩૬ ૯૪૨૭૭૧૪૧૨૫ અચવરજ, બલૉક નં.૫૮૯, એક્તા 
કૉલોની, સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

શ્ી સુધીર રાવલ
ઉપસચિવ (માનવ અચધકાર)

૫૦૫૧૦
 

૮૧૪૦૭૬૧૬૧૨ પલો્ટ નં. ૮૪૭/૧, સેક્ટર-૭-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી પુષપક એિ. ગાંધી 
ઉપસચિવ (ફોરેનસ્ટ)

૫૦૫૩૫ ૯૮૨૪૨૧૪૦૪૬ પલો્ટ નં. ૭૦૮/૨, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી પુષપક એિ. ગાંધી 
ઉપસચિવ (બજે્ટ/સંકલન) (ઈ.િા.)

૫૦૫૩૫ ૯૮૨૪૨૧૪૦૪૬ પલો્ટ નં. ૭૦૮/૨, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચહિેશકુમાર એસ. અચમન
ઉપસચિવ (ફરરયાદ/ન્શાબંધી) (ઈ.િા.)

૫૭૮૧૫ ૯૯૭૮૪૦૨૫૦૨ પલો્ટ નં.૧૪૪૨/૧, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચમિ સી. રાવલ
ઉપસચિવ (કમ્ટિારીગણ) (ઈ.િા.)

૫૦૫૩૭ ૯૯૭૮૪૦૧૧૫૬ -

સુશ્ી હંસા ધારવીયા
ઉપસચિવ (હોમગાડઝ) (ઈ.િા.)

૫૪૭૩૪ ૬૩૫૭૧૪૯૭૫૨ -

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર

શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
અ શ્ી એ. બી. ગોસાઇ ૫૦૫૪૨
બ શ્ી અમીત સી. રાવલ ૫૦૫૪૩
બ શ્ી ઋચતવજ સોનગરા ૫૦૫૪૪
બીએમ સયુશ્ી ઉચમ્ટલા ઝણકા્ટ ૫૧૭૮૪
સી શ્ી ગરૌરવ વસાવા ૫૦૫૭૨
સીઆર-બી શ્ી ચવરલ દયુબલ ૫૭૦૦૭
ડ શ્ી રૂદ્રદતિચસંહ વાઘેલા ૫૦૫૪૭
ઇ.૧ સયુશ્ી અચનતા ગોસવામી ૫૪૬૯૩
ફ સયુશ્ી હંસાબેન ધારવીયા ૫૪૭૩૪
ફ.૧ શ્ીમતી અરદચત પંડયા ૫૦૫૫૪
ફ.૨ શ્ીમતી હેતલ જી. િરૌહાણ ૫૦૫૫૫
ગ શ્ી પંકજ ચત્વેદી ૫૦૫૫૬
ગ સયુશ્ી જહાનવી પંડ્ા ૫૮૨૭૪
હ સયુશ્ી ચપનલ સોજીત્ા ૫૦૫૫૯
માનવ અચધકાર સયુશ્ી ધારા રિહ્ભટ્ટ ૫૭૧૫૬
જ શ્ીમતી કે. વી.રાણા ૫૦૫૬૦

ક (સથાચનક મહેકમ) શ્ી હેમંત શ્ીમાળી (ઈ.િા.) ૫૦૫૬૧ 
૫૦૫૫૧

લ શ્ી નરેનદ્ર વસાવા ૫૦૫૬૩
મ સયુશ્ી એકતા લાડાણી ૫૦૫૬૪
ન શ્ી ચહતે્શ એસ. અમીન ૫૦૫૬૫
પ (સંકલન) શ્ી મયયુર દાતણીયા ૫૦૫૬૬
ર (બજે્ટ) શ્ી અતયુલ વખારીયા ૫૪૭૩૬
ચવ્શેિ-૧ શ્ી ધમવે્શ પરમાર ૫૦૫૬૮
ચવ્શેિ-૨ સયુશ્ી અંરકતા ્શાહ ૫૦૫૬૯
ચવ્શેિ-૩ શ્ી કમલે્શ ધરમદાસાણી ૫૦૫૭૦
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ચવ્શેિ-૪ શ્ી ચનયત પ્ટેલ ૫૦૫૧૮
ચવ્શેિ-૫ સયુશ્ી ખયાચત સખરેલીયા ૫૪૬૬૯
્ટ સયુશ્ી અંરકતા મોદી ૫૦૫૭૩
સપે્શીયલ ્ટીમ સયુશ્ી હંસા ધારચવયા ૫૦૫૪૫
વ શ્ી હેમંત શ્ીમાળી ૫૦૫૭૫
ઝ સયુશ્ી રૂકસાના સંધી ૫૦૫૭૬
આઈ્ટી શ્ી સતકાર દેસાઈ ૫૦૫૩૩
રોકડ શ્ી એમ. એમ. ર્ની ૫૦૫૭૭
રચજસટ્ી શ્ી ચવજયચસંહ વાઘેલા (ઈ.િા.) ૫૦૫૦૦

કંટ્ોલ રૂમ શ્ી રિચવણ દેવૈયા (ઈ.િા.)
૫૨૯૫૭
૫૨૯૫૮

૫૨૦૭૫ (ફે.)
 ગુજરાિ િકેદારી આયોગ

સેકટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી સંગીિા ચસંહ, IAS
તકેદારી આયયુક્ત (ઈ.િા.)

૫૬૯૦૩ 
રર૪ર૬ 
૫૬૯૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૬૯ ક-૨૦૫, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

commi-vigilance @gujarat.gov.in

શ્ી સી. એમ. નાયર
તકેદારી આયયુક્તના અગ્ર રહસય સચિવ

૨૨૪૨૬ 
૫૬૯૦૧

૯૮૨૪૧૯૯૩૦૬ પલો્ટ-૧૩૦૩/૧, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. બી. ગોહીલ
તકેદારી આયયુક્તના અંગત મદદની્શ

૨૨૪૨૬ 
૫૬૯૦૧

૯૪૨૭૬૦૪૫૩૮ પલો્ટ નં. ૨૬૬/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. જી. દેસાઈ
સચિવ

૫૬૯૦૦ 
૫૬૯૦૪

૯૯૭૮૪૪૪૯૫૧ પલો્ટ નં. ૬૮૦/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

          secyvc@gujarat.gov.in 
શ્ી બી. એન. બોિાિર
સચિવના રહસય સચિવ

૫૬૯૦૪ ૯૪ર૭૬૪૦૮૧૮ પલો્ટ નં. ૧૫૧ર/૧, સેક્ટર-૨/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. એમ. પટેલ
મયુખય ઇજનેર 

૫૬૯૧૦ 
૫૬૯૦૭

૯૬૮૭૦૩૯૧૭૨ જી-૧૬૦/૩, સરકારી મકાન, 
્શોચપંગ સેન્ટર પાછળ, સેક્ટર-૧૯,  
ગાંધીનગરcevc@gujarat. gov.in

શ્ી એન. બી. ગોચહલ
મયુખય ઇજનેરના રહસય સચિવ

૫૬૯૦૭ ૯૪૨૭૬૦૪૫૩૮ પલો્ટ નં. ૨૬૬/૧, સેક્ટર-૪-એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એન. પટેલ
નાયબ સચિવ (તપાસ-૧)

૫૬૯૦૨ ૯૯૭૮૪૦૭૯૮૯ પલો્ટ નં. ૫૮૬/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરdsi1vc@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. આર. પરમાર
નાયબ સચિવના અંગત મદદની્શ

૫૬૯૦૭ ૯૬૦૧૯૯૧૦૧૨ પલો્ટ નં. ૧૭૩/૧, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. એ. રાઠોર
અધીક્ષક ઇજનેર (ચસચવલ) 

૫૭૭૨૮ ૯૮૨૫૮૧૩૯૩૧ બલૉક નં. ૨૮૪/૨, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

exen1vc@gujarat. gov.in
શ્ી આર. બી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (યાંચત્ક)

૫૬૯૧૧ ૨૬૭૩૪૧૩૧ 
૯૯૭૮૪૦૮૫૩૬

૮, મયયુરપંખ સોસાય્ટી, સે્ટેલાઇ્ટ 
રોડ, અમદાવાદ-૧૫

cio-vc@gujarat. gov.in

શ્ી વી. બી. પાવાગઢી
અધીક્ષક ઇજનેર (ચસચવલ) 

૫૪૯૬૯ ૯૮૭૯૫૫૩૬૨૨ બલૉક નં. ૨૮૫/૬, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

શ્ી એ. એમ. કિસાગરા
નાયબ સચિવ (મહેકમ) 

૫૬૯૧૩ ૯૯૨૫૬૩૨૪૧૮ બી-૫૦૧, દેવનંદન સચમ્ટ, 
સરગાસણ િોકડી, રિમયુખનગર રોડ, 
ગાંધીનગરusevc@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આર. મોમીન
ઉપસચિવ (તપાસ) 

૫૬૯૦૫ ૯૪૨૭૪૦૮૮૮૩ પલો્ટ નં. ૨૪૨/૨, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર

શ્ી એસ. પી. ઉપાધયાય
કાય્ટપાલક ઇજનેર(ચસચવલ)
(પી.વી.આઇ.)

૫૬૯૨૦ ૯૭૨૬૪૪૨૨૨ સી-૧/૩૨, ચતમચણ કોરપલેક્ષ, આર.સી. 
્ટેક ્ચનકલ સકકૂલ નજીક, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદ

શ્ી રી. વી. ફરીયા
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર (ચસચવલ) 
(પીવીઆઇ)

૫૭૪૦૦ ૨૭૫૫૮૯૭૪ 
૯૯૦૯૫૧૦૮૭૫

૩૨/એ, િાંપાનેર સોસાય્ટી, 
આશ્મ રોડ, વાડજ, 
અમદાવાદ-૧૩

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર 
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

એ શ્ી વી. પી. િો્ટચલયા (ઈ.િા.) ૫૪૯૭૧
બી શ્ી કે. એલ. ઝાલા ૫૪૯૮૫
સી શ્ી એ. બી. ્શાહ ૫૪૯૮૬
ડી શ્ી એસ. વી. નાયી ૫૪૯૮૭
ઇ શ્ી એસ. વી. નાયી (ઈ.િા.) ૫૪૯૮૮
એફ શ્ી વી. પી. િો્ટચલયા ૫૪૯૮૯
જી શ્ી ડી. કે. પરમાર ૫૪૯૮૪
રોકડ શ્ી આર. આઇ. ભટ્ટ, ચહસાબની્શ ૫૬૯૨૧

નોંધણી શ્ી આર. વી. આહીર, સં્શોધન મદદની્શ 
(ઈ.િા.) રચજસટ્ી ્શાખાના વડા ૫૪૯૭૨

રીસેપ્શન - ૫૬૯૧૮
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 પોલીસ મહાચનદેશક અને મુખય પોલીસ અચધકારીશ્ીની કિેરી
૧ લો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આશીષ ભાટીયા, IPS
પોલીસ મહાચનદે્શક અને મયુખય પોલીસ 
અચધકારી

૫૪૨૦૧
૫૯૯૮૯ (પી.એ)

૨૯૭૦૧૧૪૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૫

૨૬, ઓરફસસ્ટ બંગલોઝ, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ

dgp-gs@gujarat.gov.in

શ્ી બ્રજેશ કુમાર ઝા, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક (વહીવ્ટ)

૫૪૨૧૧
૫૩૨૧૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૬ર૯૮ ૪૦૪, ઇ-૨બલૉક, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
આઇ.ડી.બી.આઇ. બેંકની બાજયુમાં, 
ગયુલાબાઇ ્ટેકરા, અમદાવાદ

adgp-admin@gujarat.gov.in

શ્ી નરચસમહા કોમાર, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક        
(કાયદો અને વયવસથા) (ઈ.િા.)

૫૪૨૨૧
૫૪૨૨૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૫  ફલે્ટ નં. ૫૦૨, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
ગયુલબાઇ ્ટેકરા, 
અમદાવાદ

adgp-lo@gujarat.gov.in

શ્ી બ્રજેશ કુમાર ઝા, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક (તપાસ) 
(ઈ.િા.)

૫૪૨૭૧
૫૪૨૭૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૬ર૯૮ ૪૦૪, ઇ-૨-બલૉક, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
આઇ.ડી.બી.આઇ. બેંકની બાજયુમાં, 
ગયુલાબાઇ ્ટેકરા, અમદાવાદadgp-admin@gujarat.gov.in

શ્ી વી. કે. મલ્લ, IPS
પોલીસ મહાચનદે્શક (પોલીસ સયુધારણા)

૫૪૩૨૨ 
૫૪૨૭૬ (પી.એ)

૨૯૭૦૬૩૯૧ 
૯૯૭૮૪૦૬૨૬૯

બંગલા નં. ૨૮, આઇ.પી.એસ. 
બંગલો, ડફનાળા, 
અમદાવાદadgp-prm@gujarat.gov.in

શ્ી કે. કે. ઓઝા, IPS
પોલીસ મહાચનદે્શક
(SC/ST/WS/HR)

૫૪૨૫૧ 
૫૯૯૮૩ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૬૦૨૦ એ/૪, સયુય્ટવં્શ એપા્ટ્ટમેન્ટ,
ઈશ્વર ભવનની સામે, 
નવરંગપયુરા, 
અમદાવાદspligp-ws@gujarat.gov.in

રાડા. નીરજા ગોટરુ, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક 
(સ્ટે્ટ મોની્ટરરંગ સેલ) (ઈ.િા.)

૫૪૨૯૩ ૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩ 
૪૬૫૨૧

બંગલા નં. ક/૪૩, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

adgp-smc@gujarat.gov.in

શ્ી નરચસમહા કોમાર, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક 
(કાયદો અને વયવસથા)

૫૪૨૯૩ ૯૯૭૮૪૦૬૦૯૫ ફલે્ટ નં. ૫૦૨, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
ગયુલબાઇ ્ટેકરા, અમદાવાદ

igp-lno@gujarat.gov.in

શ્ી વી. િંદ્રશેખર, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક (P&M)

૫૪૨૫૨ (પી.એ) ૯૯૭૮૪૦૨૪૭૧ એ-૫૦૨, છડાવાડ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ

spligp-pm@gujarat.gov.in

શ્ી જી. જી. જસાિી, IPS
સ્ટાફ ઓરફસર અને પોલીસ અધીક્ષક 

૫૪૩૧૭
૫૯૯૯૦ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૪૬ ૫૮,  માણેકબાગ સોસાય્ટી, 
સરૌરભ નેહરૂનગર, 
અમદાવાદ

spso-dgp@gujarat.gov.in
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પોલીસ મહાચનદેશકશ્ી, સી.આઈ.રી. રિાઇમ (રિાઇમ અને રેલવેઝ)
િો્ો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ટી. એસ. ચબષ્ટ, IPS
પોલીસ મહાચનદે્શક

૫૪૪૦૧
૫૪૪૦૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૬૧૧૮ ૧૬, જજીસ બંગલોઝ, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

adgp-crime@gujarat.gov.in

શ્ી અચનલ પ્ર્મ, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક       
(મચહલા સેલ)

૫૪૪૩૧ ૦૭૯-૨૬૯૩૦૫૧૪ 
૯૯૭૮૪૦૫૨૫૭

સી-૨, ધનંજય ્ટાવર,આનંદનગર 
રોડ,૧૦૦ ફકૂ્ટ રોડ, સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદigp-womencell@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જી. ચત્વેદી, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક (ક્ાઇમ-૧)

૫૪૪૨૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૧ એ-૭૦૧, ચક્ષના ્ટાવર, કાનજી 
મહારાજ કો.ઓ.સો.લી, વેજલપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧

શ્ી એ. જી. િૌહાિ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક (ક્ાઇમ-૨)

૫૯૪૧૯
૫૯૪૧૮ (પી.એ.)

૯૯૭૮૪૦૨૮૧૫ ૯, અચનકેત બંગલોઝ, સોલા 
ભાગવત ચવદ્ાપીઠ રોડ, સૂયા્ટય પાસે, 
અમદાવાદ

શ્ી કે. એન. રામોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક (ક્ાઇમ-૪)

૫૭૬૮૩
૫૪૩૮૭ (પી.એ.)

૯૯૭૮૪૦૨૨૮૭ આર-૧૦૦૧, ઇસકોન પલે્ટેચનયમ 
બોપલ આમરલી ક્ોસ રોડ, બોપલ, 
અમદાવાદrajeshgps30@gmail.com

શ્ી એ. જી. િૌહાિ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક (રેલવેઝ)

૫૪૩૮૧ ૯૯૭૮૪૦૨૮૧૫ ૯, અચનકેત બંગલોઝ, સોલા 
ભાગવત ચવદ્ાપીઠ રોડ, સૂયા્ટય પાસે, 
અમદાવાદ

શ્ી સૌરભ િોલંબીયા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (સાઈબર-સેલ) (ઈ.િા.)

૫૯૪૦૮ ૯૯૭૮૪૦૫૮૫૬ બંગલા નં.ઇ. કયયુ-૦૨, ગયુજરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર 

શ્ી સૌરભ િોલંબીયા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (ક્ાઈમ અને વહીવ્ટ) 

૫૯૪૦૮
૫૭૧૩૩ (પી.એ) 

૯૯૭૮૪૦૫૮૫૬ બંગલા નં.ઇ. કયયુ-૦૨, ગયુજરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર 

રાડા. જી. એ. પંડ્ા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (આ.ગયુ.ચન)

૫૮૧૪૬ ૯૯૭૮૪૦૮૭૧૮ ૧૧-સેન્ટોસા ગ્રીનસ, ખારેજ ગામ, 
એસ.જી. હાઈવે, તા.ચજ. ગાંધીનગર sp-woc-crimew@gujarat.gov.in

શ્ી પદરચક્િા રાઠોર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (પચશ્વમ રેલવે, કોઠી, 
વડોદરા) (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૪૧૭૩૦૦
૪૧૭૨૦૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૦૪૭ ૮૦૨, આય્ટવ્રત હાઇટસ 
રત્નાકર પા્ટ્ટ-૪ની બાજયુમાં, 
પલક એવનયયુ પાસે, જોધપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫sp-wr-vad@gujarat.gov.in

શ્ી પદરચક્િા રાઠોર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (પચશ્વમ રેલવે, કોઠી, 
અમદાવાદ) (ઈ.િા.)

૫૨૩૩૦૪
૫૦૩૩૧૭ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૯ ૮૦૨, આય્ટવ્રત હાઇટસ 
રત્નાકર પા્ટ્ટ-૪ની બાજયુમાં, 
પલક એવનયયુ પાસે, જોધપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫polstn-spwr-gnr@gujarat.gov.in
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 પોલીસ મહાચનદેશકશ્ી, સી.આઈ.રી. (આઈ.બી.)
બીજો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અનુપચસંહ ગેહલોિ, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૫૪૩૦૨ 
૫૭૮૨૪ 

૫૪૩૦૧ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૨૯૯ જી.ઇ.બી.ગેસ્ટ હાઉસ, ગાંધીનગર

inte@gujarat.gov.in

શ્ી વાબાંગ જામીર, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક (ઇન્ટે-૧)

૫૯૯૭૦
૫૪૩૨૧ (પી.એ)

૬૫૫૭૧૪૭૭૧૯ બંગલા નં. ૩, ગયુજરાત પોલીસ 
અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર

wabangj@gamil.com

શ્ી ચહમાંશુ સોલંકી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૫૪૩૦૮
૬૦૭૯૩ (પી.એ) 

૨૯૭૦૨૮૫૫ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૭

પલો્ટ નં. ૬૮/૨,
સેક્ટર-૩એ, ગાંધીનગર

dcic-ib-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી યુવરાજચસંહ જારેજા
પોલીસ અધીક્ષક

૫૪૪૩૯
૫૪૩૧૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૫ બંગલા નં. ૪૩, રાધે હોરસ, 
કુડાસણ,  ગાંધીનગર

શ્ી ચવશાલકુમાર બી. વાઘેલા, IPS
ડી.સી.આઇ (એ. & ્ટી.)

૫૫૬૨૬ ૯૯૦૯૭૧૭૧૭૨ બલૉક નં. ૫૨૬/૪, ગ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગરvishalvaghela.1978@gmail.com

શ્ી ભગીર્ ટી. ગઢવી
ડી.સી.આઇ. (એસ)

૫૪૩૧૪ ૮૯૮૦૦૪૯૪૮૦ ૮૦૪/ઇ-૧, સમપ્ટણ ફલે્ટ, 
ગયુલબાઇ ્ટેકરા, અમદાવાદdycommi-cidib-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી જયરાજચસંહ વી. વાળા
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર સી.આઇ.ડી. (ઇન્ટે), 
વડોદરા રીજીયન, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૧૪૧૮૨ 
૨૪૧૪૧૮૨(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૪૨૭ ઇ-૧, ૫૦૧, જયયુડીયલ ઓરફસર 
કૉલોની ગોત્ી તળાવ પાસે, 
વડોદરા ્શહેર dycomm-int-vad@gujarat.gov.in

શ્ી ઉમેશકુમાર આર. પટેલ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર સી.આઇ.ડી. (ઇન્ટે), 
સયુરત રીજીયન, સયુરત

૦૨૬૧-૨૬૫૨૭૪૮ 
૨૬૫૨૭૩૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૪૯૧ બી-૩૦૧, ્શાચલગ્રામ હાઇટસ, 
કેનાલ રોડ, અલથાણ, 
સયુરતdcp-int-sur@gujarat.gov.in

 અચધક પોલીસ મહાચનદેશકશ્ી, એ.ટી.એસ.                                 
ચનરમા યુચનવચસડાટી પાસે, એસ.જી.હાઈવે, છારોરી, અમદાવાદ

શ્ી અચમિ ચવશ્વકમાડા, IPS 
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક (ઈ.િા.)

૦૨૭૧૭-૨૪૧૦૦૩
૨૪૧૧૫૦

૨૪૧૧૫૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨ ૧૦૦૧, ૧૦મો માળ, 
બલૉક નં. એ, આ્શાવારી ્ટાવર, 
ફંચડ્રપચલક પાક્કની પાછળ, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ-૧૫ 

akumarsurollia@gmail.gov.in

શ્ી અચમિ ચવશ્વકમાડા, IPS 
પોલીસ મહાચનરીક્ષક (ઓપરે્શન) (ઈ.િા.)

૦૨૭૧૭-૨૪૧૦૦૪ ૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨ ૧૦૦૧, ૧૦મો માળ, 
બલૉક નં. એ, આ્શાવારી ્ટાવર, 
ફંચડ્રપચલક પાક્કની પાછળ, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ-૧૫ akumarsurollia@gmail.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચહમાંશુ શુક્લા, IPS 
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૭૧૭-૨૪૧૨૧૫ ૨૨૮૬૬૦૨૨
૯૯૭૮૪૦૬૧૯૯

બી-૨૦૧, ઇ-૨૦, આઇપીએસ 
કવા્ટ્ટસ, એપોલો હોચસપ્ટલની 
બાજયુમાં, છડાવાડ, 
એલીસચરિજ-અમદાવાદhimanshu.crime@gmail. com

શ્ી દદપેન ભદ્રન, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (ઈ.િા.)

૦૨૭૧૭-૨૪૧૧૦૯ ૯૯૭૮૪૦૬૨૯૨ એ-૩૦૧ ઓરફસસ્ટ ફલે્ટ, છડાવાડ 
પોલીસ લાઇન, એલીસચરિજ, 
માણેકબાગ હૉલ પાસે, અમદાવાદspigp-ats-ahd@gujarat.gov.in

 અચધક પોલીસ મહાચનદેશકશ્ી, િાલીમ
છઠ્ઠો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

શ્ી ચવકાસ સહાય, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક (તાલીમ)

૫૯૪૪૮ 
૫૩૯૧૮(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૨૧૧ 
૦૭૯-૨૨૮૬૪૫૩૩ 

બંગલા નં. ૨૨ સીચનયર ઓરફસસ્ટ 
કૉલોની, ડફનાળા, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદadgp-trg-@gujarat.gov.in

આિાયડાશ્ી, પોલીસ િાલીમ મહાચવદ્ાલય
બીલખા રોર, જુનાગઢ

શ્ી બી. આર. પારંોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૮૫-૨૬૫૧૦૭૬ 
૨૬૫૫૯૦૧ 

૨૬૫૧૩૯૮ (ફે.)

૨૬૫૧૨૦૪
૯૯૭૮૪૦૭૮૩૮

કરૌમયુદી ચવહાર બંગલોઝ ્ટાઉન હોલની 
સામે, ચવવેકાનંદ સકકૂલ રોડ, જયુનાગઢ

ptc-jun-jun@gujarat.gov.in

 આિાયડાશ્ી, પોલીસ િાલીમ શાળા, લાલબાગ, વરોદરા
શ્ી એમ. એસ. ભાભોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૬૫-૨૪૩૩૫૦૦ ૯૯૭૮૪૦૨૯૪૪ ૪૨૧, વૈકુંઠ-૧, વાઘોડીયા રોડ, 
વડોદરાprincipalpts@gujarat.gov.in

 આિાયડાશ્ી રાજય અનામિ પોલીસ િાલીમ કેન્દ્ર (િોકી સોરઠ), જુનાગઢ
શ્ી બી. આર. પારંોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૨૬૮૮૧૫૦ 
૨૬૮૮૧૫૧

૦૨૮૫-૨૬૮૮૧૬૬ 
૨૬૫૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૭૮૩૮

આિાય્ટશ્ી એસઆરપી ્ટેનીગ િોકી 
(સોરઠ)નો બંગલો ગીરી ચવહાર 
બગલાની પાછળ અધયાપ્ન મંદીર પાસે, 
જયુનાગઢsrptc-jetpur-raj@gujarat.gov.in

 પોલીસ મહાચનરીક્ક અને આિાયડાશ્ી
ગુજરાિ પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર

શ્ી એન. એન. િૌધરી, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૨૯૨૮૯૬૧૨
૯૨૮૯૬૧૪ (ફે.)

૯૯૭૮૯૮૮૯૯૯ ગયુજરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ, 
ગાંધીનગર

karai@gujarat.gov.in

 આિાયડાશ્ી, ખલાલ કમાન્રો રિેચનંગ સેન્ટર, કઠલાલ, ખેરા
શ્ી જી. એલ. ચસંઘલ, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

- ૯૯૭૮૪૦૬૯૯૧ લેન નં.૨૧, પલો્ટ નં. ૪૯૯, 
સતયાગ્રહ છાવણી, સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ

ctckhalal@gujarat.gov.in
glsinghal65@gmail.com
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અચધક પોલીસ મહાચનદેશકશ્ી, હચ્યારી એકમો
છઠ્ઠો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગુજરાિ રાજય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પ્રફુલ્લા કુમાર રોશન, IPS
 અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક (ઈ.િા.)

૫૪૪૪૧
૫૪૪૪૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૦૦૬ રેસકોસ રોડ, બંગલા નં. ૫, 
ફનવડ્ટની સામે, 
રાજકો્ટ

adgp-au@gujarat.gov.in

શ્ી ચપયુષ પટેલ, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૫૪૪૧૪ (પી.એ) ૯૯૭૮૪૦૭૬૭૫
૯૮૨૫૨૩૯૬૬૦
૨૬૪૦૨૨૦૦

એલ-૯૦૨, ઇસકોંપલે્ટીનમ, 
બોપલ રીંગરોડ, બોપલ, 
અમદાવાદ

igp-augnr@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રફુલ્લા કુમાર રોશન, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૮૧-૪૫૫૧૫૪૫
૦૨૮૧-૨૪૭૭૬૬૬

૯૯૭૮૪૦૫૦૦૬ રેસકોસ રોડ, બંગલા નં ૫,  
ફનવડ્ટની સામે, રાજકો્ટ

શ્ી એમ. કે. નાયબ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક, 
પોલીસ ભવન, વડોદરા.

૦૨૬૫-૨૪૫૮૩૮૩ ૯૯૭૮૪૦૨૨૨૧ એસ.આર.પી.ગૃપ-૧, 
લાલબાગ, નવયયુગ બંગલો, 
વડોદરાdig-au-vad@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. રી. જાની, IPS
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧, 
લાલબાગ, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૩૧૫૫૧ ૯૯૭૮૪૦૫૮૪૭ ઇ-૧/૧, ડી-મા્ટ્ટ સામે, 
રા.અ.પો.દળ, જૂથ-૧, 
લાલબાગ, 
વડોદરાcdt-au-vad@gujarat.gov.in

શ્ી જી. જી. જસાિી, IPS
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨, 
સૈજપયુર-બોઘા, અમદાવાદ (ઈ.િા.)

૨૨૮૨૩૫૯૭
૨૨૮૨૦૬૩૮

૨૨૮૨૨૦૧૬ (ફે.)

૬૩૫૭૧૪૭૭૨૫ ૫૮, માણેકબાગ સોસાય્ટી, 
સરૌરભ નેહરૂનગર, 
અમદાવાદ

srpdiv2-amdavad-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એલ. રાખરા
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળજૂથ -૩, મડાણા, 
પાલનપયુર (ઈ.િા.)

૦૨૭૪૨-૨૮૩૩૭૬ 
૨૩૮૩૬૫૬(ફે.)

૨૮૩૬૬૧ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૯૬

રા.અ.પો.દળ જૂથ -૩,  
મડાણા

cmdr-gr3-ban@gujarat.gov.in

શ્ી મચનષ ચસંઘ, IPS
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ
જૂથ -૪, પાવડી, દાહોદ

૦૨૬૭૩-૨૪૮૮૯૯
૨૨૧૨૫૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૨૮                                 સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૪, 
પાવડી, દાહોદ, મયુ. (દાહોદ-લીમડી 
હાઈવે) તા.ર્લોદ, ચજ.દાહોદ

co-grp4-pavdi@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એમ. કિઝરીયા
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૫, ગોધરા

૦૨૬૭૨-૨૬૧૫૬૯ ૯૯૭૮૪૦૫૩૨૮ બંગલા નં.ઇ/૨-૧, 
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૫, 
ગોધરાcdt-au-godhra@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. એમ. જારેજા
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૬,  મયુડે્ટી,  
ઇડર, સાબરકાંઠા (ઈ.િા.)

૦૨૭૭૮-૨૬૧૧૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૨૯ બંગલા નં.ઇ૧-૦૧, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૬, મયુડે્ટી, સાબરકાંઠા

comdt-gr6-sab@gujarat.gov.in

શ્ી વી. આર. યાદવ
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૭, કપડવંજ 
રોડ, નરડયાદ (ઈ.િા.)

૦૨૬૮-૨૫૫૧૦૩૩
૨૫૫૦૧૬૪ (ફે.)

૨૫૫૦૧૯૮
૯૯૭૮૪૦૫૩૨૯

ઇ-૧, સેનાપચત બંગલો, રા.અ.પો.
દળ જૂથ-૭, નડીયાદ

tp-nadiad-khe@gujarat.gov.in

રાડા. જે. એમ. િાવરા  
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૮, ગોંડલ.

૦૨૮૨૫-૨૨૧૭૨૦
૨૨૧૨૩૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૦ રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૮, ગોંડલ, રાજકો્ટ

tp-gondal-raj@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. રી. જાની, IPS
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૯, મકરપયુરા, 
વડોદરા

૦૨૬૫-૨૬૩૭૧૦૦
૨૬૩૭૨૦૦

૨૬૪૩૦૨૨ (ફે.)

૨૪૧૭૫૩૭
૯૯૭૮૪૦૫૮૪૭

રા.અ.પો.દળ, જૂથ-૧, 
લાલબાગ, 
વડોદરા

cmdr-gr9-vad@gujarat.gov.in
rsyadavips88@gmail.com

સુશ્ી હેિલ સી પટેલ, 
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૦,  
રૂપનગર વાલીયા, ભરૂિ

૭૨૦૩૮૬૦૩૨૧ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૬ ઓરફસર કલબ, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૦, રૂપનગર વાલીયા,
ભરૂિtp-gr10-val-bha@gujarat.gov.in

સુશ્ી હેિલ સી પટેલ, 
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૧, વાવ, 
કામરેજ, સયુરત (ઈ.િા.)

૦૨૬૨૧-૨૫૧૧૪૭
૨૫૧૧૪૮ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૬ ઓરફસર કલબ, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૦, રૂપનગર વાલીયા,
ભરૂિcmdr-gr11-sur@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એમ. જારેજા 
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૨,  
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

૧૧૦૪૮
૧૦૯૨૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૪ ૫૨૨/૩, ગ-્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

cmdr-gr12gnr@gujarat.gov.in

સુશ્ી ફાલગુની આર. પટેલ
સેનાપચત, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧3, ઘં્ટેશ્વર, 
રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૪૮૮૮૩૨
૨૪૮૮૫૮૮ (ફે.)

૦૨૮૧-૨૪૮૮૬૨૪
૯૯૭૮૪૦૯૦૦૧

રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧, ઘં્ટેશ્વર, રાજકો્ટ

cmdr-gr13-raj@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એસ. યાદવ, IPS
સેનાપતી રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૪, કલગામ, વલસાડ

૦૨૬૦-૨૯૯૨૬૭૨
૨૩૩૦૧૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૧ બંગલા નં. ૧૭, નારગોલ હોલીડે 
હોમરી સો્ટ્ટ, ચક્કે્ટ ગ્રાઉનડની સામે, 
બંદર રોડ, ઉમરગામ, વલસાડsrp14-val@gujarat.gov.in

શ્ી બી. સી. દેસાઇ
સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૫, ઓ.એન.જી.સી, મહેસાણા

૦૨૭૬૨-૨૨૫૦૬૧
૨૩૩૦૧૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૭ ડી બલૉક, ઓ.એન.જી.સી. કૉલોની, 
મહેસાણા

srpf-meh@gujarat.gov.in

સુશ્ી સુધા પાન્રેય, IPS
સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૬, ક્છ (ભયુજ ), પીન-૩૬૦૦૨૫

૦૨૮૩૭-૨૯૬૩૦૦
૨૨૪૩૩૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૧૮૩૧ બંગલા નં. ઇ-૧/૦૧, એસ.આર.પી. 
ગૃપ-૧૬, ભિાઉ

srpf16-bhachau-kut@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. એ. ચનનામા, IPS
સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૭, િેલા, 
ર્મનગર, પીન-૩૬૧૦૧૨

૦૨૮૮-૨૭૭૨૨૫૦
૨૭૭૨૨૫૧(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૨૩
૯૪૨૬૨૨૩૦૦૬

ઇ-કે્ટેગરી, ક્ા્ટ્ટસ્ટ 
રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૭, િેલા, 
ર્મનગર

pa-cmdr-gr17-jam@gujarat.guj.in

શ્ી ચિરાગ પટેલ
સેનાપતી,  રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૮, કેવડીયા 
કૉલોની, રાજપીપળા, નમ્ટદા 
પીન-૩૯૩૧૪૫ (ઈ.િા.)

૦૨૬૪૦-૨૩૩૦૧૮
૨૩૩૦૧૭
૨૩૨૦૨૧

૯૯૨૪૫૪૬૦૦૪
૯૧૦૬૭૨૮૫૬૬

ઓરફસર ક્બ, જૂથ-૧૮, નમ્ટદા 
બ્ટાલીયન, કેવડીયા કૉલોની, 
નમ્ટદા

sp-dem-nand@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. પાંરે, IPS
સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨૦, 
સાણંદ-ચવરમગામ હાઇ-વે, હાંસલપયુર, 
ચવરમગામ, અમદાવાદ પીન-૩૮૨૧૫૦

૦૨૭૧૫-૨૩૫૩૦૩
૦૨૭૧૫-૨૩૫૩૦૪

૯૯૭૮૪૦૮૭૧૪ ૧૬-સાકાર કાઉનસીંલ સોલા ગામ, 
બોપલજી-અમદાવાદ

co-gr20-vgm@gujarat.gov.in
srpfgroup20@gmail.com

શ્ી જે. એમ. િાવરા 
સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨૧,
બેડી-ર્મનગર પીન-૩૬૧૦૦૯ (ઈ.િા.)

૦૨૮૮-૨૫૫૦૨૦૦ ૯૯૭૮૪૦૫૩૩૦ રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨૧, બેડી, 
ર્મનગર

પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, િકચનકી સેવાઓ
સાિમો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

રાડા. શમશેર ચસંઘ, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક

૫૯૯૯૨
૫૪૩૯૯ (ફે.)

૨૬૪૦૨૨૨૦૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૩

ઇ-૨ બંગલા નં-૨, ડફનાળા, 
અમદાવાદ

adgp-comm@gujarat.gov.in

શ્ી ચનરજ બરગુજર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક, વાયરલેસ

૫૯૯૯૨
૫૪૩૯૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૩૩૦૦ ૫, કો.ઓ.હાઉચસંગ સોસાય્ટી, 
કુડાસણ રોડ,  કુડાસણ, ગાંધીનગર

pa-adgp@gujarat.gov.in

અચધક પોલીસ મહાચનદેશકશ્ી, એસ.સી.આર.બી
પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

રાડા. શમશેર ચસંઘ, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક

૫૯૯૯૨
૫૪૩૯૯ (ફે.)

૨૬૪૦૨૨૨૦૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૩

ઇ-૨, બંગલા નં. ૨, ડફનાળા, 
અમદાવાદ

adgp-comm@gujarat.gov.in

રાડા. અિડાના ચશવહરે, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૫૪૪૧૯
૩૦૫૩૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૮૫૭ ક-૪૫, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

cc-scrb@gujarat.gov.in

શ્ી આર. ટી. સુસરા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૫૪૪૧૭
૩૦૫૩૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૮૬૬ ઘ-૨૬૮/૧, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

cc-scrb@gujarat.gov.in
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 પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, ગાંધીનગર ચવભાગ
સેકટર-૨૭, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અભય િુરાસમા, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૬૦૧૭૧
૬૧૭૨૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨ -

igp-range-gnr@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, સેકટર-૨૭, ગાંધીનગર
શ્ી મયુર િાવરા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૧૦૯૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૦ ખ-૩૬, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

પોલીસ અધીક્કશ્ી, રાજમહેલ રોર, પોલીસ હેરક્ાટડાર, મહેસાિા 
શ્ી પા્ડારાજચસંહ એન. 
ગોચહલ, IPS 
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૬૨-૨૨૦૧૨૩ ૨૨૨૧૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૬

એસ.પી. બંગલોઝ, રાજમહેલ રોડ, 
પોલીસ હેડકવા્ટ્ટર, મહેસાણા

dsp-meh@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, ચહંમિનગર-સાબરકાઠંા                                  
િાંદ નગર, પરબારા, સાબરકાંઠા-૩૮૩૦૦૧

શ્ી િૈિન્ય મંરચલક, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૭૨-૨૪૭૩૩૩ ૯૯૭૮૪૦૫૦૮૧ માં બંગલોઝ, ખેડતચસયા રોડ, 
મયુ. બલોિપયુર, તા.-ચહમંતનગર 

sp-sab@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, અરવલ્લી                                                 
ચજલ્લા સેવા સદન પાસે, શામળાજી રોર, મોરાસા, અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫

શ્ી સંજય ખરાિ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૭૪-૨૪૦૧૦૦
૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૧૯

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૮ સરકારી આવાસ ખ ્ટાઈપ, બંગલો 
નં.૩, અચધકારીશ્ીના ચનવાસસથાન, 
ડયુંગરવાડા બાયપાસ રોડ, મોડાસા, 
ચજ.અરવલ્ી-૩૮૩૩૧૫ sp-arv@gujarat.gov.in

પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, અમદાવાદ ચવભાગ
દદવય ભાસકર પ્રેસની સામે, મકરબા, અમદાવાદ

શ્ી કે. જી. ભાટી, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૨૬૮૯૦૯૩૧
ર૬૮૯૧૧૪૩ 

(પી.એ.) 

૯૯૭૮૪-૦૫૮૪૫ આયં એપા્ટ્ટમેન્ટ, એલ ડી. 
એનજીનીયરીગ કૉલેજ પાછળ 
કા્શીરામ હોલની ગલીમાં, 
આંબાવાડી, પાજરાપોળ, નવરંગપયુરા, 
અમદાવાદspigp-ahd@gujarat.gov.in



ગૃહ વિભાગ
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પોલીસ અધીક્કશ્ી, અમદાવાદ ગ્રામય
દદવયભાસકર પ્રેસની સામે, એસ.જી.હાઈવે, મકરબા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવરેન્દ્રચસંહ યાદવ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૨૬૮૯૦૪૪૦ ૯૯૭૮૪૦૬૩૪૨ આઇપીએસ કવા્ટ્ટસ ઇ-ર૦/૩૦૨ 
છડાવાડ , િોકી પાસે એલીસચરિજ, 
અમદાવાદsp-ahd@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, ખેરા-નદરયાદ                                             
રેલવે ઓવરચબ્રજ પાસે, આશ્મ રોર, નરીયાદ-ખેરા

શ્ી દદવય ચમશ્ા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૨૫૫૦૨૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૨ એસ.પી. બંગલોઝ, જવાહરનગર 
પોલીસ િોકી, કપડવંજ રોડ, 
નડીયાદsp-khe@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, આિંદ
સોજીત્ા રોર, બોરસદ િોકરી, આિંદ-૩૮૮૦૦૧

શ્ી અજીિ રાજયાિ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૯૨-૨૬૦૦૨૭ ૨૬૨૧૩૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૪

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો, ચજલ્ા 
સેવા સદન સામે, બોરસદ િોકડી 
પાસે, આણંદsp-and@gujarat.gov.in

 પોલીસ કચમશનરશ્ી, અમદાવાદ શહેર
શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી સંજય શ્ીવાસિવ, IPS
પોલીસ કચમ્શનર

૨૫૬૩૩૬૩૬ 
(પીએ)

૨૬૪૨૬૬૫૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

બંગલા નં. ૧, નયયુ મેન્ટલ કોન્ટર, 
FSL િાર રસતા પાસે, મેઘાણીનગર, 
અમદાવાદ cp-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી અચમિ ચવશ્વકમાડા, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર, (ક્ાઇમ) 
રાયખંડ, અમદાવાદ

૨૫૩૯૮૮૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨ ૧૦૦૧, ૧૦મો માળ, બલૉક નં. એ, 
આ્શાવારી ્ટાવર, ફંચડ્રપચલક પાક્કની 
પાછળ, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ-૧૫ adcp-trafic-ahd@gujarat.gov.in 

jcp-crime-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રેમવીર ચસંહ, IPS
અચધક પોલીસ કચમ્શનર (ખાસ્શાખા) 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૫૬૩૩૯૩૯ ૨૬૪૦૦૫૯૦
૯૯૭૮૪૦૨૧૧૮

એ-૪૦૧, પોલીસ ઓરફસસ્ટ ફલે્ટ, 
છડાવાડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ 

spe-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી અજયકુમાર િૌધરી, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર (વહીવ્ટ)
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૫૬૩૩૫૩૫ 
(પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૭ જી-૨૦૦૨, ્શાયોના પયુષપ 
રેચસડનસી, જનતાનગર, રેલવે ક્ોચસંગ 
પાસે, ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ acp-admin-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. વી. અસારી, IPS
એડી. પોલીસ કચમ્શનર (સેક્ટર-૧)
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૫૬૩૩૭૩૭ ૯૯૭૮૪૦૨૮૯૧ સેક્ટર-૯, ગ-૨૨, ગાંધીનગર

acp-s1-ahd@gujarat.gov.in



ગૃહ વિભાગ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અજયકુમાર િૌધરી, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર (HQ) 
્શાહીબાગ, હેડક્ા્ટ્ટર અમદાવાદ
(ઈ.િા.) 

૨૫૬૩૩૧૩૧ ૯૯૭૮૪૦૫૮૨૭ જી-૨૦૦૨, ્શાયોના પયુષપ 
રેચસડનસી, જનતાનગર, રેલવે ક્ોચસંગ 
પાસે, ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ 

acp1-hq-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી ગૌિમ પરમાર, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર (સેક્ટર-૨)
ખોખરા ચરિજ પાસ,ે દેડકી ગાડ્ટન, 
અમદાવાદ

૨૫૪૬૨૨૩૨
૨૫૪૬૨૧૬૧ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૮૭૨ બંગલા નં. ૯, ્શરદ સોસાય્ટી, 
રાણીપ, અમદાવાદ ્શહેર 

rsr-s2-ahd@gujarat.guj.com

શ્ી એમ. એ. િાવરા, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર (ટ્ારફક)

૨૫૬૩૩૨૩૨ ૯૯૭૮૪૦૬૯૯૯ સેક્ટર-૯, બંગલા નં. ૫૧, 
એરફોસ્ટની બાજયુમાં, ગાંધીનગર

-
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ટ્ારફક) પૂવ્ટ

૨૨૧૧૦૯૮૭ ૯૯૭૮૪૦૭૨૫૫ -
dcp-traffic-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી િેજસ કુમાર વી. પટેલ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર ટ્ારફક 
(પચશ્વમ) મીઠાખળી છ રસતા, 
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ (ઈ.િા.)

- ૭૫૬૭૭૦૨૧૯૩ ૧૦૮, માધવ હોરસ ડયુપલેક્ષ, વસત્ાલ, 
અમદાવાદ

શ્ી િેજસ કુમાર વી. પટેલ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર  
(ટ્ારફક વહીવ્ટ) 

૨૬૫૬૧૫૯૧ ૭૫૬૭૭૦૨૧૯૩ ૧૦૮, માધવ હોરસ ડયુપલેક્ષ, વસત્ાલ, 
અમદાવાદ

tejaspatel25@yahoo.co.in

શ્ી દદપન ભદ્રન, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર(ક્ાઇમ) 
ગાયકવાડ હવેલી, અમદાવાદ

૨૫૩૨૦૬૬૪
૨૫૩૯૮૮૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૯૨ 
૨૯૨૯૭૩૧૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૯૨

સી-૪, સતયમ ફલે્ટ, એલીસચરિજ, 
અમદાવાદ 

dcp-crime-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી અચમિ વસાવા
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર,  
(સાયબર ક્ાઇમ) (બંગલા ન.ં૧૫) 
ડફનાળા-્શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૨૮૬૧૯૧૭ ૯૯૭૮૪૦૭૨૭૧ રૂમ નં. ૩૦૨, બલૉક-બી, આઈ.પી.
એસ.લાઈન, છડાવાડ, પરીમલ 
ગાડ્ટન, અમદાવાદ ્શહેરdcp-cybercrime-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી મુકેશ પટેલ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (SOG)
જયુહાપયુરા, ચવ્શાલા સક્કલ પાસે, સરખેજ 
રોડ, અમદાવાદ

૨૬૮૨૦૮૯૦ ૯૯૦૯૯૨૯૯૮૬ બી/૬, અક્ષર બંગલોઝ, રીલાયનસ 
સક્કલની બાજયુમાં, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

dcpsog-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી હષડાદ પટેલ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (કનટ્ોલ)
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૫૬૨૬૬૮૨ ૯૯૭૮૪૦૫૦૯૩ સી-૩૭, ્શાંચતચનકેતન સોસાય્ટી, 
સરદાર િોક, કૃષણનગર, અમદાવાદ acp_vijaypatel@yahoo.cm
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. શ્ી રવીન્દ્ર પટેલ, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર, (ઝોન-૧) 
નવરંગપયુરા પોલીસ સ્ટે્શન, અમદાવાદ

૨૬૪૬૩૭૦૮ ૯૯૭૮૪૦૫૦૬૨ એ-૨૦૨, આઇ.પી.એસ. કવા્ટ્ટસ્ટ, 
છડાવાડ, આંબાવાડી, એલીસચરિજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬dcp-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી ચવજય પટેલ, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર, (ઝોન-૨) 
૩જો માળ, કારંજ ભવન, લાલ 
દરવાર્, અમદાવાદ

૨૫૫૦૬૫૪૫ ૯૯૭૮૪૦૬૨૯૯ ૦૯-સાકાર બંગલોઝ, બરોડા 
એકસરિેસ હાઈવેની સામે,  
સી.્ટી.એમ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬

શ્ી મકરદ િૌહાિ, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૩) 
જયુના ્શેર કો્ટડા ચબચલડંગ, અમદાવાદ

૨૨૧૧૪૪૨૬ - એ-૨૭, ઉચમયા ધામ સોસાય્ટી, 
હાંસોલ, અમદાવાદ

શ્ી રાજેશ ગઢીયા, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર, (ઝોન-૪) 
્શાહીબાગ પોલીસ સ્ટે્શન, ્શાહીબાગ 
અંડર ચરિજ પાસ,ે અમદાવાદ

૨૨૮૬૨૬૮૮
૨૨૮૧૫૩૯૫

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૦ એ-૧૧, ઉચમયા બંગલોઝ, ઈચનદરા 
ચરિજ પાસે, આશ્ય બંગલો પાછળ, 
ભદ્રેશ્વર, સરદારનગર, અમદાવાદ 

dcp4-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી અિલ તયાગી, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર, (ઝોન-૫) 
કાલયુપયુર, અમદાવાદ

૨૨૭૭૩૪૫૩ ૯૯૭૮૪૦૮૨૪૬ આએ.પી.એસ. ક્ા્ટ્ટર નં બી/૪૦૨, 
છાડાવાડ, અમદાવાદ 

dcp5-ahd @gujarat.gov.in

શ્ી એ. એમ. મુનીયા, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર, (ઝોન-૬) 
દેડકી ગાડ્ટન, કાંકરીયા, અમદાવાદ

૨૫૪૫૦૩૬૬ ૯૯૭૮૪૦૬૦૯૨ રૂમ નં બી-૧૦૧, ઇ-૧-૨૦-
આઇપીએસ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, આંબાવાડી 
અમદાવાદ ્શહેર dcp6-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રેમસુખ દેલુ, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૭) 
સે્ટેલાઇ્ટ પોલીસ સ્ટે્શન, 
રામદેવનગર, સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ

૨૬૮૬૧૮૩૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૯૨ એ-૪૦૨, છડાવાડ આઇ.પી.એસ. 
ક્ા્ટ્ટસ્ટ, અમદાવાદ ્શહેર

dcpzone7- ahd@gujarat.gov.in

પોલીસ કચમશનરશ્ી, વરોદરા શહેર
વરોદરા

શ્ી આર. બી. બ્રહ્મભટ્ટ, IPS
પોલીસ કચમ્શનર

૦૨૬૨-૨૪૩૧૪૧૪
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૦૨૬૫ ૨૩૨૨૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૨૯૯

કચમ્શનર બંગલોઝ, આર.સી.દતિ રોડ 
અલકાપયુરી, વડોદરા ્શહેર

cp-vad@gujarat.gov.in

શ્ી ચિરાગ કોરરીયા, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર

૦૨૬૫-૪૧૪૯૯૬ 
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૨૪૨૫૬૨૨ 
૯૯૭૮૪૦૫૮૪૫

નીલગીરી બંગલો, અલકાપયુરી, 
વડોદરા

jcb-vad@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એ. મુનીયા, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (HQ & 
ADMN) 

૨૪૩૧૭૧૭ 
૨૪૨૭૪૭૭ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૬ રૂમ નં.૧૭, સકકી્ટ હાઉસ, આર.સી.
દતિ રોડ, અલકાપયુરી, વડોદરા ્શહેર

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દદપક કુમાર મેઘાિી, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૧)

૨૪૩૨૪૨૪ 
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૪ ૦૦૩ એશ્વય્ટ ફલે્ટ, પહેલા માળે, 
સી-૧ ્ટાવર, આઈનોક્ષ ચસનેમા રોડ, 
આમ્કુંજ, વડોદરા ્શહેરdcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

શ્ી સંદદપ િૌધરી, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૨)

૨૪૩૨૬૨૬ 
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૮૬૬ સરકારી બંગલોઝ નં. ૩ એસ.આર.
પી, ગૃપ-૯ પાસે, મકરપયુરા,  
વડોદરા ્શહેરdcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

રાડા. શ્ી કરનરાજ વાધેલા, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૩) 
સવાચમનારાયણ મંરદર વાડી, વડોદરા

૨૬૬૫૫૦૨ 
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૯૭૬ કોરાલગ્રીન િોથા માળે એશ્વ્રય્ટ સામે, 
ઈલોરા પાક્ક, વડોદરા ્શહેર

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

શ્ી લખધીરચસંહ ઝાલા, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૪) 

૨૪૨૦૦૦૬
૨૫૬૧૩૧૦

૯૯૭૮૪૦૮૯૫૦ નં. એ-૧-૫૬, બંગલોઝ, િોથા માળે 
તક્ષ ગેલેક્ષી મોલ પાસે આજવા/
વાઘોડીયા હાઈવે, એલ.એન.્ટી. ની 
બાજયુમાં, વડોદરા ્શહેરdcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

શ્ી જયદીપચસંહ જારેજા
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ક્ાઇમ) 

૨૪૧૦૮૩૩
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૩ નં. ૨૪, સપયુનવીલા બંગલોઝ 
અરૂણોદય સક્કલ પાસે, અલકાપયુરી 
વડોદરા ્શહેરdcp-crime-vad@gujarat.gov.in

શ્ી એન્રુઝસ મેકવાન
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર  (ટ્ારફક) 

૦૨૬૫ ૨૪૧૧૧૩૪ 
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

- સતયમેવ ફલે્ટ, જજીસ બંગલોઝ, 
ઈ-્ટાવર, ૮માં માળે, 
બલૉક નં. ૮૦૨, ગોત્ી તળાવની 
બાજયુમાં વડોદરા ્શહેર

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

 પોલીસ કચમશનરશ્ી, રાજકોટ શહેર
રેસકોસડા સામે, પંિાયિ િોક, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

શ્ી મનોજ અગ્રવાલ, IPS
પોલીસ કચમ્શનર

૦૨૮૧-૨૪૫૯૮૮૮ ૨૪૫૦૮૮૮ 
૯૯૭૮૪૦૬૫૯૭

બંગલોઝ નં.૧, રેસકોસ્ટ રીંગરોડ, 
રાજકો્ટ

cp-raj@gujarat.gov.in

શ્ી ખુરશીદ અહેમદ, IPS
IGP (એડમીન/ટ્ારફક અને ક્ાઇમ)

- ૯૯૭૮૪૦૫૭૬૭ બંગલોઝ નં. ૨-એ, રેસકોસ્ટ રીંગરોડ, 
રાજકો્ટ

શ્ી પ્રચવિ કુમાર, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૧)

૦૨૮૧-૨૪૭૪૪૯૭ ૯૯૭૮૪૦૬૩૩૯ -

શ્ી મનોહરચસંહ જારેજા
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૨)

૨૪૫૭૪૧૬ (પી.એ.) ૨૪૫૫૮૫૫ 
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૪

-
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પોલીસ કચમશનરશ્ી, સુરિ શહેર
અઠવા લાઈન, ચજલ્લા સેવા સદન-૨ સામે, રુમસ રોર, સુરિ-૩૯૫૦૦૧

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અજય કુમાર  િોમર, IPS
પોલીસ કચમ્શનર

૦૨૬૧-૨૨૪૪૪૪૦ ૨૯૬૬૬૬૫
૯૯૭૮૪૦૫૮૫૮

પોલીસ કચમ્શનર બંગલો,  અઠવા 
લાઇન, સયુરત-૩૯૫૦૦૧ 

cr-cp-sur@gujarat.gov.in       
cp-sur@gujarat.gov.in

શ્ી શરદ ચસંઘલ, IPS
અચધક પોલીસ કચમ્શનર         
(ટ્ારફક & ક્ાઇમ) 

૨૬૫૦૦૩૭
૨૨૪૧૩૦૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૩૨ બી-૭૦૨, ઓમરાજ રેસીડેનસી, વેસયુ, 
સયુરત ્શહેર

Addcptraff-sur@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એલ. માલ, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર (સેક્ટર-૧)

૨૨૪૪૪૪૬
૨૨૪૧૩૦૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૨૨૫૦૫ ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં. ૦૧, 
પોલીસ ભવન પાછળ, અઠવા 
લાઇન, સયુરત ્શહેર-૩૯૫૦૦૧ acp-r1-sur@gujaear.gov.in

શ્ી એિ. આર. મલુીયાિા, IPS
સંયયુક્ત પોલીસ કચમ્શનર (સેક્ટર-૨)

૨૨૪૪૪૪૭
૨૨૪૧૩૦૪ (ફે.)

૭૦૬૯૦૫૨૭૭૫ ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં.૩, પોલીસ 
પરેડની સામે, અઠવા લાઇન, સયુરત 
્શહેર 

acp-r2-sur@gujarat.gov.in

શ્ી રાહુલ પટેલ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ક્ાઇમ)    
િોક બઝાર, સયુરત.

૨૪૩૭૫૭૭ ૯૯૭૮૪૦૫૬૨૨ ડી/૧૨૦૧, બેલાકાસા, ભીમરાડ, 
સયુરત ્શહેર

dcp-crime-sur@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રશાંિ એ. સુમબે, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ટ્ારફક)

૨૬૫૨૨૪૦ ૯૦૯૯૯૧૫૫૭૮ બંગલા નં. ૬, પોલીસ ઓરફસસ્ટ, 
અઠવા લાઇનસ, સયુરત-૩૯૫૦૦૧ 

dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in

શ્ીમિી સરોજકુમારી, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (HQ) 

૨૬૬૨૪૦૦ ૯૯૭૮૪૦૮૨૮૮ ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં.૦૨, પોલીસ 
ભવન પાછળ, અઠવા લાઇન, 
સયુરત ્શહેર-૩૯૫૦૦૧ dcp-hq-sur@gujarat.gov.in

શ્ી જશુભાઇ એન. દેસાઇ
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ચવિે્શ ્શાખા)

૨૬૫૨૨૭૦ ૭૦૬૯૦૫૨૭૬૮ સી/૪૦૨, ૪ થો માળ, યયુચનયન 
રેસીડેનસી, ઉધના મગદલ્ા રોડ, 
વેસયુ, સયુરત ્શહેરspecial-cp-sur@gujawrat.gov.in

શ્ી એસ. વી. પરમાર, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૧) 
વરાછા, સયુરત.

૨૫૫૪૭૬૦ ૯૯૭૮૪૦૬૦૯૬ નમ્ટદા બંગલો, કલાસીક હો્ટેલની 
ગલીમા, અઠવા લાઇન, સયુરત ્શહેર

dcp-z1-sur@gujarat.gov.in

શ્ી ભાવના આર. પટેલ, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૨)

૨૨૧૪૧૦૨ ૯૯૭૮૪૦૫૫૭૬ ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં.૦૫, પોલીસ 
ભવન પાછળ, અઠવા લાઇન, 
સયુરત ્શહેર-૩૯૫૦૦૧ dcpzone3suratcity@gmail.com 

dcp-north-sur@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

સુશ્ી ચવધી િૌધરી, IPS
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૩)

૦૨૬૧-૨૪૪૪૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૫૨ ઇ-૧/૦૬, બંગલાનં. ૪, 
પોલીસ ઓરફસસ્ટ બંગલોઝ, 
અઠવા લાઇનસ, સયુરત-૩૯૫૦૦૧ dcp-z2-sur@gujarat.gov.in

સુશ્ી પન્ના મોમાયા
નાયબ પોલીસ કચમ્શનર (ઝોન-૪)

૨૭૩૪૧૦૩ ૯૯૭૮૪૦૬૦૯૭ તાપી બંગલો, કલાસીક હો્ટેલની 
પાસે, સયુરત ્શહેરdcp-z4-sur@gujarat.gov.in

 પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, વરોદરા ચવભાગ
 કોઠી ચબચલરંગ, રાવપુરા, માંરવી, વરોદરા

શ્ી હદરકૃષિ પટેલ, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૬૫-૨૪૩૨૪૦૦ ૦૨૬૫-૩૫૩૮૯૯
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૫

ચવશ્વરામ  બંગલો નં.ર, 
અલકાપયુરી, આર.સી. દતિ રોડ,  
વડોદરાsplg-vad@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, છોટાઉદેપુર 
ઓલર પેલેસ, છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૬૫

શ્ી ધમમેન્દ્ર શમાડા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૬૯-૩૩૦૭૭
૨૩૩૧૦૩ (ફે.)

૦૨૬૬૯-૯૬૧૦૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭

પંિવ્ટી બંગલોઝ, 
શ્ીજી સોસાય્ટીની સામે 
છો્ટાઉદેપયુર

sp-cpr-@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, ભરૂિ
ચસચવલ લાઈન, કાલી િલાવરીસ બંબાખાના, ભરૂિ

શ્ી રાજેન્દ્રચસંહ િુરાસમા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૪૨-૨૨૩૬૩૩ ૨૨૩૩૩૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૬

એસ.પી.બંગલોઝ, ચસચવલ લાઇન, 
કાલી તલવાડી, ભરૂિ

cor-police-bha@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, વરોદરા ગ્રામય, કોઠી ચબચલરંગ, વરોદરા
રાડા. સુધીર દેસાઇ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૫-૨૪૨૩૭૭૭ 
૨૪૩૨૬૦૪ (ફે.)

 ૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪ એ-અભયોદય બંગલો, 
પોલીસ ટ્ેચનંગ સકકૂલ કરપાઉનડ, 
લાલબાગ, વડોદરા

sp-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, નમડાદા, રાજપીપળા-નમડાદા 
કલેકટર કિેરી નજીક, રાજપીપળા-નમડાદા-૩૯૩૧૪૫

શ્ી ચહમકર ચસંઘ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૬ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો, 
રાજપીપળા, નમ્ટદા

sp-nar@gujarat.gov.in
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નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, પંિમહાલ-ગોધરા ચવભાગ                   
ગોંદરા, ગીિાનગર, ગોધરા

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. એસ. ભરારા, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૬૭૨-૨૪૫૫૦૪૬ ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૩ 
૬૩૫૭૧૪૭૭૧૮

સેનાપચત બંગલો, રા.અ.પો.દળ  
જૂથ -૫, ગોધરા

digp-godhara-pan@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, દાહોદ, શેઠશ્ી ગીરધરલાલ માગડા, દાહોદ
શ્ી ચહિેષ જોયસર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૭૩-૨૨૨૩૦૦ ૨૨૩૩૦૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૮

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો, 
ચવશ્ામ ગૃહની પાસે, દાહોદ

sp-dah@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, પંિમહાલ-ગોધરા                                 
ગીિાનગર, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧

રાડા. લીના પાટીલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૧૨ 
૨૪૨૨૦૦

૨૪૨૬૨૯ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૭ 

એસ.પી.બંગલો, ચસચવલ લાઇન રોડ, 
્શરૌય્ટ સક્કલ, ગોધરા

sp-pan@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, મચહસાગર, લુિાવારા                                 
મહચષડા અરચવંદ, સોસાયટી, લુિાવારા-૩૮૯૨૩૦

શ્ી આર. પી. બારોટ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૦૧ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦ 

ચજલ્ા સેવા સદન, કલેક્ટરશ્ીની 
કિેરી પાસે, મચહસાગર, લયુણાવાડા

sp-lunav-mahi@gujarat.gov.in

 પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, સુરિ ચવભાગ, આઠવા લાઈન્સ, સુરિ
રાડા. એસ. પી. રાજકુમાર, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૬૧-૨૬૬૮૬૬૬ ૦૨૬૧-૨૬૬૬૭૭૭ 
૯૯૭૮૪૦૭૯૯૮

પોલીસ મહાચનરીક્ષક બંગલો, 
ક્ાસીક સેસ્ટોરન્ટની ગલીમાં, 
અઠવા લાઇનસ, સયુરતcompcell-igp-sur@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, રાંગ-આહવા                                          
પોલીસ ભવન મેઈન રોર, આહવા-રાંગ

શ્ી રચવન્દ્રચસંહ જારેજા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૮ ૨૨૦૨૧૯ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૨૧

એસ.પી. બંગલોઝ, 
આહ્ા-ડાગ

sp-dan@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, નવસારી                                               
પોલીસ ભવન, લુિસી કુઈ પાસે, સબ-જેલ, ગિદેવી રોર, નવસારી

શ્ી ઋચષકેશ બી. ઉપાધયય, 
IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૩૭-૨૪૫૩૩૪ ૦૨૬૩૭-૨૪૪૩૩૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૫

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો, 
ઇરીગે્શન કૉલોની, પારસી 
હોચસપ્ટલની બાજયુમાં, ગણદેવી રોડ, 
નવસારી- ૩૯૬૪૪૫
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 પોલીસ અધીક્કશ્ી, સુરિ ગ્રામય, સુરિ                                    
અઠવા લાઈન્સ, પ્રા્ડાના સંઘ ભદ્રાશ્મ, સુરિ-૩૯૫૦૦૭

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી ઉષા રારા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૨૬૫૧૮૩૧ 
૨૬૫૧૮૩૪ (ફે.)

 ૨૬૬૫૬૬૬ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૨

એસ.પી.બંગલો, ક્ાચસક હો્ટેલની 
ગલીમા, અઠવાલાઇન, સયુરત

sp-sur@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, િાપી
શ્ીમિી સુજાિા મજમુદાર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૭૦૦ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૨૨ 
૯૯૭૮૪૦૫૪૮૮ 
૮૭૫૮૧૭૭૯૯૯

બંગલા નં. ૧, સરકારી પરરિદ, 
ચજલ્ા સેવા સદન, પાનવાડી, તાપી

sp-tapi-@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, વલસાર                                                
ધરમપુર રોર, વલસાર-૩૬૯૦૦૧

શ્ી રાજદદપચસંહ ઝાલા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૩૨-૨૫૪૩૨૨ 
૦૨૬૩૨-૨૪૮૦૫૩ 

૨૫૩૦૯૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૫

એસ.પી.બંગલો, તીથલ રોડ, 
વલસાડ

sp-val@gujarat.gov.in

 નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી
રાજકોટ ચવભાગ, રાજકોટ

શ્ી સંદીપચસંહ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૮૧-૨૪૭૭૫૧૧ 
૨૪૭૪૩૪૧ (ફે.) 

૦૨૮૧-૨૪૭૭૫૨૨ 
૯૯૭૮૪૦૮૭૦૫

બંગલા નં ૭, રેસકોસ્ટ રોડ,
ફનવલડ્ટ સામે, રાજકો્ટ

spigp-raj@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, સુરેન્દ્રનગર
પોલીસ હેરક્ાટડાર, સરદાર સોસાયટીની પાસે, સુરેન્દ્રનગર

શ્ી મહેન્દ્ર બગદરયા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૦૦ ૦૨૭૫૨-૨૮૫૦૫૧ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૩

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો, 
જવાહર પરેડ ગ્રાઉનડની સામે, 
સયુરેનદ્રનગરsp-srn@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, રાજકોટ ગ્રામય 
ગીરનાર ચસનેમા સામે, કોઠારીયા મેઈન રોર, રાજકોટ

શ્ી બલરામ મીિા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૧-૨૪૩૩૪૪૪ 
૨૪૭૬૦૫૨ (ફે.)

૨૮૧-૨૪૭૭૩૩૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૦

રેસકોસ્ટ બંગલા નં. ૨,  
રેસકોસ્ટ રીંગ રોડ,  
રાજકો્ટsp-raj-ruraj@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, મોરબી                                                  
વાવરી રોર, િંદ્રનગર, સરદારનગર, મોરબી

શ્ી એસ. આર. ઓરેદરા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૦
૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૫ પોલીસ અચધશ્કશ્ીનયું આવાસ નં.૨, 
મોરબી તાલયુકા પોલીસ કેરપસ, 
ન્ટરાજ ફા્ટકની બાજયુમાં, મોરબી-૨sp-jam@gujarat.gov.in
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 પોલીસ અધીક્કશ્ી, જામનગર
પોલીસ ભવન, આયુવમેદદક હોચસપટલની સામે, જામનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી શ્વેિા શ્ીમાળી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૮-૨૬૬૫૧૫૨ ૨૫૫૫૮૬૮ 
૯૯૭૮૪૦૫૬૩૯

ડી.એસ.પી. બંગલો, 
તીન બતિી પાસે, 
ર્મનગરsp-jam@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, દેવભૂચમ-દ્ારકા                                        
આકાશગંગા એપાટડામેન્ટ, દગલાવા, ખંભાળીયા, દેવભૂચમ-દ્ારકા-૩૬૧૩૦૫ 

શ્ી સુચનલ જોષી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૩૩-૨૩૩૨૨૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૬ બંગલા નં. ૨, સલાયા ખંભાળીયા 
રોડ, હિ્ટદપયુર, ખંભાળીયાsp-jam-dbdwarka@gujarat.gov.in

 નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, જૂનાગઢ ચવભાગ, જૂનાગઢ
રામચવલાસ, ગીરી ચવહાર, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

શ્ી મચનન્દર પ્રિાપચસંહ પવાર, 
IPS  
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૮૫-૨૬૫૦૪૦૧ 
૨૬૫૦૦૦૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૨૪૨૧ 
૯૯૨૪૦૨૧૬૯૬ 

ગીરી ચવહાર, ચબલખા રોડ, 
જયુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

spigp-jun@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, જૂનાગઢ
સરદાર બાગ, શશીકુંજ પાસે, જૂનાગઢ

શ્ી રચવ િેજા વાસમશેટ્ટી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૫-૨૬૩૫૬૩૩ ૦૨૮૫-૨૬૫૫૬૪૪ 
૯૯૭૮૪૦૫૨૫૦

‘‘ચવદ્ાચવહાર’’, દાતાર મંઝીલ પાસે, 
બીલખા રોડ, જયુનાગઢ

sp-jun-@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, ગીર-સોમના્, વેરાવળ, ગીર-સોમના્
શ્ી રાહુલ ચત્પાઠી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૭૬-૨૨૨૨૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૪ સરકારી બંગલા નં. ૫, 
િોપા્ટી ઉપર, વેરાવળ

sp-gir@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, પોરબંદર
ન્યુ ફૂવારા પાસે, વરીયા રોર, ખીજારી પલોટ, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫

શ્ી આર. એમ. સૈની, IPS 
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૬-૨૨૧૧૨૨૨ 
૨૨૪૩૦૧૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૯ ભોજેશ્વર પલો્ટ ઓરફસર, 
બંગલો, ઈ-૧ ્ટાઈપ

sp-por@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી, ભાવનગર ચવભાગ, ભાવનગર
શ્ી અશોકકુમાર યાદવ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૭૮-૨૫૧૬૮૧૦ ૨૫૭૨૮૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૩૬૮

પલો્ટ નં ૪૦૧, ‘સત બંગલો’ 
્શેરી  નં. ૦૪, ચવજયરાજ નગર, 
ભાવનગરdigp-range-bav@gujarat.gov.in
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 પોલીસ અધીક્કશ્ી, ભાવનગર નવાપરા, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જયપાલચસંહ રાઠોર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૮-૨૫૨૦૦૫૦ ૦૨૭૮-૨૫૬૩૩૩૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૭

એસ.પી.બંગલોઝ, સેંટ્લ સોલ્ટની 
પાછળ, વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર

sp-bav@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, મચિનગર, િીિલ રોર, અમરેલી
શ્ી ચનચલડાતિ રાય, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૩૩ 
૦૨૭૯૨-૨૨૨૭૧૧

૦૨૭૯૨-૨૭૪૦૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૩ 
૯૯૦૯૬૬૬૬૧૦ 

એસ.પી.બંગલોઝ, 
સયુખનીવાસ કૉલોની, 
અમરેલી

sp-amr@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી, બોટાદ
શ્ી હષડાદ મહેિા
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૪૯-૨૩૧૪૧૫ 
૦૨૮૪૯-૨૭૪૦૧૦

૯૯૭૮૪૦૫૯૮૮ બંગલા નં. ૫, સરકારી વસાહત, 
સાળંગપયુર રોડ, બો્ટાદ-૩૬૪૭૧૦

sp-botad@gujarat.gov.in

પોલીસ મહાચનરીક્કશ્ી
સરહદી ચવભાગ, ભુજ, હદરપરા રોર, ક્છ-ભુજ

શ્ી જે. આર. મો્લીયા, IPS
પોલીસ મહાચનરીક્ષક

૦૨૮૩૨-૨૩૨૩૬૬ 
૨૩૨૩૮૦(ફે.)

૨૫૨૨૨૧
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૩

આઈ.જી.પી. બંગલોઝ,  
આચમ્ટ કેરપસની બાજયુમાં,  
જી. કે. હોચસપ્ટલની સામે, 
ભૂજ, ચજ. ક્છ-૩૭૦૦૦૧

digp-kut@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી
પૂવડા ક્છ-ગાંધીધામ, રીસી-૫, આદીપુર, ગાંધીધામ-૩૭૦૨૦૩

શ્ી મયુર જી. પાટીલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક 

૦૨૮૩૬-૨૮૦૨૩૩ ૨૨૨૧૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૬૯૦

બી-૫, દીનદયાળ પો્ટ્ટ કૉલોની, 
ગોપાલપયુરી, ગાંધીધામ-૩૭૦૨૦૫

sp-east-kut@gujarat.gov.in

 પોલીસ અધીક્કશ્ી
પચશ્વમ ક્છ-ભુજ, ઘનશયામ નગર, ભુજ

શ્ી સૌરભ ચસંઘ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૩૨-૨૫૦૪૪૪ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૮૫૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૩

સયુય્ટ સદન, ડી.એસ.પી. બંગલોઝ, 
જયયુબીલી સક્કલની બાજયુમાં, ભૂજ

sp-kut@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્કશ્ી, પાટિ
ચસધધપુર િાર રસિા નજીક, મુ.પો. પાટિ-૩૮૪૨૬૫

શ્ી અક્યરાજ બી. મકવાિા, 
IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૬૬-૨૩૦૧૦૪ 
૨૨૩૫૫૫ 

૨૩૦૧૮૨(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૫ 
૯૭૦૭૮૫૫૫૫૫

એસ.પી. બંગલોઝ, 
કલેક્ટર ઓરફસની બાજયુમાં, 
ચજલ્ા પંિાયત ચબચલડંગ, 
રાજમહલ રોડ, પા્ટણsp-patan@gujarat.gov.in
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 પોલીસ અધીક્કશ્ી, બનાસકાંઠા-પાલનપુર
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી િરૂિ કુમાર દુગગલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક 

૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૧૫
(પી.એ.)

૨૩૦૫૦૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૮

એસ.પી. બંગલોઝ, સોનારીયા 
બંગલો, આદ્શ્ટ સકકૂલ, ડેરી રોડ, 
પાલનપયુરsp-ban@gujarat.gov.in

  લાંિ રૂશ્વિ ચવરોધી બયૂરો
બંગલા નં. ૧૭, રફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

શ્ી કેશવકુમાર
ચનયામક 

૨૨૮૬૯૨૨૪ ૨૯૭૫૭૦૦૭
૭૮૭૪૨૬૭૦૦૭

બંગલા નં. ૫, ડફનાળા, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ 

spldir-acb-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી ચબચપન આચહરે
સંયયુક્ત ચનયામક

૨૨૮૬૦૯૩૮ ૯૯૭૮૪૦૬૯૭૫ ૧૨/એ, ચ્શવ સંકલ કો.અૉ. 
સોસાય્ટી, અમીકુંજ િાર રસતા, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ 

jtdir-acb-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી રી. પી. વાઘેલા
મદદની્શ ચનયામક

૨૫૬૨૧૦૦૪ ૯૯૭૮૪૦૭૩૯૫ -
astdir-acb-hq-gujarat.gov.in

શ્ી જી. વી. પઢેરીયા
મદદની્શ ચનયામક, રફલડ-૧

૨૫૬૨૧૦૭૩ ૯૯૭૮૪૦૭૩૯૩ મયુ. ખડોલ, ખસતા, 
તા. ધંધયુકા, 
ચજ. સયુરેનદ્રનગરastdir-acb-fl@gujarat.gov.in

શ્ી કે. વાય. વયાસ
મદદની્શ ચનયામક, રફલડ-૨

- - -
astdir-acb-fl@gujarat.gov.in

શ્ી એન. રી. િૌહાિ
મદદની્શ ચનયામક, રફલડ-૩

૨૫૬૨૧૦૭૪ ૯૯૭૮૪૦૭૬૯૬ ૨૦૩, શ્ીચનકેતન, બીજો માળ, 
ઉસમાનપયુરા િાર રસતા, 
અમદાવાદastdir-acb-f3@gujarat.gov.in

મદદનીશ ચનયામકશ્ીની કિેરી, લાંિ રૂશ્વિ ચવરોધી બયૂરો                        
સી-ચવંગ, સાિમો માળ, સહયોગ કોમપલેક્, ગાંધીનગર એકમ, ગાંધીનગર

શ્ી એ. કે. પરમાર
મદદની્શ ચનયામક 

૨૩૨૧૦૦ ૯૯૭૮૪૦૭૮૫૪ -
Acb-dydir-meh@gujarat.gov.in

મદદનીશ ચનયામકશ્ીની કિેરી
અમદાવાદ એકમ, એ.સી.બી. પો. સટે., બંગલા નંબર. ૧૭/૨, શાહીબાગ, રફનાળા, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
શ્ી કે. બી. િુરાસમા
મદદની્શ ચનયામક

૨૫૬૨૧૦૮૫૭ ૯૯૭૮૪૦૫૬૭૨ સરકારી વસાહત, "ડી" ્ટાઈપ ્ટાવર, 
બલૉક નં, એ./૧૦૧, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ
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મદદનીશ ચનયામકશ્ી
એ.સી.બી. સુરિ એકમ, જુની ચસચવલકોટડા પ્ર્મ માળ, બહુમાળી ચબચલરંગ કમપાઉન્રમાં, 

નાનપુરા, સુરિ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચનરવચસંહ પી. ગોચહલ
મદદની્શ ચનયામક 
એ.સી.બી. સયુરત એકમ, સયુરત

૦૨૬૧-૨૪૬૦૮૪૮ 
૨૪૭૧૨૫૮ (ફે.)

૯૭૮૪૦૬૫૭૬ બી-૮૦૨, વનીતા હાઈ્ટસ, 
અલથાણ, ભ્ટાર રોડ, સયુરત

 astdir-acb-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ ચનયામકશ્ીની કિેરી
લાંિ રૂશ્વિ ચવરોધી બયૂરો, વરોદરા એકમ, નમડાદા ભવન, સી-બલલૉક, ૭મો માળ,        

જેલ રોર, રૂમ નં. ૭૧૯, વરોદરા-૩૯૦૦૦૧
શ્ી એસ. એસ. ગઢવી
મદદની્શ ચનયામક

- ૯૯૭૮૪૦૭૩૯૩ મયુ. ખડોલ, ખસતા, તા. ધંધયુકા, 
ચજ. સયુરેનદ્રનગર astdir-acb-f2@gujarat.gov.in

મદદનીશ ચનયામકશ્ીની કિેરી
લાંિ રૂશ્વિ ચવરોધી બયૂરો, ટીન ચસટી ગ્રાઉન્ર, એકોરડા હોચસપટલની સામે, બોરડાર એકમ, 

ભુજ-૩૭૦૦૦૧, ક્છ-ગુજરાિ
શ્ી કે. એિ. ગોચહલ
મદદની્શ ચનયામક

૦૨૮૩૨-૨૩૨૩૪૪ ૯૯૦૯૯૦૫૫૫૫ ્ટીન ચસ્ટી ગ્રાઉનડ, એકોડ્ટ 
હોચસપ્ટલની સામે, બોડ્ટર એકમ, 
ભયુજ-૩૭૦૦૦૧, ક્છ-ગયુજરાતborderrang-bhuj-kut@gujarat.gov.in

મદદનીશ ચનયામકશ્ીની કિેરી
એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, િળાજા દરવાજા, શેરી નં. ૧,  
મહાનગર પાચલકાની કિેરીની બાજુમાં, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

શ્ી બી. એલ. દેસાઈ
મદદની્શ ચનયામક

૦૨૮૫-૨૬૫૬૫૭૭ ૯૯૦૯૯ ૧૪૭૫૯ -
astdir-acb-jun@gujarat.gov.in

મદદનીશ ચનયામકશ્ીની કિેરી, રાજકોટ એકમ
શ્ી એિ. પી. દોશી
મદદની્શ ચનયામક

૦૨૮૧-૨૨૨૪૫૬૬ ૯૨૫૩ ૧૧૩૩૩ -
astdir-acb-raj@gujarat.gov.in

અચધક પોલીસ મહાચનદેશક અન ેજેલોના ઈન્સપકેટર જનરલશ્ીની કિરેી, અમદાવાદ 
કંરિોલ રૂમ ફોન નં.૦૭૯-૨૭૫૫૦૮૧૮, ફેકસ નં.૦૭૯-૨૭૫૫૭૭૯૮                                    

રાડા. કે. એલ. એન. રાવ, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક 

૨૭૫૫૭૭૯૨ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૭ બંગલા નં. ૧૮, ઓરફસસ્ટ બંગલા, 
ડફનાળા, ્શાહીબાગ, અમદાવાદdgp-jail-ahd@gujarat.gov.in 

રાડા. એસ. કે. ગઢવી, IPS
નાયબ પોલીસ મહાચનરીક્ષક (જેલ) 

૨૭૫૫૭૭૯૩ ૯૯૭૮૪૦૬૯૧૧ પલો્ટ નં. ૩૮૬/૧, ગાયત્ી મંરદર 
પાસે, સેક્ટર-૧, ગાંધીનગરlg-jail-ahd@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. કે. પટેલ 
વહીવ્ટી અચધકારી (મહેકમ) (ઈ.િા.)

૨૭૫૫૭૭૯૩ ૯૮૨૫૫૫૪૨૦૨ -
 ao-jail-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી  બી. રી. રાજપુિ
વહીવ્ટી અચધકારી (સપલાય/ખાસ) 

૨૭૫૫૦૮૧૮ ૯૬૬૨૮૪૯૧૪૬ -
 ao-jail-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. પી. રાિા
વહીવ્ટી અચધકારી (જયયુડી.) 

૨૭૫૬૦૪૦૩ ૯૩૨૭૩૧૧૮૭૨ જી-૫૦૪, રતન જયોત કોરપલેક્ષ 
ચવભાગ-૧, ચનણ્ટયનગર, અમદાવાદ

શ્ી જી. કે. પરેજીયા
ચહસાબી અચધકારી (ચહસાબી/ઓડી્ટ) 

૨૭૫૫૦૮૧૮ ૯૪૨૮૭૩૧૪૦૭ -

શ્ી એ. એસ. પરમાર
અધીક્ષક જેલ ઉદ્ોગ 

૨૭૫૬૦૮૭૨ ૯૩૭૪૨૧૨૬૦૨ જેલ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, જેલ કેરપસ, 
અમદાવાદ મધયસથ જેલ

ખાિાના વરા હેઠળની કિેરીઓના ટેચલફોન નંબર
શ્ી એન. એસ. લોહાર
આિાય્ટ (ઈ.િા.) 

૨૭૫૨૧૬૯૦ ૨૭૫૫૮૬૬૦
૮૯૮૦૮૦૭૭૪૭

આિાય્ટશ્ીનો બંગલો, અમદાવાદ 
મધયસથ જેલ, સાબરમતી, અમદાવાદ

pri-jail-ahd@gujarat.gov.in

રાડા. એમ. કે. નાયક, IPS
અધીક્ષક
અમદાવાદ મધયસથ જેલ

૨૭૫૨૧૬૯૨ 
૨૭૫૩૧૪૯૮ 
૨૭૫૨૨૧૩૪

૯૮૨૫૧૨૦૦૧૧  અધીક્ષકશ્ીનો બંગલોઝ, જેલ કંપાઉનડ, 
અમદાવાદ મધયસથ જેલ

sp-jail-ahd@gujarat.gov.in

સુશ્ી બન્નોે રી. જોષી
અધીક્ષક 
રાજકો્ટ મધયસથ જેલ

૦૨૮૧-૨૪૫૯૮૭૧ 
૦૨૮૧-૨૪૫૧૦૦૭ 
૦૨૮૧-૨૪૫૯૩૭૬

૯૮૨૫૬૮૮૮૮૪ રાજકો્ટ મધયસથ જેલ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટર-૧, 
અધીક્ષક બંગલો, રેલવે સ્ટે્શન પાસે, 
રાજકો્ટ

sp-jail-raj@gujarat.gov.in

શ્ી બી. સી. વાઘેલા
અધીક્ષક
વડોદરા મધયસથ જેલ

 ૦૨૬૫-૨૪૧૦૨૨૪ 
૦૨૬૫-૨૪૧૦૭૭૨ 
૦૨૬૫-૨૪૧૨૨૩૧

૮૭૫૮૬૫૫૧૧૧ અધીક્ષકશ્ીનો બંગલોઝ, જેલ કેરપસ, 
જેલ રોડ, વડોદરા મધયસથ જેલ  
પીન-૩૯૦૦૦૧

sp-jail-vad@gujarat.gov.in

શ્ી મનોજ એ. ચનનામા, IPS
અધીક્ષક
લાજપોર મધયસથ જેલ

૦૨૬૧-૨૩૯૨૧૦૮ 
૦૨૬૧-૨૩૯૩૧૦૧ 
૨૩૯૫૧૦૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૬ અધીક્ષકશ્ીનયું ચનવાસસથાન લાજપોર 
મધયસથ જેલ, લાજપોર

sp-jail-sur@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એ. રાવ
અધીક્ષક
પલારા ખાસ જેલ

૦૨૮૩૨-૨૪૪૦૪૮
૨૪૪૦૪૩ (ફે.)

૯૪૨૭૨૧૭૮૦૮ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, જેલ કેરપસ, પાલારા 
ખાસ જેલ, ભયુજ 

sp-jail-sur@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. જી. રબારી
અધીક્ષક
પોરબંદર ખાસ જેલ

૦૨૮૬-૨૨૪૩૦૨૦ 
૨૨૪૨૪૪૩ (ફે.)

૯૪૨૭૩૯૨૩૫૯ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, જેલ કેરપસ,  
પોરબંદર ખાસ જેલ

sp-jail-por@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. એિ. જારેજા
અધીક્ષક
ર્મનગર ચજલ્ા જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૮૮-૨૬૭૦૩૫૫  
૨૫૫૨૨૦૬ (ફે.)

૮૧૬૦૮૪૪૪૯૬ અધીક્ષક બંગલો, જેલ કેરપસ, 
ર્મનગર ચજલ્ા જેલ

sp-jail-jam@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એલ. ઢુસા
અધીક્ષક
જયુનાગઢ ચજલ્ા જેલ

૦૨૮૫-૨૬૨૦૧૨૮ 
૨૬૫૫૬૨૯ (ફે.)

૭૬૦૦૪૪૬૨૫૭ અધીક્ષક બંગલો, જેલ કનપાઉનડ 
જયુનાગઢ ઓપન જેલ

sp-jail-jun@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એ. બાબરીયા
અધીક્ષક 
અમરેલી ચજલ્ા જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૮૯ 
૨૨૦૨૭૬ (ફે.)

૯૭૩૭૬૬૩૨૨૦ ડી-૧, સ્ટાફ, ક્ા્ટ્ટસ્ટ, ચજલ્ા જેલ, 
અમરેલી

sp-jail-amr@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એન. જારેજા
અધીક્ષક
ગળપાદર ચજલ્ા જેલ

૦૨૮૩૬-૨૯૭૫૦૧ 
૨૯૭૫૦૩ (ફે.)

૯૭૧૨૩૩૬૫૦૧ સરકારી હેડ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, ગળપાદર 
ચજલ્ા જેલ, ગાંધીધામ-ક્છ

spl-jail-glapadr@gujarat.gov.in

શ્ી બી. ટી. દેસાઇ
અધીક્ષક
મહેસાણા ચજલ્ા જેલ  (ઈ.િા.)

૦૨૭૬૨-૨૫૧૧૦૩ 
૨૩૨૨૫૩ (ફે.)

૯૯૦૯૮૪૨૮૩૧ બલૉક-ડી, રૂમ નં. ૦૧ જેલ સ્ટાફ 
કવા્ટ્ટસ્ટ, મહેસાણા

spt-jail-mehsub@gujarat.gov.in

શ્ી બી. કે. હારા
અધીક્ષક
નરડયાદ ચજલ્ા જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૬૮-૨૫૬૬૪૬૨
 ૨૫૬૩૦૨૦ (ફે.)

૯૪૨૭૭૫૧૪૦૪ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, ચબલોદરા, કપડવંજ 
રોડ, નરડયાદ ચજલ્ા જેલ, નડીયાદ

sp-jail-khe@gujarat.gov.in

શ્ી જે. આર. િરાલ
અધીક્ષક
ભાવનગર ચજલ્ા જેલ

૦૨૭૮-૨૪૨૩૨૨૮ 
૨૫૨૧૪૧૩ (ફે.)

૯૯૨૪૯૨૮૪૫૧ અધીક્ષકશ્ીનો બંગલો, જેલ કેરપસ, 
જેલ રોડ, ભાવનગર ચજલ્ા જેલ

sp-jail-bav@gujarat.gov.in

શ્ી પી. જે. િાવરા
અધીક્ષક
ચહંમતનગર ચજલ્ા જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૯૪ 
૨૪૮૪૭૦ (ફે.)

૮૧૬૦૮૪૪૪૯૬ જેલ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, ચહંમતનગર 
ચજલ્ા જેલ

sp-jail-sabsub@gujarat.gov.in

શ્ી વી. પી. ગોચહલ
અધીક્ષક
પાલનપયુર ચજલ્ા જેલ

૦૨૭૪૨-૨૫૩૯૯૯ 
૨૬૫૧૪૪ (ફે.)

૯૪૨૮૪૩૩૪૪૪ રૂમ નં. ડી-૧, સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, પાલનપયુર 
ચજલ્ા જેલ

sp-jail-ban@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એલ. ગમારા
અધીક્ષક
રાજપીપળા ચજલ્ા જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૬૪૦-૨૨૪૪૮૩ 
૨૨૦૦૯૧ (ફે.)

૯૨૨૮૨૨૦૫૫૪ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, જેલ કેરપસ રાજપીપળા 
ચજલ્ા જેલ

sp-jail-narsub@gujarat.gov.in

શ્ી આઈ. વી. િૌધરી 
અધીક્ષક
ભરૂિ ચજલ્ા જેલ

૦૨૬૪૨-૨૪૦૦૮૩ 
૨૨૨૫૨૫ (ફે.)

૯૯૯૮૮૭૧૦૮૪ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, જેલ કેરપસ ભરૂિ 
ચજલ્ા જેલ

sp-jail-bha@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. જી. િાવરા
અધીક્ષક
મોડાસા સબ જેલ

૦૨૭૭૪-૨૪૨૯૭૭ 
૨૪૩૮૧૪ (ફે.)

૯૪૨૬૯૨૨૫૭૪ ડી-૧, સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, મોડાસા, 
મોડાસા સબ જેલ

sp-jail-modasa-sub@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એ. દેસાઇ
અધીક્ષક
નવસારી સબ જેલ

૦૨૬૩૭-૨૫૮૦૨૦ 
૨૩૪૩૬૯ (ફે.)

૯૬૬૪૫૨૭૧૮૨ અધીક્ષક બંગલો, જેલ કેરપસ, 
નવસારી સબ જેલ

sp-jail-nvs@gujarat.gov.in

શ્ી રી. કે. પરમાર
અધીક્ષક
ગોંડલ સબ જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૮૨૫-૨૨૫૭૦૯ 
૨૨૪૮૮૮ (ફે.)

૮૨૬૪૧૧૮૯૧૦ ડી-૧/ જેલ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
વોરા કો્ટડા રોડ, 
ગોંડલ સબ જેલ

sp-jail-gondal-raj@gujarat.gov.in

શ્ી બી. કે. જાખલ
અધીક્ષક
છો્ટાઉદેપયુર સબ જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૬૬-૨૩૨૦૮૨
 ૨૩૨૭૧૮ (ફે.)

૯૮૯૮૬૪૦૯૫૫ સબ જેલ, છો્ટાઉદેપયુર, કસબા, 
પોલીસ લાઇન પાસે, 
છો્ટાઉદેપયુર

spt-jail-vadsub@gujarat.gov.in

શ્ી આર. પી. રામોર
અધીક્ષક
ગોધરા સબ જેલ

૦૨૬૭૨-૨૪૦૧૪૫ 
૨૪૧૩૯૭ (ફે.)

૯૩૭૬૧૮૭૩૪૩ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
ગોધરા સબ જેલ

sp-jail-pan@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. વી. પરમાર
અધીક્ષક
મોરબી સબ જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૮૨૨-૨૨૧૯૦૧ 
૨૨૦૨૮૮ (ફે.)

૯૯૭૮૧૦૦૭૪૮ અધીક્ષક બંગલો જેલ કેરપસ 
મોરબી સબ જેલ

sp-jail-morbi-raj@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એમ. રબારી
અધીક્ષક 
પા્ટણ સબ જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૭૬૬-૨૩૨૩૪૩ 
૨૩૨૩૪૧ (ફે.)

૯૯૨૫૬૧૬૦૩૧ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
જેલ કેરપસ, પા્ટણ ખાસ જેલ

શ્ી એિ. આર. રાઠોર
અધીક્ષક
સયુરેનદ્રનગર સબ જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૭૫૨-૨૮૩૮૧૯ 
૨૮૨૯૦૧ (ફે.)

૯૭૩૭૯૮૮૭૪૩ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, જેલ કેરપસ,
સયુરેનદ્રનગર સબ જેલ

sp-jail-srn@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એ. બાબરીયા
અધીક્ષક
અમરેલી ઓપન જેલ (ઈ.િા.)

૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૬૯ 
૨૨૩૫૬૯ (ફે.)

૯૭૩૭૬૬૩૨૨૦ અધીક્ષક બંગલો, જેલ કેરપસ,  
અમરેલી, 
ઓપન જેલ

શ્ી એસ. એલ. ઢુસા
અધીક્ષક
જયુનાગઢ ઓપન ચજલ્ા જેલ (ઈ.િા.)

- ૭૬૦૦૪૪૬૨૫૭ અધીક્ષક બંગલો
જેલ કનપાઉનડ 
જયુનાગઢ ઓપન જેલ
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ગુજરાિ રાજય માનવ અચધકાર આયોગ
 બલલૉક નંબર-૧/૪,૫, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

જસટીસ રચવકુમાર આર. ચત્પાઠી
માનનીય અધયક્ષ

૫૭૬૨૫
૫૫૬૩૭
૫૫૬૩૮

૯૮૨૫૦૪૯૪૦૮ બંગલા નં. ૭, નીચતબાગ, જસ્ટીસ 
કો.ઓ.હાઉચસંગ સોસાય્ટી ચલ., 
ગયુજરાત હાઈકો્ટ્ટ સામે, સોલા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧commi-hurc@gujarat.gov.in

ds-hucrc@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એમ. ખાંટ
રહસય સચિવ 

૫૭૫૪૬ ૯૪૨૭૫૯૯૮૪૨ સી-૧૦૩, પયુજન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સીમા પા્ટટી પલો્ટની સામે, 
આંનદનગર રોડ, સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ

શ્ી એ. જી. દવે
રહસય સચિવ

૫૭૫૪૬ ૯૪૨૮૪ ૦૫૩૮૧ ૪/૧૦૨, આનંદ નગર, 
રિહલાદનગર રોડ, 
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫

શ્ી એમ. એિ. શાહ
સભય

૫૭૬૩૪ ૯૯૭૮૪૦૭૧૦૫
૯૮૨૫૦૨૧૪૬૫ 

૧૩૩૭૩

૪૬, રાધે ગ્રીનઝ બંગલોઝ, 
હો્ટેલ મીડલ ્ટાઉન પાસે, 
સરગાસણ રોડ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧

શ્ીમિી સોનલબેન એિ. વયાસ
સભયના રહસય સચિવ 

૫૭૫૯૨ ૯૮૨૪૨૯૮૦૩૨ “શ્ી હરર”, ૩૯૨, 
ઉર્્ટનગર બંગલોઝ-૨, 
રિચતક મોલની પાછળ, 
રાંદેસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્ી એસ. બી. વસાવે
સભયના  રહસય સચિવ

૫૭૫૯૨ ૯૯૧૩૮ ૯૭૯૮૮ ૪૯/૧૦૨, આનંદનગર, રિહલાદનગર 
ગાડ્ટન રોડ, અમદાવાદ-૧૫

શ્ી જે. કે. ભટ્ટ
સદસય

૫૭૪૯૭ ૯૯૭૮૪૦૬૦૫૫ એિ-૨૦૧, કસતયુરી-૩, 
ઝેબર સકકૂલની બાજયુમાં, 
થલતેજ ્શીલજ રોડ, થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯

શ્ી એમ. રી. ચમસત્ી
સભયના રહસય સચિવ

૫૭૪૯૮ ૯૪૨૮૪ ૨૦૯૦૫ ૩૫, ઇનદ્રધનયુષય – ૧, 
ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ, 
સવાચમનારાયણ ધામની પાછળ, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. બી. દેસાઇ
સભયના રહસય સચિવ

૫૭૪૯૮ ૯૪૨૯૮૯૯૫૦૨ પલો્ટ નં. ૧૮૯/૧, 
સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી દદનેશ પટેલ, IAS
સચિવ

૫૭૬૨૬ ૯૮૭૯૫૫૧૭૫૧ ૧૦૧, ્શાશ્વત ્ટાવર, ધનંજય ્ટાવર 
પાસે, આનંદનગર, અમદાવાદ

શ્ી દશર્ બી. પટેલ
સચિવના રહસય સચિવ

૫૭૫૪૭ ૯૪૨૬૭૬૯૬૭૧ પલો્ટ નં. ૪૨૬/૨, ઘ-૨ ની બાજયુમા, 
સેક્ટર-૬/એ, ગાંધીનગર

શ્ીમિી ચહનાબેન જાની
સચિવના રહસય સચિવ

૫૭૫૪૭ ૯૭૩૭૧૯૨૭૮૩ પલો્ટ નં. ૭૩૪/૧, એ-૧, ્શયુભ ડયુપલેક્ષ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૨

શ્ી કે. કે. ઓઝા, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક (ઈ.િા.)

૫૭૬૩૦  ૯૯૭૮૪ ૦૬૨૮૬ 
૨૨૮૬૯૬૮૦

૧૬, ્શાંચતચનકેતન સોસાય્ટી, એરપો્ટ્ટ 
રોડ, સી.એસ.ડી. ડેપો લેનડ, હાંસોલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૩

શ્ી કે. ટી. ભાવસાર
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શકના રહસય 
સચિવ

૫૮૭૧૭ ૯૮૨૫૯૩૪૫૧૪ એ/૩૦૧, પૂજન એપા્ટ્ટમેન્ટ,
સીમા હોલ સામે, આનંદનગર રોડ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

શ્ી કે. આઇ. કાછીયા
રચજસટ્ાર (લીગલ)

 ૫૫૬૮૨ ૯૯૨૫૪૫૧૧૭૮ એ-૫૦૧, પારસ ગેલેકસી, 
હરરદ્શ્ટન િોકડી પાસે, 
નરોડા-ચનકોલ રોડ, નરોડા, 
અમદાવાદ 

શ્ી સદ્ામહુસૈન એ. શેખ
રચજસટ્ારશ્ીના રહસય સચિવ

૫૮૭૧૫ ૮૮૬૬૫૧૭૦૨૬ ્શેખવાસ, વાવોલ, 
તા.ચજ.ગાંધીનગર 

શ્ી કે. આઇ. કાછીયા
સંયયુક્ત સચિવ (ઈ.િા.)

૫૭૫૯૫ ૯૯૦૯૯૨૨૪૭૦ પલો્ટ નં. ૧૧૭૭/૧, સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગર

કુ. દરમપલ શમાડા
સંયયુક્ત સચિવના રહસય સચિવ

૫૮૭૧૮ ૯૬૬૨૬૭૭૬૨૯ રાજભવન સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, બલૉક 
નં.૧૩/૪, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી જી. આર. ગોસવામી
ઉપસચિવ

૫૭૬૩૩ ૭૬૯૮૮૫૪૬૩૨ પલો્ટ નં. ૧૧૨૧/૧, સેક્ટર-૩/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી ચરિશ્ાબા આર. રાભી
નાયબ પોલીસ અધીક્ષક

૫૮૧૫૬ ૯૮૨૪૭૩૧૬૪૬ એલ-૫/૪/૧૨૬, ્શાસત્ીનગર ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૧૩

શ્ી વી. સી. રાઠવા
પોલીસ ઇનસપેક્ટર

૫૭૬૨૮ ૯૪૨૮૧૬૫૦૫૭ સી/૨/૫, દાણીલીમડા પોલીસ લાઇન, 
અમદાવાદ

શ્ી આર. એિ. દાિિીયા
સેક્શન અચધકારી (મહેકમ)

૫૭૫૯૪ ૯૮૯૮૮૨૬૪૪૧ એમ-૩૪/૪૦૧, યોગેશ્વર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ઘા્ટલોડીયા પોલીસ સ્ટે્શનની સામે, 
સોલા રોડ, નારણપયુરા, અમદાવાદ

શ્ી એસ. બી. ઠાકુર
સેક્શન અચધકારી (લીગલ-૧) (ઈ.િા.)

૫૭૬૨૯ ૯૫૩૭૫૫૧૫૬૦ બલૉક નં. ૧૩/૨, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી ચપ્રયદશતી શૈલેષકુમાર બી.
સેક્શન અચધકારી

૫૭૬૨૭ ૯૭૨૪૮૦૪૩૭૦ બલૉક નં. ૭૭૭, એકતા કૉલોની, 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એન. બી. પ્રજાપચિ
સેક્શન અચધકારી (લીગલ-૩) (ઈ.િા.)

૫૭૬૨૯ ૯૦૩૩૬૯૨૭૫૦ પલો્ટ નં. ૭૭૬/૧, સેક્ટર-૭/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી કે. એ. રાઠોર
ચહસાબી અચધકારી

૫૭૬૩૧ ૯૭૨૮૩૩૧૨૨૧૩ બલૉક નં. ૩૨/૨, િ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

ચનયામકશ્ી, ન્યાય સહાયક ચવઞિાનની કિેરી
પોલીસ ભવન પાસે, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર

રાડા. જે. એમ. વયાસ
ચનયામક

૫૬૨૫૦  
૫૬૨૫૧ (ફે.)

૨૬૪૦૭૫૧૩ 
૯૯૭૮૪૦પ૦૯૫

૭૮-બી-૨, શ્ી યોગેશ્વર કો. અૉ. 
હાઉચસંગ સોસાય્ટી ચલ., વાસણા, 
અમદાવાદdir-fsl-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. પી. સંઘવી
અચધક ચનયામક 

૫૬૨૬૦ 
૫૬૨૫૧ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦પ૦૯૬ એ-૨-૧૦, આમ્પાલી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
પાલડી, અમદાવાદ

dydir-fsl-gnr@gujarat.gov.in
lib-fsl-gnr@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એ. રી. શુક્લ
નાયબ ચનયામક

પ૬૩૮૦ ૯૯૭૮૪૦પ૭૦૦ ૧ર, હીરા સોસાય્ટી, ખોખરા સલમ 
કવા્ટ્ટસ સામે, મચણનગર-પૂવ્ટ, 
અમદાવાદadpsy-fsl-gnr@gujarat.gov.in

વહીવ્ટી અચધકારી
પ૬૩૯૦   

૫૬૩૯૩ (ફે.)
- -

ao-fsl-gnr@gujarat.gov.in

ન્યાય સહાયક ચવઞિાન પ્રયોગશાળા, અમદાવાદ 
ન્યુ મેન્ટલ કોનડાર, અસારવા, અમદાવાદ

         - 
નાયબ ચનયામક 

૨૬૮૩૩૮૦
૨૨૬૮૪૧૬૫ (ફે.)

- -

fsl-ahd@gujarat.gov.in

જનરલ નંબર ૨૬૮૨૨૭૬ 
૨૬૮૪૬૭૭ (ફે.)

- -

પ્રાદેચશક ન્યાય સહાયક ચવઞિાન પ્રયોગશાળા, જુનાગઢ
જુની આયુવમેદદક કલૉલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

શ્ી બી. એમ. બાદરશાહી
નાયબ ચનયામક (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૨૬૩૩૩૮૧
૨૬૩૨૦૨૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦પ૭૦૭ -

dydir-fsl-jun@gujarat.gov.in

પ્રાદેચશક ન્યાય સહાયક ચવઞિાન પ્રયોગશાળા, રાજકોટ
યુચનવચસડાટી રોર, સરસવિી દકરની હોચસપટલની સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫

નાયબ ચનયામક ૦૨૮૧-૨૫૮૮૯૯૩  
૨૫૮૮૯૯૨ (ફે.)

- -

polstn-dd-rfsl-raj@gujarat.gov.in
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પ્રાદેચશક ન્યાય સહાયક ચવઞિાન પ્રયોગશાળા, વરોદરા
કોઠી ચબચલરંગ, એનેક્ી ચબચલરંગ, રાવપુરા, વરોદરા

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. બી. પટેલ
નાયબ ચનયામક

૦૨૬૫-૨૪૨૮૫૭૧ 
૨૪૧૫૯૧૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦પ૧૨૩ -

astdir-fsl-vad@gujarat.gov.in

પ્રાદેચશક ન્યાય સહાયક ચવઞિાન પ્રયોગશાળા, સુરિ
ફાલસાવારી પોલીસ લાઈન પાસે, રીંગ રોર, સુરિ-૩

શ્ી રી. બી. પટેલ
નાયબ ચનયામક

૦૨૬૧-૨૪૯૦૨૪૧ 
૨૪૫૦૦૩૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦પ૧૨૩ -

fsl-surat@gujarat.gov.in

જનરલ નંબર ૦૨૬૧-૨૪૯૦૨૪૨ - -

મદદની્શ ચનયામક
વલસાડ

૦૨૬૩૨-૨૫૨૩૩૫ - -

મોબાઈલ ઇન્વેચસટગેશન વાન અચધકારીઓના નંબર
ચજલ્લાનું નામ મોબાઈલ નંબર

અમદાવાદ ્શહેર, સેક્ટર-૨ ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૯
અમદાવાદ ્શહેર ૯૯૭૮૪૦૫૭૦૨
ખેડા/નરડયાદ ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૬
મહેસાણા ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૮
ગાંધીનગર રૂરલ ૯૯૭૮૪૦૫૭૦૧
અરવલ્ી ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૭
પાલનપયુર ૯૯૭૮૪૦૫૧૨૬
અમદાવાદ રૂરલ ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૨
આહવા-ડાંગ ૯૯૭૮૪૦૫૦૨૨
નવસારી ૯૯૭૮૪૦૫૭૦૬
તાપી ૯૯૭૮૪૦૫૭૭૨
સયુરત-૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૩
સયુરત-૦૨ ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૪
નમ્ટદા ૯૯૭૮૪૦૫૭૦૫
સયુરત રૂરલ ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૨
દેવભૂચમ દ્ારકા ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૭
ગાંધીધામ-ક્છ ૯૯૭૮૦૫૭૭૩
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ચજલ્લાનું નામ મોબાઈલ નંબર
રાજકો્ટ ગ્રારય ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૧
ભયુજ ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૩
રાજકો્ટ ્શહેર ૯૯૭૮૪૦૫૭૬૯
સયુરેનદ્રનગર ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૯
વડેદરા ્શહેર ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૪
મહીસાગર ૯૯૭૮૪૦૫૧૨૧
છો્ટા ઉદેપયુર ૯૯૭૮૪૦૫૭૦૩
ગોધરા ૯૯૭૮૪૦૫૧૨૨
આણંદ ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૫
પોરબંદર ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૬
ભાવનગર ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૦
અમરેલી ૯૯૭૮૪૦૫૧૦૮
જયુનાગઢ ૯૯૭૮૪૦૫૭૭૧

નશાબંધી અને આબકારી ચનયામકની કિેરી
લોકાયુતિ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સુચનલકુમાર, IAS
ચનયામક 

૫૮૭૭૦ 
૫૮૭૭૧ (ફે.)

 ૯૯૭૮૪૦૬૨૬૨ પલો્ટ નં. ૬૮૮/૨, ગ-૧, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

શ્ી આઈ. બી. સીદ્ી
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ)  

૫૮૭૬૧ ૯૪૨૭૬૨૯૦૦૮   બી-૫, ૬ અલ કમર સોસાય્ટી, 
રોયલ અકબરની પાછળ, જયુહાપયુરા, 
સરખેજ રોડ, અમદાવાદ

શ્ી કેિન એ. દેસાઇ
નાયબ ચનયામક (એકસાઈઝ)  

૫૮૭૬૦ ૯૬૦૧૫૨૫૭૮૭ પલો્ટ નં. ૪૪૦/૨, સેક્ટર-૧૨/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. બી. પુરોચહિ
મદદની્શ ચનયામક (જનરલ) 
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૮૭૬૫ ૯૮૨૫૪૫૦૭૫૨   એફ-૧૦૩, અજયુ્ટનરત્ન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વધ્ટમાનનગર પાસે, ભયુયંગદેવ 
િારસતા, અમદાવાદ

શ્ી એલ. જે. સોલંકી
મદદની્શ ચનયામક (એકસાઈઝ)

૫૮૭૬૨  ૯૯૨૫૧૭૫૩૬૭ મયુ. માલવાસ, તા. ખેડરિહ્ા,  
ચજ. સાબરકાંઠા

શ્ી વી. કે. પ્રજાપચિ
ચહસાબી અચધકારી  (ઈ.િા.)

૫૮૭૬૪ ૯૯૨૪૭૪૫૬૩૪  ૩-જી/૨, શ્ીબાલાજી અગોરા  
રેસીડેનસી, શ્ીબાલાજી અગોરા મોલની 
પાછળ, ૨૦૦ ફી્ટ રીંગ રોડ, 
સયુઘડ, ગાંધીનગર

શ્ી કે. એ. ગાયકવાર
કાયદા અચધકારી 

૫૮૭૬૨ ૮૪૮૭૦૫૩૭૩૮ સી-૭૦૧, મધયુરમ ફલોરા-૨,
નયયુ િાંદખેડા, અમદાવાદ
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રાયરેકટર જનરલ હોમગારડાઝ
લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. ચનરજા ગોટરુ, IPS
કમાનડન્ટ જનરલ

૨૫૫૦૬૪૧૧ ૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩ કે-૪૩, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર
dg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એ. પટેલ
સીચનયર સ્ટાફ ઓરફસર (વહીવ્ટી) 
(ઈ.િા.) 

૨૫૫૦૬૦૨૩ ૯૭૩૭૮૫૨૨૧૫ એલ-૫-૪/૧૧૮, ્શાસત્ીનગર, 
નીઓ ચિલડ્રનસ હોચસપ્ટલ પાસે, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ

શ્ી આર. કે. ભોઈ
સીચનયર સ્ટાફ ઓરફસર (તાલીમ) 
(ઈ.િા.) 

૨૫૫૦૬૧૬૪ ૯૪૨૮૦૦૧૦૨૫ હોમગાડ્ટઝ ભવન, લાલ દરવાર્, 
અમદાવાદ

ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એ. પટેલ
જયુચનયર સ્ટાફ ઓરફસર (વહીવ્ટી) 

૨૫૫૦૬૦૨૩ ૯૭૩૭૮૫૨૨૧૫ એલ-૫-૪/૧૧૮, ્શાસત્ીનગર, 
નીઓ ચિલડ્રનસ હોચસપ્ટલ પાસે, 
નારણપયુરા, અમદાવાદssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એસ. પટેલ 
જયુચનયર સ્ટાફ ઓરફસર (મહેકમ) 

૨૫૫૦૬૦૨૩ ૯૯૦૯૪૧૪૪૭૪ હોમગાડ્ટઝ ભવન, 
લાલદરવાર્, અમદાવાદjrssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી જે. કે. દેસાઈ
જયુચનયર સ્ટાફ ઓરફસર (તાલીમ) 
(ઈ.િા.)  

૨૫૫૦૬૦૨૨ ૯૮૭૯૧૭૫૫૯૨ બલૉક નં. ૧, રોમા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ભાઈકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ

શ્ીમિી કે. જે. ભટ્ટ
જયુચનયર સ્ટાફ ઓરફસર (બોડ્ટરવીંગ) 
(ઈ.િા.)  

૨૫૫૦૬૦૨૩ ૯૯૭૪૧૮૨૪૮૧ હોમગાડ્ટઝ ભવન, 
લાલદરવાર્, અમદાવાદ

ao-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એસ. પટેલ 
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૨૫૫૦૬૦૨૩ ૯૯૦૯૪૧૪૪૭૪ હોમગાડ્ટઝ ભવન, લાલદરવાર્, 
અમદાવાદao-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી જે. કે. દેસાઈ
સ્ટે્ટ કંટ્ોલ (સબ ઈનસપેક્ટર ઈસટ્ક્ટર)

૨૫૫૦૬૦૨૨
૨૫૫૦૬૦૨૧(ફે.)

૯૮૭૯૧૭૫૫૯૨ બલૉક નં. ૧, રોમા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ભાઈકાકાનગર, થલતેજ, 
અમદાવાદsc-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

ચનયામક નાગદરક સંરક્િ કિેરી, ગુજરાિ રાજય, અમદાવાદ
રાડા. ચનરજા ગોટરુ, IPS
ચનયામક

૨૫૫૦૬૪૧૧ ૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩ કે-૪૩, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

શ્ી અભય િુરાસમા, IPS
સંયયુક્ત ચનયામક (ઈ.િા.)

૨૫૫૦૬૦૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨ ચવશ્વરામ બંગલો નં. ૨, આર. સી. 
દતિ રોડ, અલકાપયુરી, વડોદરા 

શ્ી વી. એમ. ધમાડાચધકારી 
ચહસાબી અચધકારી

૨૫૫૦૬૦૧૪ ૯૯૯૮૮૯૬૨૧૮ સી-૪૦૪૦, ર્સમીન ગ્રાન-૧, 
મઢયુલી હો્ટેલની પાછળ, વૈષણોવદેવી 
સક્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧

શ્ી વી. એમ. જારેજા 
કિેરી અધીક્ષક

૨૫૫૦૬૦૧૪ 
૨૫૫૦૬૦૪૯ (ફે.)

૯૪૨૯૦૮૧૦૩૩ ૭૦૩, ડી-્ટાઈપ, ડી-બલૉક, 
સરકારી વસાહત, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
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 ગુજરાિ રાજય પોલીસ આવાસ ચનગમ ચલ., ગાંધીનગર
લોકાયુકિ ભવનની પાછળ, ‘છ’ રોર, સેકટર-૧૦/બી, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. રી. પટેલ
િેરમેન 

૪૫૮૨૪ 
૫૬૨૨૦(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૩૯૭ એ-૫૦૧, કાય્ટચ્શરોમણી, 
િંદ્રલોકની સામે, નવરોજી હોલ રોડ, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદchairman.gsphc@gmail.com

શ્ી હસમુખ પટેલ, IPS
અચધક પોલીસ મહાચનદે્શક અને મેનેચજંગ 
રડરેક્ટર 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૨૬૫ ક-ર૦ર, પયુનીતવન માગ્ટ, 
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

md.gsphc@yahoo.in

શ્ી એમ. આઇ. શેખ
મેનેચજંગ રડરેક્ટરશ્ીના અંગત ચસિવ 

૫૬૨૧૬ 
૫૬૨૨૦(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૬૦ ૭૭૧/ક, વહોરવાડ, ગાયકવાડ હવેલી 
પાસે, રાયખડ, અમદાવાદ

md.gsphc@yahoo.in

શ્ી એન. બી. ઠાકર
સીચનયર મેનેજર (પી એનડ એ) 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૦ 
૪૧૦૧૬

‘‘ચ્શવરંગમ’’, પલો્ટ નં. ૩પ૮/ર, 
સેક્ટર-૩/બી, ગાંધીનગર

mpa.gsphc@yahoo.in

શ્ી એસ. જી. શાહ
િીફ ફાયનાચનસયલ ઓરફસર 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૧ ૧, મહે્શકુંજ સોસાય્ટી, 
બચળયાકાકા રોડ, ્શાહઆલમ પોસ્ટ 
ઓરફસ પાસે, મચણનગર, અમદાવાદ

cfo.gsphc@gmail.com

શ્ીમિી અચપડાિા રાજપુરોચહિ
કંપની સચિવ 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૧૦૦૨૫ એ-૪૦૩, જય યોગેશ્વર કોરપલેક્ષ 
ચસ્ટી પલસ નજીક, કોબા રોડ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

cs.gsphc@gmail.com

શ્ી રી. જી. દેસાઇ
અધીક્ષક ઇજનેર (વતયુ્ટળ-૧) 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૯ ૫૦, સે્ટેલાઇ્ટ સોસાય્ટી, 
એરોડ્રામ પાસે, 
મહેસાણા

se1.gsphc@yahoo.in

શ્ી યુ. સી. કક્કર
અધીક્ષક ઇજનેર (વતયુ્ટળ-૨) 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૭ -

se2.gsphc@yahoo.in

શ્ી જે. એમ. ભાલાિી
સથ૫ચત 

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬ 

૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૨૭ પલો્ટ નં.૫૩૧/ર, 
સેક્ટર-ર૧, ગાંધીનગર

arch.gsphc@yahoo.in
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નમડાદા, જળસંપચત્ત, પાિી પુરવઠા અને કલપસર ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૯, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. કે. રાકેશ, IAS
અચધક મયુખય સચિવ (પયુનવ્ટસવા્ટ)

૫૧૬૫૧ 
૫૧૬૫૨

૯૯૭૮૪૦૭૩૨૮ એ-૨, સતયચત્વેણી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સેલબી હોચસપ્ટલની પાછળ, 
રામદેવનગર, અમદાવદsecrrnwrws@gujarat.gov.in

સુશ્ી સોનલ ચમશ્ા, IAS
સચિવ (નમ્ટદા)

૫૪૫૮૭ 
૫૧૬૪૬

૯૭૨૭૦૫૬૯૭૬ સ-૫૧૯, 
સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

secnarmada@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. કે. જાદવ
સચિવ (જળસંપચતિ)

૫૧૭૦૪
૫૪૨૧૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૪૦ પલો્ટ નં. કે-૫૦૭, 
સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગરsecwr@gujarat.gov.in

શ્ી યોગેશ દવે
સચિવ (જ. સં) ના રહસય સચિવ

૫૧૭૦૪ ૯૪૨૬૮૬૫૩૮૯ પલો્ટ નં. ૫૭૩/૨, સેક્ટર-૪. સી, 
ગાંધીનગરpa2secwr@gujarat.gov.in

શ્ી પરેશ ચત્વેદી
સચિવ (જ. સં) ના અંગત મદદની્શ

૫૧૭૦૪ ૯૯૭૯૮૫૧૧૦૨ પલો્ટ નં. ૯૦૩/૧, સેક્ટર-૧૩/બી, 
ગાંધીનગરps2secwr@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એ. પટેલ
ખાસ સચિવ (જળસંપચતિ)

૫૧૭૦૦ 
૫૧૭૩૫ 

૫૮૬૨૩(ફે.)

૯૯૭૯૮૫૧૨૮૦ એલ-૭૦૧, ્શયુકુન સકાય, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

splsec-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી ચહિેન્દ્ર કે. વયાસ
ખાસ સચિવ (જ.સં) ના અંગત અગ્ર 
રહસય સચિવ

૫૧૭૦૦ ૯૪૨૭૭૧૪૨૬૯ એ-૬૦૨, અક્ષત એવેનયયુ રામદેવ 
નગર સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદpa2spsec-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી હેમંિ વયાસ
ખાસ સચિવ (જ.સં) અંગત મદદની્શ

૫૧૭૦૦ ૯૯૦૯૯૧૧૯૩૬ પલો્ટ નં. ૯૧૯/૧, સેક્ટર-૪ ડી, 
ગાંધીનગરps2seckalpsar@gujarat.gov.in

શ્ી ધનંજય દદ્વેદી, IAS
સચિવ (પાણી પયુરવઠા)

૫૨૧૩૫ 
૫૦૮૧૨

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯ બંગલા નં. ૪૧, ખ –્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

SECWS@gujarat.gov.in

શ્ી કે. બી. રાબરીયા
સચિવ (કલપસર)

૫૨૨૩૩ 
૫૨૨૩૫

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૮ ૨૨૨, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

sec-kalpsar@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. પી. રાવલ
ખાસ સચિવ (સરૌરાષ્ટ્ર)

૫૧૭૧૨
૫૧૭૧૩

૯૭૧૨૯૯૬૦૮૮ પલો્ટ નં. ૧૦૭૫/એ, સે. ૨/ડી, 
ગાંધીનગર

ce-sg-nwrws@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. રી. દુબે
ખાસ સચિવ (સરૌરાષ્ટ્ર) ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૭૧૩ ૯૯૦૯૯૪૫૯૧૩
૭૯૭૭૫૨૯૧૫૯

સરગાસણ, ગાંધીનગર

pa2ce-saur-nwrws@gujarat.gov.in

     -
મયુખય ઇજનેર (મધય ગયુજરાત) અને અચધક 
સચિવ

૫૧૬૬૭
૫૧૬૬૮

- -

ce-cg-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એન. જેઠવા
મયુ.ઇ(મ.ગયુ) અને અ.સ. ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૬૬૭ ૯૬૬૨૯૪૧૬૨૫ જી-૨, ૮૧/૩, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર
pa2ce-cg-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. યુ. કલયાિી
મયુખય ઇજનેર (ઉતિર ગયુજરાત)અને અચધક 
સચિવ

૫૪૨૧૮ 
૫૨૨૮૦ 

૫૧૭૦૮(ફે.)

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૨ એ-૨૦૩, સતયમ હોમ, 
હાઇ કો્ટ્ટની સામે, 
ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદce-ng-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એિ. ચત્વેદી
મયુ.ઇ (ઉ.ગયુ.) અને અ.સ.ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૭૦૮ ૯૪૨૮૯૧૪૮૯૪ એ-૩, ૫૦૩, સહર્નંદ ચસ્ટી, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

pa2ce-ng-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આર. પટેલ
મયુખય ઇજનેર (દચક્ષણ ગયુજરાત) અને 
અચધક સચિવ

૫૭૬૬૪
૫૭૬૬૩ (ફે.)

૬૩૫૭૧૫૦૧૭૧ ૧૧ પારસ સ્ટે્ટસ, 
અનયુરાગ બંગલોની સામે, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ, સોલા, 
અમદાવાદce-saur-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એ. બ્રહ્મભટ્ટ
મયુ.ઇ.(દ.ગયુ) અને અ.સ. ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૬૬૪ ૯૩૨૭૦૯૪૨૩૧ ડી/૫૦૧, સયુયસ સ્ટે્ટસ ઉર્્ટ નગર-૧ 
સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

pa2ce-sg-nwrws@gujarat.gov.in

રાડા. રી. બી. વયાસ
મયુખય ઇજનેર (પંિાયત) અને અચધક 
સચિવ

૫૧૭૦૯
૫૭૧૧૧(ફે.)

૯૯૦૯૯૫૭૯૦૬ એફ-૭૧, સે્ટેલાઇ્ટ સેન્ટર, 
મેનેજમેન્ટ એનક્વ ની સામે. 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદce-panchayat-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી મેહુલ ચમસત્ી
મયુ.ઈ. (પંિાયત) અને અ.સ. ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૯૭૭ ૯૯૦૯૯૬૦૮૬૭ ઈ-૩૦૧, વૈદેહી-૨ રેચસડનસી, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

pa2ce-pan-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એ. રી. કાનાિી
મયુખય ઇજનેર (ગયુણવતા ચનયમન) અને 
અચધક સચિવ

૫૧૭૦૯ ૯૯૦૯૯૩૯૮૦૩ ખ ૧૫૦, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરce-qc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી જે. આઈ. પ્રજાપચિ
મયુ.ઇ (ગયુ.ચન) અને અ.સ. ના અંગત 
મદદની્શ

૫૨૨૭૯ ૯૯૯૮૮૧૫૨૮૫ જી-૧, ૩/૨, સેક્ટર-૯
ગાંધીનગર

pa2ce-qc-nwrws@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. એ. ઠક્કર
મયુખય ઇજનેર (યાંચત્ક) અને અચધક સચિવ

૫૨૮૩૭ 
૫૭૯૧૩

૯૭૧૨૯૯૬૧૬૪ ૮, સોનલકુંજ સોસાય્ટી,
ર્ડેર્ કોન્ટર પાસે ખાખરા, 
મચણનગર ઈસ્ટ, અમદાવાદce-mech-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ીમિી દકચિડાબેન એમ. મેહિા
મયુ.ઇ (યાંચત્ક) અને અ.સ. ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૭૨૦ ૯૬૨૪૯૪૪૬૫૨ બલૉક નં. ૬૦ ગ્રીન પાક્ક સોસાય્ટી, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

pa2ce-mech-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. પ્રજાપચિ
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી 
(ચસંિાઈ યોજના)

૫૧૭૪૯ ૯૭૧૨૯૯૬૧૯૫ એસ એસ સી પી નગર પા્ટ્ટ ૧, 
સોલા રોડ ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદosd-irri-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. કે. પટેલ
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (યાંચત્ક)

૫૨૮૩૭ ૯૮૨૫૮૧૪૮૦૮ બી-૩૦૨, રિમયુખ લો્ટસ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ગાંધીનગર

osd-micc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી વી. ટી. મંરોરા
સંયયુક્ત સચિવ(તપાસ)

૫૧૭૪૩ ૯૯૭૮૪૪૫૭૦૪ પલો્ટ નં. ૧૦૮૬/૨, સેક્ટર-૧૩/સી, 
ગાંધીનગરds-inq-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી શૈલેષ વી. પરમાર
નાયાબ સચિવ (બજે્ટ)

 ૫૧૭૩૩ ૯૯૭૮૪૦૭૦૧૪ પલો્ટ નં. ૫૬૨/૧, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગરds-bud-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એ. સંઘારીયાિ
નાયબ સચિવ (જમીન સંપાદન)

૫૧૬૫૬ ૯૯૭૮૪૦૧૬૭૮ પલો્ટ નં. ૧૪૬૦/૨, સેક્ટર- ૫/બી, 
ગાંધીનગરds-reha-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી વી. બી. દેસાઈ
નાયબ સચિવ (ક.ગ) 

૫૧૭૨૧ ૯૯૨૫૦૯૨૭૨૧ બલૉક નં. ૧૭૬/૨, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગરds-cordination-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. જી. મચહરા
નાયબ સચિવ (વસયુલાત) (ઈ.િા.)

૫૧૭૩૧ ૯૯૦૯૯૫૮૯૮૭ પલો્ટ નં. ૨૧૭/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગરds-pers-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. જી. મચહરા
નાયબ સચિવ (સેવા)

૫૧૭૩૧ ૯૯૦૯૯૫૮૯૮૭ પલો્ટ નં. ૨૧૭/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગરds-ser-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એન. રી. ચનસરિા
નાયબ સચિવ (પા.પયુ.)

૫૪૬૪૦ ૯૮૨૫૦૪૧૩૨૨ ૧૬૦/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી એિ. જી. રાજ
નાયબ સચિવ (આયોજન)

૫૧૬૯૨ ૯૯૭૮૪૦૪૦૬૯ પલો્ટ નંં-૯૦૪/૧, સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગરds-plan-ws-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એસ. જોષી
ઉપસચિવ (સામાનય)

૫૧૭૨૭ ૯૪૨૬૬૧૬૨૧૫ પલો્ટ નં ૧૩૧૬/૧, 
સેક્ટર-૪/સી, ગાંધીનગર

fa-nwr@gujarat.gov.in

શ્ી રી. જી. સુ્ાર
ઉપસચિવ (જમીન સંપાદન) (ઈ.િા.)

૫૧૬૫૮ ૯૮૨૪૦૧૧૨૯૦ પલો્ટ નં. ૯૦૪/૧, સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગરus-la-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. રી. ગાબાિી
ઉપસચિવ(મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૧૭૩૯ ૯૮૨૪૯૨૧૫૯૦ ૫, વરછા સોસાય્ટી, 
બાપયુનગર, અમદાવાદ

us-estt-nwrws@gujarat.gov.in



નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલપસર ત્વભાગ

196
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. રી. ગાબાિી
ઉપસચિવ (બજે્ટ)

૫૪૨૨૦ ૯૮૨૪૯૨૧૫૯૦ ૫, વરછા સોસાય્ટી, 
બાપયુનગર, અમદાવાદ

us-bud-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી અજીિ આયડા
ઉપસચિવ (પયુનવ્ટસવા્ટ) (ઈ.િા.)

૫૧૭૪૦ ૯૪૨૭૩૭૭૧૦૬ બલૉક નં. ૪/૧૬, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગરus-reimb-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એન. ભાવસાર
ઉપસચિવ (મોની્ટરરંગ)

૫૧૭૪૧ ૯૫૧૦૭૨૬૮૦૭ બી/૩૦૧ અરાઇઝ વેસ્ટન્ટ ઓપપોઝી્ટ 
ઉમીયા કૉલેજ એસ.જી.હાઈવે 
અમદાવાદus-monitor-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી વી. વી. સાિ્રા
ઉપસચિવ (સેવા) 

૫૧૭૩૭ ૮૩૪૭૧૨૩૨૧૯ પલો્ટ નં. ૧૩૫/૧, સેક્ટર-૩-નયયુ, 
ગાંધીનગર

us-ser-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી ચહરેન રાઠોર
ઉપસચિવ (તપાસ) (ઈ.િા.)

૫૧૭૪૨ ૯૮૨૪૫૦૧૭૮૪ બલૉક નં. ૨૫/૮, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૮-એ, 
રંગમંિ ની સામે, ગાંધીનગરus-inq-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી સી. પી. ચત્વેદી
ઉપસચિવ (નમ્ટદા)

૫૧૬૪૮ ૯૪૨૬૨૩૭૭૨૫ ચહરલ, શ્ીનાથજી પાક્ક-૨, 
એિ.પી પેટ્ોલ પંપ ની પાછળ, 
યયુચનવચસ્ટ્ટી રોડ, રાજકો્ટus-narmada@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જી. પંડ્ા
ઉપસચિવ (જળ સંપચત)

૫૧૬૪૦ ૯૪૨૮૦૭૮૧૧૭ ૨૬૯ જી-૧ સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગરus-flood-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એ. રી. પરમાર
ઉપસચિવ(દચક્ષણ ગયુજરાત)

૫૧૬૭૦ ૯૮૭૯૫૧૮૭૬૮ એસ- ૧૦૨, સવાગત એફોડ્ટ, 
સરગાસણ,
ગાંધીનગરus-sg-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી કે. સી. િૌહાિ
ઉપસચિવ(મધય ગયુજરાત)

૫૧૭૪૮ ૯૮૨૫૯૬૨૯૭૩ ૧૫ ચસચદ્ધવીનાયક બંગલો, પેથાપયુર
us-cg-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એિ. જોશી
ઉપસચિવ ( ઉતિર ગયુજરાત)

૫૧૬૬૯ ૯૦૯૯૯૫૪૪૦૪ ૨૮૨/૩, ઘ- ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

us-ng-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જી. પંડ્ા
ઉપસચિવ (સરૌરાષ્ટ્ર)

૫૧૭૪૫ ૯૪૨૮૦૭૮૧૧૭ પલો્ટ નં.૨૬૯ જી-૧, સેક્ટર ૯ 
ગાંધીનગર

us-saur-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી રી. પી. બારોટ
ઉપસચિવ (પંિાયત)

૫૧૭૪૭ ૯૧૭૩૩૪૦૯૨૬ પલો્ટ નં. ૬૦/૧, ઘ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

us-pan-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી જે. જી. પટેલ
ઉપસચિવ (યાંચત્ક)

૫૧૭૪૬ ૯૮૭૯૮૮૩૫૮૯ ્ટેનામેન્ટ નં ૫, પદમાવતી નગર, 
રડ-કેબીન સાબરમતી અમદાવાદ

us-me-nwrws@gujarat.gov.in
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નમડાદા, જળસંપચત્ત, પાિી પુરવઠાની શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખાનું નામ સેકશન / િાંત્ીક અચધકારીનું નામ ફોન નં. ઈ-મેઈલ
એ શ્ી અચજત આય્ટ ૫૧૭૫૬ so-a-nwrws@gujarat.gov.in

બ શ્ી ચવ્શાલ બી. કુમાર ૫૧૭૬૦ so-bbud-nwrws@gujarat.gov.in

બ-૧ સયુશ્ી પાયલ પ્ટેલ ૫૧૭૫૯ so-b1-nwrws@gujarat.gov.in

ક શ્ીમતી અમી પી. પરમાર ૫૧૭૮૭ so-k-nwrws@gujarat.gov.in

ક-૨ શ્ી ચનલે્શ િાવડા ૫૧૭૮૯ so-k2-nwrws@gujarat.gov.in

ક-૩ શ્ી ચગરરરાજ સોલંકી ૫૧૭૯૦ so-k3-nwrws@gujarat.gov.in

ક-૫ શ્ી ચનલેિ ડામોર ૫૨૧૮૭ so-k5-nwrws@gujarat.gov.in

કલપસર શ્ી ગોપાલદાન ગઢવી ૫૨૨૯૭ so-kalp-nwrws@gujarat.gov.in

લ શ્ી કુલદીપચસંહ મકવાણા ૫૧૭૯૪ so-l-nwrws@gujarat.gov.in

મ શ્ી જે. આર. મકવાણા ૫૧૬૬૨ so-m-nwrws@gujarat.gov.in

મ-સેલ શ્ી રદને્શ સયુથાર ૫૭૩૫૧ so-mcell-nwrws@gujarat.gov.in

ન શ્ી બી. એમ. ર્દવ ૫૪૫૮૭ so-n-nwrws@gujarat.gov.in

ડ સયુશ્ી ચજચગિા પ્ટેલ ૫૧૬૬૧ so-d -nwrws@gujarat.gov.in

ઇ શ્ી પી. એન. િાવડા ૫૧૭૬૩ so-e -nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૨ શ્ીમતી એિ. ્ટી. ગોચહલ ૫૧૭૬૪ so-e2 -nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૩ શ્ીમતી આઈ. પી. પ્ટેલ  ૫૧૭૬૬ so-e3-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૪ શ્ી ચહરેન. એિ. રાઠોડ ૫૧૭૬૮ so1-e4-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૪ શ્ી આઈ. એિ. ભગત ૫૭૯૬૧ so2-e4-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૪ શ્ી એમ. જી. મનસયુરી ૫૧૭૬૮ so3-e4-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૪ શ્ી કે. ડી. િાવડા ૫૧૭૬૮ so4-e4-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૪સેલ શ્ી ચપયયુિ રાજવં્શી ૫૧૭૬૫ so1-e4inq-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૪સેલ શ્ીમતી દેવલ રાવલ ૫૧૩૯૪ so2-e4inq-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૫ શ્ી ડી. એ. પ્ટેલ ૫૧૭૭૨ so-e5-nwrws@gujarat.gov.in

ઇ-૬ સયુશ્ી અવની ગઢવી ૫૧૭૭૩ so-e6-nwrws@gujarat.gov.in

ફ શ્ી એમ. એસ. પ્ટેલ ૫૧૭૭૪ so-f-nwrws@gujarat.gov.in

ફ-૧ સયુશ્ી ચનરકતાબેન આર. પ્ટેલ ૫૧૭૭૫ so-f1-nwrws@gujarat.gov.in

ગયુ.ની સયુ. શ્ી હેતલ જે. પ્ટેલ ૫૧૬૩૨ so-qc-nwrws@gujarat.gov.in

ગ સયુશ્ી ચ્શવાંગી િરૌધરી  ૫૧૭૭૭ so-g-nwrws@gujarat.gov.in

ગ-૧ શ્ી સોચહલ ચતરચમઝી  ૫૧૭૭૮ so-g1-nwrws@gujarat.gov.in

ગ-૨ શ્ી ચવરલ િંદન ૫૧૭૭૯ so-g2-nwrws@gujarat.gov.in

હ શ્ી એસ. જી. પ્ટેલ ૫૧૭૮૦ so-h-nwrws@gujarat.gov.in

આઇ સયુશ્ી રો્શની કાંગી ૫૧૭૮૩ so-i-nwrws@gujarat.gov.in
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શાખાનું નામ સેકશન / િાંત્ીક અચધકારીનું નામ ફોન નં. ઈ-મેઈલ
જ સયુશ્ી નેહાકુમારી માદલા ૫૧૭૫૦ so-j-nwrws@gujarat.gov.in

જ-૧ શ્ી આચ્શિ ચમત્ા ૫૧૭૮૨ so-j1-nwrws@gujarat.gov.in

પી શ્ી ચવિાલ પરમાર ૫૧૭૯૭ so-p-nwrws@gujarat.gov.in

એમ.આઈ.સેલ શ્ી હિ્ટદચસંહ જે. વાઘેલા ૫૧૬૩૦ so-micell-nwrws@gujarat.gov.in

કે-૧ શ્ી જે. ડી. મારૂ ૫૧૭૮૮ so-k1-nwrws@gujarat.gov.in

કે-૭ શ્ી જયશ્ીબેન ્શયુક્ા ૫૧૭૮૮ so-k7-nwrws@gujarat.gov.in

રોકડ શ્ી પી. જી. પા્ટડીયા ૫૧૭૬૨ so-c-nwrws@gujarat.gov.in

ખ શ્ી જી. બી. તડવી ૫૧૬૭૯ i.m.pandya@gujarat.gov.in

ખ-૨ શ્ી એમ. યયુ. મોહન ૫૧૬૭૮ so-kh2-nwrws@gujarat.gov.in

ખ-૩ સયુશ્ી જયોતી એન. ્શમા્ટ ૫૧૬૮૦ so-kh3-nwrws@gujarat.gov.in

ખ-૪ શ્ી એ. એમ. વયાસ ૫૧૬૯૫ so-kh4-nwrws@gujarat.gov.in

રચજસટ્ી શ્ી જે. એ. બોરીિા ૫૧૭૮૫ so-reg-nwrws@gujarat.gov.in

જળસંપચત્ત ચવભાગની ક્ેચત્ય કિેરીઓના સંપક્ક નંબર
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. એમ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર સયુરત ચસંિાઇ વતયુ્ટળ 
સયુરત (ઈ.િા.)

૦૨૬૧-૨૬૬૮૭૬૦ 
૦૨૬૧-૨૬૬૭૪૨૬ 
૦૨૬૧-૨૬૬૭૪૬૯

૯૭૧૨૯૯૬૨૦૭ અધીક્ષક ઇજ્ેર શ્ી નો બંગલો, 
બં.નં. એસ-૪૯, 
સરકી્ટ હાઉસ સામે અઠવા લાઇનસ, 
સયુરત-૩૯૫૦૦૧se-sic-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર ઉકાઇ વતયુ્ટળ (સી) ઉકાઇ

૦૨૬૨૪-૨૩૩૨૭૦ 
૨૩૩૨૩૯ (ફે.)

૯૭૧૨૯૯૬૨૦૭ ૨૪ બંગલા પાથરડા કૉલોની 
સેક્ટર-૧,
ઉકાઇse-ucc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી આર. જે. રાવ
અધીક્ષક ઇજનેર દમણગંગા યોજના વતયુ્ટળ 
– વલસાડ

૦૨૬૩૨-૨૫૪૫૦૧ 
૨૫૩૩૦૮(ફે.)

૦૨૬૩૨-૨૪૨૯૦૩, 
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૩

દમણગંગા કૉલોની-૨, 
બં.નં. ૧
ચતથલ રોડ, વલસાડ

Se-dpc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી જે. કે. ચત્વેદી
અધીક્ષક ઇજનેર સ્ટે્ટ વો્ટર ડે્ટા સેન્ટર, 
ગાંધીનગર

૪૬૭૨૩, ૪૯૧૩૯
૪૬૭૨૫

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭ એિ/૯, સાયોના ચસ્ટી ચવભાગ-૪, 
િાણકય પયુરી, 
આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ રોડ ની બાજયુમા, 
અમદાવાદse-swdc-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી જે. રી. ચમસત્ી
અધીક્ષક ઇજનેર મહી ચસંિાઇ વતયુ્ટળ 
નરડયાદ (ઈ.િા.)

૦૨૬૮-૨૫૫૫૪૮૧ 
૦૨૬૮-૨૫૫૬૪૧૨
૦૨૬૮-૨૫૫૫૪૭૮ 

૫૫૬૫૭૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૨ 
૯૪૨૬૫૮૦૨૫૧

એ/૨૦૪, સી સીગ્ોરા રેસીડેનસી 
સંજય ્ટાવર પાસે, શયામલ પાક્ક 
પાસે, અમદાવાદ

se-mic-nwrws@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. જી. ધનગર
અધીક્ષક ઇજનેર વડોદરા ચસંિાઇ વતયુ્ટળ 
વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૩૧૨૯૧ 
૦૨૬૫-૨૪૧૦૮૬૧ 

૨૪૨૬૩૪૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૨ બં.નં.૧, નમ્ટદા રિોજેક્ટ કૉલોની, 
ચનમા્ટણ સોસાય્ટી સામે, 
રૂસતમ પ્ટેલ માગ્ટ, અલકાપયુરી, 
વડોદરા.-૩૯૦૦૦૭Se-vic-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી આર. જી. ધનગર
અધીક્ષક ઇજનેર કડાણા યોજના 
વતયુ્ટળ–લયુણાવાડા 

૦૨૬૭૪-૨૫૧૫૬૦ 
૦૨૬૭૪-૨૫૧૫૫૦ 

૨૫૧૫૭૦ 

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૩ 
૯૯૭૮૭૮૮૧૨૩

ફસ્ટ ફલોર, સતવા એપા્ટ્ટમેં્ટ, 
લયુણાવાડા-મોડાસા હાઈ વે, 
લયુણાવાડા

se-kpc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી આર. જી. ધનગર
અધીક્ષક ઇજનેર પાનમ યોજના વતયુ્ટળ 
ગોધરા

૦૨૬૭૨-૨૪૧૯૩૧  
૦૨૬૭૨-૨૪૧૮૦૧

૨૪૨૮૫૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૩ 
૯૯૭૮૭૮૮૧૨૩

ફસ્ટ ફલોર, સતવા એપા્ટ્ટમેં્ટ,
લયુણાવાડા-મોડાસા હાઈવે, લયુણાવાડા

se-ppc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એન. ચનનામા
અધીક્ષક ઇજનેર ચહંમતનગર ચસંિાઇ 
યોજના વતયુ્ટળ ચહંમતનગર

૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૭૧ 
૦૨૭૭૨-૨૪૦૦૪૮

૯૧૦૬૩૮૧૬૮૧ સારનમ સોસાઈ્ટી, બં.નં ૯૩, 
પોલી્ટેકનીક ચસચવલ રોડ

se-hipc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી સી. જી. વાઘેલા
અધીક્ષક ઇજનેર અમદાવાદ ચસંિાઇ 
યોજના વતયુ્ટળ અમદાવાદ

૨૭૯૧૨૫૦૫  
૨૭૯૧૨૫૦૬

૨૭૯૧૩૦૨૯(ફે.)

૮૧૬૦૭૧૮૦૨૮ ૮-બી, રદ્રબાગ સોસાય્ટી, વેજલપયુર, 
અમદાવાદ

se-aipc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી જે. કે. ચત્વેદી
અધીક્ષક ઇજનેર સયુજલામ સયુફલામ વતયુ્ટળ 
નં. ૧ - ગાંધીનગર

૨૦૯૫૪ 
૩૯૮૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭ એિ/૯, સાયોના ચસ્ટી ચવભાગ-૪, 
િાણકય પયુરી, આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ 
રોડ ની બાજયુમા, અમદાવાદse-ssc1-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી રી. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર સયુજલામ સયુફલામ વતયુ્ટળ 
નં. ૨– મહેસાણા (ઈ.િા.)

૦૨૭૬૨-૨૮૬૮૨૮ 
૦૨૭૬૨-૨૮૬૪૪૮

૯૭૨૫૫૦૧૪૪૮ 
૭૯૯૦૨૦૦૯૦૩

૪/મીલવપાક્ક સોસાય્ટી, એરોડ્રામ 
પાસે, મહેસાણા

se-ssc2-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. કે. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર ચસંિાઇ યાંચત્ક વતયુ્ટળ 
નં.૨ અમદાવાદ

૨૯૭૦૨૩૯૫ 
૨૯૭૦૨૩૯૬

૯૮૨૫૮૧૪૮૦૮ બી/૩૦૨, રિમયુખ લો્ટસ અપા્ટ્ટમેન્ટ 
સરગાસણ ક્ોસ રોડ પાસે 
ગાંધીનગરse-imc2-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી જે. કે. ચત્વેદી
અધીક્ષક ઇજનેર (A/c) મધયસથ આલેખન 
તંત્ –(DAM) ગાંધીનગર

૫૩૪૯૭ 
૫૪૧૭૩(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭ એિ/૯, સાયોના ચસ્ટી ચવભાગ-૪, 
િાણકય પયુરી, આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ 
રોડ ની બાજયુમા, અમદાવાદse-cdo-wr@gujarat.gov.in

શ્ી જે. કે. ચત્વેદી
અધીક્ષક ઇજનેર (A/c) મધયસથ આલેખન 
તંત્ –(HYDRO) ગાંધીનગર

૫૩૪૭૬ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭ એિ/૯, સાયોના ચસ્ટી ચવભાગ-૪, 
િાણકય પયુરી, આર.સી. ્ટેક ્ચનકલ 
રોડ ની બાજયુમા, અમદાવાદse-hydro-wr@gujarat.gov.in

શ્ી વી. એમ. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર મધયસથ આલેખન 
તંત્–(GEO) ગાંધીનગર

૫૩૪૯૫ ૯૪૨૭૩૦૬૯૮૭ ૧૭૮/૨, ઘ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

se-geocdo-wr@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. જે. ગુતિા
અધીક્ષક ઇજનેર ભાવનગર ચસંિાઇ 
યોજના વતયુ્ટળ, ભાવનગર (ઈ.િા.)

૦૨૭૮-૨૪૨૨૬૬૩ 
૦૨૭૮-૨૪૨૬૧૯૬ 
૦૨૭૮૨૪૨૯૧૯૪ 
૨૪૨૯૦૪૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૦ 
૯૪૨૬૯૩૭૭૩૯ 

૨૨, શ્ીનાથ બંગલોઝ ચવભાગ-૨, 
િાંદખેડા, 
અમદાવાદ

se-bipc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એિ. કાપરી
અધીક્ષક ઇજનેર રાજકો્ટ ચસંિાઇ વતયુ્ટળ, 
રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૯૩ 
૦૨૮૧-૨૪૪૦૪૮૫ 
૨૪૭૨૬૦૫ (ફે.)

૯૪૨૬૯૫૯૮૨૮ આચફ્કા કૉલોની-૪, 
અરરહંત એપા્ટ્ટમેન્ટ-૨૦૧, 
૧૫૦ ફુ્ટ રીંગ રોડ, 
રાજકો્ટse-ric-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. મકવાિા
અધીક્ષક ઇજનેર રાજકો્ટ ચસંિાઇ યોજના 
વતયુ્ટળ, રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૪૭૭૮૬૪ 
૦૨૮૧-૨૪૪૩૬૮૦ 

૪૫૩૧૬૧(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૫ 
૯૪૨૮૨૨૩૫૮૩

ઈ-૨/૪, ગવ્ટમેન્ટ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
રાજકો્ટ 

se-ripc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી બી. પી. િોવટીયા
અધીક્ષક ઇજનેર ક્ષાર રિવે્શ ચનવારણ 
વતયુ્ટળ, રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૪૪0૫૩૬  
૦૨૮૧-૨૪૭૬૧૮૩ 

૨૪૭૬૨૦૨(ફે.)

૯૮૨૫૧૫૮૫૭૭ 
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૮

“ભાવે્શ” સરૌરાષ્ટ્ર યયુની. રોડ ૨૦, 
ન્ટરાજ નગર મેઈન રોડ, 
રાજકો્ટ

se-sipc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એન. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર વડોદરા પંિાયત ચસંિાઇ 
વતયુ્ટળ, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૨૩૨૨૧ 
૦૨૬૫-૨૪૨૫૯૮૩૧ 

૨૪૨૦૩૪૯ (ફે.)

૯૭૧૨૯૯૬૨૧૬ નયયુ ઇ બલૉક, ગવમવેન્ટ ઓરફસસ્ટ 
ફલે્ટ, રિથમ માળ, 
પોલીસ કચમ્શનરના બંગલા પાછળ, 
અલકાપયુરી, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭Se-vpic-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી વી. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર ગાંધીનગર પંિાયત 
ચસંિાઇ વતયુ્ટળ ગાંધીનગર

૨૨૪૮૬ ૯૪૨૭૮૨૧૫૦૯ મણીબાગ-૨, પલો્ટ નં. ૬૦, 
અરિામા, ચજ.વલસાડ

se-gpic-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એન. વી. કોટવાલ
અધીક્ષક ઇજનેર રાજકો્ટ પંિાયત ચસંિાઇ 
વતયુ્ટળ, રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૪૭૫૦૨૫ 
૦૨૮૧-૨૪૭૬૨૬૯ 
૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૧૮

૨૪૪૪૧૩૨(ફે.) 

૦૨૮૧-૨૫૭૬૩૩૭ 
૯૭૧૨૯૯૬૨૪૩ 
૯૪૨૭૦૬૦૮૭૩

સીંિાઈ સદન જયુબેલી ગ્રાઉનડ પાસે 
ભયુજ ક્છ

se-ripc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. રાવ
અધીક્ષક ઇજનેર ક્છ ચસંિાઇ વતયુ્ટળ ભયુજ

૦૨૮૩૨-૨૫૦૨૧૪ 
૦૨૮૩૨-૨૫૪૮૩૪ 
૨૨૨૩૩૪૫ (ફે.)

૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૪૩ 
૯૪૨૭૨૩૫૭૬૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૫૪૮

ચત્્શા બંગલોઝ, 
અમીન માગ્ટ, 
િંદન સયુપર માકકે્ટ પાસે, 
રાજકો્ટse-kic-nwrws@gujarat.gov.in

શ્ી કે. બી. બારોટ
અધીક્ષક ઇજનેર ચસંિાઇ યાંચત્ક  
વતયુ્ટળ નં.૧, વડોદરા

૨૪૨૯૧૭૦ (ફે.) 
૦૨૬૫-૨૪૨૪૪૪

૯૮૭૯૨૯૮૭૪૮ એ ૩, સાંઈનાથ રેસીડેનસી, 
સાંઈનાથ માગ્ટ દીવાલીપૂરા
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

se-imc1-nwrws@gujarat.gov.in
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કલપસર સચિવશ્ીનું કાયાડાલય
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. બી. રાબરીયા
સચિવ (કલપસર)

૫૨૨૩૩ 
૫૨૨૩૫

૯૯૯૭૮૮૪૦૬૯ ૨૨૨, ખ-્ટાઈપ, સકે્ટર-૧૯, 
ગાધંીનગર

sec-kalpsar@gujarat.gov.in

શ્ી રી. સી. ઠક્કર
(મુખ્ય ઇજનેર (ક-૧) અને અધિક સધિવ)

૫૭૧૫૩ ૯૯૦૯૯૦૭૩૭૪ ૬૯, રિમયુખપાક્ક સોસાય્ટી પટે્ોચલયમ 
યયુનીવ્ટચસ્ટી રોડ, રાયસણ, ગાધંીનગરcc-nwrs@gujarat.gov.in

શ્ી આર. કે. ઝા
મયુખય ઇંજનેર (ક-૨) અને અચધક સચિવ)

૫૨૦૯૭ ૯૮૨૫૧૫૧૭૪૬ -
as2-kalpasar@gujarat.gov.in

શ્ી વી. એમ. મહેિા
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (ક)

૫૨૦૯૫ ૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧ ૨૫૧/૧, ખ-્ટાઈપ સકે્ટર- ૧૯, 
ગાધંીનગરOsd-klp-gad@gujarat.gov.in

શ્ી શાદુડાલ ઠાકોર
(અધીક્ષક ઇજનેર)

૫૨૦૯૬ ૯૭૨૫૦૦૧૧૨૯ -
se-piu1-kalpsar@gujarat.gov.in

શ્ી એન. આર. પટેલ
ઉપસચિવ (કલપસર) (ઈ.િા.)

૫૨૦૯૫ ૯૮૨૫૩૮૩૫૫૯ -
us-kalpsar@gujarat.gov.in

શ્ી વી. કે. ચત્પાઠી
(અધીક્ષક ઇજનેર પી.આઈ.યયુ-૧ 
ભાવનગર)

૦૨૭૮-૨૫૬૩૫૯૪ ૯૯૭૯૮૫૧૩૩૭ -
se-piu1-kalpsar@gujarat.gov.in

શ્ી આર. જે. રાવ
અધીક્ષક ઇજનેર 
(પી.આઈ.યયુ-૨, વડોદરા)

૦૨૬૫-૨૩૨૩૮૭૨ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧ -

se-piu2-kalpsar@gujarat.gov.in

સરદાર સરોવર નમડાદા ચનગમ ચલચમટેર
શ્ી કે. કૈલાસના્ન, IAS
અધયક્ષ

૫૨૬૧૧ 
૫૨૬૧૨

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૩ બંગલો નં. ૬, સીચનયર આઈ 
પી એસ મેસની સામે, ડફનાળા, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદpatochairmanssnnl@gmail.com

શ્ી જે. જે. સોલંકી
અંગત મદદની્શ (અધયક્ષ)

૫૨૬૧૨ ૯૯૦૯૦૨૮૫૯૯ ૫૨૭/૪, ગ-્ટાઈપ, સે-૨૦, 
ગાંધીનગરpatochairmanssnnl@gmail.com

રાડા. રાજીવકુમાર ગુતિા, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૨૩૫૫ ૫૭૬૫૫ ૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪ ગવ્ટ. બંગલો નં ૧૮, સે-૯, 
ગાંધીનગરmdssnnl2009@gmail.com

શ્ી એસ. બેનરજી
અંગત મદદની્શ (એમ.ડી)

૫૨૩૬૪ ૯૯૦૯૦૨૮૭૪૦ ૬૦૬, રાજવી ્ટાવર, ચનયર ગયુરુકુળ 
ડ્રાઇવ ઇન રોડ અમદાવાદpa2mpssnnl@gmail.com

શ્ી સંદીપ કુમાર, IAS
સંયયુક્ત વહીવ્ટી સંિાલક

૫૨૩૫૬
૫૨૬૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮ સી-૭૯, સેં્ટોઝા ગ્રીનલેનડ એસ.પી.
રીંગ રોડ, ભાડજ સક્કલ, અમદાવાદ

Sand207@gmail.com

શ્ી મં્ન ભટ્ટ
અંગત સચિવ (સં.વ.સં)

૫૨૩૫૬ ૯૪૨૮૪૧૫૩૯૯ ફલલૅ્ટ નં જી/૨, શ્ી માંગલય ફલલૅ્ટ, 
પલો્ટનં ૩૭૭ સેક્ટર-૨૩, 
ગાંધીનગરmssvpret@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. સી. વયાસ
ચનયામક (સીએડી)

૫૨૭૪૫ ૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬ ૧૮, જનચવશ્ામ સોસાય્ટી, 
સહર્નંદ કૉલેજ પાછળ, 
અમદાવાદdirectorcadssnnl@gmail.com

શ્ી વી. પી. કાપરીયા
ધનયામક (ચસચવલ)

૫૨૩૩૯ ૯૯૦૯૦૨૮૬૨૬ ૭૧, ્શાંચતચવલા બંગલો, 
સરગાસણ, 
ગાંધીનગરdire.civil.ssnnl@gmail.com

શ્ી સી. વી. નાદપરા
ચનયામક (નહેરો)

૫૨૭૨૮ ૯૯૭૮૪૦૫૫૪૨ કે-૫૨૦, સરકારી કવા્ટર, 
સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગરpa2direcanal@gmail.com

શ્ી આર. બી. મારવીયા
કાય્ટવાહક સંિાલક(કૃચિ)

૫૨૧૭૧
૫૨૧૭૨

૯૯૦૯૦૨૮૫૮૫ ખ-૨૨૪ સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

ed.cd.ssnnl@gmail.com

રાડા. એમ. બી. જોષી
િીફ જનરલ મેનેજર (્ટેક. અને કો.ઓ)

૫૨૧૯૦ ૯૯૨૫૦૦૨૪૩૫ ૭૬૨/૨ ર્ગૃચત પાક્ક સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૩૦, 
ગાંધીનગર

dr.mbjoshi@gmail.com

શ્ી ભાવેશ એરરા
િીફ જનરલ મેનેજર (એસ.ઓ.યયુ.)

૫૨૩૭૪ ૯૯૭૮૪૦૮૮૦૩ મધધમ, પલો્ટ નં. ૧૩૬૮/૨, 
સેક્ટર ૪/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એમ. િાવરા
િીફ જનરલ મેનેજર(એકા.)

૫૨૭૬૭
૯૯૭૪૦૭૩૧૫

પલો્ટ નં. ૪૮૧/૨, ગોકુલ સોસાય્ટી 
સેક્ટર-૮/બી, ગાંધીનગર

 શ્ી દદવયાંગ. આર. પટેલ
જનરલ મેનેજર(વહીવ્ટ અને વીજીલનસ)

 ૫૨૩૫૨ 
૫૨૩૯૦

૯૯૭૮૪૦૭૨૪૬ સેક્ટર-૪/સી, 
પલો્ટ નં. ૮૬૫, 
ગાંધીનગરgm-adm-ssnnl@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એસ. દેસાઇ
જનરલ મેનેજર 
(હાઇડ્રો/એમ.આઈ.્ટી.એસ)

૫૨૩૮૨ ૭૫૭૫૮૪૩૪૪૪ ૨૬, સતિઋિી સોસાય્ટી
કુડાસણ, ગાંધીનગર

gm-hydro@yahoo.com

શ્ી એિ. કે. પટેલ
જનરલ મેનેજર (આર એનડ સી)

૫૨૧૮૨ 
૨૪૨૦૩

૯૮૨૪૦૩૩૬૨૨ સી-૧૦૦૨, ધનંજય ્ટાવસ્ટ, 
શયામલ રો હાઉસ ની પાછળ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદGm-rc-ssnnl@gujarat.gov.in

શ્ી બી. કે. ભીંરે
જનરલ મેનેજર (પીઆઇએમ)

૫૨૭૪૬
૯૯૦૯૦૨૮૭૩૬

જી-૨૦૨, આકા્શ-૩, 
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ

Pimcell123@gmail.com

શ્ી કે. બી. પરમાર
મયુખય ઇજનેર (આલેખન)

૫૨૪૩૪ ૯૭૨૭૭૨૦૦૫૭ પલો્ટ નં. ૫૮૩/૨, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગરcedesignssnnl@gmail.com

શ્ી કે. બી. પરમાર
મયુખય ઇજનેર (ગયુ. ચન.) (ઈ.િા.)

૫૨૭૩૦
૫૨૧૭૪

૯૭૨૭૭૨૦૦૫૭ પલો્ટ નં. ૫૮૩/૨, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

ceqcssnnl@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. રી. ચમસત્ી
મયુખય ઇજનેર (સી.પી.સી.)

૫૨૩૫૪ ૯૯૦૯૦૨૮૭૩૫ એ-૨, આભયુિણ કોરપલેક્ષ,  
જૈન મંરદર સામે, અંકુર રોડ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદcecpcssnnl@gmail.com

શ્ી કે. એ. કેશવાિી
મયુખય ઇજનેર (સી.એ.ડી)

૫૨૭૪૧ ૯૯૦૯૯૭૩૯૮૯ ૫૨૬/૩, ‘ગ’ ્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૨૦,  
ગાંધીનગરcecpcssnnl@gmail.com

શ્ી એમ. રી. પટેલ
મયુખય ઇજનેર(મયુખય નહેર)

૫૨૪૫૦ ૯૦૯૯૦૭૫૮૯૮ એ-૧૦૧, રિચતષ્ા એ ચબગનસ, પોર, 
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ, ગાંધીનગર

cemaincanal.ssnnl@gmail.com

શ્ી એમ. રી. પટેલ
મયુખય ઇજનેર (અમદાવાદ) (ઈ.િા.)

૫૨૭૯૦ ૯૦૯૯૦૭૫૮૯૮ એ-૧૦૧, રિચતષ્ા એ ચબગનસ, પોર, 
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ, ગાંધીનગરpaceabd@gmail.com

શ્ી આર. જી. આિાયડા
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (જળ સંપક્ક)

૫૪૫૯૪ ૯૯૦૯૦૨૮૫૮૩ પલો્ટ નં. ૬૨/૧, સેક્ટર - ૨/એ, 
ગાંધીનગર

osdpr.ssnnl@gmail.com

સરદાર સરોવર પુન:વસવાટ એજન્સી
અચધકારીનું નામ હોદ્ો ફોન નં.

શ્ી આઈ. કે. પ્ટેલ, IAS (ઈ.િા.) કચમ્શનર (પયુવ.) ૦૨૬૫-૨૪૨૧૭૨૩
શ્ી એ. બી. રાઠોડ (ઈ.િા.) સંયયુક્ત કચમ્શનર (આયોજન) ૦૨૬૫-૨૪૩૦૭૬૧
શ્ી એસ. એલ. ગલિર (ઈ.િા.) સંયયુક્ત કચમ્શનર (પયુવ.) ૦૨૬૫-૨૪૨૦૩૦૩
શ્ી એ. બી. રાઠોડ (ઈ.િા.) નાયબ કચમ્શનર (સં.અને વ.), વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૧૨૪૪
શ્ી એ. બી. રાઠોડ નાયબ કચમ્શનર (ગયુજરાત-૧ અને ૨) વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૧૦૩૩
શ્ી એસ. કે. પંિાલ (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૧, કે કૉલોની ૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૮૯
શ્ી એ. એમ. ઝાલા મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૨, બોડેલી ૦૨૬૬૫-૨૨૧૪૯૧
શ્ી એસ. કે. પંિાલ (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૨/૧, નસવાડી ૦૨૬૬૧-૨૭૨૧૦૩
શ્ી એ. એમ. ઝાલા (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, (ગયુજ) ડભોઈ લેનડ ૦૨૬૬૩-૨૫૮૯૪૪
શ્ી વી. કે. ર્દવ નાયબ કચમ્શનર (જી.આર.સી ), વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૧૪૯૯
શ્ી એસ. એલ. ગલિર નાયબ કચમ્શનર (આર એનડ ડી ) વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૧૩૨૩
શ્ી કે. સી. ઠાકોર (ઈ.િા.) નાયબ ચનયામક ખેતી સેલ, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૬૭૨૨
શ્ી એસ. એલ. ગલિર (ઈ.િા.) નાયબ ચનયામક ચ્શક્ષણ સેલ, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૧૮૩૭૩
ડા્ટ. રિેમરિકા્શ ગોરબર (ઈ.િા.) નાયબ ચનયામક મેરડકલ સેલ, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૧૭૨૬૯
શ્ી વાય. એમ. કરૂડ નાયબ કચમ્શનર (એમ.પી/એમ.એિ)અને લેંડ સેલ ૦૨૬૫-૨૪૩૩૯૧૧
શ્ી એન. આર. દયુબે મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૩, વડોદરા (ઈ.િા.) ૦૨૬૫-૨૪૨૨૦૬૩
શ્ી એ. એમ. ઝાલા મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૩/૧, વડોદરા (ઈ.િા.) ૦૨૬૫-૨૪૩૫૭૪૯
શ્ી એન. આર. દયુબે મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૩/૨, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૯૧૩૨
શ્ી એ. એમ. ઝાલા મદદની્શ કચમ્શનર(એમ.પી) યયુની્ટ-૩/૩, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૪૬૦૦
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અચધકારીનું નામ હોદ્ો ફોન નં.
શ્ી એ. જે. ગામીત (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, યયુની્ટ-૪, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૨૪૨૧
શ્ી એસ. કે. પંિાલ મદદની્શ કચમ્શનર, લેનડ સેલ, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૭૫૩૫
શ્ી એન. આર. દયુબે (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, એલ.એ.કયયુ., અમદાવાદ ૨૫૫૧૦૧૩૫
શ્ી એન. આર. દયુબે (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, એલ.એ.કયયુ., નડીયાદ ૦૨૬૮-૨૫૬૭૭૧૯
શ્ી એ. જે. ગામીત મદદની્શ કચમ્શનર, એલ.એ.કયયુ., વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૧૦૬૪૩
શ્ી એ. જે. ગામીત (ઈ.િા.) મદદની્શ કચમ્શનર, એલ.એ.કયયુ., ભરૂિ ૦૨૬૪૨-૨૨૦૬૦૦
શ્ી પી. વી. વયાસ (ઈ.િા.) સયુચરિમ્ટેનડીગ એંજીનીયર-૧, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૪૧૨૭
શ્ી પી. વી. વયાસ (ઈ.િા.) કાય્ટપાલક ઇજનેરશ્ી, ચવભાગ-૧, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૨૭૧૭
શ્ી એસ. કે. ચનગમ (ઈ.િા.) કાય્ટપાલક ઇજનેરશ્ી, ચવભાગ-૨, કે કૉલોની ૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૧૯
શ્ી પી. વી. વયાસ કાય્ટપાલક ઇજનેરશ્ી, ચવભાગ-૩, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૧૫૮૧

સરદાર પ્રાદેચશક િાલીમ કેન્દ્ર (વાલમી, ગાંધીનગર)
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. કે. રાઠોર
અધીક્ષક ઇજનેર એસ.આર.્ટી.સી.– 
ગાંધીનગર

૭૪૧૪૨ 
૨૨૭૦૧

૯૮૨૪૭૩૨૦૪૮ ૨૭- આનંદ નગર (જી.એિ.બી) 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

sepim-rtcg-nwrws@gujarat.gov.in

ગુજરાિ જળસંપચત્ત ચવકાસ ચનગમ, ગાંધીનગર
શ્ી કે. એ. પટેલ
અધયક્ષ

૫૧૭૩૫ ૯૯૭૯૮૫૧૨૮૦ એલ-૭૦૨, ્શયુકુન સકાય, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી વી. એસ. પટેલ
વહીવ્ટી સંિાલક

૨૧૪૯૯ ૯૯૭૮૪૦૫૫૫૭ ૩/૪, ‘ગ ૧ ્ટાઈપ’, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

md-gwrdc@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. કે. િૌધરી
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૨૦૪૦૨ ૯૪૨૭૩૦૫૩૨૮ એ/૨૩, વૈકુંઠધામ સોસાય્ટી, 
એરફોસ્ટ સ્ટે્શન પાછળ મકરપયુરા,
વડોદરા- ૧૪gwrdcpa@gmail.com

શ્ી વી. એમ. મહેિા
અધીક્ષક ઇજનેર (આયોજન અને 
ગયુણવતિા ચનયમન એકમ) ગાંધીનગર

૨૧૮૮૬ ૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧ ૨૧૫/એ, ખ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એસ. કે. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર, ભયુ.જ.વય.વીંગ, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૩૫૬૩૩૫ ૯૯૭૯૮૫૧૨૯૩ ૧૫, ધનયામ પાક્ક સોસાય્ટી, 
કેનાલ રોડ, છાણી જકાત નાકા પાસે,
વડોદરાgwmcircle2@gmail.com

શ્ીમિી મનાલી વયાસ 
સીનયર, એકાઉન્ટ ઓરફસર, ગાંધીનગર 
(વધારાનો હવાલો)

૨૦૪૦૧ ૯૮૯૮૭૫૫૨૨૯, ૧૬૬, સરદાર નગર સોસાય્ટી, 
છાણીરોડ, ચનર્મપયુરા, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૨saogwrdc@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી મનાલી વયાસ
કંપની સચિવ

૨૦૪૦૧ ૯૮૯૮૭૫૫૨૨૯ ૧૬૬, સરદાર નગર સોસાય્ટી., 
છાણી રોડ, ચનર્મપયુરા,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૨csgwrdc55@gmail.com

શ્ી વી. એમ. મેહિા
અધીક્ષક ઇંજનેર ભયુ.જ.વય.સં.વતયુ્ટળ, 
ગાંધીનગર (ઈ.િા.)

૨૦૩૧૩
૨૯૦૯૭

૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧ ૨૧૫/એ, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

segeo.gwrdc@gmail.com

શ્ી એિ. બી. શૈલિ
ભૂસતર્શાસત્ી, યયુચન્ટ-૧, અમદાવાદ 
(ઈ.િા.)

૭૯૨૬૬૦૪૦૨૭ ૯૪૨૯૦૨૧૯૩૮ બલૉક નં. ૬૯૦/૨, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

ghdvn1@gmail.com

શ્ી આર. શીવકુમાર
ભૂસતર્શાસત્ી, યયુચન્ટ-૨, ખેરવા 
(મહેસાણા) (ઈ.િા.)

૨૭૬૨૨૮૬૦૧૬ ૯૮૭૯૦૮૩૫૮૨ ૧૯, ઉચમયા પાક્ક સોસાય્ટી, ખેરવા, 
તા.ચજ.મહેસાણા-૩૮૨૭૧૧

ghgwdn5@gmail.com

શ્ી એિ. આર. શાહ
ભૂસતર ્શાસત્ી યયુચન્ટ-૩ રાજકો્ટ (ઈ.િા.)

૨૮૧૨૩૮૪૬૧૮ ૯૪૨૮૦૪૨૬૨૮ એ/૧૧, શયામ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્શાહીબાગ, સકકી્ટ હાઉસ સામે 
અમદાવાદghgwd2@gmail.com

શ્ી એસ. કે. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર, ભયુ.જ.વય., વીંગ-1, 
ગાંધીનગર (ઈ.િા.)

૪૧૧૬૮ ૦૭૯૨૩૨૪૫૨૨૦
૯૯૭૯૮૫૧૨૯૩

૧૫, ધનશયામ પાક્ક સોસાય્ટી, 
કેનાલ રોડ, છાણી જકાતનાકા પાસે 
વદોદરાgwmcircle2@gmail.com

શ્ી એન. એન. ઠાકર
અંગત સચિવ

૨૧૪૯૯ ૯૪૨૭૩૦૭૭૪૧ પલો્ટ નં. ૧૨૭૩/૨, સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગરgwrdcpa@gmail.com

પાિી પુરવઠા સચિવશ્ીનુ કાયાડાલય
શ્ી ધનંજય દદ્વેદી, IAS
સચિવ

૫૨૧૩૫, ૫૧૬૮૩ 
૫૪૬૫૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯ બંગલા નં. ૪૧, ખ –્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

gwssb@gujarat.gov.in

શ્ી આર. વી. સેલર
અધીક્ષક ઇજનેર

૫૪૬૪૦ ૯૯૭૮૪૦૬૫૨૬
-

gwssb@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. જી. રાજ
નાયબ સચિવ

૫૧૬૭૯  
૫૪૬૫૬ (ફે.)

૯૮૭૮૪૦૪૦૬૯
-

gwssb@gmail.com

ગુજરાિ પાિી પુરવઠા અને ગટર વયવસ્ા બોરડા
ગુજરાિ પાિી પુરવઠા અને ગટર વયવસ્ા બોરડા, જલસેવા ભવન, બોરડા મુખય કિેરી, 

સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી ધનંજય દદ્વેદી, IAS
અધયક્ષ

૫૧૦૫૦ 
૨૦૮૫૭  

૫૧૦૮૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૪ બંગલા નં. ૪૧, ખ –્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મુયર મહેિા
સભય સચિવ

૫૧૦૪૯  
૫૧૦૮૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૦ ગાંધીનગર

શ્ી જી. કે. પટેલ
સભય સચિવ ના અંગત મદદની્શ, 
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર (ચસ.)

૫૧૦૪૯ 
૫૧૦૮૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૨૭ -

gkp10764@gmail.com

શ્ી રી. એમ. પરમાર
મયુખય ઇજનેર (યાંચત્ક) 

૩૦૬૧૭  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૭ -

ucgwssb@gmail.com

શ્ી ચનરવ સોલંકી
રિોજેક્ટ ડાયરેક્ટર અબ્ટન સેલ

૫૧૦૮૮ 
૨૫૯૭૯(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૮૩૯ -

cemgwssb@gmail.com

શ્ી એમ. પી. પુજારા
નાણાકીય ચનયંત્ક

૫૧૦૪૮  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૨૫૩૯૧૦૮૮ -

શ્ી ભરિ દવે
નાયબ નાણાં ચનયંત્ક

૫૧૩૫૯ 
૨૫૯૭૯(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૪૧ -

fc-gwssb@gujarat.gov.in

શ્ી મુનીર વહોરા
મયુખય વહીવ્ટી અચધકારી

૪૩૩૩૫  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૧૦ -

cao-gwssb@gujarat.gov.in

શ્ી રી. જી. રામિંદાિી
મયુખય ઇજનેર(ચસ.) મોની.પલા.

૫૧૦૭૭  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૩૯૧૪ -

gwssb.monicell@gmail.com
ucgwssb@gmail.com

શ્ી રી. જી. રામિંદાિી
મયુખય ઇજનેર (વાસમો)

૪૭૧૭૦
૪૭૧૭૧

૯૯૭૮૪૪૩૯૧૪ -

શ્ી જે. બી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (વીજીલનસ સેલ)

૫૧૩૬૦  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૭૧૨ -

શ્ી રી. એમ. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર (મ્ટીરીયલ સેલ)

૨૦૮૫૯  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૭ -

           -
અધીક્ષક ભૂસતરજળ્શાસત્ી

૫૧૩૨૨  
૨૫૯૭૯ (ફે.)

- -

rcell.gwssb@yahoo.in

મુખય ઇજનેરશ્ી, ઝોન - ૨, અમદાવાદ
શ્ી પ્રકાશ શાહ
મયુખય ઇજનેર

૨૬૫૭૮૭૪૭ 
૨૬૫૭૫૭૧૯(ફે.)

 ૯૯૭૮૪૦૬૫૩૪ -

cezone2@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ભાચવક રાઠોર
અધીક્ષક ઇજનેર 

૦૨૬૮-૨૫૫૫૪૯૪ ૯૯૦૯૯૩૧૯૨૦ -

sephcndd@rediffmail.com
sephcndd@gmail.com

શ્ી આર. એમ. મહેરીયા
અધીક્ષક ઇજનેર

૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૭૧ 
૨૬૦૫૧૩(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૪૨ -

gwssepln0@gmail.com

શ્ી એિ. જી. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર

 ૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩ 
થી ૧૧૧૭

 ૯૯૭૮૪૦૬૮૮૭ -

gwssemamd0@gmail.com

શ્ી કે. પી. ચસંહ
અધીક્ષક ઇજનેર

૨૪૨૧૭૨(ફે.) ૯૯૭૮૪૪૩૯૨૯ -
gwssechmt0@gmail.com

શ્ી આર. એમ. મહેરીયા
સંભવાણી અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૦૨૭૬૨-૫૨૫૭૫ ૯૯૭૮૪૦૬૫૪૯ -
sephcmsn@gmail.com

શ્ી ભાચવક રાઠોર
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩  
૨૬૫૮૦૫૮૯(ફે.)

૯૯૦૯૯૩૧૯૨૦ -

gwssecamd0@gmail.com

ગુજરાિ વોટર ઇન્ફ્ાસરિક્ચર ચલચમટેર, ગાંધીનગર (GWIL)
શ્ી મયુર મહેિા
વહીવ્ટી સંિાલક

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮ 
૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૦ એફ-૪, હરરજીત એપા્ટ્ટમને્ટ, 
સકે્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

msgwssb@gmail.com

શ્ી ચનરવ. પી. સોલંકી
િીફ જનરલ મેનેજર(રિો)

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮ 
૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૮૩૯ ફલ્ેટ ન.ં એસ-૩૦૩, સૌંદય્ટ-૪૪૪, 
ખ રોડ, સરગાસણ િોકડી, 
ગાધંીનગરgwilcompy1@gmail.com

Nirav369s@gmail.com

મુચનર વહોરા
િીફ જનરલ મેનેજર (વ)

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮ 
૨૩૨૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૧૦ ૧૩ સી, મયુચસલમ સોસાય્ટી, 
બી.આર.્ટી.એસ. બસ સ્ેટ્શન, 
દાણીલીમડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮gwilcompy1@gmail.com

caogwssb@gmail.com

કુ. ધરા વયાસ
જનરલ મેનેજર (સી) 

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮ 
૨૨૬૯૬(ફે.)

 ૯૯૭૮૪૦૬૮૦૮ સકે્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

gwilcompy1@gmail.com

ચનયામકશ્ીની કિેરી, ગુજરાિ જલસેવા િાલીમ સંસ્ા
સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર

શ્ી ભાચવક રાઠોર
સંયયુકત ચનયામક (વ)

૨૩૩૦૦૭ 
૨૩૨૪૨(ફે.)

૯૯૦૯૯૩૧૯૨૦ -

gjti.gwssb@gmail.com
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નાિાં ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પંકજ જોષી, IAS
અચધક મયુખય સચિવ (નાણા)

૫૦૬૧૧
૫૦૬૦૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧ ૧૦૦૩, ઇ-૨, સમપ્ટણ ગવન્ટમેન્ટ 
ફલે્ટ, ગયુલબાઇ ્ટેકરા પાસે, 
આંબાવાડી, અમદાવાદsecfd@gujarat.gov.in

શ્ી રાજેશ કે. અસોરા
અગ્ર રહસય સચિવ

૫૦૬૧૩ ૯૦૯૯૦૭૫૧૯૫ સી-૧૧૦૧, સરદાર પ્ટેલ નગર, 
અનમોલ ્ટાવર પાસે, ્શાસત્ીનગર, 
અમદાવાદ

શ્ી પી. એમ. રોરીયા
રહસય સચિવ

૫૦૬૧૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૧૧ પલો્ટ નં. ૧૪૭૬/૧, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચમચલંદ િોરવિે, IAS
સચિવ (આ.બા.)

૫૦૬૦૧
૫૦૬૧૫ (ફે.)

 ૯૯૭૮૪૦૬૩૭૩ ડાયરેક્ટર બંગલો, કરાઇ પોલીસ 
એકેડેમી, કરાઇ, ગાંધીનગર

secea@gujarat.gov.in

શ્ી અજય એમ. રાિા 
અંગત સચિવ

૫૦૬૦૬ ૯૯૨૪૧૨૩૧૬૪, 
૯૯૨૪૧૨૩૧૬૪

પલો્ટ નં. ૬૨૨/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી રૂપવંિ ચસંહ, IAS
સચિવ (ખિ્ટ)

૫૦૬૦૬
૫૦૬૦૮ (ફે.)

 ૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫ બી-૧૦૪, સયુફલામ ફલે્ટ, ડફનાળા, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ 

secexp@gujarat.gov.in

શ્ી એન. ટી. પટેલ
અંગત મદદની્શ

૫૦૬૦૮ ૯૯૦૯૦૮૭૮૫૧, 
૯૯૦૯૦૮૭૮૫૧

પલો્ટ નં. ૧૦૬૨/૨ સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી એસ. છાકછુઆક, IAS
સંયયુક્ત સચિવ (બજે્ટ)

૫૦૬૪૦ ૯૯૭૮૪૦૮૩૧૯ ૨૧૮/એ, ગ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી હચષડાદા વયાસ
રહસય સચિવ

૫૦૬૪૦ ૯૪૨૮૫૨૦૯૨૪ ૪/૪૮, પરરશ્મ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ચ્શવરંજીની િાર રસતા, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદ

શ્ી દદલીપ ઠાકર 
ચનયામક (સંસથાગત ચવતિ) (ઈ.િા.)

૫૫૮૯૮
૫૦૬૩૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨ બલૉક નં. ૧૫૪, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

dir-finance@gujarat.gov.in

શ્ી દદલીપ ઠાકર 
નાયબ સચિવ (્ટેક્ષ)

૫૭૪૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨ બલૉક નં. ૧૫૪, ગ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગરas-tax-fin@gujarat.gov.in

શ્ી બી. જે. રાવલ 
રહસય સચિવ

૫૨૪૭૭ ૨૭૪૬૦૫૬૮, 
૯૮૭૯૬૯૨૬૭૭

એિ-૧/૧૧, નયયુ સતાધાર કોરપલેક્ષ, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

રાડા. જયશંકર ઓધવાિી
નાણાકીય સલાહકાર (નાણા)

૫૦૩૪૩ ૯૮૨૫૭૮૬૧૫૩ ૨૮૬/૩, ગ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરds-est-gad@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી એ. ટી. સંગારા
નાણાકીય સલાહકાર (ચ્શક્ષણ, સામાનય 
વહીવ્ટ ચવભાગ, માચહતી અને રિસારણ, 
બંદરો અને વાહનવયવહાર)

૫૪૭૨૧ ૯૯૦૪૦૭૩૪૦૦ પલો્ટ નં. ૪૩૯/૧, સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. કે. જોષી
નાણાકીય સલાહકાર (આરોગય અને 
પરીવાર કલયાણ, કાયદા, વૈધાચનક અને 
સંસદીય બાબતો)

૫૫૮૪૩ ૯૪૨૮૭૭૦૩૫૦ બલૉક નં. ૬૯૫/૬, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી રી. બી. ચનમાવિ
નાણાકીય સલાહકાર (ગૃહ, કૃચિ)

૫૦૮૦૮ ૯૮૨૪૨૧૦૭૧૩ બી-૩, રુદ્રાક્ષ બંગલોઝ, ઉર્્ટનગર-૨ની 
સામે, સવાચમનારાયણ ધામ સકકૂલ 
પાછળ, રાંદેસણ, ગાંધીનગરfa-prh-fin@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એસ. જોશી
નાણાકીય સલાહકાર (ન.જ.સં.પા.પયુ 
અને કલપસર, મચહલા અને બાળચવકાસ, 
રમત ગમત, યયુવક સેવા અને સાંસકૃચતક 
રિવૃચતિઓનો)

૫૧૭૧૮ ૯૯૯૮૮૭૧૯૬૫ ૧૧૭૯/૧, સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

સુશ્ી અંદકિા ચરિચશ્ચયન
નાણાકીય સલાહકાર (ઉદ્ોગ અને 
ખાણ, ઉર્્ટ અને પેટ્ોકેચમકલસ, શ્મ અને 
રોજગાર, ચવજ્ાન અને રિોદ્ોચગકી)

૫૦૬૪૩
૫૪૭૫૪

૯૪૨૬૪૫૯૩૩૫ બલૉક નં. ૨૭૩/૨, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

fa-ind-fin@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એમ. પરમાર
નાણાકીય સલાહકાર (મહેસૂલ, પંિાયત 
ગ્રામ ગૃહ ચનમા્ટણ અને ગ્રામ ચવકાસ)

૫૫૭૬૪ ૯૬૨૪૪૮૭૭૯૫ પલો્ટ નં. ૪૭૩/૧, ગોકુળ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

fa-prh-fin@gujarat.gov.in

શ્ી બી. જી. વાઘેલા
નાણાકીય સલાહકાર (મા.મ.ચવ. ્શ.ચવ 
અને ્શ. ગૃહ ચન., અન્ન નાગરરક પયુરવઠા 
અંર ગ્રા.બા)

૫૦૬૫૮ ૪૮૩૫૦
૯૯૨૫૭૨૨૧૪૨

પલો્ટ નં. ૧૨૨૮/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

fa-prh-fin@gujarat.gov.in

શ્ી એ. પી. ગઢવી 
નાણાકીય સલાહકાર (વન,સામાચજક નયાય 
અને અચધકારીતા, આરદર્તી ચવકાસ, 
ક્ાઇમે્ટ િેનજ)

૫૭૩૬૨ ૮૪૬૯૦૬૦૬૭૭ પલો્ટ નં ૪૬૬/૨ સેક્ટર-૧-સી, 
ગાંધીનગર

ds-estt-fin@gujarat.gov.in

શ્ીમિી સપના વી. રિા
નાયબ સચિવ (ક.ગ.)

૫૦૬૨૫ ૯૮૭૯૪૩૭૫૧૧ બલૉક નં. ૬૯૩/૧, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર ૮ , ગાંધીનગરds-estt-fin@gujarat.gov.in

કુ. એન.એમ. પંરયા 
રહસય સચિવ

૫૦૬૨૬ ૯૪૨૮૦૫૦૩૯૩, 
૯૪૨૮૦૫૦૩૯૩

પલો્ટ નં. ૯૯૯/૨, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. કે. વસાવા
નાયબ સચિવ (સેવા)

૫૦૬૧૭ ૯૬૬૨૫૪૫૮૭૮ બલૉક નં.૧૪૬/૧૨, િ- ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગરds-ser-fin@gujarat.gov.in

શ્ી વી. આર. મહેરીયા
સ્ટેનોગ્રાફર

૫૦૬૧૮ ૨૫૭૨૩૫૭૧
૨૩૨૫૦૬૧૮

સી-૫, જીવનરિભા સોસાય્ટી, સેનટ્લ 
જેલ ની સામે, કાલી ગામ રોડ, 
અમદાવાદ

કુ. દીપલ આર. હરીયલ 
નાયબ સચિવ (પેન્શન-ચતજોરી)

૫૦૬૨૩ ૯૭૨૪૪૬૬૬૧૯ પલો્ટ નં ૭૦૭/૨, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગરjs-try-fin@gujarat.gov.in

શ્ીમિી આર. જી. ભટ્ટ
અંગત મદદની્શ

૫૦૬૨૩ ૨૨૮૬૦૭૫૪, 
૨૩૨૫૦૬૨૩

૧૧- વરુણ સોસાય્ટી, રકત્ટન નગરની 
પાછળ, ઋચિક એપા્ટ્ટમેન્ટની પાસે, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી જે. બી. પટેલ
નાયબ સચિવ   
(સંકલન, આર્ટીઆઈ અને કરકસર)

૫૦૬૯૨ ૯૯૦૯૯૨૧૪૧૧ કે-૨૦૪, મહાલક્મી-૨, 
પેથાપયુર િોકડી, ગાંધીનગર

શ્ીમિી ફેચમદા એિ. મીરજા
સ્ટેનોગ્રાફર

૫૦૬૯૨ ૯૯૨૪૭૨૫૧૨૧ પલો્ટ નં. ૫૮૨/બી-૧, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

શ્ી એસ. બી. દોશી
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (આ.બા.)

૫૦૬૨૭  ૯૯૦૯૦૨૮૬૦૧ જે/૧૨, આકાંક્ષા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સોલા ક્ોચસંગ પાસે, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧osd-pac-fin@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. બી. દોશી
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી
(ર્.સા. બયૂરો) (ઈ.િા.)

૫૦૬૨૭  ૯૯૦૯૦૨૮૬૦૧ જે/૧૨, આકાંક્ષા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સોલા ક્ોચસંગ પાસે, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

osd-pac-fin@gujarat.gov.in

શ્ી બી. એસ. ચમસત્ી
ઉપસચિવ (મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૦૬૬૩ ૯૮૨૫૩૦૮૩૮૭ પલો્ટ નં. ૫૦૭/ર, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગરus-adm-fin@gujarat.gov.in

શ્ી યુ. આર. શમાડા
ઉપસચિવ (તપાસ)

૫૦૬૬૧ ૯૯૯૮૩૭૦૭૭૧ જી-૨૩, સવયંભયુ એપા્ટ્ટમેન્ટ, આઝાદ 
રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

શ્ી રી. વી. પરમાર 
ઉપસચિવ (્ટેક્ષ) (ઈ.િા.)

૫૦૬૦૯ ૯૪૨૬૩૨૪૨૩૫ 
૯૪૨૬૩૨૪૨૩૫

ઈ-૧૨, વસયુધા ફલે્ટસ, ચવજયપાક્ક 
સોસાય્ટી પાસે, નવરંગપયુરા, 
અમદાવાદus-tax-fin@gujarat.gov.in

શ્ી યુ. આર. શમાડા
ઉપસચિવ (પેન્શન અને ચતજોરી) (ઈ.િા.)

૫૦૬૬૬ ૯૪૨૬૭૪૮૩૪૦ 
૯૪૨૬૭૪૮૩૪૦

પલો્ટ નં. ૯૦૦/૨, સેક્ટર-૫/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. રી. મોદી
ઉપસચિવ (બજે્ટ-૧)

૫૦૬૬૯ ૯૪૨૭૩૧૮૦૩૬ પલો્ટ નં.૧૦૬૦/૧, સેક્ટર-૩/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. પી. શ્ીમાંકર
ઉપસચિવ (બજે્ટ-૨)

૫૦૬૬૮ ૩૩૩૨૭, 
૯૮૨૫૯૪૧૩૦૦

પલો્ટ નં. ૧૦૩/૨, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર

us-fin@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. એિ. ધોળકીયા
નાયબ ચનયામક (નાણાપંિ)

૫૦૬૬૭ ૯૦૯૯૦૪૨૦૭૮ ૩૩૬/૨, ઇશ્વરકૃપા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ીમિી સી. એમ. ઠક્કર
ઉપસચિવ (ર્હેર સાહસ બયૂરો) (ઈ.િા.)

૫૦૬૬૫ ૯૪૨૮૭૩૦૭૬૨,
૯૪૨૮૭૩૦૭૬૨

પલો્ટ નં. ૧૨૭૪/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી સી. એમ. ઠક્કર
ઉપસચિવ (ડીબી્ટી સેલ)

૫૭૪૧૪ ૯૩૭૪૨૧૩૭૪૧ પલો્ટ નં. ૪૦૩/ર, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. પી. શ્ીમાંકર
ઉપસચિવ (ફોરકાસ્ટ) 

૫૭૮૮૧ ૨૩૩૩૨૭, 
૯૮૨૫૯૪૧૩૦૦

પલો્ટ નં. ૧૦૩/૨, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એસ. ચમસત્ી
ઉપસચિવ (સેવા)

૫૪૭૨૪ ૯૭૨૨૨૩૩૨૦૫ પલો્ટ નં. ૫૦૭/ર, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. રી. મોદી
ઉપસચિવ (૧૫મયું નાણાપંિ)

૫૦૬૬૪ ૯૪૨૭૩૧૮૦૩૬ પલો્ટ નં. ૧૦૬૦/૧, સેક્ટર-૩/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી પી. એસ. મોદી
નાયબ ચનયામક (પી.એમ.યયુ.)

૫૭૮૮૨ ૯૯૯૮૩૩૦૮૪૫ ડી-૭/૩ ગવન્ટમેન્ટ ઓરફસર ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી દેવાંગ પરીખ
ચહસાબી અચધકારી (ડી.એમ.ઓ.)

૫૦૬૩૮ ૭૦૧૬૯૫૯૫૨૭ બી-૨૦૧, ઈનદ્રરિસથ, શયામલ િાર 
રસતા, અમદાવાદ

શ્ી આર. રી. િૌધરી
ચહસાબી અચધકારી (ડી.એમ.ઓ.)

૫૦૬૭૯ ૭૫૭૪૮૦૨૨૬૧ બલૉક નં. ૧૮૪/૨, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી દક્ેશ આર. પ્રજાપચિ
ચહસાબી અચધકારી

૫૦૬૭૯ ૯૦૧૬૯૬૬૯૬૭ ૧૭૮૭, કુમયુદનગર સોસાય્ટી, 
િાણકયપયુરી નજીક, સેક્ટર-૫, 
પરરચવલા ફલે્ટની સામે, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર

શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
અ  શ્ી એસ. વી. ભાભોર ૫૦૬૭૦
િ   શ્ી રમર્ન એ. ર્ફરાની ૫૦૬૭૨
છ શ્ીમતી પૂર્ ગીરી્શભાઇ ઉપાધયાય ૫૪૭૨૫
છ શ્ી કે. પી. નાગર ૫૪૭૨૫
સંકલન શ્ી રદલીપ ર્ની ૫૦૬૭૪
રોકડ શ્ીમતી એ. આઈ. પ્ટેલ ૫૦૬૯૬
ડી.એમ.ઓ. શ્ીમતી એ. ્ટી. ્શૈયદ ૫૦૬૭૯
એફ.આર.ડીચવઝન શ્ી એસ. એિ. રિર્પચત ૫૦૬૭૫
ગ શ્ી કે. આર. પરમાર ૫૦૬૭૬
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
જી.ઓ.સેલ શ્ી બી. કે. વાળા ૫૦૬૯૫
ઘ શ્ી જયે્શ આઈ. લેઉવા ૫૦૬૭૭
જી.એસ.્ટી.સેલ શ્ી એસ. એન. િાવડા ૫૪૭૨૮
ક શ્ી ડી. વી. વાળંદ ૫૦૬૭૮
મ શ્ી બી. એસ. પરમાર ૫૦૬૮૦
ન કુ. એમ. કે. ઠાકોર ૫૦૬૮૧
પી શ્ી ચવજયકુમાર જી. સાંગડીયા ૫૦૬૮૨
પે સેલ          - ૫૪૭૧૭
પે સેલ કુ. જે. એન. િરૌધરી ૫૭૯૯૧
આર.્ટી.આઈ.સેલ કુ. એન. જે. ચિતરીયા ૫૪૭૩૨
રચજસટ્ી શ્ી કે. પી. મેશ્ી ૫૪૭૨૭, ૫૦૬૦૦
્ટ (મહેકમ) શ્ી પી. ડી. પ્ટેલ ૫૦૬૮૬
ઠ શ્ી ડી. યયુ. ગોસાઈ ૫૦૬૮૮
ઠ-૩ શ્ીમતી ર્ગૃચત ડી. સયુથાર ૫૦૬૬૨
ઝ-૧ શ્ીમતી જે. વી. ર્ની ૫૪૭૩૧
ઝ સયુશ્ી આરોહી જે. પ્ટેલ ૫૦૬૯૦
નાણા ્શાખા (કૃચિ) ડા્ટ. ચવશ્વાસ દેસાઈ ૫૨૦૦૩
નાણા ્શાખા (નાણા) શ્ી ચહતે્શ પી. વાઘેલા ૫૦૩૮૩
નાણા ્શાખા (ચ્શક્ષણ) શ્ીમતી એ. વી. મહેતા ૫૪૫૧૯
નાણા ્શાખા (વન ) શ્ીમતી એન. બી. ર્દવ ૫૦૬૫૪
નાણા ્શાખા (ગૃહ) શ્ી એન. એમ. પઢીયાર ૫૦૬૪૨
નાણા ્શાખા (આરોગય) શ્ી આર. એમ. િરૌધરી ૫૪૬૪૯
નાણા ્શાખા (ઉદ્ોગ) શ્ી એણ. આર. ભટ્ટ ૫૪૬૧૬
નાણા ્શાખા (કાયદા)           - ૫૦૯૦૯
નાણા ્શાખા (નમ્ટદા) શ્ી જે. એ. રાવલ ૫૨૮૩૩
નાણા ્શાખા (માગ્ટ અને મકાન) શ્ી એલ. એલ. ક્ટારીયા    ૫૧૮૯૧
નાણા ્શાખા (મહેસૂલ) શ્ી યયુવરાજચસંહ ર્ડેર્ ૫૪૭૪૩
ડી.એમ.ઓ. ્શાખા શ્ી આર. ડી. િરૌધરી (ચહસાબી અચધકારી) ૫૦૬૭૯
ડી.એમ.ઓ. ્શાખા શ્ી દક્ષે્શ રિર્પચત  (ચહસાબી અચધકારી) ૫૦૬૭૯
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રાજયવેરા કચમશનરશ્ીની કિેરી
રાજય કર ભવન, આશ્મ રોર, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. પી. ગુતિા, IAS
મયુખય કચમ્શનર

૨૬૫૮૧૯૨૯ ૯૯૭૮૪૦૬૦૬૪ ક-૫૧૦, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી સમીર વકીલ, IRS
ખાસ કચમ્શનર 

૨૬૫૮૧૩૯૩ ૯૮૨૫૦૧૭૦૧૩ ૨, જૈન કૉલોની, રાજસથાન હોચસપ્ટલ 
સામે, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી ભાચવન કે. પંડ્ા, IAS
ખાસ કચમ્શનર

૨૬૫૮૩૫૩૯ ૯૯૭૮૪૦૬૦૧૯ ૩૦, સંજીવપાક્ક, રો હાઉચસંગ, 
રિેરણાચતથ્ટ, દેરાસર, અમદાવાદ

શ્ી એિ. જે. પ્રજાપિી
અચધક રાજયવેરા કચમ્શનર

૨૬૫૮૩૯૨૧ ૯૯૭૮૮૬૫૮૪૪ બી-૨૦૪, સયુયોજન એપા્ટ્ટમેન્ટ, સોલા 
ભાગવત ની બાજયુમાં, અમદાવાદ

શ્ી સી. એમ. ચત્વેદી
અચધક રાજયવેરા કચમ્શનર 

૨૬૫૮૧૩૮૬ ૯૯૭૮૪૦૫૨૫૫ એ-૧૩ કણા્ટવતી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
શ્ધધા પેટ્ોલ પંપની સામે, 
અચતથી રેસ્ટોરન્ટની બાજયુમાં, 
જજીસ બંગલોઝ રોડ, બોડકદેવ
અમદાવાદ

શ્ી એમ. એસ. જાની
અચધક રાજયવેરા કચમ્શનર 

૨૬૫૮૨૪૪૩ ૯૪૨૬૦૫૦૫૪૯ ૫૭, શયામલ-૨, રો-હાઉસ, ધમ્ટદેવ 
રો-હાઉસની બાજયુમાં, મયુરલીધર 
ડેરીની સામે, શયામલ િાર રસતા, 
અમદાવાદ

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર

શાખા અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ઇ-ગવન્ટસ શ્ી એસ. એમ. સકસેના ૨૬૫૮૬૮૩૦/૨૬૫૮૪૬૭૩ 
અદાલત ્શાખા શ્ી સી. બી. પ્ટેલ ૨૬૫૮૭૦૩૬
કોપગોરે્ટ ્શાખા શ્ી એસ. એમ. સકસેના (ઈ.િા.) ૨૬૫૭૭૮૯૬
ઓરડ્ટ ્શાખા શ્ી એમ. એસ. ર્ની ૨૬૫૮૨૪૪૬
અપીલ ્શાખા શ્ી ડી. સી. મહેતા (ઈ.િા.) ૨૬૫૭૮૪૧૪
મોબાઇલ કસવોડ ્શાખા શ્ી એમ. એ. પઠાણ (ઈ.િા.) ૨૬૫૮૭૦૧૫
કાયદા ્શાખા શ્ી એસ. એમ. સકસેના (ઈ.િા.) ૨૬૫૮૨૮૦૫
ચહસાબ/અંદાજ ્શાખા શ્ીમતી પી. એન. મહેતા ૨૬૫૮૬૭૬૫
અનવેિણ ્શાખા શ્ી એમ. એ. પઠાણ (ઈ.િા.) ૨૬૫૮૧૩૮૬
વહીવ્ટ ્શાખા શ્ી એિ. કે. સવામી ૨૬૫૮૩૯૨૧
ચવભાગ-૧ શ્ી એમ. કે. ભંડારી ૨૬૫૮૬૭૧૫
ચવભાગ-૨ શ્ી બી. કે. પ્ટેલ ૨૬૫૮૬૨૭૧
ચવભાગ-૩ શ્ી બી. સી. ્શયુકલ ૨૩૨૩૮૨૨૯
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શાખા અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ચવભાગ-૪ શ્ી કે. ડી. ્શયુકલ ૦૨૭૬૨-૨૨૧૧૬૮/૨૨૧૧૬૯
ચવભાગ-૫ શ્ી કે. પી. ્શાહ ૦૨૬૫-૨૪૩૪૮૭૬
ચવભાગ-૬ શ્ી  જે. એસ. દવે ૦૨૬૫-૨૪૧૧૫૦૦
ચવભાગ-૭ શ્ી એ. બી. મહેતા ૦૨૬૧-૨૪૬૦૦૧૦
ચવભાગ-૮ શ્ી પી. જે. પયુર્રા ૦૨૬૧-૨૪૬૩૮૪૧
ચવભાગ-૯ શ્ી એન. ડી. પ્ટેલ ૦૨૭૮-૨૪૩૬૧૯૦/૨૪૩૬૪૫૫
ચવભાગ-૧૦ શ્ી ડી. બી. ચત્વેદી ૦૨૮૧-૨૪૫૯૦૪૯
ચવભાગ-૧૧ શ્ી વી. એમ. ગયુજ્ટર ૦૨૮૧-૨૪૫૦૬૭૫

ચહસાબ અને ચિજોરી ચનયામકની કિેરી, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૧૭, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

કુ. સી. એન. ભટ્ટ
ચનયામક 

૫૪૩૭૭ ૬૩૫૭૧૪૭૭૦૨ કે-૪, ચવભાગ-૧, ્શાયોના ચસ્ટી, 
ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદ

શ્ી એ. એિ. ચત્વેદી
ચનયામકશ્ીના અગ્ર રહસય સચિવ

૫૪૫૦૬ ૯૮૭૯૦૩૦૬૭૫ પલો્ટ નં. ૧૩૨૩/૨, સે.૩-બી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી બી. કે. મહેિા
સંયયુક્ત ચનયામક (વહીવ્ટ)

૫૪૩૯૪ ૯૪૨૭૪૧૭૦૭૦ ૫૦૨, બી બલૉક પયુણ્ટમ રેસીડેનસી, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

dydir-dat@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જી. વયાસ
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ)

૫૪૪૧૧ ૯૪૨૯૮૯૩૪૫૨ એ-૨/૨૦૨, ગેલેકસી સીગ્ેિર, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ, 
સોલા, અમદાવાદ

શ્ી એસ. આર. શુક્લ
સંયયુક્ત ચનયામક (ઈડીપી)

૫૬૩૩૭ ૯૪૨૭૩૦૫૯૬૩ સી-૧૦, ઉમંગ બંગલોઝ, 
અન્નપૂણા્ટ રેસ્ટોરેન્ટની પાછળ, 
જ્શોદાનગર–અમદાવાદ

શ્ી જે. આઈ. ચહંરોિા
નાયબ ચનયામક (્ટીસી)

૫૪૪૪૦ ૯૪૨૭૩૧૪૩૨૩ પલો્ટ નં. ૮૭૯/૨ સેક્ટર-૧૩-બી, 
ગાંધીનગર

dydir1-dat@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા અચધકારીનું નામ ફોન નં.

રેકડ્ટ શ્ી યયુ. ડી. વાઘેલા ૫૬૫૫૦
રા.પ. શ્ી વાય. વી. િરૌહાણ ૫૬૫૫૬
ચબરાપ ૧ શ્ી વી. એ. િાવડા ૫૪૯૮૩
ચબરાપ ૨ કુ. કે. જે. પ્ટેલ ૫૬૫૭૮
ચબરાપ ૩ શ્ી સી. કે. રિર્પચત ૫૬૫૫૪
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શાખા અચધકારીનું નામ ફોન નં.
કો્ટ્ટ સીચનયોરી્ટી શ્ી એમ. કે. પરમાર ૫૬૩૫૧
બીલ બજે્ટ શ્ી પી. આર. ઠાકોર ૫૪૫૧૨
બીલ બજે્ટ શ્ી આર. ડી. વોરા ૫૪૫૧૨
ચતજોરી ચનયંત્ણ ્શાખા શ્ી એન. ઈ. મેકવાન ૫૪૯૯૪
ચતજોરી ચનયંત્ણ ્શાખા શ્ી એમ. એસ. જોિી ૫૫૮૬૪
ચતજોરી ચનયંત્ણ ્શાખા શ્ી પી. ડી. સચહતા ૫૪૯૯૪
ઈ.ડી.પી. સેલ શ્ી એસ. બી. પરમાર ૫૬૩૪૨
જયુથ વીમા / એિ.ડી.એફ.સી. કુ. ચ્શવાની ઠક્કર ૫૪૯૯૨
તાલીમ ્શાખા શ્ી એમ. જે. ખોખર ૫૬૩૫૫
એસ.વી.ઓ. (રાજય) શ્ી જે. જી. રેહવર ૫૪૯૯૬

ચજલ્લા ચહસાબી અચધકારીશ્ીઓ
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું
શ્ી એન. એન. શાહ
ચહસાબી અચધકારી

૫૪૯૮૦ ૯૪૨૭૯૪૮૦૯૦ બી-૨૪ ચસચધધ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
રયયુચનચસપલ ગાડ્ટનની સામે, 
વાસણા, અમદાવાદao-trng-dat@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. બી. પટેલ
ચહસાબી અચધકારી

૫૬૩૩૭ ૯૩૭૪૦૨૦૨૧૬ ૨૮, નારાયણ પાક્ક-ડી, 
ઈચનડયા કૉલોની સામે, બોપલ, 
અમદાવાદ

શ્ી એિ. એમ. બધેકા
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૪૨૬૮૫૨૮૦૦ પલો્ટ નં. ૧૩૧૦/એ, ્ટી.વી. કેનદ્ર રોડ, 
ઘોઘા સક્કલ, વલ્ભીપયુર, ભાવનગર 

શ્ી એસ. એમ. પંડ્ા
ચનચધ ચનરીક્ષણ અચધકારી / ચહસાબી 
અચધકારી

- ૯૪૨૯૯૪૨૮૭૬ ૧૫/૧, ‘ઘ’ ્ટાઈપ, સરકારી વસાહત, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર 

શ્ી એિ. રી. પરીખ
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૯૭૪૪૬૩૧૮૦ ૪/૯, રાધે એપા્ટ્ટમેન્ટ, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ 

શ્ી એસ. એસ. શાહ
ચહસાબી અચધકારી

૫૬૩૪૩ સી-૩૦, અંચબકાનગર ઓઢવ, 
અમદાવાદ 

શ્ી વી. પી. પટેલ
 ચહસાબી અચધકારી

૫૨૨૨૮ ૯૪૨૭૩૯૧૬૩૧ ૬૯, આનંદનગર, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એન. બી. મહાલા
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૮૯૮૦૯૯૫૦૦ પલો્ટ નં. ૩૮૪/૧ સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. પી. ભાલારા  
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૯૨૫૮૧૦૫૧૯ પલો્ટ નં. ૬૯૦/૧ સેક્ટર ૪-સી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી વી. એસ. પટેલ
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૬૦૧૪૧૦૪૯૦ બી-૩૦૨, ચવ્શાલ સ્ટેટસ નયયુ રાણીપ, 
અમદાવાદ



નાણાં વિભાગ

216

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

કુ. એ. બી. વસાિી`
ચહસાબી અચધકારી 

- ૭૬૯૮૨૬૩૦૧૬ એસ ૨/૧૭, ્શાંતી એપા્ટ્ટમેન્ટ 
રિગચતનગર, નારણપયુરા, અમદાવાદ

કુ. એ. પી. જોશી
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૭૩૭૯૧૧૨૭૮ પલો્ટ નં. ૬૫૯/૧, સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એસ. આર. જારેજા
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૭૧૨૧૧૧૧૦૦ મયુ.ચસંધાવદર તા. ગોંડલ,  
ચજલ્ો રાજકો્ટ

કુ. પી. બી. ધોળદકયા
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૯૭૮૧૧૯૭૨૬ બી-૮, નયયુ ભૂચમકા ફલે્ટ, કે.કે.નગર, 
ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદ

શ્ી બી. વી. રાઠોર
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૭૨૬૯૨૬૮૨૮ મયુ.વડાલા, તા.વઢવાણ, 
ચજ.સયુરેનદ્રનગર ૩૬૩૦૩૦

કુ. ઝેર. કે. પટેલ
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૨૬૫૪૯૩૩૯૩ ૧૪/૧૫૪, મંગલમૂચત્ટ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૧૩

શ્ી એિ. સી. નેનુજી
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૭૧૪૨૩૯૭૦૮ ડી-૪૦૧, રત્નરાજ રેસીડેનસી, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર

કુ. એન. એન. મોદી
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૪૦૮૩૩૯૫૫૩ ૪૦/૨, મોહનનગર સોસાય્ટી, 
નરોડા, અમદાવાદ

શ્ી એમ. જે. વૈષિવ
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૯૦૪૪૧૭૭૯૮ બલૉક નં. ૧૬/૩, સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. એમ. સોલંકી
ચહસાબી અચધકારી

- ૮૪૦૧૫૯૫૩૧૦ પલો્ટ નં. ૪૭૮, એ-૧, સેક્ટર-૬-એ, 
ગાંધીનગર

ચજલ્લા ચિજોરી અચધકારીશ્ીઓ
અચધકારીનું નામ અને હોદ્ો કિેરી મોબાઈલ ચજલ્લામ્ક 

શ્રી દર્શન સરી. દવે ૫૯૦૭૦ ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ ગાંધીનગર 
શ્રી આર. ડરી. ખૂંટરી ૦૨૬૫-૨૪૨૯૪૯ ૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧ વડોદરા
શ્રી આર. એ. મહાલા ૦૨૬૧-૬૬૨૨૧૫  ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૩ સયુરત
શ્રી આર. આર. ગાધમત ૦૨૮૧૨-૭૭૯૦૦૩ ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૧ રાજકો્ટ
શ્રી એ. બરી. હળપધત ૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૨૯૨ ૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫ તાપી
શ્રી આર. આર. રાવલરી્યા ૦૨૮૬૨-૨૪૨૪૨૨ ૭૫૬૭૦૨૩૪૬૭ પોરબંદર
શ્રી પરી. બરી. ગામરીત ૦૨૬૭૨-૨૪૨૩૦૬ ૭૫૬૭૦૨૩૦૨૨ ગોધરા 
શ્રી એસ. બરી. ખપેડ ૦૨૭૬૨-૨૨૧૫૩૦ ૭૫૬૭૦૨૩૧૪૭ મહેસાણા 
કુ. એસ. એસ. ખંભાતરી ૦૨૬૪૨-૨૪૦૪૨૯ ૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧ ભરૂિ 
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અચધકારીનું નામ અને હોદ્ો કિેરી મોબાઈલ ચજલ્લામ્ક 

શ્રી એન. એમ. ગાવરીત ૦૨૬૪૦-૨૨૩૪૮૧ ૭૫૬૭૦૨૩૨૬૮ નમ્ટદા
શ્રી એસ. કે. પાદરાહ ૦૨૭૮૨-૫૧૪૬૨૫ ૭૫૬૭૦૨૨૯૩૮ ભાવનગર 
કુ. એ. બરી. વાઘેલા ૦૨૭૫૨-૨૮૨૨૫૨ ૭૫૬૭૦૨૩૪૯૯ સયુરેનદ્રનગર
શ્રીમતરી એ. એ. કુંટે ૦૨૮૪૯-૨૫૧૪૩૦ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૪ બો્ટાદ
શ્રી જે. આઈ. દેસાઈ ૦૨૭૪૨-૨૫૨૪૨૪ ૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭ પાલનપયુર
શ્રી એિ. કે. િોકક્યા ૦૨૮૮૨-૫૫૪૩૧૦ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૫ ર્મનગર 
શ્રી ડરી. એસ. પટેલ ૦૨૭૭૪-૨૪૬૩૩૮ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૮ અરવલ્ી 
શ્રી પરી. એન. પોપટ ૦૨૮૫૨-૬૩૦૨૧૩ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૬ જયુનાગઢ 
શ્રી એમ. એન. બાદરી ૦૨૮૩૨-૨૩૧૨૦૨ ૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧ ભયુજ-ક્છ 
શ્રી બરી. એફ. પટેલ ૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૫ ૭૫૬૭૦૨૨૮૧૦ આણંદ 
શ્રી પરી. પરી. રાઠોડ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૩૮ ૭૫૬૭૦૨૩૪૩૮ પા્ટણ 
શ્રી ટરી. એિ. રમા્શ ૦૨૬૮૨-૫૫૦૧૩૪ ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦ નરડયાદ
શ્રી વરી. સરી. ધતરથાણરી ૦૨૮૭૬-૨૨૦૬૨૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૮ ગીરસોમનાથ
શ્રી બરી. કે. પાઘડાળ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૫૯૦ ૭૫૬૭૮૯૮૦૬૩ મોરબી 
શ્રી કે. એિ. ગામરીત ૦૨૬૩૨-૨૫૦૫૧૧ ૭૫૬૭૦૨૩૬૬૬ વલસાડ
શ્રી જે. વરી. ગોવાણરી ૦૨૮૩૩-૨૩૪૭૮૭ ૭૫૬૭૮૯૮૦૬૨ દેવભૂચમ દ્ારકા
શ્રી આર. એન. પ્રજાપધત ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૬ ૭૫૬૭૦૨૨૯૪૮ દાહોદ
શ્રી જી. પરી. વણઝારા ૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૧૫ ૭૫૬૭૦૨૩૦૭૪ ચહંમતનગર
શ્રી આર. વરી. સુવા ૦૨૭૯૨-૨૨૨૨૬૮ ૭૫૬૭૦૨૨૭૫૮ અમરેલી
શ્રી એન. એસ. િૌિરરી ૦૨૬૩૯-૨૩૨૩૦૧ ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫ છો્ટા ઉદેપયુર
શ્રી એન. એમ. ગાધવત ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૫ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ ડાંગ-આહવા
શ્રી આર. એમ. સંગાડા ૦૨૬૩૭-૨૫૬૭૭૮ ૭૫૬૭૦૨૩૨૭૮ નવસારી
શ્રી જે. બરી. રબારરી ૨૫૫૦૬૬૨૫ ૭૫૬૭૦૨૨૭૨૧ અમદાવાદ
શ્રી ડરી. એ. વસાવા ૭૫૬૭૮૯૮૦૫૯ મચહસાગર 
શ્રી જે. બરી. રબારરી
ચવભાગીય ચતજોરી કિેરી, અમદાવાદ ૨૨૬૮૦૧૨૪ ૭૫૬૭૦૮૪૦૫૯  અમદાવાદ 

શ્રી એસ. એસ. ગવાંડે
પગાર અને ચહસાબી અચધકારી, ગાંધીનગર ૫૩૯૫૯ ૯૯૦૯૦૧૪૩૦૬  ગાંધીનગર 
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શ્રી એ. એ. કકડ્યાવાલા
પગાર અને ચહસાબી અચધકારી, અમદાવાદ ૨૫૫૦૦૬૨૬ ૭૫૬૭૦૮૭૧૫૨  અમદાવાદ 

સુશ્રી હેતલબેન ધરિવેદરી
પેન્શન િૂકવણા અચધકારી, ગાંધીનગર ૫૫૬૫૦ ૯૯૧૩૪૩૭૭૫૯  ગાંધીનગર 

શ્રી પરી. એ. અંતાણરી
પેન્શન િૂકવણા અચધકારી, અમદાવાદ ૨૫૫૦૧૦૨૧ ૯૮૨૫૮૩૯૦૨૯  અમદાવાદ

શ્રી એસ. એસ. પટેલ
પેન્શન િૂકવણા અચધકારી, સયુરત ૦૨૬૧૨-૬૬૨૨૧૭ ૯૪૨૯૧૦૭૦૭૭  સયુરત

શ્રી ડરી. ડરી. લુહાર
પેન્શન િૂકવણા અચધકારી, વડોદરા ૦૨૬૫૨-૪૨૨૩૦૦ ૮૪૬૦૩૦૩૩૦૪  વડોદરા 

શ્રી વરી. સરી. ગઢવરી
પેન્શન િૂકવણા અચધકારી, રાજકો્ટ ૦૨૮૧૨-૪૫૪૫૩૧ ૯૯૦૯૦૨૭૦૨૦  રાજકો્ટ

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર

શાખા અચધકારીનું નામ ફોન નં.
રેકડ્ટ શ્ી યયુ. ડી. વાઘેલા ૫૬૫૫૦
રા.પ. શ્ી વાય. વી. િરૌહાણ ૫૬૫૫૬
ચબરાપ ૧ શ્ી વી. એ. િાવડા ૫૪૯૮૩
ચબરાપ ૨ કુ. કે. જે. પ્ટેલ ૫૬૫૭૮
ચબરાપ ૩ શ્ી સી. કે. રિર્પચત ૫૬૫૫૪
કો્ટ્ટ સીચનયોરી્ટી શ્ી એમ. કે. પરમાર ૫૬૩૫૧
બીલ બજે્ટ શ્ી પી. આર. ઠાકોર ૫૪૫૧૨
બીલ બજે્ટ શ્ી આર. ડી. વોરા ૫૪૫૧૨
ચતજોરી ચનયંત્ણ ્શાખા શ્ી એન. ઈ. મેકવાન ૫૪૯૯૪
ચતજોરી ચનયંત્ણ ્શાખા શ્ી એમ. એસ. જોિી ૫૫૮૬૪
ચતજોરી ચનયંત્ણ ્શાખા શ્ી પી. ડી. સચહતા ૫૪૯૯૪
ઈ.ડી.પી. સેલ શ્ી એસ. બી. પરમાર ૫૬૩૪૨
જયુથ વીમા / એિ.ડી.એફ.સી. કુ. ચ્શવાની ઠક્કર ૫૪૯૯૨
તાલીમ ્શાખા શ્ી એમ. જે. ખોખર ૫૬૩૫૫
એસ.વી.ઓ. (રાજય) શ્ી જે. જી. રેહવર ૫૪૯૯૬
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પેન્શન અને પ્રોચવરન્ટ ફંર ચનયામકની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૮, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. એસ. ઠાકરે
ચનયામક 

૫૩૨૧૩ ૬૩૫૭૧૪૭૭૨૨ ડી-૨૦૩, રદવય સંસકાર ચસ્ટી, રિમયુખ 
બલીસની સામે, ખ-૦, ઉવારસદ, 
ગાંધીનગર dir-ppf@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. સી. ચત્વેદી
નાયબ ચનયામક 

૫૪૯૯૭ ૯૮૦૯૯૮૦૦૦૩ ૪૦/૨૩૬, રિગચતનગર, નારણપયુરા, 
અમદાવાદdydir-fund-ppf@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. ઝેર. કુરેશી
નાયબ ચનયામક 

૫૬૫૧૭ ૯૮૯૮૮૯૮૧૦૫ ૨૭, બહારીસતા સોસાય્ટી, રો્ટલ 
અકબર ્ટાવર પાછળ, સરખેજ રોડ, 
અમદાવાદdydir-adm-ppf@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એ. કરીયાવાલા
નાયબ ચનયામક 

૫૬૫૩૯ ૭૯૯૦૮૨૭૪૦૭ ૭-્શયુકનશ્ી સોસાય્ટી, એસસાર પેટ્ોલ 
પંપ પાસે, સરખેજ-જયુહાપયુરા રોડ, 
વેજલપયુર, અમદાવાદjtdir-ppf@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા ચહસાબી અચધકારીનું નામ ફોન નં.

પી.આર-૧ શ્ી બી. જે. પંડ્ા ૫૬૫૮૧
પી.આર-૨ શ્ી આર. એમ. રાવલ ૫૬૫૧૦
પી.આર-૩, તકેદારી કુ. એસ. એમ. દલસાણીયા ૫૬૫૧૧
પી.આર-૪ શ્ી વાય. જે. ગાંધી ૫૬૫૨૭
પી.આર-૫ શ્ી આર. એમ. પ્ટેલ ૫૩૨૦૮
પી.આર-૬, ૮ શ્ી એિ. બી. ભટ્ટ ૫૬૫૫૫
પી.આર-૭ શ્ીમતી યયુ. જે. ચહંડૉિા ૫૬૫૪૩
એિ.બી.એ-એમ.સી.એ-જીપીએફ શ્ીમતી એસ. એમ. િાવડા ૫૩૨૧૧
એનપીએસ શ્ી પી. પી. ક્ટારમલ ૫૬૫૧૬
્શાસન-૨ શ્ી વી. એસ. િરક્ટા ૫૩૨૦૯
જીપીએફ કંટ્ોલ શ્ી એ. એમ. પરમાર ૫૬૫૬૪
પી.એ-૨ શ્ી એલ. એમ. પ્ટેલ ૫૬૫૩૬
એલ.એમ શ્ી એમ. એસ. પરમાર ૫૬૫૩૭
્શાસન-૧ શ્ીમતી એસ. ડી. ઉપાધયાય ૫૬૫૩૨
પી.એ-૧ શ્ીમતી એસ. જે. ્શેઠવાલા ૫૬૫૦૧
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ચવમા ચનયામકની કિેરી, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૧૭/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. કે. મહેિા
વીમા ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૪૬૦૬ ૯૯૭૮૪૦૫૪૦૧ ફલે્ટ નં. બી/૫૦૨, પયુનમ રેસીડેનસી, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરdir-ins@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એિ. ગોંરલીયા
નાયબ વીમા ચનયામક

૫૪૬૧૮ ૯૪૨૭૫૭૨૨૮૩ પલો્ટ નં. ૩૮૦/૧, સેક્ટર-૮/બી, 
ગાંધીનગરdydir-ins@gujarat.gov.in

શ્ી બી. આઇ. મહેિા
સહાયક વીમા ચનયામક

૫૬૩૪૬ ૯૮૨૪૨૫૯૪૮૩ ૫૨/૬૧૮, અાસોપાલવ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
મંગલમૂચત્ટ સામે, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ-૬૩asstdir2-ins@gujarat.gov.in

શ્ી કે. પી. શાહ
સહાયક વીમા ચનયામક

૫૬૩૫૩ ૯૮૭૯૬૧૫૯૬૫ પલો્ટ નં. ૫૩૬/૨, મહાવીરનગર 
સોસાય્ટી, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

શ્ી કે. એિ. રાિા
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૬૩૪૪ ૯૪૨૨૭૪૧૮૨૧૪ પલો્ટ નં. ૩૨૯/૨, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગરadminoff-ins@gujarat.gov.in

શ્ી આર. આર. શાહ
સહાયક વીમા ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૬૩૫૦ ૯૯૭૯૨૩૨૪૩૩ બી-૭, મહાવીરનગર, શયામલ-૫ 
સામે, સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ

ચનરીક્ક, સ્ાચનક ભંરોળ ચહસાબની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૭/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી આર. ટી. શાહ
ચનરીક્ષક

૫૪૬૨૦ ૬૩૫૭૧૪૭૭૦૧ બલૉક નં. ૬૭૮/૧, ‘ઘ’ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગરexam-dat@gujarat.gov.in

શ્ીમિી જે. રી. મકવાિા
ચનરીક્ષકશ્ીના રહસય સચિવ

૫૩૯૦૮ ૯૪૨૭૮૦૧૬૭૦         બલૉક નં. ૧૬૪/૨, “િ” ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

exam-dat@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એન. પટેલ
સંયયુક્ત ચનરીક્ષક (વહીવ્ટ)

૫૪૬૬૪ ૯૯૦૯૯૨૬૯૩૧        ૪૦, ચનજરીકુંજ સોસાય્ટી, રાણીપ, 
અમદાવાદJtexam-lfa-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી જે. જે. સેલિ
સંયયુક્ત ચનરીક્ષક (ઓરડ્ટ)

૫૭૪૫૦ ૯૯૭૮૪૪૧૦૪૭ સી-૪૦૨, ્શરણમ-૩, હેતવી ્ટાવર 
પાછળ, હસયુભાઈ પાક્ક નજીક, જોધપયુર, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદJtexam1-lfa-gnr@gujarat.gov.in         

શ્ી સમીર એ. ગામોટ
નાયબ ચનરીક્ષક (અહેવાલ)

૫૭૪૪૯ ૯૮૯૮૩૭૩૪૬૬ સી-૯૦૩, માલાબાર કાઉન્ટી, ચનરમા 
કૉલેજની પાછળ, અમદાવાદdyexam-lfa-gnr@gujarat.gov.in

શ્ીમિી જે. એન. નંદાિી
નાયબ ચનરીક્ષક (વહીવ્ટ)

૫૩૯૦૭ ૯૯૭૯૦૯૮૯૪૫        બલૉક નં. ૧૪૯૧/૨, સેક્ટર-૨-સી, 
ગાંધીનગરdyexam-fin@gujarat.gov.in

શ્ી પી. કે. જોષી
સહાયક ચનરીક્ષક (એિ.કયયુ.)

૫૭૪૫૨ ૯૪૨૬૫૮૦૫૯૭ આદ્શ્ટ મહેલ સોસાય્ટી, મહાકાળી 
મંદીર પાસે, ચહંમતનગરasst-exam-dat@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી વી. એલ. રાજપુિ
સહાયક ચનરીક્ષક (એસ.વી.ઓ.)

૫૭૪૫૪ ૯૮૭૯૨૦૪૬૭૬        ૪૦, ચનમા્ટણ બંગલોઝ, સાયોના ચસ્ટીની 
પાછળ, ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

auditofficer-fin@gujarat.gov.in

શ્ી જી. એસ. રાબરીયા
મદદની્શ સહાયક ચનરીક્ષક (યયુચનવચસ્ટ્ટી)

૫૭૪૪૬ ૯૮૭૯૧૬૮૦૭૫ બલૉક નં. ૧૮/૧, સેક્ટર-૨૨,
“ઘ” ્ટાઈપ, ગાંધીનગર

asst-exam-dat@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એસ. પટેલ
મદદની્શ સહાયક ચનરીક્ષક (બીલ બજે્ટ)

૫૭૪૪૭ ૯૪૨૬૩૪૦૧૪૬        ૧/૧૦૮, ચવશ્વાચમત્ી, ગોતા, 
અમદાવાદ

asstexam-fin@gujarat. gov.in

ગુજરાિ વેલયુ એરેર ટેકસ ચરિબયુનલ
બીજો માળ, રી-બલલૉક, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્ી એ. પી. ભોજક
અધયક્ષ

૨૫૫૦૧૯૨૫ ૯૮૨૫૨૪૫૦૬૦ ૧૦૭, આનંદ ચવહાર બંગલો, 
આઇ.ઓ.સી. ત્ાગડ રોડ, ત્ાગડ, 
િાંદખેડા, અમદાવાદ

શ્ી અચનલ એિ. ઠક્કર
સભય

૨૫૫૦૧૯૧૫ ૯૮૨૫૯૦૯૩૪૮ ૩૦, સંભવાનાથ ્ટેનામેન્ટ, સન એનડ 
સ્ટેપ ક્બ િાર રસતા પાસે, થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

શ્ી એમ. એ. મોદી
રચજસટ્ાર

૨૫૫૦૧૯૯૩ ૮૨૦૦૨૯૫૯૦૪ એ/૨, મનાલી પાક્ક સોસાય્ટી, મોના 
પાક્ક બસ સ્ટોપ પાસે રેલવે લાઇન 
સાઇડ, વેજલપયુર રોડ, અમદાવાદreg-vattri-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાિ સટેટ ઇન્વેસટમેન્ટ ચલ.
એિ. કે. હાઉસ, ૬ઠ્ઠો માળ, આશ્મ રોર, અમદાવાદ રોર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯

શ્ી ઘનશયામ એસ. પાઠક
મયુખય નાણાકીય અચધકારી

૨૬૫૮૬૬૩૬ ૯૮૨૫૩૦૬૮૮ જી-૧૮, ચ્શવધારા એપા્ટ્ટમેન્ટ,
થલતેજ રોડ, અમદાવાદ

શ્ી સંદીપ કે. શાહ
કંપની સચિવ

૨૬૫૭૯૭૩૧ ૯૮૨૪૯૦૦૭૦૧ સી-૭૦૧, સહજ સોલેરરયમ, 
જે.બી ્શાહ કૉલેજની પાછળ, 
અમદાવાદ

ગુજરાિ સટેટ ફાઈનાચન્સયલ સચવડાસીસ ચલ.
ચવંગ-બી, ત્ીજો માળ, ખચનજ ભવન, વસત્ાપુર, અમદાવાદ

શ્ી પંકજ જોષી, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૦૬૧૧
૫૦૬૦૫(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧ ૧૦૦૩, ઈ-૨, સમપ્ટણ, ગવમવેન્ટ ફલે્ટ, 
ગયુલબાઈ ્ટેકરા પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદsecfd@gujarat.gov.in

શ્ી અચનલ માળુ
કંપની સચિવ

૨૭૯૧૨૫૨૮ ૭૫૭૪૮૨૨૫૨૬ એ-૪૦૩, ્શાચલન ઓર્ટયમ, કૉપગોરે્ટ 
રોડ, રિહલાદનગર રોડ, અમદાવાદ



પંચાયત, ગ્ામ ગૃહ િનમામાણ અને ગ્ામ િવકાસ િવભાગ
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પંિાયિ, ગ્રામ ગૃહ ચનમાડાિ અને ગ્રામ ચવકાસ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૮/૩, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. કે. રાકેશ, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૧૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૭૩૨૮ એ.-૨, સતયચત્વેણી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
કણા્ટવતી ક્બની સામે, 
્શેલબી હોચસપ્ટલ પાછળ, 
અમદાવાદ

secprh@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એિ. િાવરા 
અચધક મયુખય સચિવના અંગત સચિવ

૫૧૧૦૩ ૯૨૨૮૩૧૧૯૧૬ પલો્ટ નં. ૧૩૦૧/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

pa2secprh@gujarat.gov.in

શ્ી જયદીપ બી. દદ્વેદી 
સંયયુક્ત સચિવ (મહેકમ/પંિાયત)

૫૧૫૦૫ ૯૯૭૮૪૦૮૨૪૨ પલો્ટ નં. ૧૨૬૪/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરhousing-prh@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એલ. ભગોરા
નાયબ સચિવ (બજે્ટ/સંકલન)

૫૧૧૦૯ ૮૪૬૯૩૧૮૩૬૦ પલો્ટ નં. ૧૧૫/૧, સેક્ટર-૩એ-નયયુ, 
ગાંધીનગર 

ds-bud-prh@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. બી. મારદરયા
નાયબ સચિવ (તપાસ)

૫૧૧૦૭ ૯૯૭૮૪૦૬૯૪૬ પલો્ટ નં. ૧૨૬૫/એ/૨, સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર

ds-inq-prh@gujarat.gov.in

શ્ી એ. વી. વાળા
નાયબ સચિવ (સેવા)

૫૧૧૧૧ ૯૯૭૮૪૦૮૮૧૪ બલૉક નં. ૧૫૮/૩, ગ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

ds-ser-pan@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એસ. ખરારી
નાયબ સચિવ (સેવા)ના અંગત મદદની્શ

૫૧૧૧૧ ૯૪૨૭૦૦૫૦૦૭ ૧૫૩/૩, ‘િ’્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. જી. િૌધરી
નાયબ સચિવ (ગૃહ ચનમા્ટણ)

૫૧૧૧૮ ૯૯૭૮૪૦૪૭૯૮ ૧૮૪/૨, ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગરhousing-prh@gujarat.gov.in

શ્ી હદરષ કે. પ્રજાપચિ
નાયબ સચિવ (ગ્રામ ચવકાસ)

૫૧૧૦૫ ૯૭૨૭૦૭૫૬૬૦ સી-૩૦૩, સંકલપ સેરીની્ટી, 
ચસંધયુભવન પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ

as-rd-prh@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. રી. પરમાર
ઉપસચિવ (ગ્રામ ચવકાસ)

૫૧૧૫૦ ૯૦૯૯૦૪૫૩૧૧ એ.-૩૧, સયુરધારા સોસાય્ટી, 
રખીયાલ, અમદાવાદ

us-rural@gujarat.gov.in

શ્ી કમલેશ જે. મહેિા
ઉપસચિવ (બજે્ટ/સંકલન)

૫૧૧૨૧ ૯૯૦૪૮૫૨૨૩૭ પલો્ટ નં. ૩૪/૧, સેક્ટર-૩-એ, 
ગાંધીનગર

us-coordi-prh@gujarat.gov.in
us-bud-prh@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. જી. બંચધયા
ઉપસચિવ (પંિાયત)

૫૨૦૬૯ ૭૮૦૨૦૬૩૨૩૦ પલો્ટ નં. ૫૪૭/૨, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગર

us-prh@gujarat.gov.in
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં./ઇ-મેઇલ

હ શ્ી જે. પી. પ્ટેલ ૫૧૧૨૮ 
so-h-panchayat@gujarat.gov.in

મ શ્ી સંજય જી. દેસાઈ ૫૧૧૩૩ 
so-m-panchayat@gujarat.gov.in

ખ-૨ શ્ી પી. એન. મહેતા ૫૪૫૫૧ 
so-kh2-prh@gujarat.gov.in

ડ શ્ી બી. એલ. ્શાહ ૫૧૧૨૬ 
so-d-panchayat@gujarat.gov.in

િ શ્ી જે. જી. રાઠોડ ૫૧૧૨૪ 
so-ch-panchayat@gujarat.gov.in

છ કુ. એમ. એન. દંતાણી ૫૧૧૨૫
so-chh-panchayat@gujarat.gov.in

લ કુ. ગાયત્ીબેન વી. દરબાર ૫૧૧૩૬ 
so-l-panchayat@gujarat.gov.in

ક શ્ી ચહમાં્શયુ યયુ. ગોચહલ ૫૧૧૩૦ 
so-k-panchayat@gujarat.gov.in

ત શ્ી ડી. બી. ધંધયુકીયા ૫૧૧૩૧ 
so-t-panchayat@gujarat.gov.in

પી શ્ી હારદ્ટક રિર્પચત ૫૧૧૩૫ 
so-p-panchayat@gujarat.gov.in

ગ શ્ી જે. ડી. ડામોર ૫૧૧૨૭ 
so-g-panchayat@gujarat.gov.in

ન શ્ી હારદ્ટક રિર્પચત ૫૧૧૩૪ 
so-n-panchayat@gujarat.gov.in

ઝ શ્ી જનક એમ. ભાલોરડયા ૫૧૧૩૮ 
so-z-panchayat@gujarat.gov.in

જ સયુશ્ી મધયુબેન ઝીલયુસીંઘ બારડ ૫૧૧૨૯ 
so-j-panchayat@gujarat.gov.in

ખ શ્ી આ્શયુતોિ એલ. દેવડા ૫૧૧૩૭ 
so-kh-panchayat@gujarat.gov.in

ખ-૧ શ્ી રિફુલ્ કા્શીરામભાઈ િરૌધરી ૫૧૧૫૭
 so-kh1-prh@gujarat.gov.in

બજે્ટ શ્ી રદવયાંગ એમ. ખરાડી ૫૧૧૨૩
 so-b-panchayat@gujarat.gov.in

બ-સેલ શ્ી રદવયાંગ એમ. ખરાડી (ઈ.િા.) -
આઇ.્ટી. કુ. હંસાબેન એ. રામાનયુજ ૫૧૧૦૦ 

so-it-prh@gujarat.gov.in
રોકડ - ૫૧૧૪૦ 

cashincharge-prh@gujarat.gov.in
રચજસટ્ી શ્ી એિ. ડી. પ્ટણી ૫૧૧૪૧
સ્ટોર શ્ી એમ. એસ. પ્ટેલ ૫૧૧૨૮
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ચવકાસ કચમશનરશ્ીની કિેરી 
બલલૉક નંબર-૧૬/ર, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. જે. ઠકકર, IAS
ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૬૮ 
૪૩૯૦૦

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૪ ૩૮૯, સેક્ટર-૧/સી, ગાંધીનગર

        -
અચધક ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૫૮ - -

કુ. શીિલબેન ગોસવામી
નાયબ ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૬૦ ૯૭૩૭૭૭૦૨૯૩ એ-૨૦૩, સંસકાય્ટ ્ટાવર, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી એન. જે. ગોહેલ 
મયુખય ચહસાબી અચધકારી

૫૪૦૬૭ ૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦ ૨૫૭/૪, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી શૈલેષભાઇ એ. પટેલ
નાયબ ચનયામક (આયોજન)

૫૪૦૭૩ ૯૮૨૪૦૧૧૬૩૨ બી-૪, કમલ એપા્ટ્ટમેન્ટ, ચવભાગ-૨, 
અજયુ્ટન એવનયયુની સામે, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

શ્ી આઇ. એસ. પ્રજાપચિ
મદદની્શ ચવકાસ કચમ્શનર (કાય્ટક્મ)

૯૮૨૪૫૧૩૫૬૫ ૧૪, અચનદે્શ્ટ બંગલોઝ, સરગાસણ િાર 
રસતા, ખ-૦ પાસે, ગાંધીનગર

સુશ્ી સેજલબેન મોઢ 
મદદની્શ ચવકાસ કચમ્શનર (સામાનય)

૫૪૦૭૪ ૯૯૨૪૨૬૮૨૯૦ એમ-૯/૧૦૨, ગીંતાજલી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સયુંદરવન, સોલા રોડ, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ

કુ. ચવરલ દેસાઇ
મદદની્શ ચવકાસ કચમ્શનર (સામાનય)

૫૪૦૭૫ ૯૮૨૫૦૦૮૫૬૫ પાથ્ટ બંગલોઝ, કણા્ટવતી ક્બની સામે, 
અમદાવાદ

શ્ી ચિંિન પંરયા 
ચહસાબી અચધકારી

૫૪૦૬૨ ૮૫૧૧૧૬૬૯૯૧ 
૯૧૦૬૩૮૬૦૬૯

૨, સેતયુ એપા્ટ્ટમેન્ટ, ગયુરુકુલ રોડ, 
મેમનગર, અમદાવાદ

કુ. જાહન્વીબેન પટેલ
િી્ટની્શ (મહેકમ) 

૫૪૦૭૦ ૯૪૨૬૭૬૮૧૫૮ બી-૧/૧૧, ભાગયલક્મી બંગલોઝ, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

શ્ી વી. એિ. પરમાર 
િી્ટની્શ (કાય્ટક્મ)

- ૮૧૪૦૪૬૦૬૮૬ એ-૨૦૨, શયામશ્યુષ્ી કો.આ.હા.સો.લી, 
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ , ગાંધીનગર

શ્ી જય ગોસવામી 
િી્ટની્શ (સામાનય) તાલીમ (િાજ્ટ) 
આિાય્ટશ્ી પં. રા. તા. કેનદ્ર

- ૮૮૬૬૦૮૭૦૮૬ જી-૫૦૪, સવાગત એફોડ્ટ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી ચબરેન પટેલ
િી્ટની્શ (પંિાયત/ કાયદા) 
સંકલન ્શાખા (ઈ.િા)

૫૪૦૬૧ ૭૯૮૪૧૬૭૩૫૨ 
૮૪૦૧૯૨૦૭૨૫

૬, રિસથાન બંગલોઝ, 
આર. સી. ્ટેક્ ચનકલ કૉલેજ રોડ, 
ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રચવરાજચસંહ વાઘેલા 
ચહસાબી અચધકારી

૫૪૦૬૬ ૭૬૦૦૪૪૧૫૩૯ ૧૦૧૮/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી એલ. બી. િૌધરી
ચહસાબી અચધકારી

 - ૯૮૨૫૧૪૫૮૧૬ બલૉક નં. ૧૬૮/૧, ‘િ’ ્ટાઈપ 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી પી. એસ. િાકો 
પી.એસ.્ટયુ. ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૬૮ ૨૩૨૧૦૮૪૧ પલો્ટ નં.  ૯૯૬, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એન. મોદી 
પી. એસ. ્ટયુ અચધક ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૬૫ ૯૪૨૬૩૩૨૪૮૧ પલો્ટ નં. ૧૫, ઉર્્ટનગર-૧, 
ચસ્ટી પલસ સીનેમા પાસે, 
રાંદેસણ, ગાંધીનગર

શ્ી આર. બી. પટેલ 
પી. એસ. ્ટયુ અચધક ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૫૯ ૯૫૮૬૦૮૦૬૮૧ પલો્ટ નં. ૪૪૩/એ-૧, સેક્ટર-૬/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી રાહુલ ભારદ્રાજ 
પી. એ. ્ટયુ અચધક ચવકાસ કચમ્શનર

૫૪૦૬૮ ૮૧૪૦૬૦૦૧૮૪ પલો્ટ નં. ૧૨૫૦/૨
સેક્ટર-૨/એ, ગાંધીનગર

કચમશનર ગ્રામ ચવકાસની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૬/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી ચવજય નેહરા, IAS
કચમ્શનર-વ-સચિવશ્ી, ગ્રામ ચવકાસ

૩પ૭૯૬
૫૩૪૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૦ રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનયું 
ચનવાસસથાન, મીઠાખળી િાર રસતા,
નવરંગપયુરા, અમદાવાદsecrd@gujarat.gov.in 

commi-rd@gujarat.gov.in

શ્ી દેવ િૌધરી, IAS
સપેચ્શયલ કચમ્શનર(એસબીએમજી) 
અચધક કચમ્શનર (મનરેગા/આઇ.્ટી) (ઈ.િા.)

ર૩ર-૪પ૩૩૭ - રિહલાદનગર, 
અમદાવાદ 

dp-ric@gujarat.gov.in
addcomm3-crd@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એસ. યાદવ, IFS
મયુખય કારોબારી અચધકારી, વો્ટર્શેડ 

પ૩૪૭૭ ૯૯૭૮૪ ૦૬૧૬૧  પલો્ટ નં. પ૬૪ / ર, સેક્ટર-૧-બી, 
ગાયત્ી મંરદર પાસે, 
ગાંધીનગરceo@gswma.in

કુ. ભાગડાવી દવે, IAS
અચધક કચમ્શનર (સેગી/તકેદારી/વૃંદાવન 
ગામ/ ચમ્શન અંતયોદય/ રૂબ્ટન ચમ્શન/ 
ઈઝ ઑફ લીવીંગ)

પ૬૭પપ ૯૯૭૮૪૦૭પર૧ ૪૧, િંદ્રોદય સોસાય્ટી, 
સરદાર પ્ટેલ, સ્ટેરડયમ, 
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ

magujarat@gmail.com

શ્ી રી. રી. કાપરીયા, IAS
અચધક કચમ્શનર 
(પીએમએવાય/ચહસાબ/વહીવ્ટ/મહેકમ/
સંકલન) 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર  
(જી.એલ.પી.સી) (ઈ.િા.)

૫૩૪૫૨ ૯૯૭૮૪૦૮૮૦૨ “્શાંચત ચનકેતન”, પલો્ટ નં. ૮૧૭/૨, 
સેક્ટર-૬/સી, 
ગાંધીનગર

addcomm1-crd@gujarat.gov.in
md@glpc.co.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. એન. િાવરા
નાયબ  કચમ્શનર (વહીવ્ટ / સંકલન અને 
તકેદારી) (ઈ.િા.)

૫૩૪૬૮ ૯૯૭૮૪૪૧૯૩૩ ૧૬૯, સૂય્ટનારાયણ સોસાય્ટી,   
સેક્ટર–ર૫, ગાંધીનગર

drmanojpatadoya@gujarat.gov.in

રાડા. એિ. એસ. પારેખ 
સંયયુકત ચનયામક (મોની્ટરરંગ),
ચનયામક (SAU-મનરેગા) (ઈ.િા.)

પ૩૪૬૪ ૯૪ર૮૧૮૮૭૯પ એ-૩૦ર, માતંગી, રિમયુખ લો્ટસ, 
સરગાસણ િાર રસતા, ગાંધીનગર

crdmoni@gmail.com

શ્ી આર. એમ. પંડ્ા
સંયયુકત મેનેચજંગ રડરેક્ટર (જીએલપીસી)

૪૮પર૪ ૯૪૨૬૫૮૭૮૯૧  એ, ૩૦૪, મારૂચત ્ટાવર, ્શીવરંજની, 
સે્ટેલાઈ્ટ િાર રસતા, અમદાવાદ -૧પ

jtmd@glpc.co.in

શ્ી સમીર મહેિા
ચહસાબી અચધકારી
(ચહસાબ/પીએમએવાય)

પ૬૭પ૦ ૯૦૯૯૦૫૭૦૯૭ જે-પ૦૧, ગણે્શ હોરસ, નયયુ રાણીપ, 
અમદાવાદ -૩૮ર૪૮૦

samir@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ગોપી રી. વારોદરીયા
ચહસાબી અચધકારી 
મનરેગા/ મેનેજર (નાણાં) 
જીએસઆરડીસી/વો્ટર્શેડ (ઈ.િા.)

પ૩૪૯ર ૯૪૨૭૨૨૪૦૪૪ સી-પ / ૧૧૭, ઈનદ્રદજીત સોસાય્ટી, 
સવચસતક સરીતા સોસાય્ટી સામે, 
ચનકોલ ગામ રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮ર૩પ૦ao1nrega@gmail.com

કુ. મેઘના કે. પરીખ
મદદની્શ કચમ્શનર (પીએમએવાય)

પ૩૪૬૬ ૯૮૯૮૪૧૮૬૩૩ પલો્ટ નં. ૧ર૭૦ / ૧, 
સેક્ટર નં. ૭-ડી, ગાંધીનગરaddcommissionerpmay@gmail.com

શ્ી યુ. એસ. શુકલ
મદદની્શ કચમ્શનર
(મનરેગા/સેગી/રૂબ્ટન ચમ્શન/ચમ્શન 
અંતયોદય/વૃંદાવન ગામ)

પ૩૪૬૮ ૭૫૭૩૯૧૧૬૬૬ એિ-ર૦પ, ર્સમીન ગ્રીનસ ૬, 
વૈષણો દેવી સક્કલ, 
અમદાવાદ

શ્ી વી. બી. પટેલ
મદદની્શ કચમ્શનર (મહેકમ) 

૫૩૪૬૫ ૯૭૧૨૮૮૦૦૦૭ ૬૩, સતિઋચિ સોસાય્ટી, અક્ષર 
બંગલો પાસે, રીલાયનસ િોકડી, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર crdesta@gmail.com 

કુ. ધારા એિ. ભાલારા 
મદદની્શ કચમ્શનર (વહીવ્ટ/સંકલન/
આમ આદમી બીમા યોજના /આઈ.્ટી./
SBM-G)

- ૮૨૦૦૨૯૨૮૨૭ ડીએ-૨૦૨, ગવમવેન્ટ ક્ા્ટ્ટર, 
રિહલાદનગર, અમદાવાદ

crd.vahivat@gmail.com

શ્ી કમલેશ ઓ. પટેલ
મદદની્શ ચનયામક (આઈ્ટી) 

- ૯૬૬૨૬૫૫૯૨૩ મયુ.પો. ્શેમોદ્રા, તા. વડગામ,  
ચજ. બનાસકાંઠા  

adit-crd-gnd@gujarat.gov.in

કુ. ભૂચમકા પી. રાઓલ 
િી્ટની્શ (મનરેગા/ આઈ.્ટી.)

૫૬૭૫૬ ૭૫૭૩૯૨૦૪૬૪ પલો્ટ નં. ૪૮૩/૨, સેક્ટર-૬/એ, 
ગાંધીનગર

nregacrd@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. કે. એલ. િાવરા 
િી્ટની્શ (ચમ્શન અંતયોદય/વૃંદાવન ગ્રામ 
યોજના)

૫૩૪૭૯ ૭૦૪૬૬૨૭૫૧૬ એિ-૧૦૨, ઓકા્ટડ ગોધરેજ ગાડ્ટન 
ચસ્ટી, અમદાવાદ

શ્ી હચષડાિ જી. પટેલ
િી્ટની્શ (પીએમએવાય)

૫૩૪૬૯ ૭૬૯૮૫૯૨૮૨૬ ૩૦, અંબે એવનયયુ સોસાય્ટી, ડાકોર, 
તા. ઠાસરા ચજ. ખેડા

addcommissionerpmay@gmail.com

કુ. કાદમબરી ચત્વેદી
િી્ટની્શ (મહેકમ/સેગી/રૂબ્ટન ચમ્શન)

૫૩૪૬૮ ૮૪૬૯૪ ૯૦૯૭૨ ૪૬, આનંદનગર, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર

crdesta@gmail.com

શ્ી એિ. બી. મકવાિા
િી્ટની્શ (વહીવ્ટ/સંકલન/તકેદારી/
SBM-G)

૫૩૪૬૯ ૭૮૭૪૫ ૩૫૯૪૯ ડી/૩૦૩, સંપદ રિાઇમ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

crdsbm@gmail.com
crd.vahivat@gmail.com

શ્ીમિી આર. આર. વયાસ
િી્ટની્શ (વો્ટર્શેડ)

- ૯૭૨૬૫૬૭૩૫૧ સવપ્ન ચવલા સોસાય્ટી, પેથાપયુર, 
ગાંધીનગર  

શ્ી વી. બી. વાઢુ 
ચહસાબી અચધકારી (ચહસાબી)

૫૬૭૫૦ ૯૮૨૫૦૩૧૭૯૮ ૨૭૦/૧, અચભમનયયુ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર 

acctcrd16@gmail.com

શ્ીમિી વૈશાલીબેન બી. સંગારા
સં્શોધન અચધકારી (આંકડા)

૫૩૪૬૪ ૮૨૩૮૯૭૬૭૧૧ બલૉક નં. ૧૩૭/૨, િ-્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર  

ગુજરાિ પંિાયિ સેવા પસંદગી બોરડા                                            
બલલૉક નંબર-૨/૫, કમડાયોગીભવન, ગાંધીનગર

શ્ી નરેશ એિ. શાહ
અધયક્ષ

૫૮૫૩૨ ૯૯૭૮૪૦૫૭૭૪ એ /૨૭, જયરકષના સોસાય્ટી, 
રામવાડી બસ સ્ટેનડ નજીક, ઇસનપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૨૪૪૩sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી ચનિીનભાઇ સી. પટેલ
સભય 

૫૮૫૩૫ ૯૯૭૮૪૦૬૩૯૪ અજણા મઢરોડ, ખરોડ, ચવર્પયુર, 
મહેસાણા-૩૮૨૮૮૦.

શ્ીમિી રાજીકાબેન કિેરીયા
સભય 

૫૮૫૩૭ ૯૯૭૮૪૦૭૬૯૪ ૨/૨/સી સેન્ટર પોઇન્ટ, 
રેસીડેનસીયલ પંિવ્ટી સક્કલ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

શ્ી પ્રશાંિ વી. વાળા
સભય 

૫૮૫૩૧ ૯૯૭૮૪૦૭૬૯૩ એ-૧૨, તયુલસી કોરપલેક્ષ, 
પરરમલ સકકૂલ રચવ ્ટાવરની પાસે, 
કાલાવડ રોડ, રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૫

શ્ી ભરિ સી. પરમાર
સચિવ

૫૮૫૨૯ ૯૯૭૮૪૦૭૬૯૫ ૧૫૬, શયામ બંગલોઝ-૧, 
આઇ.ઓ.સી. રોડ િાંદખેડા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. જબુકાબહેન કોટરીયા
મદદની્શ સચિવ 

૫૮૫૩૪ ૮૨૦૦૯૭૬૨૦૩ બી- સયુવાસ ્ટેનામેન્ટ, 
૨ સરસવતી સકકૂલ સામે જીવનવાડી, 
ચનકોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ 

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

રાડા. કલપનાબેન િૌધરી 
મદદની્શ સચિવ 

- ૯૯૭૯૧૮૨૯૮૬ પલો્ટ નં. ૮૨૮/૨,
સેક્ટર–ર-સી, ગાંધીનગરsec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી રેખાબેન સી. યાદવ
રહસય સચિવ 

૫૮૫૨૯ ૮૨૦૦૨૫૯૪૬૬ ૬, ્શીવકુંજ સોસાય્ટી, ડી-મા્ટ્ટ 
પાછળ, રાધાસવામી રોડ, રાણીપ, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર

શાખા અચધકારીઓના નામ ફોન નં.
મહેકમ ્શાખા નાયબ િી્ટની્શ ૫૮૫૬૨
વહીવ્ટી ્શાખા નાયબ િી્ટની્શ ૫૮૫૬૩
સંકલન ્શાખા નાયબ િી્ટની્શ ૫૮૫૬૧
આર.બી.્શાખા નાયબ િી્ટની્શ ૫૮૫૬૪
ચહસાબી ્શાખા નાયબ િી્ટની્શ -

ગુજરાિ ગ્રામ ગૃહ ચનમાડાિ બોરડા
ગૃહ ચનમાડાિ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી મુળુભાઇ બેરા
અધયક્ષ

૫૦૭૧૦ ૯૯૭૮૪૦૬૦૩૪ બંગલા નં. ૪૪, ક-૧, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એન. કુિારા
સચિવ

૫૦૭૨૨ ૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬ પલો્ટ નં. ૬૮૫/૨, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગર 

શ્ી રી. આર. ગામીિ 
હાઉચસંગ કચમ્શનર (ઇ.િા.) 

૫૦૭૨૦ ૯૯૭૪૧૬૬૦૬૭ ૨૮૩/૧, જી ્ટાઈપ, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર 

રાજય ગ્રામ ચવકાસ સંસ્ા 
c/o સરદાર પટેલ ઈન્સટીટ્ુટ ઓફ ઈકોનોમીકસ એન્ર સોચશયલ રીસિડા (સપાઈસર) 

કેમપસ, એ.રી.રી.સી. ચબચલરંગ, ઉદગમ સકૂલ સામે, ્લિેજ રોર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૫૪
કુ. ભાગડાવી દવે, IAS
ચવ્શેિ ચનયામક

૨૬૮૫૯૦૫૭
૨૬૮૫૯૦૩૭

૯૯૭૮૪૦૭૫૨૧ ૪૧, િંદ્રોદય સોસાય્ટી, સરદાર પ્ટેલ 
સ્ટેરડયમ રોડ, પોસ્ટટઃ નવજીવન,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪director.sirdguj@gmail.com



પંચાયત, ગ્ામ ગૃહ િનમામાણ અને ગ્ામ િવકાસ િવભાગ
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ગુજરાિ લાઇવલીહૂર પ્રમોશન કંપની ચલ.
બલલૉક નંબર-૧૮/૩, ઉદ્ોગભવન, સેકટર–૧૧, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. રી. કાપદરયા, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૨૪૮૫૧૨ ૯૦૯૯૯૫૨૮૩૩ ્શાંચત ચનકેતન, બલૉક નં. ૮૧૭/૨,
સેક્ટર–૬-સી, ગાંધીનગર

md@glpc.co.in

શ્ી આર. એમ. પંડ્ા
સંયયુકત મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૪૮૫૨૪ ૯૦૯૯૯૫૭૫૨૨ એ – ૩૦૪, મારૂચત ્ટાવર, 
ચ્શવરંજની ક્ોસ રોડ, સે્ટેલાઇ્ટ રોડ, 
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫ jtmd@glpc.co.in

રાજય ગ્રામ ચવકાસ અને પંિાયિીરાજ ભવન
સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ, જુનાગઢ

શ્ી આર. જે. જારેજા
ચનયામક 

૦૨૮૫-૨૬૩૨૭૪૧ - -

directorsird123@gmail.com

શ્ી જે. રી. જોષી
નાયબ ચનયામક 

૦૨૮૫-૨૬૩૨૭૪૧ - ્શ્શીકુંજ કવા્ટ્ટર, જયુનાગઢ 

શ્ી આર. એમ. રાજા
આિાય્ટ (ઈ.િા.)

૦૨૫૮-૨૬૩૧૮૦૦ ૯૯૭૪૧૬૬૦૬૭ ્શ્શીકુંજ ક્ા્ટ્ટર, જયુનાગઢ

principalprtc123@gmail.com
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

બંદરો અને વાહનવયવહાર ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૨/૮,૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કમલ દયાની, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૦૫૦૬ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૦ ક-૭, સેક્ટર- ૧૯, ગાંધીનગર
sectrans@gujarat.gov.in

શ્ી આઈ. એ. નાગોરી
અગ્ર સચિવશ્ીના અંગત મદદની્શ

૫૦૫૦૮ ૯૦૯૯૩૨૩૮૮૬ પલો્ટ નં. ૬૩૨/૧, ્શાંચતવન 
સોસાય્ટી, સેક્ટર-૩, ગાંધીનગર

શ્ી પ્રકાશ મજમુદાર
નાયબ સચિવ (બંદરો/મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૧૪૮૧ ૯૯૭૮૪૦૫૯૪૨ ૧૨, સયુપથ બંગલો, િાંદખેડા, 
અમદાવાદds-ports-ptd@gujarat.gov.in

નાયબ સચિવશ્ી (બંદરો)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૮૮૭૭ - -

શ્ી રાજેન્દ્ર વી. ભટ્ટ
નાયબ સચિવ (વાહનવયવહાર)

૫૦૫૩૧ ૯૯૭૮૪૦૬૩૮૭ બલૉક નં. ૫/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર

ds-trans-ptd@gujarat.gov.in

શ્ી ભરિ ગાચવિ
નાયબ સચિવશ્ી (વા.વય.)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૪૭૪૦ ૯૪૨૮૬૦૮૦૪૮ બલૉક નં. ૧૭૨/૧, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટરટઃ૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી એ. પી. મકવાિા
ઉપચિવ (મહેકમ/બંદરો)

૫૧૪૮૫ ૬૩૫૭૧૪૯૮૨૦ ગયુરૂરિસાદ પલો્ટ નં. ૩૨૯/૨, 
સેક્ટર-૪-બી, ગાંધીનગર

us-ports-ptd@gujarat.gov.in

        -
ઉપસચિવ  (વા.વય.) 

૫૧૪૮૧ - -
us-trans-ptd@gujarat.gov.in

શ્ી અમલ દાસ
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર

૫૧૪૮૮ ૯૮૨૫૬૨૫૮૨૮ સી-૫૦૩, સવાગત બલોસમ 
(૩ બીએિકે) આશકા હોચસપ્ટલની 
પાછળ, સરગાસણ, ગાંધીનગરamal_dass@outlook.com

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

િ 
(મહેકમ, બજે્ટ, સંકલન, રોકડ, રચજસટ્ી ્શાખા)

શ્ી આર. ઓ. રાઠવા
so-ch-ptd@gujarat.gov.in

૫૧૪૮૯ 
૫૨૧૨૫ 

ઘ-૧ (બંદરો) શ્ી રિકા્શ સોલંકી 
so-gh1-ptd@gujarat.gov.in ૫૧૪૯૦

ઘ (એસ.્ટી ચનગમ) શ્ી ભાચવન િરૌધરી 
so-gh-ptd@gujarat.gov.in ૫૦૫૫૮ 

ખ (વાહનવયવહાર) શ્ી ચરિજે્શ મોદી 
so-kh-ptd@gujarat.gov.in

૫૦૫૬૨ 
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ગુજરાિ મેરીટાઈમ બોરડા, ગાંધીનગર
સેકટર-૧૦-એ, “છ” રોર, એરફોસડા સટેશનની સામે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી અવિંીકાચસંઘ ઔલખ, IAS
ઉપાધયક્ષ અને મયુખય કારોબારી અચધકારી

- ૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧ બી-૧/૧૦૪, સયુફલામ ફલે્ટસ, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદvc-gmb@gujarat.gov.in

શ્ી એ. રી. પટેલ
નાણાંકીય ચનયંત્ક સહ મયુખય ચહસાબી 
અચધકારી 

૩૪૬૯૮ ૯૯૭૮૪૦૭૭૭૮ પલો્ટ નં. ૩૧૯, શ્ેયસ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, એસ.બી.આઈ. બેંકની 
પાછળ, ઘ-૫, ગાંધીનગરfc@gmbports.in

શ્ી પી. રી. પલસાિા
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી 

૩૪૬૯૮ ૯૯૭૮૪૪૧૫૧૧ ૩૧-શ્ીજી બાગ, ્શયુભપાક્કની સામે, 
ચવભયુસા રોડ, ઘયુમા, અમદાવાદfc@gmbports.in

શ્ી કેપટન એ. બી. સોલંકી 
િીફ નોર્ટકલ ઓરફસર

૩૪૭૧૬ ૯૯૭૯૬૬૯૬૫૯ હેરી્ટેજસકાય અપા્ટ્ટમેન્ટ, 
બી-૯૦૧, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદ Ashwin.solanki@gmbports.in

શ્ી બી. બી. િલાવીયા 
મયુખય ઇજનેર

૩૪૭૦૬ ૯૯૨૫૧૫૩૦૦૨ ઈ-૪૦૧, વ્રજચવહાર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ચવભાગ-૬, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદce-gmb@gujarat.gov.in

શ્ી કલપેશ ચવઠ્ઠલાિી 
જનરલ મેનેજર (રિોજેક્ટ)

૪૮૭૩૩ ૯૦૯૯૯૫૦૫૬૬ ્ટી-૪૭, સરણમ-૭, રામદેવનગર, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદk.vithani@gmbports.in

મેજર આચશષ ચમશ્ા 
જનરલ મેનેજર (એિ.આર.)

૩૪૭૦૬ ૯૦૯૯૯૫૦૫૬૩ ડી-૧૪, ગયુજરાત મેરી્ટાઈમ બોડ્ટ 
ઓરફસસ્ટ ક્ા્ટ્ટર, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

ds-gmb@gujarat.gov.in

શ્ી અિુલ શમાડા 
ડેપયયુ્ટી જનરલ મેનેજર (પયા્ટવરણ) 

૩૫૭૩૩ ૯૯૨૫૧૫૩૦૯૯ ૯૦૨, સયુરીલ-૩, વ્ટટીકલ ચવસતાર, 
જૈન દેરાસર, જોધપયુર, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદus-plan2@gujarat.gov.in

શ્ી શરદ એસ.
જનરલ મેનેજર (બી.ડી.)

૩૫૪૯૬ ૯૮૨૫૦૪૧૫૬૨ બી-૧૮૪, અ્શોકનગર, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદSharad.dharan@gmbports.in

શ્ી જે. બી. ખરારી
નાયબ સચિવ (મહેકમ) (ઈ.િા.)

૩૪૭૦૬ ૯૯૨૫૧૫૩૦૩૨ ૨૩, વંદે માતરમ ્ટાઉન્શીપ, ગોતા, 
અમદાવાદmdparmar1965@gmail.com

ગુજરાિ રાજય માગડા વાહનવયવહાર ચનગમ
મધયસ્ કિેરી, રાિીપ, અમદાવાદ-૮૦

શ્ી એસ. જે. હૈદર, IAS
ઉપાધયક્ષ અને વહીવ્ટી સંિાલક

૨૨૮૩૧૬૦૧ 
૨૨૮૦૩૦૬૫

૯૯૭૮૪ ૦૬૦૮૦ કે-૧૦, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર 

mdgsrtc@yahoo.com

શ્ી આઈ. આર. વાળા 
કાય્ટપાલક સંિાલક (તકેદારી) (ઈ.િા.)

૨૨૮૩૧૬૦૨ 
૨૨૮૦૩૦૩૭

૬૩૫૯૯ ૧૯૦૦૪ બી-૪૪, આરોહી ્ટવીન 
બંગલો-સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે, 
બોપલ, અમદાવાદ edv.gsrtc@yahoo.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આઈ. આર. વાળા
જનરલ મેનેજર (ઓપ.) (ઈ.િા.)

૨૨૮૧૨૪૧૬
૨૨૮૦૩૦૬૫

૬૩૫૯૯ ૧૯૦૦૪ બી-૪૪, આરોહી ્ટવીન બંગલો, 
સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે, બોપલ, 
અમદાવાદ gmogsrtc@yahoo.in

શ્ી આઈ. આર.  વાળા 
જનરલ મેનેજર (વહી.) (ઈ.િા.)

૨૨૮૨૦૯૮૫  
૨૨૮૦૩૦૬૫

૬૩૫૯૯૧૯૦૦૪ બી-૪૪, આરોહી ્ટવીન
બંગલો-સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે, 
બોપલ, અમદાવાદ gmaadm@yahoo.com

શ્ી એ. રી. પટેલ
મયુ.ચહ.અચધ.અને ના.સ. (ઈ.િા.)

- ૯૯૭૮૪૦૭૭૭૧ બલો્ટ નં. ૩૧૯, શ્ેયસ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, એસ.બી.આઈ. બેનકની 
પાછળ, ઘ-૫, ગાંધીનગરcaogsrtc@yahoo.co.in

શ્ી એ. કે. પરમાર
મયુખય યાંચત્ક ઇજનેર

૨૨૮૦૧૨૩૬ ૬૩૫૯૯૧૯૦૦૭ બી-૨૯, રાજ્શીલા કો.હા. સોસાય્ટી, 
નવા રોડ, કૃષણનગર, અમદાવાદ-૪૬ cmegsrtc@yahoo.co.in

શ્ી એન. એસ. પટેલ
મયુખય પરરવહન અચધકારી

૨૯૭૦૧૩૦૬ 
૨૨૮૦૧૨૬૪

૬૩૫૯૯૧૯૦૦૫ ૨૦, પારનેરા હીલસ, મયુ-પારનેરા, 
તા, ચજ.-વલસાડ

ctcmgsrtc@yahoo.co.in

શ્ી એન. બી. સીસોદીયા
યંત્ાલય વયવસથાપક

૨૨૮૨૨૦૩૦  
૨૨૮૨૨૦૩૦

૬૩૫૯૯૧૯૦૨૨ એ-૧૦૩, બીનોરી સોલી્ટેલ, આરોહી 
બંગલોની બાજયુમાં, સાઉથ બોપલ, 
અમદાવાદwm_gsrtc@yahoo.com

શ્ી આર. રી. ગરિર 
ખરીદ ચનયામક

૨૨૮૦૩૦૬૬ 
૨૨૮૦૧૩૩૪

૬૩૫૯૯૧૯૦૧૦ યંત્ાલય વયવસથાપક ક્ા્ટ્ટસ્ટ, મ.યં., 
નરોડા પા્ટીયા, અમદાવાદ

copgsrtc@yahoo.co.in

શ્ી એસ. જી. હષડા
મયુખય મહેકમ અચધકારી

૨૨૮૦૧૩૩૨ 
૨૨૮૦૧૩૩૨

૬૩૫૯૯૧૯૦૦૯ બીજો માળ, હિ્ટવધ્ટન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વાડી રંગમહોલ, વડોદરા

cpogsrtc123@gmail.com

શ્ી પી. એમ. પટેલ
મયુખય બાંધકામ ઇજનેર

૨૨૮૩૧૬૦૪ 
૨૨૮૩૧૬૦૪

૯૯૭૯૩૭૨૪૨૫ પલો્ટ નં. ૫૬, રાધેશયામ સોસાય્ટી, 
જમાકાપોર, નવસારી

civilgsrtc@gmail.com

શ્ી કે. રી. દેસાઈ
મયુખય કામદાર અચધકારી

- ૬૩૫૯૯૧૯૦૧૩ એ-૮૨, સવપ્નસૃચષ્ સોસાય્ટી, 
ચનરાંત િોકડી પાસે, વસત્ાલ, 
અમદાવાદclogsrtc@gmail.com

શ્ી આર. જે. ચનમડાલ
ચનગમના સચિવ

૨૨૮૦૩૦૩૮
૨૨૮૩૧૬૦૩

૯૯૯૮૯૫૩૦૩૭ ‘‘જનાદ્ટન ચવલા’’ ૧૦૧ 
દેવચસચદ્ધ હોરસ, વસંતકુજ, પાલડી 
અમદાવાદ-૭edpgsrtc@gmail.com

શ્ી એમ. રી. શુક્લ
ઈ.ડી.પી. મેનેજર (ઈ.િા.)

૨૨૮૦૧૨૭૧ ૬૩૫૯૯૧૯૦૨૧ સી-૩૪, સિીન ્ટાવર, શયામલ િાર 
રસતા, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ-૧૫

edpgsrtc@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. રી. દેસાઈ
કાનયુની સલાહકાર (ઈ.િા.)

૨૯૭૦૧૩૩૬ ૬૩૫૯૯૧૯૦૧૩ એ-૮૨, સવપ્નસૃચષ્ સોસાય્ટી, 
ચનરાંત િોકડી પાસે, 
વસત્ાલ, અમદાવાદ lagsrtc@gmail.com

શ્ી એમ. કે. સૈયદ
મયુખય આંકડા અચધકારી (ઈ.િા.)

૨૯૭૦૧૩૫૬ ૬૩૫૯૯૧૯૦૧૬ ૫૦૧, આચલન એવનયયુ, 
જે. પી.િોક, ગયુજરાત સમાિાર, 
ખાનપયુર, અમદાવાદ-૧ csogsrtc@gmail.com

શ્ી એમ. રી. શુક્લ
ભંડાર ચનયામક

- ૬૩૫૯૯૧૯૦૨૧ સી-૩૪, સિીન ્ટાવર, શયામલ િાર 
રસતા, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ-૧૫dy.cosnaroda@yahoo.in

શ્ી પી. કે. ગઢવી
નાયબ મયુખય સયુરક્ષા અચધકારી

- ૬૩૫૯૯૧૯૦૨૫ એ-૧૯, રિેસ્ટીજ બંગલો, 
હરીઓમનગર પાસે, ઘોડાસર, 
અમદાવાદ-૫૦dycso@gsrtc.in

વાહનવયવહાર કચમશનરશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૬/૨,૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી રાજેશ માંજુ, IAS
કચમ્શનર

૫૧૩૬૧ ૯૯૧૩૫૦૮૬૦૬ બંગલા નં. ૩૭, ખ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગરcommi-trans@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એન. વાઘેલા
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી

૫૧૩૬૬ ૯૪૨૭૬૮૬૬૨૨ પલો્ટ નં. ૬૧૬/૨, સેક્ટર-૬/બી 
ગાંધીનગર

osd-trans@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. કે. પંડ્ા 
ચહસાબી અચધકારી 

૫૧૩૬૮ ૯૮૨૫૦૯૧૫૫૩ ૪૪, અચભનંદન સોસાય્ટી, 
કે.કે. નગરની સામે, 
રન્નાપાક્ક, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદgad64143@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. સી. પંડ્ા
મો્ટર વાહન રિોચસકયયુ્ટર

૫૭૮૧૪ ૯૮૨૫૭૦૯૭૭૮ બી-૨૦૩, દ્ારકે્શ રેસીડેનસી,
ક-રોડ, નારાયણનગર પાછળ, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

sanjay0@rocketmail.com

શ્ી એસ. એમ. વાળંદ
રીસિ્ટ ઓરફસર

૫૧૩૬૯ ૯૪૨૭૬૦૭૮૮૧ પલો્ટ નં. ૫/૧, 
સેક્ટર-૨-એ, ગાંધીનગર ro-trans@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એ. શાહ
મો્ટર વાહન ચનરીક્ષક એડી્ટી (ઈ.િા.)

૫૧૩૬૪ ૯૯૭૯૬૬૦૧૭૯ ૨, નાન્શા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
રામનગર, સાબરમતી, 
અમદાવાદadt-tran-gnp@gujarat.gov.in

શ્ી સી. યુ. પાલવા 
રહસય સચિવ 

૫૧૩૬૧ ૮૧૪૧૦૦૭૭૫૪ બલૉક નં. ૧૩૦/૧, િ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગરpa2commi-trans@gujarat.gov.in
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સરકારી વાહનવયવહાર સેવાની કિેરી
સરકારી પ્રેસની બાજુમાં, ઘ-૭ સક્કલ નજીક, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. પી. મોદી
વયવસથાપક

૬૦૧૮૯  
૬૧૫૮૪

૫૧૨૭૫૯૦૬૨ ૯, આ્શટીવાદ, જગાળા રોડ, 
પાલનપયુર ્ટાંકી પાસે, 
પાલનપયુર-૩૮૫૦૦૧managergts@gmail.com

શ્ી આર. એિ. ચત્વેદી
ડેપો વાહન ઓપરે્ટર (ઈ.િા.)

૬૦૧૮૯
૬૧૫૮૪

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૦ પલો્ટ નં. ૯૮/૧, છ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર



મહેસૂલ વિભાગ
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મહેસૂલ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૧૧, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પંકજ કુમાર, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૧૫૦૧ 
૫૧૫૦૩
૫૧૫૦૮

૨૨૮૬૪૧૧૮ 
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪ 

બંગલા નં.૨૩, ACB ઓરફસની 
પાછળ, ડફનાળા, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ

secrev@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આર. મકવાિા
અચધક મયુખય સચિવ (મહેસૂલ)ના રહસય 
સચિવ

પ૧પ૦૩ 
પ૧પ૦૧

૮૪૬૦૭૮૦૮૪૬ પલો્ટ નં. ૭૦/૧, 
સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી વાય. બી. ઝાલા
અચધક મયુખય સચિવ (મહેસૂલ)ના અંગત 
મદદની્શ

પ૧પ૦૩ 
પ૧પ૦૧

૯૯રપ૭૬૦૮૩પ પલો્ટ નં. ૧૪૯૬/૧, સેક્ટર-ર/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી હષડાદકુમાર આર. પટેલ, IAS
રાહત કચમ્શનર અને અચધક સચિવ

૫૧૫૦૯
 ૫૧૫૬૮ 

 ૯૯૭૮૪૦૧૫૩૧ ૪૧, હામ્ટની હોરસ, ગોકુલ હો્ટેલ 
પાસે, ગોતા, અમદાવાદ

cor-rev@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. રી. દરજી
રાહત કચમ્શનર અને સચિવના રહસય 
સચિવ

પ૧પ૦૯ ૯૯૭૮૪૦૫૩૦૫ પલો્ટ નં. ૬૧૩/૧, સેક્ટર-૧૩-એ 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. સી. મીના, IAS 
સચિવ (જ.સયુ.) 

૫૧૫૧૪ ૫૪૯૩૯
૯૯૭૮૪૦૭૫૩૫

બંગલા નં. કે-૧૮, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

secrev@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. પી. જોષી
સચિવ (જ.સયુ.) ના અંગત મદદની્શ

પ૧પ૧૪ ૯૮૯૮૪૪૦૦૮૬ બલૉક નં.૧૦૫/૧, સેક્ટર-૨૧, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એસ. એમ. પટેલ, IAS
મહેસૂલ તપાસણી કચમ્શનર અને સચિવ

પ૧૬૦૩ 
૫૦૫૧૯

૯૯૭૮૪૦૫૬૪૪ ૨૧૪/એ, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

secric@gujarat.gov.in

શ્ી આર. જે. દકહોરી 
મહેસૂલ તપાસણી કચમ્શનર અને 
સચિવના રહસય સચિવ

પ૧૬૦૩ ૯૯૨૫૨૯૯૨૩૦ ૮૫, શ્ી રંગપાક્ક સોસાય્ટી, 
વાસણા-હડમતીયા, સેક્ટર-૬, 
ગાંધીનગર cngandhinagar@yahoo.co.in

શ્ી અચમિ કે. ઉપાધયાય
નાયબ સચિવ (સેવા) 

 પ૧પર૧ ૯૯૭૮૪૦૫૮૯૯ ૬૩, ગોયલ પાક્ક રોહાઉસ, 
જજીસ બંગલોઝ રોડ, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ-૧૫

કુ. આર. એસ. સાવચલયા
નાયબ સચિવ (સેવા)ના અંગત મદદની્શ

 પ૧પ૩૦ ૮૭૩૨૯૨૨૨૪૨ શયામજી કૃષણવમા્ટ પાક્ક, સેક્ટર-૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. આર. ભમમર
નાયબ સચિવ (જમીન)

પ૧પ૧૭ ૯૯૭૮૪૪૨૫૪૦ બલૉક નં. ૨૮૮/૪, ગ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. એસ. ઉપાધયાય
સંયયુક્ત સચિવ (જમીન)ના રહસય સચિવ

પ૧પ૧૭ ૯૮ર૪૭૧ર૩૧૦ 
ર૮૯પ૦

પલો્ટ નં. ૬ર૭/૧, 
સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર-૩૮ર૦૦૬

શ્ી ચનચિન વાઘેલા
નાયબ સચિવ (મહેકમ) 

પ૧પ૧૯ ૯૮૨૪૫૦૧૧૩૯ પલો્ટ નં. ૧૧૩૯/૨, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. જે. બ્રહ્મભટ્ટ
નાયબ સચિવ (મહેકમ)ના અંગત 
મદદની્શ

પ૧પ૧૯ ૯૪ર૮૮૧૪૩૦૩ ઓ-૧૦૧, ્શયુકન સકાય એપા્ટ્ટમેં્ટ, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી રી. કે. જોષી
નાયબ સચિવ (જ.સયુ.)

૫૧૫૩૩ 
૫૧૫૩૪ 

૯૯૨૫૮૩૭૯૦૩
૯૪૨૮૫૬૭૭૦૧

બલૉક નં. ૭૧૧/૨, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

શ્ીમિી એસ. એમ. પટેલ
નાયબ સચિવ(જ.સયુ.)ના રહસય સચિવ

૫૧૫૩૩ ૯૮૯૮૫૭૨૯૨૦ 
૩૧૧૭૨

પલો્ટ નં. ૧૮૦/૧, સેક્ટર-૧૪, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. એિ. મનસુરી
નાયબ સચિવ (તપાસ)

૫૧૫૨૩ ૯૯૭૮૪૦૫૧૩૨ બલૉક નં. ૨૧૯/૨, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. જી. પટેલ
સચિવ (તપાસ)ના રહસય સચિવ

૫૧૫૨૪ ૯૪ર૬૪૧ર૪ર૯ પલો્ટ નં. ૧૧૧૬/ર, 
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. બી. સોની
નાયબ સચિવ (સ્ટેરપ)

પ૧પ૨૫ ૯૪૨૭૩૫૯૧૦૪ પલો્ટ નં. ૧૧૦૫/૧, 
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

શ્ીમિી વી. એન. મહેિા
નાયબ સચિવ (સ્ટેરપ)ના અંગત મદદની્શ

પ૧પરપ ૯૪૨૯૯૦૩૭૦૨ ૧પ૧૮, પીપરાવાળી ગોલવાડ, 
દોલતખાના સામે, સારંગપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી પી. એન. મકવાિા
નાયબ સચિવ (ATVT) (ઈ.િા.)

 ૫૭૪૯૨ ૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧ ૨, િંદન સ્ટે્ટ બેંક સ્ટાફ સોસાય્ટી, 
એસ.્ટી. વક્ક્શોપ પાસે, બહેરામપયુરા, 
અમદાવાદ-૨૮

              -
નાયબ સચિવ (ATVT)ના અંગત 
મદદની્શ

 ૫૭૪૯૨ ૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧ ૨, િંદન સ્ટે્ટ બેંક સ્ટાફ સોસાય્ટી, 
એસ.્ટી. વક્ક્શોપ પાસે, બહેરામપયુરા, 
અમદાવાદ-૨૮

શ્ી પી. એન. મકવાિા
ખા. ફ. અચધકારી અને નાયબ સચિવ 
(યયુએલસી) (ઈ.િા.)

 ૫૧૫૭૧ ૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧ ૨, િંદન સ્ટે્ટ બેંક સ્ટાફ સોસાય્ટી, 
એસ.્ટી. વક્ક્શોપ પાસે, બહેરામપયુરા, 
અમદાવાદ-૨૮

-
નાયબ સચિવશ્ી (યયુએલસી)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૫૪૪ - -
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

-
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (ATVT)

૫૧૫૪૪ - -

શ્ી આઈ. રી. િૌધરી
નાયબ સચિવ (જમીન સંપાદન)

પ૧પ૪પ ૯૯૭૯૨૫૭૩૫૮ ૧૪૬/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગર

નાયબ સચિવ (જમીન સંપાદન)ના અંગત 
મદદની્શ

પ૧પ૩૨
-

શ્ી બી. રી. પટેલ
નાયબ સચિવ (બજે્ટ/સંકલન/આઈ.્ટી.)

૫૧૫૨૮ ૯૮૯૮૦૫૪૬૩૬ પલો્ટ નં. ૧૩૧૫/૧, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

-
સીની. નગર ચનયોજક

૫૫૭૬૪ - -

શ્ી રીંકેશ પટેલ 
ચનયામક (રાહત)

પ૧૬૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭ ૨૩૧/૩, ઘ- ્ટાઈપ, સેક્ટર- ૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. આર. પરમાર
ઉપસચિવ (મહેકમ)

પ૧પ૪૧ ૯૯૭૮૪૦પ૯ર૬ પલો્ટ નં. ર૦૯/ર, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. સી. દેસાઇ
ઉપસચિવ (જમીન) 

૫૨૦૮૫ ૯૪૨૮૩૫૨૨૪૫ સફલ ચવવાન, ફેઝ-૨, બંગલા નં. ૧૧, 
એસ. જી. હાઈવે, ગોતા, અમદાવાદ

શ્ી એિ. જે. રાઠોર
ઉપસચિવ (યયુ.એલ.સી.) (ઈ.િા.)

પ૨૧૩૮ ૩૯૨૫૨
૯૯૭૯૨૦૨૮૪૨

પલો્ટ નં. ૬૦૮/૧, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. એન. ચત્વેદી 
ઉપસચિવ (બજે્ટ)

પ૧પ૪ર ૯૪૨૮૮૦૩૨૯૦ પલો્ટ નં. ૧૭૧૧/૧, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. જે. રાઠોર
ઉપસચિવ (જ.સ.) 

પ૧૫૪૬ ૩૯૨૫૨
૯૯૭૯૨૦૨૮૪૨

પલો્ટ નં. ૬૦૮/૧, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. આર. પરમાર
ઉપસચિવ (તપાસ) (ઈ.િા.)

પ૧૫૩૭ ૯૯૭૮૪૦૫૯૨૬ બલૉક નં. ૨૦૯/૨, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એિ. ભાભોર
ઉપસચિવ (સેવા)

 પ૧પ૪૩ ૯૪ર૭૬ર૭૮૯૦ પલો્ટ નં. ૧૧૦૯/ર, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી પી. રી. ધંધુકીયા 
ઉપસચિવ (સ્ટેરપ)

પ૧પ૪૭ ૯૭૩૭૦૪૭૫૭૪
 ર૮૮૯૮

પલો્ટ નં. ર૬૦/ર, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી એિ. એન. ચત્વેદી
ઉપસચિવ (આઈ.્ટી/સંકલન) (ઈ.િા.)

૫૨૦૬૫ ૯૪૨૮૮૦૩૨૯૦ પલો્ટ નં. ૧૭૧૧/૧, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી  ધૃવરાજચસંહ િુરાસમા
ઉપસચિવ (રાહત અને પયુ.વ.પયુ.ચન.) 
(ઈ.િા.)

૫૧૫૪૦ ૯૯૭૯૯૯૯૧૭૯ જી-૫૦૪, કાનમ-૨ રેસીડેનસી, 
વૃંદાવન ટ્ેડ સેન્ટર પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એિ. પરમાર
ઉપસચિવ (જ.સયુ.) (ઈ.િા.)

૫૧૫૩૬ ૯૮૯૮૦૯૧૩૭૪ પલો્ટ નં. ૧૩૭૪/૧, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

અ.૧ કુ. ચનકી વસંતકુમાર ઓઝા ૫૧૫૫૨
ક શ્ી સયુચનલ સલયુર્ ૫૧૫૭૦
લ સયુશ્ી ઋજયુતાબેન ચત્વેદી ૫૨૧૩૩
અ શ્ી એિ. એમ. વાઘેલા ૫૧૫૫૧
ગ શ્ી અંકુર પ્ટેલ ૫૧૫૬૪
ઘ શ્ીમતી સેજલબેન િાવડા ૫૧૫૬૫
િ શ્ી સમીર બિયુભાઇ ભગોરા ૫૧૫૫૭

છ કુ. મોચનકા ભેડા
શ્ી કે. બી. પ્ટણી ૫૧૫૫૮

લ-૧ સયુશ્ી રકન્નરી ્શાહ ૫૨૩૦૩
જ શ્ી વસીમ િરૌહાણ ૫૧૫૬૯
ઝ શ્ી બી. એમ. પરમાર ૫૧૫૮૯
ડી શ્ી પી. પી. િરૌધરી ૫૧૫૬૦
ડી-૧ શ્ી જે. વી. સાગર ૫૧૫૬૧
ડી-૨ શ્ીમતી પી. યયુ. રિહ્ભટ્ટ ૫૧૫૬૨
ન શ્ી જયમીત એિ. હારેર્ ૫૧૫૭૪
ન-૧ શ્ી બી. આર. વાડદોરીયા ૫૧૫૭૫
ન-૨ સયુશ્ી એિ. એસ. રિભાકર ૫૫૬૮૦
રિા.ત.સેલ શ્ી ચવપયુલકુમાર ડી. પ્ટેલ ૫૧૫૩૯

મ શ્ી મોહસીન મયુલતાની
કુ. રકંજલબેન ભાઇલાલભાઇ થોરા્ટ ૫૧૫૭૩

સ-૧ શ્ી જયદેવચસંહ વાઘેલા ૫૧૫૭૭
સ-૪ શ્ી એમ. વી. ચનનામા ૫૧૫૮૦
CMRF શ્ી ધ્યુવરાજચસંહ િયુડાસમા ૫૧૫૫૯
સ-૩ શ્ી ગરૌરવ જૈન ૫૧૫૭૯
પયુ.વ.પયુ.ચન શ્ી એ. એન. કડીયા ૫૪૭૨૩
વ-૧ શ્ી એિ. કે. રાજહરર ૫૧૫૮૬
વ-૪ શ્ી એિ. કે. રાજહરર (ઈ.િા.) ૫૨૨૭૭
ઠ શ્ી આચ્શિ કે. પરેચજયા ૫૧૫૮૪
ઠ-૧ શ્ી વી. એ. પંિાલ ૫૧૫૮૩
ઠ-૩ શ્ી પંકજ આર. સખરેલીયા ૫૧૫૭૬
પરીક્ષા એકમ શ્ી ડી. જે. િરૌધરી ૫૧૫૬૩



મહેસૂલ વિભાગ

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
239

શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
બ-૧ શ્ી ચનરવકુમાર ઠાકોર ૫૧૫૫૫
બ શ્ી એસ. આર. પારેખ (ઈ.િા.) ૫૧૫૫૪
બ-૨ શ્ીમતી વી. પી. ભટ્ટ ૫૧૫૫૬
રચજસટ્ી શ્ીમતી એસ. પી. પ્ટેલ ૫૧૫૦૦
રોકડ શ્ી આર. એન. રાઠોડ ૫૧૫૫૦
રેકડ્ટ/સ્ટોર શ્ી વી. કે. ડોડીયા ૫૧૫૫૬
હ સયુશ્ી ડી. એ. દેસાઈ ૫૧૫૮૮
હ-૧ શ્ી કે. જે. ્શાહ ૫૧૫૬૭
હ-૨ શ્ી દ્શ્ટન દેવાભાઇ દેસાઈ ૫૨૨૬૨
ATVT Cell શ્ી ચરિતે્શ ભરતભાઇ રડંડોર ૫૭૪૯૦

મહેસૂલ િપાસિી કચમશનર અને સચિવશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૧/ ૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. એમ. પટેલ, IAS
મહેસૂલ તપાસણી કચમ્શનર અને સચિવ

પ૧૬૦૩ 
૫૨૩૩૦(ફે.)

૬૩૫૭૧૪૭૭૩૨ ૨૧૪/એ, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

secric@gujarat.gov.in

રાડા. એલ. કે. વાિીયા 
નાયબ કલેક્ટર (તપાસણી-૧)

૫૧૬૦૭ ૯૮૭૯૦૭૭૩૫૭ ૧૦/૧૧૪, સયુરરય એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જય મંગલ BRTS બસ સ્ટોપ પાસે, 
નારણપયુરા, અમદાવાદdc-insp-rev@gujarat.gov.in

શ્ી આર. કે. ખરારી
મામલતદાર (રિા.ત.)

૫૧૬૧૦  ૯૪૨૯૦૨૩૭૧૫ પલો્ટ નં. ઘ/૬૭૯/૬, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર mam1-ric@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એિ. વયાસ 
મામલતદાર (તકેદારી સેલ)

૫૧૬૦૯ ૯૮૭૯૫૭૪૭૮૯ “હરીકૃપા”, વયાસ વાડો, વારાહી 
માતા મંરદર રોડ, મહેમદાવાદ, ખેડા mam2-ric-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી પી. કે. વિકર 
મામલતદાર (ત.યયુ.-૧)

૫૧૬૧૦ ૯૭૨૪૧૨૯૮૫૬ ૨૮/૧, નરૌતનચવહાર સોસાય્ટી, 
સહકારી જીન રોડ, ચહંમતનગર

શ્ી એસ. એિ. વયાસ 
મામલતદારશ્ી (ત.યયુ.-૨) 

૫૧૬૧૦ ૯૮૭૯૫૭૪૭૮૯ “હરીકૃપા”, વયાસ વાડો, વારાહી 
માતા મંરદર રોડ, મહેમદાવાદ, ખેડા 

mam2-ric-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એ. દરજી
મામલતદાર (ત.યયુ.-૩)

૫૧૬૧૦ ૯૮૨૫૮૪૧૩૯૨ ૩૪, વ્રજ ભયુચમ ્ટેનામેન્ટ, ્ટેચલફોન 
એક્ષિેનજ પાછળ, પા્ટણ 

શ્ી પી. પી. ગામીિ
મામલતદાર (ત.યયુ.-૪)

૫૧૬૧૦ ૯૬૦૧૯૧૭૧૬૫ સી/૧૬, ્શીવધારા એપા્ટ્ટમેન્ટ, ્શીલજ 
રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯ 
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જમીન સુધારા કચમશનર કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૧/૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. સી. મીના, IAS
કચમ્શનર

૫૧૫૧૧ 
૫૧૫૧૪ 

૫૧૫૧૮(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૫૩૫ બંગલા નં. કે-૧૮, 
સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

seclr@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. પી. જોશી 
અંગત સચિવ

૫૧૫૧૪ ૯૮૯૮૪૪૦૦૮૬ બલૉક નં. ૧૦૫/૧, િ ્ટાઈપ, ગોવધ્ટન 
નાથજીની હવેલી પાસે, સેક્ટર-૨૧, 
ગાંધીનગરps2seclr@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એ. રોરીયા ૫૧૫૯૭ ૯૮૯૮૬૩૧૩૭૫ એ-૭૫, આમંત્ણ બંગલોઝ, 
આરોહી ક્બરોડ, બોપલ-ઘયુમા રોડ, 
અમદાવાદ

ખાસ સચિવની કિેરી (ચવવાદ)
સોલા ભાગવિ ચવદ્ાપીઠની સામે, અમદાવાદ

શ્ી કે. એમ. ચભમજીયાિી, IAS 
સચિવ

૨૯૭૦૮૪૫૫ (ફે) 
૨૯૭૦૮૪૫૬ 
૨૯૭૦૮૪૫૧
૨૯૭૦૮૪૫૪ 

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫ બી-૫૦૨, કાનમ રેસીડેનસી, 
ચ્શવાલય પરરસર પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

as-ssrd-ahd-gujarat.gov.in

શ્ી એ. એમ. માંકર, IAS 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી અને સચિવ

૨૯૭૦૮૪૫૧-૫૪ 
૨૯૭૦૮૪૫૬ (ફે.)

૨૩૨૩૨૭૩૫ 
૯૯૭૮૪૦૮૬૪૬

બંગલા નં. ખ-૩૫, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

osdsec-revappeals@gujarat.gov.in

શ્ી જે. બી. વોરા, IAS
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી અને અચધક 
સચિવ 

૨૯૭૦૮૪૫૧
૨૯૭૦૮૪૫૪ 

૨૯૭૦૮૪૫૬ (ફે.) 

૨૩૨૬૦૧૨૩ 
૯૯૨૫૨૪૫૨૫૭

બંગલા નં. ખ/૨૪૯, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

osdasec-revappeals@gujarat.gov.in

દદનદયાળ મોંજિી અને મહેસૂલી વહીવટી સંસ્ા
ખ-૫, અચહંસા સક્કલ, સવમે કેમપસ, સેકટર-૧૪, ગાંધીનગર

શ્ી કે. એમ. ચભમજીયાિી, IAS 
ચનયામક

૫૬૮૯૯ ૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫ બી-૫૦૨, કાનમ રેસીડેનસી, ચ્શવાલય 
પરરસર પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગરscndlr-rev@gujarat.gov.in

શ્ી જે. પી. જાની 
નાયબ ચનયામક

૨૯૧૪૫ ૯૪૨૯૦૨૩૭૮૫    ૯૫, ચનલકંઠ વીલા બંગલોઝ, બોપલ, 
અમદાવાદdydir-dils@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. કે. વયાસ 
ઓરફસ સયુચરિન્ટેનડન્ટ (મહેકમ)

૨૯૧૪૫ ૭૦૧૬૮૬૧૬૨૩ બી/૫૦૪, વૃંદાવન ફલે્ટ, સરગાસણ 
્શાંતમ પા્ટટી પલો્ટ સામે, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી વી. પી. મનસુરી 
મદદની્શ ચનયામક

૨૯૧૪૫ - બલૉક નં. ૮૯/૧, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

રાહિ ચનયામકની કિેરી
 બલલૉક નંબર-૧૧/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

શ્ી હષડાદકુમાર આર. પટેલ, IAS
રાહત કચમ્શનર અને અચધક સચિવ

૫૧૫૦૯
 ૫૧૫૬૮ 

 ૯૯૭૮૪૦૧૫૩૧ ૪૧, હામ્ટની હોરસ, 
ગોકુલ હો્ટેલ પાસે, 
ગોતા, અમદાવાદcor-rev@gujarat.gov.in

શ્ી રીંકેશ પટેલ
રાહત ચનયામક અને નાયબ સચિવ

૫૧૬૧૧
૫૧૬૧૨

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭ પલો્ટ નં. ૨૩૧/૩, 
સેક્ટર- ૧૯, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૯dor-rev@gujarat.gov.in

શ્ી બી. કે. પટેલ
નાયબ કલેક્ટર અને ઉપસચિવ

૫૬૩૩૫ - ૧૪/બી, મલય ચવલા,
સાયનસ ચસ્ટી રોડ, સોલા,  
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૦dycoll-relief-rev@gujarat.gov.in

સુચપ્રન્ટેન્રન્ટ ઓફ સટેમપસ અને નોંધિી સર ચનરીક્કની કિેરી
ખ-૫ સક્કલ પાસે, સેકટર-૧૪, ગાંધીનગર

શ્ી દદનેશ પટેલ, IAS 
સયુચરિન્ટેનડન્ટ ઓફ સ્ટેરપસ અને નોંધણી 
સર ચનરીક્ષક

88575 - -

stampd-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એન. પટેલ
અગ્ર રહસય સચિવ

88575 
88592 

૯૭૧૨૨૦૦૮૨૬ ૯૮૮/૨, સેક્ટર-૧૩/બી, 
ગાંધીનગર

stampd-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એન. મકવાિા
અચધક સયુચરિન્ટેનડન્ટ ઓફ સ્ટેરપસ

88452 ૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧ ૨, િંદન એસ.બી.આઈ. 
સ્ટાફ સોસાય્ટી, બેહરામપયુરા, 
અમદાવાદaddlsup-stamps@gujarat.gov.in

શ્ી અમૃિ પટેલ
નાયબ સયુચરિન્ટેનડન્ટ ઓફ સ્ટેરપસ

87020 ૯૯૨૪૨૦૧૯૯૯ પલો્ટ નં. ૪૮૯/૨, 
શ્ધધા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગરdysup-stamps@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. મછાર
નાયબ નોંધણી સર ચનરીક્ષક

- ૯૮૨૫૬૨૦૨૯૪ પલો્ટ નં. ૧૬૫૪, 
સેક્ટર-૫ /સી, 
ગાંધીનગર dy-igr@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. આર. િચબયાર
મદદ. નોંધણી સર ચનરીક્ષક

- ૯૮૨૪૪૭૭૩૬૩ પલો્ટ નં. ૮૯૩/૨, 
સેક્ટર-ર૫/સી, વાવોલ રોડ, 
ગાંધીનગરaigr-igr-est@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જી. એસ. નીનામા 
મદદની્શ નોંધણી સર ચનરીક્ષક

- ૯૮૨૪૨૬૬૨૩૩ એ-૩૨, નંદનવન સોસાય્ટી, 
સતયમેવ હોચસપ્ટલની સામે, 
િાંદખેડા, અમદાવાદaigr-adm@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એસ. પી. ખાવરીયા
ચહસાબી અચધકારી

87019 ૯૮૨૫૭૫૫૧૨૫ એ/૪ વૃંદાવન બંગલોઝ, 
બોપલ, અમદાવાદ

acct-sup-stamps@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એમ. ર્વી 
નોંધણી ચનરીક્ષક

- ૯૮૨૫૨૮૯૧૯૦ ૧૯૭/૨, રકસાનનગર વસાહત, 
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર

hmrathavi@gmail.com

શ્ી એમ. એમ. િૌધરી
નોંધણી ચનરીક્ષક 

- ૯૮૨૮૦૧૨૧૧૫ ૨૩૩/૪, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

mmchaudhari101286@gmail.com 

સેટલમેન્ટ કચમશનર અને જમીન દફિર ચનયામક 
ખ-૫, અચહંસા સક્કલ, રેલવે રિોચસંગ પાસે સેકટર-૧૪, ગાંધીનગર

શ્ી કે. એમ. ચભમજીયાિી, IAS 
સે્ટલમેન્ટ કચમ્શનર

૫૬૮૯૯ ૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫ બી-૫૦૨, કાનમ રેસીડેનસી, 
ચ્શવાલય પરરસર પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરscndlr-rev@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એમ. પરમાર 
અંગત સચિવ

૫૬૮૯૯ ૯૬૩૮૦૭૭૬૩૦ પલો્ટ નં. ૧૯૨/૧, સેક્ટર-૪/એ 
ગાંધીનગરscndlr-rev@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એલ. અમરાિી 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી  
(મહેકમ/જમીન દફતર)

- ૯૪૨૬૭૪૮૬૬૭ ૭, સારથી ડયુપલેક્ષ,  ચહંદ સયુપર 
માકકે્ટની સામે, જોધપયુર ગામ રોડ, 
સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ

શ્ી પી. જી. પટેલ 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી એકત્ીકરણ

- ૯૯૭૮૪૦૭૫૨૨ પલો્ટ નં. ૧૧૭૦/બી, 
સેક્ટર-૩/ડી ગાંધીનગર

શ્ી યુ. એમ. કિસાગરા 
નાયબ ચનયામક જમીન દફતર 
(ચહસાબી અને હકક િોકસી)

- ૯૪૨૬૭૬૯૦૪૬ બલૉક નં.  ૨૮૪/, ગ-્ટાઈપ, કવા્ટસ્ટ 
સયુચવધા સામે, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

ગુજરાિ ઇચન્સટટ્ૂટ ઓફ દરઝાસટર મેનેજમેન્ટ (GIDM) 
પી.રી.પી.યુ. પાછળ, રાયસિ ગામ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્ી પી. કે. િનેજા, IAS (Retd.) 
મહાચનદે્શક

૭૫૮૦૪ ૯૯૭૮૪૦૬૧૪૬ પલો્ટ નં. ૫૪૧/૧, સેક્ટર-૮/બી, 
ગાંધીનગરdg-gidm@gujarat.gov.in

શ્ી કે. વી. સુબ્રમચનયન 
મહાચનદે્શકના રહસય સચિવ 

૭૫૮૦૪ ૭૮૭૪૮૦૭૮૪૭ બી-૪, આ્શીવા્ટદ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ચમરારબીકા સકકૂલ રોડ, નારણપયુરા, 
અમદાવાદps2dg-gidm@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સંજય જોષી
ચનદે્શક (નાણાં અને વહીવ્ટ) અને 
(રડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ) (ઈ.િા.)

૭૫૮૧૧ ૯૯૭૮૪૦૭૧૭૩ ડી-૫૦૨, સરકારી વસાહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

directorfa-gidm@gujarat.gov.in

શ્ી દરિેશ િૌધરી 
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૭૫૮૧૨ ૭૫૭૪૮૦૨૨૬૧ બલૉક નં. ૧૮૪/૨, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગરao-gidm@gujarat.gov.in

શ્ી ચનસગડા દવે 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી

૭૫૮૩૩ ૯૭૨૭૦૬૦૬૬૬ સી-૧૬, આરદશ્વર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદosd1-gidm@gujarat.gov.in

શ્ી રાજેશ જોષી 
મેનેજર (નાણાં અને વહીવ્ટ)

૭૫૮૧૫ ૭૫૭૪૮૫૫૦૧૯ ડી-૧, ્શેલવી એપા્ટ્ટમેન્ટ, જવાહર 
િોક, મચણનગર, અમદાવાદmfa-gidm@gujarat.gov.in

શ્ી મોહમમદ શોએબ 
ફેચસચલ્ટી મેનેજર

૭૫૮૧૬ ૭૫૭૪૮૦૭૮૪૯ ૬૨/૨, જ ્ટાઈપ, સેક્ટર ૨૧, 
ગાંધીનગરfm-gidm@gujarat.gov.in

શ્ી કુશાંગ જાની 
ચસસ્ટમ મેનેજર

૭૫૮૧૭ ૯૯૭૮૪૦૬૨૬૧ સી- ૫૦૨, સન્શાઇન હાઇ્ટસ-૨, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરsm1-gidm@gujarat.gov.in

કલેકટર કિેરી, ગાંધીનગર 
ચજલ્લા સેવા સદન, પચ્કાશ્મ પાસે, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

રાડા. કુલદીપ આયડા, IAS 
કલેક્ટર અને ચજલ્ા મેચજસટ્ે્ટ

૨૦૬૩૦
૫૯૦૩૦

૪૬૬૭૭
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯

બંગલા નં.૩૪, ‘ખ’ ્ટાઈપ સેક્ટર -૯, 
ગાંધીનગર

collector.gnr@gujarat.gov.in

શ્ી હનુમંિચસંહ મચહપિચસંહ જારેજા 
ચનવાસી અચધક કલેક્ટર અન ે
અચધક ચજલ્ા મેચજસટ્ે્ટ 

૫૯૦૩૫ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૧ બલૉક નં.૨૮૩/૫, 
‘જી’ ્ટાઈપ, સેક્ટર -૯, ગાંધીનગર

racgandhinagar@gmail.com 
rac.gnr@gujarat.gov.in 

શ્ી જે. એમ. ભોરચિયા 
રિાંત અચધકારી, ગાંધીનગર

૫૯૦૯૨
૫૯૦૯૩

૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ ફલે્ટ નં. ૫૦૧, અરરહંત નવકાર 
ફલે્ટ, જૈન દેરાસરની સામે,   સેક્ટર-
૨૨, ગાંધીનગરpo-gnr-gujarat.gov.in      

શ્ી એ. રી. જોષી 
રિાંત અચધકારી, કલોલ

૦૨૭૬૪-૨૨૨૩૩૩ ૭૦૬૦૪૩૫૮૭૩ -
po-kalol@gujarat.gov.in

સુશ્ી જે. એમ. વેગરા 
નાયબ કલેક્ટર (સ્ટેરપ ડ્યુ્ટી)

૫૯૦૭૭ ૯૮૨૫૩૪૯૭૧૦ એ/૧૮ રિદ્યુયુમન સોસાય્ટી,
ચસંધવાઈ માતા, રામોલ રોડ, 
અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૬dcstampdvognr@gmail.com 

સુશ્ી ચનરૂપા ટી. ગઢવી
ચજલ્ા પયુરવઠા અચધકારી 

૫૯૦૪૧ ૭૫૬૭૦૦૨૧૯૮ પલો્ટ નં. ૬૨૧/૧, સેક્ટર-૬બી, 
ગાંધીનગરdso-gnr@gujarat.gov.in 

શ્ી એ. આર. ઝાલા 
નાયબ કલેક્ટર (જ.સયુ. અને અપીલ)

૫૯૦૩૩ ૯૮૨૪૫૮૨૧૦૬ ડી/૧૦૨, સરકારી વસાહત,
વસત્ાપયુર કૉલોની, અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. એમ. ભોરિીયા  
નાયબ કલેક્ટર (રિો્ટોકોલ) (ઈ.િા.) 

- ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ ફલે્ટ નં. ૫૦૧, 
અરરહંત નવકાર ફલે્ટ, 
જૈન દેરાસરની સામે, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરsm1-gidm@gujarat.gov.in

સુશ્ી મૃિાલી ગોચહલ
ખાસ જમીન સંપાદન અચધકારી 

૫૯૦૭૩ -
dy.collector-spla-gnr@gujarat.gov.in 

શ્ી કે. ટી. મેિાિ 
િી્ટની્શ ્ટયુ કલેક્ટર

૫૯૦૩૯ ૯૮૨૫૩૧૫૭૬૪ ૪, ચનમા્ટણ -૯ સોલા ગામ,
અમદાવાદ

chitins-gnr@gujarat.gov.in 

કલેકટર કિેરી, અમદાવાદ 
ચજલ્લા સેવાસદન, સુભાષચબ્રજ સક્કલ, અમદાવાદ

શ્ી સંદદપ જે. સાગલે, IAS 
કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૧ -

collector.gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એમ. વોરા
ચનવાસી અચધક કલેક્ટર અને અચધક 
ચજલ્ા મેજીસટ્ે્ટ 

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૩

૯૯૭૮૪૦૫૧૭૩ -

addl-collector-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી સી. એ. ગાંધી    
અચધક ચજલ્ા િૂં્ટણી અચધકારી 

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૧૪

૯૯૭૮૪૦૫૨૮૨  -

oo-ahd@gujarat.gov.in   

શ્ી વાય. રી. ગોચહલ
અચધક ચનવાસી નાયબ કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૪

૯૯૭૮૪૦૫૧૯૮ -

addrdc-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એલ. ઝનકાિ  
નાયબ કલેક્ટર (જ.સયુ અને અપીલ)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૪

૯૯૦૯૯૨૭૧૧૮ -

ro56elc@gmail.com

શ્ી જે. બી. બારૈયા     
નાયબ કલેક્ટર (રિો્ટોકોલ)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૧૨

૯૯૭૮૪૦૫૧૯૯ -

dcprotocolahmedabad@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

સુશ્ી કાજલબા આર. િુંવર 
ચજલ્ા પયુરવઠા અચધકારી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૭

૯૬૮૭૩૬૧૪૪૯    -

શ્ી અજય એ. રોરીયા  
નાયબ કલેક્ટર (મ.ભો.યો.)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૮૯૮૬૩૧૩૭૫ -

ahmedabadmdm@gmail.com

શ્ી બી. કે. પટેલ  
વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન અચધકારી 
(ઈ.િા.) 

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫ -

addsplao@gmail.com

શ્ી બી. કે. પટેલ  
બીર્ વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન 
અચધકારી (ઈ.િા.) 

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫ -

addsplao@gmail.com

શ્ી બી. કે. પટેલ  
નાયબ કલેક્ટર (ચબનખેતી)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫ -

addsplao@gmail.com

સુશ્ી િમન્નાબેન ઝાલોરીયા  
ચજલ્ા આયોજન અચધકારી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૧૩

૯૯૭૮૪૦૮૮૮૫  -

dpo-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી કુંજલ કે. શાહ 
નાયબ કલેક્ટર (સ્ટેરપ ડ્યુ્ટી-૧)

૨૬૩૦૬૨૫૧ ૯૪૨૮૩ ૬૧૨૯૫ -
Dcstampdvoahd1@gmail.com

સુશ્ી બી. એસ. બારર 
નાયબ કલેક્ટર (સ્ટેરપ ડ્યુ્ટી-૨)

૨૬૩૦૪૯૯૩ ૯૯૨૫૧૫૩૨૬૩ -
Dcstampdvoahd2@gmail.com

શ્ી બી. કે. પટેલ  
નાયબ ચનયામક (નાની બિત) (ઈ.િા.)

૨૫૫૦૮૪૩૫ ૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫ -
ro52elc@gmail.com

શ્ીમિી એ. આર. જહાં   
રિાંત અચધકારી, પૂવ્ટ

૨૭૫૬૦૨૫૬ ૭૫૬૭૦૦૮૯૬૫  -
dycoll-est-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી જે. બી. દેસાઇ         
રિાંત અચધકારી, પચચિમ

૨૨૭૫૫૧૨૦૧ 
૨૭૯૧૧૦૫૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૦   -

dycoll-west-ahd@gujarat.gov.in

શ્ીમિી કે. બી. પટેલ     
રિાંત અચધકારી, દસક્ોઇ

૨૨૭૯૦૦૫૮ ૭૫૬૭૦૦૯૦૩૮ -

sdm-daskroi-ahd@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જે. જે. પટેલ          
રિાંત અચધકારી, સાણંદ

૨૭૧૭-૨૨૩૩૫૧
૨૭૧૭-૨૨૩૩૫૨

૭૫૬૭૦૦૮૯૪૬   -

sdm-sanand-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. જાલંધરા    
રિાંત અચધકારી, ધોળકા

૨૭૧૪-૨૨૨૪૩૩ ૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨ -

sdm-dholka-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. જાલંધરા    
રિાંત અચધકારી, ધંધયુકા

૨૭૧૪-૨૨૨૪૩૩ ૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨ -
sdm-dholka-ahd@gujarat.gov.in

સુશ્ી સુરભી ગૌિમ, IAS
રિાંત અચધકારી, ચવરમગામ

૨૭૧૫-૨૩૪૦૮૨
૨૭૧૫-૨૯૫૦૪૨

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૧ -

sdm-viramgam-ahd@gujarat.gov.in

કુ. આર. એસ. શાહ    
િી્ટની્શ ્ટયુ કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૩

૯૪૨૭૦૬૦૭૯૫ -

chitnis-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી અચમિ ઝરફીયા  
વધારાના િી્ટની્શ ્ટયુ કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૧

૯૮૭૯૮૮૫૭૬૪ -

chitnis-ahd@gujarat.gov.in

કુ. દકંજલ એ. રબારી     
અચધક િી્ટની્શ ્ટયુ કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૧

૯૫૧૨૫૮૫૬૦૬ -

achitnis-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી પી. વી. પટેલ 
જન સંપક્ક અચધકારી 

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૪

૯૪૨૭૦૬૦૭૯૫ -

pro-collector-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી ચનસગડા રાઠોર       
મામલતદાર એલીયન રીકવરી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૭

૮૧૪૧૫૨૯૯૯૩  -

mam-alirc-ahd@gujarat.gov.in

સુશ્ી ચપ્રિીબેન પટેલ
મામલતદાર ડીઝાસ્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૬

૭૪૩૬૦૬૩૭૮૫ -

mam-alirc-ahd@gujarat.gov.in
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મચહલા અને બાળચવકાસ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૯/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી મચનષા િંદ્રા, IAS
સચિવ

૫૪૮૨૨ 
૫૨૦૭૬ 

૫૪૮૨૩ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬ સી-૯૬, સેક્ટર નં. ૧/ડી,  
અંબા ્ટાઉન્શીપ,  
અમદાવાદ-કલોલ હાઈવે,  
અડાલજ, ગાંધીનગરsec-wncw@gujarat.gov.in

શ્ી શયામકુમાર ભોંસલે
રહસય સચિવ 

૫૪૮૨૨ ૯૯૦૪૧૫૮૯૪૧ પલો્ટ નં. ૧૯૯/૧, સેક્ટર નં. ૧૪, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

શ્ીમિી હંસાબેન મેજીયાિર
સંયયુકત સચિવ (મચહલા વીંગ)

૫૮૮૧૧ 
૫૮૮૧૨

૯૩૨૮૦૦૫૯૬૨ પલો્ટ નંબર.-૧૧૪૯/૧, 
સવાચમનારાયણ મંરદરની સામે,  
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગરds-ww-wncw@gujarat.gov.in

સુશ્ી કલપના જી. પરીખ
નાયબ સચિવ (બજે્ટ)

૫૪૮૨૧ 
૫૫૮૬૧

૯૪૨૮૩૨૫૭૦૭ પલો્ટ નં. ૧૨૪૫/૨, સેક્ટર-૭-ડી, 
ગાંધીનગર

ds-bud-wncw@gujarat.gov.in

શ્ી વાય. જે. ચબહોલા
અંગત મદદની્શ 

૫૪૮૨૧ ૯૪૨૭૦૩૪૦૧૦ રામજી મંરદરવાળો ભાગ,  
મયુ.પો.પાલજ, તા.ચજ.ગાંધીનગર

સુશ્ી ગાગતી જૈન, IAS
નાયબ સચિવ (સંકલન) 

- ૯૭૧૭૩૮૧૨૨૧ ચજલ્ા ચવકાસ અચધકારીનો બંગલોઝ, 
રામ તલાવડી, ડભાણ રોડ,  
(મી્શન રોડ) નરડયાદ

શ્ી સી. ટી. ચનમાવિ
નાયબ સચિવ (તપાસ/આઈસીડીએસ)

૫૪૨૬૦ 
૫૨૨૫૦

૯૯૭૮૪૩૭૧૪૩ ૫૩૦/૨, સેક્ટર-૪/બી, 
ગાંધીનગર

icdsmain@gmail.com

સુશ્ી મનીષાબેન પટેલ
ઉપસચિવ (લોકલ મહેકમ/આઈસીડીએસ 
મહેકમ) 

૫૩૭૩૫ ૯૪૨૬૯૭૮૭૦૬ -

us-estt-wncw@gujarat.gov.in

શ્ી જે. ટી. બાંધિીયા
ઉપસચિવ (તપાસ) (ઈ.િા.)

૫૪૮૨૪ ૯૯૧૩૪૪૮૧૩૦ ૪૨, રદપધારા ્ટેનામેન્ટ, ચનકોલ રોડ,  
ઉમા હોચસપ્ટલની સામે, નવા નરોડા, 
અમદાવાદus-estt-wncw@gujarat.gov.in

સુશ્ી જયશ્ી વસાવા
ઉપસચિવ (સંકલન)

૫૮૧૩૮ ૯૬૮૭૪૨૬૧૩૫ પલો્ટ નં. ૮૦૫/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. એસ. વસાવા
ઉપસચિવ (મચહલા વીંગ) 

૫૮૬૩૧ ૯૭૨૭૨૬૪૦૯૩ બલૉક નં. ૧૨/૧૦૪,  
શયામજીકૃષણ વમા્ટ, 
સેક્ટર-૪, ગાંધીનગર

શ્ી એન. એસ. વસાવા
ઉપસચિવ (બજે્ટ) 

૫૮૬૩૧ ૯૭૨૭૨૬૪૦૯૩ બલૉક નં. ૧૨/૧૦૪,  
શયામજીકૃષણ વમા્ટ, સેક્ટર-૪, 
ગાંધીનગર
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

અ (મચહલા વીંગ) શ્ી રાજ નમેરા ૫૪૮૬૮
બ (આઈસીડીએસ-યોજના) શ્ી સચતિ પ્ટેલ ૫૬૮૬૯
બ-૧ (આઈસીડીએસ-મહેકમ) શ્ી ગોપાલચસંહ યાદવ ૫૮૨૮૨ 
ક (લોકલ મહેકમ) શ્ી એ. બી. રિહ્ભટ્ટ  ૫૪૮૬૭
ડ (સંકલન) શ્ીમતી લતા બી. ભકતયાણી ૫૭૬૮૫
ઈ (બજે્ટ) શ્ી તીથ્ટ પ્ટેલ ૫૭૬૮૬
ગ (તપાસ) શ્ી જે. ્ટી. બાંધણીયા ૫૫૯૭૯
રચજસટ્ી શ્ી અચશ્વન રિહ્ભટ્ટ ૫૭૯૪૨
રોકડ શ્ી અચશ્વન રિહ્ભટ્ટ ૫૭૯૪૧

કચમશનરશ્ી મચહલા અને બાળચવકાસની કિેરી (ICDS) 
બલલૉક નંબર-૨૦, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી મચનષા િંદ્રા, IAS
કચમ્શનર

૫૧૭૧૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬ સી-૯૬, સેક્ટર નં. ૧/ડી, અંબા 
્ટાઉન્શીપ, અમદાવાદ-કલોલ હાઈવે, 
અડાલજ, ગાંધીનગર

શ્ી સંજય બી. ભોંસલે
કચમ્શનરશ્ીના રહસય સચિવ

૫૧૭૧૦ 
૫૫૮૬૭

૯૯૭૮૪૦૫૧૪૮ પલો્ટ નં. ૧૩૪/૧, સેક્ટર-૩ નયયુ, 
ગાંધીનગર 

sanjaybhonsle25@gmail.com

શ્ી એ. એમ. શમાડા, IAS
ચનયામક

૫૩૩૦૫ ૯૬૩૮૫૧૪૯૦૦ ૪૬, પરીર્ત હોરસ, સરગાસણ 
િોકડી ઉવારસદ તા.ચજ: ગાંધીનગર

શ્ી અંજના એન. પટેલ
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૭૭૩૩ ૬૩૫૯૯૨૩૫૩૮ ૧૨ શ્વેત ચ્શખર સોસાય્ટી, ્શાંચતવન 
બસસ્ટોપ, નારાયણ નગર રોડ, 
અમદાવાદ

શ્ી આર. એમ. કટારા
નાયબ ચનયામક (નાણાં)

૫૫૭૭૧ ૯૯૯૮૦૩૩૧૮૯ પલો્ટ નં. ૩૦૧૮/૧, સેક્ટર-૧૩/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી ઈલાબા રાિા 
નાયબ ચનયામક (યોજના)

૫૫૭૭૨ ૬૩૫૯૯૨૩૫૪૨ પલો્ટ નંબર :- ૧૬૦/૪, 
સેક્ટર -૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી આરિીબેન ઠાકર
એસ.પી.ઓ. (પોિણ)

૫૮૧૮૮ ૬૩૫૯૯૨૩૫૪૮ બલૉક નં. ૧૯, ્શાલીન -૨  
સોસાય્ટી, વાવોલ, ગાંધીનગર

શ્ી દશર્ભાઈ પંડ્ા
એસ.પી.ઓ. (તાલીમ)

૫૮૧૯૩ ૬૩૫૯૯૨૩૫૪૬ સી-૧૦૩, ઓચિ્ટડ એ્ટલાન્ટીસ પાક્ક, 
પાશ્વનાથશ્ી, અગોરામોલની બાજયુમાં 
સયુઘડગામ, ગાંધીનગર

શ્ી જે. એમ. શેલોિ
મદદની્શ ચનયામક (મહેકમ)

૫૫૭૮૦ ૬૩૫૯૯૨૩૫૪૦ પલો્ટ નં. ૪૩૦/૧, સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. જે. જામચળયા 
મદદની્શ ચનયામક (લોચજચસ્ટક)

૫૮૧૮૭ ૬૩૫૯૯૨૩૫૪૩ પલો્ટ નં.  ૭૦૨/૧, 
સેક્ટર-૧૩/એ, ગાંધીનગર

શ્ી પ્રશાંિ દવે
મદદની્શ ચનયામક (આઇ.્ટી.) 

૫૮૧૮૬ ૭૫૬૭૯૪૪૮૫૦ ૨૬૫/૩, ગવમવેન્ટ ક્ા્ટ્ટર, 
છ-૫ સક્કલ પાસે, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી પુવતી બી. પંિોલી
ચહસાબી અચધકારી

૫૫૭૮૩ ૬૩૫૯૯૨૩૫૪૫ ૨૧, ચત્ભોવન પાક્ક, જવાહર િોક, 
સાબરમતી, અમદાવાદ

શ્ીમિી પુવતી કુંિલ પંિાલ
નાયબ ચનયામક (એન.સી.સી.)

૫૫૭૭૩ ૯૭૨૬૭૩૯૪૯૩ બી-૧૧, ્શાંતમણી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સતયાગ્રહ છાવણીની પાછળ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદ

શ્ી દદશાબેન રોદરયા
નાયબ ચનયામક (તાલીમ)

૫૫૭૭૭ ૯૫૫૮૫૫૦૪૩૪ બી-૬૪, િંદ્ર્શેખર આઝાદ ્ટાઉન્શીપ, 
ગેસ ગોડાઉન પાસે, 
રેલનગર, રાજકો્ટ

સુશ્ી અલપાબેન સોલંકી
મદદની્શ ચનયામક (એમ.આઈ.એસ.)

૫૫૭૭૦ ૬૩૬૯૯૨૩૫૪૪ ડી-૫૦૨, સવાગત એફોડ્ટ, સરગાસણ 
િોકડી નજીક, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી ચજઞિાષાબેન દવે
નાયબ ચનયામક (ઈ.સી.સી.ઈ.)

- ૮૪૮૭૦૫૧૯૧૮ ૨૨/૨, ચક્ષણા બંગલોઝ, 
આનંદ પા્ટટી પલો્ટની પાછળ, 
રાણીપ, અમદાવાદ

ગુજરાિ રાજય મચહલા આયોગ
બલલૉક નંબર-૫, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ીમિી લીલાબેન અંકોલીયા
અધયક્ષ

૫૧૬૦ર
૧૮૦૦૨૩૩૧૧૧૧ 

(્ટો.ફ્ી.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૬ જયુની સોસાય્ટી, મયુ-ચવરપયુર, 
મચહસાગર

શ્ીમિી વી. આઇ. પટેલ 
સભય સચિવ

૫૧૬૦૪ ૯૮૨૫૯૦૪૫૪૬ પલો્ટ નં. ૧૪૬૦/૨, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી નરેશકુમાર એ. રાઠોર 
રહસય સચિવ

૫૧૬૦૨ ૯૯૭૮૪૦૭૩૧૦ પલો્ટનં. ૧૫૧૭/૧, સેક્ટર-૩-ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી દદનેશભાઇ પટેલ 
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૯૨૪૧૨૮૧૧૨ ૨૯, િંદ્રલોક સોસાય્ટી, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

શ્ીમિી હંસાબેન પટેલ 
સં્શોધન અચધકારી

૫૭૦૪૮ ૯૯૦૯૭૪૫૫૯૫ ૪૫, રિમયુખ રેસીડેનસી રાંદેસણ,  
કોબા-હાઈવે, ગાંધીનગર
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જેન્રર દરસોસડા સેન્ટર
બલલૉક નંબર-૧, પોચલટે્ચનકલ કમપાઉન્ર, આંબાવારી, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. રી. ભટ્ટ
ચનયામક

૨૬૩૦૧૦૪૩ ૯૯૭૮૪૦૩૩૩૦ એ-૧૦૨, સેપલ રેસીડેનસી, 
ગાયત્ી પા્ટટી પલો્ટ સામે, 
નયયુ અલકાપયુરી, ગોત્ી, 
વડોદરા

ગુજરાિ મચહલા આચ્ડાક ચવકાસ ચનગમ ચલમીટેર
બલલૉક નંબર-૮/૮, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ીમિી મચનષા િંદ્રા, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૩૦૩૮૫ ૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬  સી-૯૬, સેક્ટર નં. ૧/ડી, 
અંબા ્ટાઉન્શીપ, અમદાવાદ-કલોલ 
હાઈવે, અડાલજ, ગાંધીનગર

sec-wncw@gujarat.gov.in

સુશ્ી અંજનાબેન પટેલ
જનરલ મેનેજર (ઈ.િા.)

૨૨૬૪૪ ૯૮૨૫૨૭૫૪૬૦ ૧૨, શ્વેત્શેખર સોસાય્ટી, 
નારાયણ નગર રોડ, 
અમદાવાદ 

શ્ી એ. જે. માવાિી 
મેનેજર (યોજના)

૨૭૧૧૯ ૯૮૨૪૨૯૪૪૧૬ પલો્ટ નં. ૩૩૧/૨, સેક્ટર-૩/બી, 
નવરાત્ી િોક પાસે, 
ગાંધીનગર

શ્ી યુ. એન. મછાવરા
ચહસાબી અચધકારી

૨૭૨૮૭ ૯૦૩૩૮૨૯૬૭૨ ૧, રિેમ રિમયુખ સોસાય્ટી, 
પોલીસ ગ્રાઉનડ રોડ, 
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧

શ્ીમિી મંજુલાબેન કે. પરમાર
રિોજેક્ટ ઓરફસર

૩૦૭૧૩ ૯૮૨૪૮૩૫૧૫૪ એફ/૩, શ્ીનંદનગર, ચવભાગ-૧, 
મકરબારોડ, વેજલપયુર, 
અમદાવાદ 

શ્ીમિી એમ. એમ. મકવાિા 
ચવકાસ અચધકારી (વહીવ્ટ)

- ૯૬૦૧૨૯૩૩૮૯ બી-૨૦૨, રિમયુખ એચલઝીયન, 
સરગાસણ િોકડી, 
ગાંધીનગર

ગુજરાિ રાજય સમાજ કલયાિ બોરડા 
૨૧-અશોકનગર સોસાયટી, સરખેજ રોર, અમદાવાદ

શ્ી એ. એમ. શમાડા, IAS
અધયક્ષ

 ૨૬૬૨૦૩૬૪ ૯૬૩૮૫૧૪૯૦૦ ૪૬, પરરર્ત હોરસ, 
સરગાસણ િોકડી, ઉવારસદ, 
તા.ચજ.- ગાંધીનગરwb2004@yahoo.com

શ્ીમિી ચસધધી પટેલ
સચિવ 

૨૬૬૨૦૩૬૪  ૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬ પલો્ટ નં. ૬૮૫/૨, 
સેક્ટર નં. ૪/સી, 
ગાંધીનગરgsswb2004@yahoo.com
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કચમશનર મચહલા અને બાળચવકાસની કિેરી, (મચહલા વીંગ)
 બલલૉક નંબર-૨૦, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. રી. ભટ્ટ
નાયબ કચમ્શનર

૫૧૭૧૭ ૯૯૭૮૪૦૩૩૩૦ એ-૧૦૨, સેપલ રેસીડેનસી, ગાયત્ી 
પા્ટટી પલો્ટ સામે, નયયુ અલકાપયુરી, 
ગોત્ી, વડોદરા mo-icds-wcd@gujarat.gov.in

શ્ી વી. એસ. શાહ
નાયબ ચનયામક 

૫૫૭૮૪ ૯૯૦૪૯૦૨૫૨૫ બી/૧૭, સંગાથ-૨, મો્ટેરા સ્ટેરડયમ 
રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ 

શ્ીમિી આર. જી. વાિીયા
આસી. મોની. ઓરફસર 

- ૯૯૯૮૩૪૨૦૪૦ ૧૦૪, અચભલાિા કોરપલેક્ષ, વસત્ાપયુર, 
રેલવે ક્ોચસંગ, વેજલપયુર, અમદાવાદ 

amo-wing-wcd@gujarat.gov.in

કુ. ÔìÜýWÌëબેન બી. િાવરા      
ચહસાબી અચધકારી 

૫૫૭૭૯ ૯૯૯૮૩૪૨૦૪૦ િામયુંડા ્ટેચલકોમ, ગ્રામ પંિાયત 
પાછળ, તયુરખા, 
તા.ચજ.-બો્ટાદ-૩૬૪૭૧૦ ao-wing-wcd@gujarat.gov.in

શ્ી આર. એમ. જીંજાળા
સં્શોધન અચધકારી 

૫૫૫૭૫ ૯૮૨૫૮૮૫૮૭૯ -

શ્ી સી. જી. સોજીત્ા
રિાયોજના અચધકારી 

- ૯૩૫૭૧૧૭૮૦૬ -



માર્ગ અને મકાન વિભાર

252
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માગડા અને મકાન ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૧૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. બી. વસાવા 
સચિવ

૫૧૮૦૧, ૫૧૮૦૨,
૫૧૮૦૩, ૫૧૮૦૪ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૪ ક-૨૧૧, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. રી. પ્રજાપચિ 
સચિવના અંગત મદદની્શ

 ૫૧૮૦૪ ૯૦૩૩૨૫૦૭૮૪ પલો્ટ નં. ૫૯૫/૧, સેક્ટર-૬(બી), 
ગાંધીનગર 

શ્ી એન. કે. પટેલ
મયુખય ઇજનેર (મા.મ.) અને અચધક સચિવ

૫૧૮૧૩, ૫૧૮૧૪, 
૫૧૮૪૨

૯૯૭૮૪૦૫૭૬૫ કવા્ટ્ટર નં. ક-૯, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી પી. આર. પટેચલયા
મયુખય ઇજનેર (ને.હા.) અને અચધક સચિવ

૫૧૮૧૧
૫૧૮૧૨

૯૯૭૮૪૦૫૯૯૩ એ-૧૦૧, ઈનદ્રરિસથ-૭, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

શ્ીમિી દદપીકા બી. ઠાકર
અંગત સચિવ

૫૧૮૧૧
૫૧૮૧૨

૯૮૭૯૪૨૩૦૮૨ પલો્ટ નં. ૪૬૮/૨, સેક્ટર ૮-બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. કે. પટેલ
મયુખય ઇજનેર (પંિાયત) અને અચધક 
સચિવ

 ૫૧૮૧૫
 ૫૧૮૧૬

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૬ ઈ-૧૦૪, ઈ ્ટાઈપ ્ટાવરલ,  
ડ્રાઈવ-ઈન રોડ, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી પી. એમ. િૌધરી
મયુખય ઇજનેર (પા.યો.) અને અચધક સચિવ

 ૫૧૮૧૭
૫૧૮૧૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૯ ૨૫૫, ખ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી િાન્હાબેન ભાવસાર
ના. કા. ઈ. અને અંગત સચિવ

૫૧૮૧૭
૫૧૮૧૮

૯૪૨૭૩૬૫૦૦૨ ૧૩, તયુલસી બંગલો, વાવોલ, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. એ. ગાંધી
મયુખય ઇજનેર (નીચત અને આયોજન) 
અને અચધક સચિવ

૫૧૮૦૮ ૨૬૬૦૮૦૭૯ 
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૨ 

૧૧, બાબ્ટરીક સોસાય્ટી, અંચબકા 
્ટેનામેન્ટ, હો્ટેલ રાજવાડા રોડ, 
જીવરાજ પાક્ક, અમદાવાદ

શ્ી સી. એન. ઝાલા
અંગત મદદની્શ/રહસય સચિવ

૫૧૮૦૮ ૯૯૨૫૮૪૭૯૦૮ બલૉક નં. ૨૪/૧, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

શ્ી જે. એ. ગાંધી
મયુખય ઇજનેર (ગયુણવતિા ચનયમન) અને 
અચધક સચિવ

૫૧૮૨૦
૫૧૮૧૯

૨૬૬૦૮૦૭૯, 
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૨ 

૧૧, બાબ્ટરીક સોસાય્ટી, અંચબકા 
્ટેનામેન્ટ, હો્ટેલ રાજવાડા રોડ, 
જીવરાજ પાક્ક, અમદાવાદ

શ્ી એ. એન. ચમસત્ી
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી 
(ખાસ યોજના) 

૫૧૮૨૭ ૯૪૨૮૪૧૫૧૬૩ સી-૪૦૪, કાનમ રેસીડેનસી, ્શીવાલય 
પરીસરની સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી એ. બી. નગાિી
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી (યાંચત્ક)

૫૧૮૨૧ ૯૯૦૯૭૧૮૬૪૦ એ-૧૨, કલપવૃક્ષ સોસાય્ટી, કોબા, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. બી. શાહ
અચધક સચિવ (સેવા અને સંકલન) 

૫૧૮૨૩
૫૧૮૨૪

૯૯૭૮૪૦૫૮૪૩ ડી-૧/૭, સીમંધર નગર ફલ્ે્ટસ, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

શ્ી ચહિેષ એસ. પટેલ
નાયબ સચિવ (તપાસ) 

૫૪૮૦૦ ૯૮૨૪૨૯૧૧૬૬ એન-૨૦૧, ઓઝોન ગીલ્ટર, 
કુબેરનગર, આઈ.્ટી.આઈ. નજીક, 
નરોડા, અમદાવાદ

સુશ્ી અપેક્ા જે. વાઘેલા 
અંગત મદદની્શ (તપાસ)

૫૧૮૨૩
૫૧૮૨૪

૭૮૭૪૫૯૬૩૩૬ બલૉક નં. ૮૩/૬, છ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી હરેન્દ્રચસંહ પરમાર
નાયબ સચિવ (વ. અને મ.) 

૫૧૮૨૯ ૯૭૨૫૨૦૩૮૯૫ ૮૯/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

સુશ્ી ચનમીષા પટેલ
નાયબ સચિવશ્ીના અંગત મદદની્શ 

૫૧૮૨૯ 
૫૧૮૨૮

૯૫૮૬૯૨૧૩૯૭ બલૉક નં. ૪૩૦/૨, 
િ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૬, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. પી. ભટ્ટ
નાયબ સચિવ (બજે્ટ અને વસવા્ટ) 

૫૨૫૦૩
૫૧૮૨૮

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૨ પલો્ટ નં. ૧૭૧૯/૨, 
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી શ્ીકાંિ એફ. ખત્ી
ઉપસચિવ (વસવા્ટ)

૫૧૮૪૩ ૯૪૨૮૮૧૪૧૯૬ ઓ/૮, પારસમણી ફલે્ટ, રન્નાપાક્ક, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ 

શ્ી જી. બી. શાહ
ઉપસચિવ (વહીવ્ટ)

૫૧૮૨૨ ૯૮૨૫૧૫૯૧૪૦ પલો્ટ નં. ૧૧૫૮/૨, સેક્ટર-૨એ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્ી જી. બી. ઝાલા
ઉપસચિવ (સેવા)

૫૧૮૩૭ ૯૮૨૫૪૪૫૫૨૧ પલો્ટ નં. -૭૧૪/૧, સેક્ટર–૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. એ. જોષી
ઉપસચિવ (મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૧૮૪૬ ૩૫૭૧૦ 
૯૯૭૯૦૯૮૭૯૧

પલો્ટ નં. ૧૬૩૫/૧, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. એ. જોષી
ઉપસચિવ (બજે્ટ)

૫૧૮૩૬ ૩૫૭૧૦ 
૯૯૭૯૦૯૮૭૯૧

પલો્ટ નં. ૧૬૩૫/૧, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ી દકશન જે. પટેલ
લીગલ એચકઝકયયુ્ટીવ

૫૧૮૩૫ ૯૬૨૪૫૮૪૦૫૦ ૧૯૬, ગાયત્ી મંરદર પાસે, માતર, 
તા. માતર, ચજ. ખેડા

શ્ી બી. જે. શુક્લ
ઉપસચિવ (ગયુણવતિા ચનયમન) (ઈ.િા.)

૫૧૮૫૧ ૯૮૨૫૫૨૦૬૧૭ ઈ-૧૦૧, ઓરફસસ્ટ ફલે્ટ, પાંિ 
બંગલા કૉલોની, ગયુલબાઈ ્ટેકરા, 
એલીસચરિજ, અમદાવાદ

ઉપસચિવ (રા.ધો) ૫૧૮૫૩ - -
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. એસ. ઠક્કર
ઉપસચિવ, (પંિાયત રસતા-૧) (ઈ.િા.)

૫૧૮૪૪ ૯૯૦૯૧૫૮૭૦૩ બી-૩૫, સીમંધર બંગલોઝ, રિકૃચત 
મોલની પાછળ, કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી  જી. જે. કોટેિા
ઉપસચિવ (પંિાયત રસતા-૨) (ઈ.િા.)

૫૧૮૪૫ ૯૪૨૭૨૧૯૨૨૪ ૫૨૫/૧, ગ- ્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી જી. જે. કોટેિા
ઉપસચિવ (પંિાયત રસતા-૩)

૫૨૫૩૧ ૯૪૨૭૨૧૯૨૨૪ ૫૨૫/૧, ગ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. એસ. મેવારા
ઉપસચિવ (રાજય રસતા-૧)

૫૧૮૩૩ ૯૮૯૮૦૫૦૫૬૯ ૪૦૧, ચસંદયુર સપેસ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
આલોક રોડ, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૩

શ્ી એન. કે. પ્રજાપચિ
ઉપસચિવ (રાજય રસતા-ર) (ઈ.િા.)

૫૧૮૩૮ ૯૪૨૯૧૨૯૪૯૩ પલો્ટ નં. ૪૩૬, સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

શ્ી એ. એન. ચમસત્ી
ઉપસચિવ (રાજય રસતા) (ઈ.િા.)

૫૧૮૪૧ ૯૪૨૮૪૧૫૧૬૩ સી-૪૦૪, કાનમ રેસીડેનસી, ્શીવાલય 
પરીસરની સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી જે. આર. પટેલ
ઉપસચિવ (મકાનો-૧)

૫૧૮૩૯ ૯૯૨૪૨૪૩૩૫૭ ૧૦૨, ચ્શખર એપા્ટ્ટમેન્ટ, સારચથ-૩ 
સામે, મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨

શ્ી એન. વી. િૌધરી
ઉપસચિવ (મકાનો-૨) (ઈ.િા.)

૫૧૮૪૭ ૯૯૨૫૨૧૮૦૫૨ બલૉક નં. ૧૬/૪, ઘ ્ટાઈપ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

ક-૧ શ્ી જપન બી. દવે ૫૧૮૮૧
ગ-૨ શ્ી દીપ કે. મોદી ૫૧૮૭૭
આઇ શ્ી મેહયુલકુમાર આર. મછાર ૫૧૮૭૯
આર-૧ શ્ી બી. એિ. ગોસાઇ ૫૧૮૮૯
બજે્ટ શ્ી રાહયુલ કે. સવા્ટકર ૫૧૮૬૧
ફ કુ. ખયાચત સી. નેનયુજી ૫૧૮૭૪
ઇ-૧ શ્ી એમ. એફ. પઠાણ ૫૧૮૭૦
રચજસટ્ી શ્ી બી. કે. પ્ટેલ (ઈ.િા.) ૫૧૮૦૦
ખાનગીકરણ ્શાખા - ૫૨૫૩૮
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ગ શ્ી એમ. કે. પ્ટેલ ૫૧૮૭૬
ઇ-૨ કુ. શ્ધધા જી. પરમાર ૫૧૮૭૧
રોકડ શ્ી કે. એસ. ્શાહ ૫૨૪૫૭
એન-૧ સયુશ્ી ડી. એમ. કાપરડયા ૫૧૮૮૫
આર શ્ીમતી અપેક્ષા પ્ટેલીયા ૫૧૮૮૮
ઇ શ્ી અચનલ એન. િરૌધરી ૫૧૮૬૯
ઇ-૪ શ્ી એમ. એસ. ગઢવી ૫૧૮૭૩
સી સયુશ્ી રકંજલ એિ. પંડ્ા ૫૧૮૬૩
લ શ્ી ચહતે્શભાઈ અંધારરયા ૫૧૮૮૨
હ શ્ીમતી રદપાલીબેન પ્ટેલ ૫૧૮૭૮
ડી-૧ શ્ી કે. ્ટી. પ્ટેલ ૫૧૮૬૬
ડી-ર શ્ી એ. કે. ડામોર ૫૧૮૬૭
મ શ્ી ચમચહર એ. પ્ટેલ ૫૧૮૮૩
ડી શ્ી જે. ડી. ગોચહલ ૫૧૮૬૫
સી-૧ સયુશ્ી રીમાબેન વાઘેલા ૫૧૮૬૪
આલેખન ્શાખા શ્ી મનીિ જે. રાઠવા ૫૧૮૯૪
ઇ-૩ શ્ી કે. યયુ. દવે ૫૧૮૭૨
ન શ્ી બી. એ. ભાવસાર ૫૧૮૮૪
એ.એ.સેલ કુ. યયુ. ડી. સયુતરીયા ૫૧૮૬૦
પી શ્ી પી. આર. ્શાહ ૫૧૮૮૭
વાય શ્ી બી. એ. પરમાર ૫૧૮૯૦
ઝેડ (નાંણા) ડા્ટ. ચવશ્વાસ આર. દેસાઈ ૫૧૮૯૧
એફ-૧ શ્ી બી. કે. પ્ટેલ ૫૧૮૭૫
ક શ્ી વી. એસ. રિર્પચત ૫૧૮૮૦

મુખય નગર ચનયોજક અને મુખય સ્પચિશ્ીની કિેરી
પ્ર્મ માળ, ચનમાડાિ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવશાલ એ. વયાસ
મયુખય નગર ચનયોજક અને મયુખય સથપચત

૫૨૯૦૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૯ બંગલા નં. ૨૩૧/૩, ગ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. એમ. રામોર 
મયુખય નક્શાગાર

૫૨૯૦૯ ૯૮૨૪૨૭૭૫૮૩ સી-૧૪૭, ઘનશયામનગર, 
વો્ટર વક્કસ સામે, નરોડા, 
અમદાવાદ
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ચનયામકશ્ી, ઇજનેરી સટાફ રિેચનંગ કલૉલેજ
િ-૫, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. કે. પટેલ
મયુખય ઇજનેર અને ચનયામક

૫૬૪૬૩ ૯૪૨૬૩૫૭૫૩૩ ૧૬૦/૫, જી-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. વી. વસૈયા 
કાય્ટપાલક ઇજનેર (સી)

૫૬૪૬૩ ૮૧૪૧૪૯૯૭૩૧ ૩૦, કણા્ટવતી હોરસ, ગીરધર 
બંગલોની સામે, ચનરંત િાર રસતાની 
નજીક, વસત્ાલ, અમદાવાદ

ચનયામકશ્ી, ઉપવન અને બગીિા, ગાંધીનગર
ચનમાડાિ ભવન, ત્ીજો માળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

રાડા. રી. પી. ઠાકોર
ચનયામક

૫૪૭૯૭ 
૫૪૭૯૮

૯૯૨૪૯૨૮૨૨૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૧૨

બી-૨૦૪, રિમયુખ એરીયા, રિમયુખ 
નગર ફલે્ટ, સરગાસણ સકવેર, 
ગાંધીનગર

અધીક્ક ઇજનેર, પંિાયિ મા.મ. વિુડાળ, અમદાવાદ
બલલૉક-સી, છઠ્ઠો માળ, બહુમાળી ભવન, વસત્ાપુર, અમદાવાદ

શ્ી એ. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર

૨૭૯૧૦૯૯૫ ૯૮૨૫૧૭૦૬૫૬ બલૉક-સી/૪૦૩, સંગાથ ્ટેરેસીસ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. એસ. ભોયા 
કાય્ટપાલક ઇજનેર

૨૫૫૦૬૬૧૧ ૯૯૭૯૦૦૫૪૫૫ સી–૨૦૨, ઇનફોચસ્ટી ્ટાઉન્શીપ, 
ઘ-૦ પાસે, ગાંધીનગર

અધીક્ક ઇજનેર, પાટનગર યોજના વિુડાળ, ગાંધીનગર 
બલલૉક નંબર-૧૧/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. પી. ચત્વેદી
અધીક્ષક ઇજનેર

 ૫૪૦૮૩ ૯૯૭૮૪૦૫૨૪૨ ઈ-૧૦૨, નયયુ ઓરફસસ્ટ ફલે્ટ, પાંિ 
બંગલા, સરકારી વસાહત, ગયુલબાઈ 
્ટેકરા, પોચલ્ટેચનકની પાછળ, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

શ્ી કે. એન. રાવિ
કાય્ટપાલક ઇજનેર (પા.યો.ચવ-૧)

 ૫૨૯૩૯ ૯૯૦૯૦૧૦૮૯૦ પલો્ટ નં. ૮૨૬/ બી, સેક્ટર-૮સી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૮

શ્ી એન. એસ. સાલવી
કાય્ટપાલક ઇજનેર (પા.યો.ચવ-૨) (ઈ.િા.)

૫૯૧૯૩ ૯૯૭૮૪૦૫૨૪૩ પલો્ટ નં. ૧૫૮/૨, સેક્ટર-૧/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. રી. પટેલ
કાય્ટપાલક ઇજનેર (પા.યો.ચવ-૩) (ઈ.િા.)

૪૫૩૩૦ ૯૪૨૮૪૨૨૪૮૩ ૨૨-ઈ, ઈનકમ્ટેક્ષ સોસાય્ટી, 
ગયુરૂકુળ રોડ, મેમનગર,
અમદાવાદ

         -
કાય્ટપાલક ઇજનેર (પા.યો.ચવ-૪) (ઈ.િા.)

૫૯૧૯૩ - -
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અધીક્ક ઇજનેર, આલેખન મા.મ. વિુડાળ, ગાંધીનગર
 બલલૉક નંબર-૧૩/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

        -
અધીક્ષક ઇજનેર

૫૩૯૩૪
૫૩૯૩૫

- -

શ્ી જે. એિ. પટેલ
કાય્ટપાલક ઇજનેર

૫૩૯૩૮ ૯૮૨૫૦૩૮૨૫૯ બંગલા નં. ૫, ગીરીવર સોસાય્ટી, 
ઈશ્વરભયુવન, કોમસ્ટ છ રસતા રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

અધીક્ક ઇજનેર, પંિાયિ મા.મ. વિુડાળ, ગાંધીનગર
 બીજો માળ, પાટનગર યોજના ભવન, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર

શ્ી રી. આર. ગામીિ
અધીક્ષક ઇજનેર

૫૯૩૯૬ 
૫૯૨૪૯

૮૯૮૦૮૦૭૫૬૪ બલૉક નં. ૨૮૩/૧, 
ગ-્ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી વી. પી. બાવીશી
કાય્ટપાલક ઇજનેર

૫૬૯૬૪ ૯૪૨૭૦૩૭૯૮૭ ૪૦૩, વા્ટીકા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સંજીવબાગ, નયયુ એસ. એમ. રોડ, 
પાલડી, અમદાવાદ

અધીક્ક ઇજનેર, ચવદ્ુિ મા.મ. વિુડાળ, ગાંધીનગર
ત્ીજો માળ, ચનમાડાિ ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. એસ. ગુતિા
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૫૩૫૧૪ ૯૯૭૮૪૦૫૬૨૧ ૨૨, અચવરાજ બંગલો, 
િહલ પેટ્ોલ પંપની સામે, 
રિહલાદનગર, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદ

કુ અમરજીિ કોર
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર અને અચધક્ષક 
ઇજનેરના અંગત સચિવ

૫૩૫૧૩ ૭૨૮૪૦૧૧૫૨૮ એમ.આઈ.જી.-૩, સેક્ટર-૧, 
કે.કે. રન્નાપાક્ક, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

ગુજરાિ રાજય માગડા ચવકાસ ચનગમ ચલ. ગાંધીનગર 
ભોંયિળીયે, ચનમાડાિ ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી એિ. સી. મોદી 
મયુખય ઇજનેર

૫૨૯૧૨
 ૫૨૯૧૫

૯૦૯૯૯૫૪૨૩૬ ૩૧, તયુલીપ બંગલો, પા્ટ્ટ-૨, 
સયુરધારા સક્કલ પાસે, 
થલતેજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

શ્ી આર. ટી. રોહીિ
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૫૨૯૧૨ 
૫૨૯૧૫

૯૯૨૫૦૩૨૧૧૫ બી-૬૦૪, રિમયુખ સીગ્ેિર નજીક, 
રાયસણ, ગાંધીનગર
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ગુજરાિ રાજય યોજના અમલીકરિ યુચનટ, ગાંધીનગર 
ભોંયિળીયે, ચનમાડાિ ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રી. કે. સોલંકી
મયુખય ઇજનેર (ચવશ્વબેંક)

૫૨૯૮૬ ૯૯૭૮૪૦૬૪૮૧ ૩, ચ્શવાલીક બંગલોઝ, 
મધયુર હોલ પાસે, 
સિીન ્ટાવર રોડ, 
આનંંદનગર, 
અમદાવાદ

શ્ી આર. રી. સોલંકી
કાય્ટપાલક ઇજનેર (ઈ.િા.)
રા.મા.યો.ચવ. રાજકો્ટ

૫૨૯૮૫ ૯૮૨૫૧૨૯૮૩૩ ૩૭, આનંદધારા સોસાય્ટી, 
રેલવે ક્ોચસંગ પાસે, 
સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદ

શ્ી એિ. બી. શેઠ  
કાય્ટપાલક ઇજનેર
રા.મા.યો.ચવ.મહેસાણા (ચવશ્વબેંક)

૫૨૯૮૫ ૯૪૨૭૭૧૪૨૭૬ પલો્ટ નં. ૧૫૫૮/૧, 
સેક્ટર-૨-સી, 
ગાંધીનગર

અધીક્ક ઇજનેર, શહેર મા.મ. વિુડાળ, અમદાવાદ 
બલલૉક નંબર-એ/૫, બહુમાળી ભવન, વસત્ાપુર, અમદાવાદ

શ્ી એ. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૨૬૩૦૭૧૫૯ ૯૮૨૫૧૭૦૬૩૬ બલૉક-સી/૪૦૩, સંગાથ ્ટેરેસીસ, 
સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

શ્ી એમ. બી. ભટ્ટ
કાય્ટપાલક ઇજનેર (ઈ.િા.) નવરંગપયુરા, 
મા.મ.ચવ

૨૬૩૦૨૨૪૫૫ ૯૩૨૭૦૮૮૮૭૪ ૩૫, સતવ હોરસ, 
જી.એસ.્ટી. કરપાઉનડ, 
નયયુ રાણીપ, 
અમદાવાદ 

શ્ી પી. કે. જિસારી
કાય્ટપાલક ઇજનેર ્શહેર મા.મ.ચવ

૨૬૩૦૧૯૫૭ ૯૮૨૫૧૩૦૭૩૧ ૧૭, નારાયણ બંગલોઝ, 
સોલાભાગવત ચવદ્ાપીઠની સામે, 
એસ.જી. હાઈવે, ગોતા, અમદાવાદ

શ્ી પી. બી. શાહ
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર (ઈ.િા.) 
હાઈકો્ટ્ટ (મા.મ.ચવ)

૨૫૫૦૬૬૮૮ ૯૮૭૯૫૫૩૯૬૧ બી-૩૦૪, પલક એવનયયુ, એ.કે. 
કૉલેજની પાછળ, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી વી. વાય. કેસરી
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર ભંડાર 
મા.મ.ચવ

૨૬૩૦૦૧૬ ૯૪૨૮૦૩૨૮૯૬ ૨૧, શ્ીનાથ બંગલોઝ-૨, ફકૂલ સ્ટોપ 
સોસાય્ટી સામે, ચવસત ગાંધીનગર 
હાઈવે, િાંદખેડા, અમદાવાદ

શ્ી એન. રી. િૌહાિ
નાયબ કાય્ટપાલક ઇજનેર (ઈ.િા.)
મેરડકલ (મા.મ.ચવ)

૧૦૪૧૩ ૯૮૭૯૨૦૮૮૪૦ ૪-સી/૧૧, સ્ટ્ટલીન પાક્ક, મેમનગર, 
અમદાવાદ
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અધીક્ક ઇજનેર, મા.મ. વિુડાળ-૧, અમદાવાદ 
બલલૉક નંબર-એ/૬, બહુમાળી ભવન, વસત્ાપુર અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. એમ. વસાવા
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૨૬૩૦૫૨૯૬ ૯૮૨૪૧૯૧૬૦૬ ડી-૧, ૫૦૩, સરકારી વસાહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ

શ્ી કે. એમ. બ્રહ્મભટ્ટ
કાય્ટપાલક ઇજનેર 

૨૬૩૦૩૪૯૦ 
૨૬૩૦૨૬૦૭ 
૨૬૩૦૩૬૬૭

૯૮૨૫૭૭૩૨૮૨ પલો્ટ નં. ૧૨, સવગોદયનગર, 
ગયુજરાત હાઉચસંગ બોડ્ટ, 
સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર

અધીક્ક ઇજનેર, મા.મ. વિુડાળ-૨, અમદાવાદ 
એ-૭, બહુમાળી ભવન, વસત્ાપુર, અમદાવાદ

શ્ી એિ. એ. શાહ
અધીક્ષક ઇજનેર

૨૬૩૦૧૫૪૫ 
૨૬૩૦૨૬૦૩

૯૮૭૯૫૩૦૧૮૬ એ-૯૦૧, સતયમેવ સીગ્ેિર, 
જોધપયુર, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદ

અધીક્ક ઇજનેર, એકસપ્રેસ વે, અમદાવાદ 
બલલૉક નંબર-બી/૨, બહુમાળી ભવન, વસત્ાપુર, અમદાવાદ

               - 
અધીક્ષક ઇજનેર, એકસરિેસ વે

૨૬૩૦૨૮૬૪ - -

અધીક્ક ઇજનેર, યાંચત્ક મા.મ.વિુડાળ, અમદાવાદ 
બલલૉક નંબર-બી/૮, બહુમાળી ભવન, વસત્ાપુર, અમદાવાદ

શ્ી એ. જી. મારૂ 
અધીક્ષક ઇજનેર

૨૭૯૧૨૮૭૭ ૯૮૨૫૨૫૮૫૩૫ ૮, એવી બંગલોઝ, જોધપયુર, સે્ટેલાઇ્ટ 
સામે, અમદાવાદ

કાયડાપાલક ઇજનેરશ્ીની કિેરી, ચવદ્ુિ અમદાવાદ, ચવભાગ-ર અમદાવાદ 
બલલૉક નંબર-એ/૩, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્ીમિી આર. કે. પરમાર
કાય્ટપાલક ઇજનેર (ચવદ્યુત)

૨૫૫૦૬૧૭૧
૨૫૫૦૮૪૬૪

૯૯૭૮૪૦૫૬૬૯ વાસયુદેવ રાજનગર સોસાય્ટી, 
ચ્શતિલ ચસનેમાની પાછળ, 
ડાકોર રોડ, નડીયાદ, ચજ. ખેડા

રાષ્ટીય ધોરીમાગડા વિુડાળ, ગાંધીનગર                                          
પાટનગર યોજના ભવન, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. આઈ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર 

૨૨૨૩૫ ૭૫૬૭૦૭૧૪૪૮ ડી-૨૦૨, રત્નરાજ રેસીડેનસી, 
ચસધધરાજ જહોરી, સરગાસણ િોકડી, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. એન. મા્ુર 
કાય્ટપાલક ઇજનેર 

૨૮૧૨૪૪૬૬૦૫ ૯૪૦૯૩૦૨૯૮૦ સી.એલ.એફ. બંગલો, ડૉ. યાજ્ીક 
રોડ, ્શહેર મા. અને મ.ની. બાજયુમાં 
રાજકુમાર કૉલેજ સામે, રાજકો્ટ

શ્ી એસ. એન. રાજપૂિ 
કાય્ટપાલક ઇજનેર (ઈ.િા.)

૨૭૯૧૦૯૯૨ ૯૪૨૬૫૯૦૩૮૬ પલો્ટ નં. ૧૨૪૧/૧, સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર

સટેટ હાઈવે રેવલોપમેન્ટ પ્રોજેકટ, ગાંધીનગર                                          
ભોંયિળીયે, ચનમાડાિ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી વી. એમ. ગોચહલ
અધીક્ષક ઇજનેર 

૫૨૯૮૬
૫૨૯૯૨

૯૪૨૮૫૦૨૫૪૯ બી-૪, રુદ્રાક્ષ બંગલો,  
ઉર્્ટનગર-૨ ની સામે, રિચતક મોલ 
પાસે, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
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માહિતી અને પ્રસારણ હિભાગ 

માચહિી અને પ્રસારિ ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૨/૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અચશ્વની કુમાર, IAS
સચિવ

૫૪૭૩૫ 
૫૧૨૮૧

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧ જજીસ બંગલો નં. ૧૨, જજીસ બંગલો 
રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ

શ્ી જે. એિ. જોષી
સંયયુક્ત સચિવ

૫૧૨૮૬ ૯૯૭૮૪૦૫૧૪૩ પલો્ટ નં. ૭૨૯/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. કે. રાવલ
ઉપસચિવ

૫૧૨૮૯ ૯૯૭૮૪૦૭૬૮૨ પલો્ટ નં. ૧૦૬૧/૧, સેક્ટર-૩-ડી, 
ગાંધીનગર

કુ. સેજલ ગોસવામી
રહસય સચિવ

૫૧૨૮૪ 
૫૧૨૮૬

- ઈ-૪૦૩, રિમયુખ પેચસરફક, 
સૂયા્ટ સક્કલ પાસે, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

અ શ્ી ભરત ્શાહ ૫૧૨૯૨ 
બ શ્ીમતી અલકા એમ. વસા્ટત ૫૧૨૯૦ 
ક શ્ી વાય. આર. ખલયાણી ૫૪૮૨૦ 
રોકડ . ૫૧૨૯૩ 
રચજસટ્ી . ૫૧૨૯૨ 
ફેકસ . ૫૪૭૭૨ 

માચહિી ચનયામકશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૯, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. વી. કાલરીયા, IAS
માચહતી ચનયામક 

૫૩૩૮૮ 
૫૩૩૯૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૫૩૮ બી/૩૦૨, સપ્શ્ટ રેસીડેનસ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
અચવરત હાઉસની પાછળ, 
સાયનસ ચસ્ટી મેઈન રોડ, 
અમદાવાદ

શ્ી એિ. વી. ભાલોરીયા
માચહતી ચનયામકના રહસય સચિવ 

૫૩૩૮૮ ૯૯૦૯૯૬૫૯૨૦ પલો્ટ નં. ૧૨૭૮/૨, ગ રોડ, 
સેક્ટર-૫-એ, ગાંધીનગર 

શ્ી એ. આર. પટેલ
અચધક માચહતી ચનયામક 

૫૩૩૮૦ ૪૩૬૪૯ 
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૫ 

પલો્ટ નં. ૪૪૩/૨, સેક્ટર-૬-એ, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એ. કે. પટેલ
અચધક માચહતી ચનયામકના અંગત 
મદદની્શ 

૫૩૩૮૧ ૯૯૦૪૫૯૪૦૮૫ આઈ-૩૦૩, ૧૧૧, 
રાધે એપા્ટ્ટમેન્ટ, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર 
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પુલક ચત્વેદી
સચિવ, રિેસ અકાદમી અને  
અચધક માચહતી ચનયામક 

૫૩૫૨૩ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૫ પલો્ટ નં. ૫૩૩/૨, સરૌરભ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર 

શ્ી  જી. એફ. પાંરોર
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક 

૫૩૩૭૯ ૯૯૨૪૩૩૬૦૨૦ બી-૩૭, ભૂચમ પાક્ક સોસાય્ટી, 
વાવોલ, ગાંધીનગર 

શ્ી ચનલેશ શુક્લ 
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક, ચનવાસી 
આયયુક્તશ્ીની કિેરી, નવી રદલહી 

૦૧૧-૨૩૩૪૦૩૦૫ ૦૯૯૫૩૭૧૦૦૨૫ ગયુજરાત ભવન, ૧૧, કરૌર્ટલય માગ્ટ, 
િાણકય પયુરી, નવી રદલહી 

શ્ી રી. એસ. કોટવાલ
નાયબ માચહતી ચનયામક (તાલીમ) 

૫૫૯૭૨ ૯૪૨૭૩૫૦૨૫૦ બલૉક નં. ૨૨/૧, ઘ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર 

શ્ી આર. એમ. પંડ્ા
નાયબ માચહતી ચનયામક (વહીવ્ટ) 

૫૩૩૯૨ ૬૩૫૯૩૦૩૨૦૪ બલૉક ન-૧૭/૩, ઘ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી એસ. કે. કિોટ
નાયબ માચહતી ચનયામક (સમાિાર) 

૫૩૪૨૫ ૯૯૨૫૮૪૭૩૭૪ 
૬૩૫૯૩૦૩૨૦૧

ડી-૨૦૪, ્શાંનતયુનયુ અપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સયુમધયુર-૨ ની પાસે, આઝાદ સોસાય્ટી 
ચવસતાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ

શ્ી વી. આર. બ્રહ્મભટ્ટ
સહાયક માચહતી ચનયામક (વહીવ્ટ) 

૫૩૩૯૪ ૯૩૭૫૯૫૮૭૫૧ સી/૨૦૪, મંગલમૂચત્ટ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
િરેડી પાણીની ્ટાંકી પાસે, પેથાપયુર, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એસ. કે. કિોટ
નાયબ માચહતી ચનયામક (સમાિાર) 

૫૩૪૨૫ ૯૯૨૫૮૪૭૩૭૪ 
૬૩૫૯૩૦૩૨૦૧

ગાંધીનગર 

શ્ી એમ. જી. ચત્વેદી
નાયબ માચહતી ચનયામક (રિકા્શન) 

૫૪૪૧૫ ૯૪૨૬૩૫૮૦૯૮ ૩/૧, સયોજન સોસાય્ટી, આંબાવાડી 
અમદાવાદ 

શ્ી યુ. કે. વૈષિવ
નાયબ માચહતી ચનયામક 
(ઈલેકટ્ોનીક મીરડયા) 

૫૪૪૪૪ ૯૯૭૮૪૦૫૦૫૦ એસ/૨, પંિતીથ્ટ ફલે્ટ, સેક્ટર-૧, 
ગાંધીનગર 

શ્ી એિ. એસ. ભટ્ટ
નાયબ માચહતી ચનયામક (રફલમ) 

૫૪૧૫૯ ૯૮૨૫૦૬૩૬૩૦ પલો્ટ નં. ૧૫૧/૨, સેક્ટર-૧/બી, 
ગાંધીનગર 

સુશ્ી પારુલ મચિયાર
સહાયક માચહતી ચનયામક (રફલમ) 

૫૪૧૫૭ ૯૪૨૬૩૫૨૭૫૦ ૫, ગોલડ કોઈન ફલે્ટ, સરગાસણ 
િોકડી, સાથ્ટક મોલ નજીક, મહાતમા 
મંરદર રોડ, ખ-૦, ગાંધીનગર 

શ્ી પી. રી. મોદી
નાયબ માચહતી ચનયામક (ચવજ્ાપન) 

૫૪૧૫૮ ૯૯૭૮૪૦૫૮૩૩ બંગલા નં. ૧૫, વૃદાંવન-૨ બંગલોઝ, 
રાયસણ, ગાંધીનગર 

શ્ી પી. એસ. પટેલ
નાયબ માચહતી ચનયામક 
(સોચ્શયલ મીરડયા) 

૫૩૩૮૬ ૯૪૨૭૭૦૧૦૭૮ ૯-ચિત્કુ્ટ ્ટવીનસ બંગલો, મેનેજમેન્ટ 
એનકલેવ પાસે, નહેરુપાક્ક, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ



ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
263

માહિતી અને પ્રસારણ હિભાગ 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ફાલગુની શુક્લ
નાયબ ચનયામક (ચહસાબ) 

૫૩૩૮૯ ૬૩૫૯૩૦૩૨૦૬ સી-૦૦૩, સયુયસ રેસીડેનસી, 
સયુપર સકકૂલની બાજયુમા, 
ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

શ્ી એલ. જી. હેરમા
રહસય સચિવ 

૫૦૦૨૩ ૯૪૨૬૫૨૫૨૨૪ ૩૬/એ, ચસધધી ચવનાયક બંગલોઝ, 
સરગાસણ િાર રસતા, ખ-૦, 
ગાંધીનગર 

પ્રાદેચશક માચહિીની કિેરી
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું
શ્ી કે. એસ. ભાવસાર 
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક, અમદાવાદ 

૨૬૩૦૬૭૩૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૮૩ ૫૭, ભાવસાર સોસાય્ટી, નવા વાડજ, 
અમદાવાદ

શ્ી એસ. એમ. બબુદરયા 
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક, રાજકો્ટ 

૦૨૮૧૨-૨૨૩૨૬૪ ૮૧૬૦૧૧૭૨૫૭ પયુનેશ્વર કૃપા, ૧-િયુડાસમા પલો્ટ, 
મેઈન રોડ, આમ્પાલી ફા્ટક પાસે, 
રાજકો્ટ

શ્ી આર. આર. રાઠોર
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક, સયુરત 

૦૨૬૧૨-૪૬૫૫૪૧ ૯૯૭૮૪૦૫૭૮૬ રામનગર, સયુરત

સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક, વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૩૩૫૮ - વડોદરા

શ્ી યુ. બી. બાવીસા
નાયબ માચહતી ચનયામક (સંપક્ક) (ઈ.િા.)

૦૨૨૨-૬૩૯૩૪૭૮ 
૦૨૨૨-૬૩૯૭૨૯૮ 

૯૯૨૫૮૦૫૭૪૨ ગયુજરાત ભવન, રહાડા ચબચલડંગ 
નં. ૩૬, પલો્ટ નં. ૧૫૦, 
જોગેશ્વરી (પચચિમ), 
મયુંબઈ-૪૦૦૧૦૨
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રમિગમિ, યુવા અને સાંસકૃચિક પ્રવૃચત્તઓનો ચવભાગ
 બલલૉક નંબર-ર/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સી. વી. સોમ, IAS 
અચધક મયુખય સચિવ

૫૧૩૭૧, ૫૧૩૭૩, 
૫૧૩૭૪, 

૫૨૯૯૫ (ફે.)

૫૫૯૩૯ 
૯૯૭૮૪૦૬૧૦૫  

બંગલા નં. ૨૩૭, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

secsyc@gujarat.gov.in

         -
અચધક મયુખય સચિવશ્ીના રહસય સચિવ

૫૧૩૭૪ - -

શ્ી એમ. એિ. ખુમાર
નાયબ સચિવ (સાં.રિ.)

૫૪૬૭૨ ૯૯૨૪૧૩૬૭૮૫ પલો્ટ નં. ૧૪૯૦/૧, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

ds-synca@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એિ. ખુમાર
નાયબ સચિવ (ર.ગ.) (ઈ.િા.)

૫૪૬૭૨ ૯૯૨૪૧૩૬૭૮૫ પલો્ટ નં. ૧૪૯૦/૧, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

jtsecsyc@gujarat.gov.in

શ્ી ચબચપન એમ. જાદવ
ઉપસચિવ (મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૧૩૮૨ ૬૩૫૭૧૪૯૭૬૪ પલો્ટ નં. ૪૯૧/૨, સેક્ટર-૧૩/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચબચપન એમ. જાદવ
ઉપસચિવ (સાં.રિ.)

૫૪૬૯૯ ૬૩૫૭૧૪૯૭૬૪ પલો્ટ નં. ૪૯૧/૨, સેક્ટર-૧૩/એ, 
ગાંધીનગર

us2-synca@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

અ (કલિર, પયુરાતતવ અને સંગ્રહાલય) શ્ી ્ટી. આર. દેસાઇ ૫૧૩૮૪ 

બ (રમત ગમત, એસ.એ.જી.) સયુશ્ી ડી. વાય. ઝાલા ૫૧૩૮૫

ક (મહેકમ-બજે્ટ-સંકલન) શ્ી ડી. પી. વસૈયા ૫૧૩૮૬ 
ફ (ગ્રંથાલય, ભાિા, સાચહતય, અચભલેખાગાર) શ્ી અચમત સંગાડા ૫૧૩૮૭ 
પાયકા સેલ (કચમ્શનર યયુ.સે. સવચણ્ટમ ગયુજરાત યયુચનવચસ્ટ્ટી) કુ. કે. આર. નાયક ૫૮૨૯૩
રોકડ શ્ી એમ. એિ. રામાનંદી ૫૧૩૮૮ 
રચજસટ્ી શ્ી જી. વી. પયુરોહીત ૫૧૩૯૧
ફેકસ નં. - ૫૨૯૯૫
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કચમશનરશ્ી, યુવક સેવા અને સાંસકૃચિક પ્રવૃચત્તઓ 
બલલૉક નંબર-૧૧/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. એ. પંડ્ા, IAS
કચમ્શનર 

૫૪૦૯૫ - -
commi-synca@gujarat.gov.in

શ્ી દદચલપ રોચહિ
કચમ્શનરશ્ીના અંગત મદદની્શ

૫૪૦૯૫ ૭૩૫૯૪૦૦૩૩૨ બલૉક નં. ૯૧/૪, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી નયન ્ોરાિ 
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી અને  
યયુથબોડ્ટ અચધકારી

૫૪૧૫૪ ૯૯૭૮૪૦૮૮૫૩ બલૉક નં. ૭૩૯, 
સોમેશ્વર સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-ર૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી બળદેવ દેસાઇ
સચિવ 
રાજય રમતગમત પરરિદ

૫૪૦૮૫ ૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦ એ-૨૦૨, રિણાયતા પાક્ક એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સેં્ટ ઝેચવયસ્ટ લેડીઝ હોસ્ટેલ સામે, 
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ-૯

શ્ી ચનમડાલ ભટ્ટ
ચહસાબી અચધકારી

૫૪૦૯૧ ૯૪૨૭૯૬૫૬૩૧ સી-પ, ગવમવેન્ટ કૉલોની, ડફનાળા, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી આર. એસ. બરંરા
સં્શોધન અચધકારી

૫૩૩૫૯ - પલો્ટ નં. ૫૯૬/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

  મહેકમ/રમત - ૫૪૦૯૬
  ચહસાબી - ૫૪૦૯૦

રાયરેકટર જનરલશ્ી, સપોટડાસ અલૉ્ોદરટી ઓફ ગુજરાિ
બલોેક નંબર-૧૪/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સી. વી. સોમ, IAS
ડાયરેક્ટર જનરલ

૫૩૯૦૨
૫૪૧૧૩ (ફે.) 

૫૫૯૩૯ 
૯૯૭૮૪૦૬૧૦૫ 

બંગલા નં. ૨૩૭, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી ચમિેશ પંડ્ા
સચિવશ્ી (ઈ.િા.)

૫૪૭૮૨  ૯૮૭૯૬૧૧૨૮૦ ૧૦૨, બલૉક-એ, ઈ-્ટાઈપ, મહેસૂલ 
ચવભાગ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, કૉપગોરે્ટ રોડ, 
ચપનાકલ ચબઝનેસ પાક્કની નજીક, 
રિહલાદનગર

શ્ી પ્રિય એમ. રાચિંગા
ડાયરેક્ટર જનરલશ્ીના અંગત મદદની્શ

૫૪૭૯૧ ૯૪૨૬૦૩૦૮૮૩ ૧૦૧, ચસધધ ચ્શલપ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
રિેરણા દેરાસરની નજીક, સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

ચહસાબી અચધકારી ૫૪૪૦૮ - -
વહીવ્ટી અચધકારી ૫૪૪૦૯ - -

ચનયામકશ્ી, ગ્રં્ાલયની કિેરી, ગ્રં્ાલય ભવન
 સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

રાડા. પી. કે. ગોસવામી
ગ્રંથાલય ચનયામક (ઈ.િા.)

૨૨૪૮૪ 
૨૧૧૦૭(ફે.)

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫ પી-૨૦૧, સૌંદય્ટ-૪૪૪, 
ખ-રોડ, હડમચતયા ગામની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગરdirectorateofliberaries@gmail.com

રાડા. પી. કે. ગોસવામી
મદદની્શ ગ્રંથાલય ચનયામક (વહીવ્ટ)

૨૨૪૮૪ ૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫ પી-૨૦૧, સૌંદય્ટ-૪૪૪, 
ખ-રોડ, હડમચતયા ગામની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગર

શ્ી જે. એમ. લેઉઆ 
મદદની્શ ગ્રંથાલય ચનયામક (ચવકાસ)

૨૨૪૮૪ ૯૮૨૪૪૪૫૯૦૩ જે-૧૦૩ ્શયુભમ રેસીડેનસી, 
કે્શવ પાક્કની બાજયુમાં, 
વાવોલ, 
ગાંધીનગર 

કુ. િરૂિાબેન એમ. વરવાચસયા
ચહસાબી અચધકારી

૨૨૪૮૪ ૯૯૦૪૯૨૬૨૫૩ બલૉક નં. ૫૬/૧૦, િ-્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

મહેકમ ્શાખા    ૨૨૪૮૪ 
એક્ષ.-૧૧૭ - -

ચહસાબી ્શાખા ૨૨૪૮૪ 
એક્ષ.-૧૨૨, ૧૨૩ - -

રાજય મધયસ્ ગ્રં્ાલય
રાજય ગ્રં્ાલય ભવન, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી નરેશ પંડ્ા
ગ્રંથપાલ

૨૦૦૬૪ ૯૪૨૮૦૪૪૫૨૫ પલો્ટ નં. ૧૨૭૦/૧, 
સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર

સરકારી ગાંધીનગર ચજલ્લા પુસિકાલય
સેકટર-ર૧, ગાંધીનગર

શ્ી જે. એિ. દેસાઇ
ગ્રંથપાલ 

૨૧૧૯૬ ૯૪૨૮૮૧૪૧૨૦ એન-૧૧૭, 
ગ્રીન ચસ્ટી, 
સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગર
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 ચનયામકશ્ી, પુરાિતવ અને સંગ્રહાલય કિેરી
 સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જીિેન એિ. જોષી
પયુરાતતવ અને સંગ્રહાલય ચનયામક
(ઈ.િા.)

૫૧૩૮૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૪૩  પલો્ટ નં. ૭૨૯/૨, 
સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરus1-synca@gujarat.gov.in

રાડા. પી. એ. શમાડા
નાયબ ચનયામક 

૫૬૭૪૧ 
૫૬૭૬૦(ફે.) 

૯૪૧૩૭૮૪૬૬૯ બલૉક નં. ૨૭૯/૩, ઘ-્ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી આર. એન.પરમાર
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૬૭૨૯
૫૬૭૩૦ 

૭૫૬૭૦૩૦૧૪૪ બલૉક નં. ૩/૬, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. એસ. રાવલ
વહીવ્ટી અચધકારી

 ૫૫૭૯૮ ૯૯૭૯૯૪૮૮૯૯ ઈ-૧૦૬, નીલકંઠ વીલા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
પહેલો માળ, વાવોલ, ગાંધીનગર

શ્ી શૈલેષ આર. પારેખ 
પયુરાતતવીય ઇજનેર (ઈ.િા.)

૫૬૭૩૯ ૭૬૯૮૫૩૮૧૦૫ પલો્ટ નં. ૪૧/એ, ચતથ્ટનગર સોસાય્ટી 
ચવભાગ-૧, વૈભવ બંગલોઝ પા્ટ્ટ-૧ની 
સામે, ભયુયંગદેવ, અમદાવાદ-૬૧

શ્ી એ. વી. પારેખ
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૬૭૨૯ ૯૮૯૮૦૨૩૦૮૮ ડી-ડી-૯, રિણવ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
શ્ેયસ ્ટેકરા, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૧૫ 

ચનયામકશ્ી, અચભલેખાગારની કિેરી
ગુલાબ ઉદ્ાન સામે, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી એિ. જી. રાઠવા
ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૨૦૯૩ ૯૯૯૮૮૮૫૪૨૮ બી-૮૦, સયુરભી પાક્ક, આજવા રોડ, 
વડોદરા

ગુજરાિ રાજય સાચહતય અકાદમી
અચભલેખાગાર ભવન, સેકટર-૭, ગાંધીનગર

શ્ી ચવષિુ પંડ્ા
અધયક્ષ

૫૬૭૯૭ ૯૪૨૭૮૦૪૭૨૨ ૩૬, સાંકેત રો-હાઉસ, મેમનગર, 
અમદાવાદ-૫૨

ગુજરાિ રાજય સંગીિ નાટક અકાદમી
બલોક નંબર-૯/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી જે. એમ. ભટ્ટ
સભય સચિવ (ઈ.િા.)

૫૪૫૫૨ ૯૪૨૭૭૦૨૧૮૦ પલો્ટ નં. ૪૩ર, સેક્ટર-૧-સી, 
ગાંધીનગર

         -
સહાયક ચનયામક

૫૪૫૫૨ - -

મહેકમ ્શાખા ૫૧૬૯૩
૫૪૫૫૨ - -
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ગુજરાિ રાજય લચલિકલા અકાદમી
રચવશંકર રાવલ કલાભવન, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ટી. આર. દેસાઇ 
સચિવ (ઈ.િા.)

૨૬૪૨૫૫૨૬૨
૨૬૫૬૨૫૫૮ (ફે.)

૬૩૫૭૧૪૯૭૬૬ -

ભાષા ચનયામકની કિેરી
બલલૉક નંબર-૬/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી ચબચપન એમ. જાદવ
ચનયામક (ઈ.િા.)

  ૫૧૩૮૨ ૬૩૫૭૧૪૯૭૬૪ પલો્ટ નં. ૪૯૧/૨, સેક્ટર-૧૩/એ, 
ગાંધીનગરus-synca@gujarat.gov.in

           -
નાયબ ભાિા ચનયામક

પ૩૬૭૬ - -

           -
ભાિા ચનયામકના અગ્ર રહસય સચિવ

૫૩૬૬૨
-

-

શ્ી જ. મ. અમચલયાર
રિકા્શન અચધકારી

પ૩૬૮૧
-

બલૉક નં. ૬૭૯, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી કે. પી. પરમાર
રિકા્શન અચધકારી

પ૩૩૭૩  ૯૪૨૮૮૦૭૫૯૦ બલૉક નં. ૬૯૪-૧, ઘ-૧ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી કે. કે. ઉપાધયાય 
સંપાદક (ઈ.િા.)

પ૩૬૭૪   ૯૩૭૬૭૩૧૬૦૩ પલો્ટ નં. ૧૧૬૭, બી-૨,
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

સવચિડામ ગુજરાિ સપોટ્ સડા યુચનવચસડાટી 
સરકારી કોમસડા કલૉલેજ કોમપલેક્, સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર

રાડા. અજુડાનચસંહ રાિા
કુલપચત

૮૮૬૦૪ ૯૯૯૮૩૦૦૦૦૯ બી, ૨૦૨, સૃષ્ી એપા્ટ્ટમેન્ટ, વોકહા્ટ્ટ 
હોચસપ્ટલની બાજયુમાં, કાલાવડ રોડ, 
રાજકો્ટ

શ્ી રી. રી. કાપરીયા
રચજસટ્ાર

૮૮૩૬૪ ૯૯૭૮૪૦૮૮૦૨ પલો્ટ નં.૧૪૦/૨, સેક્ટર-૩/એ, 
ગાંધીનગર

રાડા. મચનષ રાવલ 
આયોજન અને ચવકાસ અચધકારી

૮૮૬૨૧ ૮૧૬૦૦૨૫૩૪૮ ૭, પયુષપમ સોસાય્ટી, ડી-કેબીન, 
સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯

રાડા. કમલ મોઢ 
આયોજન અને ચવકાસ અચધકારી

૮૮૬૨૧ ૯૪૨૬૮૯૬૭૩૮ ્ટાવર-૧, ૭૦૪, દેવનંદન ઇનફીચન્ટી, 
સેવી સોલારીસની બાજયુમાં ઔડાના 
બગીિા પાસે, પાવ્ટતીનગર, મો્ટેરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫

રાડા. ચનસગડા પાઠક 
આયોજન અને ચવકાસ અચધકારી

૮૮૬૦૩ ૯૮૨૫૮૮૫૧૯૩ ઈ-૧૧, મંગલદીપ ફલેટસ, જોધપયુર 
િાર રસતા પાસે, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫
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વન અને પયાડાવરિ ચવભાગ
બલલૉક નંબર- ૧૪/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. રાજીવ કુમાર ગુતિા, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૧૦૫૧
 ૫૧૦૫૩

- બંગલા નં. જી.બી-૧૮, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

secfed@gujarat.gov.in
         -
અગ્ર રહસય સચિવ

 ૫૧૦૫૩ - -
ps2secfed@gujarat.gov.in

શ્ી કે. આર. ગામીિ 
અચધક મયુખય સચિવના અંગત મદદની્શ

 ૫૧૩૯૦ ૯૭૨૩૭૯૫૯૬૪ બલૉક નં. ૧૪૮/૪, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગરpa2secfed@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. એમ. સૈયદ, IFS
અચધક સચિવ 
(વન અને વનય જીવન, પયા્ટવરણ)

 ૫૧૦૬૨ - -

js-fed@gujarat.gov.in

શ્ીમિી જી. જે. દવે
સંયયુક્ત સચિવ (સેવા)

 ૫૧૦૬૭ ૯૯૦૯૯૮૪૭૫૫ પલો્ટ નં–૫૫/એ/૨, સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગરds-f-fed@gujarat.gov.in

સુશ્ી અંજના ચરિચશ્ચયન
નાયબ સચિવ (બજે્ટ અને મોની્ટરરંગ)

 ૫૧૦૬૫ ૯૮૭૯૨૪૦૧૫૨ આનંદનગર, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર

ds-monitor-fed@gujarat.gov.in

શ્ી ચવપુલ વસાવા
નાયબ સચિવ (મહેકમ/સંકલન/આઈ.્ટી)

 ૫૧૦૫૬ ૮૧૬૦૪૮૯૬૩૯ ૧/૨, સેક્ટર-૩/એ, ગાંધીનગર
ds-f-fed@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આઈ. ગોસવામી
અંગત મદદની્શ 

 ૫૧૦૬૫ ૭૦૪૧૮૭૬૫૯૦ પલો્ટ નં. ૫૮૨/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

          -
ઉપસચિવ (વન અને વનય જીવન, 
પયા્ટવરણ, મહેકમ)

 ૫૧૦૭૪ - -

us3-fed@gujarat.gov.in

          -
ઉપસચિવ (સેવા)

 ૫૧૦૭૨ - -
us1-fed@gujarat.gov.in

         -
ઉપસચિવ 
(બજે્ટ અને મોચન્ટરરંગ, સંકલન, રોકડ)

૫૧૦૭૩ - -

us4-fed@gujarat.gov.in

શ્ી અશોક એમ. િૌહાિ
ઉપસચિવ અને જે્ટીઓ

૫૧૦૭૦ ૯૯૨૪૦૧૧૮૧૯ બલૉક નં. ૧૮૨-એ/૩, “િ” ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગરjto-us-fed@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

અ (મહેકમ) શ્ી બી. એલ. દેસાઈ ૫૨૬૪૬
અ-૧ (સંકલન) સયુશ્ી અવચન જોિી ૫૨૬૪૫
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ઇ (એનવાયરમેં્ટ) શ્ી કીતટીકુમાર સોલંકી ૫૨૬૫૬
્ટેક સેલ શ્ી ગરૌરાંગ બી. ભટ્ટ ૫૨૬૬૦
બ(બજે્ટ) શ્ી સંકેતચસંહ વાઘેલા ૫૨૬૪૭
એમ(મોની્ટરરંગ) શ્ી ભાવે્શકુમાર ડાખરા ૫૧૦૮૦
ડબલયયુ(વાઇલડ લાઈફ) - ૫૨૬૭૮
એફ(ફોરેસ્ટ) શ્ી જનક ઠક્કર ૫૨૬૫૧
ડી શ્ી સંદીપચસંહ ગોચહલ ૫૨૬૬૪
ડી-૧(ખાતાકીય તપાસ) શ્ી કશયપ રોય ૫૧૦૭૯
ડી-૨ શ્ી જીગર સોની ૫૧૦૭૮
ડી-૩(આઈ.એફ.એસ) શ્ીમતી એસ. યયુ. પરીખ ૫૮૪૮૦
ડી-૪(રિાથચમક તપાસ) શ્ી ચક્ષચતજકુમાર પયુરોચહત ૫૮૪૮૨
ડી-૫(રોજમદાર) - ૫૮૪૮૧
રોકડ ્શાખા શ્ી કે. બી. ગોચહલ ૫૨૬૬૩
રચજસટ્ી ્શાખા શ્ી કે. એમ. પ્ટેલ ૫૨૬૭૦
સ્ટોર ્શાખા - ૫૧૦૬૯

અગ્ર મુખય વનસરંક્કની કિેરી, ગાંધીનગર
અરણયભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. દદનેશ કુમાર શમાડા, IFS
અગ્રમયુખય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ 
ફોરેસ્ટ ફોસ્ટ

૫૪૧૧૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૨૯ બંગલોઝ નં.  ૫૦૫, ક’ ્ટાઈપ
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

pccf.fst.hoff@gmail.com

શ્ી એસ. જે. સોની
રહસય સચિવ

૫૪૧૨૩ ૯૭૨૭૮૩૨૭૪૦ બલૉક નં. ૫/૯, છ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

શ્ી આર. કે. સુગુર, IFS   
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક  
(વહીવ્ટ અને આઇ.્ટી.)

૫૪૧૨૨ ૯૯૭૮૪૦૦૮૧૭ -

apccf.fst.adm@gmail.com

શ્ી એ. સી. રાવલ
અંગત મદદની્શ

૫૪૧૨૨ ૯૭૨૩૪૪૯૧૫ બલૉક નં. ૪૭૧/૧, સેક્ટર-૧૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી સી. એમ. શાનદ્રે
નાયબ વન સંરક્ષક (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૫૪૧૧૧૯ ૭૫૭૪૯૫૦૪૬૪ ૨૬, કચવ્શા-૧, િાંદખેડા, અમદાવાદ
dcf. Adm.fne@gujarat.gov.in

dcf.fst.adm@gmail.com
શ્ી શયામલ ટીકાદાર, IFS
અગ્રમયુખય વન સંરક્ષક (વનયજીવ)

૫૪૧3૨ ૯૯૦૯૦૨૧૮૮૮ પલો્ટ નં. ૪૮૯/૧/એ, 
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

cwlwguj@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચધરેનકુમાર ટાંક
રહસય સચિવ

૫૪૧૪૨૫ ૯૮૭૯૦૩૯૧૫૧ પલો્ટ નં. ૪૬૭/૩, ગોકુલ સોસાય્ટી,
સેક્ટર -૮/બી, ગાંધીનગરcwlwguj@gmail.com

શ્ી એસ. પી. સીસોદીયા, IFS 
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક (વનયરિાણી)

૫૭૮૬૯ ૯૯૭૮૪૦૫૬૮૭ પલો્ટ નં. ૫૪૨/૨, 
સેક્ટર-૮/બી, ગાંધીનગર

apccf-wildlife@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જે. પંદરિ, IFS 
વન સંરક્ષક (વનય રિાણી ક્ાઇમ) 

૫૪૧૩૧ ૯૯૭૮૪૦૫૫૦૭ ૧૯, ઉિાદીપ સોસાય્ટી, 
એલ.ડી.એનજી., કૉલેજ પાસે, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ccf.fst.cr@gmail.com

શ્ી યુ. રી. સીંઘ, IFS
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(ચવકાસ અને વયવસથા) 

૫૪૧૨૭ ૯૯૭૮૪૦૫૮૧૨ બંગલોઝ નં.  ૫૪, ક’ ્ટાઈપ,
સેક્ટર નં.  ૯, ગાંધીનગર

apccf.fst.dm@gmail.com

શ્ી મુકેશકુમાર, IFS  
વન સંરક્ષક (ચવકાસ અને વયવસથા) 
(ઈ.િા.)

૫૭૭૭૦ ૭૫૭૪૯૫૦૦૨૮ ૨૨૧, એ.એમ.રયયુ. સવ્ટનટસ 
સોસાય્ટી, ફકૂ્ટબોલ ગ્રાઉનડની સામે, 
કાંકરીયા, અમદાવાદdcf.fst.mon@gmail.com

શ્ી રામકુમાર, IFS
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(સામાચજક વનીકરણ)

૫૪૧૪૪ ૯૯૭૮૪૦૫૭૭૬ મકાન નં.  ૧૧૨૫/૨, કસતયુરી કુંજ, 
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

apccf.fst.sf@gmail.com

શ્ી મુકેશકુમાર, IFS
વન સંરક્ષક (મોની્ટરરંગ) (ઈ.િા.)

૫૪૧૨૧ ૭૫૭૪૯૫૦૦૨૮ ૨૨૧, એ.એમ.રયયુ. સવ્ટનટસ 
સોસાય્ટી, ફકૂ્ટબોલ ગ્રાઉનડની સામે, 
કાંકરીયા, અમદાવાદdcf.fst.mon@gmail.com

શ્ી મુકેશકુમાર, IFS 
નાયબ વન સંરક્ષક (મોની્ટરરંગ) 

૫૪૧૨૧ ૭૫૭૪૯૫૦૦૨૮ ૨૨૧, એ.એમ.રયયુ. સવ્ટનટસ 
સોસાય્ટી, ફકૂ્ટબોલ ગ્રાઉનડની સામે, 
કાંકરીયા, અમદાવાદdcf.fst.mon@gmail.com

શ્ી સંજીવ તયાગી, IFS   
અચધક અગ્ર મયુખય વન સરંક્ષક 
(વરક્કગ પલાન) (ઈ.િા.)

૫૬૯૨૪
૫૭૭૩૪

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૯ પલો્ટ નં. ૬૧૯/એ, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગરapccf.fst.wp@gmail.com

શ્ી એન. શ્ીવાસિવ, IFS 
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(નાણાંકીય વયવસથાપન)

૫૨૯૨૯ ૮૯૮૦૭૫૫૦૫૫ ક-૫૦૯, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

apccf.fst.fm@gmail.com

શ્ી પી. જી. ગારતી, IFS
વન સંરક્ષક (ચહસાબ)

૫૪૧૨૯ ૭૫૭૪૯૫૦૦૫૮ વન સં્શોધન સંકુલ, સરકારી આવાસ, 
૧/૨ ભોંયતળીયે, ગાંધીનગર

cf.fst.acct@gmail.com

શ્ી એ. પી. ચસંહ, IFS
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(મોની્ટરરંગ અને ઇવેલયયુ્શન)

૫૪૧૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૧૩૩
૩૩૩૫૩

પલો્ટ નં.૧૧૪૮/૨, 
સવાચમનારાયણ મંરદર પાસે, 
સેક્ટર-૨-ડી, ગાંધીનગરapccf.fst.land@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી અલપેશ વી. િૌહાિ
રહસય સચિવ

૫૪૧૦૭ ૭૩૮૩૧૦૧૭૯૯ બલૉક નં.  ૧૦૨/૧, િ- ્ટાઈપ, 
સેક્ટર નં.  ૧૬, 
ગાંધીનગરapccf.fst.pmu@gmail.com

શ્ી પી. જી. ગારતી, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક 
(મોની્ટરરંગ અને ઇવેલયયુ્શન)

૫૪૧૨૮ ૭૫૭૪૯૫૦૦૫૮ વન સં્શોધન સંકુલ, 
સરકારી આવાસ, 
૧/૨ ભોંયતળીયે, ગાંધીનગરcf.fst.acct@gmail.com

શ્ી પી. જી. ગારતી, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક 
(મોની્ટરરંગ અને ઇવેલયયુ્શન)

૫૪૧૨૮ ૭૫૭૪૯૫૦૦૫૮ વન સં્શોધન સંકુલ, સરકારી આવાસ, 
૧/૨ ભોંયતળીયે, 
ગાંધીનગરcf.fst.acct@gmail.com

રાડા. જયપાલ ચસંઘ, IFS
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક (જમીન)

૫૪૧૧૬
૫૪૧૧૭

૯૫૮૨૭૮૪૬૦૧ પલો્ટ નં.  ૧૧૩/૧, 
સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગરapccf.fst.land@gmail.com

શ્ી એમ. જે. પરમાર, IFS  
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(પી.એમ.યયુ.)

૫૫૦૫૯ ૯૪૧૪૭૫૩૪૦૦ ૪, શયામવીર બંગલોઝ, 
થલતેજ રોડ, થલતેજ, 
અમદાવાદgujfdp@gmail.com

શ્ી સંજીવ તયાગી, IFS   
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(સા.વ.-૧) (ઈ.િા.)

૫૪૧૦૫ ૯૯૭૮૪૦૬૩૯૯ પલો્ટ નં. ૬૧૯/એ, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર

apccf.fst.wp@gmail.com
શ્ી એફ. એલ. ખોબુંગ, IFS
મયુખય વન સંરક્ષક (તકેદારી)

૫૪૧૨૦ ૭૫૭૪૯૫૦૦૭૨ ક-૨૧૯,  
સેક્ટર નં.  ૧૯, 
ગાંધીનગરccfvigilance.guj@gmail.com

શ્ી એફ. એલ. ખોબુંગ, IFS
વન સંરક્ષક (તકેદારી) 

૫૬૯૨૬ ૭૫૭૪૯૫૦૦૭૨ ક-૨૧૯,  
સેક્ટર નં. ૧૯, 
ગાંધીનગરccfvigilance.guj@gmail.com

રાડા. જી. એસ. ચસંહ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક 
(રિકા્શન અને સંપક્ક ચવભાગ) 

૫૬૯૨૬ ૯૪૨૯૩૦૩૩૪૧ -
dcfplo@gujarat.gov.in

dcfplonews@gmail.com

અચધક અગ્ર મુખય વનસરંક્કશ્ી, સંશોધન અને િાલીમ 
વન સંશોધન સંકુલ, અક્રધામ પાસે, જ-૭ રોર, સેકટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી સંજીવ તયાગી, IFS   
અચધક અગ્ર મયુખય વન સંરક્ષક 
(સં્શોધન અને તાલીમ)

૫૯૩૦૦
૫૯૯૦૪

૫૬૬૦૩ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૯ પલો્ટ નં. ૬૧૯/એ, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર

apccf.fst.wp@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. જી. એસ. ચસંહ, IFS
વન સંરક્ષક (સં્શોધન) (ઈ.િા.)

૫૬૯૩૧ ૯૪૨૯૩૦૩૩૪૧ -
dcf-mpst@gujarat.gov.in

રાડા. જી. એસ. ચસંહ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક (સં્શોધન) 

૫૬૯૧૨ ૯૪૨૯૩૦૩૩૪૧ -
dcf-research@yahoo.com

dcfresearchgnr@gmail.com

શ્ી જી. જે. ફોક
નાયબ વન સંરક્ષક (તાલીમ ચવભાગ)
(ઈ.િા.)

૫૬૯૨૯
૫૬૬૦૩(ફે.)

૮૪૬૯૬૯૦૦૯૦ -

dcf-training@gmail.com

શ્ી એ. આઇ. પરમાર
નાયબ વન સંરક્ષક (રિસારન ચવભાગ)
(ઈ.િા.)

૫૬૬૦૭
૫૬૬૦૩(ફે.)

૯૪૨૬૫૯૮૪૦૪ -

gsfdcltd@gmail.com

વનસરંક્કશ્ી, ગાંધીનગર વિુડાળ
પાટનગર યોજના ભવન, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર

રાડા. કે. રમેશ,  IFS   
મયુખય વન સંરક્ષક (ગાંધીનગર વતયુ્ટળ) 
(ઈ.િા.)

૫૧૬૩૩
૫૧૬૩૧

૯૪૨૭૪૭૨૫૭૯ -

ccfgnr@gmail.com

શ્ી એસ. એમ. રામોર
નાયબ વન સંરક્ષક (ગાંધીનગર ચવભાગ)

૨૧૨૬૦
૩૯૮૭૨

૯૪૨૭૦૭૯૬૭૩ બલૉક નં. ૫૮૩/૧, 
સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગરdcf-gnr@gujarat.gov.in

dcfgnr001@gmail.com

વનસરંક્કશ્ી, ગાંધીનગર વિુડાળ
અરણયભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

રાડા. કે. રમેશ, IFS   
વન સંરક્ષક (વનયજીવ વતયુ્ટળ) (ઈ.િા.)

૫૧૬૩૩
૫૧૬૩૧

૯૪૨૭૪૭૨૫૭૯ -

cfngwlcgms@gmail.com

વનસરંક્કશ્ી, અમદાવાદ વિુડાળ  
ઇચન્દરાચબ્રજ, હાંસોલ, અમદાવાદ

શ્ી એ. એમ. પરમાર,  IFS      
વન સંરક્ષક (સામાચજક વનીકરણ) 
(ઈ.િા.)

૨૯૭૦૧૯૨૧
૨૯૭૦૧૦૮૫

૯૪૨૭૩૫૯૩૩૬ -

cf.ahd.forest@gmail.com

શ્ીમિી શકીરા બેગમ, IFS  
નાયબ વન સંરક્ષક (સામાચજક વનીકરણ)

૨૯૭૦૧૦૮૫
૨૯૭૦૧૦૮૩

૭૫૭૪૯૫૦૦૬૦ જી-૨૧૦,  સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

dcf.ahd.forest@gmail.com
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ગુજરાિ રાજય વન ચવકાસ ચનગમ ચલચમટેર, વરોદરા
‘‘વનગંગા’’, અલકાપુરી, વરોદરા

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. રાજીવકુમાર ગુતિા, IAS
અધયક્ષ અને અચધક મયુખય સચિવ 
(વન અને પયા્ટવરણ)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૨૯૧
૨૩૫૫૨૯૨(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૩(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૪(ફે.)

9978406054 જી-બી-૧૮, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

secfed@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. કે. િિુવમેદી, IFS
મેનેચજંગ ડાયરેક્ટર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૨૯૧
૨૩૫૫૨૯૨(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૩(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૪(ફે.)

0265-2388817 
9978406167

બી-૩૯/૩૨, સટ્લીંગ ચસ્ટી, 
બોપલ, અમદાવાદ

secfed@gujarat.gov.in

શ્ી આર. કે. સુગૂર, IFS
જોઇન્ટ મેનેચજંગ ડાયરેક્ટર

૦૨૬૫-૨૩૩૫૯૫૫ 0265-2388817 
9978440817 

૬, શ્ીરામ સોસાય્ટી નં. ૨, 
વંદના હોચસપ્ટલની પાછળ, 
સયુભાનપયુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩

jmdgsfdc@gmail.com

શ્ી આર. બી. ચલમબિીયા 
કંપની સચિવ

0265-2355992 
2355993 
2355994

9913725777 એ-૨૦૩, નવધા રેસી.-૧, 
પયુષપમ ્ટેનામેન્ટની પાછળ, 
ગોત્ી, વડોદરા-૨૧

rajeshlimbachia76@gmail.com

શ્ી એમ. આર. પટેલ
સીચનયર મેનેજર (માકકેર્ટંગ)

0265-2355290 0265-2265677 
9825873985 

એ-૧૫૫, પયુષપક ્ટાઉન્શીપ, ઉડેરા, 
આઇ.પી.સી.એલ. ગ્રાઉનડની સામે 
વડોદરા

gsfdcltd@gmail.com

શ્ી ચસમિ શેઠ
નાણાકીય અંકુ્શક

0265-2354892 9879449076 જે-૧૦૨, ચનલકન્ટ ગ્રીનસ, 
ડીપીએસ સકકૂલ પાસે, 
કલાલી, 
વડોદરા-૩૯૦૦૧૨smit0510@gmail.com 

ગુજરાિ પ્રદૂષિ ચનયંત્િ બોરડા
પયાડાવરિ ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી સંજીવ કુમાર, IAS
િેરમેન

૨૨૪૨૫ 
૩૨૧૬૧(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮ બંગલા નં. ક-૨, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

Chairman-gpcb@gujarat.gov.in

શ્ી એ. વી. શાહ
સભય સચિવ

૩૨૧૫૨
૬૨૭૦૩

૨૨૭૮૪ (ફે.)

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫ -

Ms-gpcb@gujarat.gov.in
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ગુજરાિ ૫યાડાવરિ પ્રબંધ સંસ્ાન (ગેમી)
બલલૉક નંબર-૧૩/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, સેકટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. કે. ઝા, IFS
ચનયામક

૪૦૯૬૪, 
૪૦૯૬૫ (ફે.)

૯૯૦૯૯૪૨૬૦૩ પી-૨૦૧, સૌંદય્ટ-૪૪૪, ખ-રોડ, 
હડમચતયા ગામની બાજયુમાં, 
ગાંધીનગરinfo-gemi@gujarat.gov.in

ગુજરાિ ઈકોલોજીકલ એજયુકેશન એન્ર રીસિડા (ગીર) ફાઉન્રેશન
ઈદ્રોરા, નેિર પાક્ક, ગાંધીનગર

શ્ી આર. રી. કમબોજ, IFS
ચનયામક

૨૩૯૭૭૩૦૦ ૨૫૦૮૯
૯૮૨૫૦૪૯૪૨૭

પલો્ટ નં. ૧૦૭/૨, 
સેક્ટર-૧, 
ગાંધીનગરdir-geer@gujarat.gov.in

શ્ી રી. સી. મહેિા, IFS
નાયબ ચનયામક (ઈ.ઈ.)

૨૩૯૭૭૩૦૪ ૭૫૭૩૦૨૨૧૧૯ એ-૨૦૪, યયુચનક એસેનઝા ફલે્ટ, 
ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદdydir1-geer@gujarat.gov.in 

શ્ી આઈ. કે. બારર
નાયબ ચનયામક (આર.એનડ ડી.)

૨૩૯૭૭૩૦૨ ૯૯૭૮૯૧૧૫૪૭ “ઈનદ્રચવલા”, પલો્ટનં. ૨૯૩, 
રાધેસવી્ટસ, ગ-૬ કોન્ટર નજીક,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

dydir-geer@gujarat.gov.in 

ગુજરાિ ઈકોલોજી કચમશન
બલલૉક નંબર-૧૮/૧, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

lí UÝëÜá ËíÀëØëß, IFS
çPÝ çìÇä

57660

57657 (ફે.)
9909021888 -

ms@geciczmp.com

lí ±õ. ´. çõQÝðá, IFS
ìÞÝëÜÀ

57658

57657 (ફે.)
9427034851 -

dir@geciczmp.com

lí ìÞá ½õWëí 
çí. ÜõÞõÉß (ÕþùÉõÀ્ટસ)

57656

57657 (ફે.)
9825021373 Úí-2, ±Zëß Ú_Báù{,

±õÞ.±ë´.Íí. çëÜõ, À<ÍëçHë, 
Ãë_ÔíÞÃß-382421smp@geciczmp.com

ગુજરાિ બાયોરાયવચસડાટી બોરડા 
વીંગ બી, પાંિમો માળ, અરણયભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી એમ. એમ. શમાડા, IFS
પી.સી.સી.એફ અને િેરમેન

૫૭૪૦૫ 
૫૫૧૪૧

૯૯૭૮૪૦૬૧૮૩ -

chairman-biodiversity@
gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. ઈ.સેમયુલ, IFS
સભય સચિવ

૫૭૪૦૫૪ 9427034851 -
infogbb2014@gmail.com

membersec-biodiversity@gujarat.gov.in

શ્ી એ. ઈ. સેમયુલ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક 

- 9427034851 -
dcf-biodiversity@gujarat.gov.in

શ્ી એન. કે. સોલંકી
એકાઉનટસ 

 57950 9879513621 -

acc-biodiversity@gujarat.gov.in
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વૈધાચનક અને સંસદીય બાબિોનો ચવભાગ 
બલલૉક નંબર-૪/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મનોજ અગ્રવાલ, IAS
અચધક મયુખય સચિવ 

૫૧૨૦૧ ૬૨૦૦૦ 
૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫ 

બંગલા નં. કે. ૫, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર 

sec-Inpa@gujarat.gov.in

શ્ી કે. એમ. લાલા 
સચિવ (વૈધાચનક)

૫૫૮૩૬ ૯૯૭૮૪૦૮૦૮૫ ઈ-૪૦૨, અજયુ્ટન ગ્રેસ, નારણપયુરા 
્ટેચલફોન એકક્ષિેનજ પાસે, 
સવાચમનારાયણ સંસકારધામ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ seclnpa@gujarat.gov.in

શ્ી સી. જે. ગોઠી 
સચિવ (સંસદીય)

૫૦૯૬૨ ૯૯૭૮૪૦૬૫૦૦ પલો્ટ નં.  ૪૭/૨, તૃચતિ સોસાય્ટી, 
રંગમંિની બાજયુમાં, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગરsecpa@gujarat.gov.in

શ્ી જી. એિ. શાહ 
સંયયુક્ત સચિવ

૫૦૯૫૯
૫૯૩૦૯(ફે.)

૯૪૨૮૬૦૮૨૭૨ 
૯૯૭૮૯૫૯૫૭૩

૨૧૮/૨, “ચત્્શલા ડયુપલેક્ષ”, 
આનંદવાર્ટકા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરds1-lpa@gujarat.gov.in

શ્ી કે. બી. હાલા 
સચિવશ્ીના રહસય સચિવ

૫૫૮૩૯ ૯૯૨૪૬૭૮૭૫૩ પલો્ટ નં. ૩૪૫/૨, સેક્ટર-૪/બી 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી નયના રી. નાયક
સચિવશ્ીના રહસય સચિવ

૫૦૯૫૮ ૯૪૨૮૯૧૦૫૫૩ પલો્ટ નં. ૮૨૭/૨, શ્ીધર સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૭/સી, ગાંધીનગર

શ્ી આર. આર. સોલંકી 
નાયબ સચિવ

૫૭૪૪૩ ૯૭૧૪૪૪૪૮૩૧ ૮૦, કા્શી મંગલ ચનવાસ, 
સોમનાથ પાક્ક સોસાય્ટી, 
સરગાસણ, ગાંધીનગરus2-lpa@gujarat.gov.in

શ્ી ટી. એસ. શાહ 
નાયબ સચિવ

૫૦૯૫૩ ૯૯૨૪૮૧૩૯૭૮ પલો્ટ નં ૧૧૭૧/૨, સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગરds-e-lpa@gujarat.gov.in

શ્ી વી. એન. શેખ 
નાયબ સચિવ

૫૦૯૬૮ ૯૩૬૬૩૦૨૨૬૩ બલૉક નં. ૧૦૬/૨, િ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગરus3-lpa@gujarat.gov.in

શ્ી અમરચસંહ એમ. પરમાર 
નાયબ સચિવ

૫૦૯૬૮ ૯૭૨૩૦૨૨૬૬૦ “વંદે માતરમ” પલો્ટ નં. ૩૯૪/૧ 
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગરus-le-lnpa@gujarat.gov.in

      -
ઉપસચિવ(મહેકમ)

૫૦૯૬૩ ૬૩૫૭૧૪૯૭૨૧ પલો્ટ નં. ૨૦૬/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર us-lp-lpa@gujarat.gov.in

શ્ી કેયુર જોષી
 ઉપસચિવ

૫૦૯૬૯ ૬૩૫૭૧૪૯૭૨૨ પલો્ટ નં. ૨૭૬/૨, સેક્ટર ૫-એ, 
ગાંધીનગર

ચશલપા બારોટ 
ઉપસચિવ

૫૦૯૬૭ ૯૮૨૪૬૫૮૬૮૦ પલો્ટ નં. ૨૭૬/૨, સેક્ટર ૫-એ, 
ગાંધીનગર
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી હરેશ વાઘેલા 
ઉપસચિવ

૫૪૭૧૪ ૬૩૫૭૧૪૭૭૦૭ બલૉક નં. ૬૮૯/૩, “ઘ” ્ટાઈપ,       
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭us2-lpa@gujarat.gov.in

શ્ી ભાવેશ સુરિી 
ઉપસચિવ

૫૪૭૧૨ ૬૩૫૭૧૪૯૭૨૩ સી-૧૧, દેસાઈ પાક્ક, જીવરાજ પાક્ક, 
અમદાવાદ

શ્ીમિી ચસમિા જી. શાહ 
ઉપસચિવ

૫૪૭૧૩ ૬૩૫૭૧૪૯૭૨૫ ૨૧૮/૨, “ચત્્શલા ડયુપલેક્ષ”, 
આનંદવાર્ટકા સોસાય્ટી, સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. એ. બારીઆ
ઉપસચિવ

૫૦૯૨૧ ૯૯૦૪૮૫૮૯૨૫ બલૉક નં. ૬૭૯/૪, ઘ-્ટાઈપ,  
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

શ્ી આર. પી. ભોઈ 
ઉપસચિવ

૫૦૯૪૦ ૯૯૦૪૧૨૪૯૬૬ પલો્ટ નં. ૨૨૨/૨, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

શ્ી દદપક કે. જાદવ
ઉપસચિવ

૫૫૮૯૬ ૯૪૨૯૦૨૮૪૨૭ ૧૨, સનએકજોર્ટકા, અક્ષરહોરસની 
બાજયુમાં, નયૂ વાવોલ, ગાંધીનગર

શ્ી એન. પી. ગોસાઈ
ઉપસચિવ

૫૦૯૩૬ ૯૮૯૮૫૦૪૭૦૭ પલો્ટ નં. ૪૫૮/૧, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એ. રાઠોર 
આસીસ્ટન્ટ ડ્રાફ્ટસમેન

૫૦૯૭૩ ૯૮૨૫૮૪૦૨૯૪ એલ/૨, િંનદ્રગયુતિફલે્ટ, સહર્નંદ 
કૉલેજની પાછળ, પોલી્ટેક ્ચનક પાસે, 
અમદાવાદ-૧૫astdraft-lpd@gujarat.gov.in

શ્ી વી. વી. ચત્વેદી
મદદની્શ ડ્રાફ્ટસમેન

૫૦૯૮૪ - ૨૯/૨૨૪, સવગોદય નગર, ખોખરા 
અમદાવાદast-draft-lpa@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

એ શ્ી એમ. જે. મેરૂજય ૫૦૯૭૪ 
so-a-lpa@gujarat.gov.in

બી - ૫૦૯૭૫ 

સી - ૫૦૯૭૬ 
so-c-lpa@gujarat.gov.in

ડી - ૫૪૭૧૮ 
so-lnpa@gujarat.gov.in

ઇ -  ૫૦૯૭૮ 
so-e-lpa@gujarat.gov.in

વે્ટ સેલ શ્ી ભૂપેનદ્રચસંહ વાઘેલા ૫૦૯૮૬ 

એફ (મહેકમ) શ્ી સતીિ સી. ઠાકર ૫૦૯૭૯ 
so-f-lpa@gujarat.gov.in

જી (બજે્ટ-સંકલન-આઈ્ટી) શ્ી એન. બી. દંતાણી ૫૦૯૮૦ 
so-g-lpa@gujarat.gov.in
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
ભાિાંતર એકમ શ્ી પરરમલ જોિી 

શ્ી બી. કે. સોલંકી 

શ્ી એસ.એસ.પાઠક 

શ્ીમતી જીજ્ા પી. મહેતા 

૫૦૯૮૧ 
supervisor-lnpa@gujarat.gov.in 

૫૧૦૫૪ 
supervisor2-lnpa@gujarat.gov.in

૫૧૦૫૫ 
supervisor3-lnpa@gujarat.gov.in 

રોકડ શ્ી એમ. એમ. પઠાણ ૫૦૯૮૨
રચજસટ્ી શ્ી આર. એસ. સોલંકી ૫૦૯૫૦

ગુજરાિ રાજય કાયદાપંિની કિેરી
બલલૉક નંબર-૮/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

જસટીસ શ્ી એમ. બી. શાહ 
(રીટાયરડા)
િેરમન

૨૨૮૬૨૯૪૦ 
૨૨૮૬૨૯૪૧(ફે.) 

૨૨૮૬૨૯૪૨ 

૨૭૬૮૧૨૯૦ 
૨૭૬૮૧૫૩૩ 

૯૯૭૮૪ ૦૫૭૯૦

૧૬/બી, જીવનદીપ સોસાય્ટી, 
સરદાર પ્ટેલ કૉલોની પાસે, 
નવરંગપયુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

justice-coi-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી ચવશાલ કે. આિાયડા
પસ્ટનલ સેક્ે્ટરી

૨૨૮૬૨૯૪૦ 
૨૨૮૬૨૯૪૧(ફે.) 

૨૨૮૬૨૯૪૨ 

૯૯૭૪૪૨૮૪૭૨ એમ/૫/૩૦, રિગચતનગર ફલેટસ, 
ટ્ૂબવેલ સ્ટે્શન સામે, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ

શ્ી કમલેશ બી. ભાવસાર
ઉપસચિવ

૨૨૮૬૨૯૪૦ 
૨૨૮૬૨૯૪૧(ફે.) 

૨૨૮૬૨૯૪૨ 

૯૮૨૪૩૬૧૪૯૫ એમ/૨૨/૧૩૨, રિગચતનગર ફલેટસ, 
ખયુલ્ા મેદાન સામે, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ

શ્ી ભૂપેન્દ્રચસંહ વાઘેલા ૨૩૨૫૦૯૯૬ - બલૉક નં. ૧૫/૨, “ઘ” ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરso-law-lpa@gujarat.gov.in

મુખય દંરકશ્ીની કિેરી
બીજો માળ, ચવધાનસભા ચબચલરંગ, ચવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી પંકજકુમાર વી. દેસાઇ
મયુખય દંડક

૫૩૦૧૮ થી ૨૦ 
૨૦૯૪૮ 
૨૪૨૯૬

 ૫૪૭૯૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૭ બંગલા નં. ૩૯ મંત્ીશ્ીઓના 
ચનવાસસથાન, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

desaipankajkumar@gmail.com

શ્ી આર. સી. પટેલ
નાયબ મયુખય દંડક

૫૩૧૨૮ 
૫૩૧૨૯ 

૫૭૯૬૯ (ફે.)

૫૯૬૪૬ થી ૪૮ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪

બંગલા નં. ૪૦ મંત્ીશ્ીઓના 
ચનવાસસથાન, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

dandakguj@gujarat.gov.in
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ચવધાનસભા સત્ દરમયાન
૩જો માળ, ચવધાનસભા ચબચલરંગ, ચવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, ગાંધીનગર 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સી. જે. ગોઠી 
સચિવ (સંસદીય)

૫૩૧૯૬ ૯૯૭૮૪૦૬૫૦૦ પલો્ટ નં.  ૪૭/૨, તૃચતિ સોસાય્ટી, 
રંગમંિની બાજયુમાં, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગરsecpa@gujarat.gov.in

એ-્શાખા ૫૩૧૭૬ - -
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ચવઞિાન અને પ્રૌદ્ોચગકી ચવભાગ                                       
બલલૉક નંબર-૭/૫, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી હારીિ શુકલ, IAS
સચિવ

૫૯૯૯૯ ૪૭૧૬૨ 
૯૭૮૪૦૭૭૫૫

બંગલા નં. ૧૭, જજીસ બંગલો, 
બોડકદેવ, અમદાવાદ

secdst@gujarat.gov.in

શ્ીમિી બી. એમ. પાઠક
સચિવશ્ીના અંગત સચિવ

૫૯૯૯૯ ૯૯૨૪૩૫૧૨૯૦ પલો્ટ નં. ૧૩૧૧/૨, સે.૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી હેમાંગ પુરોચહિ
અચધક સચિવ (ઈ.િા.)

૫૦૪૩૫ ૯૯૭૮૪૦૫૯૪૧ પલો્ટ નં. ૧૧૬૮/૧, સે.૪/બી, 
ગાંધીનગરjsbt@gujarat.gov.in

શ્ી હેમાંગ પુરોચહિ
નાયબ સચિવ

૫૦૪૩૮ ૯૯૭૮૪૦૫૯૪૧ પલો્ટ નં. ૧૧૬૮/૧, સે.૪/બી, 
ગાંધીનગરasit@gujarat.gov.in

શ્ી માટતીન રાભી
ઉપસચિવ (બી.્ટી.) (ઈ.િા.)

૫૦૪૬૪ ૯૪૨૬૫૭૨૬૧૬ પલો્ટ નં. ૧૪૫૧/૨, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

us-bt-snt@gujarat.gov.in

શ્ી િરંગ આર. અંધારીયા
ઉપસચિવ (આઈ.્ટી.) (ઈ.િા.)

૫૦૪૯૫ ૯૩૭૬૦૦૧૪૧૨ પલો્ટ નં. ૧૧/૩, િ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરus-it-snt@gujarat.gov.in

ચવભાગની શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

મહેકમ ્શાખા શ્ી તરંગ આર. અંધારરયા ૫૦૪૬૨
સંકલન ્શાખા શ્ી અલપે્શ રાઠવા ૫૮૩૧૦
બી.્ટી. ્શાખા શ્ી માર્ટ્ટન ડાભી ૫૦૪૭૩
આઇ.્ટી. ્શાખા શ્ી જયરા્શચસંહ એમ. િાવડા ૫૦૪૬૫
આઇ.્ટી. ્શાખા શ્ી સંજય એ.્શાહ ૫૪૭૬૫
આઇ.્ટી. કેડર ્શાખા શ્ી જયરા્શચસંહ એમ. િાવડા ૫૮૧૫૮
એડજયયુડીકે્ટીંગ ્શાખા/બજે્ટ ્શાખા શ્ી ધવલ જી. શ્ીમાળી ૫૭૪૦૩
રોકડ ્શાખા શ્ી હિ્ટદ એમ. ડોબરીયા ૫૦૪૭૦
રચજસટ્ી ્શાખા - ૫૦૫૨૬

ગુજરાિ કાઉચન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ર ટેક્ નોલલૉજી (ગુજકોસટ) 
 બલલૉક નંબર-બી/૭, એમ.એસ.ચબચલરંગ, હોટેલ પચ્કાશ્મની પાસે, સેકટર-૧૧, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧
રાડા. નરોત્તમ શાહુ
સલાહકાર

૫૯૩૬૨ થી ૬૮ 
૫૯૩૬૩(ફે.)

૯૪૨૬૪૯૦૭૫૫
૯૮૭૯૫૫૩૯૬૦

૬, અનમોલ, હરરચક્શ્ના ્ટેનામેન્ટ, 
કોલવડા રોડ, કોલવડા, 
ગાંધીનગર- ૩૮૦૦૨૬adv-gujcost@gujarat.gov.in

info-gujcost@gujarat.gov.in
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ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

સાવલી ટે્ક્ોલલૉજી અને ચબઝનેસ ઇન્કયુબેટર (એસ.ટી.બી.આઈ.)
ઇપીએફસી/સીએફસી ચબચલરગં, સાવલી જી.આઇ.રી.સી. એસટેટ, મજુંસર, વરોદરા-૩૯૧૭૭૫

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. આનંદ ભારલકર
રડરેક્ટર

૦૨૬૬૭-૨૬૬૦૦૦ 
૨૬૪૯૦૦ (ફે.)

૯૪૨૬૩૮૫૭૧૯ ૨૦૩, રિમયુખ ચસગ્ેિર, રાયસણ, 
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૭

dir-stbi-vdr@gujarat.gov.in

ગુજરાિ રાજય બાયો ટે્ક્ોલલૉજી ચમશન (જી.એસ.બી.ટી.એમ.)
બલલૉક નંબર-૧૧/૯, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

રાડા. સ્ેહલ બગ્રીયા
ચમ્શન ચનયામક (ઈ.િા.)

૫૨૧૯૪ 
૫૨૧૯૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૧૪૬૬ ૬૪, ્શાલીન-૨, ક-રોડ, 
વાવોલ, 
ગાંધીનગરmdbtm@gujarat.gov.in

રાડા. સ્ેહલ બગ્રીયા
સંયયુક્ત ચનયામક
(Research & Development)

૫૨૧૬૫
૫૨૧૯૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૧૪૬૬ ૬૪, ્શાલીન-૨, ક-રોડ, 
વાવોલ, 
ગાંધીનગર

ssabtm@gujarat.gov.in

રાડા. આનંદ ભારળકર
સંયયુક્ત ચનયામક
(Business Development)

૫૨૧૬૪
૫૨૧૯૫ (ફે.)

૯૪૨૬૩૮૫૭૧૯ બી-૨૦૩, રિમયુખ ચસગ્ેિર,
રાયસણ, 
ગાંધીનગર

ssibtm@gujarat.gov.in

શ્ીમિી અનસુયા ભારળકર
સંયયુક્ત ચનયામક 
(Human Resource Development)

૫૨૧૬૬
૫૨૧૯૫ (ફે.)

૯૪૨૭૩૫૫૪૬૫ બી-૨૦૩, રિમયુખ ચસગ્ેિર, 
રાયસણ, 
ગાંધીનગર

ssebtm@gujarat.gov.in

શ્ી ભાવેશ જે. નાયક
ચહસાબી કમ વહીવ્ટી અચધકારી (વહીવ્ટ)

૫૨૧૯૬
૫૨૧૯૫ (ફે.)

૯૮૯૮૦૯૧૧૦૩ એન-૪૦૧, ્શયુકન આઇ, 
કુડાસણ, 
ગાંધીનગરaaobtm@gujarat.gov.in

શ્ી એન. કે. દરજી
ચહસાબી કમ વહીવ્ટી અચધકારી (ચહસાબ)

૫૨૧૬૭ ૯૮૨૪૯૫૪૨૭૪ ૪૧, રિાથ્ટના ગ્રીન સોસાય્ટી, 
ચતરૂપચત ્શયુકન બંગલોઝની બાજયુમા, 
રાધનપયુર રોડ, 
મહેસાણા

 ગુજરાિ કાઉચન્સલ ઓફ સાયન્સ ચસટી (જી.સી.એસ.સી.)
સાયન્સ ચસટી રોર, અમદાવાદ

શ્ી એસ. રી. વોરા
એકઝીકયયુ્ટીવ ડાયરેક્ટર

૨૯૭૦૩૧૨૨ 
૨૯૭૦૩૧૨૧ (ફે.)

૯૯૭૪૩૪૦૨૫૮
૩૮૭૭૯

૭૨૫/બી, 
સેક્ટર-૮/સી, 
ગાંધીનગરed-gcsc@gujarat.gov.in



િવજ્ઞાન અને પ્રોદ્રોિિકી િવભઞાિ
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ભાસકરાિાયડા ઇચન્સટટ્ૂટ ફોર સપેસ એપલીકેશન એન્ર જીઓ-ઇન્ફોમમેદટકસ 
(બાયસેગ)

 િ-૦ સક્કલ પાસે, ઇન્દુલાલ યાચઞિક માગડા, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ટી. પી. ચસંહ
ચનયામક 

૧૩૦૮૧ ૯૯૦૯૯૪૫૦૦૧ ૨૧, મનોરરય રીટ્ી્ટ, કોબા, 
ગાંધીનગર

info@bisag.gujarat.gov.in

ઇચન્સટટ્ૂટ ઓફ ચસસમોલલૉજીકલ રીસિડા (આઈ.એસ.આર.)
પંદરિ દદનદયાલ પેરિોચલયમ યુચનવચસડાટીની પાસે, રાયસિ, ગાંધીનગર

રાડા. એમ. રચવકુમાર
ચનયામક જનરલ

૬૬૭૩૯૦૦૧ ૮૯૮૦૮૦૯૧૧૫
૬૬૭૩૯૦૩૦

ડી.જી. બંગલોઝ, 
આઈ.એસ.આર. કેરપસ, 
આઈ.એસ.આર, રાયસણ, 
ગાંધીનગરdg-isr@gujarat.gov.in

રાડા. સુમેર િોપરા
ચનયામક

૬૬૭૩૯૦૦૨ ૯૪૨૬૫૬૪૦૩૮ સી-૩૦૧, સવાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧, 
કુડાસણ, 
ગાંધીનગરdirector-isr@gujarat.gov.in

ગુજરાિ બાયોટેક્ોલલૉજી રીસિડા સેન્ટર (જી.બી.આર.સી.)
બલલૉક બી & રી, ૬ઠ્ઠો માળ, એમ.એસ.ચબચલરંગ, ઘ-રોર, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

રાડા. િૈિન્ય રી. જોષી
ચનયામક

૫૮૬૮૦ ૯૨૨૭૫૩૧૦૭૫ એફએફ/૯, હરરધામ એનકલેવ, 
રાયસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭dir-gbrc@gujarat.gov.in

રાડા. માધવી જોષી
વૈજ્ાચનક-ડી અને સંયયુક્ત ચનયામક (૧)

૫૮૬૭૭ ૯૯૭૮૪૪૧૨૩૩ ૬૪, ્શાચલન-૨, ક-રોડ, વાવોલ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬jd1-gbrc@gujarat.gov.in

શ્ી કુલદદપચસંહ ઝાલા 
એકાઉન્ટ ઓરફસર

૫૮૬૭૯ ૯૭૨૬૪૧૫૨૬૪ જી-૮, ગ્રીન ચસ્ટી સોસાય્ટી, વાવોલ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬aao-gbrc@gujarat.gov.in

શ્ી દદનકરભાઈ પટેલ
ચહસાબી કમ વહીવ્ટી અચધકારી

૫૮૬૭૯ ૭૬૨૪૦૧૫૬૫૮ બી-૫૦૨, ્શરણમ રેસીડેનસી, 
વસત્ાલ, અમદાવાદaao-gbrc@gujarat.gov.in

ગુજરાિ ઇન્ફોમમેદટકસ ચલચમટેર (જી.આઈ.એલ.) 
બલલૉક નંબર-૨/૨, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી સિીન ગુસીયા, IRS 
એમ.ડી.

૫૯૨૨૨ 
૩૮૯૨૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૪ એ-૮૩, રીવેરા બલયયુ, કોપગોરે્ટર રોડ, 
રિહલાદનગર, અમદાવાદ

mdgil@gujarat.gov.in

શ્ી રાકેશ અમીન
જનરલ મેનેજર સચવ્ટસીસ અને ડેપયયુ્ટી 
ડાયરેક્ટર (એકાઉનટસ)

૫૯૨૨૪
૩૮૫૨૫ (ફે.)

૯૮૨૫૮૬૭૩૮૭ ૧૧૫, શયામ સતય બંગલોઝ, સતયમેવ 
હોચસપ્ટલની પાછળ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ

rakeshamin@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવવેક ઉપાધયાય 
ડી.જી.એમ (્ટેક.)

૫૯૨૩૯ 
૩૮૫૨૫ (ફે.)

૯૮૭૯૦૧૧૪૩૪ ૭, નાગરજી સોસાય્ટી, 
અભયાન ફલે્ટની સામે, નારણપયુરા,
અમદાવાદviveku@gujarat.gov.in

શ્ી ચનચિન ટાટુ
ડી.જી.એમ (એપ.)

૫૫૯૫૦ 
૩૮૫૨૫ (ફે.)

૯૫૮૬૮૫૨૧૧૧ ૩૪, વૃંદાવન પાક્ક, બલૉક નં. ૪૮૭/૨, 
ઘ-૬, સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગરnitintatu@gujarat.gov.in

ગુજરાિ બાયોટેક્ોલલૉજી યુચનવચસડાટી (જી.બી.યુ.)
બલલૉક નંબર-૧૧/૯, ઉદ્ોગભવન, ગાંધીનગર

શ્ી અચનલ મુકીમ, IAS
િેરમેન

૫૦૩૦૧
૫૦૩૦૨ 

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ 
૫૪૯૩૫

બંગલા નં ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

શ્ી હારીિ શુકલ, IAS
ડાયરેક્ટર જનરલ

૫૯૯૯૯ ૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫ 
૪૭૧૬૨

બંગલા નં. ૧૭, જજીસ બંગલો, 
બોડકદેવ, અમદાવાદ

dg-gbu@gujarat.gov.in

રાડા. સ્ેહલ બગ્રીયા
રચજસટ્ાર

૫૨૧૯૪ ૯૯૭૮૪૪૧૪૬૬ ૬૪, ્શાલીન-૨, ક-રોડ, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

registrar-gbu@gujarat.gov.in

ગુજરાિ ફાઇબર ગ્રીર નેટવક્ક ચલચમટેર (જી.એફ.જી.એન.એલ.)
બલલૉક નંબર-૧/૮, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી હારીિ શુકલ, IAS
મેનેચજંગ ડીરેક્ટર

૫૯૨૨૨
૩૮૯૨૫(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૭૪૫૫ 
૪૭૧૬૨

બંગલા નં. ૧૭, જજીસ બંગલો, 
બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

md@bharatnet.gujarat.gov.in

શ્ી ધમમેન્દ્ર શમાડા
હેડ/રડરેક્ટર (્ટેક ્ચનકલ અને ઇનફ્ાસટ્ક્ચર)

- ૮૧૪૧૯૬૩૯૯૯ ઇ-૩૪, ્શરનમ ઇલેવન, રામદેવ નગર, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદdirectort@bharatnet.gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એ. મારૂ
િીફ ફાઇનાચનસયલ ઓરફસર અને વહીવ્ટી 
અચધકારી

- ૯૨૭૬૨૫૭૬૭૦ ૫, અલ ફારૂક કો. હાઉચસંગ સોસાય્ટી, 
જીવરાજ પાક્ક, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧cfo@bharatnet.gujarat.gov.in

શ્ી જવીન ધોલકીયા
જનરલ મેનેજર (રિોજેક્ટ)

- ૮૧૪૧૪૯૬૮૮૮ બી-૮, વધ્ટમાનકૃપા રો-હાઉસ, 
ચન: કલાસાગર મોલ, સોલા રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧gm-proj1@bharatnet.gujarat.gov.in

શ્ી ધવલ ગજ્જર
જનરલ મેનેજર (રિોજેક્ટ)

- ૬૩૫૯૬૦૦૯૭૦ સી-૫૯, સવગોદયનગર સોસય્ટી, 
પા્ટ્ટ-૧, કાલયુપયુર બેંકની સામે,
સોલા રોડ, 
અમદાવાદ-૬૧gm-proj1@gujarat.gov.in
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દરરેકટરેટ ઓફ ઇન્ફમમેશન એન્ર કમયુચનકેશન ટે્ક્ોલલૉજી એન્ર ઇ-ગવનડાન્સ
બલલૉક નંબર-૨/૨, કમડાયોગી ભવન, સેકટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી સિીન ગુસીયા, IRS 
રડરેક્ટર

૫૯૨૨૨ ૯૯૭૮૪૦૫૬૫૪ એ-૮૩, રીવેરા બલયયુ, કૉપગોરે્ટર રોડ, 
રિહલાદનગર, અમદાવાદ

directorit@gujarat.gov.in



સામાજિક ન્ા્ અને અજિકારીતા જિભાગ
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સામાચજક ન્યાય અને અચધકાદરિા ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૫/૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મનોજ અગ્રવાલ, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૧૨૦૧ 
૫૧૨૦૩

૫૪૮૧૭ (ફે.)

૬૨૦૦ 
૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫ 

બંગલા નં. કે. ૫, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર 

secswd@gujarat.gov.in

શ્ી આરીફ એમ. શેખ 
અગ્રસચિવશ્ીના અંગત મદદની્શ

૫૧૨૦૩ 
૫૧૨૦૧

૯૮૯૮૦૩૭૪૮૬ પલો્ટ નં. ૪૫૫/૨, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગર

secswd@gujarat.gov.in
    -
નાયબ સચિવ

૫૧૨૧૩ - -
js-sje@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. જી. ભાભોર
સંયયુક્ત સચિવ (મહેકમ, સંકલન, 
ચવ.ર્.ક., રોસ્ટર)

૫૧૨૦૭ ૯૯૯૮૭૧૬૦૦૫ પલો્ટ નં. ૯૧૦/૧, 
સેક્ટર-૪-ડી,
ગાંધીનગરJs1-sje@gujarat.gov.in

શ્ી રી. બી. પરમાર
સંયયુક્ત સચિવ (અ.ર્.ક./રોસ્ટર/કો. સેલ/
ખા.ત.)

૫૧૨૧૮ ૯૯૯૮૮૬૨૬૫૪ ૧૦૩, આનંદનગર, ગયુ.હા.બો., 
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

ds-scw-sje@gujarat.gov.in

           -
નાયબ સચિવ (સ.સયુ., રોકડ)

૫૧૨૧૮

ds-cor-sje@gujarat.gov.in

શ્ીમિી યુ. એ. પટેલ
અંગત મદદની્શ 
(સ.સયુ, રોકડ, રોસ્ટર, ખા.ત.એ)

૫૧૨૧૨ ૯૬૬૨૨૫૩૯૪૪ બલૉક નં. ૧૩૦૭/૨, 
સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી જી. પી. પટેલ
નાયબ સચિવ (સ.સયુ.) 

૫૧૨૧૩ ૯૯૭૮૪૫૪૧૮૬ બલૉક નં. ૨૧૮, ગ-૨ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

શ્ી ચવષિુ વી. પટેલ
ઉપસચિવ (અ.ર્.ક.)

૫૧૨૧૯ ૯૯૨૪૨૫૫૩૮૫ ૪૨, ્શાંચતચવલા બંગલોઝ, 
રિમયુખનગર ફલે્ટ પાસે, 
સરગાસણ િારરસતા, 
ગાંધીનગર

શ્ી અંકુર પી. ઉપાધયાય
ઉપસચિવ (બજે્ટ) (ઈ.િા.)

૫૧૨૨૦ ૬૩૫૭૧૪૯૭૩૯ ૧૬૭૪/૧, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર

શ્ી બી. એલ. િૌધરી
ઉપસચિવ (મહેકમ/રોકડ/કોરપયયુ.સેલ) 

૫૧૨૦૯ ૯૯૭૮૪૦૦૧૭૬ બલૉક નં. ૧૬૭/૬, િ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી રી. સી. પટેલ
ઉપસચિવ (સ. સયુ./સંકલન) 

૫૧૨૧૭ ૬૩૫૭૧૪૯૭૩૩ પલો્ટ નં. ૬૧૪/૨, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આઈ. એમ. ઘાંિી
ઉપસચિવ (ચવ.ર્.ક.) (ઈ.િા.)

૫૧૨૨૬ ૬૩૫૭૧૪૯૭૩૫ ૩૨૨/૨, સેક્ટર-૭/એ, 
ગાંધીનગર

કુ. ભુપિ એમ. િૌહાિ
ઉપસચિવ (રોસ્ટર)

૫૪૫૨૫ ૭૬૦૦૬૫૨૫૯ બલૉક નં. ૨૫૭-એ/૨, િ ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

ચવભાગની શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

ઈ-મહેકમ શ્ી એસ. જે. પરમાર ૫૧૨૩૦
છ-૧ ચવકલાંગની યોજનાઓ શ્ી રિમે્શ ગામેતી ૫૧૨૨૩
છ– સમાજ સયુરક્ષા શ્ી જી. બી. વણઝારા ૫૧૨૨૭
જ- અનયુસૂચિત ર્ચત કલયાણ મહેકમ શ્ી રદગવીજયચસંહ કુંપાવત ૫૧૨૩૩
હ- અતયાિાર ચનવારણ અચધચનયમ ડા્ટ. ચિરાગ પ્ટેલ ૫૧૨૩૨
અ– ચવકસચત ર્ચત કલયાણ મહેકમ શ્ી આઇ. એમ. ઘાંિી ૫૧૨૨૨
અ-૧– ચવકસચત ર્ચત કલયાણ યોજનાકીય કુ. કીચત્ટ િરૌહાણ ૫૧૨૩૭
ક– અનયુસૂચિત ર્ચત કલયાણ આયોજનને લગતી કામગીરી શ્ીમતી ભયુચમકા પ્ટેલ ૨૫૧૨૩૪
િ- સંકલન શ્ી ઘનશયામચસંહ મકવાણા ૫૧૨૨૬
ગ– અનયુસૂચિત ર્ચત કલયાણ યોજનાકીય શ્ી રાજે્શ આર. બલદાચણયા ૫૧૨૩૧
રોસ્ટરસેલ - ૧ કુ. પારૂલ આર. મેકવાન ૫૮૬૪૨
રોસ્ટરસેલ શ્ી ભયુપત િરૌહાણ ૫૮૬૪૨
રોસ્ટર શ્ી આર. કે. પાંડવ ૫૧૨૩૫
રોસ્ટર–૧ શ્ીમતી કરરશમા પ્ટેલ ૫૪૭૪૮
કોરપયયુ્ટર સેલ શ્ી એમ. કે. વાઘેલા ૫૧૨૪૦
ખાતાકીય તપાસ એકમ સયુશ્ી ચબંદયુ વી. પરમાર ૫૧૨૨૧
બજે્ટ શ્ી અંકુરકુમાર ઉપાધયાય ૫૧૨૨૫
સ્ટોર ઈનિાજ્ટ શ્ી એમ. કે. વાઘેલા ૫૧૨૩૮
રોકડ ઈનિાજ્ટ - ૫૧૨૩૯
રચજસટ્ી ઈનિાજ્ટ શ્ી એન. ડી. પ્ટણી ૫૪૭૫૭

ચનયામક અનુસૂચિિ જાચિ કલયાિની કિેરી
બલલૉક નંબર-૪/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી આર. એસ. ચનનામા, IAS
ચનયામક

૫૩૨૨૯
૫૩૨૩૫

૯૪૨૬૦૧૮૮૧૮ પલો્ટ નં. ૬૭૦, સેક્ટર-૬/બી, 
ગાંધીનગર

dir-dscw@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી નયનાબેન શ્ીમાળી
સંયયુક્ત ચનયામક

૫૩૨૩૪ ૯૮૨૪૯૭૧૭૨ પલૉ્ટ નં. ૭૬૭/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગ-૨ સક્કલ નજીક, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૪jtd-dscw@gujarat.gov.in

શ્ી આર. બી. ખેર
નાયબ ચનયામક

૫૩૨૩૦ ૯૯૭૯૧૭૪૩૯૨ જી-૩૮/૪૪૮, ચ્શવમ એપા્ટ્ટમેં્ટ, 
અખબારનગર સક્કલ પાસે, ૧૩૨ ફકૂ્ટ 
રીંગ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદdd-dscw@gujarat.gov.in

શ્ી આર. બી. વસાવા
નાયબ ચનયામક

૫૩૨૩૭ ૯૭૨૬૫૭૦૭૩૭ એ-૧૦૧, શ્ીરંગ ઈનફ્ાકોન, 
સૌંદય્ટ-૪૪૪ પાછળ, સરગાસણ 
િોકળી નજીક, ખ રોડ, હડમતીયા, 
ગાંધીનગરdd1-dscw@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આર. િૌહાિ
ચહસાબી અચધકારી

૫૩૨૩૩ ૯૬૮૭૧૯૧૧૪ પલો્ટ નં. ૬૩/૨,”ઘ” ્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૯ao-dscw@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જે. િાવરા
સમાજ કલયાણ અચધકારી

- ૯૮૯૮૪૦૦૦૩૪ ૧૦૬/૪, િ ્ટાઈપ, સરકારી ક્ા્ટ્ટસ્ટ, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગરSwo1-dscw@gujarat.gov.in

શ્ી રી. કે. િૌહાિ
સમાજ કલયાણ અચધકારી

૫૪૧૮૦ ૯૪૨૭૪૧૯૭૭૦ ડી-૨૯૬, કલપતરૂ પાક્ક, ચમલેચનયમ 
સોસાય્ટી, ઝયુંડાલ, ગાંધીનગરswo2-dscw@gujarat.gov.in

શ્ી પી. કે. સલીયા 
સં્શોધન અચધકારી

૫૩૨૩૬ ૮૯૦૫૦૪૯૫૬૬ પલો્ટનં. ૯૬૦/૨, સેક્ટર-૫/સી, 
એમ.આર.એફ. ્ટાયર ્શોરૂમ પાસે, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૫comp-dscw@gujarat.gov.in

ચનયામક, ચવકસિી જાચિ કલયાિની કિેરી
બલલૉક નંબર-૪/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી એન. એ. ચનનામા, IAS
ચનયામક 

૫૩૨૪૫ ૯૪૨૬૫૯૭૪૧૩ એફ-૪૦૪, શયામ સ્ટે્ટસ, રિમયુખ 
એસીસ પાસે, સરગાસણ િાર રસતા, 
ગાંધીનગરdire-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એમ. વાઘાિી
સંયયુક્ત ચનયામક 

૫૩૨૪૭ ૯૪૨૬૯૨૦૭૦૫ ૪૧૬/૨, સેક્ટર-૧૨, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૨jtd-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એસ. પ્રજાપચિ
ચનયામકશ્ીના રહસય સચિવ

૫૩૨૪૫ ૯૮૨૫૯ ૧૫૧૬૧ બી-૧૦૨, સ્ેહકુંજ એલીગંસ, 
ચ્શવાલય પરરસર પાછળ, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરdspati@yahoo.com

શ્ી રી. એ. પીપરીયા
નાયબ ચનયામક (સક્ોડ્ટ) (ઈ.િા.) 

૫૩૨૫૩ ૮૮૪૯૧૩૨૮૯૪ ફલે્ટ નં. ૧૦૩, ્શયુકન સકાય, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરdydir-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રિવ પી. વૈધ
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ)

૫૩૨૫૨ ૯૮૨૫૩ ૪૪૮૬૦ ૧૮૭/૩, ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગરdydir-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એમ. જેઠવા
નાયબ ચનયામક (ચ્શક્ષણ) 

૫૩૩૬૩ ૯૪૨૭૭૫૯૦૧૫ જી-૧૦૧, રિમયુખ ઓરા ફલે્ટ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એલ. સી. ગામીિ
ચહસાબી અચધકારી

૫૩૨૫૦ ૯૪૨૭૧૮૯૪૭૧ ડી-૨૭, ચ્શવધારા એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
થલતેજ, અમદાવાદao-dcw@gujarat.gov.in

શ્ીમિી એમ. એસ. લાખીયા
સમાજ કલયાણ અચધકારી (જનરલ)

૫૩૨૪૯ ૯૮૯૮૬૮૭૮૭૦ એ/૫૦૧, ઇનદ્રરિસથ-૨, આંબાવાડી, 
અમદાવાદdydir-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એમ. પટેલ
સમાજ કલયાણ અચધકારી 
(સરકારી છાત્ાલય/આચન્શા)

૫૩૩૬૭ ૯૯૭૮૪૧૦૩૫૭ ૮૦, શ્ીરંગપાક્ક સોસાય્ટી, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

dydir-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એ. પીપરીયા
સમાજ કલયાણ અચધકારી (ચ્શક્ષણ)

૫૩૨૬૫ ૮૮૪૯૧૩૨૮૯૪ ફલે્ટ નં. ૧૦૩, ્શયુકન સકાય, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરdydir-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રશાંિ ગોચહલ
સમાજ કલયાણ અચધકારી (આંકડા)

૫૩૩૬૭ ૯૬૦૧૨૬૧૨૩૪ ૧૫૭/૨, સેક્ટર-૧-બી, ગાંધીનગર
dydir-dcw@gujarat.gov.in

શ્ી પ્રશાંિ રાવલ
કાયદા અચધકારી

૫૩૨૪૮ ૯૮૯૮૬૬૫૮૭૨ પલો્ટ નં. ૧૨૩૧/૨, સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગર9898665872rsp@gmail.com

શ્ી પી. એમ. કોષ્ટી
સમાજ કલયાણ અચધકારી 
(યોજના અને બજે્ટ) 

૫૩૨૫૧ ૯૮૨૯૩૬૮૭૪૫ બી-૧/૭, રાધા વલ્ભપાક્ક, સમૃચત 
મંરદર પાસે, ચનગમ રોડ, ઘોડાસર, 
અમદાવાદ

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા ફોન નં.

વહીવ્ટી ્શાખા ૫૩૨૫૧
ચહ્શાબી ્શાખા / લીગલ ્શાખા ૫૩૨૪૮
ચ્શક્ષણ / લઘયુમતી ્શાખા ૫૩૨૬૫
જનરલ ્શાખા ૫૩૨૪૯
સરકારી છાત્ાલય / આદ્શ્ટ ચનવાસી ્શાળા ૫૩૨૬૭

ચનયામક સમાજ સુરક્ાની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૬, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જી. એન. નાિીયા
ચનયામક

 ૫૬૩૦૯ ૯૮૨૫૮૬૭૨૯૨ પલો્ટ નં. ૧૩, રાજધાની સોસાય્ટી, 
ભાગ-૨, રીલાયનસ કૉલેજ પાસે, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરdir-sd@gujarat.gov.in

શ્ી વી. આર. પરમાર
નાયબ ચનયામક (વૃદ્ધ પેન્શન)

 ૫૬૩૧૪ ૭૦૪૬૮૧૬૩૯૭ અમરાઇવાડી, ગોપાલનગર, 
ખોરડયારનગર પાસે, 
અમદાવાદ dd3-dsd@gujarat.gov.in



સામાજિક ન્ા્ અને અજિકારીતા જિભાગ

290

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. એિ. ઠેબા
ચહસાબી અચધકારી 

 ૫૬૩૧૨ ૯૭૧૪૯૩૩૮૦૦ ૧૪/૩૨૭, ગવમવેન્ટ એ- કૉલોની, 
દરીયાખાન ઘયુરમ્ટ પાસે, ્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ  dd4-dsd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. જી. નૈનવાલે
ચહસાબી અચધકારી

 ૫૬૩૧૩ ૯૪૨૮૩૬૦૯૨૩ ૨/૩૩૭, પરિોતિમ નગર, 
પો. ખોડીયાલ નગર, અમદાવાદdpcell@gujarat.gov.in

શ્ી પી. જે. ત્ીવેદી
નાયબ ચનયામક (સી.પી.ડી.)

 ૫૬૩૧૬ ૯૪૨૮૭૧૧૯૯૦ ડી/૬, સીમંધર સ્ટેટસ, સાયોના ગ્રીન 
સામે, ગોતા, અમદાવાદ dd2-dsd@gujarat.gov.in 

શ્ી કે. એિ. વાલીયા
મદદની્શ ચનયામક

 ૫૬૩૨૨ ૯૭૨૭૫૨૩૩૭૮ ૨, આ્શીિગોપાલ સોસાય્ટી, 
વાળીનાથ િોકની પાસે, િાંદખેડા, 
અમદાવાદdd3-dsd@gujarat.gov.in

સુશ્ી એિ. એન. વાળા
નાયબ ચનયામક (વહ્ટ)

૫૬૩૧૫ ૭૮૭૪૪૧૦૫૨૮ પલો્ટ નં. ૪૭૮/૨, સેક્ટર- ૧૩/અ, 
ગાંધીનગરdd1-dsd@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. કે. ગઢવી
નાયબ ચનયામક (આયોજન)

૫૬૩૧૮ ૯૮૨૪૨૯૪૬૭૦ ગ-૧, સંગીત સક્કલની પાસે, ગ રોડ, 
ગાંધીનગરdybir-dsd@gujarat.gov.in

ગુજરાિ સફાઇ કામદાર ચવકાસ ચનગમ
બલલૉક નંબર-૧, બી-૧ વીંગ, ત્ીજો માળ, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

   -
અધયક્ષ

૫૬૪૧૫ - -
md-gskvn@gujarat.gov.in 

શ્ી આર. બી. ખેર 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૬૭૪૫ ૯૯૭૯૧૭૪૩૯૨ ૩૦૧, ઈ ્ટાઈપ ્ટાવર, સરકારી 
વસાહત, વસત્ાપયુર, અમદાવાદmd-gskvn@gujarat.gov.in

શ્ી ધવલ આર. બવારીયા
ચહસાબી અચધકારી

૫૧૪૯૮ 
૫૧૪૯૭

૯૫૮૬૫૫૫૭૭૦ ૩૬૫/૧, શ્ેયસ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૧, ઘ-૫, ગાંધીનગર

rutikadodiya91@gmail.com 

ગુજરાિ ગોપાલ ચવકાસ ચનગમ ચલ.
બલલૉક નંબર-૭/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

કુ. દદવયાંકા જાની
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૫૬૪૯૧ 
૫૬૪૯૫

૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬ ડી-૧૮, દેવભૂચમ રેસીડેનસી, ઉચમયા 
્ટાઉન્શીપની અંદર, એસસાર 
પેટ્ોલ પંપ પાસે, ચવસનગર હાઈવે, 
મહેસાણા

કુ. અમીિાબેન રગરા 
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૬૪૯૧ 
૫૬૪૯૫
૫૬૪૮૮

૯૭૨૫૬૭૫૪૧૮ મકાન નં. ૨૫૨/૨, ભીમવાસ, 
કોિરબ, અમદાવાદ

શ્ીમિી અંજના એ. મહેિા
સમાજ કલયાણ અચધકારી

૫૬૪૯૧ 
૫૬૪૯૫

૯૯૭૮૪૦૭૩૪૬ સી/૨/૫૩, ચનમા્ટણ કોરપલેક્ષ, આર.સી 
્ટેક ્ચનકલ રોડ, ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

શ્ી વી. એન. મોદી 
કિેરી અધીક્ષક

૫૬૪૯૧ 
૫૬૪૯૫

૯૮૨૫૬૦૯૪૧૮ પલો્ટ નં. ૧૨૯૦/૧, સેક્ટર-૨/એ, 
ગાંધીનગર
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શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા ફોન નં.

વહીવ્ટી ્શાખા (યોજનાકીય) ૫૬૪૯૪
ચહસાબી અને વસયુલાત ્શાખા ૪૩૧૬૭

ચવકલાંગ વયચતિઓ માટેના કચમશનરશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૬, ભોંયિચળયે, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જી. એન. નાસીયા
કચમ્શનર (ઈ.િા.)

૫૬૭૪૬ ૯૮૨૫૮૬૭૨૯૨ પલો્ટ નં. ૧૩, રાજધાની સોસાય્ટી, 
ભાગ-૨, રરલાયનસ કૉલેજ પાસે, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરcommi-pwd@gujarat.gov.in

શ્ી બી. જી. નૈનવાલે
નાયબ કચમ્શનર (ઇ.િા.) 

૫૬૭૪૭ ૯૪૨૮૩૬૦૯૨૩ ૮/બી, કુંજ એપા્ટ્ટમેન્ટ, માનસરોવર 
હો્ટેલની પાછળ, રેલવે ક્ોચસંગ પાસે 
રેલવે પચચિમ, અમદાવાદcommi-pwd@gujarat.gov.in

શ્ી વી. કે. પટેલ
રહસય સચિવ

૫૬૭૪૬ (ફે.) 
૫૬૭૪૬

૯૭૨૩૨૩૫૯૩૪ ૯૪૮/૧, સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર

commi-pwd@gujarat.gov.in

ગુજરાિ પછાિવગડા ચવકાસ ચનગમ 
બલલૉક નંબર-૧૧/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્ી નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી
અધયક્ષ

૫૭૫૫૬ ૯૯૭૮૪૦૭૫૧૯ બંગલા નં. ૧૩૭, ક-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગરmdgbcdc14@gmail.com

શ્ી પ્રિવ વૈધ
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૫૭૫૫૭ ૯૮૨૫૩૪૪૮૬૦ ૧૮૭/૩, ઘ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગરmdgbcdc14@gmail.com

કુ. સાધનાબેન આર. િટ્ટી
સમાજ કલયાણ અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૫૯૫૮ ૯૯૨૭૬૨૨૪૧૭૯ એ-૪, ચિત્કુ્ટ એપા્ટ્ટમેન્ટ, પા્ટ્ટ-૧, 
અમદાવાદ ઈન્ટરને્શનલ સકકૂલ સામે, 
એિ.પી. પેટ્ોલ પંપની સામે, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

mdgbcdc14@gmail.com

કુ. અચમિાબેન કે. રગરા
ચહસાબી અચધકારી

૫૭૫૬૦ ૯૯૭૮૪૦૭૪૧૬ ૨૫૨-૧, ભીલવાસ, કોિરબ ગામ, 
અમદાવાદmdgbcdc14@gmail.com

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા ફોન નં.

યોજના ્શાખા ૫૭૫૫૯
વહીવ્ટી ્શાખા ૫૭૫૫૯
ચહસાબી ્શાખા ૫૭૫૬૦
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શાખા ફોન નં.
વસયુલાત ્શાખા ૫૭૫૬૧
રચજસટ્ી ્શાખા ૫૭૫૫૯

ગુજરાિ ઠાકોર અને કોળી ચવકાસ ચનગમ
બલલૉક નંબર-૧૬, ભોંયિળીયે, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. પી. ઠાકર, IAS (Retd.)
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૬૪૮૮ ૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨ પલો્ટ નં. ૯૮૯/૨, 
ચ્શવ્શચક્ત િોક, 
સેક્ટર-૭, 
ગાંધીનગર

md-gtkvn@gujarat.gov.in

શ્ીમિી િંચદ્રકાબેન પટેલ
સમાજ કલયાણ અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૬૪૮૯ ૯૮૨૪૪૫૦૩૫૦ ૬૩, અક્ષરધામ સોસાય્ટી, 
નહેરૂ નગર િોકડી, 
દહેગામ, 
ચજ.ગાંધીનગરmd-gtkvn@gujarat.gov.in

શ્ીમિી િંચદ્રકાબેન પટેલ
અધીક્ષક

૫૬૪૮૯ ૯૮૨૪૪૫૦૩૫૦ ૬૩, અક્ષરધામ સોસાય્ટી, 
નહેરૂ નગર િોકડી, 
દહેગામ, 
ચજ.ગાંધીનગર

md-gtkvn@gujarat.gov.in

કુ. આશા આર. કર 
ચહસાબી અચધકારી

૫૬૪૮૯ ૮૪૬૦૫૧૩૨૬૨ સી-૬૨, ચ્શરોમણી બંગલોઝ, 
ચવનાયક પાક્કની બાજયુમાં, 
ઓઢવ-ચનકોલ રોડ,
અમદાવાદmd-gtkvn@gujarat.gov.in

ગુજરાિ અલપ સંખયક નાિાં અને ચવકાસ ચનગમ
બલલૉક નંબર-૧૧/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી આર. એન. કુિારા 
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૪૫૮૩ ૯૯૭૮૪૦૭૧૬૫ સેક્ટર-૪-સી, પલો્ટનં. ૬૮૫/૨, 
ગાંધીનગરmg-gmfdcl@gujarat.gov.in

કુ. સાધનાબેન આર. િટ્ટી
સમાજ કલયાણ અચધકારી 

૫૫૯૫૮ ૯૯૨૭૬૨૨૪૧૭૯ એ-૪, ચિત્કુ્ટ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
પા્ટ્ટ-૧, અમદાવાદ ઈન્ટરને્શનલ 
સકકૂલ સામે, 
એિ.પી. પેટ્ોલ પંપની સામે, 
બોડકદેવ, 
અમદાવાદ

mg-gmfdcl@gujarat.gov.in

કુ. રી. કે. પરમાર
ચહસાબી અચધકારી

૫૩૭૫૭ ૯૬૨૪૨૯૧૧૩૩ જે-૨૦૨, સવાગત ફલેચમંગો, 
સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

mg-gmfdcl@gujarat.gov.in



સામાજિક ન્ા્ અને અજિકારીતા જિભાગ

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
293

શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા ફોન નં.

વહીવ્ટી ્શાખા ૫૪૫૮૩

ચહસાબી ્શાખા ૫૪૧૫૨ 
૫૩૭૫૭

યોજના ્શાખા ૫૩૮૪૩
આઈ.્ટી. ્શાખા ૫૭૦૪૬

રાડા. આંબેરકર અંતયોદય ચવકાસ ચનગમ (અ.જા.)
બલલૉક નંબર-૨, રી-૨ ચવંગ, િો્ો માળ, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ગૌિમ ગેરીયા
અધયક્ષ

૫૬૩૨૩ ૯૯૭૮૪૦૨૮૦ 
૮૭૫૮૫૦૦૪૦૦ 

બંગલા નં. ખ-૨૨૫, 
સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગરgtgediya1973@gmail.com

શ્ી આર. એન. કુિારા
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (ઈ.િા.)

૫૬૩૨૫ ૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬ પલો્ટ નં. ૬૮૫/૨, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગરsec-bsadb@gujarat. gov.in

શ્ી રી. કે. પરમાર
ચહસાબી અચધકારી

૫૬૩૨૬ ૯૬૨૪૨૯૧૧૩૩ જે-૨૦૨, સવાગત ફલેમીંગો, 
સરગાસણ સક્કલ પાસે, 
ગાંધીનગર

ગુજરાિ ચવિરિી-ચવમુતિ જાચિ ચવકાસ ચનગમ
બલલૉક નંબર-૧૯, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી લક્મિભાઇ કે. પટિી
અધયક્ષ

૫૮૭૭૨ ૯૮૨૪૧૩૭૪૭૯ બી-૮/૧૭૧/૧૭૨, રયયુચનચસપલ 
કવા્ટસ્ટ, ચવના કુર્ટર, સરસપયુર, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮

કુ. દદવયંકા આર. જાની
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

 ૫૮૭૭૫ ૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬ ડી-૧૮, દેવભૂમી રેસીડેનસી, 
ઉચમયાધામ ્ટાઉન્શીપ અંદર, એસસાર 
પેટ્ોલ પંપ પાસે, 
ચવસનગર હાઈવે રોડ, 
મહેસાણાmd-ntdnt-gnr@gujarat.gov.in

રાડા. બી. એન. રાઠવા
સમાજ કલયાણ અચધકારી

૫૮૭૭૪ ૯૯૦૯૯૪૦૯૩૬ ૪, ભાભર, કુચથયા ર્મલા, 
પો. અંબાવા, તા. ચજ. છો્ટાઉદેપયુર.swo-ntdnt-gnr@gujarat.gov.in

ગુજરાિ ચબન અનામિ વગડા શૈક્ચિક અને આચ્ડાક ચવકાસ ચનગમ
બલલૉક નંબર-૨/૭, કમડાયોગી ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એિ. ઘોરાસરા, IAS (Retd.)
અધયક્ષ 

૫૮૬૮૮ ૯૮૨૫૦૪૯૨૯૩ ૧૦૨, રિાંગણ એપા્ટ્ટમેન્ટ, ચસવીક 
સેન્ટરની સામે, અમીન માગ્ટ, રાજકો્ટ

gueedc.1234@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવમલ રી. ઉપાધયાય
ઉપાધયક્ષ

૫૮૬૮૮ ૯૮૯૮૦૦૦૩૦૧ ૨૨, અથ્ટ બંગલોઝ, અશ્વરાજ ૧૦૦ 
ફકૂ્ટ રોડની નજીક, રિહલાદનગર, 
અમદાવાદauthor.vimal@gmail.com

શ્ી નલીન ઠાકર, IAS (Retd.)
મેનેચજંગ રડરેક્ટર

૫૮૬૮૮ ૯૯૭૮૪૦૬૪૬૯ ૬, અંરકત સોસાય્ટી, સવાચમનારાયણ 
મંરદર સામે, કે.કે.નગર પાસે, 
ઘા્ટલોરડયા, અમદાવાદgueedc.1234@gmail.com

શ્ી રી. એસ. પટેલ
સમાજ કલયાણ અચધકારી

૫૮૬૬૮ ૯૯૨૫૦૯૭૧૫૮ ૧૦૮, સદગયુરૂ સોસાય્ટી, મોઢેરા રોડ, 
મહેસાણાgueedc.1234@gmail.com

શ્ી ધવલ પટેલ
ચહસાબી અચધકારી

૫૮૬૮૮ ૯૫૮૬૫૫૫૭૭૦ ૩૬૩/૧, શ્ેયસ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરgueedc.1234@gmail.com

ગુજરાિ અનુસૂચિિ જાચિ ચવકાસ કલૉપગોરેશન
બલલૉક નંબર-૧૦/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી પ્રકાશ સોલંકી, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર 

૫૩૮૮૩ 
૫૩૮૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૩૧૪ ૧૦, ગ્રીન મીડોઝ સોસાય્ટી, સાયનસ 
ચસ્ટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ

શ્ી વી. એસ. પટેલ
જનરલ મેનેજર અને મેનેજર (વહીવ્ટ)

૫૭૫૫૨ ૯૮૭૯૫૦૦૪૧૮ એફ-૬૮, દ્ારકાપયુરી ફલે્ટ, રાધનપયુર 
રોડ, મહેસાણા

શ્ી વી. કે. પ્રજાપચિ 
મયુ.ચહ.અચધકારી

૨૫૩૮૮૦ ૯૯૨૪૭૪૫૬૩૪ ૩ જી/૨, શ્ી બાલાજી અગોરા 
રેસીડેનસી, ૨૦૦ ફુ્ટ એસ.પી.રીંગ 
રોડ, સયુઘડ, ગાંધીનગર

શ્ી પી. એસ. કોઠારી 
મેનેજર (નાણાં) (ઈ.િા.)

૫૩૮૯૨ ૭૫૬૭૮૪૬૧૦૦ ૩૧૮/૨, સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગર

શ્ી પી. એસ. કોઠારી
મેનેજર (વસયુલાત) (ઈ.િા.)

૫૩૮૮૬ ૭૫૬૭૮૪૬૧૦૦ ૩૧૮/૨, સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગર

ગુજરાિ રાજય બાળ અચધકાર સંરક્િ આયોગ
બલલૉક નંબર-૧૯/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ીમિી જાગૃચિ હરેન પંડ્ા
અધયક્ષ

૨૯૨૯૭૯૭૫ ૯૮૨૫૦૨૯૯૩૬ ૧૭, સયુરધારા બંગલોઝ-૨, સકાયઝ 
હેરી્ટેઝ ફલે્ટની સામે આનંદ નગર 
રોડ, સે્ટેલાઇ્ટ,
અમદાવાદ

શ્ી પી. બી. ઠાકર, IAS (Retd.) 
સચિવ

૫૫૬૭૩ ૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨ પલો્ટ નં. ૯૮૯/૨, સેક્ટર-૭/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. એન. ચલંબાિીયા
પી.એ. ્ટયુ િેરમેન

૫૫૬૭૦ ૯૭૨૫૭૩૨૮૭૪ પલો્ટ નં. ૧૫૬૨/૨ સેક્ટર-૨ સી 
મહયુડી મંરદર પાસે, 
ગાંધીનગર 
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ગુજરાિ રાજય ચબનઅનામિ વગગોનું આયોગ
બલલૉક નંબર-૧/૬, એ-૨   ચવ  ંગ, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી હંસરાજભાઇ ગજેરા
અધયક્ષ

૫૮૬૪૩ ૯૯૭૮૪૦૮૫૫૯ 
૯૪૨૬૨૧૬૨૭૭ 

શ્ી ભગવાન, દેવપારા, સોસાય્ટી-૨, 
કોઠારીયા મયુખય રોડ, રાજકો્ટ

memsec-gscuc@gujarat.gov.in  
chairman-gscuc-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી રચશમકાંિ પંડ્ા
ઉપાધયક્ષ

૫૮૬૪૫ ૯૮૨૫૦૭૦૪૦૯ ૨૮૨/સી, શ્ીનગર સોસાય્ટી, 
મહાવીરનગર, ચહંમતનગર, 
ચજ. સાબરકાંઠાmemsec-gscuc@gujarat.gov.in

શ્ી જી. પી. પટેલ
સભય સચિવ

૫૮૬૪૪ ૯૯૭૮૪૫૪૧૮૬ -
memsec-gscuc@gujarat.gov.in
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શહેરી ચવકાસ અને શહેરી ગૃહ ચનમાડાિ ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૧૪/૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી મુકેશ પુરી, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૧૦૦૧ 
૫૧૦૦૩

૯૯૭૮૪૦૮૦૮૮ પલો્ટ નં. ૪૫૩, સેક્ટર-૮, 
ગાંધીનગર

શ્ી લોિન સેહરા, IAS 
સચિવ (હાઉચસંગ)

૫૧૦૧૪ 
૫૧૦૩૭

૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨ ઈ-૨, સમપ્ટણ ્ટાવર, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ

શ્ી આનંદ ઝીંઝાલા 
સંયયુક્ત સચિવ

૫૧૦૧૫ ૯૯૭૮૪૦૭૦૭૬ પલો્ટ નં. ૫૦૫/૧, સેક્ટર-૬/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી ચસમિા જે. શાહ
સંયયુક્ત સચિવ (ન.આ/મહેકમ)

૫૧૦૧૧ ૯૯૨૪૭૨૩૨૭૬ ૫/૨૬, આકૃચત અેપા્ટ્ટમેન્ટ, 
્શાસત્ીનગર, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ

શ્ી કે. એિ. પંડ્ા
સંયયુક્ત સચિવ (હાઉચસંગ)

૫૧૦૧૯ ૦૭૯-૨૨૮૬૨૧૪૧ 
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૯

૭૮, ગણપત સોસાય્ટી, કેરપ રોડ, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી પી. બી. પટિી 
સંયયુક્ત સચિવ (રિોજેક્ટ/બજે્ટ)

૫૧૦૦૮ ૯૯૦૯૨૬૩૮૨૦ પલો્ટ નં. ૭૨૮/૧, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી આર. એિ. વસાવા
નાયબ સચિવ (NULM/Fire) 

૫૫૯૯૩ ૯૫૩૭૪૯૫૦૮૯ 
૯૯૭૮૪૩૭૧૮૬

બલૉક નં. ૪૯/૪, ગ-૧ ્ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

શ્ીમિી ભચતિ શામળ
નાયબ સચિવ (ન.પા.)

૫૧૦૧૭ ૭૫૬૭૦૮૫૪૭૮ સી/૧૦૨, મારૂચત કેલેડ્રોન, 
ઈસકોન મોલની પાછળ, 
એસ.જી.હાઈવે, બોડકદેવ, 
અમદાવાદ-૫૯

શ્ી પ્રકાશ દત્તા
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી અને હોદાની 
રૂએ નાયબ સચિવ

૫૨૭૦૯ ૯૪૨૬૩૭૬૬૮૦ એ-૨૦૨, ચ્શવાચલક એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
અમદાવાદ ઈન્ટરને્શનલ સકકૂલ, 
બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

શ્ી ચમચલન્દ બાપના, IAS
ઉપસચિવ

૫૧૦૨૩ ૯૦૭૯૨૮૮૮૩૭ સાગર ્ટાવર, માનસી સક્કલ, 
અમદાવાદ

શ્ી રાજેન્દ્રચસંહ રાઠોર
ઉપસચિવ (્શ.ચવ.)

૫૮૮૫૨ ૯૪૨૭૭૯૭૮૮૭ પલો્ટ નં. ૧૭૭/૧, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્ી કે. એિ. પટેલ
્ટાઉન પલાનર

૫૧૦૨૬ - એ-૫, અપૂવ્ટ બંગલોઝ, 
મેમનગર, અમદાવાદ

ચવભાગની શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

હ (મહેકમ) શ્ી કૃણાલ નામપયુરકર ૫૧૦૨૯
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
એસ (સંકલન ્શાખા) શ્ી િેતન એસ. દવે ૫૧૦૩૪

બ (બજે્ટ ્શાખા) શ્ી ્ટી. આર. પ્ટેલ ૫૧૦૨૭

વ (નગર આયોજન મહેકમ) શ્ી આર. એ. રિર્પચત ૫૧૦૩૬

આર (નગરપાચલકા મહેકમ) સયુશ્ી વાય. જે. પ્ટેલ ૫૧૦૩૩

થ (હાઉચસંગ) સયુશ્ી જે. વાય. ઝાલા ૫૧૦૩૫

લ ( ્ટાઉન પલાચનંગ) શ્ીમતી વિા્ટ હેરમા ૫૧૦૩૦

થ-૧  (એફોડવેબલ હાઉચસંગ ચમ્શન) શ્ી વેદાનત જોિી ૫૧૦૦૬

મ (નગરપાચલકા) શ્ી બી. વી. દેસાઇ ૫૧૦૩૧

પી (મહાનગરપાચલકા) સયુશ્ી નેનસી મયુન્શી ૫૧૦૩૨

લ-૧ (ફાયર) શ્ી આર. જે. િરૌધરી ૫૧૦૩૬

એફોરમેબલ હાઉચસંગ ચમશન
બલલૉક નંબર-૨/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી લોિન સેહરા, IAS 
ચમ્શન ડાયરેક્ટર

૫૧૦૩૭ ૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨ ઈ-૨, સમપ્ટણ ્ટાવર, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ

શ્ી બી. એન. પટેલ
રિોજેક્ટ સપેચ્શયાલીસ્ટ

૫૮૬૪૮ ૯૯૦૯૯૪૬૫૦૩ -

શ્ી વાય. જી. ગાંધી
ચહસાબી અચધકારી

૫૮૬૪૮ ૯૯૭૮૪૦૩૩૨૧ -

શ્ી ભાચવન પટેલ
રિોજેક્ટ કો-ઓરડ્ટને્ટર

૫૮૬૪૮ ૯૯૭૮૪૦૭૩૪૯ -

સવ્છ ભારિ ચમશન
મયુચનચસપલ ફાયનાન્સ બોરડા, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી બી. સી. પટ્ટિી, IAS
ચમ્શન ડાયરેક્ટર

૫૦૨૯૪ ૯૯૭૮૪૨૨૫૨૫ પલો્ટ નં. ૬૫૧/૨, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એલ. આર. રામોર
નાયબ ચમ્શન ડાયરેક્ટર

૫૬૩૦૪ ૯૮૨૫૪૩૯૩૪૮ પલો્ટ નં.  ૪૧૩/૧, સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર
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ગુજરાિ મયુચનચસપલ ફાયનાન્સ બોરડા
બોરડા ચનગમ ચવસિાર, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી બી. સી. પટ્ટિી, IAS
અચધક કચમ્શનરશ્ી, રયયુચનચસપાચલ્ટી 
એડચમચનસટ્ે્શન અને હોદ્ાની રૂએ CEO 
GMFB

૫૦૨૯૪ ૯૯૭૮૪૨૨૫૨૫ પલો્ટ નં. ૬૫૧/૨, સેક્ટર-૫/બી, 
ગાંધીનગર

gmfb1@yahoo.co.in

શ્ી એન. એિ. દરજી
સચિવ 

૫૦૩૩૭ ૯૩૨૮૮૨૩૩૦૮ બી-૬૦૧, ચવશ્વે્શ ્ટાવસ્ટ, 
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૧૩

gmfb1@yahoo.co.in

શ્ીમિી કે. એસ. ગઢવી
નાયબ ચનયામક (ગ્રાન્ટ)

૫૦૩૩૪ ૯૯૦૯૩૬૧૩૬૫ એ-૫૦૨, સયુદ્શ્ટન સકાય, 
કારગીલ પેટ્ોલ પંપ પાસે, 
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદgmfb1@yahoo.co.in

શ્ી વી. સી. પટેલ
નાયબ ચનયામક (નાણાં)

૫૦૨૯૬ ૭૫૬૭૮૯૭૬૭૫ પલો્ટ નં. ૬૩૬/૧,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર

gmfb1@yahoo.co.in

શ્ી વી. સી. પટેલ
નાયબ ચનયામક (આંકડા) (ઈ.િા.)

૫૦૨૯૬ ૭૫૬૭૮૯૭૬૭૫ પલો્ટ નં. ૬૩૬/૧,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગરgmfb1@yahoo.co.in

શ્ી એમ. એમ. પટેલ
મદદની્શ ચનયામક (ગ્રાન્ટ)

૫૦૩૩૦ ૭૫૬૭૮૯૭૬૭૯ પલો્ટ નં. ૮૧૪/૨,
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગરgmfb1@yahoo.co.in

શ્ીમિી કે. આર. ધરાકે
મદદની્શ ચનયામક (આંકડા) (ઈ.િા.)

૫૦૩૪૪ ૭૫૬૭૮૯૭૬૮૧ ૫/૫૨, સયુરરય એપા્ટ્ટમેન્ટ,
નારણપયુરા, અમદાવાદ-૧૩

gmfb1@yahoo.co.in

શ્ી હેમંિ જે. રાવલ
મદદની્શ ચનયામક (ચહસાબ) (ઈ.િા.)

૫૦૩૪૦ ૭૫૬૭૮૯૭૬૮૬ ૧૫૩/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાંધીનગર

gmfb1@yahoo.co.in

શ્ી આર. એ. શમાડા 
મદદની્શ ચનયામક (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૫૦૩૩૭ ૯૩૨૮૮૨૩૩૦૪ એલ-૧, કીચત્ટધામ સોસાય્ટી, વાવોલ, 
ગાંધીનગર

gmfb1@yahoo.co.in

મુખય નગર ચનયોજકશ્ીની કિેરી
નગર આયોજન અને મુલયાંકન ખાિું, સેન્ટ ઝેચવયસડા સકૂલની સામે, રોર નં. ૩,  

સેકટર ૧૦, ગાંધીનગર
શ્ી બી. એ. શાહ, IAS 
મયુખય નગર ચનયોજક (ઈ.િા.)

૫૪૧૩૮ ૯૮૭૯૫૦૦૭૧૬ એ-૧, એ.વી.ફલે્ટસ, મહાલક્મી િાર 
રસતા, પાલડી, અમદાવાદ

ctp.tpvd@gmail.com

શ્ી બી. એમ. પટેલ 
અચધક મયુખય નગર ચનયોજક (વ) (ઈ.િા)

- ૯૮૨૫૧૪૩૦૩૪ ચક્ષના એપા્ટ્ટમેન્ટ, ચસનધાઈ માતાના 
મંરદરની પાછળ, ચસ્ટીએમ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. રી. સાગઠીયા
અચધક મયુખય નગર ચનયોજક (્ટેક ્ચનકલ)

૫૪૧૧૨ ૯૯૭૮૯૧૪૬૫૫ “નકલંકધણી”, અનાચમકા સોસા., 
્શેરી નં. ૨, આકા્શવાણી ક્ા્ટ્ટસ્ટની 
બાજયુમાં, યયુનીવચસ્ટ્ટી રોડ, 
રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૫

શ્ી એમ. આર. શાહ
અચધક મયુખય નગર ચનયોજક (્ટેક ્ચનકલ)
(ઈ.િા.) 

૫૪૧૦૧ ૯૮૨૫૬૫૬૮૨૭ ૪૩, ગંગેશ્વરી સોસાય્ટી, 
ભૈરવનાથ િાર રસતા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮actp.tech1.tpvd@gmail.com

શ્ી કે. રી. સાગઠીયા
રિવર નગર ચનયોજક (લીગલ)

૫૪૧૧૨ ૯૯૭૮૯૧૪૬૫૫ “નકલંકધણી”, અનાચમકા સોસા., 
્શેરી નં. ૨, આકા્શવાણી ક્ા્ટ્ટસ્ટની 
બાજયુમાં, યયુનીવચસ્ટ્ટી રોડ, 
રાજકો્ટ-૩૬૦૦૦૫stplegal@ymail.com

શ્ી એસ. એ. પટેલ
વહીવ્ટી અચધકારી

૫૪૧૧૧ ૯૯૧૩૨૫૬૩૦૫ ૩૪૪/૩, સેક્ટર ૧૩, 
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૩

ao.admin@tpguj.org

શ્ી રી. એસ. પાઠક 
નગર ચનયોજક (દ.ગયુ.)

૫૭૩૯૩ ૯૯૭૮૪૦૬૩૫૦ સી-૪૦૩, રાધે એરપાયર, રાયસણ 
પેટ્ોલ પંપની બાજયુના સચવ્ટસ રોડ પર, 
નેકસા સચવ્ટસ સેન્ટર પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૧tp.sg.tpvd@gmail.com

શ્ી આઇ. એસ. ગઢવી 
નગર ચનયોજક (સરૌરાષ્ટ્ર)

૫૭૩૫૫ ૯૮૨૫૩૨૪૩૯૨ બી-૧૧, ભાગવતનગર કો.ઓ.હા. 
સોસાય્ટી, ગયુલાબ્ટાવર સામે, સોલા 
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧tp.sau.tpvd@gmail.com

શ્ી એન. એન. મહેિા 
નગર ચનયોજક (ઉ.ગયુ.)

૫૭૩૯૧ ૯૮૨૫૦૩૫૬૯૨ ૩, કૈલાસવાડી, મધયુકુંજ, 
જંક્શન પલો્ટ, 
રાજકો્ટ - ૩૬૦૦૦૧ng.tpvd@gmail.com

શ્ી એમ. જે. દેસાઈ
એકાઉન્ટ અચધકારી

૫૪૧૧૦ ૮૨૦૦૪૩૭૬૬૯ ૨૬, આર. એમ. એસ. સોસાય્ટી, 
મેમનગર તળાવની પાસે, મેમનગર,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨

શ્ી વી. આર. જોષી 
જયુચનયર નગર ચનયોજક (ઉ.ગયુ.)

- ૯૮૨૫૫૮૦૪૬૪ ૧૨, કમ્ટભૂમી સોસાય્ટી, 
્ટેચલફોન એકસિેનજ રોડ, 
પા્ટણ - ૩૮૪૨૬૫ng.tpvd@gmail.com

શ્ી પી. રી. ગાંધી 
જયુચનયર નગર ચનયોજક (લીગલ)

- ૯૪૨૮૬૨૮૧૨૦ ડી-૨૦૪, વેરદકા “ઈ” સીરીઝ, 
ભાઈજીપયુરા િાર રસતા, ભાઈજીપયુરા,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૧stplegal@ymail.com

શ્ી એસ. વી. ટીંરવાિી
જયુચનયર નગર ચનયોજક (રીસિ્ટ)

૫૭૩૯૭ ૯૮૨૫૭૩૧૪૭૧ ૧૮/૧૯૮, પયુજન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જીવરાજ મહેતા હોચસપ્ટલની બાજયુમાં, 
વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭jtp.r.tpvd@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આર. પી. નાગપુરે 
જયુચનયર નગર ચનયોજક (સરૌરાષ્ટ્ર)

- ૮૮૬૬૩૫૯૮૦૪ સંગાથપો્શ, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪tp.sau.tpvd@gmail.com

શ્ી એ. એ. નાયર 
જયુચનયર નગર ચનયોજક (લીગલ)

- ૯૭૨૫૫૯૧૯૪૫ એ-૪૪, સંજય ્ટાવર, 
શયામલ િાર રસતા, સે્ટેલાઈ્ટ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫stplegal@ymail.com

શ્ી એસ. એસ. લુખી 
જયુચનયર નગર ચનયોજક (એ.જી.બી.)

- ૯૦૩૩૧૪૬૭૪૯ ૧૪, ઈશ્વરકૃપા સોસાય્ટી, 
સાચનધય કોરપલેક્ષની બાજયુમાં,  
નાના વરાછા, સયુરત - ૩૯૫૦૦૬jtp.r.tpvd@gmail.com

ગુજરાિ શહેરી ચવકાસ ચમશન
બલલૉક નંબર-૧, ભોંયિળીયે, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્ી રાજકુમાર બેચનવાલ, IAS
અચધક મયુખય કારોબારી અચધકારી

૫૭૫૮૩ ૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯ ફલે્ટ નં. ૯૦૧, સમપ્ટણ ્ટાવર,  
‘ઈ-૨’ કે્ટેગરી, સરકારી કૉલોની, 
ગયુજરાત કૉલેજ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદaceo-gudm@gujarat.gov.in

સુશ્ી ભારિીબા વાઘેલા
જનરલ મેનેજર (વહીવ્ટ) 

૫૭૫૮૦ ૯૯૨૫૦૨૭૩૨૩ ૯૫, સોમચવલા-૨ સાઉથ બોપલ, 
અમદાવાદgmadmin-gudm@gujarat.gov.in

શ્ી પારસ. કે. સંઘવી
મયુખય ઇજનેર અને જનરલ મેનેજર  
(્ટેક ્ચનકલ) 

૫૭૫૭૯ ૯૮૨૫૦૬૮૨૧૪ પલો્ટ નં. ૧૦૧૦/૧, 
સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગરgmtech-gudm@gujarat.gov.in

શ્ી વી. સી. પટેલ
નાયબ જનરલ મેનેજર (્ટેક ્ચનકલ)

૫૭૫૭૬ ૯૮૨૫૩૫૬૭૨૨ ૫, સમથ્ટ પાક્ક, ગ્રીડ રોડ, કબીલપોર, 
નવસારી-૩૯૬૪૨૪rbmehta1904@gmail.com

શ્ી એન. જે. ગોચહલ 
ચનયામક (નાણાં)

૫૭૫૭૮ ૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦ ડી-૩૦૭, ચનલકંઠ પાક્ક સોસાય્ટી, 
સેન્ટ લોયલા સકકૂલ પાસે, મેમનગર, 
અમદાવાદgohel28@yahoo.co.in

શ્ી બી. રી. જારેજા
ચહસાબી અચધકારી

૫૭૫૭૪ ૯૮૭૯૮૧૫૨૫૧ ગામ-બારા, તાલયુકો-નચલયા, 
ચજલ્ો-ક્છ, ચપન-૩૭૦૬૬૦baldevjadeja19@gmail.com

શ્ી પ્રેમલ કલસારા 
મદદની્શ ઇજનેર (ચસચવલ) ્ટીમ લીડર 
(AMRUT & SCM) (્ટેક ્ચનકલ) 

૫૭૫૭૭ ૯૭૧૪૦૦૯૫૦૧ બી-૨૭, ચક્ષના-૩ બંગલોઝ, 
ગવમવેન્ટ એંજીચનયરીંગ કૉલેજની 
સામે, મો્ટેરા, અમદાવાદamrut.gudm@gmail.com

ગુજરાિ શહેરી ચવકાસ કંપની
બલલૉક નંબર-૬/૫, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

શ્ી રાજકુમાર બેચનવાલ, IAS
મેનેચજંગ રડરેક્ટર (Ex-Offico)

૪૬૧૨૬ ૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯ ફલે્ટ નં. ૯૦૧, સમપ્ટણ ્ટાવર, ‘ઈ-
૨’ કે્ટેગરી, સરકારી કૉલોની, ગયુજરાત 
કૉલેજ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

md@gudcltd.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એલ. આર. રામોર
વાઇસ રિેચસડેન્ટ (સીએ) (ઈ.િા.)

૪૧૮૬૫ ૯૮૨૫૪૩૯૪૪૮ પલો્ટ નં. ૪૧૩/૧, સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર

vpp@gudcltd.com

શ્ી પી કે. સંઘવી
વાઈસ રિેસીડેન્ટ (રિો.) (ઈ.િા.)

૪૧૮૬૫ ૯૮૭૯૫૫૪૮૫૭ પલો્ટ નં. ૧૦૧૦/૧, સેક્ટર-૨/ડી, 
ગાંધીનગર

gmtech-gudm@gujarat.gov.in

શ્ી જી. એ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (ચસચવલ)

૪૧૮૬૫ ૯૮૨૫૩૬૬૪૨૮૮ બલૉક નં. જી-૨૮૩/૧, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી એન. જે. ગોચહલ 
મયુખય નાણાંકીય અચધકારી (ઈ.િા.)

૪૧૮૬૫ ૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦ ૨૫૪/૪, ગ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર-૩૮૦૦૧૯cfo@gudctld.com

ગુજરાિ હાઉચસંગ બોરડા
હાઉચસંગ કચમશનરશ્ીની કિેરી, પ્રગચિનગર, નવા વારજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

શ્ી લોિન સેહરા, IAS
હાઉચસંગ કચમ્શનર

૨૭૪૪૭૦૦૨ 
૨૭૪૪૭૦૧૬

૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨ આઈ.એ.એસ. /આઈ.પી.એસ કવા્ટ્ટસ 
બલૉક, ૪૦૨, સમપ્ટણ ફલેટસ, 
ગયુલબાઈ ્ટેકરા, અમદાવાદsec-hn-urban@gujarat.gov.in

શ્ી એ. કે. પટેલ
મયુખય ઇજનેર

૨૭૪૪૭૦૦૬ 
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૮૭૯૫૩૬૫૧૫ ઈ-૨૦૧, સમપ્ટણ ફલેટસ, ગયુલબાઈ 
્ટેકરા, અમદાવાદ

pbranch.abd@gmail.com

શ્ીમિી કે. એસ. યાચઞિક
ખાસ ફરજ પરના અચધકારી 
(સલમ ચક્યરનસ સેલ) અને નાયબ 
કચમ્શનર (વહીવ્ટ) (ઈ.િા.)

૨૭૪૪૭૦૧૦
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૫ ૧૬, સંગઠન સોસાય્ટી, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

dhcghb1@gmail.com

શ્ી આર. એમ. વોરા
નાણાકીય સલાહકાર અને મયુખય ચહસાબી 
અચધકારી

૨૭૪૪૭૦૧૩
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૪૨૬૩૧૭૫૯૪ ૧૬-એ, બંસીધર એપા્ટ્ટમેન્ટ-૨, 
દચક્ષણી સોસાય્ટી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮

શ્ી બી. એન. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર-(૧)

૨૭૪૪૭૦૦૭
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૩ એિ/૮૦૩, સરદાર પ્ટેલ 
નગર, ્શાસત્ીનગર, નારણપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩bnpatel207@gmail.com

શ્ી એિ. વી. ઝરદફયા
અધીક્ષક ઇજનેર-(૨) અને મદદની્શ 
આયયુક્ત (ર્વય) 

૨૭૪૪૭૦૦૮
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૯ આર-૩, ્શરણમ-૭, િંદન પા્ટટી પલો્ટ 
સામે, જોધપયુર, સે્ટેલાઈ્ટ, અમદાવાદ

se2.ghb@gmail.com

શ્ી એસ. એમ. મહેિા
વહીવ્ટી અચધકારી

૨૭૪૪૭૦૦૦
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૦૯૯૯૯૬૫૬૦ ૧૨૧, પારકુંજ સોસાય્ટી, ઉચમયા 
ચવજય, સે્ટેલાઈ્ટ રોડ, અમદાવાદ

admoghb@gmail.com
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મહાનગરપાચલકાઓ
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું
શ્ી મુકેશ કુમાર, IAS
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, અમદાવાદ 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૨૫૩૫૨૮૨૮ 
૨૭૫૫૧૧૨૨
(ઉસમાનપયુરા)

૨૬૪૬૧૧૭૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૦

રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
લો ગાડ્ટન, એલીસચરિજ, અમદાવાદ

શ્ી બંછાચનચધ પાની, IAS 
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, સયુરત રયયુચનચસપલ 
કૉપગોરે્શન

૦૨૬૧-૨૪૨૨૨૪૪ ૦૨૬૧-૨૨૫૮૩૯૩
૯૭૨૪૩૪૫૦૦૦

રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
અંચબકા ચનકેતન મંરદરની બાજયુમાં, 
અઠવા લાઈન, સયુરત

શ્ી સવરુપ પી., IAS 
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, વડોદરા 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૦૨૬૫-૨૪૩૩૩૪૪ ૦૨૬૫-૨૭૮૫૭૦૦ રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
કમા્ટી બાગ, ગે્ટ નં. ૩, ફતેહગંજ, 
વડોદરા

શ્ી ઉદદિ અગ્રવાલ, IAS
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, રાજકો્ટ 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૦૨૮૧-૨૨૨૪૧૩૩ ૦૨૮૧-૨૪૮૩૮૭૫
૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧

રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
૧૨, રામકૃષણનગર, રાજકો્ટ

શ્ી એમ. એ. ગાંધી, IAS
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, ભાવનગર 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૦૨૭૮-૨૫૧૦૫૩૨ ૦૨૭૮-૨૫૧૮૧૪૧
૯૯૭૮૪૦૩૦૦૦

રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
બલાઈનડ સકકૂલની સામે, ભાવનગર

શ્ી એસ. એ. પટેલ, IAS
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, ર્મનગર 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૦૨૮૮-૨૫૫૨૩૨૧ ૦૨૮૮-૨૫૫૨૩૭૨
૯૩૨૭૩૭૨૧૭૯

રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
પાક્ક કૉલોની, રાંનિેસ્ટર હાઉસ, 
ર્મનગર

શ્ી િુષાર સુમેરા, IAS
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, જયુનાગઢ 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૦૨૮૫-૨૬૫૦૪૫૦ ૦૨૮૫-૨૬૫૨૯૮૮
૯૯૭૮૪૦૦૫૦૧

રયયુચનચસપલ કચમ્શનરશ્ીનો બંગલો, 
ચબલખા રોડ, જયુનાગઢ

રાડા. રિનકંવર એિ. 
ગઢવીિારિ, IAS
રયયુચનચસપલ કચમ્શનર, ગાંધીનગર 
રયયુચનચસપલ કૉપગોરે્શન

૫૩૬૦૯ ૬૦૮૦૦
૯૯૭૮૪૪૫૧૩૫

૨૮૮/૩, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

ગુજરાિ અબડાન લાઈવલીહૂર ચમશન
પ્ર્મ માળ, જમિી બાજુ, જી.એમ.એફ.બી. ચબચલરંગ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્ી હષડાવધડાન સી. મોદી, IAS
ચમ્શન ડાઇરેક્ટર

૨૯૭૫૦૨૮૩ ૮૯૮૦૩૬૬૯૯૯ ગયુજરાત અબ્ટન લાઈવલીહૂડ ચમ્શન, 
જી.એમ.એફ.બી. ચબચલડંગ, ચનગમ 
ચવસતાર, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગરdydir-gulm-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી હરેશ બ્રહ્મભટ્ટ 
ડેપયયુ્ટી ચમ્શન ડાઇરેક્ટર

૨૯૭૫૦૨૮૩ ૯૯૭૮૪૦૫૮૭૮ ગયુજરાત અબ્ટન લાઈવલીહૂડ ચમ્શન, 
જી.એમ.એફ.બી. ચબચલડંગ, ચનગમ 
ચવસતાર, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગરdydir-gulm-gnr@gujarat.gov.in
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રાજય અચનિ ચનવારિ સેવાઓની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૩/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એફ. એફ. દસિૂર 
ચનયામક

- ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૮ ચનયામક, રાજય અચગ્ ચનવારણ 
સેવાઓ, બલૉક નં. ૧૩, 
ત્ીજો માળ, 
ડા્ટ. જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાંધીનગર

dir-sfps-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. પી. પંડ્ા 
નાયબ ચનયામક

- ૯૮૭૯૬૧૧૨૮૦ ચનયામક, રાજય અચગ્ ચનવારણ 
સેવાઓ, બલૉક નં. ૧૩, 
ત્ીજો માળ, 
ડા્ટ. જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાંધીનગર

શ્ી વી. એન. સોલંકી 
રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસર, વડોદરા

- ૯૪૨૭૦૧૮૬૬૩ રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસ, 
સ્ટે્ટ ફાયર રિીવેન્શન સચવ્ટચસસ, 
વયુડા ભવન, િોથો માળ,
વયુડા સક્કલપાસે, વીઆઈપી રોડ, 
કારેલી બાગ પાસે, 
વડોદરાrfo-sfps-vadodara@gujarat.gov.in

શ્ી આઈ. વી. ખેર 
રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસર, ગાંધીધામ

- ૯૮૭૯૫૧૫૯૬૬ રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસ, 
સ્ટે્ટ ફાયર રિીવેન્શન સચવ્ટચસસ, 
ઇમરજનસી રરસપોનસ સેન્ટર, 
વોડ્ટ નં. ૬/બી, રાજવી રેલવે ફા્ટક 
પાસે, એરપો્ટ્ટ રોડ, ગાંધીધામrfo-sfps-gandhidham@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એન. ખાદરયા 
રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસર, રાજકો્ટ

- ૯૩૨૭૦૩૮૭૫૮ રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસ, સ્ટે્ટ 
ફાયર રિીવેં્શન સચવ્ટચસસ, ઇમરજનસી 
રીસપોનસ સેન્ટર, રાજકો્ટrfo-sfps-rajkot@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. આર. મોઢ
રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસર, ગાંધીનગર

- ૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨ રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસ,સ્ટે્ટ ફાયર 
રિીવેં્શન સચવ્ટચસસ, ચજલ્ા પંિાયત 
ની બાજયુમાં, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

rfo-sfps-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એસ. માખીજાની
રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસર, સયુરત

- ૯૭૨૪૩૪૫૫૧૦ રરજીયોનલ ફાયર ઓરફસ, સ્ટે્ટ ફાયર 
રિીવેં્શન સચવ્ટચસસ, સયુરત ્શહેરી 
ચવકાસ સતિામંડળની કિેરી, 
સયુડા ભવન, કલેક્ટર કિેરી પાસે, 
બહયુમાળી ભવન પાછળ, 
સયુરતrfo-sfps-surat@gujarat,gov.in
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કચમશનર મયુચનચસપાચલટી એરચમચનસરિેશન કિેરી
બલલૉક નંબર-૧/૪, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રાજકુમાર બેચનવાલ, IAS
કચમ્શનર

૪૬૧૨૬ ૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯ ફલે્ટ નં. ૯૦૧, સમપ્ટણ ્ટાવર, ‘ઈ-
૨’ કે્ટેગરી, સરકારી કૉલોની, ગયુજરાત 
કૉલેજ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

md@gudcltd.com

શ્ી રી. એમ. પ્રજાપચિ
રહસય સચિવ

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૧ ૯૮૨૫૭૬૫૬૫૭ ૧૭, ચનચમ્ટત રેચસડેનસી, મો્ટેરા, 
સાબરમતી, અમદાવાદ

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

શ્ી એલ. આર. રામોર
નાયબ કચમ્શનર (રિોજક્ટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૪ ૯૮૨૫૪૩૯૩૪૮ પલો્ટ નં.  ૪૧૩/૧, સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. એમ. પટેલ
નાયબ કચમ્શનર (વહીવ્ટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૪ ૯૮૨૫૮૪૧૯૮૭ ૨૮૧/૬, જી ્ટાઈપ, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ભારિીબા વાઘેલા
નાયબ ચનયામક (વહીવ્ટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૬ ૯૯૨૫૦૨૭૩૨૩ ૯૫, સોમચવલા-૨, ગાલા જીમખાના 
રોડ, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ

શ્ી મમિા આર. પ્રજાપચિ
નાયબ ચનયામક (રિોજેક્ટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૫ ૯૦૯૯૦૫૮૨૩૦ પલો્ટ નં.  ૧૧૧/૧, રક્શાન નગર 
સેક્ટર- ૨૬, ગાંધીનગર

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

શ્ી કનુભાઈ એમ. પટેલ
મદદચન્શ ચનયામક

૫૬૩૦૨ ૮૧૬૦૮૬૮૪૭૫ એ-૨૦૨, સંપત રિાઈમ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

શ્ી રચવકાંિ પટેલ
મામલતદાર

૫૬૩૦૨ ૯૪૨૬૩૫૦૬૭૭ માધવબાગ સોસાય્ટી, ચનણ્ટયનગર, 
ગોતા, અમદાવાદ ચસ્ટી, અમદાવાદ

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

શ્ીમિી રૂપલ જે. ખેિીયા
મામલતદાર

૫૬૩૦૨ ૯૫૮૬૫૧૪૮૪૪ ચનચવ્ટકલપ, ૧૬૦૪૧, સેક્ટર-૨/સી, 
ગાંધીનગર

commi-muni-admin@gujarat.gov.in
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બલલૉક નંબર-૫/૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી અંજુ શમાડા, IAS
અગ્ર સચિવ (ચ્શક્ષણ)

૫૧૩૦૬ 
૫૧૩૦૮ 

 ૯૯૭૮૪૦૫૬૦૦ 
૫૪૬૯૭ (ફે.)

બંગલા નં. કે-૧૧, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

secedu-he@gujarat.gov.in
secedu@gujarat.gov.in

           -
અગ્ર સચિવ (ચ્શક્ષણ)ના અંગત મદદની્શ

૫૧૩૦૬
૫૧૩૦૮

- -

-

રાડા. ચવનોદ આર. રાવ, IAS
સચિવ (રિાથચમક અને માધયચમક ચ્શક્ષણ)

૫૧૩૦૧ 
૫૧૩૦૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૨૯૫૯ ક-૧૯, સેક્ટર-૨૦, 
ગાંધીનગર

secedu-pri@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એન. પટેલ
સચિવ (રિાથચમક અને માધયચમક ચ્શક્ષણ)
ના અંગત મદદની્શ

૫૧૩૦૩ ૯૯૦૯૯૭૧૬૨૭     બલૉક નં. ૬૩/૪, િ- ્ટાઈપ,     
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર 

secedu-pri@gujarat.gov.in

સુશ્ી મનીષાબહેન જયસવાલ 
સચિવ (રિાથચમક અને માધયચમક ચ્શક્ષણ)
ના અંગત મદદની્શ

૫૮૭૫૬ ૯૯૦૪૬૧૭૭૦૫ પલો્ટ નં. ૪૫૬/૨, સેક્ટર-૪/બી 
ગાંધીનગર

secedu-pri@gujarat.gov.in  

શ્ી બી. પી. િૌહાિ, IAS 
સંયયુકત સચિવ (માધયચમક ચ્શક્ષણ)

૫૧૩૩૧ ૯૪૨૯૩૭૦૭૪૫         ૧૧, પારરર્ત હોરસ, 
અચનદે્શ બંગલા પાછળ, 
સરગાસણ િોકડી પાસે, 
ગાંધીનગર

js-sec-edu@gujarat.gov.in

શ્ી જીિ શાહ
સંયયુકત સચિવ (માધયચમક ચ્શક્ષણ)ના 
અંગત મદદની્શ 

૫૧૩૩૧ ૮૧૫૪૦૪૦૯૩૬ ડી/૯, મહાતમા પાક્ક ફલે્ટ, નયયુ વાડજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

js-sec-edu@gujarat.gov.in

શ્ી રોનક એમ. મહેિા
નાયબ સચિવ (ઉચ્ચ ચ્શક્ષણ) 

૫૧૩૩૩ ૯૯૭૮૪૨૭૮૭૯           પલો્ટ નં. ૧૧૨/૧, સેક્ટર-ર/એ, 
ગાંધીનગરdshedu@gujarat.gov.in

શ્ી ચહમાંશુ ભચતિભાઈ પ્રજાપચિ
નાયબ સચિવ (ઉચ્ચ ચ્શક્ષણ) ના અંગત 
મદદની્શ 

૫૧૩૨૩
૫૪૭૫૯ 

૬૩૫૬૫૮૯૬૮૯         ૬૧/૨, ઘ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગર

dshedu@gujarat.gov.in

શ્ી મનોજ વાઘ
નાયબ સચિવ (્ટેક ્ચનકલ ચ્શક્ષણ)

૫૧૩૩૩ ૯૭૨૩૭૬૧૦૮૧ બલૉક નં. ૧૮૭/૪, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગરds-tech-edu@gujarat.gov.in

શ્ીમિી ચમનાક્ીબહેન શ્ીમાળી
નાયબ સચિવ (્ટેક ્ચનકલ ચ્શક્ષણ)ના 
અંગત મદદની્શ

૫૧૩૩૩ ૯૭૨૩૭૬૧૦૮૧ પલો્ટ નં. ૧૩૯૭/૨, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગર

ds-tech-edu@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ઈન્દ્રવદનચસંહ ચહંમિચસંહ
નાયબ સચિવ (્ટેક ્ચનકલ ચ્શક્ષણ)ના 
અંગત મદદની્શ     

૫૧૩૩૩ ૯૬૦૧૧૬૨૨૮૬ મયુ. પો. કાંસા, તા. ચવસનગર, 
ચજ. મહેસાણા-૩૮૪૩૧૫

ds-tech-edu@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એસ. ચમસિ
નાયબ સચિવ (રિાથચમક ચ્શક્ષણ)     

૫૭૦૯૬ ૯૯૭૮૪૦૬૩૯૧ પલો્ટ નં. ૫૯૭/ર, સેક્ટર-૪-સી, 
ગાંધીનગરds-pri-edu@gujarat.gov.in

શ્ી રોચહિ ચસસારા 
નાયબ સચિવ (રિાથચમક ચ્શક્ષણ)ના                      
અંગત મદદની્શ 

૫૭૦૯૬ 
૫૧૩૧૧    

૯૯૭૯૧૩૭૩૭૨ બલૉક-૧૭, િ-્ટાઈપ, મેઈન 
્શોચપંગ સેન્ટરની સામે, સેક્ટર-૨૧, 
ગાંધીનગરds-pri-edu@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. સી. પટેલ
નાયબ સચિવ (અચપલ)                  

૫૧૩૧૫ ૯૮૨૫૩૫૪૫૮૪ ૧૩૪૩/૨, સેક્ટર-૭/ડી, ગાંધીનગર
ds-apeal-edu@gujarat.gov.in

શ્ીમિી મૌચલકા શાહ
નાયબ સચિવ (સેવા/તપાસ/મહેકમ/બજે્ટ)    

૫૪૮૧૬
૫૧૩૧૯

૬૩૫૭૧૪૯૮૦૪ સી-૧, પાશ્વ્ટનાથ હેચબ્ટે્ટ, પ્ટેલ 
સોસાય્ટી, ગયુલબાઈ ્ટેકરા, પંિવ્ટી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ds-inq-edu@gujarat.gov.in

ds-budget-edu@gujarat.gov.in

સુશ્ી શાચહન દફરોજભાઈ મનસૂરી
નાયબ સચિવ (સેવા/તપાસ/મહેકમ/બજે્ટ) 
ના અંગત મદદની્શ

૫૧૩૧૯ ૭૬૦૦૬૪૩૬૬૩ ૨૦૩, બલૉક-બી, આંગન રેસીડેનસી, 
ભૂચપપાક્કની નજીક, નયયુ વાવોલ, 
ગાંધીનગરds-inq-edu@gujarat.gov.in

ds-budget-edu@gujarat.gov.in

શ્ી કલપેશ ભટ્ટ
નાયબ સચિવ (સંકલન/રોસ્ટર)

૫૧૩૨૮
૫૮૪૭૨

૯૯૭૮૪૦૬૩૦૯ ૨૮૬, ગ-૧ ્ટાઈપ, સેક્ટર ૧૯, 
ગાંધીનગર

ds-coord-edu@gujarat.gov.in

સુશ્ી માધુરી આર. સનંસે
નાયબ સચિવશ્ી (સંકલન)ના અંગત 
મદદની્શ

૫૧૩૨૮ ૮૧૪૦૩૩૨૦૩૬ પલો્ટ નં. ૯૫૨, સેક્ટર-૧૩/બી, 
ગાંધીનગર

ds-coord-edu@gujarat.gov.in

શ્ી બી. પી. મેનપરા
ઉપસચિવ (્ટે.ચ્શ.) ઘ, સ

૫૧૩૨૭ ૬૩૫૧૭૨૧૯૮૯ બલૉક નં. ૧૮૭/૧, સેક્ટર નં. ૧૯, 
ગાંધીનગરus-tech-edu@gujarat.gov.in

શ્ી બી. પી. મેનપરા
ઉપસચિવ (સેવા/મહેકમ) (ઈ.િા.)

૫૧૩૨૭ ૬૩૫૧૭૨૧૯૮૯ બલૉક નં. ૧૮૭/૧, સેક્ટર નં. ૧૯, 
ગાંધીનગરus-tech-edu@gujarat.gov.in

શ્ી સુબોધ રી. જોષી
ઉપસચિવ 
(રિાથચમક ચ્શક્ષણ/ મ.ભ.યો/રોકડ) 

૫૪૭૫૫ ૯૯૦૪૨૫૧૧૧૦ પલો્ટ નં. ૨૪, મેઘધનયુષય સોસાય્ટી, 
ધોળેશ્વર રોડ, સવાચમનારાયણ ધામ 
પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગરus-pri-edu@gujarat.gov.in

શ્ી બી. વી. રાઠવા
ઉપસચિવ (સંકલન/રચજસટ્ી) 

  ૫૧૩૩૪ ૯૪૨૭૩૦૪૨૪૫ પલો્ટ નં. ૧૦૨૯/૨, સેક્ટર-૧૩/સી, 
ગાંધીનગરus-coord-edu@gujarat.gov.in              

શ્ી બી. વી. રાઠવા
ઉપસચિવ (રોસ્ટર/રિા. ચ્શ./લીગલ સેલ) 
(ઈ.િા.)

  ૫૧૩૩૪ ૯૪૨૭૩૦૪૨૪૫ પલો્ટ નં. ૧૦૨૯/૨, સેક્ટર-૧૩/સી, 
ગાંધીનગર

us-coord-edu@gujarat.gov.in              

શ્ી ટી. એસ. પટેલ
ઉપસચિવ (માધયચમક ચ્શક્ષણ)     

 ૫૧૩૫૮ ૯૯૭૪૪૯૦૩૧૯         ૨૬, ્શચક્ત ્ટેનામેન્ટ, ઘા્ટલોરડયા, 
અમદાવાદus-sec-edu@gujarat.gov.in
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ચવભાગની શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

ક (રિાથચમક ચ્શક્ષણ) શ્ી ડી. યયુ. નાઈ ૫૧૩૪૩
ક.૧ શ્ી રદપક. એસ. પ્ટેલ ૫૮૫૪૯
ખ (ઉચ્ચ ચ્શક્ષણ કૉલેજ) શ્ી હારદ્ટક વી. ભીલ ૫૧૩૪૪
ખ.૧ (યયુચન.એક્ટ/કૉલેજ) શ્ી જયે્શ હસમયુખલાલ બેલાણી ૫૧૩૪૫
ખ.૨ શ્ી પી. ડી. પ્ટેલ -
ગ (માધયચમક) શ્ી એસ. વી. ગઢવી ૫૧૩૪૦
ગ.૧ (ઉચ્ચતિર માધયચમક) શ્ી બી. જી. ગોચહલ ૫૧૩૪૧
ગ.૨ શ્ી વી. એમ. પ્ટેલ ૫૧૩૪૦
ઘ (તાંચત્ક ચ્શક્ષણ-સરકારી) શ્ીમતી સી. એસ. પ્ટેલ ૫૧૩૪૨
િ (નગર/ખાનગી રિાથચમક) શ્ીમતી ડી. એિ. પરમાર ૫૧૩૩૬
છ (મા.ચ્શ. બોડ્ટ) શ્ી બી. એસ. પ્ટેલ ૫૧૩૩૭
FRC શ્ી જચતન જે. રણોદરા ૫૧૩૩૭
ન (જીસીઆર્ટી/એસએસએ) શ્ીમતી પી. એમ. પ્ટેલ ૫૧૩૪૭
ફ (મહેકમ) શ્ી અચવના્શ ર્ની ૫૧૩૩૯
ર (રોસ્ટર/મ.ભો.યોજના) શ્ી અભેચસંહ િરૌહાણ ૫૧૩૫૧
લ (ડીઈઓ મહેકમ) શ્ી હરીચસંહ ખાનજી સોઢા ૫૧૩૪૬
વ (બજે્ટ) શ્ી ભગવતચસંહ જેસંગભાઇ ગોહીલ ૫૧૩૫૩
વ.૧ (ઓરડ્ટ પારા) શ્ી એમ. જે. મહેતા ૫૧૩૫૪
વ.૨ (સંકલન) શ્ી એસ. કે. ્શાહ ૫૧૩૫૫
સ (તાંચત્ક ચ્શક્ષણ-ખાનગી) શ્ી જે. જી. દોરઢયા ૫૧૩૫૨
ઇ (તપાસ) શ્ી કે. આર. પ્ટેલ ૫૧૩૫૨
ઈ.૧ (ઉ. અને ્ટે. ની તપાસ) શ્ી ચિરાગ એસ. પ્ટેલ ૫૦૮૪૮
અપીલ શ્ી કે. બી. પ્ટણી ૫૧૩૩૫
રોકડ શ્ી ચજગર પરમાર ૫૧૩૫૬
સ્ટોર શ્ી જે. એન. ્શમા્ટ ૫૧૩૫૭
રચજસટ્ી શ્ી આર. બી. ચબહોલા ૫૨૦૧૪

કોરયયુ્ટર સેલ શ્ીમતી સી. એસ. પ્ટેલ શ્ી રાજે્શભાઈ મેવાડા
(ચસસ્ટમ મેનેજર જીઆઇએલ)

૫૧૮૨૬
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ઉચ્ચ ચશક્િ કચમશનરશ્ીની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧ર/ર, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એમ. નાગરાજન, IAS
કચમ્શનર

૫૪૦૦૦
૫૨૨૪૦(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૧૯૩૬ -

commi-highedu@gujarat.gov.in

શ્ી એન. એન. માધુ 
અચધક કચમ્શનર

૫૩૯૯૧ ૭૬૦૦૧૫૦૦૮૦ -
narayan.madhu08@gmail.com

શ્ી એમ. જી. ભટૃ 
સંયયુક્ત ચ્શક્ષણ ચનયામક

પ૩૯૯ર ૯૪ર૬૭૩૭રર૧ -
jdche2018@gmail.com

શ્ી આર. જે. માછી
નાયબ ચનયામક

૫૩૯૯૩ ૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧ -
che.mahekam@gmail.com
che.nssgujarat@gmail.com

શ્ી બી. કે. પટેલ
નાયબ ચનયામક

૫૩૯૯૪ ૯૪૨૬૨૮૩૨૫૩ -
che.university@gmail.com

શ્ી બી. એમ. ચનનામા
નાયબ ચનયામક

૫૩૯૯૫ ૯૭૨૭૭૦૭૪૮૮ -
che.pension18@gmail.com

શ્ી કે. એન. પટેલ
નાયબ ચનયામક  
(ચહસાબી અચધકારી ડીપી) 

૫૩૯૯૭ ૯૪૨૭૬૨૦૮૦૬ -

ao.dp.che@gmail.com

શ્ી એિ. કે. જારેજા
ચહસાબી અચધકારી

૫૧૭૨૨ ૯૬૩૮૪૪પ૮૮૧ -
ao.general.che@gmail.com

રાડા. બી. જી. પટેલ
શ્ેયાન અધીક્ષક

- ૯૪૨૯૦૨૩૨૦૩ -
che.pension18@gmail.com

કુ. પી. આર. પંડ્ા
શ્ેયાન અધીક્ષક

- ૯૪ર૭પ ૧૯૯૯૯ -
ppalchhln@gmail.com

સુશ્ી મીિલબેન આિાયડા
શ્ેયાન અધીક્ષક

૫૪૦૨૨ ૯૮ર૪૭ ૯૪૧૦ર -
scholarshipche10@gmail.com

શ્ી પ્રશાંિ જે. મહેિા
શ્ેયાન અધીક્ષક

- ૯૪૨૮૧૯૦૨૪૧ -

શ્ી રજચનકાન્િ બી. પટેલ
શ્ેયાન અધીક્ષક

૫૩૯૯૯ ૯૯૭૯૪૦૨૯૪૯ -
kvt.che@gmail.com

શ્ી હસમુખભાઇ જે. પટેલ
શ્ેયાન અધીક્ષક

- ૯૪ર૬૮ ૪રપ૦૧ -
osditche@gmail.com

che.mahekam@gmail.com
શ્ી આર. આઈ. ગોસવામી
ચનયામકના રહસય સચિવ

૫૪૦૦૦ ૯૬૩૮૭૫૪૩૫૪ -
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કચમશનર શાળાઓની કિેરી
બલલૉક નંબર-૯/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી પી. ભાર્ી, IAS
ચનયામક (્શાળાઓ) 

53453 
53463

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫ બલૉક નં. ૩૯/૪, ખ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર 

dosgujarat@gmail.com
dir-cos-edu@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. જે. પટેલ
સંયયુકત ચ્શક્ષણ ચનયામક (૧૦+૨)

૫૪૦૧૬ ૯૪૨૫૯૬૯૨૬૦ ૪૬૧/૨, સેક્ટર-૨-બી, 
ગાંધીનગરss.umabranch@gmail.com

શ્ી એિ. એન. િાવરા
સંયયુકત ચ્શક્ષણ ચનયામક (માધયચમક)

૫૩૯૭૦ ૯૯૭૮૪૦૫૦૦૦ ૧૦, નેસ્ટ બંગલો, નમ્ટદા વસાહતની 
બાજયુમાં, રામદેવનગર, સે્ટેલાઇ્ટ,
અમદાવાદjdhsecondary@gmail.com

શ્ી એિ. સી. પટેલ
સંયયુકત ચનયામક (ચહસાબ)

૫૯૯૯૫ ૯૮૭૯૭૩૯૧૨૧ અનયુસથાન બંગલોઝ, જલારામ પરોઠા 
હાઉસના ખાંિામાં, 
સીમનસ હોચસપ્ટલ પાછળ,
સોલા સાયનસ ચસ્ટી રોડ, અમદાવાદjdact.edu@gmail.com

રાડા. બી. સી. સોલંકી
નાયબ ચ્શક્ષણ ચનયામક (૧૦+૨)

૫૦૪૯૯ ૯૯૦૯૯૭૧૦૮૧ સી-૨૦૧, સંગાથ એવનયયુ, 
ક-રોડ ગાંધીનગર ss.umabranch@gmail.com

શ્ી  મહેશ મહેિા 
નાયબ ચ્શક્ષણ ચનયામક (મહેકમ)

૫૮૫૯૩ ૯૪૨૯૫૧૭૮૫૩ પલો્ટ નં. ૧૨૬૧/૨, 
સેક્ટર-૫,એ, ગાંધીનગર

deputydirector13@gmail.com

રાડા. બી. સી. સોલંકી
નાયબ ચ્શક્ષણ ચનયામક (આંકડા) 
(ઈ.િા.)

૫૦૪૯૯ ૯૯૦૯૯૭૧૦૮૧ સી-૨૦૧, સંગાથ એવનયયુ, 
ક-રોડ,
ગાંધીનગરcos.itcell@gmail.com

શ્ી જે. જી. પંડ્ા
મદદની્શ ચનયામક(૧૦+૨)

૫૮૫૯૧ ૯૯૦૯૯૭૦૨૪૧ ૬૯, મણીરત્નમ રૉ.હાઉસ ચવભાગ-ર, 
વાસણા, અમદાવાદ

ss.umabranch@gmail.com

રાડા. રી. આર. દરજી
મદદની્શ ચનયામક (માધયચમક )

૫૪૦૧૪ ૯૯૨૫૫૨૫૫૩૮ ૩૮૦/૧, સેક્ટર-૩/બી, 
ગાંધીનગર 

jointdirectors@gmail.com

શ્ીમિી િરૂલત્તાબહેન પટેલ
મદદની્શ ચનયામક (મહેકમ)  

૫૭૯૮૯ ૯૯૧૩૮૭૧૬૨૧ ૨૯, ચક્ષના બંગલોઝ, 
લયુબી ઇલેકટ્ોચનકસ સામે, 
નાના ચિલોડા, અમદાવાદ officer5-mdms@gujarat.gov.in

કુ. એન. રી. મેહ
ચહસાબી અચધકારી

૫૪૦૫૪ ૭૫૬૭૫૭૬૦૨૩ રાધાનગર સોસાય્ટીની બાજયુમાં,
રામજી મંરદર સામે, ય્શ-૪ એપા્ટ્ટમેન્ટ 
પાછળ, ઘોડાસર, અમદાવાદjdact.edu@gmail.com
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કચમશનર મધયાહન ભોજન યોજનાની કિેરી, ગાંધીનગર                  
બલલૉક નંબર-૧૪/૨, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી પી. ભાર્ી, IAS
કચમ્શનર 

૫૩૪૫૦
૫૩૪૫૧

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫ બલૉક નં. ૩૯/૪, ખ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર 

commissionermdm@gmail.com

શ્ી કે. એન. િાવરા
સંયયુકત કચમ્શનર

૫૪૫૮૬ ૯૯૭૮૪૧૯૩૩ ૧૬૯, સૂય્ટનારાયણ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગરcommissionermdm@gmail.com

શ્ી આર. બી. ગઢવી
િી્ટની્શ અને મદદની્શ કચમ્શનર  

૫૩૪૮૮ ૭૮૭૮૧૮૩૩૯૮ ૭૧, કુલીન  ્ટેનામેન્ટ, 
વાસણા બેરેજ, વાસણા, અમદાવાદcommissionermdm@gmail.com

રાડા. એ. એમ. ઠક્કર
િી્ટની્શ  

૫૩૪૮૮ ૯૯૦૪૯૬૮૪૭૯ બી/૫૦૪, અરરહંતનગર કો.ઓપ.
હા.સો., સાબરમતી. અમદાવાદcommissionermdm@gmail.com

શ્ી ચમિેષ કે. બારોટ
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૩૪૫૬ ૯૫૩૭૫૫૫૭૬૭ ૨૫૦, નાનો બારો્ટવાસ, રાધાકૃષણ 
મંરદર, થલતેજ, અમદાવાદcommissionermdm@gmail.com

કુ. બીના એ. મકવાિા 
સં્શોધન અચધકારી 

૫૩૪૫૫ ૯૭૨૩૨૭૫૧૫૧ પલો્ટ નં. ૨૭૨/૨, િ-૨ની નજીક, 
સેક્ટર-૭(એ), 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭commissionermdm@gmail.com

ગુજરાિ માધયચમક અને ઉચ્ચિર માધયચમક ચશક્િ બોરડા
સેકટર-૧૦/બી, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

શ્ી એ. જે. શાહ, IAS 
અધયક્ષ

૫૩૮૧૭ - ૫૦૧, આશકા ફલોરા, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ, બોડકદેવ, 
ઝોનલ ઓરફસની બાજયુમાં, અમદાવાદajshahgseb@gmail.com

શ્ી રી. એસ. પટેલ 
સચિવ

૫૩૮૨૯ ૯૭૧૨૩૨૯૬૭૮ ૨૬૧-૧, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯ 
ગાંધીનગરdistribution@gsbstb.org

શ્ી એમ. એમ. પઠાિ 
ખા.ફ.અ.

- ૯૭૨૭૭૫૦૨૮૦ ૧૦૨, અલીફ ઝયુબૈર ફલેટસ, 
વાસણા રોડ, વડોદરા-૧૫

Arif_gas90@yahoo.co.in

શ્ી કે. એન. પટેલ
ચહસાબ ચનયંત્ક

૫૩૮૩૦ ૯૯૦૯૦૧૨૨૮૧ ૪૦, ચનંજરીપયુંજ સોસાય્ટી, 
રાણીપ, અમદાવાદcasgshseb@gmail.com

શ્ી બી. એન. રાજગોર 
સયયુંકત ચનયામક

૫૩૮૨૭ ૯૦૯૯૦૫૭૦૯૩ બલૉક-૨૫૮/૨ 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગરbnrajgor1969@gmail.com

શ્ી કે. બી. દોશી
ચહસાબી અચધકારી

૫૩૮૧૮ ૯૯૦૯૮૯૪૮૯૪ એમ/૧૨/આકાં્શા ફલેટસ, સોલા 
ઓવરચરિજ પાસે, ચવનાયક બંગલોઝની 
સામે ઘા્ટલોડીયા અમદાવાદKeyurbdoshi456@live.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

સુશ્ી અવનીબા મોરી
નાયબ ચનયામક (પરીક્ષા) 

૫૯૩૮૦ ૯૯૨૪૦૩૨૦૩૧ ૫૦૧, બલૉક-૧૧ સરકારી કવા્ટ્ટસ્ટ, 
સેક્ટર-૭, ગાંધીનગરavanimori@gmail.com

શ્ી જે. જી. પંરયા
નાયબ ચનયામક (પરીક્ષા) (ઈ.િા.)

૫૩૮૨૪ ૯૯૦૯૯૭૦૨૪૧ ૬૦૯, મણીરત્ન રો. હાઉસ 
ચવભાગ-૨, વાસણા, અમદાવાદjayeshpandya12@yahoo.com 

શ્ીમિી કે. પી. ચત્વેદી
મદદની્શ સચિવ 

૫૨૧૦૪ ૯૯૯૮૯૯૧૫૧૮ પલો્ટ નં. ૧૩૪/૧
સેક્ટર-૬/બી, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬kaminibhatt247@gmail.com

રાડા. બી. એસ. પટેલ 
મદદની્શ સચિવ 

૫૩૮૨૨ ૯૪૨૬૫૭૨૭૨૦ ૨૦, અવધરક્શોર સોસાય્ટી, રામિંદ્ર 
પાક્કની બાજયુમાં, ટ્ારફક સક્કલ પાસે, 
સયુભાિચરિજ, અમદાવાદ-૨૭bspatel4050@gmail.com

શ્ીમિી એસ. એન. પટેલ 
મદદની્શ સચિવ 

- ૯૯૦૯૯૨૯૭૦૫ ૬, શ્ીનાથ બંગલોઝ, 
ચવભાગ-૧, ગાંધીનગર હાઈવે, 
િાંદખેડા અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪snpatel21@gmail.com

શ્ી એ. રી. ખસચિયા
મદદની્શ સચિવ 

૫૩૮૨૩ ૯૯૦૯૯૩૦૭૨૨ ધોબી ઘા્ટ સામે, વાવોલ, 
ગાંધીનગરashokkhastia@gmail.com

શ્ી એન. કે. પટેલ
મદદની્શ સચિવ 

૫૩૮૩૨ ૯૯૦૯૯૨૯૭૭૬ ૬, શ્ીનાથ બંગલોઝ, 
ચવભાગ-૧, ગાંધીનગર હાઈવે, 
િાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪nkpatel.gseb@gmail.com 

શ્ી બી. એ. િૌધરી
મદદની્શ સચિવ 

- ૯૯૦૯૯૪૩૬૬૯ િરાડા, તા-માણસા, ચજ.-ગાંધીનગર 
bhikhabhaia@gmail.com

શ્ી ટી. કે. મહેિા
મદદની્શ સચિવ 

- ૭૩૫૯૩૭૩૦૯૯
૯૯૦૯૯૨૯૦૭૧

પી/૨૦૪, સવાગત એફોડ્ટ, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

tkmehta.ssc@gmail.com

રાડા. રી. એમ. કળસદરયા
મદદની્શ સચિવ 

- ૯૬૦૧૨૫૭૩૫૯ અચનદદે્શ બંગલોઝ, અે-૪૨
સરગાસણ ક્ોસ રોડ, ગાંધીનગરdrkalsariya21@gmail.com

કુ. આર. એ. પ્રજાપચિ 
મદદની્શ સચિવ 

- ૯૦૯૯૬૧૦૬૬૯
૯૦૯૯૬૭૩૫૨૨

એસ-૧, બલૉક નં. સી-૧, પા્ટ્ટ-૪, 
ચ્શવાલય એપા્ટ્ટમેન્ટ, વેજલપયુર, 
અમદાવાદ-૫૧Ripalprajapati199@gmail.com

ગુજરાિ રાજય શાળા પાઠ્યપુસિક મંરળ
સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

     -
કાય્ટવાહક રિમયુખ

22654 - -
president@gsbstb.org

શ્ીમિી પી. ભાર્ી, IAS
ચનયામક 

22536 9978408545 બંગલા નં. ૩૯, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગરdirector@gsbstb.org
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી વી. આર. ગોસાઈ
નાયબ ચનયામક 
(વહીવ્ટ અને ચવતરણ) (ઈ.િા.)

૨૨૪૭૦ ૯૮૨૫૭૫૧૧૭૩ એફ/૧૦૩, સાથ્ટક એરા, સરગાસણ, 
ગાંધીનગર

distribution@gsbstb.org

શ્ી એિ. એસ. લીમબાિીયા
નાયબ ચનયામક (ઉતપાદન)

૨૨૫૩૯ 9909987613 એ/૯, દેવચસ્ટી બંગલોઝ, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદ

lharesh@gsbstb.org

શ્ી એિ. પી. શાહ
નાયબ ચનયામક (્શૈક્ષચણક) (ઈ.િા.)

૨૨૬૮૫ ૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨ ૧૪/૧૬૬, ્શાંતી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વરદાન ્ટાવરની પાસે, 
્શાસત્ીનગર, અમદાવાદacademic@gsbstb.org

શ્ી એિ. પી. શાહ
કનટ્ોલર ઓફ એકાઉનટસ એનડ ઓરડ્ટ 
ઓરફસર

૨૨૪૫૬ ૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨ ૧૪/૧૬૬, ્શાંતી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વરદાન ્ટાવરની પાસે, 
્શાસત્ીનગર, 
અમદાવાદcaao@gsbstb.org

રાજય પરીક્ા બોરડા, ગાંધીનગર
સરકારી પુસિકાલય સામે, સેકટર-૨૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧.

શ્ી પી. એ. જલુ
અધયક્ષ

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૭૨૭૭૫૨૬૪૭ ઇ-૪૦૪, ચવંડિાઇમ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જીવનસાથી પા્ટટી પલો્ટ પાસે,  
એસ.પી.રીંગ રોડ, 
ભાડજ સક્કલ, 
અમદાવાદ

gseb21@gamil.com

શ્ી રી. આર. સરરવા
સચિવ

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૪૨૮૭૨૪૬૬૬ બલૉક નં. ૮૦, 
સવગોદય સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૩૦, 
ગાંધીનગરgseb21@gamil.com

શ્ી રી. બી. પંડ્ા
મદદની્શ સચિવ

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૯૭૪૯૦૧૩૪૧ એ-૬૦૩, વૈદેહી એલીગનસ, 
સાથ્ટક સફલની સામે, ક-રોડ, 
વાવોલ, 
ગાંધીનગરgseb21@gamil.com

શ્ી પી. પી. િૌહાિ
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૭૨૪૫૨૬૨૭૪ પલો્ટ નં. ૫૪૭/૨,
રક્શાનનગર, સેક્ટર-૨૬, 
ગાંધીનગરacademic@gsbstb.org

શ્ી એસ. એન. રાવિ
કિેરી અધીક્ષક

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૪૨૬૫૨૫૦૭૯ સી-૧૮, અ્શોકનગર સોસાય્ટી, 
જોધપયુર ્ટેકરા, 
સે્ટેલાઇ્ટ, 
અમદાવાદcaao@gsbstb.org
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ટેક્ ચનકલ ચશક્િ કચમશનરશ્ીની કિેરી 
બલલૉક નંબર-૨/૬, કમડાયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી જી. ટી. પંડ્ા, IAS
ચનયામક

૫૩૫૪૬ ૯૯૭૮૪૦૧૨૯૫ સવાગત રેઈનફોરેસ્ટ-૪, 
બી-૧૦૩, સરગાસણ િોકડી, 
ખ રોડ, ગાંધીનગર  dire-dte@gujarat.gov.in

શ્ી અજુડાનચસંહ બી. રાઠોર
સંયયુકત ચનયામક 

૫૩૫૪૩ - ૨, મહાલક્મી બંગલોઝ, 
ભા્ટ, ગાંધીનગર

jd-procurement-dte@gujarat.gov.in

શ્ી પી. આર. દવે
સંયયુકત ચનયામક

૫૩૫૩૮ ૯૯૦૯૯૮૦૦૧૫ ૧૩, પંિામૃત, ‘અથ્ટ’, 
ઔડા વો્ટર ્ટેંક તળાવ, 
સાયનસ ચસ્ટી રોડ, 
સોલા, અમદાવાદ   jd-academic-dte@gujarat.gov.in

શ્ી સચિન પી. પરીખ
સંયયુકત ચનયામક

૫૩૫૪૧ ૯૯૨૫૬૧૧૫૨૫ એફ/૯૦૪, મેપલ ટ્ી ગાડ્ટન હાઉસ, 
સયુરધારા સક્કલની નજીક, 
સાલ હોચસપ. રોડ, 
અમદાવાદ   jd-esta-dte@gujarat.gov.in

રાડા. પી. જે. ગુદાલીયા
(OSD)

- ૯૪૨૭૧૦૯૯૯૧ બી-૨૦૩, ્શીવમ રેસીડેનસી, 
ગણે્શ મેરીડીયન પાછળ, 
એસ.જી.હાઈવે, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ pjgundaliya@gmail.com

શ્ી કે. એન. રાવલ 
નાયબ ચનયામક 

૫૭૬૬૩ ૯૦૯૯૯૩૬૫૩૨ બી-૨૨, મારૂતી નંદન વીલા, 
સયુવણ્ટવીલા પાસે, 
૧૦૦ ફકૂ્ટ રોડ,
નયયુ થલતેજ, 
અમદાવાદ    

dd-academic-dte@gujarat.gov.in

શ્ી કે. પી. મોદી
નાયબ ચનયામક 

૫૫૭૫૦ ૯૪૨૬૩૨૧૭૦૩ બી-૪૦૨, શ્ીનાથ હોરસ, 
અક્ષત હેવન સામે, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરdd-procurement-dte@gujarat.gov.in

રાડા. એ. સી. ધનેશ્વર 
નાયબ ચનયામક 

૫૩૫૪૪ ૯૮૨૪૪૩૪૦૧૧ ૧૨-રિમયુખ રેસીડેનસી, 
રાંદેસણ, ગાંધીનગર  dd-esta-dte@gujarat.gov.in

શ્ીમિી અચિડાિાબહેન આર. પટેલ 
ચહસાબી અચધકારી 

૫૩૫૪૫ ૯૪૨૭૩૦૬૪૧૬ ઈ-૧૦૨, મારૂચત મેગ્મ, 
રિમયુખ બંગલોઝની પાસે, 
મયું રાંદેસણ, 
તા:, ચજ. ગાંધીનગર   

account-officer-dte@gujarat.gov. in

શ્ી બી. જી. િૌધરી
વહીવ્ટી અચધકારી 

૫૩૨૨૫ ૯૮૭૯૩૪૩૪૩૫ એ-૪૦૨, સહજ સોલી્ટેર, 
વાસણા, અમદાવાદ  admin-officer-dte@gujarat.go v.in
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ગુજરાિ શૈક્ચિક સંસ્ા સેવા ચરિબયુનલ
પી.આર.રિેચનંગ કલૉલેજ કંમપાઉન્ર, રાયખંર બીઆરટીએસ બસ સટોપ સામે,

રાયખંર િાર રસિા, રાયખંર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧
 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. બી. દેસાઇ 
રિમયુખ 

૨૫૩૮૨૮૪૯ - ૧૦૦૪, પંિતીથ્ટ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જોધપયુર ક્ોસ રોડ, સે્ટેલાઇ્ટ,  
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in

શ્ી વી. પી. પટેલ 
મેરબર 

૨૫૩૮૩૨૭૧ - ૧, રિેચસડેન્ટ પાક્ક, આયના કોરપલેક્ષ 
પાસે, ઝાયડસ હોચસપ્ટલ રોડ, થલતેજ,                          
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૯gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in 

શ્ી રી. જે. ઝાલા 
રચજસટ્ાર

૨૫૩૩૦૮૭૮ ૯૮૨૫૫૮૨૮૧૯ ૧૧૭/૯૧૦, કલાપીનગર 
હાઉચસંગ કૉલોની, અસારવા,                         
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૬gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in

ચનયામક એન.સી.સી.ની કિેરી
કેમપ હનુમાન, કેન્ટન્મેન્ટ એદરયા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

મેજર જનરલ રોય જોસેફ
એરડ્શનલ ડાયરેક્ટર જનરલ

૨૨૮૬૮૦૨૮ ૯૯૭૮૪૦૬૯૫૭ આચમ્ટ કેન્ટોનમેન્ટ, ્શાહીબાગ 
અમદાવાદaddguj.ncc@gmail.com

ચબ્રગેદરયર આર. કે. મગોત્ા
ડેપયયુ્ટી ડાયરેક્ટર જનરલ 

૨૨૮૬૨૦૦૮ ૯૯૯૬૩૫૬૮૪૫ આચમ્ટ કેન્ટોનમેન્ટ, ્શાહીબાગ 
અમદાવાદddgguj.ncc@gmail.com

કનડાલ વી. શ્ીચનવાસ
એરડ્શનલ ડાયરેક્ટર 
(પી એનસ સી ્શાખા)

૨૨૮૬૨૩૦૮ ૯૪૨૨૦૫૨૫૬૬ આચમ્ટ કેન્ટોનમેન્ટ, ્શાહીબાગ 
અમદાવાદ

adcoordnccdteguj@gmail.com

કનડાલ પી. દામોદરન
એરડ્શનલ ડાયરેક્ટર (ટ્ેચનંગ ્શાખા)

૨૨૮૬૮૧૫૭ ૯૪૧૮૬૫૮૩૧૦ આચમ્ટ કેન્ટોનમેન્ટ, ્શાહીબાગ 
અમદાવાદjdtrgnccdteguj@gmail.com

લેફ કનડાલ વાય. એસ. િોમર 
એરડ્શનલ ડાયરેક્ટર (લોજીસ્ટીક ્શાખા) 

૨૨૮૬૮૦૭૯ ૯૭૯૭૬૮૦૧૨૩ આચમ્ટ કેન્ટોનમેન્ટ, ્શાહીબાગ 
અમદાવાદadadmnccdteguj@gmail.com

લેફ કનડાલ આર. કે. બહુગુિા
એરડ્શનલ ડાયરેક્ટર (પસ્ટ ્શાખા)

૨૨૮૬૭૯૩૪ ૭૭૪૨૭૯૦૮૧૨ આચમ્ટ કેન્ટોનમેન્ટ, ્શાહીબાગ 
અમદાવાદadpersnccdteguj@gmail.com

શ્ી સી. એિ. વી રાઉ
વહીવ્ટી અચધકારી (કેનદ્ર)

૨૨૮૬૮૦૭૯ ૭૫૬૭૨૩૬૪૨ ચહમાલયા ગ્રીન, રૂમ-૩૦૧, 
બી-બલૉક, નરોડા, અમદાવાદ

શ્ી જેકસન પી. એન્્રુ
ચહસાબી અચધકારી (કેનદ્ર)

૨૨૮૬૮૧૦૫ ૯૩૨૪૨૨૩૯૫૯ બી-૬, મહાવીર ફલેટસ, રિના 
હાઈસકકૂલ સામે, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ

acctsoffrnccdteguj@gmail.com

કુ. ચપ્રયંકા આર. બારોટ
ચહસાબી અચધકારી (રાજય) 

૨૨૮૬૮૦૦૮ ૮૪૬૦૪૧૭૧૯ એ-૧૨, અંજના સોસાય્ટી, ઇનડીયા 
કૉલોની, બાપયુનગર, અમદાવાદgujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in
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ગુજરાિ શાળા ચશક્િ પદરષદ સટેટ પ્રોજેકટ રાયરેકટરની કિેરી
સમગ્ર ચશક્ા, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી પી. ભાર્ી, IAS 
સ્ટે્ટ રિોજેક્ટ ડાયરેક્ટર 

૪૩૧૩૩ ૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫ બલૉક નં. ૩૯/૪, ખ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર spdssa@gmail.com

શ્ીમિી જયશ્ીબહેન દેવાંગન
એડી. સ્ટે્ટ રિોજેક્ટ ડાયરેક્ટર

૩૨૪૧૩ ૮૨૩૮૨૧૨૨૨૩ પલો્ટ નં. ૩૩૧/૧, સેક્ટર-૧/સી, 
ગાંધીનગર aspdssaguj@gmail.com

શ્ી પ્રકાશ કે. ચત્વેદી 
સચિવ, એસપીઓ, એસએસએ  

૩૮૪૦૪ ૯૫૧૨૦૧૦૯૯૯ પલો્ટ નં. ૬૬૩, રિમયુખ રિેરણા 
એપા્ટ્ટમેન્ટ, બલૉક નં. પ/૪,
સેક્ટર-૬/બી, ગાંધીનગર estssaguj@gmail.com

શ્ી એસ. જી. ટાપરીયા 
ફાયનાનસ એનડ એકાઉન્ટ ઓરફસર

૩૫૩૭૧ ૯૯૦૯૪૮૦૨૬૩ પલો્ટ નં. ૬૬/૬, સેક્ટર-ર૩, 
ગાંધીનગર faossagujarat@gmail.com

શ્ી જે. એમ. ખરારી
નાયબ ચનયામક 

૩૪૯૩૯ ૯૭૨૬૪૨૪૪૮૨ મારુચત ફલે્ટ-૬, વાસણા-હડમચતયા, 
ગાંધીનગર iedssastate@gmail.com

શ્ી કલપેશકુમાર વી. મહેિા 
મદદની્શ ચનયામક (આઇ.્ટી.)

૨૪૯૦૫૮ ૯૯૨૫૪૪૮૭૦૩ બલૉક નં. ૨૬૬/૨, ઘ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર ssa.misdata@gmail.com

શ્ી ચનપૂિ સી. િોકસી
એડી. સ્ટે્ટ રિોજેક્ટ ઇજનેર 

૪૩૧૩૪ ૯૩૨૭૦૮૮૮૭૪ પલો્ટ નં. ૯૮૨/૪, સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગર ssamcivilgcpe@yahoo.com

ssamcivilgcpe@gmail.com

શ્ી ચમિેષ બારોટ
ચહસાબી અચધકારી

- ૯૫૩૭૫૫૫૭૬૭ રપ૦, નાનો બારો્ટ વાસ, થલતેજ, 
અમદાવાદ ao2ssagujarat@gmail.com

ગુજરાિ શૈક્ચિક ટેક્ નોલલૉજી ભવન
૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોર, મેમનગર રેપો પાછળ, 

હેલમેટ િાર રસિા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯
શ્ીમિી પી. ભાર્ી, IAS     
ચનયામક  

- ૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫ બલૉક નં. ૩૯/૪, ખ-્ટાઈપ, 
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર 

શ્ી બી. આર. જરગેલા   
નાયબ ચનયામક  

- ૬૩૫૧૦૮૭૧૫૧ અંબર ્ટાઉન, જયુહાપયુરા, સરખેજ, 
અમદાવાદ                         

શ્ી કે. એન. જાની      
લેક. કમ રિોડક્શન          

- ૯૯૭૮૯૭૩૦૫૧ વડવા દૂધવાળી ્શેરી, 
ભાવનગર

શ્ી એન. એમ. રાઠોર 
રિોડયયુસર

- ૯૮૨૫૨૩૮૦૪૮ ૪૮, સૃચષ્ બંગલોઝ, નમ્ટદા પાણીની 
્ટાંકી પાસે, જનતા નગર, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ

શ્ી રી. કે. પાંરોર 
શ્ેયાન અધીક્ષક

- ૯૪૨૬૬૧૮૪૬૪ એિ-૫૦૩, સતય રેસીડેનસી, 
આનંદ પા્ટટી પલો્ટ રોડ, 
નયયુ રાણીપ, અમદાવાદ 
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ગુજરાિ શૈક્ચિક સંશોધન અને િાલીમ પદરષદ
સેકટર-૧૨, ગાંધીનગર

 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. ટી. એસ. જોષી
અચધક ચનયામક (ઈ.િા.)
 

૫૬૮૦૮ ૯૯૦૯૯૭૧૬૩૮
૯૪૨૭૩૦૫૭૯૦

૫૬૦, વાસતયુ ચનમા્ટણ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

director-gcert@gujarat.gov.in

શ્ી વી. આર. ગોસાઈ  
સચિવ

૫૬૮૦૯ ૯૮૨૫૭૫૧૧૭૩ સાથ્ટક ઈરા, ફલે્ટ નં. એફ-૧૦૩, 
સયુયા્ટ રીટ્ી્ટ સામે, સરગાસણ િોકડી 
પાસે, ગાંધીનગરgcert12@gmail.com

રાડા. દશડાના જી. જોષી      
રિોજેક્ટ ઓરફસર     

૫૬૮૧૨ ૯૪૨૯૮૯૯૯૭૫ ડી-૩૦૧, સતયમેવ રોયલ, 
સરગાસણ, ગાંધીનગર doorvartygcert@gmail.com

શ્ી પી. એન. મોદી 
રીડર

૫૬૮૩૧ ૭૯૮૪૨૨૧૨૪૯ બલૉક નં એ-૨૦૨, લક્મી વીલા 
ગ્રીનસ, નવા નરોડા ગામ, અમદાવાદp.modi73@yahoo.com

શ્ી એ. એન. િૌધરી 
રીડર

૫૬૮૨૬ ૯૯૭૯૪૦૧૮૧૯ પલો્ટ નં. ૨, સયુપથ બંગલોઝ, 
સાથટી  બંગલોઝની સામે, િાંદખેડા,  
અમદાવાદadpersnccdteguj@gmail.com

શ્ી  જી. સી. વયાસ 
રીડર

૫૬૮૨૨ ૯૪૨૬૭૦૧૦૧૪ સી-૩૦૪, પૂણ્ટમ રેસીડેનસી, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરgaurang.c.vyas@gmail.com

શ્ી રી. આર. સરરવા 
રીડર

૫૬૮૩૦ ૯૪૨૮૭૮૪૬૬૬ બલૉક નં. ૨૩૨/૨, વાસતયુ ચનમા્ટણ 
સોસાય્ટી, જૈન દેરાસર પાસે, 
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગરgcert12@gmail.com

શ્ી એસ. એલ. પવાર
કો-ઓડટીને્ટર, STTI

૫૬૮૨૦ ૯૪૨૭૯૮૯૫૭૩ પલો્ટ નં. ૫૩૮/૧, મહાવીરનગર 
સોસાય્ટી, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

gcert12@gmail.com

પ્રા્ચમક ચશક્િ ચનયામકની કિેરી                                               
બલલૉક નંબર-૧૨/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

રાડા. એમ. આઇ. જોષી 
ચનયામક 

૫૩૯૮૦ ૯૯૭૮૪૦૫૦૩૧ એિ/૪૦૧, પામ રેસીડેનસી, 
ચનકોલ-નરોડા રોડ, ચનકોલ, 
અમદાવાદdpe.guj@gmail.com

શ્ીમિી નૂિનબહેન પી. રાવલ 
સંયયુકત ચ્શક્ષણ ચનયામક (RTE)

૨૫૩૯૭૨ ૯૯૦૯૯૮૭૬૧૮ ૨૦૨, લીના એપા્ટ્ટમેન્ટસ, 
ગૂજરાત ચવદ્ાપીઠ ચસવમીંગપૂલ 
સામે, ચવદ્ાનગર હાઈસકકૂલ પાછળ, 
ઉસમાનપયુરા, આશ્મ રોડ, 
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪

gcert12@gmail.com

શ્ી એમ. કે. રાવલ       
રિોજેક્ટ ઓરફસર     

૫૩૯૭૩ ૯૭૨૭૭૮૧૧૩૫ ૨૦, રિમયુખપાક્ક બંગલોઝ, પી.ડી.પી.યયુ. 
રોડ, રાયસણ, ગાંધીનગરdpe.guj@gmail.com
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 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. પી. િૌધરી 
નાયબ ચ્શક્ષણ ચનયામક (RTE)

૫૩૯૭૪ ૯૭૨૭૭૮૧૭૬૪ ઇ-૩૦૪, સન હેરી્ટેજ ફલે્ટ, 
સોલા, અમદાવાદdpe.guj@gmail.com

શ્ી આર. આર. પટેલ 
નાયબ ચ્શક્ષણ ચનયામક (પલાન) 

૫૩૯૭૪ ૯૭૨૭૭૮૧૭૦૪ ૭, અક્ષર પાક્ક સોસાય્ટી, એ.પી.સી. 
ની સામે, ચવદ્ાનગર રોડ, ચજ. આણંદdpe.guj@gmail.com

શ્ી બી. એન. દવે 
વહીવ્ટી અચધકારી (મહેકમ)

૫૩૯૭૪ ૯૯૨૫૦૦૫૩૯૫ ૩૮, વૃંદાવન સોસાય્ટી, તા. અંર્ર 
ચજ. ક્છdpe.guj@gmail.com

શ્ી એમ. પી. પરમાર 
વહીવ્ટી અચધકારી (લીગલ)

૫૩૯૭૪ ૯૪૨૭૪૯૩૬૩૯ મકાન નં. ૨, યયુકો પાક્ક, જનતા રેલવે 
ક્ોચસંગની બાજયુમાં, ચવદ્ાનગર, 
ચજ. આણંદdpe.guj@gmail.com

શ્ી પ્રદીપભાઇ એ. પટેલ 
મદદની્શ ચનયામક

૫૩૯૭૪ ૯૯૭૯૩૬૯૧૫૫ મયુ.પો. રણસીપયુર, તા. ચવર્પયુર,
ચજ. મહેસાણા-૩૮૨૮૭૦dpe.guj@gmail.com

શ્ી પી. એમ. દલસાચિયા  
શ્ેયાન અધીક્ષક

૫૩૯૭૪ ૯૩૭૫૩૫૦૬૫૦ સેક્ટર- ૩/સી, પલો્ટ નં. ૦૪૬૮/૧, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૮૦૬

dpe.guj@gmail.com

સાક્રિા અને ચનરંિર ચશક્િ ચનયામકની કિેરી                                              
બલલૉક નંબર-૧૨/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી બી. પી. િૌહાિ, IAS   
ચનયામક (ઇ.િા.)

૫૪૦૨૫ ૯૯૭૮૪૪૬૭૩૧ ૧૧, પારીર્ત બંગલોઝ, દેવાં્શ પા્ટટી 
પલો્ટની સામે, સરગાસણ, ગાંધીનગરslmagujarat3@gmail.com

શ્ી બી. એન. દવે 
મદદની્શ ચનયામક (RTE)

૫૪૦૨૧ ૯૯૨૫૦૦૫૩૯૫ સી-૮૦૪, ગાલા ગલોરી, સાઉથ 
બોપલ, તા. દસક્ોઇ, અમદાવાદslmagujarat3@gmail.com

શ્ી પી. પી. િૌહાિ 
ચહસાબી અચધકારી (RTE)

૫૪૦૨૪ ૯૭૨૪૫૨૬૨૭૪ ૫૪૭/૨, રકસાનનગર, 
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગરslmagujarat3@gmail.com

ગુજરાિ ટેક્ નોલલૉજીકલ યચુનવચસડાટી                                                  
ચવશ્વકમાડા ગવમમેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કલૉલેજની નજીક, ચવસિ રોર પાસે,                 

ચવસિ-ગાંધીનગર હાઈવે, િાંદખેરા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ 
પ્રો. રાડા. નવીન શેઠ  
કુલપચત
 

૬૭૫૨૭ ૦૭૦૬૯૦૭૭૮૮૮ ૫૦૪, સમપ્ટણ ફલેટસ, 
IDBI બેંકની પાસે, 
ગયુલબાઈ ્ટેકરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬vc@gtu.ac.in

રાડા. કે. એન. ખેર
કુલસચિવ

૬૭૬૦૬ ૦૭૦૬૯૦૨૯૯૫૫ ૧૦, જી્ટીયયુ સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટસ્ટ, ત્ીજો 
માળ, સાબરમતી - કોબા હાઈવે, 
ચવસત ત્ણ રસતા પાસે, િાંદખેડા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪registrar@gtu.ac.in
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ગુજરાિ યુચનવચસડાટી, અમદાવાદ    
 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. ચહમાંશુ પંડ્ા
વાઈસ િાનસેલર

૨૬૩૦૧૯૧૯ ૯૮૨૫૫૫૫૮૫૬ -

રાડા. પી. એમ. પટેલ
રચજસટ્ાર

૬૩૦૩૭૬૨ ૯૬૦૧૮૧૯૯૭૭ -

મહારાજા સયાજીરાવ યુચનવચસડાટી, વરોદરા     
પ્રો. પદરમલ વયાસ 
વાઈસ િાનસેલર

૦૨૬૫-૭૯૫૬૦૦ ૯૯૨૫૨૩૭૯૪૨ -

રાડા. કે. એમ. િુરાસમા  
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૬૫-૭૯૫૫૨૧ ૯૮૨૫૮૫૪૩૨૨ -

સૌરાષ્ટ યુચનવચસડાટી, રાજકોટ    
રાડા. એન. એમ. પે્ાિી 
વાઈસ િાનસેલર

- ૯૯૧૩૦૩૧૬૫૩ -

રાડા. જચિન સોની    
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૮૧-૫૮૬૯૮૩ ૯૮૨૫૦૭૮૮૭૩ -

હેમિંદ્રાિાયડા ઉત્તર ગુજરાિ યુચનવચસડાટી, પાટિ
રાડા. જે. જે. વોરા
વાઈસ િાનસેલર

૦૨૭૬૬-૩૦૪૫૬ ૯૬૩૮૦૫૦૮૭૩ -

રાડા. રી. એમ. પટેલ 
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૭૬૬-૩૭૦૦૦ ૯૮૯૮૫૫૮૮૯૦ -

સરદાર પટેલ યુચનવચસડાટી, વલ્લભ ચવદ્ાનગર, આિંદ
પ્રો. એસ. આર. કુલકિતી
વાઈસ િાનસેલર

૦૨૬૯૨-૨૬૮૦૩ ૯૪૨૬૦૦૭૯૦૪ -

રાડા. જયોચિબેન ચિવારી
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૬૯૨-૨૬૮૦૧ ૯૯૦૮૨૫૪૪૨૧ -

વીર નમડાદ દચક્િ ગુજરાિ યુચનવચસડાટી, સુરિ
રાડા. ચશવેન્દ્ર ગુતિા
વાઈસ િાનસેલર

- ૯૪૨૬૭૭૫૪૪૮ -

રાડા. રાજેન્દ્ર બી. પટેલ 
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૬૧-૨૨૭૦૬૨ ૯૪૨૭૮૧૬૧૧૭ -
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મહારાજા કૃષિકુમારચસંહજી ભાવનગર યુચનવચસડાટી, ભાવનગર
 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એમ. રી. િાવરા 
વાઈસ િાનસેલર

૦૨૭૮-૪૨૬૭૦૬ ૮૫૧૧૧૯૬૨૬૨ -

શ્ી કે. એલ. ભટ્ટ 
રચજસટ્ાર 

૦૨૭૮-૫૧૩૯૪૩ ૯૬૦૧૮૨૫૩૩૩ -

રિાંચિગુરૂ શયામજી કૃષિવમાડા ક્છ યુચનવચસડાટી, ક્છ(ભુજ)
રાડા. જયરાજચસંહ જારેજા
વાઈસ િાનસેલર

- ૯૪૨૬૦૧૫૩૯૭ -

શ્ી મચનષ પંડ્ા 
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૮૩૨-૩૫૦૦૨ ૯૪૨૬૯૯૯૧૯૨ -

રાડા. બાબાસાહેબ આંબેરકર ઓપન યુચનવચસડાટી, અમદાવાદ
પ્રો. અમી ઉપાધયાય
વાઈસ િાનસેલર

- ૯૯૦૯૯૭૩૭૯૮ -

શ્ી ભાચવનભાઈ ચત્વેદી
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૭૧૭-૯૭૧૭૦ ૯૮૭૮૪૦૮૯૦૬ -

ઈચન્રયન ઈન્સટીટ્ૂટ ઓફ ટીિસડા એજયુકેશન 
સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર

રાડા. હષડાદભાઈ પટેલ
વાઈસ િાનસેલર

૮૭૩૩૮ ૯૪૨૬૦૧૫૩૯૭ -

રાડા. ચહમાંશુ પટેલ
રચજસટ્ાર

૮૭૨૬૮ ૯૪૨૮૬૯૩૧૯૧ -

ચિલડ્ન્સ યુચનવચસડાટી, ગાંધીનગર
સેકટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્ી હષડાદ પ્ર. શાહ
વાઈસ િાનસેલર (ઈ.િા.)

- ૯૯૭૮૪૦૫૮૮૧ -

રાડા. અશોક એન. પ્રજાપચિ
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૮૭૨૬૮ ૯૯૭૮૪૦૭૭૬૫ -
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શ્ી સોમના્ સંસકૃિ યુચનવચસડાટી, વેરાવળ
 અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. ગોપબન્દુ ચમશ્ા
વાઈસ િાનસેલર

૦૨૮૭૬-૪૪૫૩૧ ૯૪૨૬૬૮૭૪૫૦ -

રાડા. દશર્ભાઈ જાદવ
રચજસટ્ાર

- ૯૪૨૬૬૮૭૪૫૨ -

ભતિ કચવ નરચસંહ મહેિા યુચનવચસડાટી, જુનાગઢ
પ્રો. િેિન ચત્વેદી 
વાઈસ િાનસેલર (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૬૮૧૪૦૦ ૯૭૨૫૨૫૧૪૨૪ -

રાડા. એમ. એિ. સોની
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૮૫-૬૮૧૪૦૧ ૮૮૪૯૬૫૦૬૮૦ -

શ્ી ગોચવંદ ગુરૂ યુચનવચસડાટી, ગોધરા
પ્રો. પ્રિાપચસંહ િૌહાિ
વાઈસ િાનસેલર

- ૯૦૯૯૯૩૯૪૦૯ -

શ્ી અચનલભાઈ સોલંકી
રચજસટ્ાર (ઈ.િા.)

૦૨૬૭૨-૫૫૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૦૬૯૯ -
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શ્મ અને રોજગાર ચવભાગ
બલલૉક નંબર-૫,૬/૬, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવપુલ ચમત્ા, IAS
અચધક મયુખય સચિવ

૫૦૮૭૧, ૫૦૮૭૩
૫૦૮૭૫ (ફે.)

 ૨૬૯૨૫૪૮૮ 
૯૯૭૮૪૦૬૧૩૫

૨૧, સયુયા્ટન લોજીકો હોરસ, કણા્ટવતી 
ક્બ પાછળ, ગાલા ઓરમ પાસે, 
મયુમતપયુરા, મકરબા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪secled@gujarat.gov.in

શ્ીમિી દીતિીબહેન પટેલ
અગ્ર રહસય સચિવ 

૫૦૮૭૩, ૫૧૨૧૧
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૯૦૯૯૭૧૬૧૭ પલો્ટ નં. ૩૪૩/૨, સેક્ટર-૨/બી, 
ગાંધીનગર

ps2secled@gujarat.gov.in

શ્ી એ. સી. જોન્સન
અચધક મયુખય સચિવના અંગત મદદની્શ

૫૦૮૭૩, ૫૧૨૧૧
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૬૮૭૬૩૦૩૪૮ ૧૯૫/૪, આંનદ વાર્ટકા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

pa2secled@gujarat.gov.in

કુ. જે. એમ. િૌહાિ
નાયબ સચિવ (શ્મ)

૫૦૮૭૭
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૩૨૮૪ ફલે્ટ નં. એ-૧૦૧,  
બલયુઝ એ્ટલાન્ટીસ પાક્ક, સયુઘડ,   
ચજ. ગાંધીનગર

ds-labour-led@gujarat.gov.in

શ્ીમિી રી. એમ. પઠાિ
નાયબ સચિવ (ગ્રારય શ્મ) 

૫૪૫૧૮ 
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૪૨૯૬૭૪૬૭૮ પલો્ટ નં. ૧૧૫/૨, સેક્ટર-૭/બી, 
ગાંધીનગર

ds1-led@gujarat.gov.in

શ્ી જી. એિ. રાજ
નાયબ સચિવ (રોજગાર) 

૫૪૫૧૮ ૯૮૨૪૦૬૫૦૯૪ ‘‘ડેલી’’, ૯૦૪/૧, સેક્ટર-૪/ડી, 
ગાંધીનગર

શ્ીમિી આર. સી. જારેજા
નાયબ સચિવ (બજે્ટ) 

૫૪૫૨૭
૫૭૨૪૫

૮૪૬૦૭૪૫૦૭૫ ક્ા્ટ્ટર નં. ૭૧૧/૧, ઘ-૧,  
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

કુ. જે. સી. પટેલ
ઉપસચિવ 
(રોજગાર, બજે્ટ, મહેકમ, સંકલન) 

૫૪૫૧૫
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૮૨૪૪૪૭૨૮૨ પલો્ટ નં. ૭પ૪/ર, સેક્ટર-૪/સી, 
ગાંધીનગર

us2-led@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. આર. પટેલ
ઉપસચિવ (શ્મ-ગ્રામ) 

૫૪૫૧૬ ૯૮૨૫૮૪૭૮૪૪ પલો્ટ નં. ૧૧૯૩/ર, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગર

ચવભાગની શાખાઓના ટેચલફોન નંબર
શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.

સંકલન શ્ી બી. એસ. પાંડોર ૫૦૮૮૮
વ (મહેકમ) શ્ી રિતાપચસંહ િરૌહાણ (ઈ.િા.) ૫૦૮૯૫
એમ-૧ (શ્મ તંત્, કારખાના તંત્ અને બોઈલર તંત્) શ્ી ્શેફાલી િરૌધરી ૫૦૮૮૯
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શાખા સેકશન અચધકારીનું નામ ફોન નં.
એમ-૨ (ગ્રામ શ્મ આયયુક્ત મહેકમ અને વેતન ધારો 
અને ઔદ્ોચગક ચવવાદ ધારો) શ્ી અરચવંદ પી. મકવાણા ૫૦૮૯૦

એમ-૩ (શ્મ કાયદા) શ્ી જૈમીન બી. ્શાહ ૫૦૮૯૧
તપાસ શ્ી રિતાપચસંહ િરૌહાણ ૫૦૮૯૨
આર-૧ (રોજગાર અને તાલીમનયું મહેકમ) શ્ી હરીત આર. દો્શી ૫૦૬૯૧
આર-૨ (રોજગાર અને તાલીમની યોજનાકીય માચહતી) શ્ી એિ. આર. પ્ટેલ ૫૦૮૯૪
બજે્ટ શ્ી યચતન વી. કંસારા ૫૦૮૮૭
આઇ.્ટી. સેલ શ્ી વી. એ. રિર્પચત ૫૦૮૯૭
રોકડ શ્ી જે. પી. ્શાહ (ઈ.િા.) ૫૦૮૭૯
રચજસટ્ી શ્ી જે. પી. ્શાહ (ના. સે. અ.) ૫૦૮૭૦

શ્મ આયુતિની કિેરી
બલલૉક નંબર-૧૧, ૧૨, ૧૪/૨, ઉદ્ોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી આલોકકુમાર પાંરે, IAS
શ્મ ચનયામક

૫૭૫૦૦ - -

commi-labour@gujarat.gov.in

શ્ી કીિતીભાઇ પરમાર
શ્મ ચનયામકના રહસય સચિવ

૫૭૫૦૦ ૯૦૫૪૫૨૭૮૯૪ ૨૪/૨, િ-્ટાઈપ, સેક્ટર-૩૦, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦

pa2-Commi-labour@gujarat.gov.in

શ્ીમિી શ્ુચિબહેન પી. મોદી
અચધક શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૦૩ ૯૯૯૮૯૬૫૩૬૫     ૩૨/બી, યયુગાનડા પાક્ક સોસાય્ટી, 
ભૈરવનાથ રોડ, મચણનગર, 
અમદાવાદaddlCommi-labour@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. સી. કારીયા
નાયબ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૩૮ ૮૨૦૦૧૬૩૩૫૦ ૨૮૬/૫, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગરrlcblock7@gmail.com

સુશ્ી હેમા મુલીયાિા
નાયબ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૧૦ ૯૯૭૯૪૨૭૫૬૬ ૯૦૩/ડી ્ટાઈપ ્ટાવર, 
વસત્ાપયુર સરકારી વસાહત, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદdycommii-admin-labour@gujarat.gov.in

શ્ીમિી વષાડાબહેન દવે
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૧૪ ૯૭૨૫૪૬૦૦૧૧         એસ-૭, ગવમવેન્ટ ઓરફસસ્ટ કૉલોની, 
ગયુલબાઇ ્ટેકરા, આંબાવાડી, 
અમદાવાદadmin-labour@gujarat.gov.in

શ્ી અલપેશ વી. પટેલ
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૦૪ ૯૯૦૪૦૪૪૬૭૨     ડી/૫૦૨, ગેલેકસી રેસીડેનસી, 
નીલ સાગર સોસાય્ટીની બાજયુમા, 
કઠવાડા રોડ, નરોડા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦

acom2-lab-gnr@gujarat.gov.in
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એસ. એસ. દુબે
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૦૬ ૯૯૨૪૧૧૧૧૬૧          ૧૭૩/૧૭૪, મયુક્તાનંદ સોસાય્ટી, 
નેકસ્ટ ્ટી એલ પી. સવાચન સકકૂલ, 
કેનાલ વેસયુ રોડ, વેસયુ, 
સયુરત-૩૯૫૦૦૭aco1- lab-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી રી. એન. સોનવિે
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૧૧ ૯૯૨૫૦૨૩૪૫૦     ૨૧ ચક્ચસકંદા સોસાય્ટી, ચહમ પાક્ક 
જ્શોદાનગર ક્ોસ રોડની બાજયુમાં, 
અમદાવાદacom4-lab-gnr@gujarat.gov.in

શ્ીમિી અચનિાબહેન એિ. પટેલ
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૩૯ ૯૯૭૯૮૯૧૭૦૬      સી/૫૫, જય ચક્શ્ન સોસાય્ટી, 
ઇસનપયુર, અમદાવાદ

acom-lab-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એસ. ગામીિ
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૭૫૦૮ ૯૮૭૯૪૨૭૩૯૪ ૬૫, િંદ્રલોક સોસાય્ટી, વાવોલ, 
ગાંધીનગર

acl1–rlc@gujarat.gov.in

શ્ીમિી કે. બી. પરમાર 
મદદની્શ શ્મ આયયુક્ત

૫૮૧૬૫ ૯૯૦૯૬૧૭૮૯૯ ૭, ચવચવધ ભારતી સોસાય્ટી, 
ભાવસાર હોસ્ટેલની બાજયુમાં, 
નવા વાડજ, અમદાવાદ.comp-labour@gujarat.gov.in

શ્ીમિી વી. પી. વસાવરા
સરકારી શ્મ અચધકારી

૫૭૫૦૫ ૯૯૭૪૦૪૨૯૭૩ ૪૩૨/૨, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર

laboff1-lab-gnr@gujarat.gov.in

સુશ્ી ચહમાલી સોલંકી
સરકારી શ્મ અચધકારી

૫૭૫૦૭ ૮૮૬૬૭૯૩૮૭૩ ૧૨૯, ઉર્્ટનગર, 
ગાંધીનગર

laboff2-lab-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એન. રી. શુક્લ
સરકારી શ્મ અચધકારી

- ૯૯૭૮૪૧૭૦૮૭ ૭૪૦/૧, સેક્ટર-૨/સી, 
ગાંધીનગર

laboff2-lab-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એ. પી. પટેલ
સરકારી શ્મ અચધકારી

૫૭૫૧૬ ૯૪૨૮૮૧૪૨૮૪ કેપી્ટલ ફલેટસ, બીજો માળ, વાસણા, 
હડમનીયા, સરગાસણ, ગાંધીનગર

laboff3-lab-gnr@gujarat.gov.in

 ચનયામકશ્ી રોજગાર અને િાલીમ
બલલૉક નંબર-૧/૮, ત્ીજો માળ, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી આલોકકુમાર પાંરે, IAS
ચનયામક

૫૩૮૦૫, ૫૩૮૦૨ 
૫૩૮૩૫ (ફે.)

- -

director-det@gujarat.gov.in
pa2detguj@yahoo.co.in

શ્ી રી. જે. જરીયા
પી.એ. ્ટયુ ચનયામક

 ૫૩૮૦૨
૫૩૮૩૫ (ફે.)

૫૩૮૦૫ સી-૪૦૪, વલકેશ્વર ફલે્ટ, 
કે.કે.નગર, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી કે. વી. ભાલોરીયા
અચધક ચનયામક

૫૩૭૮૩ 
૫૩૮૩૫ (ફે.)

૯૦૯૯૦૧૮૦૫૭ પલો્ટ નં. ૨૧, બીજો માળ, 
રાજપથ બંગલોઝ, ચવભાગ-૩, 
શ્ી રંગપાક્ક સોસાય્ટીની સામે, 
વાસણા-હડમચતયા રોડ, 
ખ-૦ પાસે, ગાંધીનગરadddir-det@gujarat.gov.in

શ્ી જે. એસ. ગોસવામી
પી.એ. ્ટયુ અચધક ચનયામક 

૫૩૭૮૩ 
૫૩૮૩૫ (ફે.)

૯૪૨૬૬૭૧૦૪૫ પલો્ટ નં. ૧૫૨૯/૨, સેક્ટર-૨/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી એ. સી. મુલીયાિા
નાયબ ચનયામક (તાલીમ) 

૫૩૮૦૧ ૯૬૮૭૬૩૦૩૩૬ સી-૧૮૩, ઘનશયામનગર, 
નોબલનગરની બાજયુમાં, 
અમદાવાદ a-c-muliyana@yahoo.com

શ્ી વી. એસ. િંપાવિ
મદદની્શ ચનયામક (તાલીમ) 

૫૩૮૧૧ ૯૬૮૭૬૩૦૩૪૧ પલો્ટ નં.૨૩૫, ઉર્્ટનગર, 
ચવભાગ-૨, રિચતક મોલની પાછળ, 
સવાચમનારાયણધામની બાજયુમાં, 
રાંદેસણ, ગાંધીનગર

શ્ી કે. બી. પટેલ
નાયબ ચનયંત્ક (પરીક્ષા) 

૫૩૪૩૧ ૯૬૮૭૬૩૦૩૫૮ કયયુ-૨, રાધે-૧૧૧, બેનક ઓફ ઇચનડયા 
પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરgcvt-exam@gujarat.gov.in

શ્ી રી. પી. મકવાિા
મદદની્શ ચનયામક (તાલીમ) જી.એસ.
ડી.એમ. (ગયુજરાત સકીલ ડેવલપમેન્ટ 
મી્શન)

૪૫૩૧૯ ૯૮૨૫૭૮૨૭૨૭ પલો્ટ નં. ૯૫૫/૨, 
સેક્ટર-૪/ડી, 
ગ-૨ પાસે, 
ગાંધીનગરadVgsdm-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી પી. એ. ભારિી
મદદની્શ ચનયામક (આઈ.્ટી.)

૫૩૮૧૨ ૯૪૦૮૯૧૬૬૧૪ ૧૪૯૩, આકા્શદીપ સોસાય્ટી, 
આકા્શવાણીની પાછળ, 
મકરપયુરા રોડ, મકરપયુરા, 
વડોદરાitcell.det@gmail.com

કુ. એસ. બી. મહેશ્વરી
ચહસાબી અચધકારી 

૫૩૮૦૦ ૯૬૬૨૫૨૬૭૨૦ ૪, અનયુભૂચત હોરસ,
ao-det@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. જી. શેખ
ચહસાબી અચધકારી 

૫૩૮૦૬ ૯૦૯૯૦૬૫૯૧૭ ૨૧૬૯/૨, એસ.જી.મંજીલ, 
તાંતગરવાળ, જમાલપયુર પગથીયા 
પાસે, અમદાવાદao2-det-gnr@gujarat.gov.in

શ્ી એન. જી. કુબાજી
મદદની્શ ચનયામક (રોજગાર) (ઈ.િા.)

૫૩૭૮૧ ૯૪૦૮૭૧૫૮૮૨ બલૉક નં. ૫/૪, ' િ ' ્ટાઈપ, સરકારી 
કવા્ટ્ટસ્ટ, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર 

nikhilkubaji@live.com

શ્ીમિી એમ. આર. સાહની
રોજગાર અચધકારી 

૫૩૭૭૫ ૮૫૩૦૪૫૧૨૩૪ એ-૬૦૪, ગયુરુકુલ પાક્ક, 
મહારાર્ અગ્રસેન સકકૂલની બાજયુમાં, 
મેમનગર, અમદાવાદkshakhaemployment@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એન. આર. શુક્લ
પે્ટા રિાદેચ્શક રોજગાર અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૩૭૭૫ ૯૯૨૫૭૦૨૫૭૫ પલો્ટ નં. ૫૫૯/એ-૩, 
વાસતયુચનમાણ્ટ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, 
ગાંધીનગરnishantkumarshukla.2810@yahoo.co.in

શ્ી કે. રી. જેઠવા
રોજગાર અચધકારી 

૫૩૮૦૭ ૯૬૮૭૬૦૮૮૫૮ ઇ-૧૦૧, મંગલમૂચત્ટ ફલે્ટસ, 
એનજીનીયરીંગ કૉલેજની પાછળ, 
ગાંધીનગર atsdetgujarat@yahoo.co.in

શ્ી રી. રી. લાઠીયા
્ટેક ્ચનકલ અચધકારી 

૫૩૭૯૮ ૮૧૨૮૧૧૩૨૧૧ ્ટી.પી.-૯, શ્ી ્શરણમ, 
ડી-૩૦૨, પાણીની ્ટાંકી પાસે, 
ઉવારસદ, ગાંધીનગરadmo-det@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. બી. કાબરીયા
્ટેક ્ચનકલ અચધકારી 

- ૯૬૮૭૬૦૬૯૨૯ એફ-૩૦૨, અચભલાિા સકાય, 
ગોપાલ િોક પાસે, ચનકોલ, 
અમદાવાદtocts-gcvt-det@gujarat.gov.in

શ્ી બી. પી. પુરોહીિ
્ટેક ્ચનકલ અચધકારી 

૫૩૮૦૯ ૯૬૮૭૬૩૦૩૪૦ એ-૧૫, રૂદ્રાક્ષ બંગલો, 
ઉર્્ટનગર-૨ની સામે, 
રાંદેસણ, ગાંધીનગર detpur15@gmail.com

શ્ી રી. વી. મહેિા
્ટેક ્ચનકલ અચધકારી 

૫૨૧૧૯ ૯૬૮૭૬૫૬૦૪૯    ઈ-૪૦૧, રદવયજીવન હાઈટસ 
સવાચમનારાયણધામ પાસે, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર empowercell@gmail.com   

શ્ી રી. બી. વરાવીયા
્ટેક ્ચનકલ અચધકારી 

૫૩૮૧૩ ૯૯૦૯૯૬૯૩૭૫ ગાયત્ી ફલેટસ, શયામ ફલે્ટની 
બાજયુમાં, ્શાહીબાગ પોસ્ટ ઓરફસની 
પાછળ, ્શાહીબાગ, અમદાવાદ dhiren.vadaviya@gmail.com

શ્ીમિી એિ. એિ. આિાયડા
્ટેક ્ચનકલ અચધકારી 

૫૨૧૧૮ ૯૪૨૯૯૦૫૦૩૫ ૯, પરલોક એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદ acchryahh@gmail.com

ગ્રામ શ્મ આયુતિશ્ીની કિેરી, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૭/૧, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી ભાવેશકુમાર એિ. પટેલ
ગ્રામ શ્મ આયયુક્ત

૫૩૩૭૫ ૯૮૨૪૧૩૬૬૯૧ ૨૧૦/એ, ખયુ્શાલી પેલેસ, 
નંદવાર્ટકા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૨rlcblock7@gmail.com

શ્ી એમ. સી. કારીયા
નાયબ ગ્રામ શ્મ આયયુક્ત

૫૩૩૭૧ ૮૨૦૦૧૬૭૩૫૦ ૨૮૬/૫, સેક્ટર-૯, 
ગાંધીનગર

rlcblock7@gmail.com

શ્ી હરીશિંદ્ર એસ. ગામીિ
મદદની્શ ગ્રામ શ્મ આયયુક્ત

૫૩૩૭૩ ૯૮૭૯૪૨૭૩૯૪ ૬૫, િંદ્રલોક સોસાય્ટી 
(પહેલો માળ), વાવોલ, ગાંધીનગરrlcblock7@gmail.com
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ચનયામક, ઔદ્ોચગક સલામિી અને સવાસથય, અમદાવાદ
૩,૫મો માળ, શ્મભવન, ખાનપુર, અમદાવાદ

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. એમ. શાહ
ચનયામક

૨૫૫૦૨૩૪૯  
૨૫૫૦૨૩૫૬ 
૨૫૫૦૨૩૪૬
૨૫૫૦૨૩૪૭
૨૫૫૦૨૩૬૪

૨૫૫૦૨૩૫૭ (ફે.)

૨૬૩૦૦૧૭૭૦
૬૩૫૭૧૪૭૭૩૧

બી/૮, ચસલવર એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
એસ. એમ., કંપાઉનડ, નહેરુનગર, 
અમદાવાદ

dish-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી વી. એન. ઠક્કર
સંયયુક્ત ચનયામક (ઈ.િા.)

૨૫૫૦૨૩૪૯  
૨૫૫૦૨૩૫૬ 
૨૫૫૦૨૩૪૬
૨૫૫૦૨૩૪૭
૨૫૫૦૨૩૬૪

૨૫૫૦૨૩૫૭ (ફે.)

- ૧૫, સતયમ બંગલોઝ, વસત્ાપયુર, 
અમદાવાદ

dish-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. એસ. પટેલ
સંયયુક્ત ચનયામક, ઇનડસટ્ીયલ સેફ્ટી એનડ 
હેલથની કિેરી, બલૉક નં.૭-૮ મો માળ, 
બહયુમાળી મકાન, 
રાજકો્ટ

૦૨૮૧-૨૪૪૩૨૮૨ 
૨૪૪૮૨૦૧(ફે.)

૬/એ, પારીર્ત બંગલોઝ, 
રિાઈડ રોડ, જજીસ બંગલો રોડ, 
બોડકદેવ, અમદાવાદ

jtdish -lab-raj@gujarat.gov.in

શ્ી એસ. સી. બામચિયા
જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર (ઈ.િા) ઇનડસટ્ીયલ 
સેફ્ટી એનડ હેલથની કિેરી ચજલ્ા સેવા 
સદન-૨, બી-બલૉક, 
છઠ્ઠો માળ, 
સરકી્ટ હાઉસ પાસે, અઠવાલાઇનસ,
સયુરત.

૦૨૬૧-૨૬૫૩૫૦૨ 
૨૬૫૩૫૦૧ (ફે.) 

સપના સૃચષ્ રેસીડેનસી, એ-૬/૨૦૪, 
એલ.પી.સવાણી રોડ, રાજ કોન્ટરની 
સામે, પાલ, સયુરત

jtdish-lab-sur@gujarat.gov.in

શ્ી વી. જે. પટેલ
જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર,(ઈ.િા) ઇનડસટ્ીયલ 
સેફ્ટી એનડ હેલથની કિેરી, ૭ મો માળ, 
આઇ-બલૉક, કુબેર ભવન, કોઠી કિેરી 
કંપાઉનડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧

૨૪૨૬૮૪૮ (ફે.) 
૦૨૬૫-૨૪૨૬૮૪૮ 
૦૨૬૫-૨૪૩૪૪૬૪

૦૨૬૫-૨૪૩૫૨૬૪ ૧૧, નંદ સોસાય્ટી, રીલાયનસ મેગા 
મોલની પાછળ, અક્ષર િોક પાસે, 
જયુના પાદરા રોડ, વડોદરા

jtdish -lab-vad@gujarat.gov.in
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મહાતમા ગાંધી શ્મ સંસ્ાન 
ડ્ાઈવ-ઈન-રોર, મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચવપુલ ચમત્ા, IAS
મહાચનયામક અને અચધક મયુખય સચિવ

૨૭૯૧૩૩૪૭ 
૪૦૦૧૩૭૦૨
૫૦૮૭૫ (ફે.)

 ૨૬૯૨૫૪૮૮ 
૯૯૭૮૪૦૬૧૩૫

૨૧, સયુયા્ટન લોજીકો હોરસ,  
કણા્ટવતી ક્બ પાછળ, 
ગાલા ઓરમ પાસે, 
મયુમતપયુરા, મકરબા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪secled@gujarat.gov.in

શ્ી જયેશ એલ. પટેલ
કનસલ્ટન્ટ (Admin, Prog & mgt.)

૪૦૦૧૩૭૧૧ ૯૮૨૫૨૧૪૮૮૨ ૧૩, રુદ્ર બંગલો, સાઈબાબા મંરદર 
સામે, રામદેવ નગર, સે્ટેલાઈ્ટ રોડ, 
અમદાવાદ-૧૫

infomgli@gmail.com

શ્ી જે. જી. ચહંગરાજીયા
મહાચનયામકના અંગત સચિવ

૨૭૯૧૩૩૪૭ 
૪૦૦૧૩૭૦૨
૪૦૦૧૩૭૫૪

૨૭૯૧૨૬૧૭(ફે.)

૯૯૧૩૮૮૯૮૦૬ ૭૧/૮૪૧, પંિવ્ટી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
સોલા રોડ, નારાણપયુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩

infomgli@gmail.com

શ્ીમિી સોનલબહેન ગવાન્રે
ચહસાબી અચધકારી (ઈ.િા.)

(૦૭૯) 
૪૦૦૧૩૭૨૩

૯૯૭૮૪૦૭૮૫૦ એ/૨૦૧, સૂયા્ટ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
જોધપયુર િાર રસતા, 
અમદાવાદinfomgli@gmail.com

ગુજરાિ ગ્રામ શ્મયોગી કલયાિ બોરડા
બલલૉક નંબર-૬/૩, રાડા. જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાંધીનગર

શ્ી બી. એિ. પટેલ
સભય સચિવ 

૫૩૩૭૫ ૯૮૨૪૧૩૬૬૩૧ ૨૧૦/એ, ખયુ્શાલી પેલેસ, 
આનંદ વાર્ટકા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્ી એ. બી. સોલંકી
ચહસાબી અચધકારી 

૫૩૬૮૨ ૯૫૮૬૬૧૮૯૯૦ સી-૪૦/૪૭૦, શ્ીનાથ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
નવા વાડજ, અમદાવાદ 

શ્ી એ. બી. સોલંકી
વહીવ્ટી અચધકારી (ઈ.િા.)

૫૩૬૮૨ ૯૫૮૬૬૧૮૯૯૦ સી-૪૦/૪૭૦, શ્ીનાથ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
નવા વાડજ, અમદાવાદ 

ગુજરાિ શ્મયોગી કલયાિ બોરડા
‘શ્મયોગી કલયાિ ભવન’ ગવમમેન્ટ ‘જી’ કલૉલોની, સુખરામનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૧

શ્ી સુનીલ ચસંધી
િેરમેન

૨૨૭૭૧૧૫૦ ૯૮૨૫૦૩૭૯૮૦ ૨૦૧, સફલ ફલોરા, 
જય રક્શન ચબચલડંગ પાસે, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. રી. રાહુલ
વેલફેર કચમ્શનર

૨૨૭૭૧૧૬૦ ૯૩૨૭૫૪૭૧૮૫ ૧૧-ચહમગીરી સોસાય્ટી, 
ચસચવલ હોચસપ્ટલ પાછળ, 
્શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્ી અનંિ જી. પટેલ
લેબર વેલફેર ઓરફસર 

૨૨૭૭૩૩૦૬ ૭૦૬૯૦૨૮૪૨૮ ૧૦૮, ચ્શલપા સોસાય્ટી, 
વલ્ભપાક્ક ડી કેબીન, સાબરમતી, 
અમદાવાદ

glwb1961@gmail.com

અમદાવાદ કાપર બજાર અને દુકાન કામદાર બોરડા
શ્મ ભવન, ખાનપુર, અમદાવાદ

રાડા. એસ. બી. મકવાિા
સેક્ે્ટરી 

૯૯૨૫૧૩૪૩૫૯ ૯૦૩, ડી/એ, ડી-્ટાઈપ, સરકારી 
વસાહત, સરકારી વસાહત રોડ, 
વસત્ાપયુર, અમદાવાદdrsmak32@gmail.com

ગુજરાિ મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્મયોગી કલયાિ બોરડા
ખાનપુર, અમદાવાદ

શ્ી બી. એમ. પ્રજાપચિ
સભય સચિવ

૨૫૫૦૨૨૭૧ ૯૯૦૯૯૨૪૧૭૧ ૫૩-રાધે હોરસ, શ્ીનાથ હોરસની 
પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગરms-bocw-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. રી. રાહુલ
ચહસાબી અચધકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧ ૯૩૨૭૫૪૭૧૮૫ ૧૧/ ચહમગીરી સોસાય્ટી, 
ચસચવલ હોચસપ્ટલ પાછળ, 
્શાહીબાગ, 
અમદાવાદ

શ્ી એન. એમ. રાયમા
વહીવ્ટી અચધકારી 

૨૫૫૦૨૨૭૧ ૮૧૬૦૧૬૫૯૫૦ એ-૧, અબજીઆપનગર 
એસોસીએ્શન, 
એકતા ્ટાવર પાસે, વાસણા, 
અમદાવાદado-bocw-hd@gujarat.gov.in

શ્ી એ. રી. સેંિા
સરકારી શ્મ અચધકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧ ૭૫૬૭૦૦૦૬૪૭ બી-૮, કમલ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ચવભાગ-૨, અજયુ્ટન એવનયયુ સામે, 
ઘા્ટલોડીયા, અમદાવાદglo1-bocw-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી એિ. સી. ઝાલા
સરકારી શ્મ અચધકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧ ૭૫૬૭૦૦૦૬૪૯ ફલે્ટ નં. ૪૩-૪૪, ચવંગ સી-૧, 
ચનમા્ટણ કોરપલેક્ષની બાજયુમાં, 
સોલા ભાગવત ચવદ્ાપીઠ, 
અમદાવાદglo2-bocw-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી એમ. ટી. મોદી
સરકારી શ્મ અચધકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧ ૭૫૬૭૦૦૦૬૪૮ ૧૮-રોનક સોસાય્ટી, 
રામદેવ નગર િાર રસતા, 
અમદાવાદ

glo3-bocw-ahd@gujarat.gov.in
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ચનયામક બોઇલરોની કિેરી
રી-બલલૉક, ત્ીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મંજુશ્ી મીલ કંમપાઉન્ર, ગીરધરનગર, અસારવા 

અમદાવાદ– ૩૮૦૦૦૪

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એ. એ. શાહ
ચનયામક (ઈ.િા.) અને નાયબ ચનયામક  

૨૯૭૦૫૯૭૧  
૨૯૭૦૫૯૭૨  
૨૯૭૦૫૯૭૩ 

૯૮૨૫૪૧૬૯૫૦ ૧૮-બી, ર્ગ્રયુતી સોસાય્ટી, 
ગાંધીપાક્ક પાછળ, કરણી રોડ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૨૨

cisbnsn-lab-ahd@gujarat.gov.in

શ્ી એ. એન. િુરાસમા
મદદની્શ ચનયામક

૨૯૭૦૫૯૭૧  
૨૯૭૦૫૯૭૨  
૨૯૭૦૫૯૭૩ 

૯૮૨૫૨૯૪૦૧૪ ૨૩, રાજવી બંગલોઝ, સન ચસ્ટી 
પાછળ, ગાલા જીમ ખાના રોડ, 
સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

શ્ી ટી. વી. પટેલ
મદદની્શ ચનયામક 

૨૯૭૦૫૯૭૧  
૨૯૭૦૫૯૭૨  
૨૯૭૦૫૯૭૩ 

૯૭૨૭૬૧૭૭૫૯ ૧૦/૫૫, ચ્શવનગર સોસાય્ટી, 
રબારી કૉલોની સામે, અમરાઈવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬

શ્ી એન. જે. રોરીયા
મદદની્શ ચનયામક 

૨૯૭૦૫૯૭૧  
૨૯૭૦૫૯૭૨  
૨૯૭૦૫૯૭૩ 

૯૯૦૯૩૭૩૩૭૭ ડી-૭૦૩, કચવ્શા સેચલરિે્શન, 
આરોહી ક્બ પાસે, ઘયુમા-બોપલ, 
સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

શ્ી પી. જે. પ્રજાપચિ
મદદની્શ ચનયામક

૨૯૭૦૫૯૭૧  
૨૯૭૦૫૯૭૨  
૨૯૭૦૫૯૭૩ 

૯૯૦૪૩૨૬૭૩૦ બી-૪૯, અરરહંત બાગ, 
આરદનાથ નગર, ઓઢવ, 
અમદાવાદ
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અમદાવાદ ખાિે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કિેરીઓ 
એર ઈચન્રયા ચલચમટેર એરલાઇંસ હાઉસ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી ચનિન પૌલ
સીચનયર આચસસ્ટં્ટ જનરલ મેનેજર 
(સ્ટે્શન મેનેજર)

૨૫૫૦૫૨૩૬
૨૫૫૦૫૫૯૯(ફે.)

- -

amd.sm@airindia.in

એરપોટડા અલૉ્ોદરટી ઓફ ઈચન્રયા
ન્યુ એએઆઇ-બીસીએએસ સંયુતિ ભવન, સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ આંિરરાષ્ટીય 

હવાઇમ્ક, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ 
શ્ી એ. કે. વમાડા
એરપો્ટ્ટ ડાયરેક્ટર

૨૨૮૬૯૨૧૧
૨૨૮૬૩૫૬૧(ફે.)

૯૮૨૫૦૨૪૦૨૨ ‘એરપો્ટ્ટ હાઉસ’, પી-૫૮૦, ઓલડ 
વાયરલેસ કૉલોની, અમદાવાદ 
કેં્ટોનમેન્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩

apdahm@aai.aero

ટમતીનલ મેનેજર
(આંતરદે્શીય ્ટમટીનલ) 

૨૨૮૬૯૨૬૬ ૯૦૯૯૯૫૧૧૪૧ આંતરદે્શીય ્ટમટીનલ-્ટી-૧, 
સરદાર વલ્ભભાઇ પ્ટેલ 
આંતરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩

ટમતીનલ મેનેજર
(આંતરરાષ્ટ્રીય ્ટમટીનલ) 

૨૨૮૫૮૦૫૮ ૯૦૯૯૯૫૧૧૪૨ આંતરરાષ્ટ્રીય ્ટમટીનલ-્ટી-૨,
સરદાર વલ્ભભાઇ પ્ટેલ 
આંતરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫

એન.સી.સી. દરરેકટરેટ ગુજરાિ 
 દાદરા અને નગર હવેલી, દમિ અને દીવ, હનુમાન કેમપ, શાહીબાગ, અમદાવાદ કેન્ટ

મેજર જનરલ રોય જોસેફ ૨૨૮૬૮૦૨૮ 
૨૨૮૬૫૪૯૩

૯૧૭૬૧૯૨૨૬૯ પી-૧૦ એનસીસી હાઉસ, 
અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ

ચબ્રગેરીયર આર. કે. મગોત્ા ૨૨૮૬૨૦૦૮ ૯૯૯૬૩૫૬૮૪૫ ૮૦૧/૨, નયયુ ગોલફ વયયુ ઓરફસસ્ટ 
કૉલોની, ૫૧૧ એસીએસ 
બ્ટાલીયન સામે, 
હનયુમાન કેરપ, અમદાવાદ

કનડાલ એમ. કે. કંરપાલ ૨૨૮૬૨૩૦૮ ૯૪૧૯૨૯૯૦૨૯ ૮૦૨/૨,નયયુ ગોલફ વયયુ ઓરફસસ્ટ 
કૉલોની, ૫૧૧ એસીએસ 
બ્ટાલીયન સામે, 
હનયુમાન કેરપ, અમદાવાદ

રિેચનંગ બ્રાંિ ૨૨૮૬૮૧૫૭ - -



અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
331

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

લેફટનન્ટ કનડાલ આર. કે.  
બહુગુિા

૨૨૮૬૭૯૩૪ ૮૦૮/૦૩, નયયુ ગોલફ વયયુ 
ઓરફસસ્ટ કૉલોની, ૫૧૧ 
એસીએસ બ્ટાલીયન સામે, 
હનયુમાન કેરપ, અમદાવાદ

લેફટનન્ટ વાય. એસ. િોમર ૨૨૮૬૮૦૭૯ ૮૦૪/૨(MAP), નયયુ ગોલફ 
વયયુ ઓરફસસ્ટ કૉલોની, ૫૧૧ 
એસીએસ બ્ટાલીયન સામે, 
હનયુમાન કેરપ, અમદાવાદ

બારોટ ચપ્રંયકા રાજેશભાઇ
એકાઉન્ટ ઓરફસર (સ્ટે્ટ)

૨૨૮૬૮૦૦૮ ૮૪૬૦૪૧૭૧૧૯ એ/૧૨, અંજના સોસાય્ટી, 
ઈચનડયા કૉલોની, ્ટી.બી. નગર 
રોડ, બાપયુનગર, અમદાવાદ

શ્ી ચહિેન્દ્ર એન. ગઢવી
સીચનયર ક્ક્ક (રાજય)

૨૨૮૬૮૧૦૫ ૯૮૨૫૫૪૯૧૩૪ ઇ/૩૦૭, રાધે ગેલેક્ષી, 
નીલ ્ટેનામેં્ટ પાસે, 
નયયુ નરોડા, અમદાવાદ-૨૩ 

ઈચન્રયન ઓઇલ કલૉપગોરેશન ચલચમટેર
ઈચન્રયન ઓઇલ ભવન, ૨૦૫, સોલા ફલાયઓવર નજીક, એસ.જી. હાઈવે, સોલા, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ 
સંજીવ કે. જૈન ૨૯૭૦૩૦૫૧ ૨૬૪૭૪૨૦૨, 

૯૪૦૯૩૦૮૪૨૧
સી/૧૦૧, ઈનડીયન ઓઈલ 
રેસીડેનસી કૉલોની, બીહાઈનડ 
ડૉક્ટર હાઉસ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ

સરદ કે. બરનવાલ ૨૯૭૦૩૦૬૬ ૯૪૦૯૩૦૮૪૧૭ ડી-૨૦૧, સફલ પરરસર-૨ 
સાઉથ બોપાલ, અમદાવાદsbaranwal@indianoil.in

પી. એસ. ભાટ્ટી ૨૬૪૭૪૩૧૩ ૯૪૨૯૧૯૯૫૫ એિ.નં. ૪૩, ્શાંગ્રીલા ૧, 
નીયર ્શેલ પેટ્ોલ પંપ, 
થલતેજ-હેબરપયુર રોડ, અમદાવાદbhattips@indianoil@in

બી. પી. મોહાન્ટી ૨૪૭૬૬૩૩ ૯૪૨૭૧૦૯૮૧૫ ૧૮, ્શીવ સૃચષ્ સોસાય્ટી, 
નીયર આઈઓસી કૉલોની 
કાલાવાડ રોડ, રાજકો્ટbpmohanty@indianoil.in

પચશ્ચમ રેલવે
સટેશન મેનેજરની કિેરી, અમદાવાદ 

દદનેશ વમાડા
સ્ટે્શન માસ્ટર રેલવે

૨૨૧૬૭૧૮૯ - બંગલા નં. ્ટી/એ-૨, 
સાબરમચત રેલવે સ્ટે્શન કૉલોની, 
સાબરમચત, અમદાવાદ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી રાહુલ અગ્રવાલ
ડી.આર.એમ.

૨૨૨૦૪૫૮૮ - -

શ્ી આસુિોશ
ડી.આર.એમ.

૨૨૨૦૪૫૯૦ - -

શ્ી મુગન્્ન
સીચનયર ડીવીઝનલ ફાઇનાનસ 
મેનેજર 

૨૨૨૦૧૭૭૧ - -

શ્ી અજય પ્રકાશ
સેચનયર ડી.સી.એમ.

૨૨૨૦૧૯૯૦ - -

શ્ી એ. કે. ચસંઘ 
સીચનયર ડી.ઇ.ઇ.

૨૨૨૦૧૯૯૨ ૯૯૨૪૬૭૮૫૧૭ એ/૧૧, કૃષણા-૨, 
મો્ટેરા, અમદાવાદ

સેન્રિલ એરચમચનસરિેદટવ ચરિબયુનલ
અમદાવાદ બેન્િ યુપી. સરદાર પટેલ સટેદરયમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯ 

શ્ી જયેશ વી. ભેરવીઆ
માનચનય નયાચયક સભય 

૨૬૪૦૩૪૮૫ - -
reg-cat-guj@nic.in

સાધના જરીયા
સંયયુક્ત રચજસટ્ાર 

૨૬૪૨૧૩૬૭ 
૨૬૪૦૩૪૮૫

- -

reg-cat-guj@nic.in 

સેન્રિલ વેરહાઉચસંગ કલૉપગોરેશન પ્રાદેચશક કિેરી 
ઉન્નચિ ચવદ્ાલય, મહાલક્મી િાર રસિા, પાલરી, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫ 

રાડા. અનુરાગ ત્ીપાઠી
રિાદેચ્શક મેનેજર 

૨૬૫૮૧૯૮૯ ૯૪૨૮૨૧૮૦૦૫ ૨૬/૨૬૪, પરીશ્મ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વેમા નગર નજીક, સે્ટેલાઇ્ટ રોડ, 
અમદાવાદrmahd.cwhc@nic.in

પ્રસાર ભારિી (ભારિની જાહેર સેવા પ્રસારિકિાડા), ઓલ ઈચન્રયા રેદરયો
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ 

રાડા. રુપા મેહિા
નાયબ ચનયામક 

૨૬૮૫૩૭૦૨ ૯૪૨૬૭૨૫૦૪૮ ૨૪/૨૪૯, પરરશ્મ અપા્ટ્ટમેન્ટ, 
બીહાઈનડ ભીમા નગર, સે્ટેલાઈ્ટ 
રોડ, અમદાવાદ

info@ddgirnar.com

શ્ી એ. કે. ગુતિા
નાયબ ચનયામક (આકડા) 

૨૬૮૫૩૧૭૪ ૨૬૮૮૦૨૦૪ 
૯૪૨૮૮૨૫૮૮૩

ઈ૧/૧, આકા્શદ્શ્ટન કૉલોની, 
નીયર આસોપાલવ બંગલો, 
નીયર ભાઈકાકા નગર, થલતેજ, 
અમદાવાદ ddkahmedabad@gmail.com
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. ટી. અપપુકુત્તાન
નાયબ ચનયામક (આંકડા) 

૨૬૮૫૩૧૭૪ ૨૬૮૮૦૩૧૪, 
૯૪૦૮૭૦૪૬૭૮

ઈ૨/૧, આકા્શદ્શ્ટન કૉલોની, 
નીયર આસોપાલવ બંગલો, 
નીયર ભાઈકાકા નગર, 
થલતેજ, અમદાવાદptappukuttan1983@gmail.com

શ્ી રીશી કપૂર
નાયબ ચનયામક 

૨૭૫૪૨૪૭૫ ૨૬૮૫૬૨૦૫, 
૯૪૨૬૧૨૮૧૦૯ 

ઇ ૨/૨, અક્ષ દ્શ્ટન કૉલોની 
ભાઇકાકાનગર, થલતેજ, 
અમદાવાદrishikapoor@air.org.in

શ્ી દદનેશ સોલંકી
મદદની્શ ચનયામક (રોજગાર) 

૨૭૫૪૦૪૩૮ ૯૯૨૪૪૫૫૪૭૯ ૩૦૧, ચ્શવાંગી, એપા્ટ્ટમેન્ટ 
્ટી.વી.્ટાવર, 
ડ્રાઇવીન રોડ, થલતેજ, 
અમદાવાદdinesh99244@gmail.com

મુખય એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
ઓદરટ ભવન, નવરંગપુરા કિેરી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ 

કુ. રૂપલ પ્રકાશ
સીચનયર નાયબ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ 

૨૬૫૬૨૧૪૮ ૯૭૨૪૫૨૮૭૬૧ ઈ-૪૦૫, ચ્શવાનંદ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
બકેરી ચસ્ટી, વેજલપયુર, 
અમદાવાદroopalP@cag.gov.in 

શ્ી એન. એસ. ઐયર
નાયબ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ 

૨૬૫૬૨૧૪૮ ૯૮૨૫૧૧૦૦૩૮ એ ૪/૫, સીમંધર એનકલાવ, 
જનતાનગર રોડ, ઘા્ટલોડીયા, 
અમદાવાદ

Iyerns@cag.gov.in 

ભારિ સંિાર ચનગમ ચલચમટેર 
ગુજરાિ ટેચલકોમ સક્કલ, એજીએમ, ૬ઠ્ઠો માળ, ટેચલફોન ભવન, સી. જી. રોર, નવરંગપુરા, 

અમદાવાદ
શ્ી લલ્લન બાબૂ
પી.જી.એમ.

૨૬૩૦૧૧૦૦
૨૬૩૦૮૭૦૦(ફે.)

- અમદાવાદ

abcd@gmail.com

શ્ી આશુિોષ ગુતિા
જનરલ મેનેજર 

૨૬૩૦૫૯૫૮
૨૬૩૦૧૩૩૦(ફે.)

- -

શ્ી સુહાષ ગોપાલ કામબલે
જનરલ મેનેજર

૨૬૩૦૪૫૧૦ - -

શ્ી કાનુન્ગો રાજેશ
જનરલ મેનેજર

૨૬૩૦૫૧૪૦ - -

શ્ી અચનલ બની
જનરલ મેનેજર

૨૬૩૦૪૯૪૯ - -
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મુખય મહાલેખાકાર (ઇ. અને આર.એસ.એ.)
અમદાવાદ 

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી એિ. કે. ધમડાદશતી
ચનયામક

૨૬૫૬૦૧૩૩ ૪૪૪૧૦ 
૯૯૨૪૧૦૬૭૬૮ 

૧/બી, રિયો્શા ફલે્ટસ, 
પલો્ટ નં. ૨૦/એ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાંધીનગર

શ્ી કે. પી. રાજ ુ
નાયબ ચનયામક

૨૬૫૬૮૦૧૯ ૮૩૪૭૭૫૧૮૦૧ ૧૮, નવી િંદ્રસાગર કો.ઓપ.
હાઉચસંગ સોસાય્ટી, 
સંત લોરેન હો્ટેલ નજીક, 
અમદાવાદ

પ્રેસ ઇન્ફોમમેશન બયૂરો
૪-રી, િો્ો માળ, નેપ્યુન ટાવર, આશ્મ અમદાવાદ 

શ્ી ધીરજ કાકરીયા
એડી્શનલ ડાયરેક્ટર જનરલ

૨૫૫૦૭૨૧૭ 
૨૫૫૦૭૦૪૧

૯૯૭૮૪૦૫૩૬૩ -

ભારિીય દરઝવડા બેન્ક
આશ્મ રોર, અમદાવાદ

શ્ી એસ. કે. પાચિગ્રાહી
ક્ષેચત્ય ચનદે્શક

૨૭૫૪૦૯૪૩ 
૨૭૫૪૦૦૯૩

૯૧૬૭૭૯૨૦૫૯ “પરાગ”, ભારતીય રરઝવ્ટ 
બેંક વરરષ્ અચધકારી 
આવાસ, નવરંગપયુરા, 
અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૯
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ગાંધીનગર ખાિે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કિેરીઓ 
રાષ્ટીય રક્ા યુચનવચસડાટી

મુ.પો. લવાર, િા. દહેગામ, ચજ.ગાંધીનગર
અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  

કિેરી 
ચનવાસસ્ાન/

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

પ્રો. (રાડા.) ચબમલ પટેલ
મહાચનયામક 

૬૮૧૨૬૮૦૧ ૯૯૭૮૯૫૫૨૨૧ ફે-૧૫, સેક્ટર-૨૦, અક્ષરધામ પાસે, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

dg@rsu.ac.in

શ્ી પવનકુમાર સોની
રચજસટ્ાર (ઈ.ેિા.)

૬૮૧૨૬૮૦૩ ૯૯૭૮૪૦૮૨૩૫ ૧, શ્ી રામ બંગલોઝ, ગોમતીપયુર, 
નહેરુપાક્ક સોસાય્ટી-૦૨, પાણીની 
્ટાંકી પાસે, સયુખરામનગર, રચખયાલ 
િાર રસતા પાસે, અમદાવાદ-૨૧

registrar@rsu.ac.in

શ્ી કે. વી. રચવકુમાર
ચનયામક (ISSM)  

૬૮૧૨૬૮૦૩ ૭૦૬૯૦૭૪૮૭૯ ૪-૧-૨, બાલાજી આગોરામોલ 
રેસીડેનસી, સયુઘડ, ગાંધીનગર

રાડા. ચપ્રયંકા શમાડા
ચનયામક (R & D)  

૬૮૧૨૬૮૦૪ ૯૦૯૯૦૩૭૬૨૪ બી-૨૦૨, શ્ીનાથ હોરસ, 
કુડાસણ રોડ, ગાંધીનગર 

નેશનલ ફોરેચન્સક સાયન્સીસ યુચનવચસડાટી
સેકટર-૯, ગાંધીનગર

રાડા. જે. એમ. વયાસ
ડાયરેક્ટર જનરલ (વાઈસ િાનસેલર)

૨૩૯૭૭૧૦૨ 
૪૭૪૬૫

૯૯૭૮૪૦૫૦૯૫ ૭૮/બી/૨, શ્ી યોગેશ્વર કો. ઓપરે્ટીવ 
હાઉચસંગ સોસાય્ટી, ચલચમ્ટેડ, અંજલી 
િાર રસતા, ભઠ્ઠા, વાસણા, અમદાવાદdg@gfsu.edu.in

શ્ી સી. રી. જારેજા
રચજસટ્ાર

૨૩૯૭૭૧૦૨
૨૩૯૭૭૧૦૩ 

૪૭૪૬૫

૯૦૯૯૯૫૫૦૨૨ એમ-૧, મનોર, 
૪૫ સરદાર પ્ટેલ નગર, 
નવરંગપયુરા ્ટેચલફોન એક્ષિેનજની 
પાછળ, એચલસચરિજ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬registrar@gfsu.edu.in

રાડા. પી. મૈિી
ડાયરેક્ટર (ઈ.િા.)
ઇચનસ્ટટ્ૂ્ટ ઓફ રીસિ્ટ એનડ ડેવલોપમેન્ટ 

૨૩૯૭૭૧૩૫ 
૪૭૪૬૫

૯૬૩૮૬૮૬૧૪૫ ડી-૫૦૩, સન્શાઈન હાઈટસ-૨, 
રાયસણ પેટ્ોલ પંપની સામે કુડાસણ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧

dir_rd@gfsu.edu.in

રાડા. એસ. ઓ. જૂનારે
ડાયરેક્ટર ઇચનસ્ટટ્ૂ્ટ ઓફ ફોરેચનસક 
સાયનસ

૨૩૯૭૭૧૪૪ 
૪૭૪૬૫

૯૦૯૯૯૫૫૦૨૦ પલો્ટ નં. ૨૫૦ આનંદનગર 
સોસાય્ટી, સેક્ટર-૨૭, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

dir_fs@gfsu.edu.in

ચબ્રગ. (રાડા.) કે. કે. ચત્પાઠી
ડાયરેક્ટર ઇચનસ્ટટ્ૂ્ટ ઓફ બીહેવીયરલ 
સાયનસ

૨૩૯૭૭૧૭૭ 
૪૭૪૬૫

૯૮૮૬૧૩૪૯૪૮ બી-૪૦૧, વો્ટરલીલી, 
અદાણી ્શાંચતગ્રામ, 
વૈષવદેવી સક્કલ, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧dir_bs@gfsu.edu.in



ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
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નહેરુ યુવા કેન્દ્ર સંગઠન, ગાંધીનગર
ભારિ સરકાર, પંિાયિ પદરષદ ભવન, સેકટર-૧૭, ચજલ્લા પંિાયિ નજીક, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી મચનષા શાહ
સ્ટે્ટ ડાયરેક્ટર

૪૩૩૬૦ 
૩૧૯૯૭ (ફે.)

- -

sdnyksgujarat@gmail.com

નહેરુ યુવા કેન્દ્ર, ગાંધીનગર
બલલૉક નંબર-૧૦/૧, િ ટાઈપ, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર

     -
યયુથ કોડટીને્ટર

૬૨૦૦૫ - -

nykgnr@gmail.com

ગવમમેન્ટ યુ્ હોસટેલ
સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર

શ્ી રજનીકાંિ સુ્ાર
મેનેજર

૨૨૩૬૪ ૧૧૨૮૧ 
૯૮૨૪૯૭૯૩૭૧

૨, પલો્ટ નં. ૨૬૪, 
રોહન પેલેસ, સેક્ટર-૨૯, 
ગાંધીનગર

yhgandhinagar@gmail.com

સુચપ્રન્ટેન્રન્ટ ઓફ પોસટ ઓદફસીસ
ગાંધીનગર દરવીઝન, ગાંધીનગર

શ્ી કે. બી. સીસોદીયા
સીચનયર સયુચરિન્ટેનડન્ટ ઓફ પોસ્ટ 
ઓરફસીસ, ગાંધીનગર રડવીઝન

૪૮૯૩૭ ૯૪૨૭૫૩૮૪૮૭ એ-૫૦૩ ્શાંચતપૂજય હોરસ, 
નયયુ િાંદલોડીયા, 
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

શ્ી એમ. એમ. પ્રજાપચિ
એ.એસ.પી. (હેડ કવા્ટ્ટર), ગાંધીનગર

૪૮૫૪૩ ૯૫૧૨૭૫૯૫૨૩ બી-૩૦૪, સાયોના હાઇટસ, 
ખ-૦ નજીક, 
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૬

શ્ી એ. એન. આચસયા
પોસ્ટ માસતર, હેડ પોસ્ટ ઓરફસ, 
ગાંધીનગર

૨૯૮૦૯ ૯૪૨૮૬૭૯૯૪૯ બલૉક નં. ૧૩૨૩/૨, 
સેક્ટર-૫/એ, 
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

ભારિીય સટેટ બેન્ક ઓફ ઈચન્રયા
ગાંધીનગર પ્રશાસચનક કાયાડાલય, નવા સચિવાલયની સામે, સેકટર-૧૦/બી, 

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્ી રી. કે. ભાવેશ
આચસસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર

૨૩૧૪૨ ૮૬૯૦૫૦૩૨૩૯ -
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રાષ્ટીય સૂિના ચવઞિાન કેન્દ્ર
બલલૉક-૧૩/૨, સરદાર ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. વી. મોહનકૃષિન
ઉપ મહાચનદે્શક અને રાજય સૂિના 
ચવજ્ાન અચધકારી

૫૨૯૪૬
૨૩૦૩૫

૪૩૭૬૯ 
૯૮૬૮૮૧૭૭૬૯

પલો્ટ નં. ૧૦૮૮, રિથમ માળ, 
સેક્ટર-ર/ડી, ગાંધીનગર

શ્ી અલકેશ મોદી
રાજય સૂિના ચવજ્ાન અચધકારીના 
અંગત મદદની્શ

૫૨૯૭૨ ૯૯૭૪૯૨૯૦૨૯ એલ-૨૦૪, સૌંદય્ટ ૪૪૪, ખ-રોડ 
સરગાસણ િાર રસતાની નજીક, 
વાસણા હડમતીયા, ગાંધીનગરalkesh.modi@nic.in

શ્ી રજનીશ મહાજન 
ઉપ મહાચનદે્શક

૫૮૩૫૧ ૨૬૦૦૬૦૦ 
૯૪૨૬૫૭૭૨૬૬

એફ-૩૦૪, શ્ીનાથ હોરસ, 
ચક્શ્ના બંગલોઝની નજીક, 
કુડાસણ, ગાંધીનગરrajnish.mahajan@nic.in

શ્ી શૈલેષ ઓ. શાહ
સીચનયર ્ટેક્ીકલ ડાયરેક્ટર 

૫૨૪૦૪
૨૩૮૯૦

૨૬૦૦૮૩૫ 
૯૪૨૬૬૬૧૧૩૭

ડી-૪૦૩, શ્ીનાથ હોરસ, 
ચક્શ્ના બંગલોઝની નજીક, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરshailesh.shah@nic.in 

શ્ી અિુલ બી. ખુંટી
સીચનયર ્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર 

૫૨૯૭૧ ૯૮૨૫૪૮૯૦૩૩ પાઈનક્સ્ટ એ ૧૧૦૪, 
ગોદરેજ ગાડ્ટન ચસ્ટી, ચનરમા 
યયુચનવચસ્ટ્ટીની બાજયુમાં, જગતપયુર, 
અમદાવાદ

શ્ી આનંદ આઇ. શાહ
સીચનયર ્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર 

૫૨૪૦૭ ૯૪૨૭૬૦૦૮૩૦ સી-૫૦૨, શ્ીનાથ હોરસ, 
સહર્નંદ ચસ્ટી પાસે, કુડાસણ, 
ગાંધીનગરanand.shah@nic.in 

શ્ી અચમિ રી. શાહ
સીચનયર ્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર

૫૮૫૨૧ ૨૬૯૨૮૩૬૯ 
૯૯૭૪૦૦૮૨૦૦

એફ-૧૦૧, સાજન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
આનંદનગર-રામદેવનગર રોડ, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદamit.shah@nic.in

શ્ી સુચધર બારવાલ
્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર

૫૫૬૬૧
૩૮૮૦૦

૮૦૦૦૦૯૩૩૮૦ એ-૨, સવપ્નવીલા-૩, રાંધેર્ 
પેથાપયુર રોડ, ઉર્્ટનગર-૩ની 
સામે, પેથાપયુર, ગાંધીનગર

sudhir.barwal@nic.in

શ્ી પંકજ કે. પાઠક
સીચનયર ્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર

૫૮૫૧૭ - ૭/૭૭, ્શીવ-્શચક્ત એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
અખબારનગરની સામે, નવા 
વાડજ, અમદાવાદpankaj.pathak@nic.in

શ્ી દકરિ એ. શાહ 
સીચનયર ્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર

૫૨૪૦૫ ૯૭૨૭૭૧૨૩૮૧ ૫૧૨/૧, સેક્ટર-૩/સી, 
ગાંધીનગર

શ્ી રી. જી. દેવકા
્ટેક ્ચનકલ ડાયરેક્ટર

૫૭૩૪૪ ૯૮૯૮૫૨૨૭૫૦ 
૯૮૯૮૫૨૨૭૫૦ 

ઇ-૪૪, ્શરનમ-૧૧, હેવન 
પાક્કની સામે, રામદેવનગર, 
સે્ટેલાઇ્ટ, અમદાવાદdg.devaka@nic.in



ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
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અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ી પી. એસ. કન્નન
 ચરિચનસપાલ સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ

૫૨૯૭૩ ૪૬૩૭૩ 
૯૪૨૬૫૨૫૦૮૫ 

૧૦/૧૧૯, એિઆઇજી ફલે્ટ, 
સરદાર પ્ટેલ હાઉચસંગ સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

kannan.ps@nic.in

શ્ીમિી જુલીબહેન પ્રજાપચિ
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ 

૫૮૫૨૩ ૯૪૨૭૩૧૮૦૫૮ 
૯૪૨૭૩૧૮૦૫૮ 

સી-૧૦૩, ્શયુભમ રેસીડેનસી, 
કે્શવ પાક્કની નજીક, ક-રોડ, 
વાવોલ, ગાંધીનગરjulee.prajapati@nic.in

શ્ી શૈલેષ કે. ખિેશા
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ 

૫૨૪૦૨ ૯૮૨૫૭૬૫૮૧૮ એલ-૨૦૧, સૌંદય્ટ ૪૪૪, ખ-રોડ, 
સરગાસણ િાર રસતાની નજીક, 
વાસણા હડમતીયા, ગાંધીનગરshailesh.khanesha@nic.in

શ્ી હષડાદ પ્રજાપચિ
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ

૫૮૫૨૨ ૯૮૯૮૯૬૮૭૪૧ ૧૧૧૨/૧, સેક્ટર-૪/એ, 
ગાંધીનગરharshad.prajapati@nic.in

શ્ી શબરીના્ન એસ. એ.
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ 

૫૨૪૦૮ ૪૫૩૦૩ 
૯૮૨૪૦૯૧૬૨૩

એિ-૧૦૪, મારૂતી આમ્કુંજ, 
ખ-રોડ, સરગાસણ િાર રસતાની 
નજીક, ઉવારસદ, ગાંધીનગર

sa.sabarinathan@nic.in 

શ્ી સુચબન ્ોચપપલ
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ 

૫૮૫૧૯ ૯૯૧૩૫૯૭૧૦૦ જે-૧૦૨, મારૂતી આમ્કુંજ, 
ખ-રોડ, સરગાસણ િાર રસતાની 
નજીક, ઉવારસદ, ગાંધીનગરsubin.thoppil@nic.in

શ્ી સી. સેમાલાઇ 
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ

૫૨૪૦૮ ૯૫૧૦૨૦૮૯૬૭ ઇ-૨૦૧, વૈદેહી એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

semmalai.c@nic.in

શ્ી ગૌિમ ભાટી
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ 

૫૮૫૨૦ ૯૫૧૦૨૧૩૦૧૬ આઇ-૩૦૩, મારૂતી આમ્કુંજ, 
ખ-રોડ, સરગાસણ િાર રસતાની 
નજીક, ઉવારસદ, ગાંધીનગરgautam.b@nic.in

શ્ી ભૂપિચસંઘ પટેલ
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ

૫૮૫૨૪ ૯૪૨૬૯૨૫૧૫૯ ૨૦૦/૩-સી, ચક્ષચતજ એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
આનંદવાર્ટકા સોસાય્ટી, 
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગરbhoopat.patel@nic.in

શ્ી રૂપેશ ગુજરા્ી 
સીચનયર સીસ્ટરસ એનાલીસ્ટ

૫૫૬૬૦ ૭૪૦૫૩૩૫૯૧૯ ૮૭૧/૧, સેક્ટર-૨/સી, 
ગાંધીનગર

gujrathi.rupesh@nic.in

ઉદયભાિચસંહજી પ્રાદેચશક સહકારી વયવસ્ાપન સંસ્ા 
સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર–૩૮૨૦૩૦

રાડા. એ. કે. અસ્ાના
રડરેક્ટર 

૬૧૭૧૫ 
૬૨૫૬૪

૭૬૯૪૦૧૧૯૪૦ એફ-૨૦૩, શ્ીનાથ હોરસ, 
કુડાસણ, ગાંધીનગર

uricm30@rediffmail.com 



ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
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નેશનલ ઇચન્સટટ્ૂટ ઓફ ફેશન ટેક્ોલલૉજી   
ઘ રોર, ઇન્ફોચસટી નજીક, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૦૭

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. એ. કે. ખરે
ચનયામક 

૨૭૯૯૪ ૯૭૮૩૮૦૪૦૮૪ ચનફ્ટ કેરપસ, ઘ-૦, 
ગાંધીનગર

director.gandhinagar@nift.ac.in 

શ્ી એન. બી. વૈષિવ
સંયયુકત ચનયામક 

૨૭૮૦૭ ૯૯૭૮૪૦૬૩૮૦ ચનફ્ટ કેરપસ, ઘ-૦, 
ગાંધીનગર

jointdirector.gandhinagar@nift.ac.in 

શ્ી એસ. પી. ચસંઘ
નાયબ ચનયામક

૨૭૯૩૦ ૯૮૧૦૭૪૮૫૯૬ ચનફ્ટ કેરપસ, ઘ-૦, 
ગાંધીનગર

ddfinance.gandhinagar@nift.ac.in 

શ્ી રાજુલ પટેલ
ચહસાબી અચધકારી 

૬૫૦૨૪ ૭૮૭૪૩૪૦૮૮૮ ચનફ્ટ કેરપસ, ઘ-૦, 
ગાંધીનગર

accountsofficer.gandhinagar@nift.ac.in 

શ્ી ચિરાગ બી. સોલંકી
મદદની્શ ચનયામક

૬૫૦૦૩ ૯૮૭૯૫૦૪૪૬૫ ચનફ્ટ કેરપસ, ઘ-૦, 
ગાંધીનગર

ad.gandhinagar@nift.ac.in 

જીઓલલૉજીકલ સવમે ઓફ ઈચન્રયા   
ભારિ, રાજય સંગદઠિ જીઓલલૉજીકલ સવમે ઓફ ગુજરાિ, સેકટર-૧૦/એ, 

ગાંધીનગર–૩૮૨૦૪૩
શ્ી એ. કે. ચસંગ ૨૨૨૦૧૯૯૨  - -

શ્ી ઉન્નીચરિશ્ન
નાયબ ચનયામક 

૪૦૫૨૫ ૮૯૮૦૮૦૩૮૩૭ ૫/૨, જીએસઆઇ કૉલોની, 
સેક્ટર-૧૨, 
ગાંધીનગરunnik@yahoo.com

શ્ી પી. વી. આર. મુ્તી 
રડરેક્ટર

૪૯૮૦૪ ૯૨૨૭૦૫૧૫૨૩ ૫/૩, જીએસઆઇ કૉલોની, 
સેક્ટર-૧૨, 
ગાંધીનગરpennadavrmurthy@gmail.com 

શ્ી પી. ગાંધી 
રડરેક્ટર 

૪૭૧૭૮ ૯૪૦૯૩૦૬૩૫૮ બી/૫, કલપવૃક્ષ સોસાય્ટીસ,
નવા કોબા, 
ચજ. ગાંધીનગરgandhisarathy@yahoo.com 

શ્ીમિી મોનાલીસા િરિા ૨૩૧૩૩
૨૩૧૩૪

૯૪૨૯૮૯૯૯૮૫ બી/૬૦૨, સવાગત રેઇન 
ફોરેસ્ટ-II, કુડાસણ, 
ગાંધીનગર

monalisa.chakra@gmail.com



ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

340
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સેન્સસ ઓપરેશન્સ ચનયામકની કિેરી   
સેન્સસ ભવન, સેકટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

રાડા. ભાવેશ મહેિા
સંયયુકત ચનયામક 

૪૮૦૦૫ ૪૮૦૦૫ 
૪૮૦૧૧૫ 

૯૪૨૬૦૩૦૬૦૩ 

પલો્ટ નં. ૧૧૦૪/૨, 
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

bhaveshmehta.rgi@nic.in

શ્ી આર. એલ. મીિા
મદદની્શ ચનયામક (રોજગાર)

૩૮૦૬૭ ૯૪૨૬૭૫૭૬૫૫ એ-૧૫, ્ટેનામેન્ટ, હરરનગર, 
વાવોલ, ગાંધીનગર

rlm031961@yahoo.com 

શ્ી એસ. આર. દેસાઇ 
મદદની્શ ચનયામક

૩૮૦૬૭ ૯૯૭૯૭૨૮૨૬૦ ૨૦૨, ફૈર્ન એપા્ટ્ટમેન્ટ, 
ફજલ હૉલ પાછળ, ફૈજ મોહમદ 
સોસાય્ટી, પાલડી, અમદાવાદsalimdesai1960@gamail.com 

રાષ્ટીય મુતિ ચવદ્ાલયી ચશક્િ સંસ્ાન (NIOS)   
એમ. એસ. ચબ  ચલર  ંગ, રી-બલલૉક, સાિમો માળ, પચ્કાશ્મ પાસે, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર
શ્ી વી. સં્નમ
ક્ષેચત્ય ચનયામક 

૪૩૩૨૧ ૬૩૦૪૫૫૯૪૩૯ -

rdgandhinagar@nios.ac.in

શ્ી રી. એસ. ચબષ્ટ
અધીક્ષક

૨૦૪૧૦ ૯૪૨૯૪૮૨૩૪૫ -
rcgandhinagar@nios.ac.in

શ્ી માનક િંદ સોગરા
ઈડીપી સયુપરવાઈઝર

૨૦૪૧૧ ૭૨૦૨૦૫૬૪૯૮ -

edpreg18@nios.ac.in



ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.
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ચજલ્લા કલેકટરશ્ીઓ 
ચજલ્લો અચધકારીનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ 

મોબાઈલ
અમદાવાદ શ્રી સંકદપ જે. સાગલે ૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૮૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૧
અમરેલી શ્રી ઓક આ્યુષ સંજીવ ૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૦૭ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૨
આણંદ શ્રી આર. જી. ગોહરીલ ૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૭૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૩
અરવલ્ી (મોડાસા) શ્રી અમૃતેર કાધલદાસ ઔરંગાબાદકર ૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૫
બનાસકાંઠા (પાલનપયુર) શ્રી આનંદ બાબુલાલ પટેલ ૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૭૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૪
ભરૂિ ડા્શ. એમ. ડરી. મોડરી્યા ૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૫
ભાવનગર શ્રી ગૌરાંગભાઇ મકવાણા ૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૨૨ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૬
બો્ટાદ શ્રી ધવરાલ ગુપ્ા ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૧
છો્ટા ઉદેપયુર શ્રી સુજલ મ્યારિા ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૭
દાહોદ શ્રી ધવજ્યકુમાર ખરાડરી ૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૭
ડાંગ (આહવા) શ્રી એન. કે. ડામોર ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૮
દેવભૂચમ દ્ારકા (ખંભાચળયા) ડા્શ. નરેન્દ્રકુમાર મરીના ૦૨૮૩૩-૨૩૨૮૦૪ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૩
ગાંધીનગર શ્રી કુલદરીપ આ્ય્શ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૬૩૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯
ગીર સોમનાથ (વેરાવળ) શ્રી અજ્ય પ્રકાર ૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૪
ર્મનગર શ્રી રધવ રંકર ૦૨૮૮-૨૫૫૫૮૬૯ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૦
જયુનાગઢ ડા્શ. પારિરી સૌરભ ૦૨૮૫-૨૬૩૦૧૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૧
ક્છ (ભૂજ) સુશ્રી પ્રવરીણા કડ.કે. ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૨૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૩
ખેડા (નડીઆદ) શ્રી આઈ. કે. પટેલ ૦૨૬૮-૨૫૫૩૩૩૪ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૨
મચહસાગર (લયુણાવાડા) શ્રી આર. બરી. બરાડ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૬૬૪ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૬
મહેસાણા શ્રી એિ. કે. પટેલ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૪
મોરબી શ્રી જે. બરી. પટેલ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૨
નમ્ટદા (રાજપીપળા) શ્રી ડરી. એ. રાહ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬
નવસારી સુશ્રી અદ્રા્શ અગ્રવાલ ૦૨૬૩૭-૨૪૪૯૯૯ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૫
પંિમહાલ (ગોધરા) શ્રી અમરીત અરોરા ૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૭
પા્ટણ શ્રી સુરપ્રરીતધસંગ ગુલાટરી ૦૨૭૬૬-૨૩૩૩૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૮
પોરબંદર શ્રી કડ. એન. મોદરી ૦૨૮૬-૨૨૨૧૮૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૯
રાજકો્ટ સુશ્રી રેમ્યા મોહન ૦૨૮૧-૨૪૭૩૯૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૦
સાબરકાંઠા (ચહંમતનગર) શ્રી સરી. જે. પટેલ ૦૨૭૭૨-૨૪૧૦૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૧
સયુરત ડા્શ. િવલ કુમાર પટેલ ૦૨૬૧-૨૬૫૨૫૨૫ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૨
સયુરેનદ્રનગર શ્રી કે. રાજેર ૦૨૭૫૨-૨૮૨૨૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૩
તાપી (વયારા) શ્રી આર. જે. હલાણરી ૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૬૦ ૯૯૭૮૪૦૫૩૬૪
વડોદરા સુશ્રી રાલરીનરી અગ્રવાલ ૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૦૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૪
વલસાડ શ્રી આર. આર. રાવલ ૦૨૬૩૨-૨૫૩૬૧૩ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૫



342

ગાધંીનગરના પાચં અકંના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીન ેફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નબંર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીન ેફોન કરવો.

ચજલ્લા ચવકાસ અચધકારીશ્ીઓ 
ચજલ્લો અચધકારીનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ 

મોબાઈલ
અમદાવાદ શ્રી અરૂણ મહેર બાબુ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬
અમરેલી શ્રી તેજસ દરીલરીપભાઇ પરમાર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૧૩ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૭
આણંદ શ્રી આધરષ કુમાર ૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮
અરવલ્ી (મોડાસા) શ્રી અનરીલભાઇ ટરી. િામેલરી્યા ૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૦ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૬
બનાસકાંઠા (પાલનપયુર) શ્રી અજ્ય દધહ્યા ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯
ભરૂિ શ્રી અરધવંદ વરીજ્યન ૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૩ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૦
ભાવનગર શ્રી બરણવાલ વરૂણકુમાર જગદરીર ૦૨૭૮-૨૪૨૬૮૧૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
બો્ટાદ શ્રી લધલતનારા્યણધસંઘ સાંડુ ૦૨૮૪૯-૨૫૫૨૨૨ ૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨
છો્ટા ઉદેપયુર શ્રી મરીહરીર પ્રવરીણકુમાર પટેલ ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨
દાહોદ શ્રી રધિત રાજ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૬૬ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૨
ડાંગ (આહવા) શ્રી એિ. કે. વઢવાધણ્યા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૫૪ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩
દેવભૂચમ દ્ારકા (ખંભાચળયા) શ્રી કડ. જે. જાડેજા ૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૨
ગાંધીનગર કુ. રાધલનરી દુહાન ૦૭૯-૨૩૨૨૨૬૧૮ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪
ગીર સોમનાથ શ્રી ડરી. બરી. રહેવર ૦૨૮૭૬-૨૪૯૨૫૫ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૫
ર્મનગર ડા્શ. વરીપરીન ગગ્શ ૦૨૮૮-૨૫૫૩૯૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૫
જયુનાગઢ શ્રી પ્રધવણ િૌિરરી ૦૨૮૫-૨૬૩૫૩૧૫ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
ક્છ (ભૂજ) શ્રી ભવ્ય વમા્શ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૮૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૮
ખેડા (નડીઆદ) શ્રી ડરી. એસ. ગઢવરી ૦૨૬૮-૨૫૭૨૬૨ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૭
મચહસાગર (લયુણાવાડા) કુ. નેહા કુમારરી ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫ ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭
મહેસાણા શ્રી એમ. વા્ય. દધષિણરી ૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૯
મોરબી શ્રી પરી. જે. ભગદેવ ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯ ૯૯૭૮૪૦૬૪૭૦
નમ્ટદા (રાજપીપળા) કુ. ધજન્સરી આર. ધવધલ્યમ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧
નવસારી કુ. પ્રરસ્ત પારરીક ૦૨૬૩૭-૨૪૪૨૯૯ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૦
પંિમહાલ (ગોધરા) શ્રી એ. જે. રાહ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૭ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨
પા્ટણ શ્રી ડરી. કે. પારેખ ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩
પોરબંદર શ્રી વરી. કે. અડવાણરી ૦૨૮૬-૨૨૪૩૮૦૩ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૪

રાજકો્ટ શ્રી અધનલકુમાર રામજીભાઇ 
રાણાવસરી્યા ૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫

સાબરકાંઠા  (ચહંમતનગર) ડા્શ. રાજેન્દ્રકુમાર એમ. પટેલ ૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬
સયુરત શ્રી એિ. કે. કો્યા ૦૨૬૧-૨૪૨૨૧૬૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૭
સયુરેનદ્રનગર શ્રી રરરીફ કે. હુડા ૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૫૨ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮
તાપી (વયારા) કુ. નેહા ૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૧ ૯૯૭૮૪૦૫૨૬૩
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ચજલ્લો અચધકારીનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઈલ

વડોદરા શ્રી કકરણ બરી. ઝવેરરી ૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૯
વલસાડ કુ. અધપ્શત સાગર ૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૮૪ ૯૯૭૮૪૦૬૨૫૦

 પોલીસ કચમશનરશ્ીઓ 
અમદાવાદ (્શહેર) શ્રી સંજ્ય શ્રીવા્તવ ૨૫૬૩૩૬૩૬

૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)
૦૭૯-૨૯૭૦૧૧૪૬ 
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

વડોદરા (્શહેર) શ્રી આર. બરી. બ્રહ્મભટ્ટ ૦૨૬૨-૨૪૩૧૪૧૪ ૯૯૭૮૪૦૫૦૮૯

રાજકો્ટ (્શહેર) શ્રી મનોજ અગ્રવાલ ૦૨૮૧-૨૪૫૯૮૮૮ ૨૪૫૦૮૮૮ 
૯૯૭૮૪૦૬૫૯૭

સયુરત (્શહેર) શ્રી અજ્ય તોમર ૦૨૬૧-૨૨૪૪૪૪૦ ૯૯૭૮૪૦૫૮૫૮

પોલીસ અધીક્કશ્ીઓ 
ગાંધીનગર શ્રી મ્યુર િાવડા ૦૭૯-૨૩૨૧૦૯૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૦
મહેસાણા ડા્શ. પાથ્શરાજધસંહ ગોધહલ ૦૨૭૬૨-૨૨૦૧૨૨ ૯૯૭૮૪૦૫૮૮૬
સાબરકાંઠા શ્રી િૈતન્્ય મંડધલક ૦૨૭૭૨-૨૪૭૩૩૩ ૦૨૭૭૨-૨૨૩૩૩૩ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૧
અરવલ્ી શ્રી સંજ્ય ખરાત ૦૨૭૭૪૨-૫૦૧૧૧ 

૦૨૭૭૪૨-૨૫૦૧૧૨ 
૨૫૦૧૧૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૮ 

અમદાવાદ ગ્રારય શ્રી ધવરેન્દ્રધસંહ ્યાદવ ૦૭૯-૨૬૮૯૦૪૪૦ ૯૯૭૮૪૦૬૩૪૨ 
ખેડા-નરડયાદ શ્રી કદવ્ય ધમશ્ા ૨૫૫૦૨૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૨

આણંદ શ્રી અજીત રાજી્યાન ૦૨૬૯૨૨૬૦૦૨૭ ૨૬૨૩૩૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૪

છો્ટાઉદેપયુર શ્રી િમમેન્દ્ર રમા્શ ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૭૭ 
૨૩૩૧૦૩ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 
૦૨૬૯-૨૩૩૧૧૮ 

ભરૂિ શ્રી રાજેન્દ્રધસંહ િુડાસમા ૦૨૬૪૨-૨૨૩૬૩૩ ૨૨૩૩૩૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૬

વડોદરા ગ્રારય ડા્શ. સુિરીર દેસાઇ ૦૨૬૫-૨૪૨૩૭૭૭ 
૨૪૩૨૬૦૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪ 

નમ્ટદા શ્રી ધહમકર ધસંઘ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭ ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૬૬ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬

દાહોદ શ્રી ધહતેષ જો્યસર ૦૨૬૭૩-૨૨૨૩૦૦ ૨૨૩૩૦૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૮

પંિમહાલ-ગોધરા ડા્શ. લરીના પાટરીલ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૧૨ 
૨૪૨૨૦૦

૨૪૨૬૨૯ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૭

મચહસાગર શ્રી આર. પરી. બારોટ ૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૦૧ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦
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ચજલ્લો અચધકારીનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઈલ

ડાંગ-આહવા શ્રી રધવરાજધસંહ જાડેજા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૮ ૨૨૦૨૧૯ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૨૧

નવસારી શ્રી ઋધષકેર ઉપાધ્યા્ય ૦૨૬૩૭-૨૪૫૩૩૪ ૦૨૬૩૭-૨૪૪૩૩૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૫

સયુરત ગ્રારય શ્રીમતરી ઉષા રાડા ૨૬૫૧૮૩૧ 
૨૬૫૧૮૩૪ (ફે.)

૨૬૬૫૬૬૬ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૨

તાપી શ્રીમતરી સુજાતા મજમુદાર ૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૭૦૦ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૨૨ 
૯૯૭૮૪૦૫૪૮૮ 
૮૭૫૮૧૭૭૯૯૯

વલસાડ શ્રી રાજદરીપધસંહ ઝાલા ૦૨૬૩૨-૨૫૪૩૨૨ 
૦૨૬૩૨-૨૪૮૦૫૩

૨૫૩૦૯૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૫

સયુરેનદ્રનગર શ્રી મહેન્દ્ર બગકડ્યા ૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૦૦ ૦૨૭૫૨-૨૮૫૦૫૧ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૩

રાજકો્ટ ગ્રારય શ્રી બલરામ મરીણા ૦૨૮૧-૨૪૩૩૪૪૪ 
૨૪૭૬૦૫૨ (ફે.)

૨૮૧-૨૪૭૭૩૩૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૦

મોરબી શ્રી એસ. આર. ઓડેદરા ૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૮
૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૮૦

૦૨૮૨૨-૨૯૪૪૬૬ 
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૫

ર્મનગર સુશ્રી શ્ેતા શ્રીમાળરી ૦૨૮૮-૨૫૫૪૨૦૩ ૨૫૫૫૮૬૮ 
૯૯૭૮૪૦૫૬૩૯

દેવભૂચમ-દ્ારકા શ્રી સુધનલરી જોષરી ૦૨૮૩૩૨૩૩૨૨૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૬ 
૯૦૧૫૨૯૪૮૮૭

જૂનાગઢ શ્રી વાસમરેટ્ટરી રધવ તેજા ૦૨૮૫-૨૬૩૫૬૩૩ ૦૨૮૫-૨૬૫૫૬૪૪ 
૯૯૭૮૪૦૫૨૫૦

ગીર-સોમનાથ શ્રી રાહુલ ધરિપાઠરી ૦૨૮૭૬-૨૨૨૨૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૪
પોરબંદર ડા્શ. રધવ મોહન રૈનરી ૦૨૮૬-૨૨૧૧૨૨૨ 

૨૨૪૩૦૧૫ (ફે.)
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૯ 

ભાવનગર શ્રી જ્યપાલધસંહ રાઠૌડ ૦૨૭૮-૨૫૨૦૦૫૦ ૦૨૭૮-૨૫૬૩૩૩૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૭

અમરેલી શ્રી ધનધલ્શપ્ રા્ય ૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૩૩ 
૦૨૭૯૨-૨૨૨૭૧૧

૦૨૭૯૨-૨૭૪૦૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૩ 
૯૯૦૯૬૬૬૬૧૦

બો્ટાદ શ્રી હષ્શદ મહેતા ૦૨૮૪૯-૨૩૧૪૧૫ 
૨૩૧૪૦૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૮૮ 
૯૬૩૮૭૩૭૧૧૭ 

પૂવ્ટ ક્છ-ગાંધીધામ શ્રી મ્યુર પાટરીલ ૦૨૮૩૬૨૮૦૨૩૩ ૨૨૨૧૧૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૬૯૦

પચશ્વમ ક્છ-ગાંધીધામ શ્રી સૌરભ ધસંઘ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૪૪૪ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૮૫૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૩

પા્ટણ શ્રી અષિ્યરાજ બરી મકવાણા ૦૨૭૬૬-૨૩૦૧૦૪ 
૦૨૭૬૬-૨૨૩૫૫૫ 
૨૩૦૧૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૫ 
૯૭૦૭૮૫૫૫૫૫ 
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સ્ળ અચધકારીનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ 
મોબાઈલ

બનાસકાંઠા-પાલનપયુર શ્રી તરૂણ કુમાર દુગગલ ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૧૫ ૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪ 
અમદાવાદ (પ.રેલવે) શ્રીમતરી પકરધષિતા રાઠોડ ૨૭૫૨૩૩૦૪ 

૨૭૫૦૩૩૧૭ (ફે.) 
૨૭૫૨૩૩૧૯

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૯ 

વડોદરા (પ.રેલવે) - ૦૨૬૫-૨૪૧૭૩૦૦ 
૨૪૧૭૨૦૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૪ 

ચનવાસી આયુતિશ્ીની કિેરી
ગજુરાિ સરકાર, નવી દદલહી ગજુરાિ ભવન, ૧૧, કૌદટલય માગડા, િાિકયપરુી ગજુરાિ સરકાર, 

નવી દદલહી-૧૧૦૦૨૧

અચધકારીશ્ીનું નામ અને હોદ્ો ટેચલ. નં.  
કિેરી 

ચનવાસસ્ાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ ચનવાસસ્ાનનું સરનામું

શ્ીમિી આરિી કંવર, IAS
ચનવાસી આયયુક્ત

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૧ 
૪૬૨૭૮૭૦૪ 

૦૧૧-૨૧૬૧૦૭૯૧  
૯૯૯૯૯૭૮૦૦૧ 
૯૯૭૮૪૦૭૮૮૮

ડી-૧/૧૭, સતય માગ્ટ, િાણકયપયુરી, 
નવી રદલહી-૧૧૦૦૨૧

rcgujarat@yahoo.co.in

શ્ી ચનલેશ શુક્લ 
સંયયુક્ત માચહતી ચનયામક

૦૧૧-૪૬૨૭3૨૧૧ ૯૯૫3૭૧૦૦૨૫ એ-૧૨, ગયુજરાત ભવન સ્ટાફ ક્ા્ટ્ટર, 
૧૧, કરૌ્ટીલય માગ્ટ, 
નવી રદલહી-૧૧૦૦૨૧ neellio@gmail.com
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રાજયોના પ્રોટોકોલ અચધકારીઓ 
સ્ળ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ મોબાઈલ

આંધ્ રિદે્શ ૦૨૪૦-૨૩૪૫૩૧૫૧ ૦૪૦-૨૩૪૫૧૨૩૩
૦૪૦-૬૬૬૦૬૦૭૭

અરૂણાિલ રિદે્શ ૦૩૬૦-૨૨૧૨૩૯૧ (ફે.) ૦૩૬૦-૨૨૧૨૩૯૧
આસામ ૦૩૬૧-૨૨૬૨૮૨૩ ૦૩૬૧-૨૨૬૧૪૯૭
ચબહાર ૦૬૧૨-૨૨૧૭૭૧ ૦૬૧૨-૨૨૧૭૭૭૧
છતિીસગઢ ૦૭૭૧-૨૨૨૧૧૩૪ (ફે.) ૦૭૭૧-૨૨૨૧૧૩૪

રદલહી (NCT) ૦૧૧૨-૨૩૩૯૨૧૨૮ 
૦૧૧૨-૨૩૩૯૨૦૯૧ -

ગોવા ૦૮૩૨-૨૪૧૯૭૭૭ ૦૮૩૨-૨૪૧૯૭૫૨

ગયુજરાત ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૮૧
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૩૮ (ફે.) -

હરીયાણા ૦૧૭૨-૨૭૪૦૫૨૬
૦૧૭૨-૦૨૭૪૦૩૧૭ -

ચહમાિલ રિદે્શ ૦૧૭૭-૨૮૮૬૬૧ ૦૧૭૭-૨૬૨૧૮૫૫
ઝારખંડ ૦૬૫૧-૨૪૦૦૬૨૯ ૦૬૫૧-૨૪૦૦૭૦૪/૨૪૦૦૨૪૮
કણા્ટ્ટકા ૦૮૦-૨૨૨૫૨૮૪૯ ૦૮૦-૨૨૨૫૪૨૩૧

કેરાલા ૦૪૭૧-૨૩૨૪૪૩૩
૦૪૭૧-૦૨૫૧૮૪૫૬ ૦૪૭૧-૨૩૨૫૬૮૨

મધયરિદે્શ ૦૭૫૫-૨૪૪૧૩૫૩ ૦૭૫૫-૨૨૫૫૫૬૫૧
મહારાષ્ટ્ર  ૦૨૨-૨૨૦૨૩૧૩૨ ૦૨૨-૨૨૮૨૨૬૨૬
મણીપયુર ૦૩૮૫-૨૪૫૦૨૩૨ -
મેઘાલય ૦૩૬૪-૨૫૦૧૩૭૩ ૨૭૧૭ (EXT.)
ચમઝોરમ ૦૩૮૯-૨૩૪૦૧૩૨ -
નાગાલેનડ ૦૩૭૦-૨૨૭૦૦૬૮ ૦૩૭૦-૨૨૭૧૩૨૨
ઓરીસસા ૦૬૭૪૨૫૩૬૫૨૨ ૦૬૭૪-૨૩૯૨૧૧૫
પંર્બ ૦૧૭૨-૨૭૪૦૨૪૬ ૦૧૭૨-૨૭૪૦૨૪૬

રાજસથાન ૦૧૪૧-૨૨૨૭૧૦૩
૦૧૪૧-૨૨૨૭૯૨૮ (ફે.) -

ચસચક્કમ ૦૩૫૯૨-૨૦૩૪૫૦
૦૩૫૯૨-૨૦૩૭૯૫

૦૩૫૯૨-૨૦૪૩૭૪
૦૩૫૯૨-૨૦૨૮૫૧

તમીલનાડયુ ૦૪૪-૨૫૬૭૦૧૦૧ ૦૪૪-૨૫૬૭૭૧૨૮
ચત્પયુરા - -
ઉતિરરિદે્શ ૦૫૨૨-૨૨૩૮૧૮૪ ૦૫૨૨-૨૨૩૮૨૩૭
ઉતિરાખંડ ૦૧૩૫-૨૭૧૯૯૨૪ ૦૧૩૫-૨૭૧૨૪૫૭
પચચિમ બંગાળ ૦૩૩-૨૨૧૪૫૨૦૦ ૦૩૩-૨૨૧૪૫૩૦૦
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ગુજરાિના સરકીટ હાઉસ િેમજ ચવશ્ામગૃહના મેનેજરશ્ીઓના ટેચલફોન નંબર
સ્ળ મેનેજરનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ મોબાઈલ

અમદાવાદ (એનેક્ષી) શ્ી પી. એ. ધોલરકયા ૨૨૮૬૬૩૪૩-૪૬ ૯૯૭૮૪૦૫૨૪૬

અમદાવાદ ચવશ્ામ ગૃહ શ્ી એસ. એસ. િાંરદવરકર ૨૫૬૨૦૩૯૭-૮૫૬ ૯૯૦૯૯૬૦૫૬૫

અમદાવાદ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી રમે્શ પ્ટેલ ૨૨૮૬૫૦૩૩-૩૭ ૯૮૯૮૯૨૯૦૮૯

અમરેલી સરકી્ટ હાઉસ શ્ી વી. એમ. િાવડા ૨૨૨૦૫૭ ૯૪૨૬૧૫૧૯૬૨
આણંદ સરકી્ટ હાઉસ - ૨૪૦૫૫૧ -

ગાંધીનગર સરકી્ટ હાઉસ શ્ી ડી. બી. ગોસવામી ૨૧૨૯૧-૫૯૮૬૬ ૯૬૨૪૯૬૯૧૦૧ 
૯૪૨૬૫૦૪૬૩૬

ગાંધીનગર એમ.એલ.એ. હોસ્ટેલ શ્ી મહેનદ્રભાઈ રિર્પચત ૨૧૫૪૧-૫૩૬૯૩ -

ગાંધીનગર એસ.્ટી.સી. શ્ી સયુચનલભાઈ ચત્વેદી ૫૫૮૧૧૦ ૮૩૨૦૧૯૭૪૨૧ 
૯૫૭૪૧૨૨૬૬૫

ગાંધીનગર ચવશ્ામ ગૃહ શ્ી કે. એ. જોિી ૫૪૧૮૬-૨૧૨૨૫ ૯૯૭૪૧૪૧૨૫૬
ગોધરા સરકી્ટ હાઉસ - ૨૪૩૧૮૭-૨૪૩૪૨૫ -
જયુનાગઢ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી રિફુલ જોિી ૨૬૨૭૧૧૬-૨૬૨૧૩૬૭ ૯૪૨૭૫૦૧૪૧૦
ર્મનગર સરકી્ટ હાઉસ - ૨૫૫૦૨૩૭-૨૩૮ -

નડીયાદ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી ગરૌરાંગ દવે ૨૫૮૧૮૫૧-૫૨ ૯૯૯૮૦૬૭૫૮૫ 
૮૭૮૦૩૫૩૩૬૧

નવસારી સરકી્ટ હાઉસ શ્ી મનીિ ભાઈ ૨૫૯૨૩૨-૩૩ ૯૭૧૪૬૭૨૯૭૪ 
૭૦૧૬૫૦૬૪૦૦

પા્ટણ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એિ. બી. પરમાર ૨૨૨૩૫૮ ૯૭૨૪૭૮૮૭૨૮
પાલનપયુર સરકી્ટ હાઉસ - ૨૫૨૫૩૯-૨૫૦૪૯૮ -
પોરબંદર સરકી્ટ હાઉસ શ્ી જે. પી. પ્ટેલ ૨૨૪૨૪૬૦-૬૧ ૯૭૧૨૮૯૩૧૦૧
ભયુજ સરકી્ટ હાઉસ ઉમેદ ભયુવન શ્ી ભરત િોથાણી ૨૫૧૩૨૧ ૯૯૨૫૫૬૧૯૦૨
ભરૂિ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એ. વી. પાઠક ૨૩૨૯૦૦ ૯૭૨૪૫૫૫૩૭૩
ભાવનગર સરકી્ટ હાઉસ શ્ી સી. કે. રાજ ૨૫૬૦૪૫૧-૫૨ ૯૮૨૪૩૯૬૩૫૨
ભાવનગર ચવશ્ામ ગૃહ - ૨૪૨૨૫૨૦ -
મયુંબઇ જયુહયુ - ૩૨૦૭૫૧૦૯ -
મયુંબઇ જી. બી ઓસીવરા - ૨૬૩૨૭૦૧૮ -
મહેસાણા સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એમ. એન. જોિી ૨૫૧૧૭૪ ૯૪૨૮૮૦૨૯૮૧

માઉન્ટ આબયુ ગયુજરાત ભવન શ્ી જે. એિ. સીદી(ઈ) ૨૩૮૪૮૨ ૯૮૨૫૪૪૬૦૬૩ 
૮૮૭૫૦૭૪૪૨૬

માઉન્ટ આબયુ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી જે. એિ. સીદી ૨૩૮૪૮૨ ૯૮૨૫૪૪૬૦૬૩ 
૮૮૭૫૦૭૪૪૨૬

માંડવી સરકી્ટ હાઉસ(ક્છ) - ૨૨૩૧૩૨ -
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સ્ળ મેનેજરનું નામ કિેરી ચનવાસસ્ાન/ મોબાઈલ
મોરબી સરકી્ટ હાઉસ - ૨૪૦૫૦૦ -
રાજકો્ટ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એસ. વી. વસાવડા ૨૪૪૬૬૧૧-૧૩ ૯૪૨૮૦૧૫૧૦૧
રાજકો્ટ ચસ્ટી જી.એિ. - ૨૨૨૬૫૪૧-૪૨ -
રાજકો્ટ પચથકાશ્મ - ૨૪૫૫૫૬૬ -
વડોદરા સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એિ. બી. પારેખ ૨૩૩૬૪૧૬-૨૦ ૯૭૨૫૦૩૫૨૦૨
સાપયુતારા ચવશ્ામગૃહ શ્ી આર. એમ. પા્ટીલ ૨૩૭૨૪૪ ૯૭૧૨૯૭૫૧૭૪
વેરાવલ સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એ. આર. સરવૈયા ૨૨૦૦૭૨ ૯૪૨૭૫૦૨૨૦૯
વલસાડ સરકી્ટ હાઉસ શ્ીમતી જે. એ. અમદાવાદી ૨૪૨૮૯૭ ૭૮૭૪૬૫૫૧૦૦
સયુરત સરકી્ટ હાઉસ શ્ી વી. વી. વરમોરા ૨૬૬૯૨૧૮-૯૧૭૮ ૯૭૨૭૬૪૫૮૫૭
સયુરેનદ્રનગર ચવશ્ામ ગૃહ - ૨૮૪૫૦૦ -
સયુરેનદ્રનગર સરકી્ટ હાઉસ શ્ી એિ. બી. કગથરા ૨૮૨૩૩૪ ૯૯૨૫૪૧૬૨૪૮
ચહંમતનગર સરકી્ટ હાઉસ શ્ી ડી. આર. દવે ૨૬૬૧૪૯ ૮૧૪૧૯૫૮૧૪૧

ગુજરાિના સરકીટ હાઉસ િેમજ ચવશ્ામગૃહના ટેચલફોન નંબરો
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અમદાવાદ ૦૭૯ ૨૨૮૬૫૦૩૩-૩૭ ૨૫૬૨૦૯૩૭-૮૫૬
અમદાવાદ એનેક્ષી ૦૭૯ ૨૨૮૬૬૩૪૩-૪૬ -
ધોળકા ૦ર૭૧૪ - ૨૨૧૭૨૬
ધંધયુકા ૦ર૭૧૩ - ૨૨૨૨૨૩

ગાંધીનગર ૦૭૯ ૨૩૨૫૯૮૬૬ /૬૨
૨૩૨૫૪૧૮૬/૮૯ (ચવશ્ામગૃહ) 

૨૩૨૨૨૬૬૩ (એસ.્ટી.સી.) 
૨૩૨૫૬૪૯(પચથકાશ્મ)

ચહંમતનગર ૦ર૭૭ર - ૨૪૧૬૫૦
ઈડર ૦ર૭૭૮ - ૨૨૦૧૨૧
બાયડ ૦ર૭૭૯ - ૨૨૨૬૫૩
મોડાસા ૦ર૭૭૪ - ૨૪૬૨૬૫
મેઘરજ ૦ર૭૭૩ - ૨૪૪૨૨૯
ચભલોડા ૦ર૭૭૧ - ૨૩૪૫૪૧
્શામળાજી ૦૨૭૭૧ - ૨૪૦૧૩૦
ખેડરિહ્ા ૦૨૭૭૫ - ૨૨૦૩૧૭
ભાવનગર ૦ર૭૮ ૨૫૬૦૪૫૧ થી ૫૩ ૨૪૨૨૫૨૦/૨૧
મહયુવા ૦ર૮૪૪ - ૨૨૪૬૩૧
ગોધરા ૦ર૬૭ર ૨૪૦૪૨૭/૨૪૩૪૨૫ -
મોરવા (હ) ૦૨૬૭૨ - ૨૮૪૮૫૧
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કાલોલ ૦ર૬૭૬ - ૨૩૭૧૧૧
હાલોલ ૦ર૬૭૨ - ૨૨૬૧૫૪
ર્ંબયુઘોડા ૦ર૬૭૬ - ૨૪૧૨૫૬
લયુણાવાડા ૦ર૬૭૪ - ૨૫૨૫૯૭
બાલાચસનોર ૦૨૬૯૦ - ૨૬૬૧૫૩
દાહોદ ૦૨૬૭૩ - ૨૨૦૨૨૭
લીમખેડા ૦૨૬૭૭ - ૨૨૯૬૬૧
દેવગઢ બારીયા ૦૨૬૭૭ - ૨૨૦૧૮૩
અમરેલી ૦ર૭૯ર ૨૨૩૩૬૨/૨૨૨૦૫૭ -
ખેડા ૦ર૬૯૪ - ૨૨૨૦૫૩
ડાકોર ૦૨૬૯૯ - ૨૪૪૩૧૭
માતર ૦ર૬૯૪ - ૨૮૫૭૧૯
નડીયાદ ૦ર૬૮ ૨૫૮૧૮૫૧-૫૨ -
ઠાસરા ૦ર૬૯૧ - ૨૨૨૩૨૬
કપડવંજ ૦ર૬૯૧ - ૨૫૨૯૩૦
મહેમદાવાદ ૦૨૬૯૪ - ૨૪૪૩૬૬
જયુનાગઢ ૦ર૮પ ૨૬૨૭૧૧૬/૨૬૨૧૩૬૭ ૨૬૭૧૧૬
ઉના ૦ર૮૭પ - ૨૨૧૫૩૧

વેરાવળ ૦ર૮૭૬
૨૨૦૦૭૨
૨૨૧૬૨૪
૨૨૧૨૨૬

-

માંગરોળ ૦ર૮૭૮ - ૨૨૨૧૪૬
વડોદરા ૦ર૬પ ૨૩૩૫૩૯૨/૨૩૫૨૮૩૬ -
છો્ટાઉદેપયુર ૦ર૬૬૯ - ૨૩૨૦૬૨
નસવાડી ૦ર૬૬૧ - ૨૭૨૧૪૦
ક્ાં્ટ ૦ર૬૬૯ - ૨૫૪૩૬૨
બોડેલી ૦૨૨૬૫ - ૨૨૦૭૨૩
ર્મનગર ૦ર૮૮ ૨૫૫૦૨૩૮ -
પોરબંદર ૦ર૮૮૬ ૨૨૪૨૪૬૦-૬૧ -
રાજપીપળા ૦૨૬૪૦ - ૨૨૦૨૫૫
ડેડીયાપાડા ૦ર૬૪૯ - ૨૩૪૬૧૦
સાગબારા ૦ર૬૪૯ - ૨૫૫૧૭૯
નવસારી ૦ર૬૩૭ ૨૫૯૨૩૨-૩૩ -
વાંસદા ૦ર૬૩૦ - ૨૨૩૨૪૧
ગણદેવી ૦ર૬૩૪ - ૨૬૨૩૦૫
િીખલી ૦ર૬૩૪ - ૨૩૩૧૦૦
બીલીમોરા ૦૨૬૩૪ - ૨૮૫૬૫૫
પા્ટણ ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૩૫૮ ૨૩૦૪૪૩
ચસધધપયુર ૦ર૭૬૭ - ૨૨૦૦૬૫
િાણસમા ૦ર૭૩૪ - ૨૨૩૯૫૧
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રાધનપયુર ૦ર૭૪૭ - ૨૭૭૩૫૫
આણંદ ૦ર૬૯ર ૨૪૧૫૫૧/૨૫૯૩૪૦ -
ખંભાત ૦ર૬૯૮ - ૨૨૦૨૪૧
પે્ટલાદ ૦૨૬૯૭ - ૨૫૨૮૭૦
વલસાડ ૦ર૬૩ર - -
ધરમપયુર ૦ર૬૩૩ - ૨૪૨૧૦૬
પારડી ૦ર૬૩ર - ૨૩૭૩૭૦૯
ચતથલ ૦ર૬૩ર - ૨૪૪૧૨૭
મહેસાણા ૦ર૭૬ર ૨૫૧૧૭૪ ૨૫૧૧૬૫
વડનગર ૦૨૭૬૧ - ૨૨૨૯૬૨
ખેરાલયુ ૦ર૭૬૧ - ૨૩૧૧૨૩
કડી ૦ર૭૬૯ - ૨૬૩૨૩૯
ઉંઝા ૦૨૭૬૭ ૨૫૩૩૮૮

રાજકો્ટ ૦ર૮૧ ૨૪૪૬૬૧૧/૧૨ 
૨૪૫૫૫૬૬(પચથકાશ્મ) ૨૨૨૬૫૪૧

મોરબી ૦૨૮૨૨ ૨૪૦૫૦૦ -
ગોંડલ ૦૨૮૨૫ - ૨૨૦૮૪૮
ઉપલે્ટા ૦૨૮૨૬ - ૨૨૦૩૦૫
જેતપયુર ૦૨૮૨૩ - ૨૨૫૫૮૬
ભરૂિ ૦ર૬૪ર ૨૩૨૯૦૦/૦૧ ૨૪૬૧૦૧(ભોલાવ ચવશ્ામગૃહ)
જંબયુસર ૦૨૬૪૪ - ૨૨૦૩૫૫
સયુરેનદ્રનગર ૦ર૭પર ૨૮૩૩૩૫ -
પા્ટડી ૦ર૭પ૭ - ૨૨૭૧૫૦
ધ્ાંગધ્ા ૦ર૭પ૪ - ૨૮૨૭૪૪
લીંબડી ૦૨૭૫૩ - -
સયુરત ૦ર૬૧ ૨૬૬૯૧૭૮/૨૬૬૯૫૦૪ -
ઓલપાડ ૦ર૬૧ - -
માંડવી ૦ર૬ર૩ - ૨૨૧૦૫૯
વાલોડ ૦ર૬રપ - ૨૨૨૦૮૫
માંગરોળ ૦ર૬ર૯ - ૨૨૦૨૫૫/૨૨૦૫૯૨
ઉ્છલ ૦ર૬૨૮ - ૨૩૧૧૦૩
વયારા ૦ર૬ર૬ - ૨૨૦૦૬૮
બારડોલી ૦ર૬રર - ૨૨૦૧૬૩
ચનઝર ૦૨૬૨૮ - ૨૪૪૨૩૪
ડાંગ-આહવા ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૭૮
સાપયુતારા ૦૨૬૩૧ - ૨૩૭૨૪૪
ક્છ-ભયુજ ૦૨૮૩૨ - -
ભિાઉ ૦૨૮૩૭ - ૨૨૪૦૩૩
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માંડવી ૦૨૮૩૪ - ૨૨૩૧૩૨
અંર્ર ૦ર૮૩૬ - ૨૪૦૯૯૬
રાપર ૦ર૮૩૦ - ૨૨૧૯૭૯
ગાંધીધામ ૦૨૮૩૬ - ૨૨૧૧૯૯
દયાપર ૦૨૮૩૯ - ૨૨૩૩૬૦
ખાવડા ૦૨૮૩૨ - ૨૮૮૨૩૨
લખપત ૦૨૮૩૫ - ૨૨૨૧૪૮
પાલનપયુર ૦૨૭૪૨ ૨૫૨૫૩૯ ૨૫૩૭૫૪
દાંતા ૦૨૭૪૯ - ૨૭૮૧૨૦
વડગામ ૦૨૭૩૯ - ૨૬૧૦૭૦
અંબાજી ૦૨૭૪૯ - ૨૬૨૧૫૭
ડીસા ૦૨૭૪૪ - ૨૩૦૭૦૦
થરાદ ૦૨૭૩૭ - ૨૨૩૬૭૭
ભાભર ૦૨૭૩૫ - ૨૨૨૦૪૭
ધાનેરા ૦૨૭૪૮ - ૨૨૧૭૧૮
સયુઈગામ ૦૨૭૪૦ - ૨૨૩૬૦૮

એર લાઇન્સના નંબર
એરલાઇન્સ નંબર એરલાઇન્સ નંબર

ઈચનડયન એરલાઇનસ ૨૨૮૬૯૨૩૩
૨૨૮૬૯૨૪૪ ઇચનડગો એરલાઇનસ ૨૨૮૫૮૧૦૬

૨૨૮૫૫૮૧૦૭

જે્ટ એરવેઝ ૨૨૮૬૮૩૦૭
૨૨૬૬૬૨૪૦ સપાઇસ જે્ટ ૨૨૮૫૮૦૩૯

કતાર એરવેઝ ૪૦૨૧૬૬૦૦
૬૫૪૪૩૮૬૯ એમીરા્ટસ એરેલાઇનસ ૬૬૦૭૪૪૪૪

૨૨૮૫૮૦૨૧

શહેર એસ.ટી.રી. કોર
(૧) અમદાવાદ ૦૭૯

ધોળકા ૦ર૭૧૪
ચવરમગામ ૦ર૭૧પ
ધંધયુકા ૦ર૭૧૩
સાણંદ ૦ર૭૧૭
દેત્ોજ ૦૨૭૧૫
માંડલ ૦૨૭૧૫
ધોલેરા ૦૨૭૧૩
દસક્ોઈ ૦૭૯

(૨) ગાંિરીનગર ૦૭૯
માણસા ૦ર૭૬૩
કલોલ ૦ર૭૬૪
દહેગામ ૦ર૭૧૬

ગુજરાિના એસ.ટી.રી. કોર
શહેર એસ.ટી.રી. કોર

(૩) સાબરકાંઠા
ખેડરિહ્ા ૦ર૭૭પ
વડાલી ૦૨૭૭૧
ચવજયનગર ૦ર૭૭પ
ઇડર ૦ર૭૭૮
ચહંમતનગર ૦ર૭૭ર
રિાંચતજ ૦ર૭૭૦
તલોદ ૦૨૭૭૦
પો્શીના ૦૨૭૭૫

(૪) ભાવનગર ૦ર૭૮
ગારરયાધાર ૦ર૮૪૩
ઘોઘા ૦૨૭૮
મહયુવા ૦ર૮૪૪
પાલીતાણા ૦ર૮૪૮
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શહેર એસ.ટી.રી. કોર
ચ્શહોર ૦ર૮૪૬
તળાર્ ૦૨૮૪૨
વલ્ભીપયુર ૦ર૮૪૧
ઉમરાળા ૦૨૮૪૩
જેસર ૦૨૮૪૫

(૫) પંિમહાલ
ગોધરા ૦ર૬૭ર
ઘોઘંબા ૦૨૬૭૮
હાલોલ ૦ર૬૭૬
ર્ંબયુઘોડા ૦ર૬૭૬
કાલોલ ૦ર૬૭૬
મોરવા (હ) ૦૨૬૭૨
્શહેરા ૦ર૬૭૦

(૬) અમરેલરી ૦ર૭૯ર
કુકાવાવ-વડીયા ૦ર૭૯૬
ધારી ૦ર૭૯૭
બગસરા ૦ર૭૯૬
ખાંભા ૦ર૭૯૭
રાજયુલા ૦ર૭૯૪
સાવરકુંડલા ૦૨૮૪૫
લાઠી ૦૨૭૯૩
ચલચલયા ૦૨૭૯૩
ર્ફરાબાદ ૦૨૭૯૪
બાબરા ૦૨૭૯૧
િલાલા ૦૨૭૯૭
દામનગર ૦૨૭૯૩

(૭) ખેડા 
નડીયાદ ૦૨૬૮
કપડવંજ ૦૨૬૯૧
કઠલાલ ૦૨૬૯૧
ખેડા ૦૨૬૯૪
મહયુધા ૦૨૬૮
માતર ૦૨૬૯૪
મહેમદાવાદ ૦૨૬૯૪
ઠાસરા ૦૨૬૯૯
ગલતેશ્વર ૦૨૬૯૯
વસો ૦૨૬૮

(૮) જુનાગઢ ૦ર૮પ
ભેંસાણ ૦૨૮૭૩
કે્શોદ ૦૨૮૭૧
માળીયા-હા્ટીના ૦૨૮૭૦
માણાવદર ૦૨૮૭૪
માંગરોળ ૦૨૮૭૮
મેંદરડા ૦૨૮૭૨
વંથલી ૦૨૮૭૨
ચવસાવદર ૦૨૮૭૩

શહેર એસ.ટી.રી. કોર
(૯) વડોદરા ૦ર૬પ

ડભોઈ ૦૨૬૬૩
કરજણ ૦૨૬૬૬
પાદરા ૦૨૬૬૨
સાવલી ૦૨૬૬૭
ચ્શનોર ૦૨૬૬૬
વાઘોડીયા ૦૨૬૬૮
ડેસર ૦૨૬૬૭

(૧૦) જામનગર ૦ર૮૮
ધ્ોળ ૦૨૭૯૭
ર્મજોધપયુર ૦૨૮૯૮
કાલાવાળ ૦૨૮૮
લાલપયુર ૦૨૮૯૫
જોડીયા ૦૨૮૯૩

(૧૧) પોરબંદર ૦૨૮૬
કુચતયાણા ૦૨૮૦૪
રાણાવાવ ૦૨૮૦૧

(૧૨) નમ્શદા 
ડેડીયાપાડા ૦૨૬૪૯
નાંદોદ ૦૨૬૪૦
સાગબારા ૦૨૬૪૯
ચતલકવાડા ૦૨૬૬૧
રાજપીપળા ૦૨૬૪૦
રિતાપનગર ૦૨૬૪૦
લાછરસ ૦૨૬૪૦
કેવડીયા કોલોની ૦૨૬૪૦
દેવલીયા ૦૨૬૬૧

(૧૩) દાહોદ ૦૨૬૭૩
દેવગઢબારીયા ૦૨૬૭૮
લીમખેડા ૦૨૬૭૮
ગરબાળા ૦૨૬૭૩
ધાનપયુર ૦૨૬૭૭
ફતેપયુરા ૦૨૬૭૫
ઝાલોદ ૦૨૬૭૯
સંજેલી ૦૨૬૭૯

(૧૪) નવસારરી ૦૨૬૩૭
જલાલપોર ૦૨૬૩૭
વાંસદા ૦૨૬૩૦
િીખલી ૦૨૬૩૪
ગણદેવી ૦૨૬૩૪
ખેરગામ ૦૨૬૩૪

(૧૫) આણંદ ૦૨૬૯૨
બોરસદ ૦૨૬૯૬
ખંભાત ૦૨૬૯૮
પે્ટલાદ ૦૨૬૯૭
આંકલાવ ૦૨૬૯૬
તારાપયુર ૦૨૬૯૮
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શહેર એસ.ટી.રી. કોર
સોજીત્ા ૦૨૬૯૭
ઉમરેઠ ૦૨૬૯૨

(૧૬) રાજકોટ ૦૨૮૧
ધોરાજી ૦૨૮૨૪
ગોંડલ ૦૨૮૨૫
ર્મકંડોરણા ૦૨૮૨૪
જસદણ ૦૨૮૨૧
જેતપયુર ૦૨૮૨૩
કો્ટળા સાંગાણી ૦૨૮૨૭
લોચધકા ૦૨૮૨૭
ઉપલે્ટા ૦૨૮૨૬
પડધરી ૦૨૮૨૦
વીંછીયા ૦૨૮૨૧
ભાયાવદર ૦૨૮૨૬
આ્ટકો્ટ ૦૨૮૨૧૮

(૧૭) સુરેન્દ્રનગર ૦ર૭પર
વઢવાણ ૦૨૭૫૨
િો્ટીલા ૦૨૭૫૩
િયુડા ૦૨૭૫૩
દસાડા (પા્ટડી) ૦૨૭૫૭
ધ્ાંગધ્ા ૦૨૭૫૪
લખતર ૦૨૭૫૯
લીંબડી ૦૨૭૫૩
મયુળી ૦૨૭૫૬
સાયલા ૦૨૭૫૫
થાનગઢ ૦૨૭૫૧

(૧૮) સુરત ૦ર૬૧
માંગરોળ ૦૨૬૨૯
ઉમરપાડા ૦૨૬૨૯
િોયા્ટસી ૦૨૬૧
બારડોલી ૦૨૬૨૨
કામરેજ ૦૨૬૨૧
મહયુવા ૦૨૬૨૫
માંડવી ૦૨૬૨૩
ઓલપાડ ૦૨૬૨૧
પલસાણા ૦૨૬૨૨
અડાજણ ૦૨૬૧
કરારગામ ૦૨૬૧
મજયુરા ૦૨૬૧
ઉધના ૦૨૬૧

(૧૯) પાટણ ૦ર૭૬૬
ચસદ્ધપયુર ૦૨૭૬૭
િાણસમા ૦૨૭૩૪
રાધનપયુર ૦૨૭૪૬
સાંતલપયુર ૦૨૭૩૪
હારીજ ૦૨૭૩૩
સમી ૦૨૭૩૩

શહેર એસ.ટી.રી. કોર
્શંખેશ્વર ૦૨૭૩૩૮૩
સરસવતી ૦૨૭૬૬

(૨૦) વલસાડ ૦૨૬૩૨
ધરમપયુર ૦૨૬૩૩
કપરાડા ૦૨૬૩૩
પારડી ૦૨૬૦
ઉમરગામ ૦૨૬૦
વાપી ૦૨૬૦

(૨૧) મહેસાણા ૦ર૭૬ર
ખેરાલયુ ૦૨૭૬૧
ચવર્પયુર ૦૨૭૬૩
ચવસનગર ૦૨૭૬૫
બેિરાજી ૦૨૭૩૪
વડનગર ૦૨૭૩૨
સતલાસણા ૦૨૭૬૧
ઊંઝા ૦૨૭૬૭
કડી ૦૨૭૬૪
જો્ટાણા ૦૨૭૬૨
ગોઝારીયા ૦૨૭૬૩

(૨૨) ભરૂિ ૦ર૬૪ર
હાંસો્ટ ૦૨૬૪૭
જંબયુસર ૦૨૬૪૪
અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬
વાગરા ૦૨૬૪૧
વાલીયા ૦૨૬૪૩
આમોદ ૦૨૬૪૧
ઝઘડીયા ૦૨૬૪૫
નેત્ંગ ૦૨૬૪૩

(૨૩) બનાસકાંઠા
ડીસા ૦૨૭૪૪
રદયોદર ૦૨૭૩૫
ધાનેરા ૦૨૭૪૮
પાલનપયુર ૦૨૭૪૨
ભાભર ૦૨૭૩૫
દાંતા ૦૨૭૪૯
કાંકરેજ ૦૨૭૪૭
દાંતીવાડા ૦૨૭૪૮
અમીરગઢ ૦૨૭૪૨
થરાદ ૦૨૭૩૮
વડગામ ૦૨૭૩૯
લાખણી ૦૨૭૪૪
સૂઈગામ ૦૨૭૪૦
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શહેર એસ.ટી.રી. કોર
(૨૪) કચ્છ

અંર્ર ૦૨૮૩૬
ગાંધીધામ ૦૨૮૩૬
અબડાસા ૦૨૮૩૧
ભિાઉ ૦૨૮૩૭
નખત્ાણા ૦૨૮૩૫
ભયુજ ૦૨૮૩૨
લખતર ૦૨૭૫૯
માંડવી ૦૨૮૩૪
મયુનદ્રા ૦૨૮૩૮
રાપર ૦૨૮૩૦
નલીયા ૦૨૮૩૧
દયાપર ૦૨૮૩૯

(૨૫) ડાંગ
આહવા ૦૨૬૩૧
વધઈ ૦૨૬૩૧
સયુબીર ૦૨૬૩૧
 ચપંપરી ૦૨૬૩૧
સાપયુતારા ૦૨૬૩૧

(૨૬) અરવલ્રી
ચભલોડા ૦૨૭૭૧
મોડાસા ૦૨૭૭૪
મેઘરજ ૦૨૭૭૩
માલપયુર ૦૨૭૭૩
ધનસયુરા ૦૨૭૭૪
બાયડ ૦૨૭૭૯

(૨૭) મધહસાગર
લયુણાવાડા ૦૨૬૭૪
કડાણા ૦૨૬૭૫
ખાનપયુર ૦૨૬૭૪
સંતરામપયુર ૦૨૬૭૫
બાલાચસનોર ૦૨૬૯૦
ચવરપયુર ૦૨૬૬૭

(૨૮) મોરબરી ૦૨૮૨૨
માળીયા મીયાણા ૦૨૮૨૯

શહેર એસ.ટી.રી. કોર
વાંકાનેર ૦૨૮૨૮
્ટંકારા ૦૨૮૨૨
હળવદ ૦૨૮૫૮

(૨૯) ્છોટાઉદેપુર ૦૨૬૬૯
જેતપયુર-પાવી ૦૨૬૬૪
કવાં્ટ ૦૨૬૬૯
નસવાડી ૦૨૬૬૧
સંખેડા ૦૨૬૬૫
બોડેલી ૦૨૬૬૫

(૩૦) તાપરી
ચનઝર ૦૨૬૨૮
સોનગઢ ૦૨૬૨૪
વાલોડ ૦૨૬૨૫
વયારા ૦૨૬૨૬
ઉ્છલ ૦૨૬૨૪
ડોલવણ ૦૨૬૨૬

(૩૧) બોટાદ ૦૨૮૪૯
ગઢડા ૦૨૮૪૭
બરવાળા ૦૨૭૧૧
રાણપયુર ૦૨૭૧૧

(૩૨) દેવભૂમરી દ્ારકા
ખંભાળીયા ૦૨૮૩૩
ઓખા મંડળ 
(દ્ારકા) ૦૨૮૯૨

ભાણવડ ૦૨૮૯૬
કલયાણપયુર ૦૨૮૯૧

(૩૩) ગરીર-સોમનાથ
વેરાવળ ૦૨૮૭૬
કોડીનાર ૦૨૭૯૫
સયુત્પાડા ૦૨૮૭૬
તલાલા ૦૨૮૭૭
ઉના ૦૨૮૭૫
ગીરગઢડા ૦૨૮૭૫
ઉના ૦ર૮૭પ
તલાલા ૦ર૮૭૭

રાજય / કેન્દ્ર શાચસિ પ્રદેશની રાજધાનીના એસ.ટી.રી. કોર નંબર
રાજય / કેન્દ્ર શાચસિપ્રદેશ પાટનગર કોર નંબર

આંધ્રિદે્શ અમરાવતી ૦૮૬૩
ઓરીસસા ભયુવનેશ્વર ૦૬૭૪
ઉતિર રિદે્શ લખનરૌ ૦૫૨૨
કણા્ટ્ટક બેંગાલયુરૂ ૦૮૦
ગયુજરાત ગાંધીનગર ૦૭૯
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રાજય / કેન્દ્ર શાચસિપ્રદેશ પાટનગર કોર નંબર
ગોવા પણજી ૦૮૩૫
તાચમલનાડયુ િેન્નાઇ ૦૪૪
પચચિમ બંગાળ કોલકાતા ૦૩૩
પંર્બ/હરરયાણા િંડીગઢ ૦૧૭૨
ચબહાર પ્ટણા ૦૬૧૨
મધયરિદે્શ ભોપાલ ૦૭૫૫
મહારાષ્ટ્ર મયુંબઇ ૦૨૨
રાજસથાન જયપયુર ૦૧૪૧
જરમયુ-કાશમીર જરમયુ    ૦૧૯૧

શ્ીનગર ૦૧૯૪
લદ્ાખ લેહ ૦૧૯૮૨
અરૂણાિલ રિદે્શ ઇ્ટાનગર ૦૩૬૦
કેરાલા ચતરૂવનંતપયુરમ ૦૪૭૧
મણીપયુર ઇરફાલ ૦૩૮૫
મેઘાલય ચ્શલોંગ ૦૩૬૪
ચમઝોરમ ઐઝવાલ ૦૩૮૯
નાગાલેનડ કોહીમા ૦૩૭૦
ચસચક્કમ ગંગ્ટોક ૦૩૫૯૨
ચત્પયુરા અગરતલા ૦૩૮૧
ચહમાિલ રિદે્શ ચસમલા ૦૧૭૭
રદલહી નવી રદલહી ૦૧૧
ઉતિરાંિલ દહેરાદયુન ૦૧૩૫
છતિીસગઢ રાયપયુર ૦૭૭૧
ઝારખંડ રાંિી ૦૬૫૧
આસામ રદસપયુર ૦૩૬૧
તેલંગણા હૈદરાબાદ ૦૪૦
આંદામાન-ચનકોબાર પો્ટ્ટબલેયર ૦૩૧૯૨
દાદરા-નગર હવેલી ચસલવાસા ૦૨૬૩૮
દમણ-દીવ દમણ ૦૨૬૩૬

દીવ ૦૨૮૭૫
લક્ષદ્ીપ કાવારતિી ૦૪૮૯૬
પોંડીિેરી પોંડીિેરી ૦૪૧૩
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 ચવભાગના સચિવશ્ીઓના કાયાડાલયના ટેચલફોન નંબર
મયુખય સચિવ ૫૦૩૦૩, ૫૦૩૦૪, ૫૦૩૦૫ (ફે.)

અચધક મયુખય સચિવ (ક.ગ.) ૫૦૩૧૧,૫૦૩૧૩,૫૦૩૧૫ (ફે.)

સચિવ (આયોજન) ૫૦૪૦૪, ૫૦૪૦૫ (ફે.)

સચિવ (વસયુતા અને એન.આર.આઇ.) ૫૦૩૩૩, ૫૭૪૩૦

સચિવ (િૂં્ટણી) ૫૦૩૧૬, ૫૦૩૧૮

સચિવ (અ અને ના.પયુ.) ૫૧૧૬૩

સચિવ (આરદ. ચવકાસ) ૫૨૦૮૦, ૫૨૦૮૬

અગ્ર સચિવ (આરોગય) ૫૧૪૦૧, ૫૧૪૦૩

અચધક મયુખય સચિવ (ઉ.ખા.ચવ.) ૫૦૭૦૧, , ૫૦૭૦૩

સચિવ (રિવાસન) ૫૦૭૦૮

સચિવ (કુર્ટર ઉધોગ) ૫૭૩૮૮ ૫૭૩૮૯

અચધક મયુખય સચિવ (ઉર્્ટ અને પેટ્ો.) ૫૦૭૭૧, ૫૦૭૭૨

અગ્ર સચિવ (કલાઇમે્ટ િેનજ) ૫૭૩૭૮, ૫૭૩૬૯

સચિવશ્ી અને આર.એલ.એ. (કાયદા) પ૦૯૦૧,૫૦૯૦ર, ૫૦૯૦૩, ૫૦૯૦૫

સચિવ (કૃચિ) ૫૦૮૦૧,૫૦૮૦૨,૫૦૮૦૩,૫૦૮૦૪ ૫૨૩૬૫ (ફે.)

સચિવ (પ.પા., મતસયોદ્ોગ, ગરૌસંવધ્ટન અને સહકાર) ૫૦૩૨૮,૫૦૩૨૬,૫૨૪૮૦ (ફે.)

અચધક મયુખય સચિવ (ગૃહ) ૫૦૫૦૫, ૫૦૫૦૩, ૫૦૫૦૪

સચિવ (ગૃહ) ૫૦૫૧૧, ૫૦૫૧૩

અગ્ર સચિવ (નમ્ટદા) ૫૪૫૮૭, ૫૧૬૪૬

સચિવ (જળસંપચતિ) ૫૧૭૦૪, ૫૪૨૧૬

સચિવ (પાણી પયુરવઠા) ૫૨૧૩૫, ૫૦૮૧૨

સચિવ (કલપસર) ૫૨૨૩૩, ૫૨૨૩૫

અચધક મયુખય સચિવ (પયુનવ્ટસવા્ટ) ૫૧૬૫૧, ૫૧૬૫૨

અચધક મયુખય સચિવ (નાણા) ૫૦૬૧૧, ૫૦૬૦૫ (ફે.)



360

સચિવ (આ.બા.) ૫૦૬૦૧, ૫૦૬૧૫ (ફે.)

સચિવ (ખિ્ટ) ૫૦૬૦૬, ૫૦૬૦૮ (ફે.)

સંયયુક્ત સચિવ (બજે્ટ) ૫૦૬૪૦

અચધક મયુખય સચિવ (પં.ગ્રા.ગૃ. ચન. અને ગ્રા.ચવ.ચવ.) ૫૧૧૦૧, ૫૧૧૦૩

અચધક મયુખય સચિવ (બં. અ.વા.વય.ર ચવ.) ૫૦૫૦૬, ૫૦૫૦૮, ૫૦૫૦૯ 

અચધક મયુખય સચિવ (મહેસૂલ) ૫૧૫૦૧, ૫૧૫૦૩, ૫૧૫૦૮ (ફે.)

રાહત કચમ્શનર અને સચિવ ૫૧૫૦૯, ૫૧૫૬૮

સચિવ (જ.સયુ.) ૫૧૬૦૩, ૫૨૩૩૦, પ૧પ૧૪

મહેસૂલ તપાસણી કચમ્શનર અને સચિવ પ૧૬૦૩, ૫૦૫૧૯

સચિવ (મચહલા અને બાળચવકાસ) ૫૪૮૨૨, ૫૨૦૭૬, ૫૪૮૨૩ (ફે.)

સચિવ (મા.અને મ.) ૫૧૮૦૧, ૫૧૮૦૨, ૫૧૮૦૩, ૫૧૮૦૪ 

સચિવ (માચહતી અને રિસારણ) ૫૪૭૩૫, ૫૧૨૮૧

અચધક મયુખય સચિવ (રમતગમત યયુ. સાં. અને રિ.) ૫૧૩૭૧, ૫૧૩૭૩, ૫૧૩૭૪, ૫૨૯૯૫ (ફે.)

અચધક મયુખય સચિવ (વન અને પયા્ટવરણ) ૫૧૦૫૧, ૫૧૦૫૩
અચધક મયુખય સચિવ (વૈ. અને સં.બા.)  ૫૧૨૦૧, ૫૫૮૩૫, ૫૫૮૩૬

સચિવ (વૈધાચનક) ૫૫૮૩૬

સચિવ (સંસદીય) ૫૦૯૬૨

સચિવ (ચવજ્ાન અને રિરૌદ્ોચગકી ચવભાગ) ૫૯૯૯૯

અચધક મયુખય સચિવ (સા.નયા. અને અ.) ૫૧૨૦૧, ૫૧૨૦૩, ૫૪૮૧૭

અચધક મયુખય સચિવ(્શ.ચવ) ૫૧૦૦૧, ૫૧૦૦૩

સચિવ (હાઉચસંગ) ૫૧૦૧૪, ૫૧૦૩૭

અગ્ર સચિવ (ચ્શક્ષણ) ૫૧૩૦૬ ,૫૧૩૦૮ 

સચિવ (રિાથચમક માધયચમક ચ્શક્ષણ) ૫૧૩૦૧,૫૧૩૦૩,૫૮૭૫૬ 

અચધક મયુખય સચિવ (શ્મ અને રોજગાર) ૫૦૮૭૧, ૫૦૮૭૩, ૫૧૨૧૧

----------------
સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલ્ય, ગાંધીનગર
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