ગુજરાત સરકાર

ટેલિફોન સૂચિકા
૨૦૨૦
રાજભવન, મંત્રીમંડળ, સંસદસભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ,
વિધાનસભા સચિવાલય, સચિવાલયના વિભાગો
તથા

અન્ય સરકારી કચેરીઓ

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
(પ્રોટોકોલ પ્રભાગ)

બ્લૉક-૧/૩, સરદાર પટેલ ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

સચિવાલયના અગત્યના ટાટાના ટેલિફોન નંબરો

ટાટા ટેલિ. પૂછપરછ
I.W.D.M.S.
G.S.W.A.N.
N.I.C.
ID માટે એક્સપ્લોરા
નિવાસી નાયબ સચિવ
વી.આઇ.પી. પેન્ટ્રી
નવી ક્રેડિટ સોસાયટી
જૂની ક્રેડિટ સોસાયટી
સિવિલ વર્ક પૂછપરછ
બ્લૉક-૧
બ્લૉક-૨
બ્લૉક-૪
બ્લૉક-૫
બ્લૉક-૭
બ્લૉક-૮
બ્લૉક-૯
બ્લૉક-૧૧
બ્લૉક-૧૪
વિધાનસભા પૂછપરછ
ઈલેિક્ટ્રકલ પૂછપરછ
બ્લૉક ૧ થી ૭
બ્લૉક-૮ થી ૧૪
સેન્ટ્રલ A.C. ફરિયાદ
સલામતી શાખા
ગેટ-૧ પ્રવેશ પાસ
ગેટ-૧ સલામતી
ગેટ-૪ પ્રવેશ પાસ
ગેટ-૪ સલામતી
ગેટ-૭ પ્રવેશ પાસ
ગેટ-૭ સલામતી

૫૧૩૦૦–૫૧૪૯૯
૫૧૨૦૨
૫૬૬૦૦
૫૨૪૦૩
૫૦૪૫૦
૫૭૭૨૨, ૪૪૯૪૧(નિ)
૫૦૦૬૩
૫૨૯૫૪
૫૬૮૭૬
૫૦૦૯૧-૯૨
૫૦૦૯૩
૫૧૯૧૮
૫૪૭૪૯
૫૧૯૨૧
૫૪૬૬૨
૫૪૫૮૮
૫૨૧૮૫
૫૨૨૦૬
૫૨૫૪૦
૫૩૦૦૧, ૦૩, ૦૪

એમ્બ્યુલન્સ
સિવિલ હોસ્પિટલ
તાત્કાલિક સારવાર
સચિવાલય દવાખાનું

૧૦૨
૨૧૯૩૧-૩૨
૧૦૮
૫૪૫૦૨
૧૦૦૧૭-૧૯
(૧૧૮૩૧ ટે.ફે.)
૨૧૨૯૧-૫૯૮૬૬
૨૧૨૨૫ -૫૪૧૮૮
૪૩૧૬૧-૬૨

૫૧૯૨૦, ૫૧૯૨૨
૫૨૨૯૪-૯૫
૫૩૦૯૯
૫૦૫૫૦
૫૦૪૫૧
૫૦૫૯૧
૫૦૭૫૨
૫૦૫૯૪
૫૦૭૫૧
૫૦૫૯૨

ગાંધીનગરના અગત્યના ટેલિફોન નંબરો

સરકારી મધ્યસ્થ પ્રેસ
સરકીટ હાઉસ
વિશ્રામગૃહ
પથિકાશ્રમ

ટાઉન હોલ
જી.ટી.એસ.
R & B વાહન પૂલ
ઈરિગેશન વાહન પૂલ
ધારાસભ્યશ્રી હોસ્ટેલ
મંત્રીશ્રી બંગલા પૂછપરછ
સચિવાલય જીમખાના, સે.૧૯
સચિવાલય જીમખાના, સે.૨૧
ઈન્ટર સ્ટેટ `પોલીસ વાયરલેસ
સ્ટેશન
સ્ટેટ પોલીસ વાયરલેસ સ્ટેશન
સ્ટેટ પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ
કલ્પતરૂ પેટ્રોલપંપ
એસ.ટી. પૂછપરછ
પાણી પૂરવઠો
ઇન્દ્રોડા હરણોદ્યાન
એનિમલ ડેડ બોડી
એનિમલ હેલ્પલાઇન
કેપિટલ રેલ્વે સ્ટેશન
જુસિકા
મુકિતધામ સેક્ટર-૩૦

૨૨૩૪૫
૬૦૧૮૯-૬૧૫૮૪
૬૧૨૩૮
૬૦૪૩૨
૨૧૫૪૧
૫૯૫૪૭
૨૧૨૨૮
૬૦૦૫૯

પોલીસ કંટ્રોલ
પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ
સ્ટેટ ગેસ્ટ હાઉસ
સરકીટ હાઉસ
વિશ્રામગૃહ
સિવિલ હોસ્પિટલ
વી. એસ. હોસ્પિટલ
જી.પી.ઓ. અમદાવાદ
એર ઈન્ડિયા (ડોમેસ્ટીક)
એરપોર્ટ ટર્મીનલ-૨
એરપોર્ટ મેનેજર (ટર્મીનલ)
ઈન્ડિયન એરલાઈન્સ (એરપોર્ટ)

૨૫૬૩૩૪૩૪
૨૬૩૦૯૧૦૩
૨૨૮૬૬૩૪૩ થી ૪૬
૨૨૮૬૫૦૩૩ થી ૩૭
૨૫૬૨૦૯૩૭
૨૨૬૮૩૭૨૧
૨૬૫૭૭૬૨૧
૨૫૫૦૦૯૭૭
૨૨૮૬૯૨૩૩
૨૨૮૬૭૬૬૪
૨૨૮૬૯૨૬૬
૨૨૮૬૯૨૩૭
૨૨૮૬૯૨૩૮,
૨૨૮૬૭૨૩૭
૧૩૯
૨૫૪૬૩૩૯૬,
૨૫૪૬૩૩૮૨,
૨૫૪૬૩૪૦૯

૨૩૮૩૫

૫૪૩૫૭
૫૪૩૪૪
૨૧૨૮૮
૨૨૮૪૨
૨૨૮૫૬
૨૦૫૬૦
૨૨૭૧૮
૯૮૨૫૨૮૨૭૮૭
૨૨૪૨૦
૪૨૦૨૩-૪૦૧૮૨
૨૯૨૮૯૪૧૭

અમદાવાદના અગત્યના ટેલિફોન નંબરો

ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ
રેલ્વે પૂછપરછ
એસ.ટી. ડેપો

(2)

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીનું નામ
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હોદ્દો
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કચેરીનું નામ
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:
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:

.............................................................................................

(મોબાઇલ) :
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(ઈ-મેઈલ) :
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:

.............................................................................................

ટેલિફોન નં. : (કચેરી)
(રહેઠાણ)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
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.............................................................................................
.............................................................................................

ઈમરજન્સી કોન્ટેક્ટ નં.

:
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.............................................................................................

બ્લડ ગ્રુપ
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(4)

ક્રમ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
૧

અનુક્રમણિકા

કચેરીનું નામ
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રી અને ગૃહ નિયામકશ્રીની કચેરી, રાજભવન, ગાંધીનગર
મંત્રીમંડળ
માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રી તથા મંત્રીશ્રીઓના કાર્યાલયની માહિતી
ગુજરાત વિધાનસભા, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
વિધાનસભા સચિવાલય, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન, ગાંધીનગર
રાજ્યસભામાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા સભ્યશ્રીઓ
લોકસભામાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા સભ્યશ્રીઓ
ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યશ્રીઓ
મુખ્ય સચિવશ્રીનું કાર્યાલય
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
(1) કર્મચારીગણ પ્રભાગ
(2) આયોજન પ્રભાગ
(3)
સ્વર્ણિમ ગુજરાત-૫૦ મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિ
(4) ચૂંટણી પ્રભાગ
(5) વહીવટી સુધારણા તાલીમ પ્રભાગ અને બિન નિવાસી ભારતીય પ્રભાગ
(6) ગુજરાત લોકાયુક્ત કચેરી
(7) ગુજરાત માહિતી આયોગ
(8) ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
(9) રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ
(10) ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારીની કચેરી
(11) ગુજરાત મુલ્કી સેવા ટ્રિબ્યુનલ
(12) સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સંસ્થા (સ્પીપા)
(13) પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, અમદાવાદ
(14) સચિવાલય તાલીમ કેન્દ્ર, ગાંધીનગર
(15) પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, વડોદરા
(16) પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, સુરત
(17) પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, મહેસાણા
(18) પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, રાજકોટ
(19) ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
(20) ગુજરાત રાજ્ય બિન-નિવાસી ગુજરાતી પ્રતિષ્ઠાન
(21) નિવાસી આયુક્તશ્રીની કચેરી, ગુજરાત સરકાર, નવી દિલ્હી
(22) ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિ
(23) અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી
(24) નિયામકશ્રી, મૂલ્યાંકનનું કાર્યાલય
(25) ગુજરાત સામાજિક આંતરમાળખાકીય વિકાસ સોસાયટી (GSIDS)
(5)

પાના નં.
૧
૨
૭
૧૬
૧૮
૨૧
૨૨
૨૫
૪૩
૪૪
૪૪
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૩
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૭
૫૯
૫૯
૫૯
૫૯
૫૯
૫૯
૬૦
૬૧
૬૧
૬૨
૬૨
૬૪
૬૪

ક્રમ
૨

૩

૪

૫

કચેરીનું નામ
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ
(1) નિયામકશ્રી, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠાની કચેરી
(2) ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ.
(3) નિયંત્રક કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને નિયામક ગ્રાહક બાબતોની કચેરી
(4) ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન
(5) અન્ન નિયંત્રકશ્રીની કચેરી
(6) ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ
આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ
(1) કમિશનર, આદિજાતિ વિકાસની કચેરી
(2) ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત (ડી-સેગ)
(3) ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી
(4) ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ નિગમ
(5) આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર
(6) ગુજરાત જમીન વિહોણા મજૂર અને હળપતિ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
(1) કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય સેવાઓ, તબીબી સેવાઓ, તબીબી શિક્ષણ અને સંશોધન, ગાંધીનગર
(૨) કમિશનરશ્રી, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર
(૩) નિયામકશ્રી, આયુષની કચેરી
(૪) નિયામકશ્રી, કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના
(૫) ગુજરાત મેડિકલ સર્વિસીસ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ
(1) ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરી
(2) ભૂસ્તરવિજ્ઞાન અને ખનિજ કમિશનરની કચેરી
(3) કમિશનરશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ
(4) ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિ.
(5) નિયામકશ્રી, નાગરિક ઉડ્્ડયનની કચેરી
(6) નિયામકશ્રી, સરકારી મુદ્રણ અને લેખનસામગ્રી
(7) સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાંધીનગર
(8) સરકારી લેખન અને સામગ્રી ભંડાર, ગાંધીનગર
(9) સરકારી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ
(10) સરકારી ફોટોલીથો પ્રેસ, અમદાવાદ
(11) સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, વડોદરા
(12) સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજકોટ
(13) સરકારી મુદ્રણાલય, ભાવનગર
(14) ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ
(15) ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ
(16) ગુજરાત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ
(17) ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ લિ.
(18) ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ
(6)
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કચેરીનું નામ
ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિગમ
ગુજરાત ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ નિગમ લિમિટેડ (GIIC LTD)
ગુજરાત રાજ્ય હાથશાળ અને હસ્તકલા વિકાસ નિગમ લિ.
ગુજરાત રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટિંગ કૉર્પોરેશન લિ., (ગ્રીમકો)
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટેન્શન બ્યૂરો (ઇન્ડેક્ષ - બી)
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટેન્શન કોટેજ ( ઇન્ડેક્ષ્ટ-સી)
દહેજ સેઝ લિમિટેડ
ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ
ધોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કંપની લિમીટેડ
ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેવલપમેન્ટ અૉથોરિટી
ગાંધીનગર રેલ્વે એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કૉર્પોરેશન લિ.
ગુજરાત ઔદ્યોગિક સંશોધન અને વિકાસ સંસ્થા (ગીરડા)
ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને ગ્રામીણ તકનીકી સંસ્થાન
ગુજરાત પેટ્રોલિયમ, કેમિકલ્સ, એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ, સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેવલપમેન્ટ અૉથોરિટી
માંડલ બેચરાજી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેવલપમેન્ટ અૉથોરિટી
ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ સંસ્થાન
ગુજરાત મિનરલ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટી
ગુજરાત રેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ
ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ
(1) નિયામકશ્રી, પેટ્રોલિયમ (DGP)
(1) મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી
(2) વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાશ્રી કચેરી, ગાંધીનગર
(3) ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કૉર્પોરેશન લિ. ગાંધીનગર
(4) ગુજરાત ગેસ લિ., અમદાવાદ
(5) ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિ., ગાંધીનગર
(6) ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ અને કેમીકલ્સ કંપની
(7) ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઇઝર્સ અને કેમીકલ્સ કંપની
(8) ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (GUVNL), વડોદરા
(9) ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટિ કંપની લિ. વડોદરા. (GSECL)
(10) ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કં., વડોદરા (GETCO)
(11) મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિ. વડોદરા
(12) દક્ષીણ ગુજરાત વીજ કંપની લિ. સુરત
(13) ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિ. મહેસાણા
(14) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિ.,રાજકોટ
(15) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ
(16) ગુજરાત પાવર કૉર્પોરેશન લિ., (GPCL)
(17) પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી
ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગ
(1) ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ એજન્સી
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(7)
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કચેરીનું નામ
કાયદા વિભાગ
(1) નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટ
(2) ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ
(3) ગુજરાત નેશનલ લૉ યુનિવર્સિટી
(4) ચેરિટિ કમિશનરશ્રીની કચેરી
(5) ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ
(6) ગુજરાત રાજ્ય, વકફ ટ્રિબ્યુનલ
(7) સરકારી વકીલશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ
(8) ચીફ ઈન્સપેક્ટર (કોર્ટ-ફીઝ)ની કચેરી, અમદાવાદ
(9) એડવોકેટ જનરલ અને એડીશનલ એડવોકેટ જનરલ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ
(10) ગુજરાત જાહેર બાંધકામ કરાર સંબંધી વિવાદ લવાદ ટ્રિબ્યુનલ, અમદાવાદ
(11) ઔદ્યોગિક અદાલત, ગુજરાત
(12) ડાયરેક્ટર ઓફ પ્રોસિક્યૂશનની કચેરી
કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ
(1) ખેતી નિયામકની કચેરી, કૃષિ ભવન
(2) બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી, કૃષિ ભવન
(3) પશુપાલન નિયામકની કચેરી, કૃષિ ભવન
(4) મત્સ્યોદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(5) રજિસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત રાજ્ય
(6) ખાંડ નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
(7) મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારીશ્રીની કચેરી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ (સહકાર ખાતુ), અમદાવાદ
(8) ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રિબ્યુનલ
(9) ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિમિટેડ, ગાંધીનગર
(10) ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ લિ., ગાંધીનગર
(11) રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટી પરિષદ, ગાંધીનગર
(12) આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
(13) જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
(14) નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
(15) સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
(16) કામધેનુ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર
(17) રજિસ્ટ્રાર, ગુજરાત વેટરનરી કાઉન્સિલની કચેરી, ગાંધીનગર
(18) ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડ, ગાંધીનગર
(19) વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી, રાજકોટ વિભાગ, રાજકોટ
(20) વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા
(21) અધિક પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ
(22) સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(23) વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ
(24) ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા, અમદાવાદ
(25) ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્સી, અમદાવાદ
(8)
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કચેરીનું નામ
ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, ગાંધીનગર
ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉસિંગ કૉર્પોરેશન
ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રિઝ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ, ગાંધીનગર
ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ, ગાંધીનગર
ગૌ સેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ
૧૦ ગૃહ વિભાગ
(1) ગુજરાત તકેદારી આયોગ
(2) પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(3) પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમ (ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ), ગાંધીનગર
(4) પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી સી.આઈ.ડી. (આઈ.બી.) ગાંધીનગર
(5) અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, એ.ટી.એસ., અમદાવાદ
(6) અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી (તાલીમ) ગાંધીનગર
(7) આચાર્યશ્રી, પોલીસ તાલીમ મહાવિદ્યાાલય, જુનાગઢ
(8) આચાર્યશ્રી, પોલીસ તાલિમ શાળા, વડોદરા
(9) આચાર્યશ્રી, અનામત પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર (ચોકી સોરઠ)
(10) પોલીસ મહાનિરીક્ષક અને આચાર્યશ્રી, ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ
(11) આચાર્યશ્રી, ખલાલ કમાન્ડો પોલીસ કેન્દ્ર
(12) અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, હથિયારી એકમો, ગાંધીનગર
(13) પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, તકનીકી સેવાઓ, ગાંધીનગર
(14) અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, એસ.સી.આર.બી., ગાંધીનગર
(15) પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, ગાંધીનગર વિભાગ, ગાંધીનગર
(16) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ગાંધીનગર
(17) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, મહેસાણા
(18) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, સાબરકાંઠા
(19) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, અરવલ્લી
(20) પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ વિભાગ, અમદાવાદ
(21) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ ગ્રામ્ય
(22) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ખેડા નડિયાદ
(23) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, આણંદ
(24) પોલીસ કમિશનરશ્રી, અમદાવાદ શહેર, અમદાવાદ
(25) પોલીસ કમિશનરશ્રી, વડોદરા શહેર, વડોદરા
(26) પોલીસ કમિશનરશ્રી, રાજકોટ શહેર, રાજકોટ
(27) પોલીસ કમિશનરશ્રી, સુરત શહેર, સુરત
(28) પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા
(29) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, છોટાઉદેપુર
(30) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ભરૂચ
(31) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, વડોદરા ગ્રામ્ય
(32) પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, નર્મદા
(33) પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, પંચમહાલ-ગોધરા વિભાગ
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
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ક્રમ

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
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(49)
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(51)
(52)
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(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

કચેરીનું નામ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, દાહોદ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પંચમહાલ-ગોધરા
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, મહિસાગર
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સુરત વિભાગ, સુરત
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ડાંગ-આહવા
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, નવસારી
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, સુરત ગ્રામ્ય
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, તાપી
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, વલસાડ
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, રાજકોટ વિભાગ, રાજકોટ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, સુરેન્દ્રનગર
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, રાજકોટ ગ્રામ્ય
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, મોરબી
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, જામનગર
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, દેવભૂમી દ્વારકા
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, જુનાગઢ વિભાગ-જુનાગઢ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, જુનાગઢ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ગીર સોમનાથ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પોરબંદર
નાયબ પોલીસ મહાનિક્ષકશ્રી, ભાવનગર વિભાગ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ભાવનગર
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, અમરેલી
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, બોટાદ
પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, સરહદી વિભાગ, ભુજ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પૂર્વ કચ્છ-ગાંધીધામ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પશ્ચિમ કચ્છ-ભુજ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પાટણ
પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, બનાસકાંઠા-પાલનપુર
લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, અમદાવાદ
મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો
મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક અને જેલોના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલશ્રી, અમદાવાદ
ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ, ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન, ગાંધીનગર.
ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ
નશાબંધી અને આબકારી, ગાંધીનગર
ડાયરેક્ટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ હેડ કવાર્ટર્સ, શાહીબાગ, અમદાવાદ
નિયામકશ્રી, નાગરિક સંરક્ષણ, અમદાવાદ
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લિ., ગાંધીનગર
(10)

પાના નં.
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ક્રમ

કચેરીનું નામ

૧૧ નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ
(1) જળસંપત્તિ વિભાગની ક્ષેત્રિય કચેરીઓ
(2) કલ્પસર સચિવશ્રીનું કાર્યાલય
(3) સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિ., ગાંધીનગર
(4) સરદાર સરોવર પુન:વસવાટ એજન્સી
(5) સરદાર પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, ગાંધીનગર
(6) ગુજરાત જળસંપત્તિ વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
(7) ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, જલસેવા ભવન, ગાંધીનગર
(8) ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લિમિટેડ, ગાંધીનગર (GWIL)
(9) નિયામકશ્રી, ગુજરાત જલસેવા તાલીમ સંસ્થા, ગાંધીનગર
૧૨ નાણાં વિભાગ
(1) રાજ્યવેરા કમિશનરશ્રીની કચેરી, રાજ્ય કર ભવન
(2) હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર
(3) જિલ્લા હિસાબી અધિકારીશ્રીઓ
(4) જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓ
(5) પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(6) વિમા નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(7) નિરીક્ષક, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી
(8) ગુજરાત વેલ્યુ એડેડ ટેક્ષ ટ્રિબ્યુનલ, અમદાવાદ
(9) ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિ.
(10) ગુજરાત સ્ટેટ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
૧૩ પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
(1) વિકાસ કમિશનરશ્રીની કચેરી
(2) કમિશનર ગ્રામ વિકાસની કચેરી, ગાંધીનગર
(3) ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગર
(4) ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ
(5) રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા
(6) ગુજરાત લાઇવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લિમિટેડ
(7) રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ અને પંચાયતીરાજ ભવન, જુનાગઢ
૧૪ બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ
(1) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ, ગાંધીનગર
(2) ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ, અમદાવાદ
(3) વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(4) સરકારી વાહનવ્યવહાર સેવાની કચેરી, ગાંધીનગર
૧૫ મહેસૂલ વિભાગ
(1) મહેસૂલ તપાસણી કમિશનર અને સચિવશ્રી, ગાંધીનગર
(2) જમીન સુધારણા કમિશનર કચેરી
(3) ખાસ સચિવની કચેરી (વિવાદ)
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ક્રમ

કચેરીનું નામ
દીનદયાળ મોજણી અને મહેસૂલ વહીવટી સંસ્થા
રાહત નિયામકશ્રીની કચેરી
સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સની અને નોંધણીસર નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી
સેટલમેન્ટ કમિશનર અને જમીન દફ્તર નિયામક, ગુજરાત રાજ્ય
ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ (જીઆઈડીએમ)
કલેક્ટર કચેરી, ગાંધીનગર
કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ
૧૬ મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગ
(1) કમિશનરશ્રી મહિલા અને બાળવિકાસની કચેરી (ICDS)
(2) ગુજરાત રાજ્ય મહિલા આયોગ
(3) જેન્ડર રિસોર્સ સેન્ટર, અમદાવાદ
(4) ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લિ.
(5) ગુજરાત રાજ્ય સમાજ કલ્યાણ બોર્ડ, અમદાવાદ
(6) કમિશનર મહિલા અને બાળવિકાસની કચેરી (મહિલા વીંગ)
૧૭ માર્ગ અને મકાન વિભાગ
(1) મુખ્ય નગર નિયોજક અને મુખ્ય સ્થ૫તિશ્રીની કચેરી
(2) નિયામકશ્રી, ઇજનેરી સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કૉલેજ, ગાંધીનગર
(3) નિયામકશ્રી, ઉ૫વન અને બગીચા, ગાંધીનગર
(4) અધીક્ષક ઇજનેર, પંચાયત મા.મ.વર્તુળ, અમદાવાદ
(5) અધીક્ષક ઇજનેર, પાટનગર યોજના વર્તુળ, ગાંધીનગર
(6) અધીક્ષક ઇજનેર, આલેખન મા.મ. વર્તુળ, ગાંધીનગર
(7) અધીક્ષક ઇજનેર, પંચાયત મા.મ.વર્તુળ, ગાંધીનગર
(8) અધીક્ષક ઇજનેર, વિદ્યુત મા.મ.વર્તુળ, ગાંધીનગર
(9) ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ લિ., ગાંધીનગર
(10) ગુજરાત રાજ્ય યોજના અમલીકરણ યુનિટ, ગાંધીનગર
(11) અધીક્ષક ઇજનેર, શહેર મા.મ.વર્તુળ, અમદાવાદ
(12) અધીક્ષક ઇજનેર, મા.મ.વર્તુળ-૧, અમદાવાદ
(13) અધીક્ષક ઇજનેર, મા.મ.વર્તુળ-૨, અમદાવાદ
(14) અધીક્ષક ઇજનેર, એકસપ્રેસ વે, અમદાવાદ
(15) અધીક્ષક ઇજનેર, યાંત્રિક મા.મ.વર્તુળ, અમદાવાદ
(16) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, (વિદ્યુત) અમદાવાદ (વિભાગ-૨)
(17) રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વર્તુળ, ગાંધીનગર
(18) સ્ટેટ હાઈવે ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ, ગાંધીનગર
૧૮ માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ
(1) માહિતી નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(2) પ્રાદેશિક માહિતીની કચેરી
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(12)

પાના નં.
૨૪૦
૨૪૧
૨૪૧
૨૪૨
૨૪૨
૨૪૩
૨૪૪
૨૪૭
૨૪૮
૨૪૯
૨૫૦
૨૫૦
૨૫૦
૨૫૧
૨૫૨
૨૫૫
૨૫૬
૨૫૬
૨૫૬
૨૫૬
૨૫૭
૨૫૭
૨૫૭
૨૫૭
૨૫૮
૨૫૮
૨૫૯
૨૫૯
૨૫૯
૨૫૯
૨૫૯
૨૫૯

૨૬૦
૨૬૧
૨૬૧
૨૬૩

ક્રમ
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૧૯ રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ
(1) કમિશનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, ગાંધીનગર
(2) ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોર્ટ સ્ અૉથોરિટી ઓફ ગુજરાત, ગાંધીનગર
(3) ગ્રંથાલય નિયામકની કચેરી, ગ્રંથાલય ભવન, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર.
(4) રાજ્ય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, રાજ્ય ગ્રંથાલય ભવન, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર.
(5) સરકારી જિલ્લા પુસ્તકાલય, સેક્ટર-ર૧, ગાંધીનગર
(6) નિયામક પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય ખાતુ, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
(7) અભિલેખાગાર નિયામકશ્રીની કચેરી, ગુલાબ ઉદ્યાન સામે, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર.
(8) ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, અભિલેખાગાર ભવન, સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર
(9) ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, ગાંધીનગર
(10) ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમી, અમદાવાદ
(11) ભાષા નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(12) સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ સ્ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર
૨૦ વન અને પર્યાવ૨ણ વિભાગ
(1) અગ્ર મુખ્ય વનસરંક્ષકશ્રીની કચેરી
(2) ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ
(3) ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ
(4) ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધ સંસ્થાન (ગેમી)
(5) ગુજરાત ઇકોલૉજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ (ગીર) ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર
(6) ગુજરાત ઇકોલૉજીકલ કમીશન
(7) ગુજરાત બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડ
૨૧ વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ
(1) ગુજરાત રાજ્ય કાયદાપંચની કચેરી
(2) મુખ્ય દંડકશ્રીની કચેરી ગુજરાત સરકાર
(3) વિધાનસભા સત્ર દરમ્યાન સચિવશ્રી તથા “અ” શાખાના નંબર
૨૨ વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ
(1) કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલૉજી (ગુજકોસ્ટ)
(2) સાવલી ટેક્નોલૉજી અને બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટર (એસ.ટી.બી.આઈ.), વડોદરા
(3) ગુજરાત રાજ્ય બાયોટેક્નોલૉજી મિશન (જી.એસ.બી.ટી.એમ), ગાંધીનગર
(4) ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ સિટી (જી.સી.એસ.સી.), ગાંધીનગર
(5) ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લીકેશન એન્ડ જીઓ-ઇન્ફોર્મેટિક્સ (બાયસેગ)
(6) ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલૉજીકલ રીસર્ચ (આઈ.એસ.આર)
(7) ગુજરાત બાયોટેક્નોલૉજી રીસર્ચ સેન્ટર (જી.બી.આર.સી)
(8) ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડ (જી.આઈ.એલ)
(9) ગુજરાત બાયોટેક્નોલૉજી યુનિવર્સિટી (જી.બી.યુ)
(10) ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડ (જી.એફ.જી.એન.એલ)
(11) ડિરેક્ટરેટ ઓફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેક્નોલૉજી એન્ડ ઇ-ગવર્નન્સ
સસસસસસ

સસસસસસ

સસસ

સસસ

(13)

પાના નં.
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કચેરીનું નામ

૨૩ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
(1) નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણની કચેરી
(2) નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણની કચેરી
(3) નિયામક, સમાજ સુરક્ષાની કચેરી, ગાંધીનગર
(4) ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
(5) ગુજરાત ગોપાલ વિકાસ નિગમ લિ.
(6) વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેના કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(7) ગુજરાત પછાતવર્ગ વિકાસ નિગમ
(8) ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ
(9) ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ
(10) ડૉ. આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ (અ.જા.) ગાંધીનગર
(11) ગુજરાત વિચરતી-વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમ
(12) ગુજરાત બિન અનામત વર્ગોનું શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ
(13) ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ કૉર્પોરેશન, ગાંધીનગર
(14) ગુજરાત રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ
(15) ગુજરાત રાજ્ય બિનઅનામત વર્ગોનું આયોગ
૨૪ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ
(1) એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ મિશન, ગાંધીનગર
(2) સ્વચ્છ ભારત મિશન, ગાંધીનગર
(3) ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાયનાન્સ બોર્ડ, ગાંધીનગર
(4) મુખ્ય નગર નિયોજકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(5) ગુજરાત શહેરી વિકાસ મિશન, ગાંધીનગર
(6) ગુજરાત શહેરી વિકાસ કંપની, ગાંધીનગર
(7) ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, અમદાવાદ
(8) મહાનગરપાલિકાઓ
(9) ગુજરાત અર્બન લાઇવલીહૂડ મિશન, ગાંધીનગર
(10) રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી, ગાંધીનગર
(11) કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી એડમિનિસ્ટ્રેશનની કચેરી
૨૫ શિક્ષણ વિભાગ
(1) ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(2) કમિશનર, શાળાઓની કચેરી, બ્લૉક નં .૯/૧, ડૉ .જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
(3) કમિશનર, મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કચેરી, ગાંધીનગર
(4) ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર
(5) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ
(6) રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર
(7) ટેક્નિકલ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(8) ગુજરાત શૈક્ષણિક સંસ્થા સેવા ટ્રિબ્યુનલ, અમદાવાદ

(14)

પાના નં.
૨૮૬
૨૮૭
૨૮૮
૨૮૯
૨૯૦
૨૯૦
૨૯૧
૨૯૧
૨૯૨
૨૯૨
૨૯૩
૨૯૩
૨૯૩
૨૯૪
૨૯૪
૨૯૫
૨૯૬
૨૯૭
૨૯૭
૨૯૮
૨૯૮
૩૦૦
૩૦૦
૩૦૧
૩૦૨
૩૦૨
૩૦૩
૩૦૪
૩૦૫
૩૦૮
૩૦૯
૩૧૦
૩૧૦
૩૧૧
૩૧૨
૩૧૩
૩૧૪

ક્રમ

કચેરીનું નામ
નિયામકશ્રી એન. સી. સી.ની કચેરી
ગુજરાત શાળા શિક્ષણ પરિષદ, ગાંધીનગર
ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેક્નોલૉજી ભવન, અમદાવાદ
ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગાંધીનગર
પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર
સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર
ગુજરાત ટેક્નોલૉજીકલ યુનિવર્સિટી
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, વડોદરા
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સુરત
મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી, ભાવનગર
ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી, કચ્છ (ભુજ)
ર્ડા. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચર્સ એજ્યુકેશન
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર
શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી, વેરાવળ
ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ
શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
૨૬ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ
(1) શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગાંધીનગર
(2) નિયામકશ્રી રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગર
(3) ગ્રામ શ્રમ આયુક્તશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર
(4) નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, અમદાવાદ
(5) મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન, અમદાવાદ
(6) ગુજરાત ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ગાંધીનગર
(7) ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
(8) અમદાવાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોર્ડ
(9) ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, અમદાવાદ
(10) નિયામક બોઇલરોની કચેરી, અમદાવાદ
૨૭ અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
(1) એર ઈન્ડિયા લિમિટેડ, એરલાઇંસ હાઉસ
(2) એરપોર્ટ ડાયરેક્ટર, એરપોર્ટ અૉથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા
(3) એન.સી.સી. ડિરેકટરેટ ગુજરાત, દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ
(4) ઈન્ડિયન ઓઇલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

(15)

પાના નં.
૩૧૪
૩૧૫
૩૧૫
૩૧૬
૩૧૬
૩૧૭
૩૧૭
૩૧૮
૩૧૮
૩૧૮
૩૧૮
૩૧૮
૩૧૮
૩૧૯
૩૧૯
૩૧૯
૩૧૯
૩૧૯
૩૨૦
૩૨૦
૩૨૦
૩૨૧
૩૨૨
૩૨૩
૩૨૫
૩૨૬
૩૨૭
૩૨૭
૩૨૭
૩૨૮
૩૨૮
૩૨૯
૩૩૦
૩૩૦
૩૩૦
૩૩૦
૩૩૧

ક્રમ

કચેરીનું નામ
પશ્ચિમ રેલવે
સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ
સેન્ટ્રલ વેરહાઉસિંગ કૉર્પોરેશન પ્રાદેશિક કચેરી
પ્રસાર ભારતી (ભારતની જાહેર સેવા પ્રસારણકર્તા), ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો
મુખ્ય એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (E & RSA)
ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ
મુખ્ય મહાલેખાકાર (ઇ અને આર એસ એ)
પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યૂરો
ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક
૨૮ ગાંધીનગર ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
(1) રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી
(2) નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી
(3) નહેરુ યુવા સંગઠન, ગાંધીનગર
(4) નહેરુ યુવા કેન્દ્ર, ગાંધીનગર
(5) ગવર્મેેન્ટ યુથ હોસ્ટેલ, ગાંધીનગર
(6) સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસીસ, ગાંધીનગર ડિવીઝન, ગાંધીનગર
(7) ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, ગાંધીનગર
(8) રાષ્ટ્રીય સૂચના વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
(9) ઉદયભાણસિંહજી પ્રાદેશિક સહકારી વ્યવસ્થાપન સંસ્થા
(10) નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેક્નોલૉજી
(11) જીઓલૉજીકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા
(12) સેન્સસ ઓપરેશન્સ નિયામકશ્રીની કચેરી
(13) રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિદ્યાલયી શિક્ષણ સંસ્થાન (NIOS)
૨૯ અન્ય અગત્યના નંબરો
 જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓ
 જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ
 પોલીસ કમિશનરશ્રીઓ
 પોલીસ અધીક્ષકશ્રીઓ
 નિવાસી આયુક્તશ્રીની કચેરી, ગુજરાત સરકાર, નવી દિલ્હી
 રાજ્યોના પ્રોટોકોલ અધિકારીઓ
 ગુજરાતના સરકીટ હાઉસ તેમજ વિશ્રામગૃહના મેનેજરશ્રીઓના ટેલિફોન નંબર
 ગુજરાતના સરકીટ હાઉસ તેમજ વિશ્રામગૃહના ટેલિફોન નંબરો
 એર લાઇન્સના નંબર
 ગુજરાતના એસ.ટી.ડી. કોડ
 રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની રાજધાનીના એસ.ટી.ડી. કોડ નંબર
 વિભાગના સચિવશ્રીઓના કાર્યાલયના ટેલિફોન નંબર
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(16)

પાના નં.
૩૩૧
૩૩૨
૩૩૨
૩૩૨
૩૩૩
૩૩૩
૩૩૪
૩૩૪
૩૩૪
૩૩૫
૩૩૫
૩૩૫
૩૩૬
૩૩૬
૩૩૬
૩૩૬
૩૩૬
૩૩૭
૩૩૮
૩૩૯
૩૩૯
૩૪૦
૩૪૦
૩૪૧
૩૪૧
૩૪૨
૩૪૩
૩૪૩
૩૪૫
૩૪૬
૩૪૭
૩૪૮
૩૫૧
૩૫૧
૩૫૪
૩૫૯

માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રીની કચેરી
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અરવિંદ જોષી, IAS
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર સચિવ

રાજભવન, ગાંધીનગર

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૩૫૪૩૪
"ૐ", ૫૮૪/એ/૧,
૪૩૧૭૩, ૩૧૧૩૩ ૯૯૭૮૪૦૬૧૪૮ સેક્ટર-૮-સી, ગાંધીનગર
prisec-rajbhavan@gujarat.gov.in

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨ ૭૦૨૭૮૪૯૮૬૫
ર્ડા. રાજેન્દ્ર સિંહ
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના ખાસ ફરજ પરના
૪૩૧૭૩
અધિકારી
૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨ ૨૩૬૦૩૦૩૪
શ્રી ધીરેન પી. શાહ
૪૩૧૭૩, ૫૬૦૩૯ ૯૯૭૮૪૦૬૩૫૯
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના ઉપસચિવ
so1-gh@gujarat.gov.in

૧૬/૧, જી-૧, રાજભવન,
સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, ગાંધીનગર
સી-૨૦૪, સ્વાગત રેઈન ફોરેસ્ટ-૧,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૨૬૩૫૩
પ્લોટ નં. ૨૮૦/૧,
શ્રી વી. વી. મેથ્યુ
૪૩૧૭૩,
૫૭૦૮૩
૯૮૨૫૦૫૮૧૪૫
સેક્ટર-૩, ન્યુ ગાંધીનગર
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર રહસ્ય સચિવ
ps2he@gujarat.gov.in

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨ ૯૯૭૮૪૦૫૧૨૭ ૪૯, રોયલ-૨, બંગલો, ઉવારસદ રોડ,
શ્રી જયેશ જી. દવે
૫૬૪૭૪
વાવોલ, ગાંધીનગર
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના અખબારી સચિવ ૪૩૧૭૩,
secpress-gh@gujarat.gov.in

શ્રી ડી. ડી. દુબે
નાયબ પોલીસ અધીક્ષક

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૬૦૫૫૦
૨૮૨/૨, "ઘ" ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
૪૩૧૭૩
૯૯૭૮૪૦૭૮૯૫ ગાંધીનગર

માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના ગૃહ નિયામકશ્રીની કચેરી
રાજભવન, ગાંધીનગર

શ્રી બી. અેન. પટેલ
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના ગૃહ નિયામક

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨ ૯૯૨૫૦૨૪૫૮૦ ૨૬, રત્નમ બંગલોઝ, સોલા,
૪૩૧૭૩, ૫૬૦૩૮
અમદાવાદ
૩૧૧૩૫

શ્રી યશપાલ જગણિયા, IPS
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના એ.ડી.સી. (પી)

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૨૨૨૮૯
બંગલો નં. ૨/૩, જી-૧ ટાઈપ,
૪૩૧૭૩, ૪૭૩૮૬ ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૯ સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
૫૬૦૪૩

cgh-gh@gujarat.gov.in
adc-gh@gujarat.gov.in

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૨૦૪૧૬
બંગલો નં. જી-૨૧૬,
શ્રી જશનદીપ સિંહ, આઈ.એન.
૪૩૧૭૩,
૪૭૩૮૬
૯૯૭૮૪૦૬૩૨૮
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના એ.ડી.સી. (એન)
૫૬૦૪૩

ર્ડા. શશાંક બી. સિમ્પી
નિવાસી તબીબી અધિકારી
શ્રી બી. બી. પનીકર
સેક્શન અધિકારી
શ્રી પી. એ. જાડેજા
હાઉસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

adc-gh@gujarat.gov.in

૨૦૯૯૬

૨૩૯૭૦૧૫૭
૯૯૭૮૪૦૫૯૪૭
૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૨૫૨૫૩
૪૩૧૭૩, ૫૬૦૪૦ ૯૯૭૮૪૦૬૯૮૩
office-gh@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. ૧૨, હેતમણી પાર્ક, એસબીઆઈ
બેંકની પાછળ, અડાલજ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૧૫/૧, ગોકુળ સોસાયટી,
સેક્ટર-૮-બી, ગાંધીનગર

૪૩૧૭૧, ૪૩૧૭૨
૨૬૩૭૧
પ્લોટ નં. ૪૭૯/૧, સેક્ટર-૪-બી,
૪૩૧૭૩, ૫૫૯૫૭ ૯૯૭૮૪૦૬૯૭૬ ગાંધીનગર
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મંત્રીમંડળ

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર
મંત્રીશ્રીનું નામ અને
ફાળવવામાં આવેલ વિષયો

બ્લૉક/માળ

ટેલિફોન નંબર/
ફેક્સ નંબર

નિવાસસ્થાન
સરનામું

મુખ્ય મંત્રીશ્રી :

ટેલિફોન નંબર/
મોબાઈલ નંબર

૩૨૬૧૧ થી
બંગલા નં. ૨૬,
૩૨૬૦૧
શ્રી વિજયભાઇ રમણીકલાલ રૂપાણી સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
૩૨૬૧૩
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૩૨૬૦૨
ત્રીજો માળ,
સામાન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગ, ગૃહ, શહેરી
૫૦૦૭૩
સં
ક
લ
ુ
,
૩૨૬૦૩
સચિવાલય,
વિકાસ, બંદરો, ખાણ-ખનિજ, માહિતી
૫૦૦૭૪
સેક્ટર-૨૦,
૫૯૫૦૯
સેક્ટર-૧૦,
૨૨૧૦૧ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૯૫૩૧
પ્રસારણ, પેટ્રોકેમિકલ્સ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૭૬૧૬ (ફે.)
૨૨૦૨૦ (ફે.)
આયોજન, સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલૉજી,
૫૧૦૫૮(વિ.)
તમામ નીતિઓ અને કોઈ મંત્રીશ્રીઓને
ફાળવેલ ન હોય તેવી તમામ બાબતો

શ્રી નીતિનભાઇ પટેલ
નાણાં, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય
અને પરિવાર કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણ,
નર્મદા, કલ્પસર, પાટનગર યોજના

નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી :

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
બીજો માળ,
સચિવાલય,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩૮૦૭૨
૪૮૦૦૭
૫૦૧૦૬ થી
૫૦૧૧૦

બંગલા નં. ૨૦,
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

કેબિનેટ મંત્રીશ્રીઓ :

૩૨૪૯૧
૨૧૮૯૧
૫૯૭૦૬
૫૯૭૦૭ (ફે.)
૫૯૭૦૮

શ્રી રણછોડભાઇ ચનાભાઇ ફળદુ
(આર. સી. ફળદુ)
કૃષિ, ગ્રામ વિકાસ, વાહનવ્યવહાર

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
૫૦૧૦૧ થી
બંગલા નં. ૪,
બીજો માળ,
૫૦૧૦૫
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
સચિવાલય,
૫૭૯૭૩ (ફે.)
સંકુલ,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૯૬૧(વિ.)
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૪૮૪૬૦
૪૮૪૭૦
૫૯૬૯૨
૫૯૬૯૩

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ મનુભા ચુડાસમા
શિક્ષણ (પ્રાથમિક, માધ્યમિક, પ્રૌઢ),
ઉચ્ચ અને ટેક્નિકલ શિક્ષણ, કાયદો
અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાનિક અને સંસદીય
બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌસંવર્ધન અને
નાગરિક ઉડ્ડયન

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
૪૩૩૮૯
બંગલા નં. ૧૦,
૩૮૦૭૬
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
બીજો માળ,
૫૦૧૧૬ થી
સંકુલ,
સચિવાલય,
૫૦૧૧૯
સેક્ટર-૨૦,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૧૨૦ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૩૧૭૫ (વિ.)

૨૨૬૧૭
૨૫૯૫૫
૫૯૬૦૦
૫૯૬૦૧
૫૯૬૦૨
૫૯૬૦૩
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મંત્રીશ્રીનું નામ અને
ફાળવવામાં આવેલ વિષયો

નિવાસસ્થાન

બ્લૉક/માળ

ટેલિફોન નંબર/
ફેક્સ નંબર

શ્રી કૌશિકકુમાર જમનાદાસ પટેલ
મહેસૂલ

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ,
સચિવાલય,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩૮૧૦૯
૪૩૫૦૨
૫૦૧૩૧
૫૦૧૩૨
૫૦૧૩૩
૫૦૧૩૪
૫૬૪૨૮
૫૦૧૩૫ (ફે.)
૫૦૯૬૬ (વિ.)

શ્રી સૌરભ પટેલ
ઉર્જા

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
૩૮૧૫૨
બંગલા નં. ૫,
પહેલો માળ,
૪૩૫૦૬
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
સચિવાલય,
૫૦૨૧૧
સંકુલ,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૨૧૨
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૦૨૧૫ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૩૧૭૨ (વિ.)

૩૨૪૫૩
૫૯૬૬૦
૫૯૬૬૧
૫૯૬૬૨
૫૯૬૬૩

શ્રી ગણપતભાઇ વેસ્તાભાઇ વસાવા
આદિજાતિ વિકાસ, વન, મહિલા અને
બાળ કલ્યાણ

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ,
સચિવાલય,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૧૯૩૪
બંગલા નં. ૧૧,
૫૧૯૩૫
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૧૯૩૬
સંકુલ,
૫૧૯૩૭
સેક્ટર-૨૦,
૫૧૯૩૮
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૧૯૩૯ (ફે.)
૫૩૧૭૩ (વિ.)
૫૩૧૭૪ (વિ.)

૫૯૬૦૪
૪૭૮૭૮
૩૨૪૬૭

શ્રી જયેશ રાદડીયા
અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની
બાબતો, કુટિર ઉદ્યોગ, છાપકામ અને
લેખનસામગ્રી

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પ્રથમ માળ,
સચિવાલય,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૫૦૨૨૫
બંગલા નં. ૩૦,
૫૦૨૨૬
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૨૨૮
સંકુલ,
૫૦૨૨૯
સેક્ટર-૨૦,
૫૦૨૩૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૦૨૬૩ (ફે.)
૫૩૧૪૦ (વિ.)
૫૩૧૪૨ (વિ.)

૫૪૮૪૭
૫૪૮૪૮
૫૭૪૨૭
૫૭૪૨૮
૫૭૪૨૯
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ટેલિફોન નંબર/
મોબાઈલ નંબર
બંગલા નં. ૨૨,
૫૯૬૬૭
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૯૬૬૮
સંકુલ,
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
સરનામું

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મંત્રીશ્રીનું નામ અને
ફાળવવામાં આવેલ વિષયો

બ્લૉક/માળ

ટેલિફોન નંબર/
ફેક્સ નંબર

શ્રી દિલીપકુમાર વિરાજી ઠાકોર
શ્રમ અને રોજગાર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ,
યાત્રાધામ વિકાસ

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પ્રથમ માળ,
સચિવાલય,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

નિવાસસ્થાન
સરનામું

૨૧૧૮૬
બંગલા નં. ૧૪,
૩૮૦૭૫
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૧૨૬
સંકુલ,
૫૦૧૨૭
સેક્ટર-૨૦,
૫૦૧૨૮
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૦૧૨૯
૫૧૯૭૮
૫૦૩૦૬ (ફે.)
૫૦૮૪૫ (વિ.)
૫૩૧૧૨ (વિ.)

ટેલિફોન નંબર/
મોબાઈલ નંબર
૫૯૬૩૪
૫૯૬૩૭

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
૫૦૨૧૮
બંગલા નં. ૧૬,
શ્રી ઈશ્વરભાઇ (અનિલ) રમણભાઇ
૫૦૨૨૪
મં
ત્
રીશ્રી નિવાસસ્થાન
બીજો
માળ,
પરમાર
૫૦૨૩૬
સંકુલ,
સચિવાલય,
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા
૫૦૨૬૪ (ફે.)
સેક્ટર-૨૦,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૮૮૬ (વિ.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
(અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, સામાજિક
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોનું કલ્યાણ
સહિત)

૩૨૪૮૯
૫૯૬૪૨

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૧૮૭
બંગલા નં. ૧૮,
૫૦૧૮૮
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
પ્રથમ માળ,
૫૦૧૯૫
સંકુલ,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૧૮૯ (ફે.)
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

૫૯૭૧૨
૫૯૭૧૪

શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ
બાવળીયા
પાણી પુરવઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ
નિર્માણ
શ્રી જવાહરભાઈ પેથલજીભાઈ
ચાવડા
પ્રવાસન, મત્સ્યોદ્યોગ

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૭૦૧૨
બંગલા નં. ૩૭,
૫૭૦૧૩
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
પ્રથમ માળ,
૫૭૦૧૪
સંકુલ,
સેક્ટર-૧૦,
૫૭૦૧૫
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૭૦૧૬ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

4

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ
મંત્રીશ્રીનું નામ અને
ફાળવવામાં આવેલ વિષયો

બ્લૉક/માળ

ટેલિફોન નંબર/
ફેક્સ નંબર

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
શ્રી પ્રદીપસિંહ ભગવતસિંહ જાડેજા
ગૃહ, ઉર્જા, વૈધાનિક અને સંસદીય
ત્રીજો માળ,
બાબતો, કાયદો અને ન્યાયતંત્ર
સચિવાલય,
(રાજ્યકક્ષા), પોલીસ હાઉસિંગ, બોર્ડર
સેક્ટર-૧૦,
સિક્યુરિટી, સિવિલ ડીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષક ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
દળ, જેલ, નશાબંધી આબકારી, સ્વૈચ્છિક
સંસ્થાઓનું સંકલન, બિન નિવાસી
ગુજરાતી પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ
(તમામ સ્વતંત્ર હવાલો)
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨
શ્રી પરષોત્તમભાઇ ઓધવજીભાઇ
ચોથો માળ,
સોલંકી
સચિવાલય,
મત્સ્યોદ્યોગ

શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગ્રામ વિકાસ,
પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી
પરમાર
કૃષિ (રાજ્યકક્ષા), પંચાયત, પર્યાવરણ
(સ્વતંત્ર હવાલો)
શ્રી ઇશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઇ પટેલ
સહકાર, રમત-ગમત, યુવા અને
સાંસ્કૃત્તિક પ્રવૃત્તિઓ (સ્વતંત્ર હવાલો),
વાહનવ્યવહાર (રાજ્યકક્ષા)

નિવાસસ્થાન
સરનામું

૫૦૨૬૬
બંગલા નં. ૩૮,
૫૭૩૩૨
૫૦૨૬૭
૫૭૩૩૩
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૨૬૮
૫૭૩૩૦
(ફે.)
સંકુલ,
૫૦૨૬૯
સેક્ટર-૨૦,
૫૦૨૭૦ (ફે.)
૫૦૮૭૮ (વિ.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૩૧૦૮ (વિ.)
૫૩૧૦૯ (વિ.)

૫૦૧૪૧
બંગલા નં. ૧૯,
૫૦૧૪૨
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૧૪૩
સંકુલ,
૫૦૧૪૪
સેક્ટર-૧૦,
સે
ક
્ટર-૨૦,
૫૭૮૬૪ (ફે.)
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગાં
ધ
ીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૦૧૪૫
૫૩૧૦૪ (વિ.)
૫૩૧૦૫ (વિ.)
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૧૯૪૬
બંગલા નં. ૩,
૫૧૯૪૭
પ્રથમ માળ,
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૧૯૪૮
સચિવાલય,
સંકુલ,
૫૧૯૪૯ (ફે.)
સેક્ટર-૧૦,
સે
ક
્ટર-૨૦,
૫૧૯૫૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૦૮૯૩ (વિ.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૩૧૨૪ (વિ.)
૫૩૧૨૫ (વિ.)
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૧૬૮
બંગલા નં. ૩૩,
૫૦૧૬૯
ત્રીજો માળ,
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૧૭૦
સચિવાલય,
સંકુલ,
૫૫૮૫૫ (ફે.)
સેક્ટર-૧૦,
સે
ક
્ટર-૨૦,
૫૭૦૧૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૩૧૦૭ (વિ.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૧૯૦
બંગલા નં. ૨૧,
૫૦૧૯૧
ચોથો માળ,
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૧૯૨
સચિવાલય,
સંકુલ,
૫૦૧૯૪
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૨૬૨ (ફે.)
સેક્ટર-૨૦,
૫૧૯૭૬
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૦૯૬૦ (વિ.)
૫૧૩૦૨ (વિ.)
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ટેલિફોન નંબર/
મોબાઈલ નંબર

૫૧૪૦૪
૫૪૯૨૯
૫૪૯૩૦

૫૯૭૮૨
૫૯૭૮૩

૫૯૭૨૦

૫૭૪૩૧
૫૭૪૩૨
૫૭૪૩૩
૫૭૪૩૪
૫૭૪૩૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મંત્રીશ્રીનું નામ અને
ફાળવવામાં આવેલ વિષયો

શ્રી વાસણભાઇ ગોપાલભાઇ આહિર
સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગોનું
કલ્યાણ, પ્રવાસન

શ્રીમતી વિભાવરીબેન વિજયભાઇ દવે
મહિલા અને બાળ કલ્યાણ, શિક્ષણ
(પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ) અને
યાત્રાધામ
શ્રી રમણલાલ નાનુભાઇ પાટકર
વન અને આદિજાતિ વિકાસ

બ્લૉક/માળ

ટેલિફોન નંબર/
ફેક્સ નંબર

નિવાસસ્થાન
સરનામું

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૨૦૫
બંગલા નં. ૩૬,
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૦૨૦૬
બીજો માળ,
સંકુલ,
૫૦૨૦૭
સચિવાલય,
સેક્ટર-૨૦,
૫૦૨૦૮
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૨૦૯ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૫૦૨૮૫
૫૩૧૮૦ (વિ.)
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૧૯૪૦
બંગલા નં. ૧૫,
૫૧૯૪૧
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
બીજો માળ,
૫૧૯૪૨
સંકુલ,
સચિવાલય,
૫૧૯૪૩
સેક્ટર-૨૦,
સેક્ટર-૧૦,
૫૧૯૪૪ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
૫૭૯૬૬
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૫૦૮૮૦ (વિ.)
૫૩૧૧૪ (વિ.)

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૧૮૧
બંગલા નં. ૧૨/એ,
૫૦૧૮૨
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
બીજો માળ,
૫૦૧૮૩
સંકુલ,
સચિવાલય,
૫૦૧૮૪
સેક્ટર-૨૦,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૧૮૫ (ફે.) ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૫૦૧૮૦
૫૦૮૮૨ (વિ.)
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૨૭૧
બંગલા નં. ૧૨,
શ્રી કિશોર કાનાણી (કુમાર)
૫૦૨૭૨
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
બીજો માળ,
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, તબીબી
૫૦૨૭૩
સંકુલ,
સચિવાલય,
શિક્ષણ
૫૦૨૭૫
સેક્ટર-૨૦,
સેક્ટર-૧૦,
૫૧૯૭૭
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ૫૦૨૭૪ (ફે.)
૫૦૯૯૧ (વિ.)
૫૩૧૭૮ (વિ.)
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૧૬૨
બંગલા નં. ૩૫,
શ્રી યોગેશ પટેલ
ત્રીજો માળ,
૫૦૧૬૩
મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
નર્મદા, શહેરી ગૃહ નિર્માણ
સચિવાલય,
૫૦૧૬૪
સંકુલ,
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૧૬૫ (ફે.)
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૫૦૨૯૨
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
૫૦૧૫૧
બંગલા નં. ૨૯,
શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ મેરૂભા જાડેજા
ચોથો
માળ,
૫૦૧૫૨
મં
ત્
રીશ્રી નિવાસસ્થાન
અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક સુરક્ષા
સચિવાલય,
૫૦૧૫૩
સંકુલ,
(ગ્રાહકોની બાબત), કુટિર ઉદ્યોગ
સેક્ટર-૧૦,
૫૦૧૫૪ (ફે.)
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૫૦૧૩૦
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
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૫૯૭૯૭
૫૯૭૯૮
૫૯૭૯૯

૩૨૪૭૦

૫૯૬૨૫

૫૯૬૧૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રીનું કાર્યાલય

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર
શ્રી બી. એન. નવલાવાલા, IAS
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સલાહકાર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૧૪૮
૫૦૧૪૯

શ્રી કે. કૈલાસનાથન, IAS
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ

૫૦૦૧૮
૫૪૫૩૯

શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ

૫૦૦૨૦
૫૦૦૭૮

૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

શ્રી અશ્વિનીકુમાર, IAS
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ

૫૦૦૨૩
૫૦૦૨૫

૨૬૮૫૧૦૧૧
૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧

શ્રી ડી. એચ. શાહ, IAS
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી

૫૦૦૯૭
૫૦૦૮૯

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કમલ શાહ, IAS
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રી જે. પી. મોઢા
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી પરિમલ શાહ
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી ડી. આર. ત્રિવેદી
સંયુક્ત સચિવ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૫-૨૩૯૮૯૯૦ ૬, સોહમ ટેરેસ, યશ બેંક નજીક,
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૬ રેસકોર્સ સર્કલ, વડોદરા

advtocm2@gujarat.gov.in

૨૨૮૮૪૪૩૩
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૩

pstocm@gujarat.gov.in

apstocm@gujarat.gov.in
sec2cm@gujarat.gov.in

૨૭૯૧૧૮૭૨
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૮

osd2cm@gmail.com
osdcmguj05888@gmail.com

૫૦૦૩૭

૨૬૬૦૧૫૨૬
૯૯૭૮૪૦૫૭૫૯

addcollectortocm@gujarat.gov.in

બંગલો નં. ૬, સીનિયર આઈપીએસ
મેસની સામે, ડફનાળા,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
બંગલા નં. ૨૧, ઓફિસર્સ કૉલોની,
ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ
જજીસ બંગલો નં.૧૨,
જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ,
અમદાવાદ

૧૦/એ, શુભમ સોસાયટી, પ્રોફેસર
કૉલોનીની નજીક, મેમનગર
ફાયરસ્ટેશન પાછળ, વિજય ચાર
રસ્તા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૯
બી/૨૦૧, હિમાલી એપાર્ટમેન્ટ,
ચંદ્રનગર સોસાયટી, નારાયણનગર
રોડ, પાલડી, અમદાવાદ

૫૦૦૬૮
૩૨૬૧૧-૧૯

૨૭૭૯૦
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૬

૫૦૦૬૬
૩૨૬૧૧-૧૯

ર૭૫૪૭
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૭

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

૫૦૨૯૯

૩૧૮૯૭
૯૯૭૮૪૦૫૭૯૧

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

jpmodha6@gmail.com

parimaljshah2006@gmail.com
drtrivedi1963@gmail.com

શ્રી ચંદ્રેશ કોટક
અધિક કલેક્ટર

૫૭૮૭૧
૫૦૦૭૨

શ્રી હિતેષ ગોહિલ
નાયબ સચિવ

૫૦૦૯૮

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૬

dctojs@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૯૭૪૧૨૩
૯૯૭૮૪૦૭૬૭૯

7

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

જી-૧ કેટેગરી, બંગલા નં. ૨૮૭/૧,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૯
ઈ-૪૦૧, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ભાવેશ આર. પટેલ
નાયબ સચિવ

શ્રી પરાગ શુકલ
નાયબ સચિવ
શ્રી હિતેશ પંડ્યા
માન. મખુ ્યમંત્રીશ્રીના અધિક જનસંપર્ક અધિકારી
શ્રી શૈલેષભાઈ માંડલીયા
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અંગત મદદનીશ
શ્રી પી. એસ. પટેલ
ઉપસચિવ
શ્રી ઉદય વૈષ્ણવ
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના નાયબ માહિતી નિયામક
શ્રી એન. એ. સોની
સેક્શન અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૦૭૦

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૬૨

osd2cm@gujarat.gov.in

૫૦૦૭૨
૫૦૦૭૪

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૩

૫૯૫૫૯
૫૯૫૩૧

૪૮૭૫૭
૫૪૯૦૭
૯૯૭૮૪૦૬૦૧૫

hiteshj.pandya@gujarat.gov.in

૫૦૦૪૯

૯૮૨૪૦૭૨૦૨૨

૫૦૦૪૩

-

૫૪૪૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૫૦

uday.cmo@gmail.com

૫૦૦૬૫

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૪

sotoadmin@gujarat.gov.in

શ્રી ઓમકારસિંહ વાઘેલા

૫૦૦૫૯

૯૪૨૯૨૭૩૩૨૨

શ્રી પ્રણવસિંહ રાજપુત

૫૯૫૩૪

૯૯૯૮૪૪૩૨૪૩

Digital Communication and Analyst
Officer (IT) to CM
Technical Officer (IT) to CM

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બી/૨૦૨, સંપદ પ્રાઈમ, સ્વાગત
બ્લોસમ સામે, સરગાસણ ચાર રસ્તા,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૭૩૫/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૫૬/૧, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

બી/૨/૧, સાગર એપાર્ટમેન્ટ, શ્યામલ
ચાર રસ્તા, પારેખ હોસ્પિટલ પાસે,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૮૪/૧,
સેક્ટર-૭/બી, ગાંધીનગર
૨૫૩/એ/ર, એસ/ર, પંચતીર્થ ફલેટ,
સેક્ટર-૧/સી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૩૮/એ/૨
સેક્ટર-૧૨/સી, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ‘‘ઘ’’ ટાઈપ
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૬૫/૨,
‘‘ઘ’’ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

માન. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી, નાણાં, માર્ગ અને મકાન, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ,
તબીબી શિક્ષણ, નર્મદા, કલ્પસર, પાટનગર યોજનાનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી આર. જી. જોષી
અંગત સચિવ

શ્રી ડી. આર. પટેલ
અધિક અંગત સચિવ
શ્રી આઇ. એસ. પટેલ
અધિક અંગત સચિવ

૫૦૧૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૧ પ્લોટ નં. ૧૦૬૦/૨,
સેક્ટર-૩ડી,
rgjoshi1761@gmail.com
ઘ-૨ નજીક, ગાંધીનગર
૫૦૧૧૨
૯૨૨૮૨૭૭૭૮૦ પ્લોટ નં. ૧૬૮૪/૧,
સેક્ટર-૫ સી, ગાંધીનગર
૫૦૧૧૪

૯૪૨૯૦૩૬૨૦૨ પ્લોટ નં. જી-૧૫૩,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એસ. પટેલ
અંગત મદદનીશ
શ્રી એ. બી. ભટ્ટ
અંગત મદદનીશ
શ્રી કે. ડી. શુકલ
અંગત મદદનીશ
શ્રી તુષાર પટેલ
સેક્શન અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૧૦૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૫૫૫ પ્લોટ નં. ૩૦/૧,
સેક્ટર-૩/એ ગાંધીનગર
dshariom@yahoo.com

૫૫૬૯૦

૯૦૯૯૦૭૫૨૩૮ ૨૩, જનતાનગર મીલ રોડ,
૯૪૨૬૪૦૨૨૭૨ કડી, જિ. મહેસાણા

૫૦૧૧૫

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

૫૦૧૧૦

૭૮૭૪૩૬૪૬૭૩

-

માન. મંત્રીશ્રી, કૃષિ, ગ્રામ વિકાસ, વાહનવ્યવહારનું કાર્યાલય

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી પ્રકાશ મોદી
અંગત સચિવ

શ્રી એમ. એ. લાડ
અધિક અંગત સચિવ
શ્રી એસ. એમ. ગધેસરિયા
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૦૩

૯૯૭૮૪ ૦૫૭૯૪ પ્લોટ નં. ૧૬૫/૧,
સેક્ટર-૧-બી,
rcfalduoffice@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૦૨૪૩
૯૫૧૦૮૯૭૧૧૩ એ-૪૦૨/, ચોથો માળ,
અક્ષત આઇકોન, સરગાસણ ગામ,
તા. જિ. ગાંધીનગર
malad51983@gmail.com
૫૦૧૦૪
૯૯૨૫૦૦૮૭૧૪ એફ-૧/૨, સેક્ટર-૮,
સરદાર પટેલ પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર,
ડાટા સેન્ટરની બાજુમા,ં
smgadhesariya@gmail.com
ગાંધીનગર

માન. મંત્રીશ્રી, શિક્ષણ (પ્રાથમિક, માધ્યમિક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેક્નિકલ શિક્ષણ,
કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ,
ગૌસંવર્ધન અને નાગરિક ઉડ્ડયનનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી નટવર સિંહ ડોડિયા
અંગત સચિવ
શ્રી ડી. જી. મહેતા
અધિક અંગત સચિવ
શ્રી ડી. કે. ગલાણી
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૧૬
૫૦૧૧૭

૯૯૭૮૪૦૮૭૪૭ "ગ” ૨૮૨/૩,
સેક્ટર-૯,
ps2min-edu@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૦૧૧૬
૯૯૭૮૪૫૦૩૦૩ એ/૨, શ્યામ ફ્લેટ, સોમ લલિત સ્કૂલ
૫૦૧૧૭
પાસે, લખુડી તલાવડી રોડ,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ
aps.edu.gov.@gmail.com
૫૦૧૧૬
૫૦૧૧૭

૯૦૯૯૯ ૫૪૯૬૮ ૩૧૩, ઉર્જાનગર-૨ પ્રતિક મોલ
પાછળ, રાંદેસણ,
ગાંધીનગર
pa2ministerguj@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. મંત્રીશ્રી, મહેસૂલનું કાર્યાલય

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શ્રી એન. જી. હારેજા
અંગત સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૧૩૧ થી
૫૦૧૩૪

શ્રી એચ. પી. પટેલ
અધિક અંગત સચિવ

૫૦૧૩૧ થી
૫૦૧૩૪

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આત્મારામ પટેલ
ઉપસચિવ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૮૭૩૫૭૩૫૪ પ્લોટ નં. ૫૧૩/એ/૧, ગોકુલ સોસાયટી,
સેક્ટર-૮/બી,
ગાંધીનગર
૯૮૨૫૧૬૨૨૧૭ બ્લૉક નં. ૨૫૭/૩, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

hppatelin73@gmail.com

૫૦૧૩૧ થી
૫૦૧૩૪

૯૮૨૫૦૨૧૦૪૬ પ્લોટ નં. ૮૫૨/૨, સેક્ટર-૭/બી,
ઘ-૨ સર્કલ નજીક, ગાંધીનગર

માન. મંત્રીશ્રી, ઊર્જાનું કાર્યાલય

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી વાય. પી. જોષી
અંગત સચિવ

૫૦૨૧૧
૫૦૨૧૫(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૧૮ ૯૨, શિવ ગણેશ બંગલો,
ઝાયડસ હોસ્પિટલ સામે,
થલતેજ, અમદાવાદ
min-ener@gujarat.gov.in

માન. મંત્રીશ્રી, આદિજાતિ વિકાસ, વન, મહિલા અને બાળ કલ્યાણનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી એ. એમ. ભાવસાર
અંગત સચિવ
શ્રી એસ. પી. ભગોરા
અધિક અંગત સચિવ
શ્રી મેહુલ પંડ્યા
અંગત મદદનીશ

૫૧૯૩૫

૯૯૭૮૪૦૫૭૬૦ ૧૩૪૬/૨, સેક્ટર-૩ બી,
ગાંધીનગર
૯૪૨૬૮૯૨૬૪૯ ગ-૫૨૪/૧, સેક્ટર-૨૦,
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી સામે, ગાંધીનગર

૪૩૩૩૧
૩૮૦૭૭
૫૧૯૩૮

૯૯૭૮૪૦૯૯૮૨ ૧૬, અવની બંગ્લોઝ, ડી-માર્ટની
પાછળ, મોટેરા, અમદાવાદ

માન. મંત્રીશ્રી, અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતો, કુટિર ઉદ્યોગ,
છાપકામ અને લેખનસામગ્રીનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી એસ. સી. સાવલિયા
અંગત સચિવ
શ્રી ભાવિન પટેલ
અધિક અંગત સચિવ
શ્રી આર. એન. ગાબાણી
અંગત મદદનીશ

૫૦૨૨૯

૯૦૯૯૯૦૫૦૪૦ બી-૫૦૧, કાનમ-૨, રીલાયન્સ ક્રોસ રોડ
પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

scsavalia@gmail.com

૫૦૨૨૮

૯૪૨૭૦૫૮૯૫૨ ૧૩૮, ઉર્જાનગર-૨, પ્રતિક મોલ
પાછળ, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
૯૮૯૮૪૪૧૩૭૫ ૯, સંકલ્પ બંગ્લોઝ, નાના ચીલોડા સર્કલ
પાસે, એસ.પી. રીંગ રોડ, અમદાવાદ

૫૧૯૮૦
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. મંત્રીશ્રી, શ્રમ અને રોજગાર, ડિઝાસ્ટર મેનજ
ે મેન્ટ, યાત્રાધામ વિકાસનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ધર્મજીત યાજ્ઞિક
અંગત સચિવ

શ્રી આર. કે. ચૌધરી
અધિક અંગત સચિવ
શ્રી એચ. વી. વ્યાસ
અંગત મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯
૫૦૩૦૬ (ફે.)
૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯
૫૦૩૦૬ (ફે.)
૫૦૧૨૮
૫૦૧૨૯
૫૦૩૦૬ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૪૯૪ બી-૫૦૧, પલક સેન્ટર, રીજન્સી ટાવર
સામે, નહેરૂનગર, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
૯૯૭૮૪૦૮૬૮૩ ૩૪/૨ કિસાનનગર,
સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૪૨૬૬૧ ૬/૨ ‘ચ’ ટાઈપ,
સેક્ટર -૩૦,
ગાંધીનગર

માન. મંત્રીશ્રી, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા (અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ,
સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોનું કલ્યાણ સહિત)નું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી વી. બી. ઠાકોર
અંગત સચિવ

૫૦૨૨૪

શ્રી વિજયકુમાર એન. પરીખ
અધિક અંગત સચિવ

૫૦૨૧૮

શ્રી ધિરેનકુમાર જી. સિધ્ધ
અંગત મદદનીશ

૫૦૨૨૩

૯૯૭૮૪ ૦૮૩૭૮ ડી-૨૦૨, દેવ નંદન સુમિત
કો.ઓપ.સોસાયટી,
પ્રમુખ નગર પાછળ,
ખ-રોડ, સરગાસણ,
ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૭૬૭૮ એ-૨, અચલ રેસીડેન્સી-૧,
પરીમલ સોસાયટી પાછળ,
શ્રી હરી બ્લેસિંગની બાજુમાં,
ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ

૯૯૨૫૦૪૮૬૬૨ એ-૯, અચલ રેસીડેન્સી-૨,
ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

માન. મંત્રીશ્રી, પાણી પુરવઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, પ્રથમ માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી કેયુર પી. જેઠવા
અંગત સચિવ

૫૦૧૮૭

શ્રી જે. એમ. વનાલીયા
નાયબ સેક્શન અધિકારી

૫૦૧૯૫

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

૯૪૨૭૦૧૦૨૯૧ પ્લોટ નં. ૩૮૦/એ-૨,
સેક્ટર-૧૨(સી), ગાંધીનગર
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. મંત્રીશ્રી, પ્રવાસન, મત્સ્યોદ્યોગનું કાર્યાલય

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, પ્રથમ માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ગૌરવ પંડ્યા
અંગત સચિવ

શ્રી દિપક એન. સતાણી
અધિક અંગત સચિવ

શ્રી એમ. જે. કુંભરવાડીયા
અંગત મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૮૧૭૭

૯૮૨૫૦૪૧૨૪૩

૫૭૦૧૪

૯૮૨૫૯ ૮૭૩૧૧ બ્લૉક નં. ૮૩૦/બી,
સેક્ટર- ૬/સી, ગાંધીનગર

૫૭૦૧૩

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૯૯૭૮૪૧૦૦૩૩ બ્લૉક નં. ૨૭૦/૧, ‘ઘ’ ટાઈપ,
સેક્ટર -૧૯, ગાંધીનગર
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહ, ઊર્જા, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો, કાયદો અને
ન્યાયતંત્ર (રાજ્યકક્ષા), પોલીસ હાઉસિંગ, બોર્ડર સિક્યુરિટી, સિવિલ ડીફેન્સ,
ગ્રામ રક્ષક દળ, જેલ, નશાબંધી આબકારી, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું સંકલન,
બિન નિવાસી ગુજરાતી પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ (તમામ સ્વતંત્ર હવાલો)નું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ત્રીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી

શ્રી મનોજ પટેલ
અંગત સચિવ

૫૦૨૬૬ થી
૫૦૨૬૮

શ્રી ડી. એચ. શાહ
અધિક અંગત સચિવ

૫૦૨૬૬ થી
૫૦૨૬૮

શ્રી આર. જી. ભટ્ટ
અંગત મદદનીશ

૫૦૨૬૬ થી
૫૦૨૬૮

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૨ ફ્લેટ નં ૪/એ, ચોથો માળ,
મંગલ તીર્થ બી-ટાવર,
ધરણીધર દેરાસરની બાજુમાં,
legalhome2016@gmail.com
અમદાવાદ
૯૯૭૮૪૦૫૭૮૦ પ્લોટ નં. ૬૬૧/૧,
સેક્ટર -૪ સી,
ગાંધીનગર
legalhome2016@gmail.com
૯૯૭૮૪૦૬૧૬૬ પ્લોટ નં. ૭૧૫/૧,
સેક્ટર-૪ સી,
ગાંધીનગર
legalhome2016@gmail.com

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, મત્સ્યોદ્યોગનું કાર્યાલય

સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ચોથો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી જે. બી. વાઘમશી
અંગત સચિવ

શ્રી હસમુખ એન. ગોહિલ
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૪૪
૫૦૧૪૫ (ફે.)

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

૫૦૧૪૩
૫૦૧૪૫ (ફે.)

૯૫૮૬૦૧૭૦૧૭ ૨, ગાયત્રી રેસીડેન્સી, રાંદેસણ,
તા. જિ. ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગ્રામ વિકાસ પશુપાલન,
ગૌસંવર્ધનનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, પ્રથમ માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી નરેન્દ્ર બી. પ્રજાપતિ
અંગત સચિવ

૫૧૯૪૭
૫૧૯૪૮

શ્રી એચ. એન. રાઠોડ
અંગત મદદનીશ

૫૧૯૪૭
૫૧૯૪૯

૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ ૬૪/૨, કિસાનનગર,
સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર
mos.rd.guj@gmail.com

૯૪૨૯૨૯૧૪૯૩ કંજેટા ક્રોસિંગ, મેઈન રોડ,
૯૭૧૪૫૯૧૪૯૩ ધાનપુર, જિ.દાહોદ
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, કૃષિ (રાજ્યકક્ષા), પંચાયત, પર્યાવરણ (સ્વતંત્ર હવાલો)નું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ત્રીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કિશાેર મોઢા
અંગત સચિવ

શ્રી દીપક પંડ્યા
અધિક અંગત સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૧૭૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૭૭૯ ૫૦, વૈભવ બંગ્લોઝ-૩,
ગુલાબ ટાવરની બાજુમાં, થલતેજ,
અમદાવાદ -૩૮૦૦૬૧
bhagatraj24129@gmail.com
૫૦૧૬૮
૯૯૨૫૯૪૪૦૦૬ ૩૦, સિધ્ધાર્થ બંગ્લોઝ, ન્યુ વાવોલ,
ક-રોડ, ગાંધીનગર
dmpandya277@gmail.com

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, સહકાર, રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃત્તિક પ્રવૃત્તિઓ
(સ્વતંત્ર હવાલો), વાહનવ્યવહાર (રાજ્યકક્ષા)નું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ચોથો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી હિતેન્દ્ર પટેલ
અંગત સચિવ

શ્રી જીતેન્દ્ર આર. ઠક્કર
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૯૨

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

hnpnav@gmail.com

૫૦૧૯૧

૯૯૭૯૧૦૭૨૧૮ ૭૭, રાજપથ સોસાયટી, શુકન વિલા
ફલેટ્સની બાજુમાં, ખ-૦, સરગાસણ
ચોકડી પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬
j.r.thakkar3561@gmail.com

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગોનું કલ્યાણનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી વિનોદ કે. જોષી
અંગત સચિવ

૫૦૨૦૮
૫૦૨૦૯
૫૦૨૮૫ (ફે.)

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

શ્રી ગોવિંદ આહિર
અંગત મદદનીશ

૫૦૨૦૮
૫૦૨૦૯
૫૦૨૮૫ (ફે.)

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

vinodjoshi13@gmail.com

govindahir27@gmail.com

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, મહિલા અને બાળ કલ્યાણ, શિક્ષણ (પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ)
અને યાત્રાધામ વિકાસનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

ર્ડા. દિગંત બ્રહ્મભટ્ટ
અંગત સચિવ

૫૧૯૪૦

શ્રી કે. કે. પટેલ
અંગત મદદનીશ

૫૧૯૪૩

૯૯૭૮૪૦૫૦૪૯

digantonline@gmail.com

૯૬૮૭૬૩૦૨૨૦
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એ-૧૦૩, પ્રમુખ લોટસ,
મારૂતિ અમરકુંજની બાજુમાં,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૬૫/૨,
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, વન અને આદિજાતિ વિકાસનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી મુકેશ જે. પંડ્યા
અંગત સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૧૮૩
૫૦૧૮૦ (ફે.)

શ્રી એસ. જી. ભટ્ટ
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૮૩
૫૦૧૮૦ (ફે.)

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૧૭૨૩ "શ્રી શ્રી મહેર", પ્લોટ નં. ૧૩૬૭/૧,
સેક્ટર-૪/ડી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬
mukeshpandyajgd@gmail.com
૯૮૭૯૬૯૪૧૬૭ પ્લોટ નં. ૬૩૭/૧,
સેક્ટર-૬/બી, ગાંધીનગર

sg_bhatt@yahoo.com

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, તબીબી શિક્ષણનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી સુધીર યુ. ઉપાધ્યાય
અંગત સચિવ
શ્રી રીતુરાજ એસ. ભટ્ટ
અંગત મદદનીશ

૫૦૨૭૩

૯૯૨૪૭૦૫૯૮૨ પ્લોટ નં. ૩૯૫/૧,
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર
moshealth2018@gmail.com
૫૧૯૭૭

૯૬૦૧૮૯૪૦૬૦ બ્લૉક નં. ૫૨, સેક્ટર-૬,
ચાણક્યપુરી સોસાયટી,
ritusbhatt@gmail.com
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, નર્મદા, શહેરી ગૃહ નિર્માણનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ત્રીજો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી આર. કે. પટેલ
અંગત સચિવ

શ્રી દિલીપભાઇ ભાયાણી
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૬૪

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

૫૦૧૬૩

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

માન. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક સુરક્ષા (ગ્રાહકોની બાબતો),
કુટિર ઉદ્યોગનું કાર્યાલય
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ચોથો માળ, સચિવાલય, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી એસ. કે. પ્રજાપતિ
અંગત સચિવ

૫૦૧૫૪
૫૦૧૩૦ (ફે.)

શ્રી આર. બી. વાઘેલા
અંગત મદદનીશ

૫૦૧૫૩
૫૦૧૩૦ (ફે.)

૯૯૨૫૯૯૦૪૦૪ એ/૨૫, કર્મચારી નગર સોસાયટી,
વિભાગ-૧, અલકાપુરી ચાર રસ્તા પાસે,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
ps2mos-fcsci@gujarat.gov.in
૯૯૨૫૨૪૮૨૨૦ એ/૩૭, કર્મચારી નગર સોસાયટી,
૬૩૫૯૯૪૬૩૫૧ િવભાગ-૧, અલકાપુરી ચાર રસ્તા પાસે,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
ps2mos-fcsci@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગુજરાત વિધાનસભા
સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૦૧૧
૫૩૦૧૭
૨૨૦૨૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૯૬૮૩
બંગલા નં. ૬, મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૯૬૮૪
સંકલુ , સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૮૫૯૪

શ્રી નૈમેશભાઈ દવે
માન. અધ્યક્ષશ્રીના અંગત સચિવ

૫૩૦૧૪

૯૯૭૮૪૪૫૬૩૩ ૧૧, જયરથ બંગલોઝ, નેસ્ટ બંગલા
પાસે, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

શ્રી એન. એલ. વણકર
માન. અધ્યક્ષશ્રીના અધિક અંગત સચિવ

૫૩૦૧૬

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

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
માન. અધ્યક્ષશ્રી

શ્રીમતી નિમિષાબેન જોષી
માન. અધ્યક્ષશ્રીના રહસ્ય સચિવ
શ્રી પરેશ ધાનાણી
માન. વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી

શ્રી પી. એચ. પરમાર
માન. વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીના અંગત મદદનીશ
શ્રી પંકજ દેસાઇ
માન. મુખ્ય દંડકશ્રી

શ્રી બાબુભાઈ પ્રજાપતિ
માન. મુખ્ય દંડકશ્રીના અંગત સચિવ
શ્રી કે. બી. પરમાર
માન. મુખ્ય દંડકશ્રીના અંગત મદદનીશ
શ્રી આર. સી. પટેલ
માન. નાયબ મુખ્ય દંડકશ્રી

૫૩૦૧૭

૯૭૨૬૯૫૦૭૭૦

-

૫૩૦૬૯
૫૩૦૭૦
૫૮૩૧૪
૫૮૩૧૫ (ફે.)

૫૯૭૨૩ થી
બંગલા નં. ૭, મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૯૭૨૫
સંકલુ , સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭

૫૩૦૨૦
૨૦૯૪૮
૨૪૨૯૬
૫૪૭૯૫ (ફે.)

૫૯૮૦૦
બંગલા નં. ૩૯, મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૯૮૦૪
સંકલુ , સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
૩૨૪૪૬
૨૨૩૮૦
૯૯૭૮૪૦૫૭૭૭

૫૩૦૬૯

૫૩૦૧૮
૫૩૦૧૯

૯૪૨૬૪૮૪૩૮૪ બી/૪૦૪, બાલમુકુન્દ હાઈટ્સ,
ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

૩૨૮૨૬
પ્લોટ નં. ૧૩૩૪/૨,
૯૪૨૭૫૫૪૨૩૯ સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

૫૩૦૧૮
૫૫૬૯૬
૫૩૧૨૮
૫૩૧૨૯
૫૦૮૮૪
૫૪૭૯૫ (ફે.)
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૯૯૭૯૫૪૭૫૫૦ ૨૦૨, કાસાટીઓ રેસીડેન્સી,
રાંદેસણગામ, ગાંધીનગર

૫૯૬૪૬
બંગલા નં. ૪૦, મંત્રીશ્રી નિવાસસ્થાન
૫૯૬૪૭
સંકલુ , સેક્ટર-૨૦,
૫૯૬૪૮
ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. ડી. કાતરીયા
અંગત સચિવ

શ્રી શૈલેશ વ્યાસ
અંગત મદદનીશ
શ્રી અશ્વિન કોટવાલ
કોંગ્રેસ પક્ષના દંડક
અંદાજ સમિતિ પ્રમુખ
જાહેર હિસાબ સમિતિ પ્રમુખ
જાહેર સાહસો માટેની સમિતિ પ્રમુખ
પંચાયતી રાજ સમિતિ પ્રમુખ
અનુસૂચિત જાતિઓના કલ્યાણ માટેની
સમિતિ પ્રમુખ
અનુસૂચિત જન જાતિઓના કલ્યાણ માટેની
સમિતિ પ્રમુખ
સદસ્ય નિવાસ સમિતિ પ્રમુખ
પગાર અને ભથ્થાં સમિતિ પ્રમુખ
ખાતરી સમિતિ પ્રમુખ
ગૌણ વિધાન સમિતિ પ્રમુખ
બક્ષી સમિતિ પ્રમુખ
બિન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની
સમિતિ પ્રમુખ
અરજી સમિતિ પ્રમુખ
સભાગૃહના મેજ ઉપર મુકાયેલા કાગળો
માટેની સમિતિ પ્રમુખ
વિશેષાધિકાર સમિતિ પ્રમુખ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૧૨૮
૫૩૧૨૯
૫૦૮૮૪
૫૫૬૯૬
૫૭૯૬૯ (ફે.)
૫૩૧૨૯
૫૩૦૦૬
૫૩૦૫૮
૫૩૦૬૦
૫૩૦૫૯
૫૩૦૫૭
૫૩૦૫૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ
૭૫૭૫૦૧૮૦૭૭ ડી-૭૦૨, ડી ટાવર, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

૯૮૨૪૩૫૧૯૦૪ પ્લોટ નં. ૩૫૨/એ/૨, સેક્ટર-૧૨/સી,
ગાંધીનગર
૯૪૨૬૩૬૪૨૭૦ ૯૮, આદર્શ બંગલોઝ, હિંમતનગર,
જિ. સાબરકાંઠા
-

-

૫૩૦૫૫

-

-

૫૩૦૫૫
૫૩૦૫૬
૫૩૦૫૬
૫૩૦૫૪
૫૩૦૫૪
૫૩૦૫૫

-

-

૫૩૦૫૬
૫૩૦૫૪

-

-

૫૩૦૫૪

-

-
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય

વિઠ્ઠલભાઇ ૫ટેલ ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એમ. પટેલ
સચિવ
શ્રી જી. વાય. સાસીયા
અગ્ર રહસ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી

૨૦૯૯૮
૫૩૦૭૬
૨૦૯૦૨ (ફે.)
૫૩૦૭૯

શ્રી આર. આર. કુરુપ
રહસ્ય સચિવ

૫૩૦૭૮

શ્રી અમૃતલાલ. બી કરોવા
નાયબ સચિવ

૫૩૧૨૦

શ્રી ચેતન પંડ્યા
નાયબ સચિવ

૫૩૧૩૫

શ્રીમતી રીટા મહેતા
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૬

શ્રી મુકેશ આઇ. મહેતા
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૭

શ્રીમતી કવિતાબેન એસ. પંચોલી
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૨

શ્રી મેરામણ હમીરભાઈ કરંગીયા
ઉપસચિવ

૫૩૧૧૬

શ્રી કે. એમ. ભટ્ટ
નાયબ સચિવ

૫૩૦૩૯

શ્રી હર્ષિલ પટેલ
ઉપસચિવ

૫૩૦૩૧

શ્રી ડી. એ. ચૌધરી
ઉપસચિવ

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૧૦૮૩૬
ઈ-ટાવર, ૯૦૨, સરકારી વસાહત,
૯૯૭૮૪૦૬૧૪૯ બહુમાળી મકાન પાછળ,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
૪૫૮૮૪
પ્લોટ નં. ૧૫૫૧/૧,
૯૮૯૮૩૯૫૩૮૪ સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર

૪૪૦૩૮
પ્લોટ નં. ૮૯૪/૧,
૯૯૭૪૭૨૩૬૧૩ સેક્ટર-૪/ડી, ગાંધીનગર

૬૦૪૪૫
બ્લૉક નં. ૧/૨, ગ ટાઈપ,
૯૯૭૮૪૪૬૯૭૭ સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૬૦૬૭૩ બ્લૉક નં. ૧૦૩-એફ,
શુકન આઇ ફ્લેટસ,
ગાંધીનગર
૫૩૧૦
પ્લોટ નં. ૧૧૨/૧,
૯૯૭૮૪૫૩૭૭૬ સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર
૬૩૦૦૪
પ્લોટ નં. ૬૮૭/૨,
૯૮૨૫૭૪૩૦૨૧ સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

૮૪૬૦૨૦૭૪૪૮ ચ ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૪૩૭૬૭

-

૯૯૭૮૪૦૬૭૪૭ ૪૨/૨૫૧, વિજયનગર ફ્લેટ,
નારણપુરા, અમદાવાદ
૪૦૯૨૦
બ્લૉક નં. ૭૦૪, ઘ /૧,
૯૮૭૯૨૪૨૪૪૫ સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

૫૩૦૨૩

૪૬૩૪૭
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બ્લૉક નં. ૧૫૭/૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૦૩૫

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ
૯૪૨૭૦૩૪૧૫૦

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

શ્રી વી. એચ. રાઠોડ
ઉપસચિવ

૫૩૦૨૭

૯૭૨૬૬૯૨૦૬૩

-

૫૩૧૧૭

૯૯૯૮૧૧૪૬૬૫

-

શ્રી એમ. જે. સોલંકી
સાર્જન્ટ એટ આર્મ્સ

૫૩૦૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૩

-

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પ્રવિણ પ્રજાપતિ
ઉપસચિવ
શ્રી વી. એ. પટેલ
ઉપસચિવ

શાખા નું નામ

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

વિધાન -૧
વિધાન-૨
વિધાન-૩ (પ્રશ્ન શાખા-૩)
પ્રશ્ન-૧
પ્રશ્ન-૨
ટેબલ (બક્ષી સમિતિ)
મહેકમ
રોકડ
પગારભથ્થા
સામાન્ય
રજિસ્ટ્રી
પ્રતિવેદન
સંશોધન
ગ્રંથાલય
ભાષાંતર
સંસદીય બ્યૂરો
આઇ.ટી.
સમિતિ-૧ (અંદાજ સમિતિ)
સમિતિ-૨ (જાહેર હિસાબ સમિતિ)
સમિતિ-૩ (જાહેર સાહસો માટેની સમિતિ)
પ્રશ્ન-૪ (અનુસૂચિત જાતિઓના કલ્યાણ માટેની સમિતિ)

સેક્શન અધિકારી નું નામ
સુશ્રી પ્રતિકા તિવારી
શ્રીમતી નઝમાબેન મેરુજય (ઈ.ચા.)
શ્રી અરવિંદ પ્રજાપતિ
શ્રી પાર્થ પ્રજાપતિ
શ્રી આર. આર. ઢોલરીયા
કુ. ડી. કે. મુનીયા
શ્રી ચીરાગ પટેલ
શ્રી મૃગેશ દવે
શ્રીમતી એન. કે. સુથાર
શ્રી ધ્રુવ પટેલ
શ્રી આર. પી. ભાવસાર
શ્રી મહેશ રવાણી
શ્રી આર. જે. જાની
શ્રી એમ. જી. વાઘેલા
શ્રી બી. આર. ઠક્કર
શ્રી પ્રતીક આચાર્ય
સુશ્રી પલક ભાલોડીયા
શ્રી નિરજ ગામીત
શ્રી એસ. કે. ચૌહાણ
શ્રી જે. એસ. પ્રજાપતિ
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-

ફોન નં.
૫૩૦૯૬
૫૩૦૦૫
૫૩૦૪૬
૫૩૦૯૦
૫૩૦૯૧
૫૩૦૯૭
૫૩૧૨૧
૫૩૦૭૩
૫૩૦૮૯
૫૩૦૧૦
૫૩૯૧૬
૫૩૦૯૫
૫૩૦૮૬
૫૩૦૮૭
૫૩૧૨૨
૫૩૧૩૪
૫૧૦૧૨
૫૩૦૦૭
૫૩૦૦૮
૫૩૦૫૦
૫૩૦૪૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શાખા નું નામ

સેક્શન અધિકારી નું નામ

પ્રશ્ન-૫ (અનુસૂચિત જનજાતિઓના કલ્યાણ માટેની સમિતિ) શ્રી જે. પી. કાવટિયા
સમિતિ-૬ (ખાતરી સમિતિ)
સમિતિ-૭ (પંચાયતી રાજ સમિતિ)
સ્ટુઅર્ડ
ટાઈપિંગ
કોંગ્રેસ પાર્ટી કાર્યાલય
સાર્જન્ટ ઓફિસ
પીજીયન હોલ
સુવિધા (વિદ્યુત)
સુવિધા (સિવિલ)
ભારતીય જનતા પાર્ટી કાર્યાલય
ગુજરાત એક્ષ.એમ.એલ.એ. કાઉન્સિલ
પોસ્ટ ઓફિસ
cctv કંટ્રોલ રૂમ
ફાયર બ્રિગેડ
પંચિંગ કાર્ડ
પત્રકાર રૂમ
નેશનલાઇઝ કોંગ્રેસ પાર્ટી કાર્યાલય

શ્રીમતી પ્રવિણા ગામી
શ્રી નિસર્ગ મોડીયા
શ્રી કે. કે. કામ્બલે (ઈ.ચા.)
શ્રી ચિરાગ પટેલ
-
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ફોન નં.
૫૩૦૪૫

૫૩૦૫૨
૫૩૦૪૮
૫૩૦૯૮
૫૩૧૨૩
૫૩૦૦૬
૫૩૦૭૧
૫૩૦૨૯
૫૩૦૪૨-૪૩
૫૩૦૦૧-૨-૩
૫૫૬૬૭
૨૦૯૭૦, ૫૩૦૮૫
૨૬૧૯૩
૫૮૭૨૨-૨૩
૫૫૬૬૮
૫૮૭૨૧
૫૭૫૬૭
૫૭૪૯૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.નં.

રાજ્યસભામાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા સભ્યશ્રીઓ
સભ્યશ્રીનું નામ અને પક્ષ

૧.

શ્રી અહેમદભાઇ મોહંમદભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૨.

શ્રી મનસુખભાઇ લક્ષ્મણભાઇ માંડવિયા
(ભા.જ.પ.)

૩.

ર્ડા. અમી હર્ષદરાય યાગ્નિક
(ભા.રા.કોં)

૪.

શ્રી નારણભાઇ જેમલાભાઇ રાઠવા
(ભા.રા.કોં)

૫.

શ્રી પરશોત્તમભાઇ ખોડાભાઇ રૂપાલા
(ભા.જ.પ.)

૬.

શ્રી સુભ્રમણ્યમ જયશંકર ક્રિષ્નાસ્વામી
(ભા.જ.પ.)

૭.

૮.

શ્રી જુગલસિંહ મથુરજી લોખંડવાલા
(ભા.જ.પ.)
શ્રી અભય ગણપતરાય ભારદ્વાજ
(ભા.જ.પ.)

ફોન નંબર

૦૨૬૪૬-૨૪૬૪૦૪
૨૪૯૭૮૬
૯૮૬૮૧૨૦૦૧૬
૯૮૬૮૧૮૧૬૬૯

મુ.પો.પીરામણ, તા. અંકલેશ્વર,
જિ. ભરૂચ

૦૨૮૪૮-૨૫૨૫૫૧
૨૦૦૧૦
૯૪૨૬૨૧૧૬૭૦

મુ. પો. હણોલ, તા. પાલિતાણા,
જી. ભાવનગર

૦૨૬૬૯-૨૩૨૨૬૦
૨૩૨૯૬૦
૯૪૨૯૮૩૨૩૬૦
૯૮૬૮૧૮૧૩૬૦

નારણકુંજ, પેલેસ રોડ,
મુ.પો.તા.જિ. છોટાઉદેપુર

૨૬૩૦૦૮૬૯

૦૨૭૯૨-૨૪૦૯૨૮
૯૦૧૩૧૮૧૪૮૮
૯૮૨૫૩૨૬૬૬૦
૨૧૪૧૦૭૦૧
૨૧૪૧૦૭૦૨

૨૩૩૧૩૨૨૬
૯૪૮૪૫૨૪૧૩૩
૯૦૧૩૧૮૧૭૩૯
-

શ્રી નરહરિ હીરાભાઈ અમીન
(ભા.જ.પ.)

-

૧૦.

શ્રી શક્તિસિંહજી હરિચંદ્રસિંહજી ગોહિલ
(ભા.રા.કોં.)

-

૧૧.

શ્રીમતી રમીલાબેન બેચરભાઈ બારા
(ભા.જ.પ.)

-

૯.

સરનામું
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૬, એ.ડી.સી. બેંક સોસાયટી,
સહજાનંદ કૉલેજ પાછળ, આંબાવાડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

મુ. પો. ઇશ્વરીયા,
તા. અમરેલી, જિ. અમરેલી
બંગલા નં .૯, ૨૩ પૃથ્વીરાજ રોડ,
નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૧૧
‘‘શ્રી મંગલમૂર્તિ,‘‘
૩, અંકુર પાર્ક સોસાયટી, હાઈવે,
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨

૨૧, સાગર ટાવર, પટેલ ભેળહાઉસ સામે,
અમીનમાર્ગ, રાજકોટ
૨૧-એ, વિજય કૉલોની, સરદાર
પટેલ કૉલોની પાસે, નારણપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
૨૦૨, રાજવી ટાવર, રાજવંશ
બિલ્ડિંગ, સત્યમાર્ગ બોડકદેવ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

૧૫, નાલશેરી, તા. વિજયનગર,
જિ. સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૬૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

૧૭મી લોકસભામાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા સભ્યશ્રીઓ
અ.નં.
૧.

મતદાર
વિભાગ

કચ્છ
શ્રી વિનોદ લખમશી ચાવડા
(અનુ.જાતિ) (ભા.જ.પ.)

૨.

બનાસકાંઠા શ્રી પરબતભાઇ સવાભાઇ પટેલ

૩.

શ્રી ભરતસિંહજી શંકરજી ડાભી
(ભા.જ.પ.)
મહેસાણા શ્રીમતી શારદાબેન અનિલભાઇ
પટેલ
(ભા.જ.પ.)
સાબરકાંઠા શ્રી દિપસિંહ શંકરસિંહ રાઠોડ
(ભા.જ.પ.)

૪.
૫.

ફોન નંબર અને
ઇ-મેઇલ

સભ્યશ્રીનું નામ અને પક્ષ

૦૨૮૩૨-૨૨૫૪૬૬
૯૮૨૫૯૦૫૪૬૭

૯, વિશ્વા વિલા, નિશાંત પાર્ક,
કૉલેજ રોડ, ભુજ-૩૭૦૦૦૧

૦૨૭૩૭-૨૨૨૦૨૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૩૧૯

૧, ગાયત્રી સોસાયટી,
હાઈવે ચાર રસ્તા, મુ.પો.તા.થરાદ,
જિ.બનાસકાંઠા
મુ.પો. ડભોડા, તા.ખેરાલુ,
જિ.મહેસાણા.

chavdav.lakhamashi@
sansad.nic.in

(ભા.જ.પ.)

પાટણ

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૭
૯૪૨૬૫૨૧૨૫૩
૯૯૭૮૯૮૧૬૧૭
૦૨૭૭૦-૨૪૬૩૨૨
૯૪૨૬૦૧૩૬૬૧
૦૨૭૭૨-૨૪૫૫૨૨ (ફે.)
૨૬૮૮૧૧૪૦
૯૮૨૪૦૧૦૦૯૦
૨૬૮૮૧૧૫૦ (ફે.)

૬.

ગાંધીનગર શ્રી અમિતભાઇ શાહ

૭.

અમદાવાદ શ્રી હસમુખભાઇ સોમાભાઇ પટેલ
(પૂર્વ)
(ભા.જ.પ.)

(ભા.જ.પ.)

૯૩૨૭૪૨૬૧૨૨

૮.

અમદાવાદ ર્ડા. કિરીટ પી. સોલંકી
(પશ્ચિમ) (ભા.જ.પ.)
(અનુ.જાતિ)

૨૭૫૨૦૫૦૬
૯૯૨૫૦૦૪૬૪૪
૨૫૪૬૨૨૨૧ (ફે.)

૯.

સુરેન્દ્રનગર ર્ડા. મહેન્દ્રભાઇ કાળુભાઇ મુંજપરા

૯૪૨૬૨૪૫૨૪૩

(ભા.જ.પ.)

૧૦.

રાજકોટ

૧૧.

પોરબંદર

સરનામું

૧૦, ઉત્સવ બંગલોઝ,
ટી.વી.સ્ટેશન સામે, થલતેજ,
અમદાવાદ
ભાગપુર, વાઘપુર,
તા. પ્રાંતિજ, જિ. સાબરકાંઠા

૧૬, સુદીપ સોસાયટી,
રોયલ ક્રિસન્ટ, જલસા પાર્ટી પ્લોટની
ગલીમાં, સરખેજ - ગાંધીનગર
હાઈવે, અમદાવાદ
૩૨, વિશાલા પાર્ક, ઘોડાસર,
અમદાવાદ

૧૧-૧૨, ચિરાગ બંગલોઝ, કિર્તન
સોસાયટી, રાણીપ ક્રોસ રોડ,
૧૩૨ રીંગ રોડ પાસે, રાણીપ,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦
૨૩-અજંતા સોસાયટી, મહિલા
કૉલેજ પાછળ, મુ. વઢવાણ,
જિ. સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૩૫
એવન્યુ પાર્ક, શેરી નં.૬, રવાપર રોડ,
જિ. મોરબી-૩૬૩૬૪૧

૦૨૮૨૨-૨૩૪૪૦૦
શ્રી મોહનભાઇ કલ્યાણજીભાઇ
૯૮૨૫૦૦૫૩૮૬
કુંડારીયા
૦૨૮૨૨-૨૨૬૧૦૦ (ફે.)
(ભા.જ.પ.)
શ્રી રમેશભાઇ લવજીભાઇ ધડુક ૦૨૮૨૫-૨૨૪૨૦૫ દાસી જીવણ કૃપા, ૯/૧૧ કૈલાશ
૯૮૨૫૦૪૬૨૦૦
બાગ, ડ્રીમ લેન્ડ હોટેલવાળી શેરી,
(ભા.જ.પ.)
ગોંડલ, જિ. રાજકોટ
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.નં.

મતદાર
વિભાગ

ફોન નંબર અને
ઇ-મેઇલ

સભ્યશ્રીનું નામ અને પક્ષ

૧૨.

જામનગર

શ્રીમતી પૂનમબેન હેમતભાઇ માડમ
(ભા.જ.પ.)

૧૩.

જુનાગઢ

૧૪.

અમરેલી

શ્રી રાજેશભાઇ નારણભાઇ
ચુડાસમા
(ભા.જ.પ.)
શ્રી નારણભાઇ ભીખાભાઇ કાછડીયા
(ભા.જ.પ.)

૧૫.

ભાવનગર

૧૬.

આણંદ

૧૭.

ખેડા

સરનામું

૦૨૮૮-૨૬૭૬૬૮૮
૯૯૨૫૦૯૯૮૮૧
૦૨૮૮-૨૬૭૬૬૯૯ (ફે.)
૦૨૮૭૦-૨૮૮૩૩૩
૯૮૭૯૩૪૭૯૯૯

નીઓ સ્કેવર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અંબર
સિનેમા પાસે, પંડિત નહેરુ માર્ગ,
જામનગર-૩૬૧૦૦૮
'શક્તિ', ગરબી ચોક, મુ.પો. ચોરવાડ,
તા.માળીયા હાટીના, જિ. જુનાગઢ

૦૨૭૯૨-૨૨૭૮૭૮
૯૦૧૩૧૮૦૧૮૨
૯૯૨૫૧૪૦૫૪૫
ર્ડા. ભારતીબેન ધીરુભાઇ શિયાળ ૯૭૨૬૫૩૦૧૮૨
૯૮૨૫૨૧૧૬૯૯
(ભા.જ.પ.)
૦૨૭૮-૨૫૬૪૩૦ (ફે.)

" ખોડિયાર કૃપા " કાનાણીની વાડી,
ચક્કરગઢ રોડ, અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
મુ.મથાવડા, તા. તળાજા,
જિ. ભાવનગર

૦૨૬૯૨-૨૭૪૧૪૩
શ્રી મિતેશ રમેશભાઇ પટેલ
૯૮૨૫૦૨૪૯૩૫
(ભા.જ.પ.)
શ્રી દેવુસિંહ જેસિંગભાઇ ચૌહાણ ૦૨૬૮-૨૫૨૯૮૯૨
૯૭૨૭૬૭૭૭૯૯
(ભા.જ.પ.)

મિલનકુંજ સોસાયટી, મુ.પો.વાસદ,
તા.જિ.આણંદ

શ્રી રતનસિંહ મગનસિંહ રાઠોડ ૯૩૨૮૧૪૫૧૪૬
૯૪૨૮૧૩૦૬૯૪
(ભા.જ.પ.)
૧૯.
દાહોદ શ્રી જસવંતસિંહ સુમનભાઇ ભાભોર ૦૧૧-૨૩૦૧૧૧૨૩
(અનુ.જનજાતિ) (ભા.જ.પ.)
૦૨૬૭૩-૨૨૨૬૫૫

મુ.પો. લકડીપોયડા, તા.લુણાવાડા,
જિ.મહિસાગર

૧૮.

૨૦.

૨૧.
૨૨.
૨૩.

devusinhc.jesinbhai@
sansad.nic.in

પંચમહાલ

વડોદરા

૯૦૧૩૮૬૯૧૩૦

શ્રી રંજનબેન ધનંજય ભટ્ટ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫-૨૭૮૦૦૯૯
૯૮૨૫૦૭૦૭૧૧

છોટાઉદેપુર શ્રીમતી ગીતાબેન વજેસીંગભાઇ
(અનુ.જનજાતિ) રાઠવા
ભરૂચ

ranjanbhatt@
sansad.nic.in
ranjanbhatt135@
gmail.com

૯૪૨૭૦૭૫૦૫૬
૯૪૨૭૪૯૨૬૧૮

(ભા.જ.પ.)
શ્રી મનસુખભાઇ ધનજીભાઇ વસાવા ૦૨૬૪૦-૨૨૪૩૦૦
૯૮૬૮૧૮૦૦૫૦
(ભા.જ.પ.)

બારડોલી શ્રી પ્રભુભાઇ નાગરભાઇ વસાવા
(અનુ.જનજાતિ) (ભા.જ.પ.)
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૦૨૬૨૩-૨૨૨૧૦૮
(ટે.ફે.)

"આવો" ૧- શિવ બંગલો,
શિવ નગર સોસાયટી, પેટલાદ રોડ,
નડિયાદ, જિ. ખેડા-૩૮૭૦૦૧

બારિયા ફળિયું, મુ.પો.દાસા,
તા. સીંગવડ,
જિ. દાહોદ-૩૮૯૧૩૦

૧૩૫, ગાયત્રીનગર સોસાયટી,
કૈલાશપતિ મહાદેવ મંદિરની સામે,
ન્યુ સમા રોડ, વડોદરા
ઠે. અભયરાજ કૉલોની, એસ.બી.
આઇ.ની પાછળ, મુ.ક્વાંટ, તા. ક્વાંટ,
જિ. છોટાઉદેપુર
રાજેન્દ્રનગર સોસાયટી,
રાજપીપળા, જિ. નર્મદા

મુ.પો.સઠવાવ, તા. માંડવી,
જિ. સુરત-૩૯૪૧૬૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.નં.
૨૪.
૨૫.
૨૬.

મતદાર
વિભાગ
સુરત

નવસારી

ફોન નંબર અને
ઇ-મેઇલ

સભ્યશ્રીનું નામ અને પક્ષ

શ્રીમતી દર્શના વિક્રમ જરદોશ
(ભા.જ.પ.)
શ્રી સી. આર. પાટિલ
(ભા.જ.પ.)

વલસાડ ર્ડા. કે. સી. પટેલ
(અનુ.જનજાતિ) (ભા.જ.પ.)

૦૨૬૧-૨૫૯૪૪૫૫
૯૪૨૮૮૨૨૪૮૮

૦૨૬૧-૨૨૪૨૫૦૦/૧
૯૮૨૪૧૨૭૬૯૪
૦૨૬૧-૨૬૩૦૪૦૫ (ફે.)
૦૨૬૦-૦૨૩૩૭૨૭૦
૯૮૨૫૩૬૧૦૦૦
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સરનામું
૧૦/૪૩૦, તસ્વીર એપાર્ટમેન્ટ,
પાણીની ભીત, સોની ફળિયા, સુરત
૪૩-૪૪ દીનબંધુ સોસાયટી,
મજૂરા, સુરત
મુ.પો. પરીયા, તા. પારડી,
જિ. વલસાડ-૩૯૬૧૪૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

૧૪મી ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યશ્રીઓ

અ.ક્ર
૧

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
સરનામું
વિભાગ
અબડાસા શ્રી પ્રધ્યુમનસિંહ મહીપતસિંહ જાડેજા
દરબાર ગઢ, વિરાણી મોટી, તા.

૨

માંડવી

૩

ભૂજ

૪

અંજાર

૫

રાપર

૭

વાવ

૮

થરાદ

૯

ધાનેરા

૧૧
૧૨

શ્રી વાસણભાઇ ગોપાલભાઇ આહિર
(ભા.જ.પ.)

ગાંધીધામ મહેશ્વરી માલતી કિશોર
(અ.જા) (ભા.જ.પ.)

૬

૧૦

(ભા.જ.પ.)
શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ બહાદુરસિંહ જાડેજા
(ભા.જ.પ.)
ર્ડા. નીમાબેન ભાવેશભાઇ આચાર્ય
(ભા.જ.પ.)

શ્રીમતી સંતોકબેન ભચુભાઇ
આરેઠીયા
(ભા.રા.કોં.)
શ્રીમતી ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

mlamandvi@gujarat.gov.in

શ્રી જિગ્નેશકુમાર નટવરલાલ
મેવાણી
(અપક્ષ)
પાલનપુર શ્રી મહેશકુમાર અમૃતલાલ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

દરબાર ગઢ, ભચાઉ, કચ્છ
પ્લોટ. નં. ૧૭૨-૧૭૩, સેક્ટર-૪,
ગાંધીધામ, જિ.કચ્છ

૯૯૨૫૦૨૫૧૪૮

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.પો.રતનાલ, તા.અંજાર, જિ.કચ્છ.

૯૯૭૮૪૦૫૩૨૨

mlaanjar@gujarat.gov.in

૦૨૮૩૬-૨૩૪૧૪૨
૯૯૭૮૭૪૪૧૪૨
mlagandhidham@
gujarat.gov.in

૯૯૨૦૫૩૯૨૯૨

mlarapar@gujarat.gov.in

૯૪૨૬૫૯૫૩૯૮
૭૬૯૮૮૨૬૯૦૦

mlavav@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૯૨૬૫૫૫
mlatharad@
gujarat.gov.in

૯૪૨૭૩૦૩૭૮૪
૯૯૨૫૦૪૩૭૮૪
mladhanera@
gujarat.gov.in

૯૪૨૬૨૭૨૬૨૮
૮૩૨૦૦૨૯૭૦૦

mladanta@gujarat.gov.in

૨૨૬૮૦૪૪૭
૯૧૦૬૫૭૦૦૦૭
mlavadgam@
gujarat.gov.in

૦૨૭૪૨-૨૪૬૦૧૯(ક)
૦૨૭૪૨-૨૫૩૩૭૦(નિ)
૯૪૨૬૦૬૬૪૯૬
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નખત્રાણા, જી. કચ્છ

૯૮૨૫૨૨૬૭૦૦
૦૨૮૩૬ ૨૩૨૭૩૬

mlabhuj@gujarat.gov.in

શ્રી ગુલાબસિંહ પિરાભાઇ રાજપુત
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી નથાભાઇ હેગોળાભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

દાંતા
શ્રી કાન્તીભાઇ કાળાભાઇ ખરાડી
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)
વડગામ
(અ.જા)

૯૮૨૫૦૩૮૧૩૬

mlapalanpur@
gujarat.gov.in

મકાન નં. ૩૬૬, મહેશ્વરીનગર,
ગાંધીધામ, જિ.કચ્છ
૩૧- શંકરવાડી, રામમંદીરની
સામે,
રાપર- કચ્છ
મુ. અબાસણા, પો.બલોધણ,
તા.ભાભર, જિ. બનાસકાંઠા.
મુ.પો. અસારાવાસ,
તા. વાવ, જિ. બનાસકાંઠા
મુ.પો.ધાખા, તા.ધાનેરા,
જિ. બનાસકાંઠા

મુ.ઘાંઘુ, પો.સરોત્રા,
તા.-અમીરગઢ, જિ. બનાસકાંઠા

૧૦૪, ચુંવાળનગર સોસાયટી,
વિભાગ-૨, રામેશ્વર મહાદેવ ચાર
રસ્તા, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ
"ગુરુછાયા" રેલ્વે ફાટકની
સામે,નવા લક્ષ્મીપુરા, પાલનપુર,
જિ. બનાસકાંઠા -૩૮૫૦૦૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૩

૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

૧૮

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
વિભાગ
ડીસા
શ્રી શશીકાન્ત મહોબતરામ પંડ્યા ૦૨૭૪૪-૨૨૧૩૧૫(નિ)
૦૨૭૪૪-૨૨૨૯૯૬(ક)
(ભા.જ.પ.)
૯૯૯૮૮૯૪૫૫૧

શ્રી શીવાભાઇ અમરાભાઇ ભુરીયા
(ભા.રા.કોં.)
કાંકરેજ શ્રી કિર્તીસિહ
ં પ્રભાતસિંહ વાઘેલા
(ભા.જ.પ.)
રાધનપુર શ્રી રઘુભાઇ મેરાજભાઇ દેસાઇ
(ભા.રા.કોં.)
દિયોદર

ચાણસ્મા

પાટણ

શ્રી દિલીપકુમાર વિરાજી ઠાકોર
(ભા.જ.પ.)

શ્રી કીરીટકુમાર ચીમનલાલ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૧૯

સિદ્ધપુર

શ્રી ચંદનજી તલાજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

૨૦

ખેરાલુ

૨૧

ઉંઝા

શ્રી અજમલજી વલાજી ઠાકોર
(ભા.જ.પ.)
ર્ડા. આશાબેન ડી. પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૨૨

વિસનગર શ્રી ઋષિકેશ ગણેશભાઇ પટેલ

૨૩

બેચરાજી

(ભા.જ.પ.)

શ્રી ભરતજી સોનાજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

mladeesa@gujarat.gov.in

૯૯૨૫૫૦૯૯૯૮

mladeodar@gujarat.gov.in

૯૭૧૨૧૦૩૯૯૯

mlakankrej@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૦૩૪૩૨૦

mlaradhanpur@
gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૫
૯૮૭૯૫૯૮૧૬૬

mlachanasma@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૬૦૪૦૫૯
૮૩૨૦૬૭૯૧૦૬

mlapatan@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૦૮૨૦૭૧

mlasidhpur@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૬૭૫૫૧૦

mlakheralu@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૯૬૭૮૩૫
૯૬૦૧૪૨૩૪૭૨

mlaunjha@gujarat.gov.in

૦૨૭૬૫-૨૨૦૫૫૭
૯૮૨૫૦૧૦૪૧૩

mlavisnagar@gujarat.gov.in

૯૯૭૯૧૭૫૯૦૭

mlabecharaji@gujarat.gov.in
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સરનામું

મુ.પો.ડીસા-પાલનપુર હાઈવે,
કે.વી.કે ના ગેટ પાસે, અમરનાથ
કોમ્પ્લેક્ષ, ડીસા, તા.ડીસા,
જિ.બનાસકાંઠા
મુ. પો. વાતમ જૂના,
તા.દિયોદર, જિ.બનાસકાંઠા

મુ.પો.ખારીયા,
તા. કાંકરેજ, જિ. બનાસકાંઠા

બી-૫, સેન્ટોસા ગ્રીન લેન્ડ
બંગ્લોઝ, ભાડજ સર્કલ પાસે,
એસ.પી.રીંગ રોડ, અમદાવાદ

મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ
૧, પહેલો માળ, સે.૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
c/o.સોનલ પેટ્રોલિયમ, હારીજ
મહેસાણા-હારીજ સ્ટેટ હાઈવે,
મુ.તા.હારીજ, જિ.પાટણ

૨૧- સિધ્ધહેમ સોસાયટી,
ડીસા-ચાણસ્મા હાઈવે, પાટણ,
તા.જિ.પાટણ-૩૮૪૨૬૫
૧, રામ બંગલો, સાંઇ પ્લાઝા
ફ્લેટની સામે, નવીન બસ સ્ટેન્ડ
પાછળ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫
મોટાવાસ, મુ. માલેકપુર, પો.
બાલાડ, તા. ખેરાલુ, જિ. મહેસાણા
૧૯, સ્વપ્ન બંગલોઝ, પટેલ
ટાયર્સની પાછળ, ઉંઝા-મક્તુપુર
હાઈવે રોડ, ઉંઝા-૩૮૪૧૭૦
૧, હરદ્વાર સોસાયટી, થલોટા રોડ,
મુ.વિસનગર, જિ.મહેસાણા
એફ-૨૮, પ્રથમ માળ, આદિત્ય
કોમ્પ્લેક્ષ, બેચરાજી, બેચરાજી બસ
સ્ટેશનની સામે, તા.બેચરાજી,
જિ .મહેસાણા-૩૮૪૨૧૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

૨૪

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
કડી(અ.જા) શ્રી કરશનભાઇ પુજા
ં ભાઇ સોલંકી

૨૫

મહેસાણા

અ.ક્ર

૨૬
૨૭

(ભા.જ.પ.)

શ્રી નીતિનભાઇ રતિલાલ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

શ્રી રમણભાઇ ધુળાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)
હિંમતનગર શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રણજીતસિંહ ચાવડા
(ભા.જ.પ.)
વિજાપુર

૨૮

ઇડર(અ.જા) શ્રી હિતુ કનોડીયા

૨૯

ખેડબ્રહ્મા
(અ.જ.જા)

૩૦

ભીલોડા ર્ડા. અનિલ જોષિયારા
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)
મોડાસા શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ શિવસિંહ ઠાકોર

૩૧
૩૨

શ્રી જશુભાઇ શીવાભાઇ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

૩૩

પ્રાંતિજ

શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ ઉદેસિંહ પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૩૪

દહેગામ

શ્રી બલરાજસિંહ કલ્યાણસિંહ ચૌહાણ
(ભા.જ.પ.)

૧૪/૩, સદસ્ય નિવાસ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

૦૨૭૬૨-૨૫૦૫૦૫(ક)
૯૯૭૮૪૦૫૩૧૩

નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

mlamehsana@
gujarat.gov.in

૯૮૨૪૦૬૬૨૦૯

mlavijapur@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૧૭૯૭૭૭

mlahimatnagar@
gujarat.gov.in

૯૮૨૦૦૦૦૧૮૨

mlaidar@gujarat.gov.in

શ્રી અશ્વિનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ
કોટવાલ
(ભા.રા.કોં.)

ઠે.મણીપુર, ગંજબજાર,
મુ.તા.કડી, જિ.મહેસાણા

મુ.પો. હીરપુરા, તા.વિજાપુર,
જિ. મહેસાણા

૭૬- દેવભૂમિ બંગ્લોઝ,
વિરાટનગર પાસે, બેરણા રોડ,
હિંમતનગર.તા.હિંમતનગર,
જિ.સાબરકાંઠા-૩૮૩૦૦૧
પ્લોટ નં.૭૨૯, 'ચ' રોડ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

૯૪૨૬૩૬૪૨૭૦

મુ.પરવઠ, પો.મસોતા,
તા.વિજયનગર, જિ. સાબરકાંઠા

૯૮૨૫૦૬૯૪૮૧

મુ.પો.ચુનાખાણ, તા. ભીલોડા,
જિ. અરવલ્લી
મુ.મોટી ગુજેરી, પો.કોલવડા,
તા.ધનસુરા,
જિ. અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૦

mlakhedbrahma@
gujarat.gov.in
mlabhiloda@gujarat.gov.in

૦૨૭૭૪-૨૪૦૬૬૦
૯૯૨૫૧૪૦૩૩૫

mlamodasa@gujarat.gov.in

૦૨૭૭૪-૨૪૬૧૭૫
૯૯૨૫૦૩૬૯૯૨

mlabayad@gujarat.gov.in

મુ.પો. હેલોદર, તા.માલપુર,
જિ. અરવલ્લી

૯૪૨૬૭૦૪૦૫૩

મુ. વક્તાપુર, પો. ખેરોલ,
તા. તલોદ,
જિ. સાબરકાંઠા-૩૮૩૨૧૫

૯૯૨૫૨૭૭૧૭૨

૨૧- મુખીવાસ, મુ.પાલુન્દ્રા,
તા.દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર

mlaprantij@gujarat.gov.in

mladahegam@gujarat.gov.in
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૯૦૯૯૯૧૧૦૧૧

mlakadi@gujarat.gov.in

(ભા.જ.પ.)

(ભા.રા.કોં.)

બાયડ

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯

૪૦

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
ગાંધીનગર શ્રી શંભુજી ચેલાજી ઠાકોર
(દક્ષિણ) (ભા.જ.પ.)
ગાંધીનગર ર્ડા. સી. જે. ચાવડા
(ઉત્તર) (ભા.રા.કોં.)
માણસા શ્રી સુરેશકુમાર ચતુરદાસ પટેલ

(ભા.રા.કોં.)

કલોલ

શ્રી બળદેવજી ચંદુજી ઠાકોર
(ભા.રા.કોં.)

૯૮૨૪૪૦૨૭૩૦

mlagnrsouth@gujarat.gov.in

૯૭૨૭૪૮૩૦૮૩

mlagnrnorth@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૪૭૧૪૧૪

mlamansa@gujarat.gov.in

૯૪૨૬૦૧૮૧૧૨

mlakalol@gujarat.gov.in

વિરમગામ શ્રી લાખાભાઇ ભીખાભાઇ ભરવાડ

૨૯૭૦૫૨૫૬
૯૮૨૫૦૩૩૧૭૮

(ભા.રા.કોં.)

સાણંદ

શ્રી કનુભાઇ કરમશીભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૪૧

ઘાટલોડિયા શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ રજનીકાંત પટેલ

૪૨

વેજલપુર

૪૩

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

mlaviramgam@
gujarat.gov.in

૯૮૯૮૭૨૧૧૬૧

mlasanand@gujarat.gov.in

૯૯૦૯૦૦૫૮૮૧

(ભા.જ.પ.)

વટવા

શ્રી કિશોર બાબુલાલ ચૌહાણ
(ભા.જ.પ.)
શ્રી પ્રદિપસિંહ ભગવતસિંહ જાડેજા
(ભા.જ.પ.)

mlaghatlodiya@
gujarat.gov.in

૯૮૭૯૬૦૫૮૪૪
૦૭૯-૨૬૮૧૧૭૪૮

mlavejalpur@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૮૦૨
૯૮૨૪૧૦૦૯૨૦
૫૭૩૩૧

mlavatva@gujarat.gov.in

૪૪

એલીસબ્રિજ શ્રી રાકેશભાઇ જશવંતલાલ શાહ

૨૬૬૦૪૪૦૦
૨૬૬૩૦૯૫૯
૯૦૯૯૯૩૬૦૦૦

(રાકેશ શાહ)
(ભા.જ.પ.)
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gujarat.gov.in

સરનામું

ઘર નં. ૯૮૦, શિવશક્તિ
સોસાયટી,
સે-૨૭, ગાંધીનગર

પ્લોટ-નં.૯૦૨,
સેક્ટર-૬/એ, ગાંધીનગર
૪૨, પીપળાવાસ, મુ.પલીયડ,
તા. કલોલ,
જિ.ગાંધીનગર-૩૮૨૭૩૫
મુ.પો. ઝાલોડા, તા.કડી,
જિ.મહેસાણા

૨૧૬, શિવમ કોમ્પ્લેક્સ, હેતાર્થ
પાર્ટી પ્લોટની સામે, સાયન્સ સિટી
રોડ, સોલા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦
૪૮, સર્વોદયનગર સોસાયટી,
સાણંદ, તા.સાણંદ જિ.અમદાવાદ
૧, આર્યમાન રેસીડેન્સી,
કલ્હાર રોડ, શીલજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯
૩, વલ્લભાચાર્ય સોસાયટી,
જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
ત્રીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૨૫, આલોક બંગલો,
વિભાગ-૪, ઓઢવ-વસ્ત્રાલ રીંગ
રોડ, આલોક પ્લાઝાની સામે,
વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ
૧૫, નવદર્શન ફ્લેટ, નવા
વિકાસગૃહ રોડ, ઓપેરા
સોસાયટીની સામે, પાલડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૪૫

૪૬

૪૭

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
નારણપુરા શ્રી કૌશિકભાઇ જમનાદાસ પટેલ

નિકોલ

નરોડા

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૪૪
૯૮૯૮૦૦૦૦૯૮

શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા
(ભા.જ.પ.)

૨૨૭૦૧૬૬૯
૯૯૦૯૯૮૧૩૫૬

શ્રી બલરામ ખુબચંદ થાવાણી
(ભા.જ.પ.)

૪૮ ઠક્કરબાપાનગર શ્રી વલ્લભભાઇ ગોબરભાઇ

mlanaranpura@
gujarat.gov.in

mlanikol@gujarat.gov.in

૯૩૨૭૪૨૬૦૬૯

mlanaroda@gujarat.gov.in

૨૨૨૦૩૯૦૧
૯૮૨૫૦૩૪૫૭૬

કાકડીયા
(ભા.જ.પ.)

૪૯

૫૦

બાપુનગર શ્રી હિંમતસિંહ પ્રહલાદસિંહ પટેલ

૯૮૨૫૦૧૨૦૩૪

(ભા.રા.કોં.)

mlabapunagar@gujarat.
gov.in

અમરાઇવાડી શ્રી જગદીશ ઇશ્વરભાઇ પટેલ

૨૯૭૦૮૧૯૪
૯૩૨૮૬૨૮૬૦૧

(ભા.જ.પ.)

૫૧

દરિયાપુર શ્રી ગ્યાસુદ્દીન હબીબુદ્દીન શેખ

૫૨

જમાલપુર- શ્રી ઇમરાન યુસુફભાઇ ખેડાવાલા
ખાડીયા (ભા.રા.કોં.)

૫૩

mlathakkarbapa@
gujarat.gov.in

(ભા.રા.કોં.)

mlaamraivadi@
gujarat.gov.in

૯૮૨૪૦૭૯૮૪૮

mladariapur@gujarat.gov.in

૨૫૩૫૩૫૨૫
૯૩૨૭૪૨૬૦૧૭

mlajamalpur-khadia@
gujarat.gov.in

મણિનગર શ્રી સુરેશભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ

૯૩૨૮૭૮૪૬૫૯

(ભા.જ.પ.)

mlamaninagar@
gujarat.gov.in
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મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૧૧, પાર્ક એવન્યુ સ્વતંત્ર પ્લોટ,
ગુલાબ ટાવરની સામે, થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૬૬, વિક્ર્મ પ્લોટ, બજરંગ
આશ્રમની સામે,
નેશનલ હાઈવે નં. ૮,
ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ

બી/૧૩, હરનામદાસ સોસાયટી,
બંગલો એરિયા, કુબેરનગર નરોડા,
અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦
એ-૨૯, વાડીલાલ પાર્ક સોસાયટી,
ઇન્ડીકા લેબોરેટરીની સામે,
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી રોડ,
બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦
"સુરજભવન", શ્રીજી સૌરાષ્ટ્ર
પટેલ સોસાયટી, ઉત્તમ ડેરી
રોડ, સુખરામનગર, રખિયાલ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૩

બી-૬, વૃદાવન પાર્ક સોસાયટી,
વિરાટનગર રોડ, ઓઢવ,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫
૨૮૧૪-૩૦, શેખ મેન્શન,
રહેમાની સ્ટ્રીટ, શાહપુર
મીલ કમ્પાઉન્ડ, શાહપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
૩૦૩૬/૧, ખાંડની શેરી,
જમાલપુર, અમદાવાદ

૫૬, યોગીરાજ બંગલોઝ,
એમ. બી. પટેલ ફાર્મની પાછળ,
જશોદાનગર-૩૮૨૪૪૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૫૪

૫૫

મત
વિભાગ

સભ્યશ્રીનું નામ

દાણીલીમડા શ્રી શૈલેષ મનહરભાઇ પરમાર
(અ.જા) (ભા.રા.કોં.)

૨૭૬૪૨૭૬૫
૯૮૨૫૦૨૯૯૯૨

mladanilimada@
gujarat.gov.in

સાબરમતી શ્રી અરવિંદકુમાર ગાંડાભાઇ પટેલ

૨૭૫૨૧૬૪૨(ક)
૨૭૫૨૨૮૨૯(નિ)
૯૯૨૫૧૪૧૦૪૨

(ભા.જ.પ.)

૫૬

અસારવા
(અ.જા)

શ્રી પ્રદિપભાઇ ખનાભાઇ પરમાર
(ભા.જ.પ.)

૫૭

દસક્રોઈ

શ્રી બાબુભાઇ જમનાદાસ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૫૮

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

ધોળકા

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ મનુભા ચુડાસમા
(ભા.જ.પ.)

mlasabarmati@
gujarat.gov.in

ધંધુકા

૨૭૬૬૨૭૧૦
૯૮૨૫૦૦૬૯૫૮

સર્વે નં. ૩૯૦, લલીતભાઇ
પટેલનો બોર, મુ.ઓડ, તા.દસક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ

૦૨૭૧૪-૨૨૨૩૭૮
૯૯૭૮૪૦૫૮૫૨
૯૯૦૯૦૧૮૩૦૩

૯૪૨૬૩૮૧૩૯૦

mladhandhuka@
gujarat.gov.in

૬૦ દસાડા (અ.જા) શ્રી નૌશાદ ભલજીભાઇ સોલંકી

૦૨૭૫૨-૨૩૪૬૨૭
૨૩૪૬૨૮
૯૮૨૫૨૨૪૨૪૦

(ભા.રા.કોં.)

૬૧

લીંબડી

૬૨

વઢવાણ

શ્રી કિરીટસિંહ જીતુભા રાણા
(ભા.જ.પ.)

mladasada@gujarat.gov.in

-

શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૭૫૨-૨૪૧૭૫૧
૨૮૫૯૯૧
૯૮૨૫૨૨૫૫૫૯
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૨૨/એ, હરિદ્વાર સોસાયટી,
રામજીમંદીરની સામે, કાશીબા
રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ

૧૪૬/૧૧૪૧, ગુજરાત હાઉસિંગ
બોર્ડ, કલાપીનગર, અસારવા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬

mladaskroi@gujarat.gov.in

શ્રી રાજેશકુમાર હરજીભાઇ ગોહિલ
(ભા.રા.કોં.)

૨૨,વીર અર્જુન સોસાયટી,
વિજયનગર રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,
નવા વાડજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

૯૮૨૪૦૭૯૧૯૪

mlaasarwa@gujarat.gov.in

mladholka@gujarat.gov.in

૫૯

સરનામું

mlawadhwan@
gujarat.gov.in

મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૫/૭૬૬, ઉંડાપાડા,
મુ.પો.તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
મુ.શેલા, તા. ધોલેરા,
જિ. અમદાવાદ

બ્લૉક નં. ૦૧, પ્રોફેસર સોસાયટી,
જે.એન.વી. હાઈસ્કૂલ રોડ,
જિ. સુરેન્દ્રનગર- ૩૬૩૦૦૨

ભલગામડા, તા. લીંબડી,
જિ. સુરેન્દ્રનગર

તપોવન, ૮૦ ફુટ રોડ, મુ.વઢવાણ,
તા.વઢવાણ,
જિ. સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૩૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૬૩

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
ચોટીલા શ્રી ઋત્વિકભાઇ લવજીભાઇ

મકવાણા
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી પરસોત્તમ ઉકાભાઇ સાબરીયા
(ભા.જ.પ.)

૬૪

ધ્રાંગધ્રા

૬૫

મોરબી

શ્રી બ્રિજેશભાઈ મેરજા
(ભા.જ.પ.)

૬૬

ટંકારા

૬૭

વાંકાનેર

શ્રી લલીતભાઇ કગથરા
(ભા.રા.કોં.)

૬૮

રાજકોટ
(પૂર્વ)

૬૯

રાજકોટ
(પશ્ચિમ)

૭૦
૭૧
૭૨

૭૩

રાજકોટ
(દક્ષિણ)

શ્રી મહમદજાવીદ અબ્દુલમુતલીબ
પીરઝાદા
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી અરવિંદ રૈયાણી
(ભા.જ.પ.)
શ્રી વિજયકુમાર રમણીકલાલ રૂપાણી
(ભા.જ.પ.)

શ્રી ગોવિંદભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

રાજકોટ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠિયા
ગ્રામ્ય (અ.જા) (ભા.જ.પ.)
જસદણ

ગોંડલ

બાવળિયા શ્રી કુંવરજીભાઇ
મોહનભાઇ
(ભા.જ.પ.)
શ્રીમતી ગીતાબા જયરાજસિંહ
જાડેજા
(ભા.જ.પ.)

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
૦૨૭૫૧-૨૮૦૮૨૫
૯૪૨૬૯૮૫૦૯૬

mlachotila@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૨૨૩૧૬૩

mladhrangadhra@
gujarat.gov.in

-

૯૮૭૯૫૯૯૮૦૦

mlatankara@gujarat.gov.in

૦૨૮૨૮-૨૨૨૩૭૨
૯૮૨૫૦૯૨૬૪૭
mlawankaner@
gujarat.gov.in

૦૨૮૧-૨૭૦૨૦૭૧
૯૮૭૯૧૬૨૫૪૫

mlarajkot2@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૫
૯૮૨૪૮૧૧૧૮૬

mlarajkot1@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૪૫૧૫૫૬

mlarajkot3@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૨૩૯૨૪૪
mlarajkotrural@
gujarat.gov.in

૦૨૮૧-૨૩૬૪૯૫૮
૯૮૨૪૪૫૧૩૨૧

mlajasdan@gujarat.gov.in

૯૯૧૩૨૧૫૫૫૫

mlagondal@gujarat.gov.in
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સરનામું

શાસ્ત્રીનગર, મુ. ચોટીલા.
જિ. સુરેન્દ્રનગર
શેરી નં. ૫, મયુર સોસાયટી રોડ,
ત્રાજપર,
તા.જિ.મોરબી-૩૬૩૬૪૨

૨૯, ચારોલા શેરી, મુકામ
ચમનપુર, તા. માળીયા(મિં),
જી. મોરબી

"કરમ" ૩૪-બી, પારસ
સોસાયટી, નિર્મલા સ્કૂલ રોડ,
રાજકોટ
મુ.પો.પીપળીયારાજ,
તા.વાંકાનેર, જિ.મોરબી
બ્રાહ્મણિયા પરા, ૧૧/૧૨
“ભરતવિજય”, સંતકબીર રોડ,
રાજકોટ
મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧, ત્રીજો માળ,
સે.૧૦,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

‘પુજીત’ ,૨/૫ પ્રકાશ સોસાયટી,
નિર્મલા સ્કૂલની સામેનો રોડ,
રાજકોટ
‘અમૃતવિલા’, જય પાર્ક, નાના
મવા રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
મુ. ખીરસરા, તા.લોધીકા,
જિ.રાજકોટ

મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અમરાપુર શૈક્ષણિક સંકુલ,
મુ. અમરાપુર, તા. વિંછીયા,
જિ. રાજકોટ
આશાપુરા રોડ, “ગીતાવીલા”,
અક્ષરધામ સોસાયટી, ગોંડલ,
જિ. રાજકોટ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૭૪

મત
વિભાગ
જેતપુર

૭૫

ધોરાજી

૭૬

કાલાવડ
(અ.જા)

૭૭
૭૮

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી જયેશભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ રાદડીયા
(ભા.જ.પ.)

શ્રી લલીત વસોયા
(ભા.રા.કોં.)

શ્રી પ્રવિણભાઇ નરશીભાઇ
મુસડીયા
(ભા.રા.કોં.)

જામનગર શ્રી રાઘવજીભાઇ હંસરાજભાઇ પટેલ
(ગ્રામ્ય) (ભા.જ.પ.)

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
૯૯૨૫૧૪૪૪૪૪

mlajetpur@gujarat.gov.in

૯૮૭૯૨૨૨૭૭૭

mladhoraji@gujarat.gov.in

૦૨૮૯૪-૨૭૪૧૫૫
૯૮૨૫૬૮૫૫૫૯
૯૯૯૮૨૩૯૧૦૦

mlakalavad@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૨૧૩૩૦૨

mlajamnagarrural@
gujarat.gov.in

જામનગર શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ મેરૂભા જાડેજા
(ઉત્તર) (ભા.જ.પ.)

૦૨૮૮-૨૭૭૧૧૮૮
૨૭૭૧૧૯૯
૯૯૨૮૧૧૧૧૧૧

mlajamnagarnorth@
gujarat.gov.in

૭૯

જામનગર શ્રી આર. સી. ફળદુ
(દક્ષિણ) (ભા.જ.પ.)

૮૦

જામજોધપુર શ્રી ચિરાગભાઇ રમેશભાઇ કાલરીયા

૮૧

ખંભાળીયા શ્રી વિક્રમભાઇ અરજણભાઇ માડમ

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૦
૯૯૭૮૪૦૭૮૬૧

mlajamnagarsouth@
gujarat.gov.in

૯૪૨૭૨૫૬૯૯૯

(ભા.રા.કોં.)

mlajamjodhpur@
gujarat.gov.in

૯૪૨૬૭૧૨૩૪૫

(ભા.રા.કોં.)

mlakhambhalia@
gujarat.gov.in
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સરનામું
મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ, સે.૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

"વૈભવ", પટેલ ચોક,
મુ.જામકંડોરણા,
જિ.રાજકોટ -૩૬૦૪૦૫

મહેંદીવાડી, જમનાવડ રોડ,
ધોરાજી, જિ.રાજકોટ
મુ. નિકાવા, તા. કાલાવડ,
જિ. જામનગર

પંચવટી સોસાયટી, મુ.તા. ધ્રોલ,
જિ. જામનગર
રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

રોયલ પુષ્પક પાર્ક,
પ્લોટ નં. ૭૯/૧,
૮૦ ફૂટ રોડ, ખોડિયાર કૉલોની
સામે, જામનગર
મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ધોરાજી રોડ, ભગવતીપરા,
મુ. કાલાવડ (શીતલા),
જિ. જામનગર
જૂની સેન્ટ્રલ બેંક સામે,
મુ. તા. જામજોધપુર,
જિ. જામનગર

નવાગામ (ઘેડ), તા. જિ.
જામનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૮૨

મત
વિભાગ
દ્વારકા

સભ્યશ્રીનું નામ

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

સરનામું

-

-

-

૮૩

પોરબંદર

શ્રી બાબુભાઇ ભીમાભાઇ બોખીરીયા
(ભા.જ.પ.)

૯૮૭૯૫૯૯૯૯૯

આકાશ ૫- વાડી પ્લોટ, પોરબંદર

૮૪

કુતિયાણા

શ્રી કાંધલભાઇ સરમણભાઇ જાડેજા
(એન.સી.પી)

૦૨૮૬-૨૨૧૧૧૫૦
૯૦૯૯૯૦૫૦૫૦

શ્રવણ બંગલો, જ્યુબેલી, બોખીરા,
તા.પોરબંદર, જિ. પોરબંદર

૦૨૮૭૪-૨૨૧૫૧૫
૯૮૨૫૨૨૮૮૮૮

મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૮૫

૮૬
૮૭
૮૮

માણાવદર શ્રી જવાહરભાઇ પેથલજીભાઇ ચાવડા

(ભા.જ.પ.)

શ્રી ભીખાભાઇ ગલાભાઇ જોષી
(ભા.રા.કોં.)
વિસાવદર શ્રી હર્ષદકુમાર માધવજીભાઇ
રીબડીયા
(ભા.રા.કોં.)
જૂનાગઢ

કેશોદ

૮૯

માંગરોળ

૯૦

સોમનાથ

૯૧

તાલાલા

૯૨

કોડીનાર
(અ.જા)

૯૩

ઉના

શ્રી દેવાભાઇ પુંજાભાઇ માલમ
(ભા.જ.પ.)

શ્રી બાબુભાઇ કાળાભાઇ વાજા
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી વિમલભાઇ કાનાભાઇ ચુડાસમા
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી ભગાભાઇ ધાનાભાઇ બારડ
(ભા.રા.કોં.)

શ્રી મોહનલાલ માલાભાઇ વાળા
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી પુંજાભાઇ ભીમાભાઇ વંશ
(ભા.રા.કોં.)

mlaporbandar@
gujarat.gov.in

mlakutiyana@gujarat.gov.in
mlamanavadar@
gujarat.gov.in

૯૮૨૫૩૮૯૪૨૮

mlajunagadh@gujarat.gov.in

૦૨૮૭૩-૨૨૧૫૪૫
૯૮૭૯૬૧૫૨૩૧
mlavisavadar@
gujarat.gov.in

૯૮૨૪૨૩૨૭૪૮

mlakeshod@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૨૦૧૦૭૭

mlamangrol@gujarat.gov.in

૦૨૮૭૦-૨૮૮૭૩૫
૯૮૭૯૯૯૭૪૪૪

mlasomnath@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૨૨૦૨૩૩

mlatalala@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૪૨૪૨૭૬

mlakodinar@gujarat.gov.in

૦૨૮૭૫-૨૨૧૫૪૫
૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

mlauna@gujarat.gov.in
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નુતન જીનીંગ એન્ડ પ્રેસીંગ
ફેક્ટરી, રેલ્વે સ્ટેશન સામે,
મુ.માણાવદર,
જિ. જુનાગઢ-૩૬૨૬૩૦
સદસ્ય નિવાસ,૧૩/૨,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

ગંજીવાડા, મુ.તા. વિસાવદર,
જિ. જુનાગઢ
ધરમાઇ પાર્ક, માંગરોળ રોડ,
કેશોદ, જિ. જૂનાગઢ
પાણીના ટાંકા પાસે, મુ.ગડુ,
તા. માળીયા હાટીના.
જિ. જુનાગઢ - ૩૬૨૨૫૫
સરકારી દવાખાના રોડ,
મુ. ચોરવાડ, તા. માળીયા
(હાટીના), જિ. જુનાગઢ
મુ. બાદલપુર, તા.વેરાવલ,
જિ. ગીર સોમનાથ

C/o. ગૌતમ સીમેન્ટસ, ૩૨,
એસ.ટી.શોપીંગ સેન્ટર,
કોડીનાર, જિ.ગીર-સોમનાથ
મુ.દુધાળા, તા. ઉના,
જિ.ગીર-સોમનાથ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર

મત
વિભાગ

૯૪

ધારી

૯૫

અમરેલી

૯૬
૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦

૧૦૧

લાઠી

સભ્યશ્રીનું નામ

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

સરનામું

-

“હરીધામ”, નવાપરા, મું. ચલાલા,
તા. ધારી, જી. અમરેલી

શ્રી જે. વી. કાકડીયા
(ભા.જ.પ.)
શ્રી પરેશ ધાનાણી
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૯૨-૨૨૮૦૫૦
૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭

mlaamreli@gujarat.gov.in

શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૭૯૨-૨૨૧૭૯૯
૯૪૨૬૨૧૯૭૯૯
૭૦૧૬૧૪૪૬૯૯

mlalathi@gujarat.gov.in

સાવરકુંડલા શ્રી પ્રતાપ દુધાત
રાજુલા
મહુવા
તળાજા

૯૮૭૯૬૦૩૨૦૦

(ભા.રા.કોં.)

શ્રી અંબરીષભાઇ જીવાભાઇ ડેર
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી આર. સી. મકવાણા
(ભા.જ.પ.)

શ્રી કનુભાઇ મથુરામભાઇ બારૈયા
(ભા.રા.કોં.)

mlasavarkundla@
gujarat.gov.in

૦૨૭૯૪-૨૨૦૩૫૫
૯૪૨૭૨૫૫૫૫૫

mlarajula@gujarat.gov.in

૦૨૮૪૪-૨૨૭૯૮૦
૯૪૨૬૨૪૫૭૪૫

mlamahuva@gujarat.gov.in

૯૪૨૬૯૧૦૧૧૦

mlatalaja@gujarat.gov.in

ગારીયાધાર શ્રી કેશુભાઇ હીરજીભાઇ નાકરાણી

૦૨૮૪૩-૨૫૨૫૭૫
૯૮૨૫૧૩૨૯૬૫

(ભા.જ.પ.)

૧૦૨

પાલીતાણા શ્રી ભીખાભાઇ રવજીભાઇ બારૈયા

૧૦૩

ભાવનગર શ્રી પરસોત્તમભાઇ ઓધવજીભાઇ
(ગ્રામ્ય) સોલંકી

(ભા.જ.પ.)

mlagariyadhar@
gujarat.gov.in

૯૮૨૪૯૩૩૯૩૮

mlapalitana@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૩૧૮
૯૮૬૭૬૨૮૩૩
૯૫૮૬૦૧૭૦૧૭

(ભા.જ.પ.)

mlabhavnagarrural@
gujarat.gov.in
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વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી,
ગુજરાત વિધાનસભા,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

'મહા વિષ્ણુ કૃપા’ ગજેરાપરા,
અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

'હરિદ્વાર’ માણેકપરા ૫/૧૨,
મુ. અમરેલી., તા.જિ. અમરેલી
૧૯૬- નવો પ્લોટ વિસ્તાર,
મુ.ક્રાંકચ, તા. લીલીયા.
જિ .અમરેલી ૩૬૪૫૬૫
"ગુરૂકૃપા", સવિતાનગર,
છતડીયા રોડ, રાજુલા,
તા. રાજુલા, જિ. અમરેલી

પ્લોટ નં. ૫૧/એ, સેંતાનગર,
વી.ટી.નગર રોડ, મહુવા, જિ.
ભાવનગર

૯૫,૯૬-શિવ નગર
સોસાયટી.શ્રીનાથજી નગરની
પાછળ, તળાજા રોડ,
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨

દાડમીયા વાડી, મુ.ગારીયાધાર,
જિ.ભાવનગર
મણિનગર, વીરપુર રોડ, હવા
મહેલ પાસે, પ્લોટ નં.૨૧૩ /૨૧૪,
તા. પાલીતાણા, જિ. ભાવનગર
રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ચોથો માળ,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

પ્લોટ નં. ૬ ‘મીરાકુંજ’, ભાગ્યોદય
સોસાયટી, તળાજા જકાત નાકા,
ભાવનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૦૪

મત
વિભાગ

સભ્યશ્રીનું નામ

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

ભાવનગર શ્રીમતી વિભાવરીબેન
(પૂર્વ) વિજયભાઇ દવે

(ભા.જ.પ.)

૧૦૫

બોટાદ

૦૨૭૮-૨૫૭૩૮૦૦
૯૮૨૫૨૦૭૮૦૪

પ્લોટ નં. ૯૮-૯૯, ઇસ્કોન મેગા
સિટી, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

-

(ભા.જ.પ.)

શ્રી સૌરભ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

mlabhavnagarwest@
gujarat.gov.in

૧૦૬ ગઢડા (અ.જા) શ્રી આત્મારામ મકનભાઈ પરમાર
૧૦૭

૦૨૭૮-૨૫૧૭૭૭૭
૯૯૭૮૪૦૭૬૮૩
૯૯૭૮૫૫૫૮૮૮

mlabhavnagareast@
gujarat.gov.in

ભાવનગર શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ સવજીભાઇ વાઘાણી
(પશ્ચિમ) (ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૭૮૬૩
૯૮૨૪૦૨૬૨૨૬

mlabotad@gujarat.gov.in

૧૦૮

ખંભાત

શ્રી મહેશકુમાર કનૈયાલાલ રાવલ
(ભા.જ.પ.)

૯૮૨૪૧૯૩૯૧૯

૧૦૯

બોરસદ

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ધીરસિંહ પરમાર
(ભા.રા.કોં.)

૦૨૬૯૬-૨૨૧૦૫૦
૨૭૩૩૫૧
૯૮૨૫૦૪૨૯૩૦

૧૧૦

આંકલાવ

શ્રી અમિત ચાવડા
(ભા.રા.કોં.)

૧૧૧

ઉમરેઠ

૧૧૨

આણંદ

૧૧૩

પેટલાદ

શ્રી ગોવિંદભાઇ રઇજીભાઇ પરમાર
(ભા.જ.પ.)
શ્રી કાંતિભાઇ સોઢાપરમાર
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી નિરંજન પુરૂષોત્તમદાસ પટેલ
(ભા.રા.કોં.)

સરનામું

mlakhambhat@
gujarat.gov.in

laborsad@gujarat.gov.in

૦૨૬૯૬-૨૮૨૮૪૪(ક)
૦૨૬૯૬-૨૨૨૦૧૪(નિ
૯૮૭૯૫૫૩૧૮૭

mlaanklav@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૩૧૭૫૭૬

mlaumreth@gujarat.gov.in

૯૮૭૯૫૬૧૫૦૭
૯૪૨૬૦૬૧૫૦૭

mlaanand@gujarat.gov.in

૦૨૬૯૭-૨૨૫૬૦૦
૨૨૧૦૦૬
૯૮૨૪૦૦૬૨૭૩

"બસેરા", પ્લોટ નં. ૨૨૦૧-એ/૬,
હિલડ્રાઇવ, ભાવનગર

૧૩, પ્રેમજીનગર સોસાયટી,
વિભાગ-૧, અડાજણ, સુરત
મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ, સે.૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

નંદન બંગલો, બીજી લેન, પંચવટી,
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ
કડા કોટડી, જૂની મંડાઇ,
પોલીસ ચોકી સામે, મુ.તા.ખંભાત,
જિ.આણંદ-૩૮૮૬૨૦

ઠે. ખડકી, પો.દહેવાણ, તા.બોરસદ,
જિ.આણંદ
કેશવનગર, આંકલાવ-૧૦,
તા.આંકલાવ,
જિ.આણંદ-૩૮૮૫૧૦
જલાનગર, મુ.પો.ચીખોદરા,
તા.જિ.આણંદ-૩૮૮૩૨૦
૧૧, સરપંચવાળું ફળીયું,
મુ. વાંસખીલીયા,
તા.જિ. આણંદ-૩૮૮૫૬૦

૧૨, હરીહર સોસાયટી, પેટલાદ,
તા.પેટલાદ, જિ.આણંદ

mlapetlad@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૧૪

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
વિભાગ
સોજિત્રા શ્રી પુનમભાઇ માધાભાઇ પરમાર
૦૨૬૯૮-૨૫૫૪૯૬
૨૫૫૦૧૭
(ભા.રા.કોં.)
૯૮૭૯૦૧૪૧૯૧

૧૧૫

માતર

૧૧૬

નડિયાદ

૧૧૭

શ્રી કેસરીસિંહ જેસંગભાઇ સોલંકી
(ભા.જ.પ.)

શ્રી પંકજભાઇ વિનુભાઇ દેસાઇ
(ભા.જ.પ.)

મહેમદાવાદ શ્રી અર્જુનસિંહ ઉદેસિંહ ચૌહાણ

૧૧૮

મહુધા

૧૧૯

ઠાસરા

૧૨૦

કપડવંજ

mlasojitra@gujarat.gov.in

૯૯૭૯૯૦૯૯૭૪

mlamatar@gujarat.gov.in

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

mlanadiad@gujarat.gov.in

૯૯૯૮૮૬૯૯૬૦

(ભા.જ.પ.)

શ્રી ઇન્દ્રજીતસિંહ નટવરસિંહ પરમાર
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી કાન્તિભાઇ શાભઇભાઇ પરમાર
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી કાળાભાઇ રઇજીભાઇ ડાભી
(ભા.રા.કોં.)

mlamahemdavad@
gujarat.gov.in

૯૯૦૪૮૨૯૩૬૬

mlamahudha@gujarat.gov.in

૭૬૯૮૨૪૬૯૫૧
૯૦૮૧૩૭૫૫૦૫

mlathasra@gujarat.gov.in

૯૮૭૯૧૨૩૨૯૯
mlakapadwanj@
gujarat.gov.in

૧૨૧ બાલાસિનોર શ્રી અજીતસિંહ પર્વતસિંહ ચૌહાણ

૯૪૨૭૦૮૩૧૪૦

લુણાવાડા શ્રી જિગ્નેશકુમાર અંબાલાલ સેવક

૯૮૨૪૩૫૯૯૬૯
૯૪૨૯૧૪૫૪૫૫

(ભા.રા.કોં.)

૧૨૨
૧૨૩
૧૨૪

mlabalasinor@
gujarat.gov.in

(ભા.જ.પ.)

mlalunawada@
gujarat.gov.in

સરનામું
૯૬, બારોટ વાડો, નાનીભાગોળ,
મુ.પો.તા.તારાપુર, જિ.આણંદ
સોલંકીવાસ, લીંબાસી, તા.માતર,
જિ.ખેડા
મુખ્ય દંડકશ્રી,
ગુજરાત વિધાનસભા,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

ભારત ટોબેકો કંપની સામે,
વિ.કે.વિ. રોડ, નડીયાદ-૩૮૭૦૦૧
મોટું ફળીયું, મુ. વાંઠવાળી,
તા.મહેમદાવાદ, જિ. ખેડા

૬૨૧, ખોડિયારપુરા, સીમવિસ્તાર,
મુ.પો.સલાણી, તા.મહુધા,
જિ. ખેડા
જૂના મુવાડા, મુ.પો.વણોતી-૨,
તા.ઠાસરા, જિ.ખેડા-૩૮૮૨૫૦
ચંદનસર, છીપીયાલ,
તા. કઠલાલ, જિ. ખેડા

મુ. ટીંબાના મુવાડા, પાંડવા-૨,
તા. બાલાસિનોર,
જિ. મહીસાગર -૩૮૮૨૬૫

મુ.પો. વચલુ ફળિયું, તા. ખાનપુર,
જિ. મહિસાગર

સંતરામપુર શ્રી કુબેરભાઇ મનસુખભાઇ ડીંડોર
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)

૦૨૬૭૫-૨૨૧૮૨૪
૯૮૭૯૭૨૩૭૯૪

મુ.ભંડારા, પો. ઉખરેલી,
તા. સંતરામપુર, જિ. મહીસાગર

શ્રી જેઠાભાઇ ઘેલાભાઇ ભરવાડ
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૭૦-૨૨૬૩૯૦
૯૯૭૯૦૩૩૪૪૪

મુ.ખોડીયારના મુવાડા,
પો.અણીયાદ,
તા.શહેરા,
જિ.પંચમહાલ-૩૮૯૨૧૦

શહેરા

mlasantarampur@
gujarat.gov.in

mlashehra@gujarat.gov.in
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અ.ક્ર
૧૨૫
૧૨૬

મત
વિભાગ
મોરવા હડફ
(અ.જ.જા)
ગોધરા

૧૨૭

કાલોલ

૧૨૮

હાલોલ

૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧
૧૩૨

સભ્યશ્રીનું નામ

-

શ્રી સી. કે. રાઉલજી
(ભા.જ.પ.)
શ્રીમતી સુમનબેન પ્રવિણસિંહ
ચૌહાણ
(ભા.જ.પ.)

૧૩૬

-

૦૨૬૭૨-૨૬૫૩૩૦
૯૮૨૫૨૧૨૩૦૦

mlagodhara@gujarat.gov.in

૯૯૦૪૧૦૨૮૩૭

mlakaalol@gujarat.gov.in

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી
પરમાર
(ભા.જ.પ.)

ફતેપુરા શ્રી રમેશભાઇ ભુરાભાઇ કટારા
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)
ઝાલોદ શ્રી ભાવેશભાઇ બાબુભાઇ કટારા
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)
લીમખેડા શ્રી શૈલેષભાઇ સુમનભાઇ ભાભોર
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)
દાહોદ શ્રી વજેસિંગભાઇ પારસિંગભાઇ
(અ.જ.જા) પણદા

(ભા.રા.કોં.)
૧૩૩ ગરબાડા શ્રીમતી ચંદ્રીકાબેન છગનભાઇ
(અ.જ.જા) બારીયા
(ભા.રા.કોં.)
૧૩૪ દેવગઢબારીઆ શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
(ભા.જ.પ.)
૧૩૫

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

શ્રી કેતનભાઇ મહેન્દ્રભાઇ ઇનામદાર
(ભા.જ.પ.)
વાઘોડીયા શ્રી મધુભાઇ બાબુભાઇ શ્રીવાસ્તવ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૦૪
૯૮૨૫૦૨૫૫૩૦

mlahalol@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૦૩૫૯૪૪
૯૭૧૪૯૩૫૯૪૪

mlafatepura@gujarat.gov.in

૯૭૧૨૬૨૩૭૭૭

mlajhalod@gujarat.gov.in

૯૭૨૭૦૬૪૨૯૬

mlalimkheda@gujarat.gov.in

૦૨૬૭૩-૨૪૩૫૫૫
૯૮૨૫૨૬૬૪૧૯

mladahod@gujarat.gov.in

શિવશક્તિ, બાપુનગર,
વાવડીબુઝુર્ગ,
તા. ગોધરા. જિ. પંચમહાલ
મુ. મહેલોલની મુવાડી,
પો. મહેલોલ,
તા. ગોધરા, જિ. પંચમહાલ

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ત્રીજો માળ,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ઠે. દરબારગઢ, મુ.કંજરી,
તા.હાલોલ, જિ.પંચમહાલ
મુ.હિંગલા, પો.સાગડાપાડા,
તા. ફતેપુરા, જિ.દાહોદ
મુ.મંદિર ફળીયા, ચિત્રોડીયા,
તા.ઝાલોદ, જિ. દાહોદ

મુ.પો.દાસા બારીઆ ફળીયું,
તા.સીંગવડ, જિ.દાહોદ-૩૮૯૧૩૦
મુ. તળાવફળીયું, વણભોરી,
પો.ગમલા, તા. જિ.દાહોદ

નવાફળીયાં, મુ.પો.ગરબાડા,
તા.ગરબાડા, જિ.દાહોદ

૯૯૭૮૪૦૬૩૫૩
૯૪૨૬૦૧૮૮૯૩

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, પહેલો માળ,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.પીપેરો, તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ
"કેતન ફાર્મ", પોઇચા(ક) રોડ,
સાવલી, જિ.વડોદરા.

mladevgadhbaria@
gujarat.gov.in

૯૯૨૫૨૦૩૯૭૮

mlasavli@gujarat.gov.in

૯૮૭૯૬૧૫૦૦૧

mlavaghodia@gujarat.gov.in
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૯૮૨૫૬૯૭૨૧૨
૯૦૬૭૧૩૩૧૩૩

mlagarbada@gujarat.gov.in

સાવલી

સરનામું

૧૩-એ, પ્રભાત સોસાયટી,
વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૩૭

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
છોટાઉદેપુર શ્રી મોહનસિંહ છોટુભાઇ રાઠવા
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)

૧૩૮

જેતપુર શ્રી સુખરામભાઇ હરીયાભાઇ રાઠવા
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)

૧૩૯

સંખેડા શ્રી અભેસિંહ મોતીભાઇ તડવી
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)

૧૪૦

ડભોઈ

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

૧૪૩

૧૪૪

૧૪૫

૦૨૬૫-૨૫૧૩૬૩૬
૯૮૯૮૦૭૭૭૭૦

mladabhoi@gujarat.gov.in

૮૧૨૮૩૨૨૬૮૦

mlavadodara@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૭૮૦૦૭૦(ક)
૯૯૧૩૮૦૬૦૬૦
mlasayajigunj@
gujarat.gov.in

શ્રીમતી સીમાબેન અક્ષયકુમાર
મોહીલે
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫-૨૩૧૨૭૫૪
૯૯૨૫૧૩૮૦૩૩

mlaakota@gujarat.gov.in

શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
(ભા.જ.પ.)

૦૨૬૫૨-૫૬૦૦૮૨
૪૩૮૫૫૩
૯૮૨૫૦૬૦૩૦૨

mlaravpura@gujarat.gov.in

માંજલપુર શ્રી યોગેશ પટેલ

૯૮૨૫૧૪૩૩૬૬

(ભા.જ.પ.)

૧૪૬

પાદરા

૧૪૭

કરજણ

ઉપલા ફળીયા, ઘર નં. ૭૨,
મુ. જામલી(મુસટ), તા.ક્વાંટ,
પો. કવાંટ,
જિ. છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૭૦

mlasankheda@
gujarat.gov.in

(ભા.જ.પ.)

રાવપુરા

૯૪૨૬૫૧૪૫૧૫

૯૮૨૫૭૯૭૨૧૧

સયાજીગંજ શ્રી જીતેન્દ્ર રતીલાલ સુખડીઆ
અકોટા

મુ.પો.બાર, તા.જેતપુર પાવી,
જિ. છોટાઉદેપુર

mlajetpurpavi@
gujarat.gov.in

૧૪૧ વડોદરા શહેર શ્રીમતી મનીષા વકીલ
(અ.જા) (ભા.જ.પ.)
૧૪૨

૦૨૬૬૪-૨૪૨૧૬૮(ક)
૯૮૨૫૧૨૯૭૦૦
mlachhotaudaipur@
gujarat.gov.in

શ્રી શૈલેષભાઇ કનૈયાલાલ મહેતા
(ભા.જ.પ.)

mlamanjalpur@
gujarat.gov.in

શ્રી જશપાલસિંહ મહેન્દ્રસિંહજી
પઢિયાર
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી અક્ષયકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૯૯૭૯૩૯૬૧૯૫

mlapadra@gujarat.gov.in
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સરનામું

-

દેસાઇ શેરી, મુ.તા. સંખેડા,
જિ. છોટાઉદેપુર

૪, કૈલાસ સોસાયટી,
વાઘોડીયા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
૪૬/૨૯૫, એમ.આઇ.જી.ફ્લેટ,
ઇલોરા પાર્ક , રેસકોર્સ રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૨૩
જે.આર.વ્હાઇટ હાઉસ,
મોગલવાડાના નાકે,
ગેંડીગેટ, વડોદરા-૩૯૦૦૧૭
૮, ધુપછાવ સોસાયટી,
દિવાળીપુરા,
જુનાપાદરા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
અધ્યક્ષશ્રી,
ગુજરાત વિધાનસભા,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
શેઠ શેરી, બાજવાડા, વડોદરા

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, પહેલો માળ,
સે.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.લેઉવા શેરી, અમદાવાદી પોળ,
રાવપુરા, વડોદરા
ઠે.દરબાર ગઢ, મુ.પો, એકલબારા,
તા. પાદરા,
જિ. વડોદરા-૩૯૧૪૪૦
મુ.પો. લીલોડ, તા. કરજણ,
જિ. વડોદરા

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૪૮
૧૪૯
૧૫૦
૧૫૧
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
વિભાગ
નાંદોદ શ્રી પ્રેમસિંહભાઇ દેવજીભાઇ વસાવા
૯૮૨૫૦૪૦૦૪૩
mlanandod@gujarat.gov.in
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)

દેડીયાપાડા શ્રી મહેશભાઇ છોટુભાઇ વસાવા
(અ.જ.જા) (બી.ટી.પી)
જંબુસર
વાગરા

શ્રી સંજયભાઇ જેસંગભાઇ સોલંકી
(ભા.રા.કોં.)
શ્રી અરૂણસિંહ અજીતસિંહ રણા
(ભા.જ.પ.)

ઝઘડીયા શ્રી છોટુભાઇ અમરસિંહ વસાવા
(અ.જ.જા) (બી.ટી.પી)
ભરૂચ

શ્રી દુષ્યંતભાઇ રજનીકાંત પટેલ
(ભા.જ.પ.)

અંકલેશ્વર શ્રી ઇશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઇ પટેલ

(ભા.જ.પ.)

ઓલપાડ

૧૫૬

માંગરોળ શ્રી ગણપતસિંહ વેસ્તાભાઇ વસાવા
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)

૧૫૮

માંડવી શ્રી આનંદભાઇ મોહનભાઇ ચૌધરી
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)
કામરેજ

૯૯૧૩૪૫૨૬૦૧

mlajambusar@gujarat.gov.in

૯૦૯૯૯૩૩૦૫૪

mlavagra@gujarat.gov.in

૦૨૬૪૫-૨૨૫૦૨૫
૯૪૨૬૮૯૨૧૬૭

mlajhagadia@gujarat.gov.in

શ્રી વી. ડી. ઝાલાવાડીયા
(ભા.જ.પ.)

મુ.પો. ટંકારી, તા.જંબુસર,
જિ. ભરૂચ

૬૭-પ્રિતમ નગર સોસાયટી-૧,
કસક, ભરૂચ. જિ.ભરૂચ
મુ.માલજીપુરા, પો.ધારોલી,
તા.ઝઘડીયા, જિ. ભરૂચ

૧૭, વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ સોસાયટી,
કસક વિસ્તાર, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧

૦૨૬૪૬-૨૮૭૨૬૧(નિ)
૨૮૭૩૧૩-૧૪(ક)
૯૯૭૮૪૦૮૫૯૨
૯૮૨૫૧૨૮૨૬૧

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, ચોથો માળ,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.કુડાદરા, પો.વાલનેર, તા.હાંસોટ,
જિ.ભરૂચ
મુ.નઘોઇ, પો.કમરોલી,
તા.ઓલપાડ, જિ.સુરત

mlaankleshwar@
gujarat.gov.in

૦૨૬૨૧-૨૭૮૧૪૨૧(ક)
૨૨૨૯૯૯(ફે)
૯૮૨૪૧૧૦૪૮૮

mlaolpad@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૬૮૬
૯૮૨૫૩૬૨૭૨૮
mlamangrolst@
gujarat.gov.in

૦૨૬૨૩-૨૨૨૮૮૮
૯૮૨૫૮૧૮૮૯૪

mlamandvist@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૧૧૮૧૨૨

mlakamrej@gujarat.gov.in
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મુ. ભુછાડ, પો.હજરપુરા.
તા. નાંદોદ,
જિ. નર્મદા- ૩૯૩૧૪૫
વ્હાઈટ હાઉસ, મુ. ચંદેરીયા,
પો.પઠાર, વાલીયા, જિ. ભરૂચ

૦૨૬૪૨-૨૪૧૫૮૧
૨૨૯૫૦૭
૯૮૯૮૦૪૫૩૯૯

mlabharuch@gujarat.gov.in

શ્રી મુકેશભાઇ ઝીણાભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૧૫૫

૧૫૭

૯૮૭૯૪૮૧૮૪૪

mladediapada@gujarat.gov.in

સરનામું

મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
પહેલો માળ, સે.૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.પો. વાડી, તા. ઉમરપાડા,
જિ. સુરત
મુ.પો.ગોડધા (નિશાળ ફળીયું),
તા.માંડવી, જિ. સુરત
૧૮, સરસ્વતી સોસાયટી, વિ-૨,
પુણા-૨૫, સુરત-૩૯૪૨૧૧
તા. સુરત(શહેર), જિ.સુરત

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૫૯

૧૬૦
૧૬૧

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
સુરત
શ્રી અરવિંદ શાંતિલાલ રાણા
(પૂર્વ) (ભા.જ.પ.)
સુરત
(ઉત્તર)

કરંજ

૧૬૩

લીંબાયત

૧૬૪

ઉધના

૧૬૫

મજૂરા

૧૬૭

૧૬૮

શ્રી પ્રવિણભાઇ મનજીભાઇ ઘોઘારી
(ભા.જ.પ.)

શ્રીમતી સંગીતાબેન રાજેન્દ્રભાઇ
પાટીલ
(ભા.જ.પ.)
શ્રી વિવેક નરોત્તમભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)
શ્રી હર્ષ રમેશકુમાર સંઘવી
(ભા.જ.પ.)

કતારગામ શ્રી વિનોદભાઇ અમરશીભાઇ

મોરડીયા
(ભા.જ.પ.)
સુરત
શ્રી પુર્ણેશ મોદી
(પશ્ચિમ) (ભા.જ.પ.)
ચોર્યાસી

શ્રીમતી ઝંખના હિતેશકુમાર પટેલ
(ભા.જ.પ.)

૩/૩૮૧૯, કોટસફીલ રોડ,
અપના બજાર નજીક,
સુરત-૩૯૫૦૦૩

૯૮૨૫૧૪૧૮૨૨

૨૫-વિષ્ણુનગર સોસાયટી,
વિભાગ-૨, મીતી બઝાર,
એ.કે.રોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૮

mlasuratnorth@
gujarat.gov.in

૯૮૨૫૫૦૮૨૨૫
૯૯૭૮૪૦૭૮૬૬

(ભા.જ.પ.)

mlavarachhard@
gujarat.gov.in

૦૨૬૧-૨૫૫૨૮૯૧
૯૮૨૫૧૪૩૭૦૦

mlakaranj@gujarat.gov.in

૯૭૨૭૭૧૯૬૮૪
૯૮૯૮૯૭૫૧૭૧

mlalimbayat@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૧૨૫૪૨૫

mlaudhana@gujarat.gov.in

૦૨૬૧-૨૨૫૯૩૭૪
૦૨૬૧-૨૨૨૭૧૨૨
૯૯૨૫૨૨૨૨૨૨

mlamajura@gujarat.gov.in

૯૭૨૪૩૩૨૮૭૨
mlakatargam@
gujarat.gov.in

૦૨૬૧-૨૭૯૮૫૦૦(ક)
૨૭૮૩૧૧૭(નિ)
૯૮૨૫૧૩૪૦૩૩

mlasuratwest@gujarat.gov.in

૦૨૬૧-૨૨૧૫૭૫૬
૯૮૨૪૭૫૫૭૭૧

mlachoryasi@gujarat.gov.in
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સરનામું

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

mlasurateast@gujarat.gov.in

વરાછા રોડ શ્રી કિશોર કાનાણી (કુમાર)

૧૬૨

૧૬૬

શ્રી કાંતીભાઇ બલર
(ભા.જ.પ.)

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨, બીજો માળ,
સે.૧૦,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૩૬-ક, વિષ્ણુનગર સોસાયટી
વિભાગ-૨, અંકુર ચાર રસ્તાપાસે,
એ.કે.રોડ, કતાર ગામ, સુરત
એ-૫૦૧, અરીહંત પાર્ક,
એલ. એચ. રોડ, સુરત

એ-૪૫, પરસોત્તમનગર,
અલથાણ ગાર્ડનની બાજુમાં,
અલથાણ, સુરત
બી-૧૦૧, સ્મિતા પાર્ક,
સરેલાવાડી, સેંટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ
પાસે, ઘોડદોડ રોડ, સુરત
૮૦૧-૯૦૧, ધરમ પેલેસ
એપાર્ટમેન્ટ, પાર્લે પોઇન્ટ,
સુરત -૩૯૫૦૦૭
૧૨૯, માધવદર્શન સોસાયટી,
ડભોલી ચાર રસ્તા, વેડ રોડ,
સુરત-૩૯૫૦૦૪

૪- સાંઇધામ રો-હાઉસ, અડાજણ
ફાયરસ્ટેશન પાસે, સ્ટારમોલની
સામેની ગલીમાં, અડાજણ, સુરત
૩૯- રોયલ બંગ્લોઝ,
લક્ષ્મી બંગ્લોઝની સામે, એસ.ડી.
જૈન સ્કૂલની પાછળ, વેસુ, સુરત

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૬૯

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ
વિભાગ
બારડોલી શ્રી ઇશ્વરભાઇ રમણભાઇ પરમાર
૯૯૭૮૪૦૭૮૬૨
(અ.જા) (ભા.જ.પ.)
૯૯૭૮૧૭૭૭૬૬

mlabardoli@gujarat.gov.in

૧૭૦

મહુવા શ્રી મોહનભાઇ ધનજીભાઇ ઢોડિયા
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)

૧૭૧

વ્યારા શ્રી પુનાભાઇ ઢેડાભાઇ ગામીત
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)

૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪

૧૭૫
૧૭૬

૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯

નિઝર શ્રી સુનિલભાઇ રતનજીભાઇ ગામીત
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)

શ્રી વિજયભાઈ રમેશભાઈ પટેલ
ડાંગ
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)
જલાલપોર શ્રી આર. સી. પટેલ

૦૨૬૨૫-૨૪૪૨૬૩
૯૯૨૫૩૯૬૩૫૫
૯૯૨૫૩૨૯૦૧૭

mlamahuvast@gujarat.gov.in

૯૭૨૭૮૦૦૨૬૬

mlavyara@gujarat.gov.in

૯૬૮૭૦૫૬૧૦૮

mlanijhar@gujarat.gov.in
-

૦૨૬૩૭-૨૮૩૫૦૦
૦૨૬૩૭-૨૨૮૨૫૪
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪
૯૯૭૮૨૧૫૧૫૧

(ભા.જ.પ.)

નવસારી

શ્રી પિયુષભાઇ દિનકરભાઇ દેસાઇ
(ભા.જ.પ.)

ગણદેવી શ્રી નરેશભાઇ મગનભાઇ પટેલ
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)
વાંસદા શ્રી અનંતકુમાર હસમુખભાઇ પટેલ
(અ.જ.જા) (ભા.રા.કોં.)
ધરમપુર શ્રી અરવિંદ છોટુભાઇ પટેલ
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)
વલસાડ

શ્રી ભરતભાઇ કીકુભાઇ પટેલ
(ભા.જ.પ.)

mlajalalpore@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૭-૨૫૮૦૯૦
૯૪૨૮૩૬૭૪૪૪

mlanavsari@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૪-૨૪૩૬૧૬
૯૪૨૭૧૨૯૭૧૧
૯૯૭૮૨૬૩૪૫૩

mlagandevi@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૦-૨૩૬૪૪૨
૯૪૨૬૫૯૦૬૪૬

mlavansda@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૧૪૩૧૫૬

mladharampur@
gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨-૨૪૬૦૪૬(ક)
૯૬૩૮૩૩૫૯૫૧

mlavalsad@gujarat.gov.in
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મંત્રીશ્રી, સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

મુ.પો.બાબેન, માહ્યાવંશી મોહલ્લો,
તા.બારડોલી, જિ.સુરત
મુ.પો.અંધાત્રી (ધામણિયા નિશાળ
ફળીયું), તા.વાલોડ જિ.તાપી
મુ.પો. કરંજવેલ (નિશાળ ફળિયું),
તા. વ્યારા, જિ. તાપી

મુ. જામકી, પો. ભડભૂંજા,
તા. ઉચ્છલ, જિ. તાપી-૩૯૪૩૭૫
હનવંતચોંડ, પો. સરવર,
તા. આહવા, જિ. ડાંગ
નાયબ મુખ્ય દંડકશ્રી,
ગુજરાત વિધાનસભા,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.પો.આટ, મેથીયા ફળીયા,
તા.જલાલપોર, જિ.નવસારી

ઘરનં. ૫૫૬, સી-૨,
અંબિકાનગર સોસાયટી,
મુ.પો.તા.જિ.નવસારી-૩૯૬૪૪૫
મુ.પો.રૂમલા, કોળીવાડ,
તા. ચીખલી,
જિ. નવસારી

મુ.ઉનાઇ, જવાહર રોડ,
તા. વાંસદા, જિ.નવસારી
મુ.પો.કાકડકુવા, દાદરી ફળિયુ,
તા.ધરમપુર, જિ. વલસાડ
મુ.પો.પારડીપારનેરા,
સરપંચ ફળીયા,
તા. જિ. વલસાડ-૩૯૬૦૦૭

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ.ક્ર
૧૮૦

મત
સભ્યશ્રીનું નામ
વિભાગ
પારડી શ્રી કનુભાઇ મોહનલાલ દેસાઇ

(ભા.જ.પ.)

૧૮૧

કપરાડા શ્રી જીતુભાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)

૧૮૨

ઉમરગામ શ્રી રમણલાલ નાનુભાઇ પાટકર
(અ.જ.જા) (ભા.જ.પ.)

ફોન નંબર અને ઇ-મેઇલ

સરનામું

૦૨૬૦-૨૪૦૦૭૮૩
૯૯૦૯૯૯૪૪૪૪

પ્લોટ નં. ૪૦૫/૪, સંકલ્પ
કો.ઓ.હા. સોસાયટી, ગુંજન રોડ,
જી.આઈ.ડી.સી. વાપી, તા.વાપી,
જિ.વલસાડ
મુ. પો. કાકડકોપર, નિશાળ
ફળિયા, તા. કપરાડા,
જિ. વલસાડ-૩૬૧૨૬
રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૨,
બીજો માળ, સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
મુ.પો.ધોડીપાડા, તા.ઉમરગામ
જિ.વલસાડ

mlapardi@gujarat.gov.in
-

૯૯૭૮૪૦૭૮૬૫
૯૮૨૫૧૦૮૧૦૧
mlaumargaon@
gujarat.gov.in
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મુખ્ય સચિવશ્રીનું કાર્યાલય

બ્લૉક નંબર-૧/૫, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
મુખ્ય સચિવ
શ્રી એ. એમ. સોલંકી
અગ્ર રહસ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૦૧-૦૨
૫૦૩૦૫ (ફે.)

chiefsecretary@gujarat.gov.in

૫૦૩૦૩
૫૦૩૦૪

શ્રી જે. એમ. જોષી
મુખ્ય સચિવશ્રીના સંયુક્ત સચિવ

૫૦૩૦૭

શ્રી હરેશ સી. સોની
અંગત મદદનીશ

૫૦૩૦૮

શ્રી પી. એચ. જગતાપ
ઉપસચિવ

૫૫૮૪૧

સેક્શન અધિકારી

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

pps2cs@gujarat.gov.in

શ્રી પી. એસ. નાયર
અંગત સચિવ

શ્રી હર્ષદર્શન આર. પટેલ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ
૫૪૯૩૫
બંગલા નં. કે-૫૦૪,
૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

૯૪૨૭૬૦૫૦૦૩ પ્લોટ નં. ૨૭૩/૨,
સેક્ટર-૩/એ ન્યુ, ગાંધીનગર

ps2cs@gujarat.gov.in

૨૭૬૦૩૧૨૨ ૪૨, અંકિતા સોસાયટી,
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૯ જ્ઞાનદા ગર્લ્સ સ્કૂલ પાસે,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
js2cs@gujarat.gov.in

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

pa2js2cs@gujarat.gov.in

૯૮૯૮૦૩૮૧૧૯ પ્લોટ નં. ૧૨૫૮/૧,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર
us2cs@gujarat.gov.in
૫૦૩૦૯
૯૯૨૫૬૭૭૬૬૩
-
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧,૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

કર્મચારીગણ પ્રભાગ
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૧૧
૫૦૩૧૩
૫૦૩૧૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૪૯૫૪
ક-૭, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૦

શ્રી સુનીલ પંડ્યા
રહસ્ય સચિવ
શ્રી મિતેષ પી. સોની
અંગત મદદનીશ
શ્રી અશોકકુમાર એન. દવે
અધિક સચિવ (સેવા)

૫૦૩૧૩

૯૪૨૮૩૫૨૬૯૭ પ્લોટ નં. ૭, દેવભૂમિ સોસાયટી,
ખ-રોડ, સરગાસણ ચાર રસ્તા પાસે
૭૬૦૦૫૨૫૪૩૦ એ-૪૦૧, પ્રમુખ એલીગન્સ, રાયસણ
પેટ્રોલ પંપની પાછળ, ગાંધીનગર

શ્રી મિલન કમારિયા
અધિક સચિવ (સેવા) ના અંગત મદદનીશ
શ્રી ગૌરાંગ ડી. પારેખ
અધિક સચિવ (સેવા)ના રહસ્ય સચિવ
શ્રી બી. જે. બ્રહ્મભટ્ટ
અધિક સચિવ (કેબિનેટ, GPSC સંકલન)
અધિક સચિવ (કેબિનેટ, GPSC સંકલન)ના
રહસ્ય સચિવ
શ્રી જ્વલંત ત્રિવેદી
અધિક સચિવ (પ્રોટોકોલ)

૫૭૩૩૫

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કમલ દયાની, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ (ક.ગ.)

શ્રી હિરેન ઉપાધ્યાય
અધિક સચિવ(પ્રોટોકોલ)ના અંગત સચિવ
શ્રી પી. વી. પટેલ
નાયબ સચિવ (આર.ટી.આઈ. સંકલન)
શ્રી એ. એન. બિહોલા
નાયબ સચિવ (ક.ગ.-૨)

secpers@gujarat.gov.in

૫૦૩૧૨
૫૪૬૩૬

૨૬૮૩૩
પ્લોટ નં. ૪૯૮/એ ૨,
૯૯૭૮૪-૦૫૬૩૬ સમદર્શન આશ્રમ સામે, સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર
js-ser-gad@gujarat.gov.in
૯૪૨૭૩૦૫૭૩૩ બ્લૉક નં. ૭૦૨/૩, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

૫૨૦૧૩

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

૫૪૭૫૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૯ પ્લોટ નં. ૪૭૧/૧,
સેક્ટર નં. ૬/એ, ગાંધીનગર

as-cab-gad@gujarat.gov.in

૫૦૩૪૭

-

-

૫૦૩૫૩
૫૭૯૯૫
૫૦૩૩૮
૫૦૩૫૩

-

૨૩૫૮૪
પ્લોટ નં. ૨૭/૧,
૯૮૨૫૦૦૬૩૦૩ સેક્ટર નં. ૨/એ, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૫૮૭૪ પ્લોટ નં. ૨૬૭/૨, ‘ઘ’-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૫૮૩૧૩

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

૫૭૬૧૯

૯૩૨૭૬૮૬૮૬૯ ગ-૨, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

ds-per2-gad@gujarat.gov.in
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ઇંદ્રસિંહ ડી. વાઘેલા
નાયબ સચિવ (ક.ગ. ૨)ના અંગત મદદનીશ
શ્રી કે. કે. પટેલ
નાયબ સચિવ (કર્મચારી ગણ)
શ્રી પી. એચ. જોષી
નાયબ સચિવ (કર્મચારી ગણ) ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એમ. સી. શાહ
નાયબ સચિવ (તપાસ)
શ્રીમતી ઉષા એમ. પટેલ
નાયબ સચિવ (તપાસ)ના રહસ્ય સચિવ
શ્રી વત્સલ રસેન્દુ વોરા
અંગત મદદનીશ
સુશ્રી સિમરન પોપટાણી
નાયબ સચિવ (બજેટ-સંકલન)

શ્રી આનંદ બી. શ્રીમાળી
નાયબ સચિવ (બજેટ-સંકલન)ના અંગત
મદદનીશ
ર્ડા. જયશંકર ઓધવાણી
નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શ્રી મેહુલ ચૌધરી
નાયબ સચિવ (મહેકમ) ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એસ. એ. વ્યાસ
ઉપસચિવ (ક.ગ. ૧)
શ્રી એસ. એ. વ્યાસ
ઉપસચિવ (ક.ગ. ૨)
શ્રી ધવલ એસ. શાહ
ઉપસચિવ (સેવા-૨)

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૬૧૯
૫૮૪૭૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૬૩૮૧૫૬૮૧૯ મુ. લેકાવાડા, તા. જિ. ગાંધીનગર

૫૦૩૩૬
૫૦૩૩૮

૯૯૭૮૪૦૬૯૭૮ પ્લોટ નં. ૬૩૭/૧,
કિસાનનગર સોસાયટી, સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર
ds-per-gad@gujarat.gov.in
૫૦૩૩૮
૯૩૭૬૯૮૮૭૦૨ ૭/એ શ્રી હરી પાર્ક, અંકુર,
નારણપુરા, અમદાવાદ
૫૦૩૪૬

૯૮૯૮૦૯૮૪૩૭ ૪૦૪, ડી-૧ ટાઈપ, વસ્ત્રાપુર સરકારી
૯૯૭૮૪૦૭૪૬૯ વસાહત, બહુમાળી ભવન પાસે,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
ds-inq-gad@gujarat.gov.in

૫૦૩૪૫

૯૭૧૨૧૨૮૨૬૧ ડી-૧૦૪, દેવસ્ય સ્ટેટ્સ,
ભક્તિ સર્કલ પાસે, નિકોલ-નરોડા રોડ,
અમદાવાદ
૫૭૩૨૮
૯૯૦૯૯૨૧૦૯૭ પ્લોટ નં. ૭૮૫/૧,
સેક્ટર-૭/બી,
ગાંધીનગર
૫૦૩૬૨
૯૭૨૫૨૦૦૧૨૩ એ-૪૦૪, હિમાલયા પર્લ, વિશ્વકર્મા
એન્જિન્યરીંગ કૉલેજ સામે, અમદાવાદ
ds-budget-gad@gujarat.gov.in
૫૫૯૯૪

૯૪૦૮૬૫૨૨૯૨ પ્લોટ નં. ૮/૧, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર

૫૦૩૪૩

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

ds-est-gad@gujarat.gov.in

૫૨૦૨૨

૯૮૭૯૯૨૦૦૯૨ ૧૨૦/એ, મહાદેવનગર સોસાયટી,
પાનવાડી, વ્યારા

as-cab-gad@gujarat.gov.in

૫૦૩૬૦

૨૮૩૧૪
પ્લોટ નં. ૨૬૧/૨,
૯૭૧૪૬૦૬૪૩૪ સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગર

૫૮૭૯૮

૨૮૩૧૪
પ્લોટ નં. ૨૬૧/૨,
૯૭૧૪૬૦૬૪૩૪ સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગર
૯૦૯૯૯૫૮૩૯૭ સી-૧૩, પૃથ્વી કોમ્પલેક્ષ,
સ્ટારોટેલ હોટેલની બાજુમાં,
જુના વાડજ, અમદાવાદ

૫૮૭૮૪
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ઉમાબેન કે. પાઠક
ઉપસચિવ (RTI સંકલન)

શ્રી એન. એચ. ગઢવી
ઉપસચિવ (કેબિનેટ, સંકલન)
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(HRMS સેલ)
ઉપસચિવ (મ-૧)
ઉપસચિવ (HRMS સેલ)
ઉપસચિવ (પ્રોટોકોલ)
ઉપસચિવ (સેવા-૧)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૬૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
પ્લોટ નં. ૬૨/૨, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર

૫૮૭૮૩

૬૩૫૭૧૪૯૭૭૧ પ્લોટ નં. ૮૧૨/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
s-cabinet-gad@gujarat.gov.in
૫૫૭૨૫

-

-

૫૭૦૯૧

-

-

૫૫૭૨૨

-

-

us-hrms-gad@gujarat.gov.in

૫૦૩૫૮

-

-

૫૦૩૬૪

-

-

us-ser1-gad@gujarat.gov.in

૫૧૪૩૨

-

-

૫૦૩૫૮

-

-

ઉપસચિવ (જીપીએસસી સંકલન) અને

૫૮૭૮૨

-

-

ઉપસચિવ (તપાસ-૧)

૫૮૭૮૦

ઉપસચિવ (સેવા-૩)
ઉપસચિવ (કલ્યાણ)
Jt. C.I.O.

ઉપસચિવ (તપાસ-૨)
ઉપસચિવ (મ-૨)

ઉપસચિવશ્રી (બજેટ/રોકડ)

us-per-gad@gujarat.gov.in

-

-

inquiryc-gad@gmail.com

-

us-inq2-gad@gujarat.gov.in

-

૫૦૩૬૧

-

૫૦૩૫૯

૯૯૭૮૪૩૭૧૪૩

us-est2-gad@gujarat.gov.in

૫૦૩૫૭

us-budget-gad@gujarat.gov.in
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નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૫૫૨૦૮૭૯૦૦ એ-૨૦૧, શ્રીનાથ હોમ્સ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
ddict-hrms@gujarat.gov.in

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અશ્વિનકુમાર સોલંકી
નાયબ નિયામક (આઈ.ટી.)
શ્રીમતી શ્રુતિ પાઠક
નાયબ નિયામક (હિસાબ)
શ્રીમતી પી. એમ. પનારા
હિસાબી અધિકારી
શાખા

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૫૮૨૯
૫૫૭૨૩

૯૮૨૫૮૦૪૨૨૫ જી-૧૮, શિવધારા એપાર્ટમેન્ટ,
થલતેજ-શીલજ રોડ, અમદાવાદ

dydir-hrms-gad@gujarat.gov.in

૫૫૮૨૧

૯૪૨૭૨૧૬૭૭૯ ડી/બી, સરકારી વસાહત,
અમદાવાદ
ao-hrms-gad@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

ફોન નં.

ક ( ખાતાકીય પરીક્ષા / ખા.અ.)
ખ (મહેકમ)

શ્રી હેતલભાઈ પી. માવદીયા
શ્રી આર. એલ. ભગોરા

૫૦૩૮૧
૫૦૩૬૯, ૫૦૪૨૮

ખ-૨ ( મંત્રીશ્રીનું મહેકમ)
ખ-૩ ( વર્ગ-૪ તથા સ્ટેનોનું મહેકમ)

શ્રી હિતેશ પી. વાઘેલા
શ્રીમતી પૂજા એમ. ભરડવા
શ્રી કૌશિક વી. રાજદે
શ્રીમતી અંજના કાલોર
શ્રી પ્રિયંક બી. સુખડીયા
શ્રી નિલેશ મોદી
શ્રી એમ. આર. શુક્લ
શ્રી જે. એલ. પવાર
શ્રી રોનક કે. અધ્વર્યુ
શ્રી કુલદિપસિંહ સોલંકી
શ્રી હિતેશ પટેલ
શ્રીમતી માયા એમ. પટેલ
શ્રી ચિતંન એચ. ચૌધરી
શ્રી મોતી ડી. રબારી
શ્રી મનોજ એન. જેઠવા
શ્રીમતી છાયા બી. ભટ્ટ
શ્રી દિનેશ જે. ભટ્ટ
શ્રી કશ્યપ જે. ગોર
શ્રી નિમ્રોદ ક્રિસ્ટી
શ્રી વર્ષાન્ત એસ. રંભાપુરવાલા
શ્રી જિજ્ઞેશ જી. ચૌધરી
સુશ્રી પિન્કી ઓ. પટેલ

૫૦૩૮૩
૫૦૩૮૪

ખ-૧ (સચિવાલય વર્ગ-૨ તથા વર્ગ-૩ મહેકમ)

ગ ( આઈ.એ.એસ. મહેકમ)
ગ.૧( જી.એ.એસ.નું મહેકમ)
ગ-૧ સેલ (ખા.ત.)
ગ-૨ (સેવા વિષયક)

ગ-૨ સેલ (સચિવાલય વર્ગ-૧નું મહેકમ)
ગ-૪ (રોસ્ટર)
ગ-૫ (ભરતી નિયમ)
કેબિનેટ
આર (GPSC મહેકમ)
તપાસ એકમ-૧
તપાસ એકમ-૨
તપાસ એકમ-૩
તપાસ એકમ-૪
ઘ (પ્રોટોકોલ)
ઘ (ટેલિફોન)
ઘ (પ્રોટોકોલ)
ઘ-૧ (સ્વાતંત્ર સેનાની અંગે કામગીરી)

શ્રી બ્રીજેશ ઉપાધ્યાય
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૫૦૩૮૨, ૫૪૬૩૫

૫૦૩૬૮, ૫૦૩૭૦
૫૦૩૭૧
૫૦૪૧૯

૫૦૩૭૨, ૫૭૬૪૭
૫૦૩૭૩
૫૮૩૩૪
૫૦૩૭૪
૫૭૬૨૩
૫૪૬૦૪,૫૪૬૦૫
૫૦૩૯૦
૫૦૩૭૭
૫૭૩૨૯
૫૭૩૨૮
૫૦૩૭૬
૫૦૪૮૧
૫૦૪૮૨
૫૦૩૮૯
૫૦૩૭૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

રોકડ-૧
રોકડ-૨
ટ (સંકલન)
કલ્યાણ
લ (બજેટ)
ટ-૧ (RTI સંકલન)
ન (સ્ટોર્સ)
રજિસ્ટ્રી
સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રી

શાખા

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી જગદીશ રાઠોડ
શ્રી કે. એસ. મેકવાન
સુશ્રી હર્ષાબા ચાવડા
શ્રી મિતેશ કે. પટેલ
શ્રી ઘનશ્યામ કે. રાણા
શ્રીમતી એચ. ડી. ચૌધરી
શ્રી મહેશ એચ. પટેલ
શ્રી એચ. પી. ગામેતી
શ્રી વી. ડી. ડોડીયા

સુશ્રી ગાર્ગી બી. વહોનીયા
સુુશ્રી અંજના એસ. ગામીત

એચ.આર.એમ.એસ.સેલ
બુથ-૧
બુથ-૪
હજ કમિટી

શ્રી બી. એચ. ઉપાધ્યાય
શ્રી બી. એચ. ઉપાધ્યાય
શ્રી એમ. કે. સિદ્દીકી

ફેક્સ

શ્રી એ. જી. ચૌધરી (ટેલેક્સ ઓપરેટર)

સિસ્ટમ મેનેજર (કોમ્પ્યુટર સેલ)
એક્ષપ્લોરા
મધ્યસ્થ દફ્તર એકમ

શ્રી વિશાલ રાણા
શ્રી જસવંત મકવાણા

શ્રી એચ. પી. ગામેતી

ફોન નં.

૫૦૩૬૬, ૫૪૬૧૯
૫૦૩૬૭, ૫૧૦૪૫
૫૪૬૩૧, ૫૦૪૪૫
૫૦૩૮૦
૫૦૩૮૬
૫૫૭૪૯
૫૨૦૨૧, ૫૪૭૫૦
૫૦૨૩૭, ૫૨૦૪૬, ૫૨૦૭૮
૫૨૦૫૩
૫૫૭૨૬, ૫૫૮૩૦
૫૦૪૫૧
૫૦૭૫૨
૫૦૪૬૦
૫૨૩૧૫, ૫૨૦૨૫
૫૧૬૩૮(ફે.)

૫૦૪૪૪, ૫૦૪૧૨
-

આયોજન પ્રભાગ

૫૦૪૫૦
૫૧૨૦૨

બ્લૉક નંબર-૭/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી રાકેશ શંકર, IAS
સચિવ (આયોજન)

શ્રી કે. એચ. સુથાર
નાયબ સચિવ (એમ.એલ.પી.) અને
નિવાસી નાયબ સચિવ
શ્રીમતી માયાબેન એમ. ડાભી
નાયબ સચિવ (વહીવટ)
શ્રીમતી માયાબેન એમ. ડાભી
નાયબ સચિવ (આયોજન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૪૦૩
૫૦૪૦૪
૫૦૪૦૫ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૮૨૮ બંગલા નં. ૪, એ.એમ.સી. બંગ્લોઝ
લો ગાર્ડન, અમદાવાદ

secplan@gujarat.gov.in

૫૦૪૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૩૪૫ એન-૩૦૨, સૌંદર્ય-૪૪૪ સોસાયટી,
હદમતીયા, ખ-રોડ, ગાંધીનગર
ds-mlp-gad@gujarat.gov.in
૫૦૪૦૭
૫૦૪૦૮

૯૪૨૮૨૮૮૯૭૦ પ્લોટ નં. ૮૦/૨, સેક્ટર-૩ ન્યુ,
ગાંધીનગર

૫૦૪૦૭
૫૦૪૦૮

૯૪૨૮૨૮૮૯૭૦ પ્લોટ નં. ૮૦/૨, સેક્ટર-૩ ન્યુ,
ગાંધીનગર

ds-admn-gad@gujarat.gov.in
ds-admn-gad@gujarat.gov.in
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. જે. ઠકકર
નાયબ સચિવ (MPLADS)
શ્રી બી. જે. ઠકકર
નાયબ સચિવ (યુ.આઈ.ડી.)
શ્રીમતી ગીતાબેન ગોઠી
ઉપસચિવ (વહીવટ)
શ્રી જે. એ. ગામીત
ઉપસચિવ (આયોજન-૧)
સુશ્રી ધ્વનીબેન પંડ્યા
ઉપસચિવ (એમ.એલ.પી.) (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. આર. પરમાર
ઉપસચિવ (આયોજન-૨)
શ્રી એમ. બી. પંડ્યા
સંયુક્ત નિયામક
શ્રી હાર્દિક ખાણધર
નાયબ નિયામક (એમ.એલ.પી.)

સ
ય
ય-૧
ય-ર
જ
ઠ
મ
યુઆઇડી સેલ
MPLADS સેલ
એટીવીટી સેલ

શાખા

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૧૦૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૯૭૧૫૦૦ ૩, પ્રમુખ રેસીડેન્સી, સિટી પલ્સ
સીનેમા રોડ, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
ds-mplads-gad@gujarat.gov.in
૫૭૧૦૫
૯૮૨૫૯૭૧૫૦૦ ૩, પ્રમુખ રેસીડેન્સી, સિટી પલ્સ
સીનેમા રોડ, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
sno.gujarat@uidai.net.in
૫૦૪૦૮

૯૪૨૮૦૫૦૩૧૫ પ્લોટ નં. ૪૭/૨, તૃપ્તિ સોસાયટી,
રંગમંચ નજીક, સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર
૫૫૬૦૧
૯૭૨૭૭૭૧૮૯૮ પ્લોટ નં. ૧૩૬૦/૧,
સેક્ટર-૪/ડી, ગાંધીનગર
us-plan1-gad@gujarat.gov.in
૫૦૪૩૧
૯૪૨૬૭૬૯૨૭૫ ૮૯-પ્રમુખ રેસીડેન્સી, સિટી પલ્સ
સીનેમા રોડ, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
us-mlp-gad@gujarat.gov.in

js-admn-plan-gad@gujarat.gov.in

૫૨૪૬૯

૯૪૦૮૨૧૮૩૦૧ ૧૪૨/૧, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

us-plan2-gad@gujarat.gov.in

૫૨૯૫૫

૮૧૬૦૬૧૦૮૪૩ ૧૦, ગૌતમ વુહાર સોસાયટી,
ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક નજીક, ઉસ્માનપુરા,
mannpandya@gmail.com
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
૫૭૧૦૬
૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫ ૧૦૧, પ્રમુખ પેસેફિક, સરગાસણ,
mannpandya@gmail.com
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી એન. ટી. ભટાણા
સુશ્રી ધ્વની એચ. પંડ્યા	
શ્રી અશ્વિનભાઈ જાટીયા
શ્રી પરેશકુમાર વી. ખોખર
કુ. હીનાબા જે. જાડેજા	
શ્રી આર. પી. પટેલ
શ્રી પી. ડી. ગાંધર્વ
શ્રી હિમાંશુ જાની (સંશોધન અધિકારી)
શ્રી સુનિલ પટેલ ( સંશોધન મદદનીશ )
શ્રી વી. એમ. પરમાર

સ્વર્ણિમ ગુજરાત-૫૦ મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિ

ફોન નં.
૫૦૪૨૫
૫૦૪૨૯
૫૦૪૩૨
૫૦૪૩૦
૫૦૪૨૩
૫૦૪૨૨
૫૦૪૨૪
૫૫૬૯૭
૫૦૪૩૨
૫૦૪૨૯

બ્લૉક નંબર-૨/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આઈ. કે. જાડેજા
કાર્યવાહક અધ્યક્ષ

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૫૦૨૦૧, ૫૦૨૦૨
૫૭૪૮૩
બંગલા નંબર ક-૧૩૬,
૫૦૨૦૩
૯૯૭૮૪૦૫૮૦૮ સેક્ટર-૧૯,
૫૦૨૯૦ (ફે.)
ગાંધીનગર
ceo-gujarat@eci.gov.in
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી દિલીપસિંહ ઝાલા
અંગત મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૨૦૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૮૪૬૦૬૬૦૦૮૮ પ્લોટ નં. ૫૫૯/૧, સેક્ટર-૬/બી,
ગાંધીનગર

ચૂંટણી પ્રભાગ

બ્લૉક નંબર-૭/૨, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

ર્ડા. એસ. મુરલી ક્રિષ્ણા, IAS
મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી અને સચિવ

૫૦૩૧૬
૫૦૩૧૮

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

શ્રી વાય. એ. દોઢિયા
અંગત સચિવ

૫૦૩૧૬
૫૦૩૧૮

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

શ્રી અશોક માણેક
અધિક મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી
શ્રી ડી. એમ. ડાંગર
અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી આર. કે. પટેલ, IAS
અધિક મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી (SVEEP)
શ્રી અજય એસ. ભટ્ટ
સંયુક્ત મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી
શ્રી નીતિન આચાર્ય
નાયબ સચિવ (MCC)
શ્રી એન. ડી. પરમાર
અધિક કલેક્ટર
શ્રી એમ. બી. દેસાઈ
ઉપસચિવ (MCC)
શ્રી નીતિન વાઘેલા
ઉપસચિવ (ફરિયાદ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી
શ્રી હેમાંગ રાણા
ઉપસચિવ (EVM, મહેકમ અને બજેટ)
શ્રી ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી
ઉપસચિવ (SVEEP અને તાલીમ)

ceo-gujarat@eci.gov.in

ps-ele-gad@gujarat.gov.in

૫૦૪૫૨

૯૯૭૮૪૦૫૦૨૫ પ્લોટ નં. ૨૭૯/૧,
સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગર

ashokmanekoffice@gmail.com

૫૦૪૫૨
૫૦૪૫૭
૫૮૫૧૪
૫૮૫૧૫

૯૪૨૭૦૭૦૨૨૬ પ્લોટ નં. ૬૦૨/૨,
સેક્ટર-૪/સી, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૫ ૧૧, રાજદીપ સોસાયટી,
વિસત મોટેરા રોડ, વિશ્વકર્મા મંદિરની
સામે, અમદાવાદ
aceoffice@gmail.com
૫૪૬૦૯
૯૯૦૯૧૯૨૯૭૧ ૨૦૩-શ્રીયા એન્ટીલીયા,
મોન્ટેકાર્લો હાઉસની પાછળ,
સિંધુ ભવન રોડ, બોડકદેવ
Jtceo_gujarat@eci.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૫૭૭૫૨

૯૯૭૮૪૦૫૮૦૫ પ્લોટ નં. ૧૪૬/૨,
સેક્ટર-૩/એ, ગાંધીનગર
nitinacharyaoffice@gmail.com
૫૮૭૯૯

૯૯૨૫૩૧૦૭૭૯ બ્લૉક નં. ૨૬૭/૧, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
nd.paramar@gmail.com

૫૭૦૮૪

૯૮૨૪૧૭૯૯૪૨ પ્લોટ નં. ૧૨૧૬/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
mbdesai69@gmail.com

૫૭૦૮૮

૯૮૨૪૫૦૧૧૩૯ પ્લોટ નં. ૧૧૩૯/૨,
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર
navesx92@gmail.com

૫૫૫૬૭

૯૬૮૭૨ ૨૯૨૫૭ પ્લોટ નં. ૧૧૫૩/૨,
સેક્ટર-૪-બી, ગાંધીનગર
hemangranaoffice@gmail.com
૫૭૦૮૭

૯૯૨૫૫ ૫૩૩૦૪ પ્લોટ નં. ૭૬૯/૧,
સેક્ટર-૪/સી,
ujtrivedioffice@gmail.com
ગાંધીનગર
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. એમ. જોટાણીયા
નાયબ કલેક્ટર
શ્રી અભિજીત ક્ષીરસાગર
સંયુક્ત નિયામક (આંકડા)
શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપતિ
હિસાબી અધિકારી (EEM)
શાખા

છ-શાખા
છ-શાખા
છ-શાખા
છ-શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૫૫૬૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૭૧ ૦૫૪૧૮ એફ-૨૦૪, સુયશ સ્ટેટ્સ,
સિટી પલ્સ સિનેમા પાસે, કુડાસણ,
bmjatoniaoffice@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૭૭૨૬

૯૪૨૯૩૦૬૨૭૪૮ પ્લોટ નં. ૧૦૭૩/૨, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર

abhisagar26@gmail.com

૫૫૭૪૩

૯૯૦૯૯ ૩૦૧૬૮ પ્લોટ નં. ૧૨૪૩/૨, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર
harrivadan@gmail.com

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી ડી. કે. ભાવસાર
શ્રી જિતેન્દ્ર ખરાડી
શ્રી એમ. ડી. મુદલીયાર
શ્રી એસ. બી. ચૌધરી
શ્રી કે. ડી. મોદી
શ્રી આર. બી. બ્રહ્મભટ્ટ
શ્રી સી. સી. વ્યાસ
શ્રી જે. કે. ખંભાતી
શ્રી મહેન્દ્ર પટેલ
શ્રી મનિષ એચ. વોરા
શ્રી કિરણ જે. મણિયાર
-

MCC
EEM

SVEEP

તાલીમ

પોલીંગ સ્ટાફ
EVM

ફરિયાદ
ફરિયાદ-૨
ફેક્સ

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

ફોન નં.
૫૬૭૩૧
૫૭૪૨૦
૫૦૪૫૬
૫૭૪૧૯
૫૭૦૮૬
૫૫૭૪૨
૫૫૭૪૬
૫૫૭૪૫
૫૮૫૬૯
૫૮૫૬૮
૫૭૪૯૪
૫૭૪૯૪
૫૦૩૨૪

વહીવટી સુધારણા તાલીમ પ્રભાગ અને બિન નિવાસી ભારતીય પ્રભાગ
બ્લૉક નંબર-૭/૧, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ધનંજય દ્વિવેદી, IAS
સચિવ (વસુતાપ્ર અને એન.આર.આઈ.)
રહસ્ય સચિવ
શ્રી એન. પી. લવિંગીયા
અધિક સચિવ (એન.આર.આઈ.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૩૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯ બંગલા નં. ૪૧, ખ –ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૫૦૩૩૩
૫૭૪૩૦

૭૬૦૦૫૮૮૬૭૯

૫૦૪૭૪
૫૫૮૫૩

-

૯૯૭૮૪૦૫૬૦૧ પ્લોટ નં. ૨૧૬/૨, સેક્ટર નં.૪/એ,
૯૮૨૫૨૯૯૦૪૩ ગાંધીનગર
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જીતેન્દ્ર જે. સોની
અધિક સચિવ (એન.આર.આઈ.) ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી કે. એસ. પ્રજાપતિ
સંયુક્ત સચિવ (વસુતાપ્ર-૪ અને આર.ટી.આઈ.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૭૦૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૮૩૫૧૭૩૧ બી-૩૦૩, પ્રમુખ પેસિફિક,
સુર્યા સર્કલ પાસે, સરગાસણ,
ગાંધીનગર

૫૦૪૩૭

૯૯૭૮૪૦૫૫૧૭ પ્લોટ નં. ૯૯૮/૧,
સેક્ટર નં. ૨/ડી, ગાંધીનગર

શ્રીમતી જીજ્ઞા સી. ખત્રી
અંગત મદદનીશ
શ્રી કે. એસ. પ્રજાપતિ
સંયુક્ત સચિવ (વસુતાપ્ર-૨)

૫૫૯૬૫

શ્રી આઇ. એ. દવે
સંયુક્ત સચિવ (વસુતાપ્ર-૧) (ઈ.ચા.)

૫૦૪૩૩
૫૦૪૩૪

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

શ્રી ઉમેશ પી. વસાવા
ઉપસચિવ (વસુતાપ્ર-૨)

૫૦૪૩૯

શ્રી એન. એમ. પંડ્યા
ઉપસચિવ (વસુતાપ્ર-૪ અને આર.ટી.આઇ.)

૫૦૪૪૦

૯૨૬૫૯૮૪૮૮૯ પ્લોટ નં. ૮૦૫/૨,
૬૩૫૭૧૪૯૭૭૦ સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

૫૦૪૩૭

શ્રીમતી જીજ્ઞા સી. ખત્રી
અંગત મદદનીશ (વસુતાપ્ર-૨)

૫૮૪૫૯

શ્રી ઇન્દ્રવદન એ. દવે
ઉપસચિવ (વસુતાપ્ર-૧ અને ૩)

૫૮૮૬૬

વસુતાપ્ર-૧

શાખા

વસુતાપ્ર-૨
વસુતાપ્ર-૩
વસુતાપ્ર-૪

આર.ટી.આઈ. સેલ
એન.આર.આઈ.

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

૯૯૭૮૪૦૫૫૧૭ પ્લોટ નં. ૯૯૮/૧,
સેક્ટર નં. ૨/ડી, ગાંધીનગર
૯૯૦૪૪૮૨૭૬૯ પ્લોટ નં. ૧૩૨૭/૧,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

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

૯૪૨૮૭૩૪૪૦૨ પ્લોટ નં. ૬૬૬/૨,
૬૩૫૭૧૪૯૭૬૯ સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

ફોન નં.

શ્રીમતી એસ. જી. આહિર

૫૦૪૪૬

શ્રી એસ. જી. પટેલ

૫૦૪૪૮

શ્રી પી. કે. જોષી

શ્રી કૃણાલ એચ. ઉપાધ્યાય
શ્રી ઉપેન્દ્ર ઉપાધ્યાય
શ્રી બી. એન. મોદી
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૫૦૪૪૭
૫૫૯૬૯

૫૦૪૧૩, ૫૦૪૧૪
૫૦૪૭૮
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ગુજરાત લોકાયુક્ત કચેરી

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

સેક્ટર-૨૧ પોલીસ સ્ટેશન સામે, સેક્ટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

જસ્ટિસ રાજેશ એચ. શુક્લ
લોકાયુક્ત

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૬૬૭
૫૬૬૬૮
૫૫૭૫૫ (ફે.)

શ્રી બી. ડી. સોની
રજિસ્ટ્રાર

૫૬૬૬૯
૫૬૬૬૮

શ્રી એચ. કે. રાઠોડ
સચિવ

૫૬૬૭૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૯૭૦૪૨૪૪ ૧૫, નિતિબાગ જજીશ
૯૮૨૫૦૪૯૪૦૫ કો.ઓ. હાઉસિંગ સોસાયટી લિ.,
ગુજરાત હાઈકોર્ટ પાછળ, સોલા,
અમદાવાદ

૨૯૭૦૧૧૪૯ ૧૧૦૨, રોયલ ગાર્ડન, શાહીબાગ
૯૯૯૮૯૯૯૪૬૫ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, શાહીબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
૯3૭૪૦૮૫૨૦3 પ્લોટ નં. ૮૪/૧, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૬

ગુજરાત માહિતી આયોગ

બ્લૉક નંબર-૧/૨, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

શ્રી ડી. પી. ઠાકર
રાજ્ય મુખ્ય માહિતી કમિશનર

૫૨૭૦૧
૫૨૮૨૯ (ફે.)

શ્રી કે. જે. કુટ્ટી
રાજ્ય મુખ્ય માહિતી કમિશનરના અંગત
સચિવ

૫૨૭૦૧
૫૨૮૨૯ (ફે.)

શ્રી કે. એમ. અધ્વર્યુ
રાજ્ય માહિતી કમિશનર
શ્રી રમેશ કારીઆ
રાજ્ય માહિતી કમિશનર

૩૩૨૫૬
પ્લોટ નં. ૧૬૯૨/૨,
૯૪૭૮૪૦૫૫૩૩ સેક્ટર-૫/સી, ગાંધીનગર

gscic@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૦૨૬૪૪૯ એમ.આઈ.જી.-૧૫૮, સેક્ટર-૨,
કે.કે.નગર, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
gscic@gujarat.gov.in

૫૭૩૧૫

૨૯૮૮૪
પ્લોટ નં. ૫૦૫,
૯૯૭૮૪૦૭૦૯૭ સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

commi2-gic@gujarat.gov.in

૫૫૭૫૮

શ્રી વિરેન્દ્ર પંડ્યા
રાજ્ય માહિતી કમિશનર

૫૨૭૦૨

શ્રી અમૃત પટેલ
રાજ્ય માહિતી કમિશનર
ર્ડા. સુભાષ સોની
રાજ્ય માહિતી કમિશનર
શ્રી બકુલ જાની
સચિવ

૫૫૭૭૯

૮૨૦૦૭૧૫૭૦૨ પ્લોટ નં. ૯૯૨-એ/૨,
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૦ સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

૨૬૭૨૭
પ્લોટ નં. ૨૧૮/૨,
૯૩૨૭૦૧૯૪૯૫ ગાયત્રી મંદિર પાસે,
સેક્ટર-૧/બી,
ગાંધીનગર
૩૩૭૫૦
ડી-૧૮૦૨, ઈસ્કોન પ્લેટીનમ,
૯૯૭૮૪૬૦૦૭ એસ.પી. રીંગ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ

૫૮૩૩૩

૯૯૭૮૪૦૭૦૨૩ પ્લોટ નં. ૧૭૧, એ-૧, સેક્ટર-૭/સી,
બગીચા પાસે, ગાંધીનગર

૫૨૯૬૬

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૪ પ્લોટ નં. ૧૧૬૭/૨, સ્વામિનારાયણ
મંદિરની બાજુમા, સેક્ટર-૨/બી,
sec-gic@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. એમ. પટેલ
નાયબ સચિવ
શ્રી સી. ડી. પટેલ
નાયબ સચિવ
શ્રી બી. બી. સાધુ
સેક્શન અધિકારી (મહેકમ)

કુમારી એસ. જે. ભગત
અંગત મદદનીશ
સુશ્રી એસ. સી. કીકાણી
સભ્ય

શ્રીમતી એ. આર. શાહ
સંયુક્ત સચિવ

૬૩૫૫૭૬૮૩૬૮ બી-૩, રૂદ્રાક્ષ બંગ્લોઝ, ઉર્જાનગર-૨
સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

૫૨૮૨૮

૯૯૭૮૯૨૦૬૦૩ ડી-૧ ટાઈપ ટાવર, ૭૦૨, સરકારી
વસાહત, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
૯૮૨૪૦૬૮૯૦૦ ૨૭, તેજસ સોસાયટી
ચાંદલોડીયા રોડ, અમદાવાદ

૫૭૩૧૪

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

સેક્ટર-૧૦/એ, છ રોડ, છ-૩ સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર

શ્રી એન. ડી. સોસા
સભ્ય
શ્રી રાજેશ શુક્લ
સભ્ય
શ્રી કે. ડી. લાખાણી, IAS
સચિવ
શ્રી એચ. જે. રાઠોડ
પી. એસ. સેક્શન (સચિવ)
શ્રી પી. આર. જોષી
સંયુક્ત સચિવ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૭૪૫૪૪૦૫ ૧૧, તરંગ સોસાયટી, અંકુર રોડ,
નારણપુરા, અમદાવાદ
ds-gic@gujarat.gov.in
૫૮૮૯૨
૯૮૨૪૨૩૧૭૨૨
૫૨૮૨૭

શ્રી બી. ટી. જાની
હિસાબી અધિકારી
શ્રી જી. વી. પટેલ
જનસંપર્ક અધિકારી

શ્રી દિનેશ દાસા
અધ્યક્ષ
શ્રી ડી. બી. શર્મા
અંગત સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૫૩૬૦

૫૮૯૫૧

૫૪૮૫૪

૫૮૯૫૧
૫૮૪૦૦ (ફે.)

પ્લોટ નં. ૨૨૧, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૯૮૯૮૧૩૪૫૨૪
-

ps2chairman-gpsc-ahd@gujarat.gov.in

૫૮૯૫૧

૯૮૨૫૮૬3૯૧૪

૫૮૯૫૩

૯૯૭૮૪૦૬૯૬૫ ૮૦૧, સમર્પણ ફ્લેટસ,
ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ

૫૮૯૫૫

-

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૩ ખ-૪૦, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

૫૮૯૫૭

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯ ૬૫૫, પંચશીલ પાર્ક,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

rajeshpshukla@yahoo.com

૯૯૭૮૪૦૧૮૯૪

-

૫૮૯૫૯

૯૮૯૮૧૮૮૮૭૧

-

૫૮૪૦૨
૫૮૯૫૯

ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in

૫૮૯૬૧

૯૮૨૫૦૪૩૩૪૨ ૨૫, ઈન્દ્રપ્રસ્થ-૨, માણેકબાગ,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫

૫૮૯૬૨

૯૪૨૮૩૦૪૮૨૯ સી/૧૦૧, શુકન હાઈટ્સ,
સિટી પલ્સ પાસે,
ગાંધીનગર-અમદાવાદ રોડ, રાંદેસણ
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. કે. ઠાકર
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી સચિન પટ્ટવર્ધન
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી ટી. એસ. સોની
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી એસ. એમ. દાઉદકરીમ
નાયબ સચિવ
શ્રી એલ. બી. સુથાર
નાયબ સચિવ
શ્રી એમ. ડી. પ્રજાપતિ
નાયબ સચિવ
શ્રી એન. આર. વાલેકર
નાયબ સચિવ (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. સી. મહેશ્વરી
નાયબ સચિવ (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એસ. ચૌધરી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી જી. કે. વાધવા
આઇ. ટી. મેનેજર

મહેકમ

શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૯૬૪

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૬૪૮૬૫૦

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

Js-2-gpsc@gujarat.gov.in

૫૮૯૬૫

૯૮૨૫૮૫૨૫૮૪ બ્લૉક નં. ૧૧/૩, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર

૫૮૯૬૬

૯૯૨૫૦૦૩૮૭૦

-

૫૮૯૭૩

૯૮૨૪૦૯૫૩૯૪

-

-

૯૪૨૭૦૧૭૯૮૮

-

૫૮૯૭૫

૯૦૯૯૯૧૬૪૦૧

-

૫૮૯૮૯

૯૮૨૫૧૨૯૦૬૭

-

૫૮૯૮૬

૯૪૨૭૦૪૭૭૪૪

-

૫૮૯૭૭

૯૮૭૯૯૫૫૧૨૩

-

૫૮૯૮૫

૯૪૨૬૩૮૭૬૨૪

-

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી એચ. એસ. ભાયાણી

રજિસ્ટ્રી

ફોન નં.
૫૮૯૭૮

-

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ

૫૮૯૮૫

બ્લૉક નંબર-૯/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
શ્રી સંજય પ્રસાદ, IAS (Retd.)
રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૩૨૭
૫૨૮૮૮

શ્રીમતી માયાબેન એસ. પટેલ
અંગત મદદનીશ

૫૨૩૨૭
૫૨૮૮૮

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૮૫૧૩૦૪ કે-૨૦૫, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૬3૪૮

comm-sec@gujarat.gov.in

૨૪૬૭૧
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પ્લોટ નં. ૧૦૬૯/૧,
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મહેશ વી. જોશી, IAS (Retd.)
સચિવ
શ્રી બી. યુ. ચૌધરી
અંગત મદદનીશ
શ્રી એ. એ. રામાનુજ, IAS
સંયુક્ત કમિશનર
શ્રી જે. એન. પંડ્યા
અંગત મદદનીશ
શ્રી આર. જે. ખરાડી
ઉપસચિવ
શ્રી ધર્મેન્દ્ર આર. મોદી
કાયદા અધિકારી
શ્રી ડી. બી. મોડીયા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એસ. એસ. રાઠોડ
મદદનીશ ચૂંટણી કમિશનર, કેન્દ્ર
શ્રી વી. સી. સોલંકી
મદદનીશ ચૂંટણી કમિશનર, યુ.૧/૨
સુશ્રી કાનન યુ. શાહ
મદદનીશ ચૂંટણી કમિશનર, યુ.૩/૪
શ્રી એમ. ડી. પટેલ
મદદનીશ ચૂંટણી કમિશનર, યુ.૫/૬
શ્રી આઈ. ડી. નિનામા
મદદનીશ ચૂંટણી કમિશનર, યુ.૭/૮

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૩૨૬
૫૨૧૪૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૪૮૪૨
બ્લૉક નં. ૨૧૫, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
૯૯૭૮૪૦૫3૨૪ ગાંધીનગર

૫૨૩૨૬
૫૨૧૪૯

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

૫૨૩૦૫

૯૯૦૯૧૫૮૪૮૧ બ્લૉક નં ૪/૪૪, પારીજાત ફ્લેટ,
સેક્ટર-૧૩/બી, ગાંધીનગર

sec-sec@gujarat.gov.in

૫૨૧૪૬

૯૦૯૯3૯૨૫૨3

૫૨૧૪૭

પ્લોટ નં. ૧૪૯૫/૧,
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગર

૯૪૨૭૩૦૨૬૦૪ પ્લોટ નં ૫૨૮/૨,
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

૫૧૨૪૧

૯૯૯૮૦૩૦૫૧૩ ૨૦૬૦. ઘાંચી પોળ, દિલ્હી ચકલા,
અમદાવાદ

૫૨૧૫૦

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

૫૭૪૨૫

૯૯૦૯૯૫૫૬૦૫ બ્લૉક નં. ૬૫/૩, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર

૫૨૦૭૨

૮૧૪૦૦૭૬૭૮૨ ૨, જય બંગલોઝ, મહેસાણા

૫૨૦૭૩

૯૬૦૧૨૬૮૦૩૩ બી-૧૭, પ્રસિધ્ધ એપાર્ટમેન્ટ, યોગા
નર્સરી પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

૫૮૪૯૮

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

૫૮૭૦૯

૯૪૨૮૯૧૪૮૮૫ પ્લોટ નં. ૨૪૦, ઉર્જાનગર-૨, રાંદેસણ
તા. ગાંધીનગર, જિ. ગાંધીનગર

ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૨, ડી-૧, ત્રીજો/ચોથો માળ, કર્મયોગી ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી પી. આઈ. સુથાર
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
શ્રી એસ. કે. પંડ્યા, IAS (Retd.)
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
શ્રી કે. બી. ભટ્ટ, IAS (Retd.)
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી

૫૩૩૫૦

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

૫૪૫૮૫

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

૫૩૩૬૪

૯૯૭૯૮૮૫૨૫૫ ૧, શ્રેયસ બંગલો, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન
બાજુમાં, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૫૨૩

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. એ. શાહ, IAS (Retd.)
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
શ્રી બી. આર. સાવલીયા
સેક્શન અધિકારી

૫૩૫૨૦

શ્રી ડી. એ. ત્રિવેદી
પીએ ટુ એસઓડીઈ(વ)

૫૩૩૫૨

શ્રી જે. વી. રાવલ
પીએ ટુ એસઓડીઈ

૫૩૩૫૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૪૦૮૦૬ ૭, અભિલાષા, સાગર સંગીત
ફ્લેટ-૨ની પાછળ,
સોલા ગામ નજીક, અમદાવાદ-૬૦
૯૯૯૮૦૬૫૭૦૦ સીએફએફ-૧, સનપાવર
કો-ઓપ હા. સોસાયટી, મેમનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
૯૬૨૪૯૪૬૪૧૮ પ્લોટ નં. ૪૬૩/૧, ઈંદ્રપ્રસ્થ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ઘ-૬ પાસે,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૨
૯૮૯૮૦૦૭૫૪૩ બ્લૉક નં. ૧૮/૧, છ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭

ગુજરાત મુલ્કી સેવા ટ્રિબ્યુનલ

બ્લૉક નંબર-૧/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી રાજ ગોપાલ, IAS (Retd.)
અધ્યક્ષ

૫૩૭૭૨
૫૩૭૭૩
૫૩૭૬૨(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૨ ૧૦૪, કલ્હાર એકઝોટીકા,
સાયન્સ સિટી રોડ સામે સોલા,
અમદાવાદ

presidentgcst@gujarat.gov.in

શ્રી એ. એન. જોષી
સભ્ય
શ્રી એચ. આર. સુથાર
સભ્ય
શ્રી એસ. એચ. ઓઝા
સભ્ય

૫૩૭૬૧

૯૮૨૫૪૨૦૧૧૧ એ/૨૦૩, આકૃતિ ગ્રીન્ઝ,
અમદાવાદ
anjoshi57@gmail.com

૫૩૭૬૦

૯૯૭૮૪૩૨૧૬૦ પ્લોટ નં. ૧૭૦/૨, સેક્ટર-૭,
ગાંધીનગર
૫૩૭૭૬
૯૪૨૮૭૪૮૫૯૯ જે-૧૦૩, સિલ્વર ગાર્ડનીયા, ગોતા
બ્રિજ પાસે, હોટેલ પ્લેટ રેસ્ટોરન્ટની
sh_oza123@yahoo.co.in
પાછળ, ગોતા, અમદાવાદ
૫૩૭૬૩
૯૮૨૫૦૨૪૬૮૦ પ્લોટ નં. ૧૬૨૧/૧,
૫૭૧૨૩
સેક્ટર પ-સી, ગાંધીનગર

member1- gcst@gujarat.gov.in

શ્રી એન. એલ. પુજારા, IAS (Retd.)
સચિવ
શ્રી આર. એ. વાઘેલા
સેક્શન અધિકારી અપીલ-૧ શાખા

sec-gcst@gujarat.gov.in

૫૩૭૬૮

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

સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સંસ્થા (સ્પીપા)

ઈસરો સામે, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૦૦૧૫

શ્રીમતી અનુરાધા મલ્લ, IAS
મહાનિદેશક

૨૯૭૦૩૭૦૫

૯૯૭૮૪૦૫૩૬૭ બંગલા નં-૨૮, સિનીયર પોલિસ
ઓફિસર્સ મેસની સામે, ડફનાળા ચાર
dg-spipa@gujarat.gov.in
રસ્તા, શાહીબાગ, અમદાવાદ
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જી. એચ. ખાન
નાયબ મહાનિદેશક

શ્રીમતી ઋતા એસ. ભટ્ટ
નોલેજ મેનેજર

શ્રીમતી ઋતા એસ. ભટ્ટ
નાયબ નિયામક (કોમ્પ્યુટર)
શ્રીમતી શબાના કુરેશી
સંયુક્ત નિયામક (સ્ટડી)

શ્રી અજય પટેલ
નાયબ નિયામક (હિસાબ)

શ્રી ડી. એસ. શર્મા
નાયબ નિયામક (મહેસૂલ)
શ્રી ડી. એસ. શર્મા
મેનેજમેન્ટ કન્સલટન્ટ

શ્રી ડી. એસ. શર્મા
નાયબ નિયામક (આયોજન)
શ્રી સી. બી. પરમાર
નાયબ નિયામક (પરીક્ષા)
કુ. આરતી ઉપાધ્યાય
મહાનિર્દેશકના રહસ્ય સચિવ/નાયબ
મહાનિર્દેશકના અંગત મદદનીશ
શાખા

મહેકમ
ગુડ ગવર્નન્સ
સ્ટડી શાખા/હોસ્ટેલ
સંશોધન
લાયબ્રેરી
હિસાબી
ઈડીપી
પરીક્ષા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૯૭૦૩૭૦૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૯૯૫૪૪૭૭ ૨૩, રાજદાના સોસાયટી,
એસ્સાર પેટ્રોલ પંપની પાછળ,
સરખેજ–જુહાપુરા રોડ, અમદાવાદ
dydg-spipamain@gujarat.gov.in
૨૬૯૧૯૯૦૦
૯૯૭૮૪૦૫૨૦૮ ૨૬,૨૭,૨૮/૧ વલ્લભાચાર્ય સોસાયટી,
Ext.no. ૨૧૬
જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ
gcgg-spipa@gujarat.gov.in

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૬

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૮ ૨૬,૨૭,૨૮/૧ વલ્લભાચાર્ય સોસાયટી,
જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ

dydir-com-spipa@gujarat.gov.in

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૭

૯૯૭૮૪૪૫૩૯૯ ૧૦, શામિયાના સોસાયટી,
અલ-ફારૂક સોસાયટીની સામે,
jd-spipa@gujarat.gov.in
જુહાપુરા, વેજલપુર રોડ, અમદાવાદ
૨૬૯૧૯૯૦૦
૯૯૭૮૪૦૭૮૩૧ ડી-૨, શિવધારા એપાર્ટમેન્ટ,
Ext.no. ૨૦૬
શીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ
dydir-ac-spipa@gujarat.gov.in

૨૬૯૧૯૯૦૦
Ext.no. ૨૧૦

૮૧૬૦૪૯૫૮૭૦ ડી-૧/૫, હીરાકુંજ ફ્લેટસ,
પાણીની ટાંકી પાસે,
dydir-rev-spipa@gujarat.gov.in
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
૨૬૯૧૯૯૦૦
૮૧૬૦૪૯૫૮૭૦ ડી-૧/૫, હીરાકુંજ ફ્લેટ્સ,
Ext.no. ૨૧૦
પાણીની ટાંકી પાસે,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
mc.spipa@gujarat.gov.in
૨૬૯૧૯૯૦૦
૮૧૬૦૪૯૫૮૭૦ ડી-૧/૫, હીરાકુંજ ફ્લેટસ,
Ext.no. ૨૧૦
પાણીની ટાંકી પાસે,
dydir-pl-spipa@gujarat.gov.in
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
૨૬૯૧૯૯૦૦
૮૧૨૮૯૨૩૬૫૧ બ્લૉક નં. ૧૪૪/૭, ‘ચ’ ટાઈપ,
Ext.no. ૨૧૨
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
dd-exam-spipa@gujarat.gov.in

૨૬૯૧૯૯૦૦

Ext.no. ૨૦૨/૨૦૪

૯૯૭૮૪૪૧૫૧૮ ૫, સમતા રો-હાઉસ, સ્ટાર બજાર,
સોમેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ-૨ પાસે, જોધપુર ચાર
રસ્તા, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
અધિકારીનું નામ

કુ. જે. આર. ગોહેલ
કુ. જે. આર. ગોહેલ
શ્રીમતી પી. એ.શાહ
શ્રી સમીર ગોહિલ
કુ. એસ. ડી. રાજપૂત
શ્રી જિજ્ઞેશ પટેલ
શ્રીમતી ટી. એચ. શાહ
શ્રીમતી ટી. એચ. શાહ
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ફોન નં.

૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦
૨૬૯૧૯૯૦૦

Ext. no
Ext. no
Ext. no
Ext. no
Ext. no
Ext. no
Ext. no
Ext. no

૧૨૨
૧૦૧
૧૦૮
૧૦૯
૧૩૦
૧૧૪
૧૨૮
૧૪૩
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પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, અમદાવાદ

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

સફલ પ્રેલ્યુડની સામે, અશ્વરાજ બંગ્લોઝ પાછળ, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન પાસે, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી શબાના કુરેશી
નાયબ નિયામક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૯૭૦૮૪૩૯
૧૦, શામિયાના સોસાયટી, અલ-ફારૂક
૨૯૭૦૧૭૪૦ (ફે.)
સોસાયટીની સામે, જુહાપુરા,
વેજલપુર રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫

સચિવાલય તાલીમ કેન્દ્ર, ગાંધીનગર

શ્રી એચ. જી. મોદી
નાયબ નિયામક

બ્લૉક નંબર-૧૬/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
૫૩૮૫૦
૫૩૮૫૧
૫૦૮૪૯ (ફે.)

૯૪૨૭૦૧૪૩૨૭ પ્લોટ નં. ૭૨૪/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

ds-spipa-gnr@gujarat.gov.in

પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર,વડોદરા

પાંચમો માળ, વુડા ભવન, કારેલીબાગ રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૧૮

શ્રીમતી એચ. આર. શારડા
નાયબ નિયામક

૦૨૬૫-૨૪૮૯૭૨૪ ૯૯૭૮૪૪૧૫૨૫ ૧૦૧, કલશ એપાર્ટમેન્ટ, ઘંટાકર્ણ જૈન
૨૪૮૦૮૮૫ (ફે.)
મંદિરની પાસે, માંજલપુર મેઈન રોડ,
માંજલપુર, વડોદરા- ૩૯૦૦૧૧
spipa-vado@gujarat.gov.in

પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, સુરત

મણિરત્ન પાર્ક સોસાયટીની સામે, ગુજરાત ગેસ કંપની રોડ, અડાજણ, સુરત

સુશ્રી શોભના વર્મા
નાયબ નિયામક

૦૨૬૧-૨૭૩૨૦૩૩ ૯૯૭૮૮૧૪૦૨૭ એ-૫૫, સારથી એપાર્ટમેન્ટ,
ગેબનશાપીર, ઇસનપુર વટવા રોડ,
dd-spipa-sur@gujarat.gov.in
અમદાવાદ

પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, મહેસાણા

શ્રી સી. બી. પરમાર
નાયબ નિયામક

બ્લૉક નંબર-૨, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા

૦૨૭૬૨-૨૨૧૩૨૬ ૮૧૨૮૯૨૩૬૫૧ બ્લૉક નં. ૧૪૪/૭, ‘ચ’ ટાઈપ,
૨૨૧૩૨૬ (ફે.)
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
dd-spipa-meh@gujarat.gov.in

પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર, રાજકોટ

રેડિયો કૉલોની પાસે, બજરંગવાડીના ખૂણા ઉપર, જામનગર રોડ, રાજકોટ

શ્રી શૈલેષ સગપરિયા
નાયબ નિયામક

૦૨૮૧-૨૪૪૭૭૧૦ ૯૮૯૮૭૯૫૧૯૮ “અનિર્દેશ” એ-૩૬, આલાપ રોયલ
૨૪૪૭૭૧૦ (ફે.)
પામ, મવડી ગામ પાસે,
dd-spipa-raj@gujarat.gov.in
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

બ્લૉક નંબર-૨, પ્રથમ માળ, કર્મયોગી ભવન, નિર્માણ ભવનની પાછળ, સેક્ટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અસિતભાઈ વોરા
અધ્યક્ષ

શ્રી એસ. આર. ઐયર
સભ્ય

શ્રી એચ. આર. મોદી
સચિવ
શ્રી સુરેશ જી. જાવલ
નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શ્રી એ. બી. ગોહિલ
નાયબ સચિવ (ખાતાકીય પરીક્ષા)
શ્રી એચ. બી. જાની
નાયબ સચિવ (તાંત્રિક પરીક્ષા)
શ્રી ડી. એન. ગામીત
નાયબ સચિવ (તાંત્રિક પરીક્ષા)
શ્રી સુરેશ. જી. જાવલ
નાયબ સચિવ (પરીક્ષા)
શ્રી આર. જે. સોલંકી
નાયબ સચિવ (પરીક્ષા)
શ્રી કે. આર. પરમાર
નાયબ નિયામક (હિસાબ)
શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૬૩૧
૫૬૩૩૨(ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૦૫ ૧૦, ચરોતર પટેલ સોસાયટી,
મણિનગર, અમદાવાદ

chairmangsssb@gmail.com

૫૬૩૩૧

૨૭૪૭૫૬૧૪ ૬, સન બંગલો, નેમિનાથ સોસાયટી સામે,
૯૮૨૫૦૨૮૬૪૫ યુગાન્ડા પાર્ક પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ

membergsssb@gmail.com

૫૩૬૩૦

૯૯૭૮૪૪૧૫૧૧

૫૩૬૨૧

૯૮૨૪૪૧૧૨૪૪ પ્લોટ નં. ૨૫૧/૨,
સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગર
૪૦૩૦૯
પ્લોટ નં. ૧૦૬૩/૨,
૯૮૭૯૭૯૨૪૩૧ સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

secgsspm@gujarat.gov.in

-

dysec3gsspm@gmail.com

૫૩૬૨૨

aniruddha1957@yahoo.com

૫૩૬૨૮

૯૮૯૮૩૪૯૬૮૧

-

૫૩૬૩૨

૯૮૯૮૫૪૭૨૫૧ બ્લૉક નં. ૧૪૩/૩, ’ચ’ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
dngmt73@yahoo.in

૫૭૩૦૪

૯૮૨૪૪૧૧૨૪૪ પ્લોટ નં. ૨૫૧/૨,
સેક્ટર-૪/એ, ગાંધીનગર

ds-exam2-gsssb@gujarat.govt.in

૫૩૬૨૫

૯૯૦૯૧૫૮૮૭૫ બ્લૉક નં. ૧૦૪/૨, ’ચ’ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર
ds-exam-gsssb@gujarat.govt.in
૫૩૬૨૩
૯૪૨૭૬૦૯૪૬૧ પ્લોટ નં. ૧૩૨૫/૧,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર
gogsssb@gmail.com

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
ક (મહેકમ)
શ્રી હિતેશ પાટડીયા
ખ (બિન તાંત્રિક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીની શ્રી કે. કે. પટેલ
કામગીરી)
શ્રી દિનેશ ગામેતી
શ્રી રાકેશ ચૌધરી
શ્રી એમ. જે. મહેતા
ખ-૧ (તાંત્રિક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીની શ્રી કૃણાલ ગામીત
કામગીરી)
ગ (ખાતાકીય પરીક્ષા)
શ્રી પી. જી. બારીયા
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ફોન નં.
૫૩૩૬૮
૫૩૬૨૭
૫૬૩૩૦
૫૩૬૨૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગુજરાત રાજ્ય બિન-નિવાસી ગુજરાતી ÕþìÖWÌëÞ

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧૬/૩, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૧

Website: www.nri.gujarat.gov.in Email: nrgfoundation@yahoo.co.in

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ધનંજય દ્વિવેદી, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી પી. વી. અંતાણી
નિયામક
સુશ્રી પી. ડી. માનસાતા
મેનેજર
શ્રી ઉત્સવ આર. ભટ્ટ
મામલતદાર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૭૧૬૨
બંગલા નં. ૪૧, ખ –ટાઈપ,
૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯ સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૩૮૨૭૮

૭૫૭૪૮૯૮૭૫૦ સી-૧૦૪, ટિવોલી,
ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી, જગતપુર,
અમદાવાદ

૩૮૨૮૦
૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૪
૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૬

-

સી-૫૦૧, પ્રમુખ એલીઝિયમ,
પ્રમુખ ઝિયોની પાસે, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
૭૫૭૪૮૯૮૭૫૭ એ-૧૦૨, અર્થ અરીમા,
એસ.પી.રીંગ રોડ, અમદાવાદ

નિવાસી આયુક્તશ્રીની કચેરી

ગુજરાત ભવન, ૧૧, કૌટિલ્ય માર્ગ, ચાણક્યપુરી, ગુજરાત સરકાર, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧

શ્રીમતી આરતી કંવર, IAS
નિવાસી આયુક્ત

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૧ ૦૧૧-૨૧૬૧૦૭૯૧ ડી-૧/૧૭, સત્ય માર્ગ,
૪૬૨૭૮૭૦૪
૯૯૯૯૯૭૮૦૦૧ ચાણક્યપુરી,
૯૯૭૮૪૦૭૮૮૮ નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧
rcgujarat@yahoo.co.in

શ્રી નિલેશ શુક્લ
સંયુક્ત માહિતી નિયામક

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૭ ૦૧૧-૪૬૨૭3૨૧૧ એ-૧૨, ગુજરાત ભવન સ્ટાફ ક્વાર્ટર,
૯૯૫3૭૧૦૦૨૫ ૧૧, કૌટીલ્ય માર્ગ,

શ્રી ચિરાગ વ્યાસ
સહાયક નિવાસી આયુક્ત (ઈ.ચા.)

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૮

કેપ્ટન પ્રશાંત સિંગ
મુખ્ય વહીવટી અધિકારી

૦૧૧-૪૬૨૭3૨૦૯ ૯૮૧૮૬3૪૪૨૬
૪૬૨૭3૨૦૦

neellio@gmail.com

૯૯૫3૭૧૦૦૨૬

vyaschirag@gmail.com

નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧

એ-૧૦, ગુજરાત ભવન સ્ટાફ ક્વાર્ટર,
૧૧, કૌટીલ્ય માર્ગ,
ચાણક્યપુરી,
નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧
ડી-૨/૨૩, પંડારા રોડ,
નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧

cao-rco-delhi@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

શાખા
લાયઝન, પ્રોટોકોલ, વાહનવ્યવહાર, વહીવટ, હિસાબો (ડીડીઓ)
મહેકમ અને સ્ટોર્સ

સેક્શન અધિકારીનું નામ
-
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ફોન નં.
૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૮
૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૧3

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

તિજોરી

શાખા

સાંસદ એકમ
ગુજરાત ભવન

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી પી. સી. તલવાર

ફોન નં.
૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૧૦

ઓફિસર ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી
સહાયક મેનેજર્સ

૦૧૧-૪૬૨૭3૨૧૯
૦૧૧-૪૬૨૭3૨૦૦
૦૧૧-૪૬૨૭3૨૨૧
૦૧૧-૪૬૨૭3૨૦૪

ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિ

બ્લૉક નંબર-૮/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

અધ્યક્ષ

શ્રી આર. આર. મનસુરી
સચિવ
શ્રી કૌશલ જે. દવે
અંગત મદદનીશ
શ્રી એમ. કે. સિદ્દીકી
સેક્શન અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૯૮૭
૫૦૪૬૦
૫૪૨૬૫
૫૦૯૮૭

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

૫૦૯૮૭

૯૭૩૭૨૩૭૦૦૩ પ્લોટ નં. ૫૩૪/૧, સેક્ટર નં. ૪/બી,
ગાંધીનગર
૯૮૨૫૦૪૩૦૬૭ ૨૬/એ, પ્રાચીન સોસાયટી,
જુહાપુરા, અમદાવાદ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

૯૯૨૫૬૧૪૫૧૦ બ્લૉક નં. ૧૨૦/૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
hajcommitteegujarat@yahoo.com
૫૪૨૬૫
૫૦૯૮૭

અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકની કચેરી

શ્રી એસ. એસ. સુથાર
નિયામક

સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર
૫૨૯૩૦

૯૯૨૫૪૦૫૦૫૩ ૫૬-રાજપથ સોસાયટી,
સરગાસણ ક્રોસ રોડ, શુકન
વિલાસ ફલેટની પાસે, ખ રોડ,
dirdes@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

શ્રી આર. આર. પંડ્યા
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૮૧૮

શ્રી આર. એમ. ગંભીર
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૪૯૯

શ્રી એમ. બી. પંડ્યા
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૯૫૫

૯3૭૭૨૯૮૬૨૦ એમ ૫/૨૨૧૯૦, શાસ્ત્રીનગર,
અંકુર રોડ, નારણપુરા,
jdsapdes@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩
૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮ જી-૨૮૪/૫, સરકારી આવાસ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

raam.gambhir@gmail.com
jdgcc1@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૦૨૭૨૬૪ ૧૦,ગૌતમ વિહાર સોસાયટી,
હોટેલ ફોરચ્યુન લેન્ડમાર્ક પાસે,
ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ
mannpandya@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એ. ચૌહાણ
સંયુક્ત નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૫૪૧
૫૨૫૫૪

શ્રી બી. એ. ગોહિલ
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૭૦૪

શ્રી એ. વી. ચાંપાનેરી
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૯૩૦

શ્રી એમ. એમ. કાપડીયા
નાયબ નિયામક

૫૮૫૪૨

શ્રી એ. બી. ગોહિલ
નાયબ નિયામક

૫૨૮૬૩

શ્રી હાર્દિક ખાણદર
નાયબ નિયામક

૫૨૮૪૫

શ્રી એફ. જી. વહોરા
નાયબ નિયામક

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૯૯૦૯૫૩૭૩૭૫ સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર
dilipsinhc@yahoo.com

શ્રી એચ. કે. શુક્લ
સંયુક્ત નિયામક

શ્રી એમ. બી. ગામીત
નાયબ નિયામક

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

૯૪૨૭૬૦૪૫૯૫ ૧૦૦૪/૨, શિવકૃપા,
સેક્ટર-૭/સી,
jd-des-gnr@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર

૯૪૨૮૬૩૮૩૮૩ બ્લૉક નં ૫૪/૩, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

bagohil60@gmail.com

૯૬૬૨૪૩૯૪૪૦ ૩૪, શિવાશિષ રેસીડેન્સી,
ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ,
jdnssdes@gujarat.gov.in
રાંદેસણ, ગાંધીનગર

૯૪૨૭૦ ૩૦૯૭૫ ૧૩૦, સહકાર કૉલોની,
સેક્ટર-૨૫,
dd-cpl-des@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૯૪૨૮૬૩૮૩૬૩ ૬૮/૪, ઘ-ટાઈપ
ગવર્મેન્ટ કવાટર્સ,
સેક્ટર-૨૩,
ગાંધીનગર

ab_gohil@ymail.com
ddadmdes@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫ ૬૮/૩, ઘ-ટાઈપ કવાટર્સ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

hardikkhandar@gmail.com

૫૨૮૩૮

૯૮૭૯૧ ૩૮૮૧૩ બ્લૉક નં. ૩૧/૨, ‘ઘ’ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
manishgamit13@gmail.com
૫૫૭૩૬

-

fgvahora@yahoo.com

શ્રી કે. એચ. રાવલ
નાયબ નિયામક

૫૨૮૮૨

શ્રી વી. બી. વેદી
નાયબ નિયામક

૫૨૭૧૧

પ્લોટ નં. ૧૩૯૪/૨,
સેક્ટર-૨ બી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

૯૪૨૭૦ ૩૧૧૦૫ ડી-૧૦૩, સત્યમેવ રીવેરા,
ધોળેશ્વર મહાદેવની પાસે,
ગીફ્ટ સિટી રોડ, રાંદેસણ,
kraval.dd@gmail.com
ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૫૪૫૮ ૨૨, જગન્નાથ મંદિરની ચાલી,
જમાલપુર દરવાજા બહાર,
જમાલપુર, અમદાવાદ
kraval.dd@gmail.com
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સામાન્ય વહીવટ વિભાગ

નિયામકશ્રી, મૂલ્યાંકનનું કાર્યાલય
સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. રાકેશ. આર. પંડ્યા
નિયામક (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એસ. પાંડે
સંયુક્ત નિયામક
શ્રી પી. બી. પટણી
નાયબ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૮૬૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૩૭૭૨૯૮૬૨૦ એમ.એસ./૧૨/૯૦,
શાસ્ત્રીનગર, અંકુર રોડ,
direvl@guj.gov.in
નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩
૫૨૮૭૮
૯૩૭૫૮૦૧૬૦૩ ૫, વિષ્ણુહરી એપાર્ટમેન્ટ,
૧૮ પુષ્પકુંજ સોસાયટી,
jdevl@guj.gov.in
કાંકરિયા, મણિનગર, અમદાવાદ
૫૨૮૬૫

શ્રી આર. એ. પાઠક
નાયબ નિયામક
શ્રી એસ. બી. પરમાર
સંશોધન અધિકારી
શ્રી એમ. એસ. શાહ
સંશોધન અધિકારી
શ્રી આર. બી. જરૂ
સંશોધન અધિકારી

૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪ ૧૦, બોરડીવટનગર સોસાયટી,
મીઠાપાણીના દરવાજા પાસે,
સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮
poonambhaipatani@gmail.com
૫૨૮૭૭
૯૪૨૭૦૫૦૧૩૭ ૧૧, શ્યામસુંદર સોસાયટી,
પંચદેવ મંદિર પાસે, કર્મચારીનગર,
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
ddevl3@gujarat.gov.in
૫૨૮૫૭

૭૬૦૦૦૫૦૬૭૨ પ્લોટ નં. ૧૧૮/૧, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

ddevl2@gujarat.gov.in

૫૫૬૪૫

૯૮૨૫૬૧૦૧૩૧ ૩/૧૫, પરિમલ એપાર્ટમેન્ટ,
સેક્ટર-૭ બી, ગાંધીનગર

shah.manish12@yahoo.in

-

૯૫૮૬૧૧૩૬૧૯ પ્લોટ નં. ૧૨૯/૨, સેક્ટર-૧/બી,
ગાયત્રી મંદિરની બાજુમાં,
rajeshjaru11@gmail.com
ગાંધીનગર - ૩૮૦૦૦૧

ગુજરાત સામાજિક આંતરમાળખાકીય વિકાસ સોસાયટી (GSIDS)
અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર કંપાઉન્ડ, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર

શ્રી એસ. એસ. સુથાર
નિયામક અને સભ્ય સચિવ (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એસ. લેઉવા
નાયબ નિયામક

૫૭૧૭૫

શ્રી કે. એન. પડસાલા
સંશોધન અધિકારી
શ્રી જી. આર. ગામીત
સંશોધન અધિકારી

૫૭૧૮૮

૯૯૨૫૪૦૫૦૫૩

dir-hd@gujarat.gov.in

૫૭૧૭૬

૯૮૨૫૫૦૪૫૯૦

dy-di-hd@gujarat.gov.in

૯૯૭૯૨૩૨૦૫૩

ro1-hd@gujarat.gov.in

૫૭૪૦૬

૯૯૭૮૧૪૬૦૪૬

girishbhair8@gmail.com
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૫૬, રાજપથ બંગલોઝ કો.ઓ.પો.હા.
સો.લિ., સરગાસણ, ખ-૦, ગાંધીનગર
૧૪, માધવ વિલા,
સંગાથ પોશની બાજુમાં,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
૪૯૩/૨, ગોકુલ સોસાયટી,
સેક્ટર-૮-બી, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૦૮/૧, ચ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ

અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૧૪/૫, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મોહમ્મદ શાહિદ, IAS
સચિવ
શ્રી સી. બી. ચુડાસમા
સચિવશ્રીના અંગત સચિવ
શ્રી પંકજ પંચાલ
નાયબ સચિવ (ગ્રા. બા.)
કુ. તૃપ્તિ એસ. ચૌહાણ
અંગત મદદનીશ
શ્રીમતી એન. કે. પટેલ
નાયબ સચિવ (પી.ડી.એસ.)
શ્રી સી. એચ. ચૌહાણ
અંગત મદદનીશ
શ્રી અચલ સોની
ઉપસચિવ (બજેટ)
શ્રી કિશોરકુમાર એસ. રાણા
ઉપસચિવ
શ્રી વી. ડી. રથવી
ઉપસચિવ (ગ્રા. બા.)
શાખાનું નામ
અ
(ખાતાનાં વડાની કચેરીનું મહેકમ)
બ
(પેટ્રોલિયમ એન્ડ ઈ.સી.એક્ટ)
ક
(જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા)
ક-૧
(એનએફએસએ)
ડ
(ગ્રાહક સુરક્ષા અને તોલમાપ)
ઈ
(સંકલન)

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૧૧૬૩

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૨૯૮ કે-૮, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
secfcs@gujarat.gov.in
૫૧૧૬૪
૯૮૯૮૫૭૬૪૨૫ પ્લોટ નં. ૧૧૬/એ-૨, સેક્ટર-૭/સી,
ગાંધીનગર
pa2secfcs@gujarat.gov.in
૫૧૧૬૭

૯૯૭૮૪૦૬૮૫૭ પ્લોટ નં. ૭૭૦/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
ds-ca-fcs@gujarat.gov.in
૫૨૬૪૧

૯૬૦૧૨૫૯૪૫૩ પ્લોટ નં. ૧૦૭૫/૨, સેક્ટર-૬/સી,
ગાંધીનગર
૫૧૧૭૧
૯૯૭૮૪૦૯૭૧૮ પ્લોટ નં. ૭૨૫/૨, સેક્ટર-૧૩/એ,
ગાંધીનગર
ds-pds-fcs@gujarat.gov.in
૫૧૧૭૨

૯૪૨૬૪૮૪૦૬૫ બ્લૉક નં૧૧/૨૦૩, SKVP સોસાયટી,
સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર
૫૪૮૦૯
૬૩૫૭૧૪૯૮૩૨ પ્લોટ નં. ૨૩૫/૧, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
us-budget-fcs@gujarat.gov.in
૫૧૧૭૯
૬૩૫૭૧૪૯૮૩૧ પ્લોટ નં. ૧૨૭૨, એ-૨, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર
us-pds-fcs@gujarat.gov.in
૫૧૧૭૪
૯૪૨૭૩૧૧૮૨૩ પ્લોટ નં. ૪૮૬/૨, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
કુ. ડી. એચ. શાહ

ફોન નં.
૫૧૧૮૧

ડો. કે. કે. વ્યાસ

૫૧૧૮૨

શ્રીમતી વિભૂતી પરમાર

૫૧૧૮૫

so-c-fcs@gujarat.gov.in

નિલોફરબાનુ જી. સિપાઇ

૫૪૫૭૬

કુ. ડી. જે. ચૌધરી

૫૧૧૮૦

શ્રી એન. એચ. ઠક્કર

૫૧૧૮૭

soa-fcs@gujarat.gov.in

sob-fcs@gujarat.gov.in

so-c1-fcs@gujarat.gov.in
sod-fcs@gujarat.gov.in
soe-fcs@gujarat.gov.in
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અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ

ફ
(મેહકમ)
બજેટ

શાખાનું નામ

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી આર. કે. પટેલ

sof-fcs@gujarat.gov.in

ફોન નં.
૫૧૧૮૬

શ્રી આર. જી. શાહ

૫૧૧૮૯

અપીલ

sobud-fcs@gujarat.gov.in

કુ. ડી. જે. ચૌધરી

૫૧૧૭૩

રોકડ

શ્રી જે. ડી. પરીખ (કેશા) (ઈ.ચા.)

૫૧૧૯૦

રજિસ્ટ્રી

so-appeal-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી બી. જી. દેસાઇ (રજિસ્ટ્રી) (ઈ.ચા.)

૫૧૧૬૦

નિયામકશ્રી, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠાની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૪/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી તુષાર એમ. ધોળકીયા, IAS
નિયામક
શ્રી પી. ટી. સાધુ
સંયુકત નિયામક

શ્રીમતી સોનલ એ. સોનાણી
મદદનીશ નિયામક
(વહીવટ/ મહેકમ/રજિસ્ટ્રી)
શ્રી મેહુલકુમાર બી. ભોજક
મદદનીશ નિયામક (આઇ.ટી.)
શ્રી ડી. એ. રાણીપા
મદદનીશ નિયામક (ની.ત. હેડક્વાર્ટર)
કુ. ચાર્મી આર. જોષી
મદદનીશ નિયામક (NFSA)

શ્રી કે. એલ. પટેલ
મદદનીશ નિયામક (ની.ત. ફેરણી)
શ્રી જે. એન. ચૌહાણ
મદદનીશ નિયામક (હિસાબ અને બજેટ)
શ્રી કે. એચ. મેસરવાલા
મદદનીશ નિયામક

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૧૧૭૦

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫ ખ-૨૨૯, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
dire-cs-fcs@gujarat.gov.in
૫૧૧૬૮

૭૯૯૦૦૧૦૮૨૫ એ-૪૦૨, સમૃધ્ધ એપાર્ટમેન્ટ,
ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, કાંકરીયા,
bc-dfcs@gujarat.gov.in
અમદાવાદ

૫૪૮૦૭

૯૯૭૮૪૨૩૩૯૯ ૩૦૪-બી, સનફ્લાવર હાઈટસ,
રાયસણ, પેટ્રોલપંપ સામે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

adadm-dfcs@gujarat.gov.in
bc-dfcs@gujarat.gov.in

adit-dfcs@gujarat.gov.in

૫૨૧૪૨

પ્લોટ નં. ૩૬૭/૨,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

૯૯૨૫૩૪૩૨૪૨ પ્લોટ નં. ૬૭૯/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

adpetro-dfcs@gujarat.gov.in

૫૨૧૪૨

૯૬૨૪૩૨૯૫૪૨ પ્લોટ નં. ૩૧૬, સેક્ટર-૧/સી,
ગાંધીનગર
ddifms-dfcs@gujarat.gov.in
૫૨૬૪૦

૯૮૨૫૧૭૩૪૩૮ પ્લોટ નં. ૧૯૯/૧, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર

dddent-dfcs@gujarat.gov.in

૫૪૮૦૮

૯૧૦૬૩૪૭૮૩૧ પ્લોટ નં. ૪૦૩/૨, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર
abdudget-dfcs@gujarat.gov.in
૪૪૯૭૧

૯૬૮૭૮૫૬૯૦૬ પ્લોટ નં. ૭૮૩/૧, સેક્ટર-૫/સી,
ગાંધીનગર

admis-dfcs@gujarat.gov.in
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. સી. લોલીયાણીયા
મદદનીશ નિયામક (ની.ત. ફેરણી)
શ્રી એચ. વી. મેવાડા
મદદનીશ નિયામક (ની.ત. ફેરણી)
શ્રી સી. કે. દવે
મદદનીશ નિયામક (ની.ત. ફેરણી)
શ્રીમતી એન. આર. શાહ
મદદનીશ નિયામક (પી.ડી.એસ.)
શ્રી આર. આર. પટેલ
મદદનીશ નિયામક

અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૪૮૧૫

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૬૦૦૦૭૭૬૬૬ બ્લૉક નં. ૩૫/૧, ‘છ’ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
dfcs-dfcs@gujarat.gov.in

૫૪૮૧૨

૭૦૬૯૧૦૪૯૬૫ બ્લૉક નં. ૨૭/૧, ‘છ’ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર
dddenf-dfcs@gujarat.gov.in
૫૨૬૪૦

૯૮૨૫૩૦૩૧૬૪ પ્લોટ નં. ૨૮૭/૧,
સેક્ટર-૩/એ(ન્યુ),
dddenf-dfcs@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૪૮૦૪
૯૪૨૬૭૪૯૭૪૮ બી-૩૪, સત્યપથ કો.ઓ.સોસાયટી,
ઘોડાસર, અમદાવાદ
bc-dfcs@gujarat.gov.in

૫૨૬૮૦

૯૮૯૮૪૭૭૭૬૦ ૧૫/૨૯, લક્ષ્મીનગર, ગુ.હા.બોર્ડ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ

adcomplain-dfcs@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ.
શ્રી રાજેશ પાઠક
અધ્યક્ષ
શ્રી તુષાર એમ. ધોળકીયા, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી એસ. કે. મોદી
જનરલ મેનેજર

શ્રી પી. આર. રાણા
જનરલ મેનેજર

શ્રીમતી મોનિકા એચ. પંડ્યા
કંપની સચિવ
શ્રી જે. પી. ત્રીવેદી
જનરલ મેનેજર

શ્રી એસ. બી. દેશમુખ
મેનેજર અને જનરલ મેનેજર (ઈ.ચા.)

સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
૨૧૩૧૮

૯૯૭૮૪૦૧૭૦૦ બંગલો નં. ૨૮૯, “ગ” ટાઈપ,
સેક્ટર -૧૯,
chairman-gscsc@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૯૭૫૯

૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫ ખ-૨૨૯, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
md-gscsc@gujarat.gov.in
૪૧૪૪૭

૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨ ૨૦૧, સિંદુ સ્પેસ,
વરદાન ટાવરની પાછળ,
skmodigscsc@gujarat.gov.in
પ્રગતિ નગર, અમદાવાદ
૫૯૯૦૭

૯૯૭૮૪૦૫૭૫૪ ૨૮૪/૩, “ગ” ટાઈપ,
સેક્ટર -૯, ગાંધીનગર
prajeshrana613@gmail.com
૫૬૨૨૨

૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩ ૭૮, કાંતી પાર્ક સોસાયટી,
છાયા ફ્લેટની પાસે,
gmper-gscsc@gujarat.gov.in
ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
૨૦૪૦૯
૮૯૮૦૦૨૯૯૨૦ ડી-૫૦૪, શુકન સીલ્વર રેસીડન્સ,
gm-fim-gscsc@gujarat.gov.in
કુડાસણ, ગાંધીનગર
૨૧૦૩૯

૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬ બ્લૉક નં. ૧૮૪-એ/૩, “ચ” ટાઈપ,
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

civilworksgscsc@gujarat.gov.in
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નિયંત્રકશ્રી, કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને નિયામક ગ્રાહક બાબતોની કચેરી
સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એલ. પરમાર
નિયંત્રક

શ્રી એસ. એન. પાટડીયા
નાયબ નિયંત્રક (ઈ.ચા.)

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૫૬૯૮
૫૫૭૨૧

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૦૪૩ ૪ –મનીષ સોસાયટી,
સહજાનંદ સિટી પાસે,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
tolmap-ahd@gujarat.gov.in
૫૫૭૦૩

૯૮૨૫૫૨૯૬૮૦ બી-૩૦૨, ઉગતી ફ્લેટસ,
સાયન્સ સિટી રોડ,
dcfm.ho@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૫૮

શ્રી એમ. એ. મારૂ
હિસાબી અધિકારી

૫૫૭૦૯

૯૨૭૬૨૫૭૬૭૦ પ, હલ ફારૂક કો. હા. સોસાયટી,
મોહંમદી પાર્કની બાજુમાં,
accoff-clm@gujarat.gov.in
જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ

શ્રી એ. આર. મકવાણા
નાયબ નિયામક (ગ્રાહક સુરક્ષા)

૫૫૭૦૧

૯૯૨૪૨૯૪૮૩૪

-

ddca-clm@gujarat.gov.in

શ્રી જી. એચ. આદેસરા
મદદનીશ નિયંત્રક
(આ.વિ./પી.સી.આર.)
શ્રી એચ. એ. ઠક્કર
મદદનીશ નિયંત્રક (સંકલન)

૫૫૭૦૧

શ્રી એચ. એ. ઠક્કર
મદદનીશ નિયંત્રક (વ.મા.) (ઈ.ચા.)

૫૫૭૦૦

શ્રી એન. જે. પટેલ
મદદનીશ નિયામક

૫૫૭૧૯

૮૧૫૬૦૨૦૦૮૬ એ-૧૦૩, રતનરાજ રેસીડેન્સી,
સરગાસણ રોડ, ગાંધીનગર
aclm-pd@gujarat.gov.in

૫૫૭૦૮

૯૫૭૪૭૮૪૫૨૭ બી-૩, હરિ માધવ એપાર્ટમેન્ટ,
ફતેહપુરા પોસ્ટ ઓફિસ પાછળ,
aclm-co@gujarat.gov.in
પાલડી, અમદાવાદ-૭

૯૫૭૪૭૮૪૫૨૭ બી-૩, હરિમાધવ એપાર્ટમેન્ટ,
ફતેહપુરા પોસ્ટ ઓફિસ પાછળ,
aclm-wm@gujarat.gov.in
પાલડી, અમદાવાદ-૭

શ્રીમતી એમ. એમ. પટેલ
મદદનીશ નિયામક (ગ્રાહક બાબતો)

૯૯૦૯૪૩૦૪૭૮ ૮, ધૂપસખી ફ્લેટ, લોટસ સ્કૂલ પાસે,
જોધપુર ગામ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
admoff-clm@gujarat.gov.in
૫૫૭૦૭

૬૩૫૭૧૪૯૮૬૩ પ્લોટ નં. ૬૧૯/૧, “મહાલક્ષ્મી કૃપા”,
સેક્ટર-૪/સી, ખ-રોડ,
adca-clm@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૬

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમીશન
શ્રીમતી જ્યોતિબેન પી. જાની
અધ્યક્ષ (ઇ.ચા.)

ગોતા, અમદાવાદ

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૧૦ ૯૯૨૫૧૫૦૩૭૨ ૨૮, સારથી વિભાગ-૩, સુરધારા
સર્કલ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ
cdrcgujaratstate@gmail.com
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ટેલી નં.
િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૯૬ ૯૯૭૮૪૦૮૭૧૭ એફ –૧૯, લલીતા નગર સોસાયટી,
રાજેશ ટાવર રોડ, હરિનગર,
ગોત્રી, વડોદરા

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એન. એસ. હલ્બે
રજિસ્ટ્રાર
શ્રી બી. એસ. મોદી
નાયબ રજિસ્ટ્રાર

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૧૪ ૯૮૨૫૫૦૩૮૧૮ બી-૫, ગોલ્ડન ઓર્ચિડ, શાયોના
ડેરીની પાછળ, અંકુર ચાર રસ્તા પાસે,
નારણપુરા, અમદાવાદ

અન્ન નિયંત્રકશ્રીની કચેરી
લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી જે. વી. દેસાઈ
નાયબ નિયંત્રક
શ્રી દીપ એન. દવે
મદદનીશ નિયંત્રક (વહીવટી)

૨૫૫૦૦૦૮૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨ ૪૦૨, અભિજ્યોત એપાર્ટમેન્ટ,
શ્યામલ રોડ, અમદાવાદ
fnc-supplies-ahd@gujarat.gov.in
૨૫૫૦૦૦૮૧

૮૪૬૦૧૪૫૬૬૩ પ્લોટ નં. ૪૫, ભગવાનનગર
સોસાયટી, ગોવિંદવાડી પાસે, ઈસનપુર,
અમદાવાદ

ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ

અધ્યક્ષ

‘‘અન્ન ભવન’’ ટાઉનહોલની બાજુમા, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. એ. નરમાવાલા (નિ.), IAS
સભ્ય સચિવ
શ્રી આઈ. યુ. નાયક
સેક્શન અધિકારી

૫૮૪૮૩

-

-

sfc-gujarat@gujarat.gov.in

૫૮૪૮૫

૯૯૨૫૦૪૧૦૬૮ ૧૦/બી, કાશ્મીરા સોસાયટી,
પાલડી, અમદાવાદ

૫૮૪૯૦

૯૪૨૮૩૫૫૯૩૫ બ્લૉક નં–૩૪/૩, છ ટાઈપ,
સેક્ટર–૨૨, ગાંધીનગર
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આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૮/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અનુપમ આનંદ, IAS
સચિવ

સંયુક્ત સચિવ (સેવા)
શ્રી યોગેશ પટેલ
સંયુક્ત સચિવ (બજેટ/મહેકમ)
શ્રી મનિષ મોદી
નાયબ સચિવ (સંકલન)

શ્રી આર. આઈ. ઠક્કર
ઉપસચિવ (બજેટ)
શ્રી આઈ. એ. દેસાઈ
ઉપસચિવ (સેવા/સંકલન)

શાખાનું નામ
ક (મહેકમ)
ખ (જિલ્લા મહેકમ)
ગ (છાત્રાલય)
ઘ (આશ્રમ શાળા)
ચ (જાતિ પ્રમાણપત્ર)
ચ-૧ (F.R.A.)
છ (બજેટ)
પી (Planning)
મ (સંકલન)
સ્ટોર, રજિસ્ટ્રી (ઈ.ચા)
કેશ
ફેક્સ

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૨૦૮૦
૫૨૦૮૬

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૭૯૧ બંગલા નં. ૧૫,
જજીસ બંગ્લોઝ,
અમદાવાદ
sectdd@gujarat.gov.in
૫૨૨૫૬
-

js-tpp-tdd@gujarat.gov.in

૫૨૦૦૨

૯૮૨૫૩૮૦૫૦૭ પ્લોટ નં. ૮૯૮/૧
સેક્ટર-૪/ડી, ગ-૨ સર્કલ પાસે,
ગાંધીનગર-૩૮૦૦૦૬
ds-bud-tdd@gujarat.gov.in
૫૨૨૭૩

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૧ પ્લોટ નં. ૧૪૬૩/૨, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર

ds-bud-tdd@gujarat.gov.in

૫૨૨૭૨

૯૮૯૮૦૬૫૧૨૦ પ્લોટ નં. ૭૪૯/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
us-bud-tdd@gujarat.gov.in
૫૨૨૬૦

-

ustribal@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી આદિત્ય દેસાઈ
શ્રી અનંત ગર્ગ
સુશ્રી રીટાબેન ચોલાલીયા
શ્રી અનંત ગર્ગ (ઈ.ચા.)
શ્રી દિનેશ પરમાર
શ્રી બી. એ. પટેલ
શ્રી દીપ પટેલ
શ્રી વિપુલ કે. રાઠવા
શ્રીમતી ભાવિશાબેન કનેરીયા
શ્રી એ. એમ. પરમાર
શ્રી જે. આઈ. ગોહીલ
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પ્લોટ નં. ૧૧૨૨/૧, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર
શાખાનો ટેલિફોન નંબર
૫૨૦૮૮
૫૨૨૬૨
૫૨૨૬૧
૫૨૨૫૮
૫૨૦૪૨
૫૨૨૬૦
૫૨૨૫૨
૫૨૦૭૯
૫૨૨૫૯
૫૨૦૨૮
૫૨૦૮૩
૫૨૦૮૧
૫૨૦૦૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કમિશનર, આદિજાતિ વિકાસની કચેરી

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ

બિરસા મુંડા ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
શ્રી દિલીપ રાણા, IAS
કમિશનર

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૩૬૧૪
(૫૨૨૬૩) (ફે.)

શ્રીમતી બી. કે. જોષી
રહસ્ય સચિવ

૫૩૬૧૪
૫૪૧૮૩

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬ પુષ્પાનગર, કુબેરનગર, નરોડા,
અમદાવાદ

ctdgujarat@gujarat.gov.in

૯૦૩૩૭૧૯૮૧૩ પ્લોટ નં. ૧૩૬૨/૨,
પ્રમુખ પેલેસ,
સેક્ટર-૭/ડી,
ctdgujarat@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૩૩૪૯
૯૪૨૭૩૬૯૪૪૩ સેક્ટર-૯, જી-૧૯,
ગાંધીનગર

શ્રી એમ. કે. ડામોર
સંયુક્ત કમિશનર

શ્રી એલ. વી. દેવડા
નાયબ કમિશનર (હિસાબ)

jtcommi2-ctd-gnr@gujarat.gov.in

૫૩૨૫૮

શ્રી આર. એમ. ગામીત
અંગત મદદનીશ

૫૪૧૮૩

શ્રી બી. આર. પરમાર
સંયુક્ત નિયામક (FRA)

૫૩૨૬૦

૯૮૨૫૮૪૭૯૦૬ સેક્ટર-૪-ડી,
પ્લોટ નં. ૯૭૭/૨,
ગાંધીનગર
૯૭૧૨૩૮૭૫૮૧

-

૯૪૨૭૮૦૭૪૦૬ પ્લોટ નં. ૨૮૪, સેક્ટર-૨૪,
ચંદ્ર સ્ટુડિયોની બાજુમાં,
ac-frsc-tdd@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર

ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત (ડી-સેગ)
બ્લૉક નંબર-૮/૨, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

શ્રી જે. કે. ગઢવી, IAS
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

શ્રી પી. એચ. ચારણ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૫૨૨૫૩

૯૦૯૯૩૨૯૦૦૬ ૨૫૦/જી-૧, એરફોર્સ ઓફિસ પાછળ,
પબ્લિક ગાર્ડન પાસે, સેક્ટર-૯,
ceo-dseg@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૨૨૫૭
૯૮૨૫૭૩૦૬૫૪ ૩૬-એ-૧, ખોડીયાર મંદિર સામે,
ઠક્કરબાપા નગર,
accounts-dsag2014@gujarat.gov.in અમદાવાદ

ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી

બિરસા મુંડા ભવન, ભોંયતળિયું, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

શ્રી જે. આર. ડોડીયા, IAS
કાર્યપાલક નિયામક

૫૮૫૯૭

૯૪૨૬૫૦૦૩૯૬ ‘સહજ’, ૯-બી, રામકૃષ્ણ સોસાયટી,
ઉત્તમનગર પાસે, મણિનગર,
emrs.ed@gmail.com
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ

ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ નિગમ

બિરસા મુંડા ભવન, ભોંયતળિયું, સેક્ટર-૧૦/ એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. સુમન રત્તનમ દર્શી, IRS
કાર્યપાલક નિયામક

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૩૮૮૭

િનવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

ed-gtdc@gujarat.gov.in

િનવાસસ્થાનનું સરનામું

બંગલા નં. ખ-૩૯, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

શ્રી દિલીપ રાણા, IAS
નિયામક
ર્ડા. દેવચંદભાઈ વહોનિયા
ક્ષેત્ર મદદનીશ

૨૭૫૪૫૧૬૫
૨૭૫૪૫૧૬૫

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬ પુષ્પાનગર, કુબેરનગર, નરોડા,
અમદાવાદ
૯૮૭૯૭૦૩૬૯૫ સન રેસીડેન્સી, મોટેરા ગામ,
અમદાવાદ

dmvahoniya@yahoo.com

ગુજરાત જમીન વિહોણા મજૂરો અને હળપતિ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ
બ્લૉક નંબર-૧૧/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી દિલીપ રાણા, IAS
અધ્યક્ષ

શ્રી કે. વી. ભાલોડીયા
સભ્ય સચિવ (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. કે. ચૌહાણ
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૫૩૬૧૪

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬ પુષ્પાનગર, કુબેરનગર, નરોડા,
અમદાવાદ

૫૪૫૮૨

૯૦૯૯૦૧૮૦૫૭ પ્લોટ નં. ૨૧, રાજપથ બંગલો
વિભાગ-૩, ખ-રોડ,
સરગાસણ નજીક, ગાંધીનગર
memsec-gllhhd@gujarat.gov.in
૫૬૮૮૩

૯૪૨૭૦૧૨૩૯૯ પ્લોટ નં. ૬૮૭/૧,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૭/૮,૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. જયંતી એસ. રવિ, IAS
અગ્ર સચિવ

શ્રી વી. જી. વણઝારા
અધિક સચિવ
(તબીબી શિક્ષણ / જી.એમ.ઈ.આર.એસ.)
શ્રી આઇ. એમ. કુરેશી
સંયુક્ત સચિવ
(તબીબી સેવાઓ/બજેટ/ કા.રા.વી.યો.)
શ્રી વી. બી. પઢારીયા
નાયબ સચિવ (જા.આ./ગ્રા.આ./પ.ક.)
શ્રીમતી એન. એસ. દેસાઈ
નાયબ સચિવ (તબીબી સારવાર/ ક્લેઈમ અને
પી.આઈ.યુ.)
શ્રી બી. એ. સાતા
નાયબ સચિવ (તબીબી સારવાર/ ક્લેઈમ અને
પી.આઈ.યુ.)ના અંગત મદદનીશ
શ્રી બી. વી. ડામોર
નાયબ સચિવ (એફ.ડી.સી.એ./આયુષ)
સુશ્રી નયના એચ. દરબાર
નાયબ સચિવ (એફ.ડી.સી.એ./આયુષ) ના
અંગત મદદનીશ
શ્રી બી. બી. રાઠોડ
નાયબ સચિવ (જી.એમ.એસ.સી.એલ/તપાસ)
શ્રી બી. એ. સાતા
નાયબ સચિવ (જી.એમ.એસ.સી.એલ/તપાસ)ના
અંગત મદદનીશ

શ્રી એ. એ. બાદી
ઉપસચિવ (મહેકમ/ગ્રા.આ./પ.ક./રોકડ)
શ્રી પ્રેરક જે. પટેલ
ઉપસચિવ (આયુષ/એફ.ડી.સી.એ./તપાસ)
ક (મહેકમ/સ્ટોર)
રોકડ/રજિસ્ટ્રી

શાખાનું નામ

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૧૪૦૧
૫૧૪૦૩

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૦૧૮ પ્લોટ નં. ૫૬૨/૧,
૫૪૬૫૩ (ફે.)
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

૫૧૪૨૧
૫૧૪૨૯

૯૪૨૮૭૫૯૬૯૨
૬૦૬૦૫

બંગલા નં. ૨૫૨, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૫૧૪૧૧

૯૯૭૮૪૦૪૦૮૩
૨૫૩૯૧૩૭૪

૫૩૦, સોદાગરની પોળ, રાયખડ વોર્ડ,
અમદાવાદ

૯૯૭૮૪૦૬૮૫૨

-

sechfwd@gujarat.gov.in

as1-hfwd@gujarat.gov.in
js-hfwd2@gujarat.gov.in

૫૪૬૬૦

js-hfwd2@gujarat.gov.in

૫૧૪૨૮

૯૬૮૭૩૨૬૧૭૧

જી-૨૦૧, સુરેલ એપાર્ટમેન્ટ, બોડકદેવ
અમદાવાદ

૫૧૪૨૮

-

પ્લોટ-૬૨૫/૧, સેક્ટર-૪, ગાંધીનગર

૫૮૩૬૯

૯૭૨૩૧૫૭૬૦૯

૫૮૮૫૧

-

૫૫૫૪૮

૮૮૪૯૫૧૩૯૯૦

૫૫૮૫૧

-

૫૧૪૨૬

૯૪૨૬૪૧૨૩૫૮

૫૧૪૩૧

૬૩૫૯૯૨૮૯૨૮

us-khas-hfwd@gujarat.gov.in
us-fca-hfwd@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
શાખાનો ટેલિફોન નંબર
૫૧૪૪૩
૫૧૪૫૬ (રોકડ)
૫૧૪૦૦ (રજિસ્ટ્રી)
૫૪૫૧૭ (ફે.)
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બ્લોક નં. ૭૦૮/૨, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર
બ્લોક નં. ૧૨૦/૩, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૬૫૬/૧, સેક્ટર-૪,
ગાંધીનગર.
પ્લોટ-૬૨૫/૧, સેક્ટર-૪, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૪૯૦/૨, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૭૦૪/૨, સેક્ટર-૨-ડી,
વૃંદાવન સોસાયટી, ગાંધીનગર

શાખાના સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રીમતી યુ. આર. પટેલ (કરારીય)
શ્રી વી. જે. ક્રિશ્વિયન
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શાખાનું નામ
ખ (સંકલન)
મ/યાા (બજેટ/પ્લાનિંગ)
મ-૧ (ઓડિટપારા)
ત (જાહેર આરોગ્ય)
ત-૧ (બદલી સેલ)
લા (ખાતાકીય તપાસ)
દ (પ્રાથમિક તપાસ)
ચ (કારાવીયો)
છ (આયુષ મહેકમ)
છ-૧ (આયુષ બિનમહેકમ)
બ (ગ્રા.આ.)
બ-૧ (પરિવાર કલ્યાણ)
વ (તબીબી શિક્ષણ)
વ-૧ (એડહોક નિમણૂક)
વ-૨ (જી.એમ.ઈ.આર.એસ.)
જ (તબીબી શિક્ષણ)
સ (GMERS/વર્ગ૩ અને ૪નું મહેકમ)
એફ.ડી.સી.એ.
થ (તબીબી સેવા (મહેકમ))
ઇ (નર્સિંગ)
અ (તબીબી સેવા)
અ-૧ (મેડિકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ)
ગ (એપેડેમિક/ આઈ.ટી.)
ઘ (એન.એચ.એમ./જી.એમ.એસ.સી.એલ)

શાખાનો ટેલિફોન નંબર
૫૧૪૪૪
૫૧૪૪૧
૫૧૪૨૭
૫૧૪૫૧
૫૧૪૨૫
૫૧૪૪૫
૫૧૪૩૭
૫૪૬૫૧
૫૧૪૩૬
૫૫૭૩૧
૫૧૪૩૪
૫૧૪૪૨
૫૧૪૪૬
૫૫૬૯૧
૫૫૭૩૧
૫૧૪૪૦
૫૧૪૪૮
૫૧૪૫૫
૫૧૪૫૨
૫૧૪૩૮
૫૧૪૩૩
૫૫૯૬૮
૫૧૪૩૯
૫૭૭૫૧

શાખાના સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી પ્રકાશ ડી. મોદી (ચાર્જ)
શ્રીમતી જિજ્ઞાબેન એમ. પટેલ
શ્રીમતી ચેતનાબેન ડી. ચૌધરી
શ્રી આર. એન. ચૌધરી
શ્રી શૈલેષપુરી એન. ગોસાઈ
શ્રીમતી એમ. કે. પરમાર
શ્રી આર. આર. ઠાકોર
સુશ્રી નિકીતા વી. ખેતાણી
શ્રી ચિંતન મુલિયાણા
શ્રી જે. પી. ગજ્જર
શ્રી કિશનદાન જે. ગઢવી
શ્રી આશિષકુમાર ડી. પટેલ
કુ. ધર્મિષ્ઠાબેન ડી. વસાવા
કુ. કોમલ એમ. પટેલ
કુ. એ. આઈ. અછવા
શ્રીમતી કિંજલ બી. માંડલીયા
શ્રી પ્રકાશ ડી. મોદી
શ્રી એચ. પી. યુરેનસ
શ્રી એસ. એ. મેકવાન (કરારીય)
શ્રી એ. જી. ચૌધરી
શ્રી ઉમેશ નગોતા
શ્રી હર્ષિલ રાણપરિયા
કુ. રિપલ પ્રજાપતિ
શ્રી એચ. બી. જાની

કમિશનરશ્રી, આરોગ્ય સેવાઓ, તબીબી સેવાઓ, તબીબી શિક્ષણ અને સંશોધન
બ્લૉક નંબર-૫, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જયપ્રકાશ શિવહરે, IAS
કમિશનર
શ્રી હરેશકુમાર ડી. મહેતા
અંગત સચિવ
શ્રી એમ. એ. પંડ્યા
મીશન ડાયરેક્ટર (NHM)
ર્ડા. નવનાથ ગવ્હાણે, IAS
ચીફ પર્સોનલ ઓફિસર
ર્ડા. નવનાથ ગવ્હાણે, IAS
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વીજીલન્સ)

ટેલિ નં.
કચેરી

૫૩૨૭૧
૫૩૨૭૯
૫૩૨૭૧

િનવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

િનવાસસ્થાનનું સરનામું

-

-

૫૮૮૮૭
ક-૪૫, સેક્ટર-૯,
૯૯૭૯૦૦૫૬૫૬ ગાંધીનગર
૯૪૨૯૫૨૦૫૩૦ રાધે રેસીડેન્સી, ન્યુ ગાંધીનગર

૫૩૨૯૯
૫૩૨૭૪

૭૮૮૮૦૫૫૦૦૦ સિવિલ હોસ્પિટલ, સેક્ટર-૧૨,
ગાંધીનગર
૭૮૮૮૦૫૫૦૦૦ સિવિલ હોસ્પિટલ, સેક્ટર-૧૨,
ગાંધીનગર

૫૩૨૭૪
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(જાહેર આરોગ્ય/પરિવાર કલ્યાણ)
ટેલિ નં.
કચેરી
૫૭૯૪૮
ફે.૫૪૫૪૪

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૯૦૯૯૮૯ બંગ્લા નં. ૩૯, રોયલ વૈભવ બંગ્લોઝ,
અડાલજ, અમદાવાદ

શ્રી આર. એન. ડોડીયા
અધિક નિયામક (આંકડા)

૫૬૬૪૧

ર્ડા. જી. સી. પટેલ
સંયુક્ત નિયામક (ટી.બી) (ઈ.ચા.)

૫૩૩૨૮

૮૨૩૮૦૦૪૫૮૭ બ્લૉક નં. ૨૩૧/૩, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

ર્ડા. ગીરીશ ઠાકર
સંયુક્ત નિયામક (ઓપ્થેલમીક) (ઈ.ચા.)

૫૩૫૫૭
૫૩૨૮૧

ર્ડા. પ્રકાશ વાઘેલા
સંયુક્ત નિયામક
(મેલેરીયા-ફાઇલેરીયા)

૫૩૨૯૩

ર્ડા. ગીરીશ એમ. ઠાકર
નાયબ નિયામક (લેપ્રસી)

૫૩૩૩૨

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. પ્રકાશ વાઘેલા
અધિક નિયામક (જાહેર આરોગ્ય)
ર્ડા. નિલમ પટેલ
અધિક નિયામક
(પરિવાર કલ્યાણ) (ઈ.ચા.)

૫૩૩૧૧

ર્ડા. આર. આર. વૈદ્ય
સંયુક્ત નિયામક (ચાઈલ્ડ હેલ્થ) (ઈ.ચા.)

૫૩૨૧૨

ર્ડા. પ્રકાશ વાઘેલા
નાયબ નિયામક (ગ્રામ્ય આરોગ્ય)
ર્ડા. જી. સી. પટેલ
નાયબ નિયામક (એપેડેમિક) (ઈ.ચા.)

૫૩૨૮૦

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧ ૬૯, યોગેશ્વર કુટિર,
આનંદનગર પાર્ટી પ્લોટ રોડ,
ન્યુ રાણીપ, અમદાવાદ
૯૭૨૭૭૦૯૬૩૬ એ/ર, વૈશાલી એપાર્ટમેન્ટ,
કેશવનગર, સુભાષબ્રિજ,
અમદાવાદ
૯૯૭૮૯૦૯૯૮૯ બંગ્લા નં. ૩૯, રોયલ વૈભવ બંગ્લોઝ,
અડાલજ, અમદાવાદ
૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બ્લૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૯૭૨૭૭૦૯૬૩૬ એ/ર, વૈશાલી એપાર્ટમેન્ટ, કેશવનગર,
સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ

૯૯૭૮૯૦૯૯૮૯ બંગ્લા નં. ૩૯, રોયલ વૈભવ બંગ્લોઝ,
અડાલજ, અમદાવાદ

૫૩૩૩૬

ર્ડા. આર. આર. વૈદ્ય
નાયબ નિયામક (એચએમસીએચ) ઈ.ચા.)

૫૩૨૧૨

ર્ડા. એન. પી. જાની
નાયબ નિયામક (અર્બન હેલ્થ) (ઈ.ચા.)

૫૩૩૦૬

શ્રી આર. એન. ડોડીયા
નાયબ નિયામક (આંકડા)

૫૬૬૪૧

૯૦૯૯૦૬૪૦૦૯ પ્લોટ નં. ૪૪૧, ગાયત્રી સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૭, જુના સાઈબાબા મંદિર
પાસે, ગાંધીનગર

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧ ૬૯, યોગેશ્વર કુટિર, આનંદનગર પાર્ટી
પ્લોટ રોડ, ન્યુ રાણીપ, અમદાવાદ
૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બ્લૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮ ૧૩, કામેશ્વર બંગ્લોઝ,
આર.સી. ટેક્નિકલ નજીક,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૬
૮૨૩૮૦૦૪૫૮૭ બ્લૉક નં. ૨૩૧/૩, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. આર. આર. વૈદ્ય
મદદનીશ નિયામક (પ.ક.) પી.સી.પી.
એન્ડ ડી.ટી.
ર્ડા. એન. પી. જાની
મદદનીશ નિયામક
(મા યોજના અને PMJAY)
ર્ડા. આર. આર. વૈદ્ય
મદદનીશ નિયામક (પી.એમ.સી.સી.)
ર્ડા. આર. આર. વૈદ્ય
વાહનવ્યવહાર અધિકારી
(ટ્રાન્સપોર્ટ અિધકારી) (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એમ. પટેલ
હિસાબી અધિકારી (હિસાબી)

ટેલિ નં.
કચેરી

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બ્લૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

-

૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮ ૧૩, કામેશ્વર બંગ્લોઝ આર.સી.
ટેક્નિકલ નજીક ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ-૬

-

-

૫૭૯૫૫

ર્ડા. કાર્તિક આર. શાહ
સીની. ક્વોલીટી એન્સ્યો. મેડિકલ ઓફિસર
(પ.ક.)
ર્ડા. એન. પી. જાની
સ્ટેટ ઇમ્યુનાઇઝેશન ઓફિસર (પ.ક.)

૫૩૩૯૯

શ્રી જયોર્જ કુરીયન એમ.
બાયોલોજીસ્ટ (મેલે./ફાઇ.)
ર્ડા. એમ. વી. કાપડીયા
મેડિકલ ઓફિસર (મેલે./ફાઇ.)

૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બ્લૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

૫૩૩૨૫

શ્રીમતી એસ. એસ. ધ્રાંગધ્રીયા
હિસાબી અધિકારી (પ.ક.) (ઈ.ચા.)

ર્ડા. કમલેશ બી. પરમાર
મેડિકલ ઓફિસર (ટોબેકો કન્ટ્રોલ)
ર્ડા. અંજુ એમ. પરમાર
મેડિકલ ઓફિસર (અર્બન હેલ્થ)
ર્ડા. કે. આર. પુજારા
મેડિકલ ઓફિસર (ટી.બી.)

૯૯૨૫૪૭૨૮૫૫ બ્લૉક નં. ર૭૧/ર, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૫૫૫૯૯ ૫૯, યોગીરાજ બંગ્લોઝ, જશોદાનગર,
એમ.બી.પટેલ ફાર્મહાઉસની બાજુમા,
અમદાવાદ
૯૪૨૭૩૦૬૪૦૫ એ-૬, નવરંગ એપાર્ટમેન્ટ,
સ્વામિનારાયણ ટાવરની બાજુમાં,
મણિનગર, અમદાવાદ
૯૫૧૨૩૫૦૦૭૦ જી.-૨૮૬/૧,
સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

૫૩૩૦૬

૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮ ૧૩, કામેશ્વર બંગ્લોઝ, આર.સી.
ટેક્નિકલ નજીક, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ-૬
૯૦૯૯૦૭૫૧૫૧ પ્લોટ નં. ૮પ૯/૧,
સેક્ટર-૬/સી, ગાંધીનગર

-

૯૦૯૯૦૭૫૧૬૧ પ્લોટ નં. ૮પ૯/૧, સેક્ટર-૬/સી,
ગાંધીનગર

૫૩૩૩૦

૯૮૨૪૫૦૮૨૧૫ સી-પ, ચંદ્રમણી ફલેટ,
૯૭૨૭૭૨૨૮૭૪ ૪પ જગાભાઈ પાર્ક, મણિનગર,
અમદાવાદ
૯૪૨૯૫૨૩૨૫૫ બી-૧/૩૦૩, સંગાથ ગેટવે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

૫૩૨૯૪
૫૩૨૯૬

૯૪૨૭૬૦૯૪૧૯ સી-૫૦૨, શ્રીરંગ એરોમા,
ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર
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ટેલિ નં.
કચેરી
-

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૩૨૪૧૪૫ પ્લોટ નં. ૯૪/૧, સેક્ટર-૩ એ ન્યુ,
ગાંધીનગર

ર્ડા. રાજેશ પટેલ
મેડિકલ ઓફિસર, “મા” યોજના /મા
વાસ્તલય, PMJAY (ઈ.ચા.)

૫૩૩૩૭

૯૪૦૯૩૦૫૫૫૭ ૮, હરિપ્રકાશ સોસાયટી-૨,
અમદાવાદ

-

૯૯૦૯૯૨૦૧૩૦ પ્લોટ નં. ૪૯૪/૧, સેક્ટર-૨૮,
ગાંધીનગર

ર્ડા. ઉમંગ મિશ્રા
મેડિકલ ઓફિસર (એપેડેમીક)

૫૩૩૩૬

૯૮૭૯૫૪૯૫૧૬ ૬૫, કર્ણાવતી બંગલોઝ,
વિભાગ-ર, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ

ર્ડા. એચ. કે. રાઠોડ
મેડિકલ ઓફિસર
(આઇ.ઇ.સી/એચ.ઇ.બી.) (ઈ.ચા.)

ર્ડા. નીતેશ શાહ
સ્ટેટ એપેડેમીયોલોજીસ્ટ અને મેડિકલ
ઓફિસર (ઈ.ચા.)

ર્ડા. એ. એ. પઠાણ
મેડિકલ ઓફિસર (PCPNDT)

-

ર્ડા. વી. એસ. ધુવે
મેડિકલ ઓફિસર, (PMCC)

-

શ્રી એચ. ડી. નાડોદા
વહીવટી અધિકારી (મહેકમ)

૫૩૨૭૬

શ્રી એસ. ટી. મેથ્યુ
વહીવટી અધિકારી (કોર્ટસેલ)
શ્રી એચ. ડી. નાડોદા
વહીવટી અધિકારી (ફરિયાદ)
કુ. રીટાબેન બી. સોલંકી
વહીવટી અધિકારી (રજિસ્ટ્રી)

૫૩૨૭૫

શ્રીમતી કૈલાસબેન ગોસ્વામી
વહીવટી અધિકારી (અર્બન હેલ્થ)

૫૭૧૩૮

૯૦૯૯૯૫૧૯૯૭ પ્લોટ નં. ૧૪૮૮/૧,
સેક્ટર-પ/બી, ગાંધીનગર
૯૦૯૯૦૨૪૭૨૯ ફલેટ નં. એ-૧૦ર,
સ્વાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

૯૬૬૨૭૧૪૩૪૨ ૪૨, સિધ્ધાર્થ બંગ્લોઝ. સિધ્ધાર્થ
હોટેલની નજીક, વાવોલ, ગાંધીનગર
૭૫૬૭૮૭૫૯૧૪ પ્લોટ નં. ૭૩૧/૨, સેક્ટર-૨/સી,
ગાંધીનગર

૫૭૧૩૭

૯૬૬૨૭૧૪૩૪૨ ૪૨, સિધ્ધાર્થ બંગ્લોઝ. સિધ્ધાર્થ
હોટેલની નજીક, વાવોલ, ગાંધીનગર

૫૭૧૩૪

કુ. રીટાબેન બી. સોલંકી
વહીવટી અધિકારી (ઓપ્થેલ્મીક) (ઈ.ચા.)

૫૭૧૩૮

શ્રી વી. સી. પટેલ
વહીવટી અધિકારી (ગ્રા. આ.) (ઈ.ચા.)

૫૩૨૯૦

૯૪૨૭૦૦૦૪૪૬ ૧૮/૨, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, સ્ટેડિયમ
પાછળ, બાપુનગર, અમદાવાદ
૯૪૨૭૦૦૦૪૪૬ ૧૮/૨, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, સ્ટેડિયમ
પાછળ, બાપુનગર, અમદાવાદ
૯૦૯૯૦૭૫૧૬૪ પ્લોટ નં. ૧૪૫૭/૨, સેક્ટર-૨-બી,
ગાંધીનગર
૯૮૨૪૦૪૮૦૩૨ ફ્લેટ નં. એ-૨૦૪, પ્રમુખ સ્વાગત
ફ્લેમિંગો એપાર્ટમેન્ટની પાછળ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
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શ્રી વી. સી. પટેલ
વહીવટી અધિકારી (મેલેરીયા ફાઈલેરીયા)
શ્રીમતી કૈલાસબેન ગોસ્વામી
વહીવટી અધિકારી (ટ્રાન્સપોર્ટ) (ઈ.ચા.)

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૩૩૧૭
૫૩૨૫૬

શ્રી આઈ. કે. પટેલ
વહીવટી અધિકારી (ટી.બી.)
શ્રી બી. એલ. ઝાલા
વહીવટી અધિકારી (પ.ક.)

૫૭૬૬૫

શ્રી વી. વી. ભાવસાર
વહીવટી અધિકારી (લેપ્રેસી)

૫૩૩૨૯

શ્રી એલ. એસ. દેસાઈ
વહીવટી અધિકારી (એનએચએમી)
(ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. ડી. પટેલ
વહીવટી અધિકારી
(એફએમજી/એમએચએમે)
શ્રીમતી એન. ડી. ચૌધરી
સંશોધન અધિકારી (પ.ક.)

૫૩૩૨૩

૫૩૩૨૩

શ્રી આઈ. કે. પટેલ
વહીવટી અધિકારી (એપેડેમિક) (ઈ.ચા.)

૫૩૩૩૪

ર્ડા. તૃપ્તી દેસાઇ
નાયબ નિયામક (નર્સિંગ)
ર્ડા. યુ. બી. ગાંધી
મદદનીશ નિયામક

૯૦૯૯૦૭૫૧૬૪ પ્લોટ નં. ૧૪૫૭/૨, સેક્ટર ૨-બી,
ગાંધીનગર

૯૯૯૮૭૦૬૬૭૮ એફ-૫૦૧, કાનમ રેસીડેન્સી, પોર,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

૫૭૨૯૭

શ્રી એલ. એસ. દેસાઈ
વહીવટી અધિકારી (એચઈબી) (ઈ.ચા.)

ર્ડા. એચ. કે. ભાવસાર
અધિક નિયામક

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૦૪૮૦૩૨ ફલેટ નં. એ-૨૦૪, પ્રમુખ સ્વાગત
ફ્લેમિંગો એપાર્ટમેન્ટની પાછળ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર

૯૦૯૯૦૭૫૧૭૦ પ્લોટ નં. ૩૮૩/૨, સેક્ટર ૫-એ,
ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૮૧૪૧ પ્લોટ નં. ૧૩૧૭/૧, સેક્ટર ૩-ડી,
નવરાત્રી ચોક, ગાંધીનગર

૯૭૨૭૭૨૨૮૯૬ એ/૪, વીમા પાક સોસાયટી, વિસત
પેટ્રોલ પંપ પાસે, અમદાવાદ
૯૯૯૮૭૦૬૬૭૮ એફ-૫૦૧, કાનમ રેસીડેન્સી, પોર,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૮૧૪૧ પ્લોટ નં. ૧૩૧૭/૧, સેક્ટર-૩-ડી,
નવરાત્રી ચોક, ગાંધીનગર

-

૯૯૦૯૯૬૫૯૦૨ ૧૫૮/સી, મંગલમ સોસાયટી,
ઘોડાસર, અમદાવાદ

૫૬૬૪૧

૯૦૯૯૦૪૬૮૫૧ પ્લોટ નં. ૫૨૯/૨, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

તબીબી સેવાઓ
૫૩૨૮૬
૫૩૨૮૭

૯૪૨૬૩૬૭૫૫૭ ૩૧, અવિરાજ બંગલો, વિશાલ ટાવર
પાસે, આનંદનગર ક્રોસ રોડ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
૯૬૮૭૮૮૩૩૩૦ ૬/બી, નગીના કૉલોની, દેવેન્દ્ર
સોસાયટી પાછળ, નારણપુરા,
અમદાવાદ
૯૮૨૫૦૦૫૬૫૬ વાસણા,
અમદાવાદ

૫૩૨૮૪
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ર્ડા. એ. પી. ચૌહાણ
પ્રોગ્રામ ઓફિસર (મે.હે.સેલ.)

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૩૨૮૩

ર્ડા. મયુર એન. ડામોર
મદદનીશ નિયામક પરિચર્યા
શ્રી રૂષિ પટેલ
મદદનીશ નિયામક પરિચર્યા

૫૩૨૮૨

શ્રીમતી એસ. એસ. ધ્રાંગધરીયા
હિસાબી અધિકારી (ત.સે.)

૫૭૯૫૫

શ્રી જે. એમ. કટારા
વહીવટી અધિકારી
શ્રી જે. આર. પટેલ
વહીવટી અધિકારી

૫૩૨૮૯

શ્રી કે. બી. પરમાર
વહીવટી અધિકારી
શ્રી એસ. પી. જાની
વહીવટી અધિકારી
શ્રીમતી છાયાબેન પંડ્યા
વહીવટી અધિકારી
ર્ડા. આર. દિક્ષીત
અધિક નિયામક
ર્ડા. જી. એચ. રાઠોડ
નાયબ નિયામક
શ્રીમતી બી. આર. ચૌધરી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી બી. એન. ગરાસીયા
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૨૬૫૩૩૭૭૬૩ એ-પ, સુરભી એપાર્ટમેન્ટ,
પોલીસ સ્ટેડિયમની સામે,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
૯૨૬૫૩૩૭૭૬૩ ૫૩, ત્રીભુવનનગર સોસાયટી,
ભવનાથ રોડ, ભીલોડા, જિ.અરવલ્લી
૮૭૮૦૫૦૯૬૭૨ ગુરુકૃપા બ્લૉક નં. ર,
તમન્ના બંગલોઝ, શેરી નં.૧૧,
રોડ નં.ર, પટેલ કૉલોની, જામનગર
૯૪૨૭૩૦૬૪૦૫ એ-૬, નવરંગ એપાર્ટમેન્ટ,
સ્વામિનારાયણ ટાવરની બાજુમાં,
જયહિન્દ ચાર રસ્તા, મણિનગર,
અમદાવાદ
૯૦૯૯૯૫૫૬૮૩ પ્લોટ નં. ૧૦૬, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર

-

૫૭૯૬૫

૯૦૯૯૯૬૪૫૬૯ ૧૦૪, અંબીકા રેસીડેન્સી, શેફાલી
ટેનામેન્ટ સામે, સીપી નગર, સોલા રોડ,
અમદાવાદ
૯૮૨૪૨૮૨૫૬૫ બ્લૉક નં. ર૪/ર ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
૯૮૯૮૦૭૯૨૭૪ પ્લોટ નં. ૧૦૪૫/૨, સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર
૮૭૬૯૯૦૨૨૫૨ પ્લોટ નં. ૧૦૩૬/૧, વ્રજવાટિકા
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

૫૩૨૮૫
૪૩૨૮૮
-

તબીબી શિક્ષણ અને સંશોધન
૫૭૦૬૯

૯૪૨૬૭૩૬૧૯૯ એમ-૪૦૨, શુકન રેસીડેન્સી,
વંદેમાતરમ સિટી પાર્ક, ન્યુ એસ.જી.રોડ,
ગોતા, અમદાવાદ
૯૪૨૮૦૧૬૮૫૦ ૧૬, કિર્તન બંગ્લોઝ, સોના ક્રોસ રોડ
પાસે, ન્યુ સી. જી. રોડ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
૯૭૨૭૭૧૯૩૮૪ સી-૭, શાયોના સોસાયટી, વિભાગ-૪,
આર. સી. ટેક્નિકલ રોડ,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
૯૯૭૯૫૮૯૬૭૧ બ્લૉક નં. એમ/૩/૩૬, સરદાર પટેલ
હાઉસિંગ સોસાયટી, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

૫૭૦૬૩
૫૮૭૪૩
-
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. એન. ચરપોટ
વહીવટી અધિકારી

શ્રી આર. આર. ગુર્જર
વહીવટી અધિકારી
શ્રી એ. જે. રાઠોડ
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. એમ. દેસાઈ
વહીવટી અધિકારી
શ્રી આર. જે. ડામોર
વહીવટી અધિકારી
શ્રી જે. એન. પાઠક
વહીવટી અધિકારી

ટેલિ નં.
કચેરી
૨૩૨૫૭૦૬૬
-

સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

૯૮૭૯૦૬૪૮૮૪ બ્લૉક નં. ૫૩/૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર
૯૦૯૯૦૬૦૯૪૮ સી-૨૨/૧૩૦, બોડકદેવ, ગર્વ કૉલોની
દુરદર્શન ટાવરની પાછળ, બોડકદેવ,
અમદાવાદ
૯૮૨૪૯૩૩૭૩૨ પ્લોટ નં. ૫૬૯/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

-

શ્રી કે. ટી. પટેલ
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૬૩૪૧૮૪ બ્લૉક નં.૬૪/૫, છ-ટાઈપ,
સેક્ટર-ર૦, ગાંધીનગર
૯૮૭૯૨૯૦૦૨૦ પ્લોટ નં.૧૬૧૨/ર,
સેક્ટર-ર/સી, ગાંધીનગર
૮૧૪૦૧૧૫૨૦૮ એફ-૧/૨૩૩, કલ્પતરૂ પાર્ક,
મીલેનીયમ સોસાયટી,
ઝુંડાલ, તા.જિ. ગાંધીનગર
૯૮૯૮૦૬૯૪૪૦ ૧૩/૧, ચ-ટાઈપ,

-

કમિશનર, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર

બ્લૉક નંબર-૮/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

ર્ડા. એચ. જી. કોશિયા
કમિશનર
શ્રી કે. જે. ભટ્ટ
સંયુક્ત કમિશનર
શ્રી વી. આર. શાહ
નાયબ કમિશનર
શ્રી ડી. એમ. પટેલ
નાયબ કમિશનર
શ્રી આર. બી. વડેરા
વહીવટી અધિકારી

સુશ્રી પ્રિયંકા જે. શાહ
ટેક્નિકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ)

૫૩૩૯૯

૨૬૯૨૩૪૫૬ ૨, પારસ બંગલો,
૯૯૭૮૪૦૫૦૫૪ પ્રેરણા તીર્થ દેરાસર નજીક,
જોધપુર, અમદાવાદ
comfdca@gujarat.gov.in
૫૩૩૯૮
૯૪૨૭૩૨૪૩૩૫ ૨૧, રાજધાની બંગલોઝ વિભાગ ૩,
રિયાલન્સ કૉલેજ ચાર રસ્તા,
ગાંધીનગર
૫૩૪૦૮
૯૮૨૫૦૬૧૪૫૦ બી-૪૦૨, મહાલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્ષ,
નવા વિકાસ ગૃહ રોડ, અમદાવાદ
૫૩૪૦૨
૯૮૨૫૩૨૫૨૨૨ સી-૩૪, મુદ્દલપાર્ક સોસાયટી, વિ-૨,
સત્તાધાર ચાર રસ્તા, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ
૫૩૪૦૭
૬૩૫૧૬૬૨૭૯૯ ૫૦, પ્રાર્થના બંગલોઝ,
વસંતનગર ટાઉનશીપ,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ
૫૪૧૬૯

૯૪૨૮૬૫૯૨૦૯ એ-૪૦૧, સિધ્ધરાજ ઝોલ્ડ,
સરગાસણ ચોકડી પાસે, ગાંધીનગર
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નિયામક આયુષની કચેરી
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બ્લૉક નંબર-૧/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

વૈદ્ય ભાવના ટી. પટેલ
નિયામક

વૈદ્ય ભાવના ટી. પટેલ
નાયબ નિયામક (આયુર્વેદ)
નાયબ નિયામક (હોમિયોપેથી)
વૈદ્ય ચેતના એન. જાની
વનૌષધિ અધીક્ષક

વૈદ્ય હેમંત એમ. જોષી
મદદનીશ નિયામક
વૈદ્ય ફાલ્ગુન પી. પટેલ
નાયબ નિયામક (તાલીમ)
વૈદ્ય કે. એમ. દેસાઇ
વહીવટી અધિકારી
વૈદ્ય અમીત એસ. પટેલ
સ્ટેટ લાયઝન ઓફિસર
વૈદ્ય ભાવેશ એચ. પટેલ
મેડિકલ ઓફિસર
(તાલીમ અને રીસર્ચ)

ટેલિ નં.
કચેરી
૫૩૭૮૫
૫૩૭૯૭

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ પ્લોટ નં. ૧૨૯૯/૨,
સેક્ટર-૭/ડી, ગાંધીનગર

dir-ayush@gujarat.gov.in

૫૩૭૮૫

૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ પ્લોટ નં. ૧૨૯૯/૨,
સેક્ટર-૭/ડી,
ગાંધીનગર

ddhomeo-ayush@gujarat.gov.in

૫૪૭૯૬

૭૦૪૩૨૫૪૬૪૬ ૫૨૨/૪, ગ-ટાઈપ,
સરકારી ક્વાર્ટર્સ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
gah22gnr@gmail.com

૫૩૭૮૭

૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯ ૪/એ, ધરણીધર સોસાયટી,
વાસણા, અમદાવાદ
dao-ahmedabad@gmail.com
૫૩૭૮૬

૯૪૨૬૪૦૪૦૦૪ ૨૦૩/એ, વિશ્વા રેસીડેન્સી,
મેમનગર, અમદાવાદ
ddayushtraining@gmail.com
૫૩૭૮૮

૯૯૯૮૯૪૦૯૧૬ પ્લોટ નં. ૬૫/૫, ઘ-ટાઈપ
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર
adoayush@gmail.com

૯૪૨૭૮૦૦૫૭૨ પ્લોટ નં. ૧૫૪૧/૨,
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગર
vdamitpatel@gmail.com
-

૯૯૯૮૭૨૧૭૯૬ પ્લોટ નં. - ૬૯૩/૨,
પંચવટી પાર્ક, સેક્ટર- ૨૩,
ગાંધીનગર

-

vdbhavesh5278@gmail.com

કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના, ગુજરાત

નિયામક, તબીબી સેવાઓની કચેરી, ત્રીજો માળ, પંચદીપ ભવન, ઈન્કમ ટેક્સ સર્કલ,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

ર્ડા. સમીર શાહ
નિયામક

ર્ડા. વિદુલા મુકેશ બાવિશી
નાયબ નિયામક

૨૭૫૪૦૯૯૦
૨૭૫૪૧૮૬૬

૨૬૬૪૦૫૧૦ ૪/બી, લક્ષ્મીપાર્ક સોસાયટી, લક્ષ્મીવર્ધક
૯૯૭૮૪૦૭૨૯૦ જૈન મંદિરની નજીક, શાંતીવન બસ

kvy-ahd@gujarat.gov.in

૨૭૫૪૦૯૩૯
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સ્ટેશન નજીક, નારાયણનગર રોડ,
પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

૨૭૪૮૫૩૧૧ ૭૦, નિકિતાપાર્ક, એચ. બી.
૯૮૯૮૬૩૦૩૦૩ કાપડિયા સ્કૂલની સામે, મેમનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. રાજશ્રી આર. અગ્રવાલ
નાયબ નિયામક

ટેલિ નં.
કચેરી
૨૭૫૪૦૯૩૯

ર્ડા. કલ્પેશ પરીખ
વીમા તબીબી અધિકારી

૨૭૫૪૦૯૯૦

શ્રી વી. જી. પટેલ
વહીવટી અધિકારી

૨૭૫૪૧૮૬૬

કુ. બી. એમ. તબીયાર
હિસાબી અધિકારી

૨૭૫૪૧૧૨૬

શ્રી પ્રભાવ જોષી, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

િનવાસસ્થાન/
િનવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૯૯૦૨૯૦૫૧૮ ૯૫, જીવનદીપ રો હાઉસ,
સ્વપ્ન ફલેટ્સની સામે, થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૨૭૬૪૨૯૦૫ ૨/એ, રોનક પાર્ક સોસાયટી,
૯૮૭૯૫૪૫૫૯૦ કૃષ્ણનગરની નજીક, નવા વાડજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
૯૮૭૯૧૩૪૬૩૫ એચ/૧૫, સવિતા પાર્ક,
લોટસ હાઈસ્કૂલ સામે, ઈસનપુર,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩

૯૮૯૮૪૪૮૯૦૯ ડી-૧૨૫, અંકુર ટેનામેન્ટ,
ન્યુ ઈન્ડિયા કૉલોની, નવા નરોડા,
અમદાવાદ ૩૮૨૩૫૦

ગુજરાત મેડિકલ સર્વિસીસ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ

ર્ડા. આર. એમ. મહેતા
જનરલ મેનેજર
(એફ.એચ.આર)
ર્ડા. નિલમ પટેલ
જનરલ મેનેજર
(એલ.પી.ક્યુ.સી)
ર્ડા. દિનકર રાવલ
જનરલ મેનેજર (ઈડીએસ)

૫૦૭૬૭ (પી.એ)

-

-

md-gmscl@gujarat.gov.in

૫૦૭૬૬

૯૦૯૯૯૬૪૫૬૧ ઈ-૧૨૦, સુમધુર એપાર્ટમેન્ટ,
આઝાદ સોસાયટી પાછળ, આંબાવાડી,
અમદાવાદ

gm-Ipqc-gmscl@gujarat.gov.in

૫૦૭૭૦

૯૦૯૯૦૬૪૦૦૯ ૪૪૧, ગાયત્રી સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

gm-Ipqc-gmscl@gmail.in

૫૭૬૯૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૦૫ બી-૪૦૪, લાઇફ સ્ટાઇલ,
બી/એચ, બીઝનેશ પાર્ક, પી.ડી.પી.યુ.
રોડ, રાયસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૫/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૨૮૬૨૨૯૧ ૨૧, સીનિયર ઓફિસર્સ કૉલોની,
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧ ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩

secimd@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. સી. શાહ
અગ્ર મુખ્ય સચિવ (ઉ.ખા.)ના અગ્ર રહસ્ય
સચિવ
શ્રીમતી મમતા વર્મા, IAS
સચિવ (પ્રવાસન)

૫૦૭૦૩

શ્રી આઇ. એ. બાબુડી
સચિવ (પ્રવાસન)ના રહસ્ય સચિવ

૯૪૨૬૭૫૯૨૮૦

ps2secimd@gujarat.gov.in

૫૧૮૬૨,
૯૯૭૮૪૦૭૩૦૧

બંગલા નં. ક/૨, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

૫૦૭૦૮

૯૬૮૭૬૩૦૩૩૪

શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS
સચિવ (કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ)

૫૭૩૮૮
૫૭૩૮૯

૨૯૭૯૪૨૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮

બ્લૉક નં. ૧૩૧/૪, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર નં. ૨૧, ગાંધીનગર

સુશ્રી અર્ચના પંડ્યા
સચિવ (કુટિર ઉદ્યોગ)ના અંગત સચિવ

૫૭૩૮૮

શ્રી બી. એસ. મહેતા
સંયુક્ત સચિવ (પ્રોત્સાહન)

૫૦૭૩૨

શ્રીમતી કે. આર. ઓઝા
સંયુક્ત સચિવ (બજેટ)

૫૦૭૨૧

સુશ્રી શ્રેયા એસ. નાયર
અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર
શ્રી એમ. ડી. શાહ
નાયબ સચિવ (ઉદ્યોગ)

સુશ્રી ભાવિતા રાઠોડ
નાયબ સચિવ (કુટિર ઉદ્યોગ)
શ્રી એન. એસ. પટેલ
રહસ્ય સચિવ

૫૦૭૦૮

પ્લોટ નં. ૧૨૦૮/૨
સેક્ટર-૩/એ, ગાંધીનગર

sectourism@gujarat.gov.in

seccri@gujarat.gov.in

૯૯૦૪૧૯૯૧૧૮

ps2seccri@gujarat.gov.in

૩૩૧૧૬,
૯૪૨૭૬૧૬૬૮૬

js-inc-imd@gujarat.gov.in

૯૭૨૭૭૭૨૦૧૮

ds-bud-imd@gujarat.gov.in

૫૭૮૦૧

૯૭૨૭૯૩૬૭૩૪

nairshreya.imd@gmail.com

૫૫૫૪૪
૫૬૪૬૬

૯૯૭૮૦૬૩૦૨

૫૦૭૨૧

૯૮૯૮૧૫૩૭૮૫

ds-ind-imd@gujarat.gov.in

ds-cottage-imd@gujarat.gov.in

૫૬૪૬૬

૯૭૧૨૭૩૩૮૨૪

nsp5329@gmail.com
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બંગલા નં. સી-૭૯, સેન્ટોસા ગ્રીનલેન્ડ,
એસ.પી. રીંગ રોડ, ભાડજ સર્કલ પાસે,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૨૮/૨, અંબિકા ચોક પાસે,
સેક્ટર નં. ૩-/બી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૬૮/૨, પંચવટી પાર્ક,
સેક્ટર નં. ૨૩, ગાંધીનગર

૨૪, સુંદરવન બંગ્લોઝ, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
૭૨૬/૧, સેક્ટર-૧૩-એ,
ગાંધીનગર
૨૮૭/૩, ગ-૧, ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
બી/૧, સિધ્ધિ વિનાયક પાર્ક, દક્ષિણી
સોસાયટી, મણિનગર, અમદાવાદ
૧૬૭/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

સુશ્રી કે. એચ. પાઠક
નાયબ સચિવ (ખાણ-ખનિજ, સેવા,
સી.જી.એમ.)
સુશ્રી જે. વી. દેસાઈ
નાયબ સચિવ (મહેકમ/સંકલન)
શ્રીમતી કે. એચ. પંડ્યા
અંગત મદદનીશ
શ્રી અજય કે. પટેલ
નાયબ સચિવ (પ્રવાસન)

શ્રી ખુશાલભાઇ એસ. પનારા
અંગત મદદનીશ
શ્રી બી. કે. ભોઇ
ઉપસચિવ (લઘુ ઉદ્યોગ, ટેક્સટાઈલ, રોકડ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી કમલેશ વી. મકવાણા
ઉપસચિવ (પ્રોત્સાહન) (ઈ.ચા.)
શ્રી એન. એન. ચાવડા
ઉપસચિવ (બજેટ)

શ્રી એન. જે. વાઘેલા
ઉપસચિવ(પ્રવાસન)
શ્રી રૂપેશ રાણા
ઉપસચિવ (મહેકમ, રજિસ્ટ્રી, કો.સેલ) (ઈ.ચા.)
શ્રી આઇ. એસ. શેખ
ઉપસચિવ (ખાણ અને ખનીજ)
શ્રી આઇ. એસ. શેખ
ઉપસચિવ (સેવા) (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. કે. ભોઇ
ઉપસચિવ (સંકલન)
શ્રી કમલેશ વી. મકવાણા
ઉપસચિવ (ઉદ્યોગ)
સુશ્રી લીના ડી. કાટદરે
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૦૦૯ બ્લૉક નં. ૬૮૫/૨, જી-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૭૧૩
૫૦૭૧૪

ds-mines-imd@gujarat.gov.in

૫૦૭૧૫
૫૦૭૧૬

૯૯૭૮૪૦૬૯૫૩

૫૦૭૧૬

૯૪૨૬૩૨૫૪૧૦

૫૪૫૧૧,
૫૭૮૦૨

૯૮૨૪૮૮૫૯૯૯

૫૪૫૧૧

૯૫૮૬૧૧૨૯૨૪

૫૦૭૨૯

૯૯૦૯૪૬૮૧૬૧

ds-estt-imd@gujarat.gov.in

ds-tourism-imd@gujarat.gov.in

us-textile-imd@gujarat.gov.in

૫૭૮૦૫

૯૯૭૯૯૭૨૦૩૬

us-inc-imd@gujarat.gov.in

૫૦૮૮૫

૯૪૨૮૪૧૭૦૮૫

us-ci-imd@gujarat.gov.in

૫૦૭૨૬

૯૮૯૮૩૭૨૧૭૬

us-tour-imd@gujarat.gov.in

૫૦૭૫૬

૬૩૫૭૧૪૯૮૦૦

us-estt-imd@gujarat.gov.in

૫૮૧૩૯

૯૮૨૫૪૬૭૫૪૫

us-mines-imd@gujarat.gov.in

૫૮૧૩૯

૯૮૨૫૪૬૭૫૪૫

us-serv-imd@gujarat.gov.in

૫૦૭૨૯

૯૯૦૯૪૬૮૧૬૧

૫૭૮૦૫

૯૯૭૯૯૭૨૦૩૬

us-co-ordination-imd@gujarat.gov.in
us-ind-imd@gujarat.go`v.in

-

પ્લોટ નં. ૮૩૨/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૫૧/૨, સેક્ટર નં. ૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૦૧/૨, સેક્ટર-૪/ડી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૩૦/૪, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

૨૩૧/૨, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર
‘અંબિકા નિવાસ’ પ્લોટ નં. ૩૫૪/૧,
શ્રેયસ સોસાયટી, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
૭૬૭/૧, સેક્ટર-૪-સી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૧૨/૨,
સેક્ટર-૬/બી, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૪૬૪/૧, સેક્ટર-૪-બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૫૦/૧, સેક્ટર-૪-બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૫૦/૧, સેક્ટર-૪-બી,
ગાંધીનગર

૨૩૧/૨, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર
‘અંબિકા નિવાસ’ પ્લોટ નં. ૩૫૪/૧,
શ્રેયસ સોસાયટી, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

૯૪૨૬૫૨૯૪૪૦ પ્લોટ નં. ૧૬૪૪/૨,
સેક્ટર નં. ૨/ડી, ગાંધીનગર
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ડ (મહેકમ)

શાખા નું નામ

ગ (જીઆઈડીસી)
ચ (મીઠા ઉદ્યોગ)

આઈ (પ્રોત્સાહન)

આઇ-૧ (એસઆરઆઈ)
પી (જીઆઈઆઈસી)
જ (સંકલન)

ડી-૧ (મહેકમ, ઉદ્યોગ કમિશનર)
બ (બજેટ)

છ (ખાણ નીતિ)

છ-૧ (ખાણ નીતિ, જીએમડીસી)
અપીલ (ખાણ ખનિજ)

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારી નું નામ

શ્રી રુપેશ રાણા

શ્રી રત્નેશ શાહ

શ્રી સાગર પણસારા
સુશ્રી પલક મડીયા
શ્રી કૃણાલ ગઢવી

શ્રી કૃણાલ ગઢવી (ઈ.ચા.)
શ્રી જીગર ઠક્કર (ઈ.ચા.)
શ્રી મૌલિક પટેલ
શ્રી ભવ્ય મહેતા

શ્રી પ્રસુન આર. પટેલ
શ્રી જિગ્નેશ અમીન
શ્રી મહેન્દ્ર ચાવડા

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ફોન નં.
૫૦૭૩૯
૫૦૭૪૨
૫૦૭૩૬
૫૦૭૪૩
૫૮૨૫૦
૫૦૭૪૮
૫૦૭૪૪
૫૦૭૪૦
૫૦૭૩૫
૫૦૭૩૭
૫૦૭૨૫
૫૫૮૬૩

ડી-૩ (મહેકમ, ભૂસ્તર વિજ્ઞાન અને
ખનિજ કમિશનરશ્રીની કચેરી)

શ્રી નિતીન પરમાર

૫૦૭૩૪

ખ (કુટિર ઉદ્યોગ)

સુશ્રી મિત્તલ બારીયા (ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. એ. પટેલ

૫૦૭૪૫

સુશ્રી મિત્તલ બારીયા

૫૪૭૭૫

શ્રી રત્નેશ શાહ (ઈ.ચા.)

૫૦૭૪૧

સ (પ્રવાસન)

શ્રી ટી. ટી. પ્રજાપતિ

૫૪૭૬૯

નાણા

શ્રી મહેશ ભટ્ટ

૫૪૬૧૬

ખ-૧ (ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ)

ડી-૨ (મહેકમ, કમિશનરશ્રી કુટિર અને
ગ્રામોદ્યોગની કચેરી)
ય (યાત્રાધામ)
રોકડ

રજિસ્ટ્રી
સ્ટોર

કોમ્પ્યુટર સેલ

સુશ્રી ઉર્વશી ચાવડા

શ્રી રાજેશ એન. મોદી

શ્રી એન. ડી. શુક્લ (ચાર્જ)
શ્રી પી. આર. જાની

શ્રી એન. એમ. ઈવાન્સ
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૫૦૦૮૩
૫૦૭૫૩
૫૦૭૦૦
૫૦૭૫૫
૫૧૧૪૫
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧/૨, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૫૨૪
૫૨૫૨૬
૫૨૫૨૧

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦

શ્રી જી. એમ. ટાંક
ઉદ્યોગ કમિશનરના અગ્ર રહસ્ય સચિવ

૫૨૫૨૪

૯૪૨૯૦૨૩૭૩૩ પ્લોટ નં. ૧૭૨૭/૧,
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

શ્રી એચ. બી. પંડ્યા
ઉદ્યોગ અધિકારી
શ્રીમતી નિલમરાની, IFS
અધિક ઉદ્યોગ કમિશનર (સ.ખ)

૫૨૫૨૬

૯૪૨૭૦૩૩૦૫૨ પ્લોટ નં. ૧૫૬૩/૨, સેક્ટર-૫/સી,
ગાંધીનગર
૭૫૬૭૭૬૬૪૬૬ બંગલા નં. ૩૭, કલેક્ટર બંગ્લોઝ,
સેક્ટર-૨૯, શોપીંગ સેન્ટરની બાજુમાં,
ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. રાહુલ ગુપ્તા, IAS
ઉદ્યોગ કમિશનર

શ્રી અશ્વિન જે. પનારા
અધિક ઉદ્યોગ કમિશનર (સ.ખ.)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી રંજીથકુમાર જે., IAS
કમિશનર (MSME)
શ્રીમતી નિલમરાની, IFS
અધિક ઉદ્યોગ કમિશનર (વિકાસ)
શ્રી એચ. ડી. શ્રીમાળી
અધિક ઉદ્યોગ કમિશનર (વિસ્તરણ)
શ્રી અમિત પી. ધારવા
તાંત્રિક સલાહકાર (રસાયણ)

શ્રી એ. એમ. પંચાલ
સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (ઇન્ફ્રા.)
શ્રી જી. આઇ. દેસાઇ
સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (સ.ખ.)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

“કૃષ્ણાલય” ૬, રેખા પાર્ક સોસાયટી,
નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩

comind@gujarat.gov.in

૫૨૫૩૪

icaicsp@gujarat.gov.in

૫૨૫૩૪

૯૯૯૮૯૩૧૯૨૯ ૮૬, ગીરીરાજ સોસાયટી, વિભાગ-૨,
ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ

૫૨૫૩૨
૫૮૩૭૨

૯૯૭૮૪૪૬૯૭૧ ૨૨૯/એ, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

comm-msme@gujarat.gov.in

૫૨૫૩૪

૭૫૬૭૭૬૬૪૬૬ બંગલા નં. ૩૭, કલેક્ટર બંગ્લોઝ,
સેક્ટર-૨૯, શોપીંગ સેન્ટરની બાજુમાં,
icaicd@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૨૫૩૪
૨૬૧૬૭(નિ.) પ્લોટ નં. ૨૩૪/૧, સેક્ટર-૩/બી,
૯૮૨૫૪૩૫૩૮૫ ગાંધીનગર
icaicd@gujarat.gov.in

૫૨૫૮૫

૭૬૦૦૦૨૬૪૯૪ સી-૬૨, સુર્યમ હોપ ટાઉન, સત્યમેવ
હોસ્પિટલની પાછળ, ચાંદખેડા,
tac-icim-gnr@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
૫૨૬૫૪
૫૨૬૮૩

૯૨૬૫૮૪૩૪૯૫ એ-૪૦૩, ગણેશ સોપાન, ગણેશ
હોમ્સની બાજુમાં, ચેનપુર રોડ,
ન્યુ. રાણીપ, અમદાવાદ
icjciinfra@gujarat.gov.in
૫૨૫૯૭
૯૮૭૯૧૧૦૦૯૦ સી/૭૧, સેન્ટોસાગ્રીનલેન્ડ, એસ.પી.
૫૨૬૮૩
રીંગ રોડ, અમદાવાદ
icjcisp@gujarat.gov.in
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. આર. પરમાર
સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર
(મહેકમ-વહીવટ)

શ્રી એસ. એસ. ભારદ્વાજ
સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (MSME-D)

શ્રી ડી. આર. પરમાર
સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (સોલ્ટ-ટેક્ષ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૬૮૬
૫૨૬૮૩

icjciesta@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૯૬૧૮૪૦ એ-૯૬, સન બ્રીઝ ટાવર, સુભાષ ચોક,
ગુરુકુલ રોડ, અમદાવાદ

icjcimsme@gujarat.gov.in

૫૨૫૩૬
૫૨૫૮૬

૯૭૨૪૧૭૧૧૯૨, બ્લૉક નં. ૬૮૧/૨, ગ-૧ ટાઈપ,
૭૦૯૬૯૫૮૫૬૬ સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

icdcisalt@gujarat.gov.in

૫૨૫૯૪
૫૨૬૮૩

શ્રી એમ. એ. પટેલ
નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર (સોલ્ટ-ટેક્ષ)

૫૨૬૮૬

શ્રી આર. એમ. વસાવા
સંયુક્ત નિયામક (હિસાબ)

૫૨૫૫૧
૫૨૬૮૩

શ્રી આર. આઈ. ચાવડા
નોડલ ઓફિસર (EODB)

૪૦૮૮૯
૫૨૬૮૩

શ્રી ડી. એમ.જાડેજા
નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર (MSME-INC)

૫૨૬૪૨
૫૨૬૮૩

શ્રી કૌશલ રાવલ
નાયબ નિયામક (આંકડા)

૫૨૬૯૪

શ્રી એચ. જે. જાડેજા
મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર (MSME-INC)

૫૨૬૪૪

શ્રી જી. પી. ઝાલા
સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (આઈ. એમ.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૨૪૧૭૧૧૯૨, બ્લૉક નં. ૬૮૧/૨, ગ-૧ ટાઈપ,
૭૦૯૬૯૫૮૫૬૬ સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

૫૨૫૭૯

શ્રી એસ. બી. પારેજીયા
નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર (સંકલન) (ઈ.ચા.)

શ્રી ડી. બી. તબિયાર
મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

૯૫૭૪૯૮૩૭૭

૨૦૨-દેવનંદન સમીટ, સરગાસણ,
ગાંધીનગર

icdciinc@gujarat.gov.in

૯૪૨૬૫૩૫૫૬૫ બી-૨૦૩, અક્ષર પેરેડાઇસ, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
૮૪૬૯૮૯૯૨૧૧ ૨૮૪/૬, સેક્ટર-૯, ગવર્નમેન્ટ ક્વાર્ટર્સ

icjdacct@gujarat.gov.in

૯૩૨૭૦૦૦૪૮૬ બી-૪૪, મનોકામના સોસાયટી,
મુખીનીવાડી, ઇસનપુર,
અમદાવાદ
icdcicord@gujarat.gov.in

૯૬૦૧૬૦૪૯૮૯ બી/૧૦૨, સ્નેહકુંજ એન્કલેવ, શિવાલય
પરીસર પાછળ, કુડાસણ, ગાંધીનગર

icacimsme@gujarat.gov.in

૯૦૯૯૯૭૬૩૮૦ ડી-૧૦૩, સત્યમેવ રીવેરા,
ધોળેશ્વર મહાદેવ પાસે,
ગીફ્ટ સિટી રોડ, રાંદેસણ,
icddstat@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

૯૪૨૮૨૨૬૬૬૦ ૨૮, સર્વોદય હાઉસિંગ કો.ઓ.સો.લિ.
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

૫૨૬૨૮
૫૨૬૮૩

૯૮૨૪૨૮૧૧૨૧ પ્લોટ નં. ૧૫૨/૨, સેક્ટર-૩-ન્યુ.,
ગાંધીનગર

icaciadmn@gujarat.gov.in

-

૯૯૦૯૫૭૮૬૮૧ પ્લોટ નં. ૬૬૫, સેક્ટર-૨૬/બી,
ગાંધીનગર

icjciim@gujarat.gov.in
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. એન. દવે
મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર (સોલ્ટ)

શ્રી એસ. બી. ભાટિયા
મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર (ઇન્ફ્રા.)
શ્રી એમ. એન. મકવાણા
મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર (સ.ખ.)
શ્રી એસ. બી. પારેજીયા
મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર
(આઇ.એમ)
શ્રી કે. વી. સોલંકી
ઉદ્યોગ અધિકારી (આઇ.એમ.)
શ્રી આર. જે. શેલત
ઉદ્યોગ અધિકારી (સોલ્ટ-ટેક્ષ્ટાઇલ)
શ્રીમતી નિશીતા સોદાગર
ઉદ્યોગ અધિકારી (મહેકમ)
શ્રી સી. આર. જયસ્વાલ
ઉદ્યોગ અધિકારી (ઇન્ફ્રા.)
શ્રી એમ. એસ. ભાટિયા
ઉદ્યોગ અધિકારી (લાર્જ-પ્રોત્સાહન)
શ્રી એલ. એસ. જાજુ
ઉદ્યોગ અધિકારી (MSME-INC)
કુ. કે. આર. પટેલ
ઉદ્યોગ અધિકારી (હિસાબ)

કુ. કે. આર. પટેલ
ઉદ્યોગ અધિકારી (વહીવટ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૧૧૪૧૮૩ ૧૬, આરોહી વિહાર,
બોપલ-૪૪૪ની પાછળ,
સાઉથ બોપલ,
icacisalt@gujarat.gov.in
એસ.પી.રીંગ રોડ,
અમદાવાદ
૯૪૨૬૨૨૭૮૮૯ ડી-૧૦૪, સુયશ સ્ટેટસ,
ઉર્જાનગર-૧ સામે, રાંદેસણ રોડ,
ગાંધીનગર

૫૨૫૫૦

૯૯૯૮૩૧૮૫૭૯ એફ/૧, સુજાતા ફ્લેટસ,
શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૪
icacisp@gujarat.gov.in

૫૨૬૭૭
૫૨૬૮૩

૯૫૭૪૯૮૩૭૭

icaciim@gujarat.gov.in

૫૨૬૮૯

૨૦૨-દેવનંદન સમીટ,
સરગાસણ,
ગાંધીનગર

૯૪૨૭૦૧૩૮૭૦ બ્લૉક નં. ૧૧૩૯/૨
સેક્ટર-૨-ડી, ગાંધીનગર
icioim@gujarat.gov.in

૫૨૫૮૦
૫૨૬૮૩

૯૮૧૯૨૧૯૫૯૪ ૧૨, પ્રતિમાનગર સોસાયટી,
દક્ષિણી સોસાયટી બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
મણિનગર, અમદાવાદ
icioisalt@gujarat.gov.in
૫૨૫૪૭
૯૭૧૪૦૯૩૯૩૩ ૫૩, પ્રગતિપાર્ક સોસાયટી-૧,
ધ્રુવ હાઈસ્કૂલ પાસે,
મણિનગર પૂર્વ,
icioesta@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
૫૨૫૮૬
૯૮૨૫૨૬૪૨૧૮ ડી-૪૦૩, સાનિધ્ય-૨, ન્યુ ચાંદખેડા,
સત્યમેવ હોસ્પિટલ પાછળ,
icioinfra@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૫૨૫૮૪
૯૯૨૫૮૩૮૬૮૨ ડી-૧૦૪, સુયશ સ્ટેટસ,
ઉર્જાનગર-૧ સામે, રાંદેસણ રોડ,
iciolarg@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૨૫૮૮
૮૧૬૦૮૧૧૭૦૪ એફ-૪૦૧, આર્ય વિલા સોસાયટી,
આનંદનગર પાર્ટીપ્લોટ પાસે,
iciomsme@gujarat.gov.in
ન્યુ રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦
૫૨૫૧૮
૮૮૪૯૯૫૭૪૫૯ ૬૦૪-બ્લૉક નં. ૭, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર
icioacct@gujarat.gov.in
૫૨૬૮૧
૫૨૬૮૩

૮૮૪૯૯૫૭૪૫૯ ૬૦૪-બ્લૉક નં. ૭, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર

icioadmn@gujarat.gov.in
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મહેકમ

શાખા

સેક્શન અધિકારીનું નામ

ટેલિફોન નંબર

-

૫૨૬૮૧

-

વહીવટ

હિસાબી

૫૨૬૩૨

-

સી.એસ.પી.ઓ.

૫૨૬૬૫

-

રજિસ્ટ્રી

સોલ્ટ ટેક્ષ્ટાઇલ

-

સંકલન

-

આઇ.એમ.

૫૨૫૭૫
૫૨૫૭૩
૫૨૬૮૪

-

આંકડા

૫૨૬૧૯
૫૨૬૧૮

-

એમએસએમઈ- પ્રોત્સાહન

૫૨૫૭૨

-

લાર્જ-પ્રોત્સાહન

૫૨૬૫૯

-

ઇન્ફ્રા

E.O.D.B. Cell

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

૫૨૫૯૩

-

૫૨૬૨૯

-

ભૂસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનિજ કમિશનર કચેરી

૪૦૮૮૯

બ્લૉક નંબર-૧,૨/૭, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અરૂણકુમાર સોલંકી, IAS
કમિશનર
શ્રી સંજય કે. શાહ

PA to Commissioner

શ્રી વિનોદ કે. જહોન
PA to Commissioner

શ્રી ડી. એમ. સોલંકી
અધિક નિયામક (વિકાસ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૧૫૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૪૩૮૧૯ પ્લોટ નં. ૧૦૪/૧, ઇન્દ્રોડા પાર્ક સામે,
સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

commissioner-cgm@gujarat.gov.in

૫૪૧૫૧

૯૯૭૮૪૦૨૦૨૨ પ્લોટ નં. ૫૧૬/૧, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર

pg2cgm@gujarat.gov.in

૫૪૧૫૧

-

pg2cgm@gujarat.gov.in

૬૧/૮૧, સેક્ટર-૨૧,
ગાંધીનગર

૫૩૯૫૫

૯૯૭૮૪૦૭૦૮૩ સી/૧૦૨, કલા રેસીડેન્સી, રેડિયો
મિરચી ટાવર પાસે,
શ્યામલ ચાર રસ્તા પાછળ,
ad-devp-cgm@gujarat.gov.in
સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એમ. સોલંકી
અધિક નિયામક (એફ.એસ.)
(ઇ.ચા.)

શ્રી એમ. આર. વાળા
ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, નાયબ નિયામક(વ)
શ્રી સુમિત પી. ચૌહાણ
ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી આર. બી. ધ્રુવ
ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી બી. એમ. જાદવ
હિસાબી અધિકારી

શ્રી એમ. ડી. વ્યાસ
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી

શ્રી મન ડી. ચૌધરી
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી (ઇ.ચા.)
શ્રી ઘનશ્યામ આરેઠિયા
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી આર્જવ શુકલ
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી પર્ણવી પ્રજાપતિ
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી પ્રતિક શાહ
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી ચંદ્રેશ પરમાર
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી
શ્રી અલખ પ્રેમલાણી
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૯૫૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૦૮૩ સી/૧૦૨, કલા રેસીડેન્સી, રેડિયો
મિરચી ટાવર પાસે,
શ્યામલ ચાર રસ્તા પાછળ,
ad-fs-cgm@gujarat.gov.in;
સેટેલાઇટ,
ad-tech-cgm@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
૯૭૨૭૭૦૬૩૮૩ મુ.પો.કંકાસા, તા.માંગરોળ, જી.જુનાગઢ
dydir-admin-gm@gujarat.gov.in
geo-auction-cgm@gujarat.gov.in

-

૯૯૦૯૦૩૯૬૬૨ ડી-૧૦૩, શ્રી રંગ એસોસીએટ,
ગીફટ સિટી રોડ, રાંદેસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧
geologist-ahd@gujarat.gov.in
-

૯૮૭૯૫૬૦૭૯૦ ૫૧, એચ.આઇ.જી.ગુ.હા.બોર્ડ, સેક્ટર૩૦, ગાંધીનગર

૫૩૯૫૪

૯૭૨૭૭૦૬૩૬૬ બ્લૉક નં.૬૪/૨,ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

acc-gnm@gujarat.gov.in

-

૯૯૭૯૩૬૩૭૦૩ બી-૪/૫૦૧, સહજાનંદ સિટી, કુડાસણ,
ગાંધીનગર -૩૮૨૪૨૧

ag_lease1_cgm@guajrat.gov.in

-

૯૯૧૩૧૧૪૪૭૭ બી/૨૫૫, તુલસી બંગ્લોઝ, સાંઇ
ક્રિષ્ણા હોસ્પિટલ, રાધનપુર રોડ,
geologist-meh@gujarat.gov.in
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨
૯૦૯૯૭૭૬૦૪૦ ૨૧, શ્રીજી, મેઘધનુષ્ય-૨
સોસાયટી, ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ,
ag_lease5_cgm@guajrat.gov.in
રાંદેસણ-ગાંધીનગર
૯૯૭૯૪૪૫૩૬૦ ૨૨૬/૫, આસોપાલવ ફલેટ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
arjav.ar@gmail.com
-

૬૦૦૦૨૮૮૬૯

પ્લોટ નં. ૯૦૬/૧,સેક્ટર ૪-ડી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬
૮૮૬૬૨૫૫૮૭૮ એચ/૨, ચંદ્ર એપાર્ટમેન્ટ, ચંદ્રનગર,
પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

-

asstgeo-fs-cgm@gujarat.gov.in

-

૮૮૬૬૫૫૬૫૪૮ સેક્ટર-૬-ડી, બ્લૉક નં. ૪૫૮/૧,
ગાંધીનગર
asstgeo-fs-cgm@gujarat.gov.in
-

૯૭૨૨૧૭૦૩૨૦ ૧૦૩, કલરવ સોસાયટી, જવાનપુરા,
ઇડર, જિ.સાબરકાંઠા
asstgeo-fs-cgm@gujarat.gov.in
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

કમિશનરશ્રી કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
બ્લૉક નંબર-૭/૧, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS
કમિશનર અને સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૯૪૭૭
૫૯૪૭૮
૫૯૪૭૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૯૭૯૪૨૬૬ બંગલા નં. સી-૭૯, સેન્ટોસા ગ્રીનલેન્ડ,
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮ એસ.પી. રીંગ રોડ, ભાડજ સર્કલ પાસે,
અમદાવાદ

seccri@gujarat.gov.in
comcri@gujarat.gov.in

શ્રીમતી જે. આર. ઠકકર
અંગત મદદનીશ

૫૯૪૭૭
૫૯૪૭૮

૨૬૭૪૮૦૦૧

શ્રી એચ. બી. પટેલ
સંયુકત નિયામક (ટેક્ષટાઇલ)

૫૯૪૮૩

૯૮૨૪૨૫૮૭૦૭

શ્રી એચ. બી. પટેલ
અધિક નિયામક (ઈ.ચા.)

૫૯૪૮૨

૯૮૨૪૨૫૮૭૦૭ ૨૫૭/૧ ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર નં. ૧૯,
ગાંધીનગર

jdtxtcci@gujarat.gov.in

શ્રી કે. એસ. ટેલર
સંયુક્ત નિયામક (વહીવટ)

૫૯૪૮૦
૫૯૪૮૧

શ્રી રાજેશ આર. યાદવ
પ્રોજેકટ મેનેજર (વહીવટ)

૫૯૪૯૯

શ્રી રાજેશ આર. યાદવ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૫૯૪૯૯

શ્રી જે. એચ. રાવલ
નાયબ નિયામક (વહીવટ)

૫૯૫૭૩

શ્રી એમ. જે. મહેતા
નાયબ નિયામક (બેંકેબલ)

૫૯૫૯૦

શ્રી રાજેશ આર. યાદવ
નાયબ નિયામક (તાલીમ)

૫૯૫૯૦

યુ/૬૪, સેટેલાઇટ કોમ્પ્લેક્ષ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

૯૪૦૯૪૬૦૦૨૭

jdadmcci@gujarat.gov.in

૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦

aocci@gujarat.gov.in

૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦

aocci@gujarat.gov.in

૯૯૭૯૮૭૨૭૭૫

ddhcfcci@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૩૫૮૬૨૪

ddbnkcci@gujarat.gov.in

૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦

ddtrgcci@gujarat.gov.in
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૨૫૭/૧, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર નં. ૧૯,
ગાંધીનગર
૬૮૮/૩ જી-૧ ટાઈપ
સેક્ટર નં. ૮,
ગાંધીનગર

સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેન્સી,
સ્વાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે,
ગાંધીનગર
સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેન્સી,
સ્વાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે,
ગાંધીનગર
૪-સુર્વણ નગર સોસાયટી
મેમનગર
અમદાવાદ

જીએફ-૧, રત્નજયોત એપાર્ટમેન્ટ,
નવા વિકાસ ગૃહરોડ, પાલડી,
અમદાવાદ
સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેન્સી,
સ્વાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૯૪૯૧

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જે. એચ. રાવલ
નાયબ નિયામક (એન્ફોર્સમેન્ટ)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૯૮૭૨૭૭૫ ૪-સુર્વણ નગર સોસાયટી
મેમનગર, અમદાવાદ

ddenfocci@gujarat.gov.in

શ્રી જે. એલ. પટેલ
નાયબ નિયામક (પેકેજ)

૫૯૫૮૩

૯૯૨૪૧૬૯૩૭૯

ddhcfcci@gujarat.gov.in

શ્રી રાજેશ આર. યાદવ
નાયબ નિયામક (પ્લાન)

૫૯૫૭૩

શ્રી વાય. એન. પરમાર
મદદનીશ નિયામક (બેંકેબલ)

૫૯૫૯૪

૯૯૧૩૦૦૨૩૦૦

ddplncci@gujarat.gov.in

૯૯૦૪૫૨૭૮૭૩

adbnkcci@gujarat.gov.in

શ્રી એ. કે. મહેતા
મદદનીશ નિયામક (વહીવટ/પ્લાન)
(ઈ.ચા.)

૫૯૪૮૪

શ્રી એચ. બી. પંડ્યા
મદદનીશ નિયામક (હાથશાળ)

૫૯૫૭૫

૯૮૭૯૭૯૯૯૬૭

adplncci@gujarat.gov.in

૯૪૨૯૫૧૭૭૬૦

adhndcci@gujarat.gov.in

શ્રી આર. પી. સુતરીયા
નાયબ વિકાસ અધિકારી

૫૯૪૯૧

શ્રી આર. આઇ. જાબું
મદદનીશ નિયામક (પેકેજ)

૫૯૪૮૨

૯૮૨૫૨૮૨૬૦૭

adgencci@gujarat.gov.in

૯૭૨૫૨૦૧૦૪૩

adhcfcci@gujarat.gov.in

ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિ.,

શ્રી જેનુ દેવન, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

પ્લોટ નં. ૧૨૯૩/૧, સેક્ટર-૩/બી,
ગાંધીનગર
સી/૫૦૨, રાધે રેસીડેન્સી,
સ્વાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧ની પાસે,
ગાંધીનગર
મુ.પો. કાળીગામ, વણકર વાસ
અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦

૨૨-શ્રીરામ બંગ્લોઝ,
મનોહર વિલા ચોકડી પાસે,
નવા નરોડા,
અમદાવાદ
એ/૩-શીવમ એપાર્ટમેન્ટ,
૧૯-જગાભાઇ પાર્ક- લેક વ્યુ
એપાર્ટમેન્ટ પાસે,
રામબાગ પાસે,
મણિનગર, અમદાવાદ
એ/૩૧, અગ્રસેન ટાવર,
સિવિલ હોસ્પિટલ ગેટ નં. ૨ની સામે,
અસારવા, અમદાવાદ-૧૬
બ્લૉક નં. ૭૧૨/૧, ધ-૧ટાઈપ,
સેક્ટર નં. ૮,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૧૬-૧૭/૪, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. એસ. જોશી
કંપની સેક્રેટરી અને મેનેજર નાણાં, (ઈ.ચા.)
જનરલ મેનેજર

ર૩રરર૦ર૯

૯૯૭૮૪૦૬૯૧૬

jenudevan@gujarattourism.com

ર૩૯૭૭ર૧૭

૯૭ર૭૭ર૩૯૧૪

msjoshi@gujarattourism.com
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બંગલા નં. જી-૯
સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
ર૩, વેદિકા એકઝોટિકા,
પીડીપીયુ રોડ,
ગાંધીનગર-કોબા હાઈવે,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી

શ્રી કિંગશુક બિશ્વાસ
મેનેજર માર્કેટિંગ/IT/PRO/ઇન્વેસ્ટમેન્ટ/
પોલીસી/પર્સોનેલ

ર૩૯૭૭ર૦ર

શ્રી નિરવ મુન્શી
મેનેજર કોર્મશીયલ અને ઈવેન્ટ

ર૩૯૭૭રરપ

શ્રી તુષાર ગૌર
મેનેજર ઇવેન્ટ (કેવડીયા)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૯૭ર૭૭૦૬ર૦૦/ પ્લોટ નં. ૧૬૧
ર૩ર૩૮૩ર૯
સેક્ટર-૮/સી,
ગાંધીનગર

kbiswas@gujarattourism.com

૯૯૭૮૪૦૭૦૧૨

niravmunshi@gujarattourism.com

ર૩૯૭૭ર૦૮

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

૭રર૭૯૮૦૭૮૭

પ્લોટ નં. ૧૩/૧૪,
શાંતિનાથ સોસાયટી, વેજલપુર,
અમદાવાદ

જી-૪૩૦૧, સ્પ્રિંગ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ,
શરણંમ-ર ની બાજુમાં, રામદેવનગર,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

નિયામકશ્રી, નાગરિક ઉડ્ડયનની કચેરી (ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ)

ગુજસેલ કોમ્પલેક્ષ, ટોરેન્ટ-સબસ્ટેશનની પાસે, SVPI એરપોર્ટ, સરદારનગર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૪.

શ્રી કેપ્ટન અજય ચૌહાણ
નિયામક (નાગરિક ઉડ્ડયન)

૨૨૮૮૨૦૬૮

શ્રી અભિષેક જે. પંચાલ
સીનિયર મેનેજર (એરલાઇન)

૨૨૮૮૨૦૭૧

શ્રી જોલીફ ક્રીશ્ચન
સીનિયર મેનેજર (ફાયનાન્સ)

૨૨૮૮૨૦૧૪

શ્રી સમીર ભાઇ બુંદેલા
જમીન સંપાદન અધિકારી
શ્રી મુકેશકુમાર જી. જાદવ
મેનેજર (ફાયનાન્સ)
શ્રી સંજય એચ. પરમાર
ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ

૯૯૦૯૯૧૮૮૮૮ એ/૧૧૨, રીવેરા એલીગન્સ,
કેમ્પસ કોર્નરની પાછળ, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
directorcad@gujarat.gov.in
૯૯૦૪૦૪૯૪૯૩ ડી/૧૦૩, સીલ્વર હાર્મોની,
આઇ.સી.બી. ફ્લોરાની પાસે, ગોતા,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧
it@cadgog.org
૯૯૮૪૪૧૦૫૮

finmgr@gujsail.org

૪/ દીપ શ્રધ્ધા એપાર્ટમેન્ટ,
ડેમોક્રેટી સ્કૂલની પાછળ,
મણિનગર પૂર્વ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮

૨૨૮૮૨૦૭૨

૯૮૨૪૫૨૧૧૦૯ જી/૨૯, સ્વયંશક્તિ ફ્લેટ,
જલ તરંગ બસસ્ટેન્ડ પાસે,
વેજલપુર રોડ, જીવરાજપાર્ક,
lao@gujsail.org
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
૨૨૮૮૨૦૭૭
૯૯૦૪૩૮૯૫૯૯ એ/૧૯, સહયોગ સોસાયટી,
વિસતમાતાના મંદિરની પાછળ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪

managerfinance@gujsail.org

૨૨૮૮૨૦૭૮

૯૮૯૮૯૦૨૮૦૫ ૮૯/ મોમાઇ નગર,
ગુંજન સિનેમાની પાછળ,
ઓઢવ,
officeasst@cadgog.org
અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

નિયામકશ્રી, સરકારી મુદ્રણ અને લેખનસામગ્રી, ગાંધીનગર
બ્લૉક નંબર-૮/૪, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વી. એમ. રાઠોડ
નિયામક

કુ. બી. જે. સાકરીયા
અંગત મદદનીશ
શ્રી પી. બી. કનવર
નાયબ નિયામક (ટેક્નિકલ) (ઈ.ચા.)
કુ. આર. આઇ. વસાવા
નાયબ નિયામક (વહીવટ)
શ્રી એમ. વી. છાયા
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી પી. બી. કનવર
િમકેનીકલ એન્જીનિયર (ઈ.ચા.)
કુ. ઇશિતા જી. ત્રિવેદી
મદદનીશ નિયામક (સ.ખ.) (ઈ.ચા.)
શ્રી એફ. એચ. શાહ
મદદનીશ નિયામક (વહીવટ) (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી

૫૯૩૫૧
૫૯૩૩૫
૫૯૩૫૦ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૨૭૬૬૫૦૩૬ ૯, નિર્માણ ટવીન્સ,
૭૫૬૭૦૨૧૨૧૦ આર.સી. ટેક્નિકલ રોડ,
શાયોના સિટી પાસે, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

dir-ptgsty@gujarat.gov.in

૫૯૩૫૧
૫૯૩૫૦ (ફે.)

૯૪૨૬૫૩૪૫૦૦ “શક્તિ” પ્લોટ નં. ૫૬૯/૨,
સેક્ટર-૮/બી,
ગાંધીનગર
pa-ptgsty@gujarat.gov.in

૫૯૩૫૪

૭૫૬૭૦૨૧૨૭૭ એ-૨/૧૩, સેફ્રોની એપાર્ટમેન્ટ,
બોપલ,
ddptg-ptgsty@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૫૯૩૫૫

૯૦૯૯૯૨૨૫૭૧ ૪૧, સ્ટેડિયમ પ્લાઝા બંગ્લોઝ,
મોટેરા, અમદાવાદ
ddadm-ptgsty@gujarat.gov.in
૫૯૩૫૭

૯૮૭૯૧૯૨૬૮૦ સી/૩૦૨, શુકન હાઈટ્સ,
સિટીપલ્સ મલ્ટીપ્લેકસની નજીક,
કુડાસણ,
ao-ptgsty@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૯૩૫૨

૭૫૬૭૦૨૧૨૭૭ એ-૨/૧૩, સેફ્રોની એપાર્ટમેન્ટ,
બોપલ, અમદાવાદ

me-ptgsty@gujarat.gov.in

૫૯૩૫૬

-

ગાંધીનગર

adpur-ptgsty@gujarat.gov.in

૫૯૩૫૩

૯૪૨૭૦૦૧૮૩૯ એ/૧૨, સ્નેહલ ફ્લેટ,
ચન્દ્રનગર, પાલડી,
adadma-ptgsty@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય

ઘ-૭ સર્કલ પાસે, સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. બી. કનવર
શ્રેયાન વ્યવસ્થાપક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૧૧૮૩૧ (ટે.ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૫૬૭૦૨૧૨૭૭ એ-૨/૧૩, સેફ્રોની એપાર્ટમેન્ટ,
બોપલ,
gogpress-gnr@gujarat.gov.in,
અમદાવાદ

mgr-gnrpress@gujarat.gov.in

શ્રી એન. બી. ભાવસાર
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક

૧૦૦૧૭

શ્રી જીતેન્દ્ર આર. કુમાર
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક
શ્રી પી. એ. રાણા
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક
શ્રીમતી એન. એસ. સોલંકી
વહીવટી અધિકારી (કરાર આધારિત)
શ્રી આશીષ બી. ઉકાણી
હિસાબી અધિકારી

૯૪૨૯૧૬૬૨૬૯ ૧૦૪, શાંતિકુજ બંગલો,
વિમલપાર્ક સોસાયટી પાછળ,
નરોડા દહેગામ રોડ, હંસપુરા,
am-gnrpress@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦
૧૦૦૧૭
૭૦૧૫૧૧૦૯૫૪ બ્લૉક નં. ૧૮૮/૨,
ચ-ટાઈપ, સેક્ટર નં. ૩૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦
am-gnrpress@gujarat.gov.in
૧૦૦૧૭
૯૭૧૨૧૨૯૩૦૦ ૫૨, શાલ્વીક હોમ્સ-૨,
શાલ્વીક શુકનની પાછળ,
દીયા પાર્ટી પ્લોટની સામે, વાવોલ,
am-gnrpress@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬
૧૧૮૩૧
૯૫૮૬૨૩૩૬૯૯ એ/૧૬, મયુર પાર્ક સોસાયટી,
નરોડા રોડ,
adm-gnrpress@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૧૧૮૩૧
૯૭૨૬૧૩૯૬૬૯ ડી-૩૧, દર્શનવિલા સોસાયટી,
ગોપાલચોક, નવા નરોડા,
ao-gnrpress@gujarat.gov.in
અમદાવાદ

સરકારી લેખનસામગ્રી ભંડાર

સરકારી મધ્યસ્થ પ્રેસ સંકુલ, સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

કુ. આર. આઇ. વસાવા
નાયબ નિયામક (વહીવટ) (ઈ.ચા.)
કુ. ઇશિતા જી. ત્રિવેદી
મદદનીશ નિયામક (સ્ટેશનરી)

શ્રી અમિત એન. પટેલ
કચેરી અધીક્ષક (ઈ.ચા.)

૩૪૫૪૭

૭૫૬૭૦૦૦૬૫૪ ૪૧, સ્ટેડિયમ પ્લાઝા બંગ્લોઝ,
મોટેરા, અમદાવાદ

ddsty-ptgsty@gujarat.gov .in

૩૪૫૪૭

-

ગાંધીનગર

adsty-ptgsty@gujarat.gov.in

સરકારી પુસ્તક ભંડાર

આઝમખાન પેલેસ, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ
૨૫૫૦૭૮૨૪
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૭૬૦૦૬૦૮૭૮૦ પ્લોટ નં. ૨૯૩/૧,
સેક્ટર-૩/બી, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ

િદલ્હી દરવાજા પાસે, દુધેશ્વર રોડ, અમદાવાદ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. જી. ઠાકુર
વ્યવસ્થાપક

શ્રી એ. ડી. કાપડીયા
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક
શ્રી ડી. પી. વ્યાસ
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી ડી. પી. વ્યાસ
હિસાબી અધિકારી

શ્રી એમ. એમ. ધરકાર
વ્યવસ્થાપક

શ્રી એમ. એમ. ધરકાર
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એસ. ઘોષ
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક
શ્રી એમ. બી. પટેલ
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક
શ્રી પી. બી. મકવાણા
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૫૬૨૩૩૬૫ (ટે.ફે.) ૭૫૬૭૦૨૧૨૯૭ ૨૬, આકાશગંગા બંગલોઝ,
૨૫૬૨૨૨૭૯
વિભાગ-૧, રાધે બંગલોઝની સામે,
સેન્ટમેરી સ્કૂલની પાછળ,
gogpress-ahd@gujarat.gov.in
નવા નરોડા, અમદાવાદ
mgr-ahdpress@gujarat.gov.in

૨૫૬૨૨૨૭૯

૮૪૮૭૮૩૯૭૮૮ બી-૧૦, નંદનવન સોસાયટી,
સત્યમેવ હોિસ્પટલ સામે,
am-ahdpress@gujarat.gov.in
ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
૨૫૬૨૦૯૭૧
૯૯૨૪૧૨૬૭૫૧ ૧૨૫૭, શીવમ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર
adm-ahdpress@gujarat.gov.in

૨૫૬૨૦૯૭૧

૯૯૨૪૧૨૬૭૫૧ ૧૨૫૭, શીવમ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

ao-ahdpress@gujarat.gov.in

સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, વડોદરા
આનંદપુરા, કોઠી રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૩૨૩૫૮ ૭૫૬૭૦૨૧૪૧૫ સી-૫૫, વિનીત પાર્ક સોસાયટી,
(ટે.ફે.)
રેલવે ક્રોસિંગ પાસે,
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧
માંજલપુર,
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨
વડોદરા
gogpress-vad@gujarat.gov.in
mgr-vadpress@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ ૭૫૬૭૦૨૧૪૧૫ સી-૫૫, વિનીત પાર્ક સોસાયટી,
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨
રેલવે ક્રોસિંગ પાસે,
માંજલપુર, વડોદરા
ao-vadpress@gujarat. gov.in

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ ૯૫૪૫૪૩૭૩૮૫ એચ.એન.-૪૪૮, સૌરભ પાર્ક
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨
આઈપીસીએલ એમ્પ્લોઈઝ સોસાયટી,
લક્ષ્મીપુરા ગોરવા, વડોદરા
am-vadpress@gujarat.gov.in
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ ૯૯૨૪૭૯૭૦૪૭
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨
am-vadpress@gujarat.gov.in

સી-૨૮, સંડેરીકૃપા સોસાયટી,
ઉમિયાનગર પાછળ, ચાણક્યપુરી
સર્કલ, ન્યુ સમા, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૧ ૯૮૯૮૬૨૪૦૭૮ ૧૬૪/૪/૧/૨, નારણભાઈ રઘુભાઈની
૦૨૬૫-૨૪૩૪૩૧૨
ચાલી, અમદુપુરા, નરોડા રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫
adm-vadpress@gujarat.gov.in
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સરકારી મુદ્રણાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજકોટ

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

નવી કલેક્ટર કચેરીની બાજુમાં, રીડ ક્લબ રોડ, જામ ટાવર નજીક, રાજકોટ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. જી. શાહ
વ્યવસ્થાપક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૧-૨૪૪૫૫૩૬ ૭૫૬૭૦૨૧૩૪૦ પ્રેસ મેનેજર બંગલો,
(ટે.ફે.)
૨૪૪૧૯૧૩
સી.એલ.એફ-૨, સરકારી વસાહત,
૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૧
જામ ટાવર પાસે,
રાજકોટ
gogpress-raj@gujarat.gov.in
mgr-rjtpress@gujarat.gov.in

શ્રી પી. જી. શાહ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૪ ૭૫૬૭૦૨૧૩૪૦ પ્રેસ મેનેજર બંગલો,
૨૪૪૧૯૧૩
સી.એલ.એફ-૨, સરકારી વસાહત,
જામ ટાવર પાસે,
ao-rjtpress@gujarat.gov.in
રાજકોટ

શ્રી એન. એચ. દવે
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક

૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૩ ૯૨૬૫૧૭૮૦૮૫ ૩, પ્રેસ ઓિફસર્સ ક્વાર્ટર્સ,
સી.એલ.એફ ૨, સરકારી વસાહત,
જામ ટાવર પાસે,
am-rjtpress@gujarat.gov.in
રાજકોટ
૦૨૮૧-૨૫૪૦૦૦૫
‘‘આકાશ’’ નિલકંઠનગર, શેરી નં. ૮,
adm-rjtpress@gujarat.gov.in
યુનિવર્સિટી રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫

શ્રી આર. એસ. ભટ્ટ
વહીવટી અધિકારી

સરકારી મુદ્રણાલય, ભાવનગર

વિઠ્ઠલવાડી જી.આઇ.ડી.સી., ઉદ્યોગનગર, ભાવનગર

શ્રી મહેશભાઇ એલ. ચૌધરી
વ્યવસ્થાપક (ઈ.ચા.)
શ્રી મહેશભાઇ એલ. ચૌધરી
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક

શ્રી મુકેશકુમાર ડી. બિલવાળ
વહીવટી અધિકારી
શ્રી મુકેશકુમાર ડી. બિલવાળ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧ ૭૫૬૭૦૨૧૩૮૧ પ્રેસ મેનેજર બંગલો,
(ટે.ફે.)
સેંટ ઝેવીયર્સ સ્કૂલ સામે,
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨
જેલ રોડ,
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
gogpress-bav@gujarat.gov.in
mgr-bvnpress@gujarat.gov.in

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧ ૭૫૬૭૦૨૧૩૮૧ પ્રેસ મેનેજર બંગલો,
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨
સેંટ ઝેવીયર્સ સ્કૂલ સામે, જેલ રોડ,
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
am-bvnpress@gujarat.gov.in

૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧ ૯૯૭૮૧૦૭૨૬૧ બ્લૉક નં. ઈ-૯, ગવર્નમેન્ટ ઓફિસર્સ
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨
ક્વાર્ટર્સ, બી.એસ.એન.એલ. ઓફિસની
બાજુમાં, પાનવાડી, ભાવનગર
adm-bvnpress@gujarat.gov.in
૦૨૭૮-૨૪૨૮૦૧૧ ૯૯૭૮૧૦૭૨૬૧ બ્લૉક નં. ઈ-૯, ગવર્નમેન્ટ ઓફિસર્સ
૦૨૭૮-૨૫૨૩૯૮૨
ક્વાર્ટર્સ, બી.એસ.એન.એલ. ઓફિસની
બાજુમાં, પાનવાડી, ભાવનગર
ao-bvnpress@gujarat.gov.in
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ

હેન્ડલુમ ટેક્નોલૉજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બિલ્ડિંગ, સેક્ટર-૧૩, મહાત્મા મંદિર પાસે, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કુશળસિંહ બી. પઢેરીયા
અધ્યક્ષ
શ્રી કે. એસ. ટેલર
સભ્ય સચિવ
શ્રીમતી આર. એચ. ગઢવી
વહીવટી અધિકારી

શ્રી નિખિલ બર્વે
સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૦૩૨૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૦૨૧૮૫૨ ૧૨૩, બાલેશ્વર ઉપવન, બોપલ,
અમદાવાદ
khadiboard@gmail.com

૨૦૩૨૫

૯૯૭૮૯૭૭૩૨૯ ૬૮૮/૩, જી૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૯૭૭૩૨૭ ૧૦, આરોહી વિહાર બંગલોઝ
બોપલ, અમદાવાદ

૨૦૩૨૪

ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ

બ્લૉક નંબર-ર/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
૫૨૪૬૮
૫૨૪૫૯

gpyvb@yahoo.co.in

શ્રી એન. આર. ચૌબલ
મુખ્ય ઇજનેર

૫૨૪૫૯
૫૨૪૬૮

શ્રી એસ. ડી. સોલંકી
સંયુકત નિયામક (વહીવટ અને હિસાબ)
શ્રી એસ. જે. જસાણી
કાર્યપાલક ઇજનેર

૯૯૭૮૪૦૭૫૨૦
૯૯૭૮૪૦૭૯૩૯

nrchaubal@gmail.com

૫૨૪૫૯
૫૨૪૬૮

૯૮રપ૧ર૧૧૪૮

૫૨૪૫૯
૫૨૪૬૮

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૩

sdsolanki_2004@yahoo.com
suresh_jasani@yahoo.co.in

૧૧, બંસરી બંગ્લોઝ, ગ્રીન એકર્સ
એપાર્ટમેન્ટની સામે, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
૩૦ર, સરદાર સેન્ટર રેસીડેન્સી,
વસ્ત્રાપુર તળાવ સામે,
વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ ૩૮૦૦૧પ
પ્લોટ નં. ૮, શ્યામ રેસીડેન્સી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
‘કુંજ’, પ્લોટ નં. ૩૮૩/એ,
સેક્ટર-ર૯,‘ઘ’ રોડ,
ગાંધીનગર

ગુજરાત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ
શ્રી અશ્વિનીકુમાર, IAS
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી
શ્રીમતી સ્વાતિ જે. બુચ
જનરલ મેનેજર
શ્રી અમિત ચાવડા
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (પ્રોજેકટ)

બ્લૉક નંબર-૧૮/૮, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧
૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧
૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧ બંગલા નં. ૧૨, જજીસ બંગ્લો,
બોળકદેવ, અમદાવાદ
૪૫૧૬૦
પ્લોટ નં. ૫૪૬, સેક્ટર-૧,
૯૮૨૪૦૨૩૧૦૭ ગાંધીનગર
૨૦૭૦૦
પ્લોટ નં. ૨૬૭/૧,
૯૯૯૮૯૭૬૫૬૮ સેક્ટર-૭/એ,
ગાંધીનગર
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હિમાંશુ એસ. વચ્છરાજાની
સીની. મેનેજર (સેક.)
શ્રી જ્વાલેશ ઝવેરી
સીની. મેનેજર
(કોર્પોરેટ કોમ્યુનીકેશન)

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૫૮૩૫૪૮ પ્લોટ નં. ૬૫/૨,
સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર

૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૮૨૫૭૨૧૯૭૬ નં. ૪૫, બંગલા નં. ૭૩૩,
સેક્ટર-૨૧, વાસ્તુ નિર્માણ સોસાયટી,
ગાંધીનગર

૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

શ્રીમતી પલ્લવી જૈન
સીની. મેનેજર
(ઇન્ફોર્મેશન સીસ્ટમ)
શ્રી પંકજ પટેલ
સીની. મેનેજર (લેન્ડ રિસોર્સ )

૨૬૬૪૧૬૮૫ ૨૫, શારદા નગર,
૯૮૨૫૩૪૮૩૮૫ પાલડી,
અમદાવાદ

૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧

૯૮૨૫૫૧૦૮૬૮ ૫૭/૨, જય જલારામ સોસાયટી,
બાપુનગર,
અમદાવાદ

ગુજરાત અૌદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC)

બ્લૉક નંબર-૪/૨, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્રી બલવંતસિંહ સી. રાજપુત
અધ્યક્ષ

૫૦૫૮૧
૫૯૩૫૯

શ્રી એમ. થેન્નારસન, IAS
ઉપા. અને વ.સં.

૫૦૫૮૩
૫૯૩૫૯

શ્રી કે. એલ. બચાણી, IAS
સંયુક્ત વ.સં.
શ્રીમતી કે. એમ. શેઠ
કા.નિ.
શ્રી એ. જે. મારુ
જનરલ મેનેજર કાયદા/ જમીન
શ્રીમતી રુચિ પટેલ
જનરલ મેનેજર પ્રિવિતરણ

૬૦૦૧૫
બંગલા નં. "ક" ૨૦,
૯૮૨૫૦૦૯૭૫૫ સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
chairman@gidcgujarat.org

૨૯૬૧૮૧૦૦ ઈ-૧૦૧, સમર્પણ ફ્લેટ,
૯૯૭૮૪૦૭૦૩૩ એલીસબ્રીઝ, ગુલબાઈ ટેકરા,
અમદાવાદ
vcmd@gidcgujarat.org
૪૮૧૯૯
૦૪૮૮૩૦
પ્લોટ નં. ૧૭૧,
૫૯૩૫૯
૯૦૯૯૯૯૬૫૮૮ આનંદ વાટિકા,
સેક્ટર-૨૨,
jtmd@gidcgujarat.org
ગાંધીનગર
૪૩૯૧૪
૯૮૭૯૧૧૦૦૦૩ ૧૫, અવિરાજ બંગલો, વિશાલ
૫૯૩૫૯
ટાવર પાસે, સંજય સચિન ૧૦૦ ફુટ
રીંગ રોડ, આનંદ નગર, સેટેલાઈટ,
direxe@gidcgujarat.org
અમદાવાદ
૫૦૬૯૮
૫૦૬૯૮

૯૮૭૯૧૧૦૦૭૩ એ-૧૦૧, આદિત્ય પરિવેશ, એપોલો
જુનિયર સ્કૂલના પાસે, વંદેમાતરમ્ ચાર
રસ્તા, ચાંદલોડીયા, ગોતા, અમદાવાદ

gmlaw@gidcgujarat.org

૫૦૬૩૯

૯૮૭૯૧૧૦૦૧૩ બ્લૉક નં. ડી/૨૪૨/૧,
સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એન. બ્રહ્મભટ્ટ
મુખ્ય હિસાબી અધિકારી

શ્રી જે. પી. મેહતા
નાયબ મુખ્ય હિસાબી અધિકારી
સી.પી.એફ.
શ્રીમતી પાર્થી પી. દવે
નાયબ મેનેજર સ્ટોર્સ
શ્રીમતી મનિષા વિસાણા
મેનેજર પોસ્ટ વિતરણ
શ્રી બી. સી. વરલી
મુખ્ય ઇજનેર
શ્રી બી. ડી. માહલા
અધીક્ષક ઇજનેર (ગુ.નિ)
શ્રી વાય. આઇ. પઠાણ
અધીક્ષક ઇજનર (વીજળી)
શ્રી ડી. વી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (વ.મ.)

શ્રી અભિષેક લાંગે
કાર્યપાલક ઇજનેર (પ્રોજેક્ટ)
શ્રી એચ. વી. બગથરીયા
મેનેજર, એસ એન્ડ એ
શ્રી પ્રેમલ ડી. પટેલ
એ.ટી.પી.
શ્રી પ્રસાદ દિવાકર તેલંગ
એ.ટી.પી.

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૬૪૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૩૩૧ બી૨/૨૦૧, શુકન સ્માઇલ સિટી,
ન્યુ રાણીપ
gmprealt@gidcgujarat.org
અમદાવાદ
cao@gidcgujarat.org
૫૦૬૪૯
૯૮૭૯૧૧૦૦૫૪ ૧૫, શ્રીમાન એપાર્ટમેન્ટ,
પટેલ વાડી, મુનીસ્વામી નજીક,
sao@gidcgujarat.org
મણિનગર, અમદાવાદ
૪૩૭૮૭

૯૮૭૯૧૧૦૦૧૭ બ્લૉક નં. ૧૨૭/૧, "ચ" ટાઈપ,
સરકારી કવાર્ટસ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
dymstr@gidcgujarat.org
૫૦૬૯૯
૯૮૭૯૧૧૦૦૫૩ ૯, સિમ્ધરરોયલ, શ્રીમાળી સોસાયટી,
નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનની સામે,
અમદાવાદ
managerpostalt@gidcgujarat.org
૫૦૫૯૦

૯૮૭૯૧૧૦૧૦૧ બી ૧૦૧, સનસિટી
સેક્ટર ૨, બોપલ,
અમદાવાદ
ce@gidcgujarat.org
૫૦૭૦૫
૯૦૯૯૯૬૮૮૬૪ પ્લોટ નં. એલ ૧૮, ગ્રીનસિટી,
સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર
seqc@gidcgujarat.org
૫૦૭૦૭
૯૮૭૯૧૧૦૦૬૭ ગ-૨૫૧, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
seme@gidcgujarat.org

૫૦૬૯૪

૯૪૨૯૨૫૭૬૮૧ ૧૦૧, પ્રમુખ પેરામાઉન્ટ,
કુડાસણ,
ગાંધીનગર
seho@gidcgujarat.org
૫૦૩૩૨
૮૮૬૬૬૯૬૯૬૬ ૨૬, નર્મદા નગર ભાગ૨,
નવ નિર્માણ સ્કૂલ પાસે, રાણીપ,
અમદાવાદ- ૩૮૨૪૮૦
xenproj@gidcgujarat.org
૫૦૬૩૬૩૭
૯૮૭૯૧૧૦૦૨૯ ઇ-૧૮, ગ્રીનસિટી, સેક્ટર-૨૬,
જીઆઇડીસી હાઉસિંગ,
msa@gidcgujarat.org
ગાંધીનગર
xenproj@gidcgujarat.org
૫૦૬૩૬૩

૨૫૩૯૦૭૭૬ ૭, શંકરનગર સોસાયટી પુર્વિનગર
૯૮૭૯૧૧૦૦૩૧ કેનાલરોડ ઘોડાસર,
અમદાવાદ
atp@gidcgujarat.org

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ-૩૨૭

૯૦૯૯૦૯૪૦૩૪ ૧૮, તપોવન સોસાયટી, ગિતાંજલી
સોસાયટી પાસે પિજરોડ,
નડિયાદ

atp2@gidcgujarat.org
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શ્રી ડી. કે. પાનસરા
કાર્યપાલક ઇજનેર (વ.મ.) (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી કૃતિ મણીયાર
મેનેજર (મહેકમ)
શ્રી હિમાંશુ પી. જોષી
ના. મેનેજર (મહેકમ)

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ-૩૦૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૧૧૦૦૭૧ સી-૩૩૩, શાશ્વત એપાર્ટમેન્ટ,
સિવિલ પાછળ, શાહીબાગ,
અમદાવાદ

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ૨-૩૫

૯૮૭૯૧૧૦૦૩૦ બી-૪૦૩, સુકનહોમ, બેંક ઓફ
બરોડાની સામે, અનમોલ ક્રોસ રોડ,
ન્યુ રાણીપ, અમદાવાદ

૫૦૬૩૬
૫૦૬૩૭
એક્ષ-૨૩૪

૯૮૨૫૫૫૭૦૫૮ ૨૧૦/૩, હરીકૃપા,
સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર

xenhq@yahoo.co.in

managerest@gidcgujarat.org

dym-est@gidcgujarat.org

૨૭૯૧૦૩૭૪
૯૮૭૯૧૧૦૦૧૨
શ્રી આર. એન. ભોજક
૨૬૫૮૦૪૬૦
(ફે
.
)
વિભાગીય પ્રબંધક, (ઈ.ચા.)
dmahd@gidcgujarat.org
અમદાવાદ
૯૮૭૯૧૧૦૦૨૫
શ્રીમતી દિપ્તી મરાઠા
પ્રાદેશિક મેનેજર-૨, (ઈ.ચા.)
rmahd2@gidcgujarat.org
અમદાવાદ
૨૭૯૧૦૩૭૪
૯૮૭૯૧૧૦૦૦૯
શ્રી એ. એન. પટેલ
નાયબ મુખ્ય હિસાબી અધિકારી, અમદાવાદ

શ્રી એમ. પી. ચાવડા
અધીક્ષક ઇજનેર, (ઈ.ચા.) અમદાવાદ
શ્રી કે. આઇ. પટેલ
કાર્યપાલક ઇજનેર, અમદાવાદ
શ્રી ડી. એચ. ઘાંઘર
વિભાગીય પ્રબંધક, (ઈ.ચા.)
વિ.યુ.નગર /બરોડા
શ્રી ધવલ ભુપેશભાઇ વસાવા
વિભાગીય પ્રબંધક, (ઈ.ચા.)
અંકલેશ્વર.
શ્રી ચિંતન કે. અખાણી
વિભાગીય પ્રબંધક, વાપી

પ્લોટનં. ૧૬૧૪, એ/૨,
સેક્ટર-૫, સી,
ગાંધીનગર

૧૧, પુનિતનગર સોસાયટી,
વિભાગ-૧, ઉમિયા વિજય,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૪
એ/૯૧, શ્રીનાથ રેસીડન્સ,
અડાલજ,
ગાંધીનગર
dycaoahd@gidcgujarat.org
૨૭૯૧૨૪૯૪
૯૮૭૯૧૧૦૦૫૦ બી-૧૦૨, સર્જન ફલેટ,
૨૬૫૮૦૪૬૦(ફે.)
સાકાર સ્કૂલ સામે ન્યુ શ્રીજી રોડ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
se-ahd@gidcgujarat.org

૨૭૯૧૨૪૯૫
૯૦૯૯૦૪૧૬૨૯ ૧૦૩, રાજધાની બંગલો,
૨૬૫૮૦૪૬૦ (ફે.)
રામવાડી પાસે ઇસનપુર,
અમદાવાદ
xen-ahd@gidcgujarat.org
૦૨૭૬૨-૨૫૨૭૨૮ ૯૮૭૯૧૧૦૦૮૮ ડી-૬૧, શ્રીરામ પાર્ક સહીયોગ,
૨૫૨૭૨૮(ફે.)
ગોરવા નજીક,
વડોદરા
rmvun@gidcgujarat.org

૦૨૬૪૬-૨૨૧૩૫૧ ૯૮૭૯૧૧૦૦૭૦ બી-૧૦, નાગદેવનગર સો. નં. ૧,
૨૫૧૪૫૧(ફે.)
વરૂન ધવન હાઇટસ સામે,
વાધોડિયા રોડ,
dmcg@gidcgujarat.org
વડોદરા
૨૪૩૨૮૦૫
૯૦૯૯૦૯૨૬૧૮ પ્લોટ નં. ૩૫૦/૨,
૨૪૨૦૫૦૨
સેક્ટર-૭/એ,
ગાંધીનગર
dmvapi@gidcgujarat.org
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શ્રી અશ્વિનભારતી પ્રતાપભારતી ગોસાઇ
પ્રાદેશિક મેનેજર, મહેસાણા
શ્રી પી. એમ. આચાર્ય
પ્રાદેશિક મેનેજર-૨, અંકલેશ્વર

શ્રી વિનોદ એચ. ઠક્કર
પ્રાદેશિક મેનેજર-૧, વાપી
શ્રી ડી. જી. પાનેલિયા
પ્રાદેશિક મેનેજર, સુરત (ઈ.ચા.)

શ્રી રાકેશ સી. પટેલ
પ્રાદેશિક મેનેજર, ગાંધીનગર (ઈ.ચા.)
શ્રી જી. એન. જોગયાણી
વિભાગીય પ્રબંધક, રાજકોટ
શ્રી બી. ડી. દશાણી
પ્રાદેશિક મેનેજર, રાજકોટ

શ્રી ડી. એસ. ઠક્કર
પ્રાદેશિક મેનેજર, જામનગર (ઈ.ચા.)
શ્રી તપન જે. પાઠક
પ્રાદેશિક મેનેજર, ભાવનગર (ઈ.ચા.)
શ્રી યોગેશ પરમાર
પ્રાદેશિક મેનેજર, (ઈ.ચા.) ભુજ
શ્રી ડી. એમ. પરમાર
પ્રાદેશિક મેનેજર, સુરેન્દ્રનગર (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૫૨૭૨૮
૨૫૪૧૭૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૧૧૦૦૧૪ પ્લોટ નં. ૨૩૧/૨,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

rmmsn@gidcgujarat.org

-

૯૯૭૯૮૮૧૩૯૪ ફલેટ નં. ૧૨-બી-૧, અર્જુન ટાવર
સીપીનગર રોડ, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ
rmank2@gidcgujarat.org
૯૮૭૯૧૧૦૦૦૮ ૭૨, બલોજનગર સોસાયટી, શંભુપાર્ક
પાછળ, ઊંઝા,મહેસાણા.
rmvapi1@gidcgujarat.org
૨૬૬૮૯૪૮
૯૮૭૯૧૧૦૦૮૧ સી-૧૦૧૨, શિલ્પ રેસીડેન્સી,
૨૬૬૭૨૫૭
મહારાણા પ્રતાપ રોડ, વેશુ-સુરત
rmsrt@gidcgujarat.org

-

૯૮૨૪૦૦૦૯૯૦ પ્લોટ નં. ૪૪૪/૧, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર
rmgnr@gidcgujarat.org

૨૩૬૨૭૦૧
૨૩૬૨૭૦૧

૯૮૭૯૧૧૦૧૧૧ એ-૧, સુયોગ બંગલો કોર્પોરેટ રોડ,
પ્રહલાદનગર ગાર્ડન સામે,
આનંદનગર, અમદાવાદ
dmrajkot@gidcgujarat.org
૦૨૮૧-૨૩૬૨૭૦૧ ૯૭૨૫૨૧૯૫૦૦ ૩૦૨, મેઘદૂત એપાર્ટમેન્ટ ૩/૯
૦૨૮૧-૨૩૬૨૭૦૧
રોયલપાર્ક, કાલાવાડ રોડ,
રાજકોટ
rmrjt@gidcgujarat.org
૦૨૮૮-૨૫૬૧૭૭૪ ૯૦૯૯૦૪૧૬૩૦ ૩૧, અખંડ આનંદ રો-હાઉસ,
૦૨૮૮-૨૫૬૦૭૬૫
નવામોહલ્લા નજીક, સિંગાપોર,
કોઝવે રોડ, સુરત
rmjmn@gidcgujarat.org
૦૨૭૮-૨૫૧૨૮૧૫ ૯૮૭૯૧૧૦૦૧૯ પ્લોટ નં. ૩૫/એ/૧, શામળ ફ્લેટ,
૦૨૭૮-૨૫૧૨૮૧૫
અંનતવાડી નજીક,
ભાવનગર
rmbvn@gidcgujarat.org
૦૨૮૩૨-૨૫૫૧૮ ૯૨૨૭૨૨૫૪૫૬ ૧૪/૩૨૮, ગાયત્રીનગર,
૦૨૮૩૨-૨૫૫૧૮
અમરાઈવાડી રોડ,
અમદાવાદ
rmbhuj@gidcgujarat.org

૦૨૭૫૨-૨૪૩૨૬૦ ૯૮૭૯૧૧૦૧૧૨ સલાટ સોસાયટી, કલ્યાણ સોસાયટી
૦૨૭૫૨-૨૪૩૯૦૨
નજીક, વેરાવળ, જુનાગઢ
rmsnr@gidcgujarat.org

૦૨૬૪૨-૨૪૪૧૮૪ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૨ એમ.આઇ.જી/૩૦/૨૯૯, જીઆઇડીસી
શ્રી જે. જી. ગામીત
કૉલોની, વાપી,
અધીક્ષક ઇજનેર, ભરૂચ અને મુખ્ય ઇજનેર
વલસાડ
se-bharuch@gidcgujarat.org
(ઈ.ચા.)

શ્રી બી. એન. કામદાર
કાર્યપાલક ઇજનેર, બરોડા (ઈ.ચા.)

૦૨૬૫-૨૩૬૩૮૪૧ ૯૮૭૯૧૧૦૦૨૩ ૧૦૨, શેફાલી ટાવર,
બેડી બંદર રોડ પાર્ક કૉલોની
જામનગર
xen-brd@gidcgujarat.org
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શ્રી એ. જી. ધોડી
કાર્યપાલક ઇજનેર, ભરૂચ (ઈ.ચા.)
શ્રી ડી. એમ. શાહ
કાર્યપાલક ઇજનેર, ભરૂચ (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. પી. પરમાર
કાર્યપાલક ઇજનેર, અંકલેશ્વર
શ્રી આર. ડી. ભગોરા
કાર્યપાલક ઇજનેર, (ઇ.મી.)
શ્રી એન. પી. વડાલીયા
અધીક્ષક ઇજનેર, સુરત (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. સી. પટેલ
કાર્યપાલક ઇજનેર, વાપી

શ્રી કે. એન. શાહ
કાર્યપાલક ઇજનેર, વાપી (ઈ.ચા.) (ઇ.મી.)
શ્રી એચ. આર. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર, રાજકોટ

શ્રી ચિરાગ બી. માલવીયા
નાયબ મુખ્ય હિસાબી અધિકારી, વાપી
શ્રી પી. સી. શર્મા
પી. એસ. ટુ વીસીએમડી

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૬૧૪૧૬૬ ગુંજન સિનેમા, કાઠીયાવાડી પાનના
ગલ્લાની બાજુમાં, સ્ટાફ ક્વાર્ટર,
જીઆઈડીસી, વાપી
xen-brc@gidcgujarat.org
-

૯૮૭૯૧૧૦૦૨૭ ૭, અશ્વમેધ સોસાયટી,
કશક સર્કલની પાસે
ભરૂચ
xen-cons-dahej@gidcgujarat.org
૦૨૬૪૬-૨૨૧૩૫૧ ૯૮૭૯૧૧૦૦૯૫ એમ.આઇ.જી/૨૮/૨૮૬,
૦૨૬૪૬-૨૨૧૪૫૧
જીઆઇડીસી કૉલોની,
ગુંજન સિનેમા પાસે,
xen-ank@gidcgujarat.org
વાપી, વલસાડ
-

૯૮૭૯૧૧૦૦૯૨ પ્લોટ નં. ૭૭/૨,
સેક્ટર-૩, ન્યુ ગાંધીનગર

xenme-brc@gidcgujarat.org

૦૨૬૧-૨૬૬૮૯૪૮ ૯૮૭૯૧૧૦૧૦૮ ઇ-૪૦૩, વેસ્ટન સિટી, એલ.પી.
૦૨૬૧-૨૬૬૭૨૫૭
સવાણી સ્કૂલની બાજુમાં, અડાજન,
સુરત
se-surat@gidcgujarat.org
૦૨૬૦-૨૪૩૦૮૮૩ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૧ મુ. નાનીસરણ,
૦૨૬૦-૨૪૭૩૭૨૯
પો. સરોધી,
તા. વલસાડ-૩૯૬૦૦૧
xen-vapi@gidcgujarat.org
-

૯૪૨૭૮૯૨૩૦૧ બી-૧, કલ્પ ફ્લેટ-૬, ઠાકોર પાર્ક
સોસાયટી, શુકન ફ્લેટ સામે, ફતેપુરા,
પાલડી,
deme-vapi@gidcgujarat.org
અમદાવાદ
૨૬૫૮૭૦૪૫
૯૮૭૯૧૧૦૦૨૪ એચ/૨, એચ.આઇ.જી,
લીંક રોડ, ભરૂચ
se-rjt@gidcgujarat.org

૨૪૩૨૮૦૫

૯૮૭૯૧૧૦૦૧૬ ૯, ઇશ્વરકૃપા ટેનામેન્ટ,
કેયુરપાર્ક પાસે, નિકોલ,
નરોડા રોડ, ન્યૂ નિકોલ,
dycao-vapi@gidcgujarat.org
અમદાવાદ
૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૮૩ ૦૭૯૨૩૨૮૭૨૭૧ જી-૨૭, ગ્રીનસિટી,
૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૫૯ ૯૮૭૯૧૧૦૦૧૦ સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર
pstovcmd@gidcgujarat.org

૦૨૬૪૨-૨૪૪૧૮૪ ૯૮૭૯૧૧૦૦૪૨ એમ.આઇ.જી/૩૦/૨૯૯,
શ્રી જે. જી. ગામીત
જીઆઇડીસી કૉલોની, વાપી,
અધીક્ષક ઇજનેર, ભરૂચ અને મુખ્ય ઇજનેર
વલસાડ
(ઈ.ચા.)
se-bharuch@gidcgujarat.org
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૯૧૩૭૬૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧ ૨૧, સીનિયર ઓફિસર્સ કૉલોની,
ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી અરૂણકુમાર સોલંકી, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૨૭૯૧૧૪૫૦

શ્રી મુકેશ એસ. શાહ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટરના પી.એ.

૨૭૯૧૧૪૫૦

૯૯૭૮૪૪૩૮૧૯ પ્લોટ નં. ૧૦૪/૦૧,
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

શ્રી એલ. કુલશ્રેષ્ઠા
ચીફ જનરલ મેનેજર
અને સી.એફ.ઓ.
શ્રી એ. કે. ગર્ગ
સીનિયર જનરલ મેનેજર

૨૭૯૧૨૭૪૬

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
ચેરમેન

md@gmdcltd.com

૯૭૨૭૭૯૨૫૪૨ સી/૧૮, અનુપમ સોસાયટી, વિભાગ-૨,
વિવેકાનંદ ફ્લેટની બાજુમાં જોધપુર,
msshah@gmdcltd.co.in
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
pa2cmd@gmdcltd.com

૯૭૨૭૭૯૨૫૦૫ ફલેટ નં. ૧૦૨, સ્તવન પેરેડાઇઝ,
જોધપુર, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
ikulshrestha@gmdcltd.co.in

૨૭૯૧૦૦૯૬

amgarg@gmdcltd.co.in

શ્રી એ. કે. માંકડીયા
જનરલ મેનેજર (લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ)

૨૭૯૧૨૭૪૭

શ્રી વી. વી. સાંગાણી
જનરલ મેનેજર (એચ.આર.)

૨૭૯૧૦૦૯૦

શ્રીમતી અનુપમા ઐયર
જનરલ મેનેજર (એકાઉન્ટ્સ)
શ્રી જે. એન. દવે
જનરલ મેનેજર (પાવર)
શ્રી ચીરાગ એ. શાહ
જનરલ મેનેજર (એન્વાયરમેન્ટ)

૯૭૨૭૭૯૨૭૩૯ સિધ્ધેસ્વરી રેસીડેન્સી, હાઉસ નંબર
૧૦, ૧૮૧ ફલેટસની બાજુમાં,
સ્ટર્લિંગ સિટી, બોપલ, અમદાવાદ

૯૭૨૭૭૯૨૬૪૦ એ/૩૦૨, અલ્ટીયસ-૧, કોલંબીયા
એશિયા હોસ્પિટલની પાછળ,
હેબતપુર રોડ, થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯
akmakadia@gmdcltd.co.in

૯૭૨૭૭૯૨૬૦૦ સનસિટી, સેક્ટર-૦૩, બ્લૉક નં.
એ/૪૦૩, સાઉથ બોપલ,
એસ.પી. રીંગ રોડ, બોપલ,
vvsangani@gmdcltd.co.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
૨૭૯૧૦૯૦૬
૯૭૨૭૭૯૨૫૨૧ બી-૫૪, ઇશાન ૩,
આનંદનગર ક્રોસ રોડ,
પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ
akiyer@gmdcltd.co.in
૨૭૯૧૨૯૬૨

૯૭૨૫૦૦૭૫૭૦ ડી-૬૦૨, મલાબાર કાઉન્ટી-૧,
નિરમા યુનિવર્સિટી પાછળ,
એસ.જી.હાઈવે, છારોડી,
jndave@gmdcltd.co.in
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧
૨૭૯૧૨૪૬૫
૯૯૦૯૦૩૧૭૯૦ એ-૨૦૪, સારાંશ ગ્રીન્સ,
આર્શીવાદ ફલેટની બાજુમાં,
સારાંશ પાર્ટી પ્લોટની સામે, વાસણા,
cashah@gmdcltd.co.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
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ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૯૧૩૮૯૧

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૫૯૪૦૨૦૪૪૪ વિલા નં.૧, પદ્માવતી ડુપ્લેક્ષ, બસંત
બિહાર સોસાયટી, બોપલ ઘુમા રોડ,
બોપલ, અમદાવાદ
njoshi@gmdcltd.co.in

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી નિતિન જોષી
જનરલ મેનેજર (આઇ.ટી.)
શ્રી જોયેલ ઇવાન્સ
કંપની સેક્રેટરી

૨૭૯૧૧૧૫૧

શ્રી પુલક માથુર
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (સેલ્સ/મેટલ)

૨૭૯૧૦૩૨૬

શ્રી એસ. ડી. ડવ
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર
(એચ.આર.)

૨૭૯૧૨૪૪૪૩

શ્રી શિવેન્દ્ર કિશોર
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (એકાઉન્ટ્સ)

૨૭૯૧૩૭૫૯

૯૭૨૭૭૯૨૫૧૪ પ્લોટ નં. ૫૩૯/૧,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
jsevans@gmdcltd.co.in

૯૭૨૭૭૯૨૭૨૬ સી-૧૪૦, કોઝી કોર્નર હાઉસિંગ
સોસાયટી, સોમેશ્વર પાર્ક-૩,
ગેટ નં. ૫, ગુલાબ ટાવરની બાજુમાં
pamathur@gmdcltd.co.in
થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૯૭૨૭૭૯૨૬૫૨ ૭૦૧, સ્તવન અલ્ટેજા,
મધુર હોલની બાજુમાં,
પ્રહલાદનગર,
sddav@gmdcltd.co.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

૭૦૬૯૦૪૨૬૩૦ સી-૯૦૪, કારમેલ કલ્સટર,
ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી,
જગતપુર,
shkishore@gmdcltd.co.in
અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦

ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિગમ

ર્ડા. રાહુલ બી. ગુપ્તા, IAS
વહીવટી સંચાલક

બ્લૉક નંબર-૧૦, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. આર. માલપાણી
એકઝીક્યુટીવ ઓફિસર, એચઆરડી શાખા,
હિસાબી શાખા
શ્રી રવિન્દ્રન નાયર
સેક્રેટરી (બોર્ડ)

શ્રી આર. એમ. ડામોર
ડેપ્યુટી મેનેજર, પ્લાનિંગ શાખા
લીગલ વિભાગ

૫૯૫૧૩
૨૬૨૨૦
૫૨૨૦૭

૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦ “કૃષ્ણાલય” ૬,
રેખા પાર્ક સોસાયટી,
નારણપુરા,
mdgsfc@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૧૩
૫૬૭૬૧
૯૪૨૮૧૨૩૩૧૧ ૩૧, સ્વીકાર ટેનામેન્ટ,
૫૨૨૦૪
થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
pky609@gmail.com

૫૬૭૬૬
૫૨૨૦૪

૯૪૨૭૪૦૮૭૭૦ બી-૨૦૬, સ્ટેટસ ૨, લો રાઇઝ
એપાર્ટમેન્ટ, માનવમંદિર પાછળ,
મેમનગર,
seccellgsfc@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૫૨
૫૬૭૬૪
૯૪૨૭૩૦૦૩૩૪ સી/પ, સંકેત ફલેટ્સ,
૫૨૨૦૪
ગેલેક્ષી સિનેમા રોડ,
નરોડા,
pky609@gmail.com
અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. આર. માલપાણી
પ્રાદેશિક પ્રબંધક,
અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી
શ્રી આર. પી. ચૌધરી
પ્રાદેશિક પ્રબંધક,
રાજકોટ પ્રાદેશિક કચેરી
શ્રી આર. કે. પટેલ
પ્રાદેશિક પ્રબંધક,
સુરત પ્રાદેશિક કચેરી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૭૬૧
૫૨૨૦૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૮૧૨૩૩૧૧ ૩૧, સ્વીકાર ટેનામેન્ટ,
થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
gsfcaro@gmail.com

૨૪૪૨૭૧૫
૨૪૪૩૬૬૪
૨૪૭૯૨૯૨

૯૯૭૯૫૭૦૦૧૭ ૧૦૫, સૂર્યોદય એપાર્ટમેન્ટ,
ઠાકોરભાઈ પાર્ક, અબ્રામા,
વલસાડ

gsfcrro@gmail.com

૦૨૬૧-૨૪૬૦૫૪૬ ૮૬૯૦૬૬૧૯૪૭ પ્લોટ નં. ૫૪, ધરાનગર,
૦૨૬૧-૨૪૬૦૫૪૭
ધરમપુર રોડ, મુ. અબ્રામા,
૦૨૬૧-૨૪૬૦૫૪૩,
તા. જિ. વલસાડ
gsfcsro@gmail.com

ગુજરાત ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ નિગમ લિ. (GIIC LTD)
શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
અધ્યક્ષ
ર્ડા. રાહુલ બી. ગુપ્તા, IAS
વહીવટી સંચાલક
શ્રી પી. જે. પરીખ
ચીફ ફાઈનાન્સિયલ ઓફિસર
શ્રી દિલીપ એલ. ચૌધરી
સીનિયર મેનેજર (પર્સોનલ)
શ્રી શરદ એમ. ભટ્ટ
સીનિયર મેનેજર (વહીવટ)
શ્રી એમ. એસ. નાયક
મેનેજર (કો.ઓર્ડીનેટર)

શાખાના ટેલિફોન નંબર

શાખા

બ્લૉક નંબર-૧૧-૧૨/૬, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૫૦૭૦૧,
૫૦૭૦૩

૨૨૮૬૨૨૯૧, ૨૧, સીનિયર ઓફિસર્સ કૉલોની,
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧ ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

secimd@gujarat.gov.in

૩૭૭૧૨

૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦ “કૃષ્ણાલય” ૬,
રેખા પાર્ક સોસાયટી, નારણપુરા,
comind@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૧૩
૩૭૭૧૭
૯૪૨૭૫૨૬૫૫૯ ૮૦૧, એ. બ્લૉક, વરદાન ટાવર,
શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા,
અમદાવાદ-૬૩
૩૨૩૪૯૬૫૫
૯૪૨૬૬૬૮૯૨૬ બી-૪૭, દેવભૂમિનગર,
ડી’કેબિન, સાબરમતી,
અમદાવાદ
૪૯૬૫૬
૯૯૨૫૮૭૭૦૦૭ ૨, કદંબ એપાર્ટમેન્ટ, પ્રીતમનગર,
એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ
૪૯૬૫૬

૯૯૨૫૦૪૩૮૧૧ ૧૭, આવિષ્કાર સોસાયટી,
ગૌરીનગર સામે, રન્ના પાર્ક,
ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ-૬૧

સેક્શન અધિકારીનું નામ

ટેલિફોન નંબર

-

૩૬૨૩૦

શાખાનો ફેક્ષ નંબર
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૪૯૬૪૧૪૪
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ગુજરાત રાજ્ય હાથશાળ અને હસ્તકલા વિકાસ નિગમ લિ.

હેન્ડલુમ ટેક્નોલૉજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બિલ્ડિંગ, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી શંકરભાઈ આર. દલવાડી
ચેરમેન
શ્રી મહેશ સિંઘ, IFS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

શ્રી એન. આર. શર્મા
નાયબ મેનેજર (વહીવટ)
શ્રી પી. એફ. વણકર
આસી. મેનેજર (ઉત્પાદન)
શ્રી ટી. બી. વોરા
ચીફ ફાયનાન્સીયલ ઓફિસર (ઈ.ચા.)
સુશ્રી નજમા એમ. પઠાણ
આસી. મેનેજર (માર્કેટિંગ) (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. ડી. પરમાર
પ્રોક્યોરમેન્ટ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૩૯૫૫૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૫૦૩૯૨૨ ખ-૨૨૮,
સેક્ટર-૧૯,
chairmangshhdc@gujarat.gov.in ગાંધીનગર
૨૫૯૦૬
૯૮૭૯૫૫૧૦૫૯ ક-૨૦૮,
સેક્ટર-૧૯,
mdgshhdc@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૪૭૦૫૬
પ્લોટ નં. ૪૧૪/૧,
૯૦૯૯૧૫૪૦૯૫ સેક્ટર-૨/બી,
admgshhdc@gmail.com
ગાંધીનગર
૧૧૫૯૯
બી-૨૭, ન્યુ પરિમલ ટેનામેન્ટસ,
૯૯૦૯૯૪૨૬૦૭ કિર્તીધામ તીર્થ પાછળ,
જુના બળીયા પાસે, ચાંદખેડા,
mgrgshhdc@gmail.com
અમદાવાદ
-

૪૭૦૩૭
એ/૧૩, સાગર એપાર્ટમેન્ટ,
૯૯૦૯૯૪૨૬૨૬ કૃપા ફ્લેટ સામે, લાવણ્ય સોસાયટી,
વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
cfo.garvigurjari@gmail.com
૪૭૦૨૧
ડી/૨, સીલીકોન એપાર્ટમેન્ટ,
૯૯૦૯૯૩૯૮૦૮ સૈયદવાડી પાસે, વટવા,
અમદાવાદ
garvigurjariho@gmail.com
-

૪૭૦૨૧
બી ૧૩, ન્યુ પરિમલ સોસાયટી,
૯૯૦૯૯૪૨૫૮૭ કિર્તીધામ દેરાસર પાછળ,
શિવશક્તિનગર સામે, બી.આર.
ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ, ચાંદખેડા,
garvigurjariho@gmail.com
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪

ગુજરાત રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટિંગ કૉર્પોરેશન લિ., (ગ્રીમકો)
બ્લૉક નંબર-૧૭/૫, સેક્ટર-૧૧, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. ડી. કણઝારીયા
ચેરમેન
શ્રી વી. કે. જાદવ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૨૭૦૬૫
૨૭૨૪૪

૯૪૨૬૨૩૩૫૩૫

mdpagrimco@gujarat.gov.in

૨૭૦૬૮
૨૭૨૪૪

બંગલા નં. ૫૦/ક, સેક્ટર-૯,
એરફોર્સ સ્કૂલની સામે,
ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૫૨૬૦ બંગલા નં.૩૪, સિધ્ધિ-વિનાયક
બંગ્લોઝ, પેથાપુર, ગાંધીનગર

mdgrimco@gujarat.gov.in
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વી. પી. પરમાર
અધ્યક્ષ તથા કાર્યવાહક નિયામકના
અંગત મદદનીશ (સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨)
શ્રીમતી કે. એમ. નાયર
કંપની સેક્રેટરી
શ્રી જે. ડી. પરમાર
મેનેજર (લેધર/પ્રોજેકટ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૦૬૫૬૮
૨૭૨૪૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૪૭૦૩૩ પ્લોટ નં. ૩૦૩/૨,
સેક્ટર-૫/એ, ગાંધીનગર

mdpagrimco@gujarat.gov.in

૨૭૦૬૩
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૨૬

grimco_1979@yahoo.com

૨૭૦૬૩
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૩૮

grimco_1979@yahoo.com

શ્રી બી. એ. ચૌહાણ
મેનેજર (વહીવટ/માકયો)

૨૭૦૬૩
૨૭૨૪૪

૯૯૭૮૪૪૭૦૧૮

grimco_1979@yahoo.com

ઇ-૪૦૪, સિધ્ધાર્થ ગોલ્ડ, સરગાસણ
ચાર રસ્તા નજીક, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
૧૫/નર્મદાનગર સોસાયટી,
ઇ કૉલોનીની બાજુમાં,
ભીડભંજન હનુમાન મંદિર પાછળ,
ભીડભંજન હનુમાન, બાપુનગર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪
બ્લૉક નં સી-૧૦૪, પ્રમુખ એકઝોટીકા,
યુનીયન બેંક પાસે, કુડાસણ,
જિ. ગાંધીનગર

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટેન્શન બ્યૂરો (ઇન્ડેક્ષ્ટ બી)

બ્લૉક નંબર-૧૮/૨, ઉદ્યોગભવન, ઘ-૪, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

શ્રીમતી નિલમ રાની, IFS
મેનેજિંગ ડિરેકટર

શ્રી આઇ. કે. નાયર
મેનેજિંગ ડિરેકટરના અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી કલ્પેશ શેઠ
જનરલ મેનેજર
ર્ડા. મનિષ શાહ
જનરલ મેનેજર

૫૬૦૧૭
૫૬૦૧૨
પ૦૪૯૦

૭૫૬૭૭ ૬૬૪૬૬ બંગલા નં. ૩૪, કલેક્ટર બંગલો
શોપિંગ સેન્ટર પાસે,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૯

md@indextb.com

૫૦૩૫૨
પ૦૪૯૦

૯૯૨૫૨ ૭૭૫૨૭ સી-૪, સોમેશ્વર સોસાયટી, નિર્ણયનગર
રાણીપ રોડ, રાણીપ પોસ્ટ ઓફિસ
પાસે રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦
iknair@indextb.com

પ૦૩૮૮
પ૦૪૯૦

ર૩ર૬૦ર૩૪ પ૭૪/ર, અભિમન્યુ ફલેટ્સ,
૯૮૭૯૦૯૮૪૪૦ કેિન્દ્રય વિદ્યાલય પાસે, સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર
kalpesh@indextb.com
પ૧૬૪૯
૮૪૪૭૨૫૬૧ ૫, વિજય પાર્ક સોસાયટી, લક્ષ્મી
પ૦૪૯૦
૭૦૬૯૦૫૫૪૮૮ ફલેટની સામે, હોટેલ પ્રેસિડેન્ટ લેન રોડ,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
dr.manish@indextb.com

શ્રી પરેશ પૈનુલી
જનરલ મેનેજર

ર૩રપ૧૬૪૧
પ૦૪૯૦

કુ. અંજલિ વ્યાસ
જનરલ મેનેજર

૫૬૦૧૫
૫૧૬૫૦

૯૯૭૮૯૩૦૭૪૯ ડી-૫૦૪, સંગાથ સિલ્વર,
સંગાથ મોલ ૨ પાસે, મોટેરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
paresh@indextb.com

૯૯૭૯૮ ૯૬૫૭૪ બી ૫૦૩, “મૈત્રી શીવ”,
એન્જિનિયરીંગ કૉલેજ સામે, મોટેરા,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
anjalivyas@indextb.com
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પ્રફુલ્લ સાપરા
આસિ. જનરલ મેનેજર

શ્રી નિશિથકુમાર અમીન
આસિ. જનરલ મેનેજર
શ્રી ક્ષિતિજ કે. ત્રિવેદી
આસિ. જનરલ મેનેજર
શ્રી ગૌરવસિંઘ ચૌહાણ
મેનેજર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૭૮
પ૦૪૯૦

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૫૬૭૦૪૯૦૧૫ ૨૭, પ્રકાશ પાર્ક સોસાયટી, યોગેશ્વર
એપાર્ટમેન્ટની પાછળ, વેજલપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
praful@indextb.com
૫૦૩૮૭
૯૭૨૭૭ ૯૨૮૪૮ ડી-૫૦૧, તુલીપ પરમેશ્વર
પ૦૪૯૦
અર્થ ઇંગ્લીશ મીડિયમ સ્કૂલની બાજુમાં
ડીવાઇન ચાઇલ્ડ સર્કલ પાસે,
nishith@indextb.com
ન્યુ ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
૫૬૫૯૨
૯૪૨૧૮૦૬૯૧૬ ઇ-૧૦૪, સુરમ્ય ગ્રીન્સ, સુયોજન
પ૧૬૫૦
૯૫૮૬૦૬૦૫૦૯ ફલેટ સામે, સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦
kshitij@indextb.com
૫૬૫૯૨
૮૧૦૯૩ ૪૩૯૫૬ એફ/ર, ૧૫૦૨, મીડોઝ અદાણી
પ૧૬૫૦
શાંતિગ્રામ, વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ
Gaurav@indextb.com

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટેન્શન કોટેજ (ઇન્ડેક્ષ્ટ સી)

શ્રી દિપક એમ. શુક્લા
કાર્યવાહક નિયામક

શ્રી એમ. જે. મહેતા

સિનિ. ઓફી. (વ) (ઈ.ચા.)

શ્રી આર. આર. જાદવ
મેનેજર

શ્રી એસ. એન. પાટિલ
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

બ્લૉક નંબર-૭/૧, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭
૫૬૦૦૬

૯૯૭૮૪૦૫૨૩૩ સી/૯૦૪, આર્યન ઈમીનન્ટ,
ચાણક્યપુરી રોડ, પેટ્રોલપંપ પાસે,
exdireindextc@gujarat.gov.in
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
૫૯૫૯૦
૯૮૨૫૩૫૮૬૨૪ જીએફ-૨, રત્નજ્યોત એપાર્ટમેન્ટ,
પાલડી, અમદાવાદ
srossindextc@gujarat.gov.in
૫૬૦૦૫
૯૯૭૮૪૦૭૫૯૮ ડી-૭૦૪, સીવાન્તા એપાર્ટમેન્ટ,
બકેરી સિટી, વેજલપુર, અમદાવાદ
indextc@gmail.com

દહેજ સેઝ, લિ.

બ્લૉક નંબર-૧૪/૩, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૪૧૫૯૦
૨૯૭૫૦૮૩૮
૪૧૫૩૬ (ફે.)

૯૮૨૫૨૨૮૮૨૭ સી-૪૦૩, શ્રી બાલાજી રેસિડેન્સી,
શ્રધ્ધા બંગલોની બાજુમાં,
ડી-માર્ટ પાસે, મોટેરા,
ceo@dahejsez.com
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫
info@dahejsez.com

ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ
શ્રી હારીત શુક્લ, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

બ્લૉક નંબર-૧/૬, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
-

૨૯૭૫૦૫૦૧ ૧૭, જજીસ બંગ્લોઝ,
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫ બોડકદેવ, તા. દસક્રોઈ,
જિ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
md@dicdl.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી દિલીપ કે. બ્રહ્મભટ્ટ
જનરલ મેનેજર
(કોમર્શિયલ & એચ.આર.)
શ્રીમતી પારૂલ માનસેતા
ડેપ્યુટી કલેક્ટર, જનરલ મેનેજર
(લેન્ડ & મ્યુનિસિપલ સર્વિસિસ)
શ્રી ક્રીષ્ના કિશોર
આસીસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેંટ
(પ્રોજેકટ & ટેક્નિકલ)
શ્રી અનુભવ બૈરાઠી
ચીફ ફાઇનાન્સિયલ ઓફિસર
શ્રીમતી અંકિતા પરમાર
કંપની સેક્રેટરી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૯૭૫૦૫૦૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૮૧૦૧૦૬૩ આઇ/૧, શીવાની એપાર્ટમેંટસ,
આઝાદ સોસાયટી પાસે,
dbrahmbhatt@dicdl.in
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫
૨૯૭૫૦૫૦૦
૯૪૨૯૧૬૯૦૯૬ અર્થ અરોમા,
એસ.પી.રિંગ રોડની પાસે,
ભાડજ સાંતેજ, અમદાવાદ
gmland@dicdl.in
૨૯૭૫૦૫૦૦

૭૭૪૨૭૨૫૩૫૨ પ્લોટ નં. ૧૦૩૨, શ્રી હરીપાર્ક
સોસાયટી, સ્વામિનારાયણ મંદિરની
પાસે, સેક્ટર-૨, ગાંધીનગર
kkishore@dicdl.in

૨૯૭૫૦૫૦૦

૯૯૨૮૬૨૩૪૯૦ સી-૧૦૩, પહલો માળ, મહાલક્ષ્મી,
નવકાર બંગ્લોઝની પાસે,
કૂડાસણ, ગાંધીનગર
cfo@dicdl.in
૨૯૭૫૦૫૦૦
૯૮૨૫૬૧૧૩૯૫ જી-૭૦૧, અર્જુન ગ્રેસ,
સ્વામિનારાયણ સંસ્કારધામની પાછળ,
cs@dicdl.in
શાસ્ત્રીનગર, અમદાવાદ

ધોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કંપની લિમીટેડ

બ્લૉક નંબર-૧/૩, A2 વિંગ, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્રી હારીત શુક્લ, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૫૮૫૨૮

શ્રી અમિત ચાવડા
જનરલ મેનેજર
શ્રી શૈલેષ જી. પટેલ
ચિફ ફાઇનાન્સિયલ ઓફિસર

૫૮૫૫૫

૨૯૭૫૦૫૦૧૧ ૧૭, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ,
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫ તા. દસક્રોઈ,
જિ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
mddiacl@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૦૧૭૬૪૪ પ્લોટ નં. ૨૬૭/૧, સેક્ટર-૭-એ,

gmdiacl@gujarat.gov.in

૫૮૫૫૬

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

૯૯૦૯૯૭૦૨૪૫ પ્લોટ નં. ૪૫૦/૨, સેક્ટર-૨/બી,

aodiacl@gujarat.gov.in

ગાંધીનગર-૩૮૦૦૭

ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેવલપમેન્ટ અૉથોરિટી

શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી હારીત શુક્લ, IAS
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

બ્લૉક નંબર-૧૧ અને ૧૨/૩, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

શ્રીમતી પારૂલ ડી. માનસાતા
નાયબ કલેક્ટર

૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩
૪૦૧૫૦
૪૦૧૫૨
૪૦૧૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)
૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)
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૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧
૨૯૭૫૦૫૦૧
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫
-

૨૧, સીનિયર ઓફિસર્સ કૉલોની,
ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ
૧૭, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ,
અમદાવાદ
એ-૧૦૨, અર્થ એરોમા, એસ.પી. રીંગ
રોડ, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. એમ. જાદવ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી વી. આર. જોષી
જુનિયર ટાઉન પ્લાનર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૪/૨, ઘ ટાઈપ, સેક્ટર-૨૩,
ગાંધીનગર
-

-

ગાંધીનગર રેલવે એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કૉર્પોરેશન લિમીટેડ

શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી એસ. એસ. રાઠોડ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઈ.ચા.)

શ્રી શિવેન્દ્ર કુમાર, IRSE
જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી પી. એમ. ચૌધરી
જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઈ.ચા.)

બ્લૉક નંબર-૧૮/૮, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩
૫૦૮૪૪

૨૨૮૬૨૨૯૧ ૨૧, સીનિયર ઓફિસર્સ કૉલોની,
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧ ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૦૦૭૧
૪૮૫૭૨

૯૯૭૮૪૦૬૧૪૦ પ્લોટ નં.૫૪/૨
સેક્ટર-૨-એ., ગાંધીનગર

secimd@gujarat.gov.in

md@gujaratmetrorail.com

-

૭૩૮૩૫૨૦૪૨૬ બંગલા નં. ૩૧૬, રેલવે કૉલોની
ભાવનગર પરા. પોસ્ટ ઓફિસ સામે,
s.kumar@irsdc.com
ભાવનગર
૫૧૮૧૮
૯૯૭૮૪૦૬૪૭૯ બંગ્લા નં. ખ-૨૫૫, સેક્ટર-૧૯,
૫૧૮૧૭
ગાંધીનગર
૫૪૭૪૪
cecprnb@gujarat.gov.in

ગુજરાત ઔદ્યોગિક સંશોધન અને વિકાસ સંસ્થા (ગીરડા)

સાયન્સ કૉલેજ કમ્પાઉન્ડ, એમ.એસ. યુનિવર્સિટી, સયાજીગંજ, વડોદરા-૩૯૦૦૦ર.

શ્રી અમીત પી. ધારવા
નિયામક (ગીરડા વડોદરા)

૦ર૬પ-ર૭૯૧૯૦પ ૭૬૦૦૦૨૬૪૯૪ સી-૬૨, સુર્યન હોપ ટાઉન, સત્યમેય
૦ર૬પ-ર૭૯પપ૪૮
હૉસ્પિટલની પાછળ, હાઈવે મોલની
પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
info@girda.org.in

ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને ગ્રામીણ તકનીકી સંસ્થાન
શ્રી દલસુખભાઈ સી. પ્રજાપતિ
અધ્યક્ષ

શ્રી આર. કે. પટેલ
નિયામક

વિશ્વકર્મા મંદિર પાસે, સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર
૫૧૬૭૧
૫૧૬૬૫
૨૧૫૯૮ (ફે.)

૦૨૬૫-૨૨૮૦૦૮૨ સત્યનારાયણ ભુવન, રિફાઈનરી રોડ,

૯૮૨૫૨૨૫૯૨૨ ગોરવા, વડોદરા-૩૯૦૦૧૬
૯૮૨૫૮૦૨૨૨૫

dir-gmkrti@gujarat.gov.in

૨૩૪૪૯
૨૫૧૧૮
૨૧૫૯૮ (ફે.)

૯૯૦૯૯૭૯૫૫૨

પ્લોટ નં. ૪૧/૨, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

ramesh20patel@gmail.com
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ગુજરાત પેટ્રોલિયમ કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ સ્પેશયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનલ
ડેવલપમેન્ટ અૉથોરિટી (GPCPSIRDA)
બ્લૉક નંબર-૧૧ અને ૧૨/૩, ઉદ્યોગભવન, ઘ-૪, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-ર૩૮૨૦૧૭

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
અધ્યક્ષ

શ્રી એમ. થેન્નારસન, IAS

ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલક,
જી.આઇ.ડી.સી.

શ્રી બી. સી. વારલી

મુખ્ય ઇજનેર, જી.આઇ.ડી.સી અને સભ્ય
સચિવ, જીપીસીપીએસઆઇઆરડીએ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૦૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ બંગલા નં. ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
૫૦૫૮૩
૨૯૬૧૮૧૦૦ ઇ-૧૦૧, સમર્પણ ફ્લેટ,
૫૦૫૮૪
૯૯૭૮૪૦૭૦૩૩ એલિસબ્રિજ, ગુલબાઈ ટેકરા,
અમદાવાદ
vcmd@gidcgujarat.org
૫૦૫૯૦

૯૮૭૯૧૧૦૧૦૧ બી-૧૦૧, સનસિટી ફ્લેટ,
સાકર-૨, બોપલ,
msgpcpsir@gujarat.gov.in
અમદાવાદ

માંડલ બેચરાજી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેવલપમેન્ટ અૉથોરિટી
બ્લૉક નંબર-૧૧ અને ૧૨/૩, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. કે. દાસ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી હારીત શુક્લ, IAS
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી
શ્રીમતી પારૂલ ડી. માનસાતા
નાયબ કલેક્ટર
શ્રી બી. એમ. જાદવ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી વી. આર. જોષી
સીનિયર ટાઉન પ્લાનર
કુ. મનીષા મેવાડા
જુનિયર ટાઉન પ્લાનર

૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩
૪૦૧૫૦૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)
૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)
૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)
૪૦૧૫૨૫૪
૪૮૪૪૩ (ફે.)

૨૨૮૬૨૨૯૧
૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧
૨૯૭૫૦૫૦૧
૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫
-

૨૧, સીનિયર ઓફિસર્સ કૉલોની,
ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ
૧૭, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ,
અમદાવાદ
એ-૧૦૨, અર્થ એરોમા,
એસ.પી. રીંગ રોડ, અમદાવાદ
૬૪/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર ૨૩, ગાંધીનગર
-

૬૩૫૩૯૭૩૪૨૭ ૨૮૭/૫, અનિસ એપાર્ટમેન્ટ,
સેક્ટર -૨૮, ગાંધીનગર

ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ સંસ્થાન

બ્લૉક નંબર-૧/૯, વિકાસ સંસ્થાન, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

ર્ડા. આર. એન. પ્રસાદ
નિયામક

શ્રી એન. એમ. જાની
હેડ (પી એન્ડ એ), ગાંધીનગર

૪૩૮૪૭
૪૭૩૬૬

૯૯૭૮૪૦૮૩૮૯ બી-૧/૧૫, ગ્રીન સિટી,
હનુમાન મંદિર પાસે,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
dirced@gujarat.gov.in,

directorcedgujarat1@gmail.com

-

૭૫૬૭૮૦૦૭૬૪ શુભમંગલ ગ્રીન એપાર્ટમેન્ટ, બી-૩૦૪,
વન્દેમાતરમ, ગોતા, અમદાવાદ
projldrcedgnr@gujarat.gov.in
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અલ્પેશ ગજ્જર
હેડ ઇડી સેલ કેમ્પસ, નરોડા, અમદાવાદ
ર્ડા. ચિરાગ રાઠોડ
હેડ (સ્કિલ), ગાંધીનગર

શ્રી કિરણ ચાવડા
પી એસ ટુ ડાયરેક્ટર (PS), ગાંધીનગર
શ્રીમતી અર્ચના યાદવ
રીજીયન મેનેજર, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૯૯૯૫૨૩ ૫, અધિકાર સોસાયટી, વિભાગ ૨,
ડી કેબીન, સાબરમતી,
pledcellcedgnr@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯
૬૩૫૯૬૦૧૭૩૫ ૯૯, ઉર્જાનગર ૧,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર
cpltced@gujarat.gov.in
-

૭૫૬૭૮૭૮૪૬૧ ૩,દમયંતી પાર્ક, નવી સીવિલ હોસ્પિટલ
પાછળ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ,
ps2dircedgnr@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
-

૬૩૫૯૬૦૧૭૩૪ ૫,સેંડલવુડ બંગ્લોઝ, ન્યુ હરણી પાણીની
ટાંકી પાછળ, મોટનાથ મહાદેવ મંદિર
રોડ હરણી, વડોદરા-૩૯૦૦૨૨
projldr2cedgnr@gujarat.gov.in

ગુજરાત મિનરલ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટી

પેટ્રોગ્રાફી અને મિનરલ કેમેસ્ટ્રી લેબોરેટરી, પી.ડી.પી.યુ. રોડ, સોલાર પાર્કની આગળ, રાયસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્રી અરૂણકુમાર સોલંકી, IAS

-

સી.ઈ.ઓ.

commissionercgm@gujarat.gov.in

શ્રી સમીર મેહતા

૭૧૦૧૦

નિયામક, વહીવટ

શ્રી ડી. એમ. શુક્લા
નિયામક, લેબ કમિશનર ઓફ જિયોલોજી એન્ડ
માઇનિંગ

શ્રી રાજીવ પારેખ

સીનિયર મેનેજમેન્ટ, ઓફિસર

શ્રી અશ્વિનીકુમાર, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી સંતોષ કુમાર
ડિરેક્ટર (P&P)

૯૦૯૯૦૫૭૦૯૭

પ્લોટ નં. ૧૦૪/૦૧, સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર
અમદાવાદ

directoradmingmrds@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૨૩૩

અમદાવાદ

directortechgmrds@gujarat.gov.in

ગાંધીનગર

directorlabgmrds@gujarat.gov.in

અમદાવાદ

-

અધિક નિયામક

શ્રી આર. બી. ધ્રુવ

૯૯૭૮૪૪૩૮૧૯

-

૯૮૭૯૫૬૦૭૯૦

-

૯૦૯૯૦૬૯૭૪૯

smogmrds@gujarat.gov.in

ગુજરાત રેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ

બ્લૉક નંબર-૬/૭, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૫૨૭૨૮
૫૨૭૨૯

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧ બંગ્લો-૧૨, જજીસ બંગલો, બોડકદેવ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

૫૨૭૩૧

૯૧૦૬૬૨૮૫૩૭ ૫૯, નવી રેલવે ઓફિસરની
વસાહત, ગુજરાત કૉલેજ નજીક,
અમદાવાદ-૩૮૨૦૦૬
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ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૫/૫, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી સુનયના તોમર, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ
શ્રી પી. ડી. પંડ્યા
રહસ્ય સચિવ

સુશ્રી શાલિની દુહાન, IAS
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (પાવર)
(ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. આઈ. પટેલ, IAS
સંયુક્ત સચિવ (મહેકમ/સંકલન)
શ્રી એમ. આઈ. પટેલ, IAS
સંયુક્ત સચિવ (ઉર્જા અને બજેટ) (ઈ.ચા.)
ર્ડા. નિસર્ગ જોષી
નાયબ સચિવ (એન. સી. પેટ્રો.)
શ્રી એચ. સી. વ્યાસ
ઉપસચિવ (પાવર)

શ્રી એચ. સી. વ્યાસ
ઉપસચિવ (સંકલન) (ઈ.ચા.)
શ્રી રોનક મોદી
ઉપસચિવ (ઉર્જા અને બજેટ) (ઈ.ચા.)
શ્રી ભાર્ગવ જે. પટેલ
ઉપસચિવ (રીન્યુએબલ એનર્જી) (ઈ.ચા.)
શ્રી નિતિન ચૌધરી
ઉપસચિવ (મહેકમ, પેટ્રો) (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૭૭૧

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫

secepd@gujarat.gov.in

૫૦૭૭૨
૫૦૭૭૩

૩૧૦૪૩
૯૯૦૪૧૯૯૧૧૫

૫૦૭૮૬

૭૭૨૨૦૭૨૨૬૪

૫૦૭૮૮

૨૪૬૦૭
૯૯૭૮૪૦૮૯૬૯

ds-est-cod-epd@gujarat.gov.in

૫૦૭૭૯

૨૪૬૦૭
૯૯૭૮૪૦૮૯૬૯

ds-est-cod-epd@gujarat.gov.in

૫૦૭૮૧

૯૪૨૬૩૦૯૯૨૩

૫૦૭૮૩

૯૪૨૭૦૨૬૭૦૩

us-power-epd@gujarat.gov.in

૫૦૭૮૩

૯૪૨૭૦૨૬૭૦૩

૫૦૭૮૭

૯૬૮૭૬૦૮૯૩૯

us-energy-epd@gujarat.gov.in

૫૮૨૫૧

૯૫૧૦૨૭૭૧૦૪

૫૦૭૯૦

૮૮૪૯૮૪૪૩૮૭

114

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

ક-૪, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૩૨૮/૨, સેક્ટર-૩/બી,
ગાંધીનગર
૧૮, શ્રીરંગ ઉપવન સોસાયટી,
પી.ડી.પી.યુ કૉલેજ રોડ,
રાયસણ,
ગાંધીનગર
૧૮, શ્રીરંગ ઉપવન સોસાયટી,
પી.ડી.પી.યુ કૉલેજ રોડ,
રાયસણ, ગાંધીનગર
અનુગ્રહ-પ્લોટ નં. ૧૧૨૯/૨,
સેક્ટર-૧/ડી, ગાંધીનગર

જે-૧૦૨, આઇ. સી. બી. સિટી.,
વન્દે માતરમ રોડ, ગોતા,
અમદાવાદ
જે-૧૦૨, આઇ.સી.બી. સિટી,
વન્દે માતરમ રોડ, ગોતા,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૮૭/ ૨,
સેક્ટર-૪-બી,
ગાંધીનગર

-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

બ (સંકલન)

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

શાખા

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રીમતી જે. એચ. હેડંબા

ફોન નં.
૫૦૭૮૯

so-b-epd@gujarat.gov.in

-

ખ (બજેટ)

૫૫૮૪૮

so-kh-epd@gujarat.gov.in

શ્રી ડી. એલ. રાજ

ક (પાવર)

૫૦૭૯૫

so-k-epd@gujarat.gov.in

શ્રી રોનક મોદી

ક-૧ (ઉર્જા)

૫૦૭૯૨

so-k1-epd@gujarat.gov.in

શ્રી નિતીન ચૌધરી

ઇ (પેટ્રો/મહેકમ)

૫૦૭૯૦

so-e-epd@gujarat.gov.in

શ્રી ભાર્ગવ પટેલ

બ-૧ (એનસીઈ)

૫૮૨૫૧

so-b1-epd@gujarat.gov.in

રોકડ ઇનચાર્જ

શ્રી અભિષેક ચાવડા

રજિસ્ટ્રી ઇનચાર્જ
ફેક્સ ઓપરેટર

૫૦૭૯૪

-

૫૦૭૯૧

-

૫૦૭૮૨

નિયામકશ્રી, પેટ્રોલિયમ

બ્લૉક નંબર-૬/૩, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

સુશ્રી શાલિની દુહાન, IAS
નિયામક (ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. કે. પટેલ
મદદનીશ વ્યવસ્થાપક
શ્રી મંદાર જોશી
જિયોલોજીસ્ટ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૨૨૫

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૭૨૨૦૭૨૨૬૪

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૫૭૨૧૯

૭૯૯૦૯૧૮૮૩૭

૫૭૨૨૦

૯૮૨૫૯૫૯૫૧૯

૨૮૮/૨, જી-૧ ટાઈપ ક્વાર્ટર્સ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી

-

બી-૩૦૪, પ્રમુખ સિગ્નેચર,
રાયસણ પેટ્રોલ પંપની પાછળ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

બ્લૉક નંબર-૧૮/૬, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્રી એચ. એચ. ખોજા
મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષક
શ્રી કે. એમ. પટેલ
સચિવ (લાયસન્સીંગ બોર્ડ)

૫૬૬૭૬

૨૮૦૭૦
૯૮૯૮૨૬૭૮૨૭

૫૬૬૫૬

૯૮૨૪૪૪૫૨૮૨
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બી-૧૨૦૧, અલ બુર્જ, મકરપુરા રોડ,
સરખેજ, અમદાવાદ-૫૫
ડી-૩૯, સેન્ટોસા, ગ્રીન લેન્ડ,
સરદાર પટેલ રીંગ રોડ,
સાયન્સ સિટી સર્કલ, સોલા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૬૪૩

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૬૦૯૨૪૩

શ્રી પી. એમ. ભટ્ટ
સ્ટેનોગ્રાફર

૫૬૬૪૪

૯૮૯૮૬૭૭૬૩૭

શ્રી એસ. આર. પટેલીયા
વહીવટી અધિકારી

૫૬૬૪૬

૯૪૨૭૦૦૬૩૮૩

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એન. બી. શાહ
અંગત મદદનીશ

વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાશ્રીની કચેરી

શ્રી એચ. એચ. ખોજા
વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તા

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બી/૩, ન્યુ રામજી પાર્ક ની ફ્લેટ,
અંજલી બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેન્ડ
નજીક, ભઠ્ઠા, પાલડી,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૮૩, એફ-૨,
પ્રયાગ અપાર્ટમેંટ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
સી- ૧૦૨, દિવ્ય સંસ્કાર સિટી,
સરગાસણ,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર–૧૮/૭, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૫૬૬૪૪

૨૮૦૭૦
૯૮૯૮૨૬૭૮૨૭

શ્રી એસ. એસ. પટેલ
મુખ્ય હિસાબી અધિકારી

૫૬૬૬૩

૯૪૨૯૧૦૭૦૭૭

શ્રી ડી. આઇ. પટેલ
આકારણી અધિકારી

૫૬૬૬૦

૯૮૭૯૨૯૩૮૧૧

બી-૧૨૦૧, અલ બુર્જ,
મકરપુરા રોડ, સરખેજ,
અમદાવાદ-૫૫

પ્લોટ નં. ૧૦૨૪/૨,
સેક્ટર-૪-એ,
ગાંધીનગર
૧૧, જાનકીનંદન સોસાયટી,
નવા વાડજ,
અમદાવાદ

ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કૉર્પોરેશન લિ. (GSPC)

શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
ચેરમેન અને નિયામક
શ્રી સંજીવ કુમાર, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર
-

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪

૬૬૭૦૧૨૦૩
૬૬૭૦૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮

ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
ક-૨, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

ગુજરાત ગેસ લિ.(GGL), અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-૧૫/૩, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી સંજીવ કુમાર, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

-

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪

૬૬૭૦૧૨૦૩
૬૬૭૦૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮
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ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
ક-૨, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિ.(GSPL)

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

ઇ-૧૮, જી.આઇ.ડી.સી. ઇલેક્ટ્રોનિક એસ્ટેટ, સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
ચેરમેન અને નિયામક
શ્રી સંજીવ કુમાર, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪

૬૬૭૦૧૨૦૩
૬૬૭૦૧૨૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બંગલા નં. કે-૫૦૪,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
ક-૨, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમીકલ્સ(GSFC)
પો. ફર્ટીલાઇઝર નગર, વડોદરા-૩૯૧૭૫૦

શ્રી અરવિંદ અગ્રવાલ, IAS (Retd.) ૦૨૬૫-૨૨૪૦૮૫૫ ૦૨૬૫-૨૨૪૧૨૯૨ એમ.ડી. બંગ્લો,
૯૮૨૫૪૧૯૮૧૯ જી.એસ.એફ.સી. લિમિટેડ,
અધ્યક્ષ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી વિશ્વેશ વી. વછરાજાની
કંપની સેક્રેટરી

શ્રી સિધ્ધાર્થ ત્રિવેદી
લાયઝન ઓફિસર, અમદાવાદ

૦૨૬૫-૨૨૪૧૩૬૬ ૯૯૭૪૨૯૦૦૦૦
૦૨૬૫-૩૦૯૩૫૮૨

૨૬૮૪૨૦૦૩
૨૬૮૪૨૦૦૪

૯૦૯૯૦૩૭૬૦૦

ફર્ટીલાઇઝર નગર,
વડોદરા-૩૯૦૦૨૧
દતાશ્રય ૧૧ બી,
સારાભાઇ સોસાયટી,
આસોપાલવ ફ્લેટની સામે,
ગોત્રી રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૨૧

લક્ષ્મી સ્વસ્તિક સોસાયટી
(ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ)
સેક્ટર-૨૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧

ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમીકલ્સ(GNFC)
શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી પંકજ જોષી, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી એ. સી. શાહ
કંપની સેક્રેટરી અને જી.એમ.લીગલ

નર્મદા નગર, ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫
૫૦૩૦૧
૫૦૩૦૨

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪

૦૨૬૪૨-૨૦૩૬૫૦

૯૯૦૯૯૨૫૦૩

૦૨૬૪૨-૨૪૭૧૨૯ ૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧
૦૨૬૪૨-૨૪૭૧૧૫
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બંગલા નં. કે-૫૦૪,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

એમ.ડી.બંગલો,
નર્મદા નિવાસ, જી.એન.એફ.સી.
ટાઉનશીપની બાજુમાં,
નર્મદાનગર, ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫

બી-૧૬, ગીતાકુંજ સોસાયટી,
જી.એન.એફ.સી. ટાઉનશીપની
બાજુમાં, નર્મદાનગર,
ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. વી. પરીખ
ચીફ ફાઇનાન્સ ઓફિસર અને જનરલ
મેનેજર
શ્રી વી. બી. ભડોલા
જનરલ મેનેજર

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૪૨-૨૦૩૫૨૮ ૭૭૨૭૮૨૨૬૨૨

૦૨૬૪૨-૨૦૨૩૯૧

૯૬૮૭૬૨૨૯૪

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

સ્ટ્રીટ નં.૩૨, ક્વાર્ટર નં.૧-૩,
જી.એન.એફ.સી. ટાઉનશીપની
બાજુમાં, નર્મદાનગર,
ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫

એ-૧૦૧, આંગન એપાર્ટમેન્ટ,
ઝાડેશ્વર, ભરૂચ-૩૯૨૦૧૧

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (GUVNL), વડોદરા
સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન, રેસકોર્સ, વડોદરા

શ્રીમતી સુનયના તોમર, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

શ્રી કે. જી. ભાટી, IPS
ડિરેક્ટર(સલામતી) અને મુખ્ય તકેદારી
અધિકારી
શ્રી સુભદીપ સેન
જનરલ મેનેજર (F & A)

૫૦૭૭૧

૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫

૦૨૬૫-૨૩૪૦૭૦૩

૨૩૩૯૧૪૮
૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

secepd@gujarat.gov.in

md.guvnl@gebmail.com

૦૨૬૫-૨૩૩૮૨૫૭ ૯૯૭૮૪૦૫૮૪૫
igs.guvnl@gebmail.com

૦૨૬૫-૨૩૫૫૮૪૦ ૯૮૭૯૬૧૮૭૭૪
ssev.guvnl@gebmail.com

ર્ડા. એન. સી. મુન્શી
જનરલ મેનેજર (એચઆર)

૦૨૬૫-૨૩૪૦૪૩૭

શ્રી કે. પી. જાંગીડ
જનરલ મેનેજર (વાણિજ્ય)

૦૨૬૫-૨૩૩૪૭૫૧

શ્રીમતી સૈલજા વછરાજાની
જનરલ મેનેજર (આઇ.પી.પી)

૦૨૬૫-૨૩૪૦૨૮૯

શ્રી આર. બી. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર (ટેક)
શ્રી પાર્થિવ ભટ્ટ
કંપની સચિવ

૦૨૬૫-૨૩૪૦૨૦૫ ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૮

૨૩૪૪૧૫૭
૯૮૭૯૨૦૦૬૫૯

gmr.guvnl@gebmail.com

૨૩૩૪૨૩૧
૯૮૭૯૨૦૦૬૫૫

coacom@gebmail.com

૨૩૮૫૦૭૮
૯૮૭૯૨૦૦૬૫૬

gmipp.guvnl@gebmail.com

cet.ech.guvnl@gebmail.com

બંગલા નં. ક-૪, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
એમ.ડી બંગલો, વિદ્યુત નગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
નીલગીરી બંગલો,
સરકીટ હાઉસની સામે, અલ્કાપુરી,
વડોદરા
એ/ ૪૦૨, બાલાજી ગોલ્ડ
એપાર્ટમેન્ટ્સ, શીવ વાટીકા
કોમ્પલેક્ષની બાજુમાં, સબરી વિદ્યાલય
પાસે, વાસણા, વડોદરા
એ-૫/૨, વીઆઇપી ગેસ્ટ હાઉસની
પાછળ, વિધુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
એ-૧, બંગલો (ઓલ્ડ),
વિદ્યુતનગર કૉલોની,
ઓલ્ડ પાદરા રોડ, વડોદરા

૧૧-બી સારાભાઈ સોસાયટી,
ગોત્રી રોડ, વડોદરા
વીઆઇપી ગેસ્ટ હાઉસ, વિદ્યુતનગર
કૉલોની, જુના પાદરા રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૪ ૦૨૬૫૨૩૨૩૫૦૫, એ-૧૦૪ શિવ વાટીકા એપાર્ટમેન્ટ,
૯૮૭૯૨૦૦૭૦૩ સુકૃતિ નગર- રની સામે, શબરી સ્કૂલ
પાસે, વાસણા રોડ, વડોદરા
cs.guvnl@gebmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની લિ. (GSECL) વડોદરા
વિદ્યુત ભવન, રેસ કોર્સ, વડોદરા

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી સુનયના તોમર, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી એચ. એન. બક્ષી
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઇ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૭૭૧

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫

secepd@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૩૪૨૪૯૧ ૯૯૨૫૨૦૮૮૭૮
md.gsecl@gebmail.com

શ્રી એચ. એન. બક્ષી
કાર્યવાહક નિયામક

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૦૫ ૯૯૨૫૨૦૮૮૭૮

શ્રી વાય. ડી. બ્રહ્મભટ્ટ
મુખ્ય ઇજનેર (પી & પી)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૧૩૩ ૯૯૨૫૨૦૮૭૮૮

શ્રી આર. એમ. ભડંગ
જનરલ મેનેજર (એફ એન્ડ એ)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૦૩ ૯૯૨૫૨૦૮૮૫૯

શ્રી એમ. ડી. બાજવા
જનરલ મેનેજર (એચઆર)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૦૭ ૯૮૭૯૨૦૦૬૬૫

શ્રી વી. પી. જાની
કંપની સચિવ

૦૨૬૫-૬૬૧૨૦૧૧ ૯૮૨૫૦૬૪૧૫૧

શ્રી પી. એમ. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર (ફ્યુઅલ)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૪૦૫ ૯૯૨૫૨૧૦૨૫૩

cepnp.gsecl@gebmail.com
gmf.gsecl@gebmail.com

cs.gsecl@gebmail.com

શ્રી પી. એમ. પરમાર
મુખ્ય ઇજનેર (જનરલ)

૦૨૬૫-૬૬૧૨૧૦૧ ૯૯૨૫૨૧૦૭૨૬
cegen.gsecl@gebmail.com

cefuel.gsecl@gebmail.com

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બંગલા નં. ક-૪, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
સી-૨૦૩, સામ્રાજય એપાર્ટમેન્ટ,
શબરી સ્કૂલની સામે, વાસણા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
સી-૨૦૩, સામ્રાજય એપાર્ટમેન્ટ,
શબરી સ્કૂલની સામે, વાસણા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
૯/એ, હર્ષ પાર્ક સોસાયટી,
ટાગોરનગર નજીક,
ઓલ્ડ પાદરા રોડ, વડોદરા
ડી/ ૯, આર્શીવાદ ડુપ્લેક્ષ,
સાંઇનાથ રોડ, નિસર્ગ ફ્લેટ પાસે,
નવા કોર્ટ સામે, દીવાલીપુરા,
વડોદરા
એ-૧૫, શ્રી ઓમ બંગ્લોઝ, દિલ્હી
પબ્લિક સ્કૂલની પાછળ,
કલાલી ગામ રોડ, વડોદરા

સી-૩૦૧, શીખર-૧, અરૂણાચલ ક્રોસ
રોડ, સુભાનપુરા, વડોદરા
જી.યુ.વી.એન.એલ., વીઆઇપી ગેસ્ટ
હાઉસ, ઓલ્ડ પાદરા રોડ, વડોદરા

ડી-૪૦૨, પૃષ્ટી એવન્યુ એપાર્ટમેન્ટ,
વિશ્વામિત્રી રેલ્વે ઓવર બ્રિજ નજીક,
મુંજ મહુડા, વડોદરા

ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કં. (GETCO)
સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન, રેસકોર્સ, વડોદરા

શ્રીમતી સુનયના તોમર, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી બી. બી. ચૌહાણ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૫૦૭૭૧

૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫

secepd@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૫ ૯૯૨૫૨૦૮૦૮૧
md.getco@gebmail.com
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બંગલા નં. ક-૪, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
એ-૨, ડાયરેક્ટર બંગલો, વિઆઇપી
ગેસ્ટ હાઉસની બાજુમાં, વિદ્યુતનગર
કૉલોની, જુના પાદરા રોડ, વડોદરા

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. બી. રાઠોડ
મુખ્ય ઇજનેર (એસએલડીસી)
શ્રી નિશાંત શ્રીવાસ્તવ
કંપની સચિવ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૫-૨૩૫૩૧૭૧ ૦૨૬૫-૩૪૩૨૨૩ ૫૦૪-રૂત્વિજ કોમ્પ્લેક્ષ, કબીર
૯૯૨૫૨૧૮૫૨૬ કોમ્પ્લેક્ષની બાજુમાં, તુલસીધામ રોડ,
માંજલપુર, વડોદરા
celd@gebmail.com
૦૨૬૫-૨૩૧૦૫૮૩ ૯૮૭૯૨૦૨૪૯૩
cs.getco@gebmail.com

શ્રી નિમેષ પટેલ
જનરલ મેનેજર (એફ એન્ડ એ)

૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૮૯ ૯૮૭૯૨૦૦૭૨૬

શ્રી બી. એન. ત્રિવેદી
મુખ્ય ઇજનેર (પ્રોજેકટ)

૦૨૬૫-૨૩૨૩૩૬૨ ૯૯૨૫૨૧૦૦૧૭

gmfa.getco@gebmail.com
ceproject@gebmail.com

શ્રી કે. આર. સોલંકી
મુખ્ય ઇજનેર (ટીઆર)

-

શ્રી જી. જી. ઠક્કર
ચીફ ફાયનાન્સ મેનેજર (એફ એન્ડ એ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી એ. જે. ત્રિવેદી
ડીજીએમ (એચઆર)

૯૮૭૯૨૦૨૪૮૬

cetr.getco@gebmail.com

૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૮૯ ૯૦૯૯૦૫૧૫૮૪
cfmpc.getco@gebmail.com

બી-૩૦૪, હેવન એન્કલેવ, ગ્રીનવુડ
બંગલાની નજીક, ન્યુ અલ્કાપુરી,
ગોત્રી સેવાસી રોડ, વડોદરા
બી/૨૮ આનંદવન ડુપ્લેક્સ,
ટી.પી.-૧૩, છાણી જકાતનાકા,
વડોદરા

એ-૫/ ૨, વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
જી-૪, શ્યામલ આર્કેડ,
વાસણા-ભાયલી રોડ, વડોદરા
બી/૧/૧, વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ,
વડોદરા

૦૨૬૫-૨૩૨૩૩૬૮ ૦૨૬૫૨૩૪૩૨૨૩ ૧ર-એ પ્રથમ વિસ્ટા,
૯૮૭૯૨૦૦૬૭૪ નવરચના ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલની
બાજુમાં, વાસણા ભાયલી રોડ,
dgmlrgal.getco@gebmail.com
વડોદરા

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિ. વડોદરા

સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન, રેસકોર્સ, વડોદરા

શ્રીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી ટી. વાય. ભટ્ટ, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી જૈનીશ મોદી
જનરલ મેનેજર (એફ એન્ડ એ)

૦૨૬૫-૨૩૪૦૭૦૩ ૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮ એમ. ડી. બંગલો, વિદ્યુતનગર
૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫ કૉલોની, જુના પાદરા રોડ,
વડોદરા
૦૨૬૫-૨૩૫૮૨૪ ૦૨૬૫-૨૯૮૦૨૨૨ ડિરેક્ટર બંગલો- ૪,
૬૩૫૯૯૬૦૪૦૦ વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ,
md.mgvcl@gebmail.com
વડોદરા

૦૨૬૫-૨૩૨૭૩૮૫ ૦૨૬૫૨૩૨૪૭૦૦ ૧૩, માત્રી કુંજ સોસાયટી,
૯૬૮૭૬૩૪૮૫૫ કલ્પવૃક્ષ કમ્પાઉન્ડની પાછળ,
ગોત્રી, વડોદરા
gmfin.mgvcl@gebmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી સ્વાતી. એચ. પારેખ
મુખ્ય ઇજનેર (T&O) (ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. જી. પંડ્યા
જનરલ મેનેજર (એચઆર)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૫૦ ૦૨૬૫૨૩૩૦૪૪૭ ૫૫, મનિષ સોસાયટી,
૯૯૨૫૨૦૮૨૫૩ જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
cetech.mgvcl@gebmail.com

૦૨૬૫-૨૩૪૦૧૧૪ ૯૮૭૯૨૦૦૬૮૯
gmhr.mgvcl@gebmail.com

શ્રી હિતેન્દ્ર આર. શાહ
મુખ્ય ઇજનેર (પ્રોજેક્ટ)

૦૨૬૫-૨૩૨૭૪૮૧ ૯૯૨૫૨૦૮૨૫૩

શ્રી વિઠ્ઠલ એમ. ચવાણ
કંપની સચિવ

૦૨૬૫-૨૩૫૩૦૮૭ ૮૧૪૧૮૪૮૦૯૯

cepro.mgvcl@gebmail.com
cs.mgvcl@gebmail.com

૭, શ્રીજી સકલ એપાર્ટમેન્ટ,
શબરી સ્કૂલની પાછળ, ગોત્રી,
વાસણા રોડ,
વડોદરા

૧૮, શ્રીજી હાઉસિંગ સોસાયટી,
હાથી નગર પાસે, જૂના પાદરા રોડ,
દિવાળીપુરા, વડોદરા
બી-૫/ ૨૦, વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ,
વડોદરા

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિ. સુરત

કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના વરાછા રોડ, કાપોદરા ચાર રસ્તા, વરાછા, સુરત

શ્રીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધ્યક્ષ

૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮ ૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

શ્રી યોગેશ ચૌધરી, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૦૧ ૯૯૭૮૪૪૫૧૦૧
md.dgvcl@gebmail.com

શ્રી જે. ડી. તન્ના
મુખ્ય ઇજનેર

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૧૧

શ્રી વી. એચ. વોરા
કંપની સચિવ

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૦૬ ૯૯૨૫૨૧૧૩૦૩

શ્રી એન. એ. દવે
મહાપ્રબંધક (નાણા અને હિસાબ)

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૩૧ ૯૯૦૯૯૪૦૭૦૯

૮૨૪૧૮૯૪૪૦

ceom.dgvcl@gebmail.com
cs.dgvcl@gebmail.com

gmfa.dgvcl@gebmail.com

૦૨૬૧-૨૫૦૬૧૮૧ ૯૯૨૫૨૧૧૩૦૨
શ્રી એમ. એ. શેખ
અધિક જનરલ મેનજે ર (એચઆર) (ઈ.ચા.)
agm.dgvcl@gebmail.com
121

એમ.ડી. બંગલો, વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ,
વડોદરા
એમ.ડી. બંગલો, ડી.જી.વી.સી.એલ.
સુરત સિટી સર્કલ કેમ્પસ,
ભગવાન મહાવીર કૉલેજ ક્રોસ રોડ,
વેસુ, ભરથાણા, સુરત
પ્રમુખ મહલ, બીએપીએસ મંદિરની
પાછળ, સરદાર પુલની નજીક,
અડાજણ, સુરત

બી-૩૦૩, ઓમ રેસીડેન્સી,
સુર્યમ રેસીડેન્સી પાસે, પાલ-અડાજણ,
સુરત-૩૯૫૦૦૯
એ-૯૦ર, સુમેરુ સિલ્વર લીફ,
પાલ લેક નજીક, અડાજણ,
સુરત

મુલ્લા પ્લાઝા, મુગલસરાઇ રોડ,
મુગલસરાઇ, સુરત

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિ. મહેસાણા
કોર્પોરેટ ઓફિસ, મહેસાણા

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી મહેશ સિંઘ, IFS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી પી. બી. પંડ્યા
મુખ્ય ઇજનેર

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૯૬-૨૨૨૦૮૦ ૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫ એમ.ડી. બંગલો, વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
md.guvnl@gebmail.com
૦૨૭૬-૨૨૨૨૦૯૭ ૯૮૭૯૫૫૧૦૫૯
md.ugvcl@ugvcl.in

૦૨૭૬-૨૨૨૨૨૩૦ ૮૯૮૦૧૬૦૧૩૯
ceop@ugvcl.in

શ્રી વી. એમ. શ્રોફ
મુખ્ય ઇજનેર (ઈ.ચા.)

૦૨૭૬-૨૨૨૨૨૩૦ ૯૯૨૫૨૧૨૧૧૪

શ્રી એન. એમ. જોશી
કંપની સચિવ

૦૨૭૬-૨૨૨૨૦૮૦ ૯૮૭૯૨૦૦૬૬૪

શ્રી આર. બી. કોઠારી
જનરલ મેનેજર (ફાઈનાન્સ )

cepp@ugvcl.in

૦૨૭૬-૨૨૨૨૮૮૦ ૯૯૨૫૨૧૦૨૮૮
gmf@ugvcl.in

corporate@ugvcl.in

ક-૨૦૮, સેક્ટર -૧૯,
ગાંધીનગર

૪૭, શ્યામ-૧, આઇ.ઓ.સી. રોડ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
એ/૨, શુકન બંગ્લોઝ,
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ

૬, ક્રિષ્ના એપાર્ટમેન્ટ, જગાભાઈ પાર્ક,
મણિનગર, અમદાવાદ
૭૦૧, રત્નામ ટાવર,
જઝીસ બંગ્લો ક્રોસ રોડ,
અમદાવાદ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિ., રાજકોટ

રજિ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ સેવા સદન,
નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ

શ્રીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS
અધ્યક્ષ

૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

md.guvnl@gebmail.com

સુશ્રી શ્વેતા તેવટીયા, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૦૨૮૧-૨૩૬૧૭૫૦

શ્રી જે. જે. ગાંધી
મુખ્ય ઇજનેર (ટેક)

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫

શ્રી એ. એસ. માંડલીયા
મુખ્ય ઇજનેર (પ્રોજેક્ટ)

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫

શ્રી એચ. પી. કોઠારી
મુખ્ય ઇજનેર (મટીરિયલ)

૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫

૭૮૭૪૦૬૬૬૫૫

md.pgvcl@gebmail.com

૯૯૨૫૨૧૦૨૧૪

cetech.pgvcl@gebmail.com

૯૯૭૮૯૩૬૩૦૫

ceproject.pgvcl@gebmail.com

૯૯૨૫૦૧૪૭૯૧

cemat.pgvcl@gebmail.com
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એમ.ડી. બંગલો,
વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
“વાઈટ હાઉસ”, ગવર્મેન્ટ પ્રેસની
સામે, શ્રોફ રોડ, રાજકોટ
“રાધે કૃષ્ણ” જસાણી પાર્ક-૧,
આઈ.ટી સોસાયટીની નજીક, એરપોર્ટ
રોડ, રાજકોટ
એ-૪૦૩, રાની ટાવર, ક્રિસ્ટલ
મોલની સામે, કાલાવડ રોડ,
રાજકોટ
૧૮/ બી – વિરલ, ૨-સરસ્વતી
સોસાયટી, નિર્મલા સ્કૂલ પાસે,
નિર્મલા રોડ, રાજકોટ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊર્જા અને પેટ્રોકેિમકલ્સ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. એસ. મલકાન
મહાપ્રબંધક (નાણાં અને હિસાબ)
શ્રી એ. આર. કટારા
જનરલ મેનેજર (એચઆર)
શ્રી એચ. ડી. ચૌહાન
કંપની સચિવ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૯૯૨૫૨૧૩૯૭૭ ૨૦૨, સિધ્ધાર્થ – ૦૧, શહીદ
ભગતસિંહ ગાર્ડનની સામે,
gmfa.pgvcl@gebmail.com
રાજકોટ
૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૭૦૬૯૭૫૦૦૭૪ “પુજા”, શેરીનં. ૧૪, શ્રીરામ પાર્ક,
સી.એન.મહેતા સ્કૂલની પાછળ,
નાના મવા રોડ,
agmhr.pgvcl@gebmail.com
રાજકોટ
૦૨૮૧-૨૩૮૦૪૨૫ ૬૩૫૭૦૯૭૮૨૨ બ્લૉક નં. ૨૧૧, પ્રશિલ પાર્ક,
યુનિવર્સિટી રોડ,
રાજકોટ
cs.pgvcl@gebmail.com

ગુજરાત વિદ્યુુત નિયંત્રક આયોગ

છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ-૧, રોડ, ૫-સી, ઝોન-૫, ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર

શ્રી આનંદ કુમાર
અધ્યક્ષ

૨૩૬૦૨૦૦૧
૨૩૬૦૨૦૧૧

શ્રી પી. જે. ઠક્કર
સભ્ય
શ્રી રૂપવંત સિંહ, IAS
સચિવ
શ્રી ડી. આર. પરમાર
નિયામક

૨૩૬૦૨૦૦૫
૨૩૬૦૨૦૧૭
૨૩૬૦૨૦૧૬
૨૩૬૦૨૦૧૭
૨૩૬૦૨૦૨૨

૨૬૪૪૫૫૯૦
૯૮૬૩૦૭૬૦૨૪
૯૮૨૫૦૧૫૩૦૫
૯૮૯૯૫૦૪૩૬૨
૭૬૯૮૯૭૯૩૩૦
૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫
૭૬૯૮૯૭૯૩૩૦
૯૪૨૭૦૦૫૮૪૮

ગુજરાત પાવર કૉર્પોરેશન લિ.

૯૦૪, સમપર્ણ ટાવર, ઇ-૨ કેટેગરી,
સરકારી વસાહત, ગુલબાઇ ટેકરા,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
બી-૧૦૪, સુફલામ, શાહીબાગ,
ડફનાળા, અમદાવાદ
૪૭, સોમેશ્વર ટેનામેન્ટ,
રાણીપ, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-૮/૬, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્રી એસ. બી. ખયાલીયા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી એચ. સી. પટેલ
જનરલ મેનેજર (ઈ.ચા.)
કુ. કૃપા એન. જોષી
કંપની સચિવ

૫૧૨૫૫
૫૧૨૬૦
૫૦૭૭૯

૯૮૨૫૪૦૭૯૭૩

૫૧૨૫૫

૯૯૭૮૪૦૭૪૦૩

૪૫૭૫૯
૯૮૨૫૩૫૪૫૮૪

એ-૧ બંગલો, વિદ્યુતનગર કૉલોની,
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
પ્લોટ-૧૩૪૩/ ૨, સેક્ટર-૭-ડી,
ગાંધીનગર
૬૫૩, પાંચીદાસ સોસાયટી, ઓલ્ડ
અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬

પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી

પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ રાયસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્રી તરુણ શાહ
રજિસ્ટ્રાર

૨૭૫૦૦૭

૯૪૨૬૩૮૩૦૦૮
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-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગ

ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧/૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. જે. હૈદર, IAS
અગ્ર સચિવ

શ્રીમતી એચ. વી. પરમાર
અંગત મદદનીશ
શ્રી મુકેશ શાહ
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી રાજેશ પટેલ
નાયબ સચિવ
અ (મહેકમ)
બ (બજેટ)

શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૩૭૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૪૯૫૬
ક-૧૦, સેક્ટર-૧૯,
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૦ ગાંધીનગર

secccd@gujarat.gov.in

૫૭૩૭૩

૨૮૬૦૮
૯૪૨૭૩૧૧૮૧૧
૯૯૭૮૪૦૭૦૫૯
૯૮૨૪૫૦૫૪૦૯

૫૭૩૭૪

ds-ccd@gujarat.gov.in

૫૭૩૬૧

૯૩૨૮૨૮૭૫૨૩

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી એચ. એમ. પંડ્યા
સુશ્રી કિનલ ખરાડી

ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ એજન્સી

૫૨૩/૨, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
૧૦, આવિષ્કાર ટેનામેન્ટ,
સાલ હોસ્પિટલ રોડ,
અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૩૦/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
ફોન નં.
૫૭૩૫૮
૫૭૩૫૮

બ્લૉક નંબર-૧૧,૧૨/૪, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્રી બી. એ. શાહ, IAS
નિયામક

૫૭૦૯૩
૫૭૨૫૦

૯૯૭૮૪૦૧૩૨૯

શ્રી એસ. બી. પાટીલ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી

૫૭૨૫૭

૯૯૦૯૯૦૦૬૫૨

૫૭૨૬૦

૯૯૦૯૯૦૦૬૫૩

શ્રી એસ. જી. ટાપરીયા
મેનેજર (વહીવટ અને હિસાબ)
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એ-૧, એવી ફ્લેટ, સમૃદ્ધિ કો. ઓપ.
હાઉસિંગ સોસાયટી,
મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી,
અમદાવાદ
૫૮-પ્રમુખ રેસીડેન્સી, રાંદેસણ રોડ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧
૬૬/૬, ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૩,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કાયદા વિભાગ

કાયદા વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૪, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એમ. વ્યાસ
સચિવ અને આર.એલ.એ.

સુશ્રી ઉષા એમ. પટેલ
સચિવના અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી એમ. જી. દવે
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી સી. એચ. શાહ
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી ડી. જે. મહેતા
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી એચ. આર. શાહ
નાયબ સચિવ
શ્રી કે. એ. અંજારીઆ
નાયબ સચિવ
શ્રી ડી. એસ. જોષી
નાયબ સચિવ
શ્રી એન. એચ. ગઢવી
નાયબ સચિવ (બજેટ/સંકલન)
શ્રી યુ. એ. પટેલ
નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શ્રી જે. એલ. વાળા
નાયબ સચિવ (આઈ.ટી.)
શ્રી એમ. ડી. મોગલ
નાયબ સચિવ
શ્રી એચ. એચ. પટેલ
નાયબ સચિવ
(જી.પી. ઓફિસ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ)
શ્રી ડી. એમ. ભાભોર
નાયબ સચિવ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
પ૦૯૦૧, ૫૦૯૦૨
૨૨૧૨૨૦૨૦
બંગલા નં. ૧૨/એ, ક-ટાઈપ,
૫૦૯૦૩
૯૯૭૮૪૦૬૧૨૬ સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
૫૦૯૦૫ (ફે.)
seclegal@gujarat.gov.in

પ૦૯૦૧/ર/૩
૫૦૯૦૫
૫૦૯૨૫
૫૦૯૧૯

-

૦૭૯૨૨૧૨૨૦૨૦
૯૮૭૯૩૯૨૦૪૯
૭૯૮૪૩૫૧૯૬૦

૫૮૩૩૯

૯૪૨૮૧૧૭૭૮૮

૫૦૯૨૪
૫૦૯૧૬

૨૭૯૨૨૦૪
૭૫૬૭૦૯૯૨૬૦
૯૮૯૮૬૬૧૪૭૮

૫૦૯૧૭

૯૪૦૮૮૦૭૪૧૫

૫૦૯૦૭

૯૪૨૭૩૨૪૪૭૭

૫૦૯૧૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૭૨

૫૦૯૦૮
૫૦૯૨૦

૨૪૪૯૪૧
૯૯૭૮૪૦૫૬૯૨
૯૯૭૮૦૭૯૦૭૯

૨૭૬૬૫૩૩૫

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૪

૫૦૯૧૧

૯૮૨૪૯૯૬૮૫૬
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પ્લોટ નં. ૫૧૦/૧, સેક્ટર - ૪/બી,
ગાંધીનગર
૯૩૭, વૈદની ખડકી, સાંકડી શેરી,
રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ
જી-૨૮૩/૩, GFSU હોસ્ટેલની
બાજુમાં, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ખ/૨૨૩, સેક્ટર-૨૩,
ગાંધીનગર

૨૦૪, ઈ ટાઈપ, સરકારી વસાવહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
એ/૩૦૪, વંદેમાતરમ ક્રોસવિંદ,
વંદેમાતરમ સર્કલ, ન્યુ એસ.જી. રોડ,
ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧
બ્લૉક નં. ગ-૨૮૩/૬, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
બ્લૉક-૫૩/૪, ગ-૧, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૪૭૮/૧, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૦૫/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૩૦૬/૨ સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૪૨, સેક્ટર-૨૮,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૭/૫, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કાયદા વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. ડી. મહેતા
ઉપસચિવ
શ્રી ડી. બી. નિમાવત
ઉપસચિવ (કોર્ટ બિલ્ડિંગ)
શ્રી ભરત. સી. પંચાલ
ઉપસચિવ
શ્રીમતી એલ. બી. નાયક
ઉપસચિવ
શ્રીમતી એસ. એમ. ચૌધરી
ઉપસચિવ
શ્રી પી. સી. ખંધડિયા
ઉપસચિવ

શ્રી રાજેશ રાઠોડ
ઉપસચિવ (લાયઝન ઓફિસ, ગુજરાત
હાઈકોર્ટ, સોલા અમદાવાદ)
શ્રી ટી. એસ. વહીયા
ઉપસચિવ (લાયઝન કચેરી, અમદાવાદ)

એ
બી
સી
ડી
ડી-૧
ઇ
એફ
એફ-૧
રોકડ
જી
જી-૧
એચ

શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૭૯૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૦૬૯૨૦૧૨૮૪ બી-૧/૩૪, સ્ટર્લિંગ સિટી, બોપલ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮

૫૫૯૮૫

૯૮૨૪૨૧૦૭૧૩

૫૫૯૬૭

૯૭૩૭૪૭૫૬૦૪

૫૦૯૨૨

૯૮૨૫૩૭૩૪૨૪

૫૦૯૧૪

૯૭૩૭૧૩૩૨૯૩

૫૪૭૦૩
૨૭૬૬૪૬૩૨

૨૨૭૩૬૦
૯૪૨૬૬૪૧૨૨૪
૮૩૨૦૫૯૦૬૫૧
૭૫૭૩૮૩૮૨૧૫

૨૭૬૬૪૬૩૨

૯૩૭૭૧૭૧૮૧૨

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રીમતી મેઘના એ. સંત
શ્રી એમ. બી. મણિયાર
શ્રી શૈલેષ અેમ. મજમુદાર
કુ. પી. જી. સોલંકી
શ્રી પી. આર. પટેલ (કેશ ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એન. વસાવા
શ્રીમતી એસ. આર. પટેલ
શ્રી અરવિંદસિંહ આઇ. વાઘેલા
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બી-૩, રૂદ્રાક્ષ બંગલો, ઉર્જાનગર-૨
ની સામે, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
સી/૨૦૧, સેતુધામ સોસાયટી, લોટસ
હાઈસ્કૂલ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ
સી-૧૦૫, વૈદેહી -૨, વાવોલ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૭૧૩/ર, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૧૬/૧,
સેક્ટર-૨/એ, સ્વામિનારાયણ મંદિર
રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭
બ્લૉક નં. ૭૧, રૂમ નં. ૨૭૯,
ગવર્મેન્ટ “ ઈ” કૉલોની, અંબર
સિનેમા સામે, બાપુનગર- અમદાવાદ

બી-૪૦૩, કવિતા એપાર્ટમેન્ટ,
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડીયા પ્રેસ રોડ,
જીવરાજ ઓવરબ્રિજ નીચે સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ
ફોન નં.
૫૦૯૨૬
૫૦૯૨૮
૫૦૯૩૦
૫૦૯૩૧
૫૦૯૩૧
૫૦૯૩૨
૫૦૯૩૩
૫૦૯૮૩
૫૦૯૪૧
૫૦૯૮૨, ૫૦૯૪૨
૫૦૯૩૪
૫૦૯૩૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શાખા
એચ-૧
આઇ
જે
કે
એલ
મોનીટરિંગ સેલ
એન
રજિસ્ટ્રી
લાયબ્રેરી
લાયઝન શાખા ગુજરાત હાઈકોર્ટ

જસ્ટીસ વિક્રમ નાથ
મુખ્ય ન્યાયાધીશ

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી કે. કે. ચૌધરી
શ્રી એન. પી. ગોસાઇ
શ્રી. આર. પી. ભોઈ
શ્રી. ડી. કે. જાદવ
શ્રી. એમ. એસ. કલાસવા
શ્રી. ડી. કે. જાદવ
શ્રી જી. એમ. કટારા (રજિસ્ટ્રી-ઈ.ચા.)
શ્રી. એ. પી. ડાભી
-

ફોન નં.
૫૦૯૧૨
૫૦૯૩૬
૫૦૯૪૦
૫૦૯૩૭
૫૦૯૩૮
૫૦૯૨૩
૫૫૮૯૬
૫૦૯૦૦
૫૦૯૪૮
૨૭૬૬૪૬૩૨

નામ.ગુજરાત હાઈકોર્ટ

ગુજરાત હાઈકોર્ટ સંકુલ, સોલા, અમદાવાદ
૨૭૬૬૪૬૧૬
૨૭૬૬૪૬૧૮
૨૭૬૬૪૬૧૯ (ફે.)

શ્રી આર. કે. દેસાઈ
રજિસ્ટાર જનરલ
શ્રી એ. રવિન્દ્રન
(Additional registrar cum PPS
to Hon’ble the Chief Justice)
શ્રી વિજયન કે.
Additional Registrar
(Publication & Protocol)
શ્રી આર.પી. બાલોડી
(સી. પ્રોટોકોલ ઓફિસર)

કાયદા વિભાગ

-

બંગલા નં. ૨૫, નીતિબાગ, જજીસ
કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી, ગુજરાત
હાઈકોર્ટ સામે, અમદાવાદ

૨૭૬૬૨૮૬૦
૨૭૬૬૨૭૭૨
૨૭૬૬૫૫૫૪ (ફે.)
૨૭૬૬૪૬૧૬
૨૭૬૬૪૬૧૮
૨૭૬૬૪૬૧૯(ફે.)

-

-

-

-

૨૭૬૬૫૫૭૫

-

-

૨૭૬૬૨૮૦૫
૨૭૬૬૪૬૨૯

-

-

ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ

પ્રથમમાળ, એડવોકેટ ફેસીલીટી બિલ્ડિંગ, ‘‘એ’’ િવંગ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ સંકુલ,
સોલા, અમદાવાદ

જસ્ટીસ વિક્રમ નાથ
મુખ્ય ન્યાયાધીશ, નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટ
અને પેટ્રોન ઈન-ચીફ

૨૭૬૬૪૬૧૬
૨૭૬૬૪૬૧૮
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-

બંગલા નં. ૨૫, નીતિબાગ, જજીસ
કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી, ગુજરાત
હાઈકોર્ટ સામે, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કાયદા વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિમલ કે. વ્યાસ
સભ્ય સચિવ
શ્રી આર. કે. મોઢ
પ્રોજેક્ટ ઓફિસર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૬૬૫૪૦૦
૨૭૬૬૫૨૯૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૩૨૫ ૧૦૩, ન્યુ સમર્પણ ટાવર ફ્લેટ,
ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ
૯૪૨૭૬૬૫૨૯૫

ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી

એ-૩૦૨, નવપદ હેલીયોઝ, ઝુંડાલ,
તા.-જી. ગાંધીનગર

અટ્ટાલિકા એવેન્યુ, નોલેજ કોરિડોર, કોબા, ગાંધીનગર

ર્ડા. સંજીવી શાંતાકુમાર
નિયામક

૭૬૬૧૧

ર્ડા. થોમસ મેથ્યુ
રજિસ્ટ્રાર

૭૬૬૧૧

૬૧૦૧૯
૯૯૯૯૫૯૬૬૬૬

vc@gnlu.ac.in

૬૧૦૧૯
૯૯૯૯૫૯૬૬૬૬

registrar@gnlu.ac.in

ચેરિટિ કમિશનરશ્રીની કચેરી

-

એ-૨૧, ચાંદલોડીયા,
કૈલાશનગર, ચાંદલોડીયા,
અમદાવાદ

બહુમાળી બિલ્ડિંગ-૨, ત્રીજા માળે, હિમાલયા મોલની સામે, ડ્રાઈવીન રોડ, અમદાવાદ

શ્રી વાય. એમ. શુકલ
ચેરિટિ કમિશનર, અમદાવાદ

શ્રી કે. આર. ચૌધરી
સંયુક્ત ચેરિટિ કમિશનર, અમદાવાદ
શ્રી એમ. જી. પ્રણામી
નાયબ ચેરિટિ કમિશનર (વહીવટ)
અમદાવાદ

૨૭૯૧૧૭૩૪
૯૯૭૮૪૦૫૩૬૩૭ ૯૩/૪, સોમેશ્વર પાર્ક,
૨૭૯૧૧૭૩૮
ગુલાબ ટાવરની નજીક,
૨૭૯૧૧૭૬૦
થલતેજ,
૨૭૯૧૧૭૬૧ (ફે.)
અમદાવાદ
૨૭૯૧૧૭૩૮
૯૯૨૪૧૭૨૭૨૬ ૧- કંચન વિલા, પ્રભુપાર્ક સોસાયટી
૨૭૯૧૧૭૩૫
રિયુપ્સ સ્કૂલની સામે, એલ.જી કોર્નર,
મણિનગર, અમદાવાદ
૨૭૯૧૧૭૩૮
૨૭૯૧૧૭૬૫

૯૮૨૫૩૪૮૯૩૪

ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ

૧૦૨, ડી ટાઈપ બ્લૉક નં. એ,
પ્રથમમાળ, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-૮, ભોંયતળિયે, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી સજ્જાદ હીરા
અધ્યક્ષ

૩૫૪૬૭
૫૩૩૯૭

-

શ્રી આઇ. આર. મનસુરી
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

૪૬૫૦૨
૫૩૩૯૭

-
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બ્લૉક નં. ૫૨૬/૧, ગ -ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
સી-૨૨, યુનિટ હિલ સોસાયટી,
વિશાલ હોટેલની સામે,
જુહાપુરા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કાયદા વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય વકફ ટ્રિબ્યુનલ

બ્લૉક નંબર-૧, ભોંયતળિયે, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. આઇ. શેખ
અધ્યક્ષ

શ્રી યુ. એ. પટેલ
સભ્ય
ર્ડા. રિઝવાન કાદરી
સભ્ય

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૭૩૭
૫૮૭૩૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૨૭૨૧૯૯૫
ઇ/૨/૩૦૨, સમર્પણ ફ્લેટ,
૯૯૭૮૬૯૨૩૦૧ લો ગાર્ડન, અમદાવાદ

૫૮૭૩૭
૫૮૭૩૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૭૨

૫૮૭૩૭
૫૮૭૩૮

૯૮૨૫૪૮૪૧૮૪

સરકારી વકીલશ્રીની કચેરી

પ્લોટ નં. ૧૪૭૮/૧, સેક્ટર- ૫ બી,
ગાંધીનગર
૩૫૬, કોચરબ કાગદીવાડ,
એસ.એલ.યુ. કૉલેજની બાજુમાં
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ

કાયદા ભવન, નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટ સંકુલ, સોલા, અમદાવાદ

સુશ્રી મનિષા લવકુમાર શાહ
મુખ્ય સરકારી વકીલ

૨૭૬૬૨૫૯૪

૨૬૮૫૬૬૫૦
૯૯૭૮૪૦૬૯૭૯

શ્રી મિતેષ આર. અમીન
સરકારી વકીલ
શ્રી એચ. એચ. પટેલ
નાયબ સચિવ
શ્રી આર. વી. શાહ
ખાસ અધિકારી

૨૭૬૬૧૦૮૧

૯૯૭૯૦૩૩૩૨૨

૨૭૬૬૫૩૩૫

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૪

૨૭૬૬૫૬૭૭

૯૮૨૪૨૭૫૩૩૩

કાંતમ બંગ્લોઝ,
આશાપુરા ફાર્મ નજીક,
નિરમા ફાર્મ હાઉસની પાછળ,
સાઉથ બોપલ રોડ, મકરબા,
અમદાવાદ

૨૮-બી-૧, માણેકબાગ સોસાયટી,
સેટેલાઇટ રોડ, અમદવાદ-૧૫
પ્લોટ નં. ૧૪૨,
સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર

બી-૧૦૩, સૂર્યદીપ ટાવર,
ગુરુકુલ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ

ચીફ ઈન્સ્પેક્ટર (કોર્ટ-ફીઝ)ની કચેરી

૩ જો માળ, કાયદા ભવન, ગુજરાત હાઈકોર્ટ કેમ્પસ, સોલા, અમદાવાદ

ર્ડા. યોગિની બી. સિમ્પી
ચીફ ઈન્સપેક્ટર

૨૭૬૬૨૮૮૨

૯૮૯૮૦૯૩૯૮૯

જી-૩, બિશનુ એપાર્ટમેન્ટ,
આઝાદ સોસયટી, બસ સ્ટેન્ડની સામે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

એડવોકેટ જનરલ અને એડીશનલ એડવોકેટ જનરલ
શ્રી કમલ. બી. ત્રિવેદી
એડવોકેટ જનરલ

ગુજરાત હાઈકોર્ટ સંકુલ, સોલા, અમદાવાદ
૨૭૬૬૩૪૪૦
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૨૬૮૫૦૨૦૨
૯૮૨૫૪૯૩૭૧૦

અભિપુષ્પ બંગ્લોઝ, બાગબાન પાર્ટી
પ્લોટની સામે, થલતેજ-શીલજ રોડ,
થલતેજ, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કાયદા વિભાગ

ગુજરાત જાહેર બાંધકામ કરાર સંબંધી વિવાદ લવાદ ટ્રિબ્યુનલ
૮ મો માળ, બ્લૉક-એ, બહુમાળી ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. જી. વેકરિયા
ચેરમેન (ઈ.ચા.) અને જ્યુડી.સભ્ય
શ્રીમતી ડી. એચ. બ્રહ્મભટ્ટ
રજિસ્ટ્રાર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૫૫૦૬૧૭૬
૨૫૫૦૫૬૫૨
૫૫૦૧૧૧૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૯૮૫૩૦૫૧૦ અ-૪, સત્યમ ફ્લેટ, એલિસબ્રિજ,
અમદાવાદ
૨૫૪૬૪૯૮૮

ઔદ્યોગિક અદાલત

પ્રસાદ, ૭૪/૯, જગાભાઇ પાર્ક,
રામબાગ ચાર રસ્તા, મણિનગર,
અમદાવાદ

બી-૩, ત્રીજો માળ, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી નરેન્દ્ર બી. પીઠવા
પ્રમુખ, ઔદ્યોગિક અદાલત, અમદાવાદ
શ્રી એચ. એસ. મુલીયા
સભ્ય સચિવ
શ્રી આર. કે. મોઢ
પ્રોજેક્ટ ઓફિસર

૨૫૫૦૭૩૮૮
૨૫૫૦૭૩૫૮
૫૫૦૧૧૦૬ (ફે.)

૯૭૨૫૪૫૧૮૬૮

ઈ-૧/૧૦૧, સુજલામ ફ્લેટ,
પોલીસ સ્ટેડિયમ સામે, શાહીબાગ,
અમદાવાદ-૦૪

mmgandhi.1960@gmail.com

૬૬૪૯૬૪

-

૨૭૬૬૫૨૯૬

૯૪૨૭૬૬૫૨૯૫

એ-૩૦૨, નવપદ હેલીયોઝ,
ઝુંડાલ, તા-જી ગાંધીનગર

ડાયરેક્ટર ઓફ પ્રોસિક્યૂશનની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૨, ડી વિંગ, ભોંયતળીયે, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્રી પરેશ એસ. ધોરા
ડાયરેક્ટર ઓફ પ્રોસિક્યૂશન

૫૮૩૩૮

૯૯૭૮૪૦૨૩૭૯
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સી-૯/૧૦, જૈમિની પાર્ક સોસાયટી,
પટેલ બેકરી રોડ, મ્યુનિસિપલ સ્કૂલની
પાછળ, મુક્તાનંદ રો હાઉસ સામે,
નડિયાદ-૨

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૫/૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ, IAS
સચિવ (કૃષિ)
શ્રી અતુલ એન. પટેલ
રહસ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૩૨૮

secagri@gujarat.gov.in

૫૦૮૦૩
૫૦૮૦૪
૫૨૩૬૫ (ફે.)
૫૦૩૨૮
૫૦૩૨૬
૫૨૪૮૦ (ફે.)

શ્રી એ. આર. બાગુલ
રહસ્ય સચિવ

૫૦૩૨૮
૫૦૩૨૬
૫૨૪૮૦ (ફે.)
૫૦૮૦૭
૫૨૦૦૪

શ્રીમતી અનિતા પી. ઝુલા
નાયબ સચિવ( કૃષિ યુનિ.)

૫૦૮૧૬

શ્રી બી. આર. પટેલ
અંગત મદદનીશ નાયબ સચિવ (અપીલ)

૮૭૫૮૦૬૦૫૦૫

૯૪૨૮૨૩૦૦૫૩

ds-agri-gnr@gujarat.gov.in

૯૯૦૯૯૮૫૧૬૦

dsagri-uni-gnr@gujarat.gov.in

૫૦૮૦૫

૯૪૨૯૬૦૧૧૯૨

as-dud-agri@gujarat.gov.in

૫૧૪૮૪

૯૯૨૪૮૪૧૨૬૬
૬૩૫૭૧૪૯૭૩૧

as-appeal-agri@gujarat.gov.in

૫૧૪૮૪

૯૯૨૫૪૬૨૭૬૦
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પ્લોટ નં. ૪૭૯/ ૨,
સેક્ટર-૬/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૭૬/૨,
સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૫૯/ ૧,
સેક્ટર-૨/ બી,
ગાંધીનગર

૯૯૨૭૮૪૦૩૦૦૨ બ્લૉક નં. ૯૦૦/૨, સેક્ટર-૫/સી,
કોમન પ્લોટ ની બાજુમાં, ગાંધીનગર

ds-esta-agri@gujarat.gov.in

કુ. કાનન એચ. પંડ્યા
નાયબ સચિવ (કૃષિ)

શ્રી એમ. બી. પટેલ
નાયબ સચિવ (અપીલ)

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫

seccpd@gujarat.gov.in

૫૦૮૦૯
૫૨૦૦૭

શ્રી પી. એસ. ઠાકોર
નાયબ સચિવ (બજેટ/આયોજન)

૯૪૨૭૬૧૬૬૯૩

pstosec-agri@gujarat.gov.in

શ્રી નલિન ઉપાધ્યાય, IAS
સચિવ (પ.પા., મત્સ્યોદ્યોગ, ગૌસંવર્ધન
અને સહકાર)

શ્રી કિશોર આર. રાઠવા
નાયબ સચિવ (મહેકમ/સંકલન)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨ ૫૧૯, સેક્ટર-૨૦, ‘ક’ ટાઈપ,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૮૦/૧, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
બંગલા નં. ૫૩/એ/૧, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૪૩/૧, સેક્ટર-૬/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૭૭૪, પંચશીલ પાર્ક,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૪૪/૫, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

કુ. કે. વી. પટેલ
નાયબ સચિવ (સહકાર)
કુ. કે. વી. પટેલ
નાયબ સચિવ (ધિરાણ)

ર્ડા. કે. એન. ત્રિવેદી
નાયવ સચિવ (પ.પા./મત્સ્યોદ્યોગ)
શ્રી બી. આર. રાણા
રહસ્ય સચિવ,
નાયબ સચિવ,(પ.પા./ મત્સ્યોદ્યોગ)
શ્રી એન. કે. મકવાણા
ઉપસચિવ (સંકલન/IT)
શ્રી એલ. કે. જોગલ
ઉપસચિવ (સેવા)
શ્રી આર. આર. પંડ્યા
ઉપસચિવ (કૃષિ)
શ્રી એલ. કે. જોગલ
ઉપસચિવ (મહેકમ/રોકડ)
શ્રી નરેન્દ્ર વાઘેલા
ઉપસચિવ (પશુપાલન)
શ્રી એન. એમ. ભાવસાર
ઉપસચિવ (કૃષિ યુનિ.)
ર્ડા. યાસ્મીન જી. દિવાન
ઉપસચિવ (કૃષિ યુનિ.)
શ્રી અતુલ એન. પટેલ
ઉપસચિવ (ધિરાણ)
શ્રીમતી સ્મિતા એસ. અધ્વર્યુ
ઉપસચિવ (મત્સ્યોદ્યોગ)
શ્રી અતુલ એન. પટેલ
ઉપસચિવ (સહકાર) (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી શ્રધ્ધા ટી. જાની
નાયબ નિયામક (આઈ.ટી.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૮૬૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૩૭૪૯૩૧૦૨૫ ૫, પારશકુંજ સોસાયટી, ૧૦ નં.
મ્યુનિસિપલ સ્કૂલની સામે, નવરંપુરા,
as-coop-agri@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૫૦૮૬૨
૯૩૭૪૯૩૧૦૨૫ ૫, પારશકુંજ સોસાયટી, ૧૦ નં.
મ્યુનિસિપલ સ્કૂલની સામે,
as-credit-agri@gujarat.gov.in
નવરંપુરા, અમદાવાદ
૫૧૪૮૩
૯૮૨૫૮૨૭૪૧૫ ૭, મેઘસાલા સોસાયટી, વેજલપુર,
અમદાવાદ
ds-anihus-agri@gujarat.gov.in
૫૮૪૭૩

૪૯૨૦૫
૯૯૭૯૦૩૦૧૨૦

૫૦૮૨૦

૯૪૨૯૩૫૬૧૫૪

us-cord-agri@gujarat.gov.in

૫૦૪૫૯

૯૯૭૮૪૦૭૫૬૦

us-serv-agri@gujarat.gov.in

૫૦૮૧૭

૯૯૭૯૧૦૫૯૯૪

usagri@gujarat.gov.in

૫૦૪૫૯

૯૯૭૮૪૦૭૫૬૦

૫૦૮૧૩

૯૪૨૬૩૮૨૪૪૮

us-estt-agri@gujarat.gov.in

us-anihus-agri@gujarat. gov.in

૫૪૫૫૦

૯૪૨૮૩૯૩૩૭૦

us-agree@guj.gov.in

૫૪૫૫૦

૯૪૨૮૩૯૩૩૭૦

us-bud-agri@gujarat.gov.in

૫૦૮૬૪

૯૪૨૭૦૦૬૩૬૮

us-credit-agri@gujarat.gov.in

૫૧૪૦૯

૯૪૨૮૦૫૦૩૧૪
૯૯૭૮૪૦૬૩૫૫

us-fisheries-agri@gujarat.gov.in

૫૦૮૬૪

૯૪૨૭૦૦૬૩૬૮

us-coop@gujarat.gov.in

૫૮૧૯૭

-

ddict-agri@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૭૪૯/ ૧,
સેક્ટર-૨/ સી,
ગાંધીનગર

૫૧૬/ ૨-સેક્ટર-૩/સી
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

બી-૩૦૨, પ્રમુખ ઔરા ફલેટ્સ,
ખ-રોડ, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૫૪૩/૧, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

બી-૩૦૨, પ્રમુખ ઔરા ફલેટસ,
ખ-રોડ, ગાંધીનગર
એ-૩૦૨, સાધાણી આદિત્ય હાઈટસ,
મોટેરા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૬૮૯/ ૨,
સેક્ટર-૫/સી, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૬૮૯/૨, સેક્ટર-૫/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૮૯/૧, સેક્ટર-૪- સી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૨૯૫/ ૬,
“ગોકુલ” એપાર્ટમેન્ટ,
સેક્ટર – ૨૮, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૮૯/ ૧, સેક્ટર -૪- સી,
ગાંધીનગર
બી-૧૮, અનુરાધા સોસાયટી, ઘુમા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ક-૧
ક-૨
ક-૪
ક-૫
ક-૬
ક-૭
ક-૮
ક-૯
મ

મ-૧
મ-૨
મ-૩
મ-૪
અ

બી-૧

આઈ.ટી.
પી-૧
પી-૨
ઝ
ટ

ક

ખ
ગ
ચ

છ

રોકડ

રજિસ્ટ્રી
સ્ટોર

શાખા

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રીમતી કે. એમ. જણસારી

શ્રી કૌશલકુમાર રણજીતભાઈ પટેલ
શ્રી સુમિત ડી. ચૌધરી
શ્રી ભરત જે. જોષી

શ્રીમતી શિલ્પા એમ. દેસાઈ
શ્રી જિગ્નેશ એન. બારોટ
શ્રી એમ. બી. કંથારીયા
શ્રી હિતેન્દ્ર એમ. મોર
શ્રી જે. એમ. પટેલ

શ્રી ઓ. વી. બાવળીયા
શ્રી આર. ડી. મનસુરી
સુશ્રી માધુરી કે. શાહ
શ્રી બી. જી. પટેલ

સુશ્રી સ્વાતિ કે. પટેલ

ર્ડા. યાસ્મીન જી. દિવાન

શ્રીમતી જયા આર. મેકવાન
શ્રી આશિષ એમ. ચૌધરી
શ્રી જે. એસ. ડામોર

સુશ્રી કામિની એસ. દેસાઈ
શ્રી વી. પી. ચાવડા

શ્રી પી. એચ. ગાંધી

શ્રીમતી એમ. આર. પારેખ
શ્રી નરેન્દ્ર બી. રાઠોડ

શ્રી હર્ષદ એમ. પરમાર
શ્રી કિશોર બી. ધારૈયા

સુશ્રી સીમા એસ. સોનવણે

શ્રી બી. સી. બિહોલા (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. સી. બિહોલા (ઈ.ચા.)
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ફોન નં.
૫૦૮૨૪
૫૦૮૨૫
૫૦૮૨૬
૫૦૮૨૭
૫૦૮૨૮
૫૦૮૨૯
૫૦૮૩૦
૫૦૮૩૧
૫૦૮૩૨
૫૦૮૩૩
૫૦૮૩૪
૫૦૮૪૯
૫૦૮૩૬
૫૦૮૨૧
૫૦૮૨૨
૫૦૮૫૦
૫૦૮૩૮
૫૦૮૩૯
૫૧૪૯૨
૫૧૪૯૧
૫૦૮૬૯
૫૦૮૫૬
૫૦૮૬૮
૫૦૮૬૬
૫૦૮૬૭
૫૦૮૪૦
૫૦૮૦૦
૫૦૮૪૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ખેતી નિયામકની કચેરી

કૃષિ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. એમ. મોદી
ખેતી નિયામક

શ્રી ડી. એચ. ચાનપુરા
રહસ્ય સચિવ
શ્રી ડી. વી. બારોટ
અધિક ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ)
શ્રી એસ. જે. સોલંકી
અધિક ખેતી નિયામક (જ.સં)
શ્રી એન. એમ. શુક્લ
સંયુક્ત ખેતી નિયામક (સીડ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૧૧૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૯૯૯૧૬૨૨૨ ૪/૩, એપોલો પાર્ક સોસાયટી,
નારાયણ નગર, શાંતિવન, પાલડી,
dir-agr@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૫૬૦૭૩
૯૮૨૫૮૮૮૬૪૪ પ્લોટ નં. ૧૩૨૯/૧, સેક્ટર-૨-બી,
ગાંધીનગર

૫૬૧૬૩

૯૪૨૬૭૦૭૭૮૨

૫૬૧૨૫

૯૪૨૯૩૮૦૦૯૭

૫૬૦૭૬

૯૪૨૮૪૩૮૨૧૧

૫૬૨૦૧

૯૮૯૮૯૪૩૮૮૧

૫૬૦૬૦

૯૮૯૮૪૨૦૪૨૧

૫૬૨૦૪

૯૯૨૫૭૦૪૪૫૬

શ્રી સી. એમ. પટેલ
સંયુક્ત ખેતી નિયામક (આરકેવીવાય)
એપીક (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી ર્ડા. વી. સી. જોષી
નાયબ ખેતી નિયામક (ખાતર) (ઈ.ચા.)

૫૭૪૬૪

૯૯૨૪૯૩૫૮૮૦

૫૬૦૭૯

૯૯૭૯૫૬૫૦૮૦

શ્રી કે. એચ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્યુલેશન)

૫૬૨૦૫

૯૪૨૭૬૨૪૭૫૧

શ્રી જે. બી. ઉપાધ્યાય
નાયબ ખેતી નિયામક (સીડ)
શ્રી ડી. એલ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (ગુ.નિ)

૫૬૨૩૦

૯૯૨૫૮૧૧૩૬૯

૫૬૦૭૮

૯૯૦૪૮૪૯૮૪૯

શ્રી પી. એસ. રબારી
સંયુક્ત ખેતી નિયામક (અંક)
શ્રી એ. ડી. પટેલ
સંયુક્ત ખેતી નિયામક (યાંત્રિક)
શ્રી એમ. બી. પટેલ
સંયુક્ત ખેતી નિયામક (એ.સે.)
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"વ્રજ", ૮૩૨/૨, MLA સોસાયટી
સેક્ટર- ૬/સી, ગાંધીનગર

૧૨૬/૩, ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૧,
ગાંધીનગર
૫૧, ન્યુ સુર્યનારાયણ સોસાયટી,
પારસમણી સોસાયટી નજીક,
રન્ના પાર્ક બસ સ્ટેન્ડ પાસે,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
જી-૧, બિલ્ડિંગ નં. ૨/૨, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૬૫, ઉર્જાનગર-૨,
ગાંધીનગર

૧૦, તાલુકા પંચાયત સોસાયટી,
થલતેજ ટેકરા, અમદાવાદ

ચિત્તરંજન ૫૦૨, અર્પણ એપાર્ટમેન્ટ,
અંબિકા ટાઉનશીપ,
રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૫
૫૧, ન્યુ સુર્યનારાયણ સોસાયટી,
પારસમણી સોસાયટી નજીક, રન્ના
પાર્ક બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઘાટલોડીયા ,
અમદાવાદ
ડી-૬૦૪, શુકન, સિટી પલ્સ
સિનેમા નજીક, કુડાસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧
૨૩૦/૪, ઘ-૧ ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
બી-૨/૭૦૩. સંગાથ ગેટ વે, રાયસણ
પેટ્રોલપંપ સામે, કુડાસણ-૩૮૨૪૨૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. આર. પરમાર
નાયબ ખેતી નિયામક (કપાસ)
શ્રી અશોક કુમાર એચ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (આયોજન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૧૫૪

૫૬૨૦૬

શ્રી એમ. એસ. પ્રજાપતિ
નાયબ ખેતી નિયામક (તેલી)

૫૬૧૫૫

શ્રી એચ. આર. જાદવ
નાયબ ખેતી નિયામક (પેસ્ટી)
શ્રીમતી ર્ડા. વી. સી. જોષી
નાયબ ખેતી નિયામક (જ.વ.) T & V
શ્રી બી. એ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (એગ્રો)
શ્રી એમ. જી. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (અંક)

૫૬૦૭૭

શ્રી એન. પી. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (યાં)
શ્રી કે. જે. દેસાઇ
નાયબ ખેતી નિયામક (તા)

૫૬૦૫૫

શ્રી એમ. એમ. પ્રજાપતિ
નાયબ ખેતી નિયામક

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૮૦૩૩૬૫૯ જી-૨૦૩, પ્રહલાદ પાર્ક સોસાયટી,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
૯૯૦૯૦૮૮૫૪૧ એ-૨/૧૦૨, સહજાનંદ સિટી,
સ્વામિનારાયણ ધામ સામે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
૯૯૦૪૨૪૬૨૪૩ ૬૨, ત્રિશુલ સોસાયટી,
ભાડુઆતનગર, મણિનગર, અમદાવાદ
૯૪૨૭૬૩૨૨૯૭ ૩, શિવદર્શન ટેનામેન્ટ, અર્જુન
આશ્રમ રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ
૯૪૨૯૬૭૫૪૨૧ ૬૮૩/૪, જી-૧ ગવર્મેન્ટ ક્વાર્ટર,
ગાંધીનગર સમાચાર નજીક,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
૯૯૨૪૨૨૬૪૦૮ ૧૬, ઈંદ્રધનુષ પાર્ટ-૨, ગાંધીનગરકોબા હાઈવે, પોર-કુડાસણ રોડ,
કુડાસણ- ૩૮૨૪૨૧
૯૪૨૬૨૨૬૮૭૬ ૬૮૪/૪, સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
સમાચાર નજીક, ગાંધીનગર
૯૯૭૯૫૬૫૦૮૦ પ્લોટ નં. ૧૨૫૨/૨, સેક્ટર-૫ એ,
ગાંધીનગર
૯૯૭૪૮૬૭૪૧૪ ૬૮, શ્રીરંગ પાર્ક સો.ઓ.હા.સોસા,
ખ-૦ નજીક, હડમતીયા, ગાંધીનગર
૭૮૭૪૨૪૩૯૨૯ ફ્લેટ નં. ૧-૨૦૩, અક્ષત હેવન,
સહજાનંદ સિટી નજીક, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
૯૮૭૯૮૪૫૮૪૧ ૬૬, વૃન્દાવન બંગ્લોઝ, ઈન્ફોસિટી
નજીક, કુડાસણ, ગાંધીનગર
૯૯૨૪૩૧૮૨૦૦ ફ્લેટ નં. એ-૭૦૪, પ્રમુખ સિગ્નેચર,
રાયસણ પેટ્રોલ પંપ નજીક,
ગાંધીનગર-કોબા હાઈવે,
રાયસણ-૩૮૨૧૨૪
૯૭૨૫૭૯૩૩૦૪ એ-૩૦૧, શ્રીમદ રેસીડેન્સી, શાંતિ
વિલા બંગલો નજીક, સરગાસણ ચાર
રસ્તા, ગાંધીનગર
૯૪૨૪૫૩૪૭૩૫ આઈ-૩૦૨, મધુરમ ગ્રીંસ ફ્લેટ,
ખ-૦ એક્ષ્ટેંશન રોડ, સરગાસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૧૨૪

૫૬૦૬૯

શ્રી પી. એસ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (TRS)
શ્રી અશોક કુમાર એમ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (જ.વ) LWE
શ્રી ડી. કે. સીનોરા
નાયબ ખેતી નિયામક (પા.સં)

શ્રીમતી જે. એચ. સેખડા
નાયબ ખેતી નિયામક (OSD CIS-2)

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

૫૬૦૫૮
૫૬૧૬૦

૫૬૧૬૭
૫૬૧૫૮
૫૬૨૧૦

૫૬૧૬૪

૫૬૨૧૦

(CIS-2)(OSD CCE)
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એમ. કે. ત્રિવેદી
નાયબ ખેતી નિયામક
(નોડલ RKVY-એપીક)
ર્ડા. વાય. બી. દીવાન
નાયબ ખેતી નિયામક
(નોડલ NMSA)
શ્રી કે. બી. બારીયા
વહીવટી અધિકારી
શ્રી એચ. સી. પટેલ
સંયુક્ત નિયામક (હિસાબ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૪૬૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૪૫૪૬૫૧૫ ૮૬, સિધ્ધેશ્વર હોમ્સ, માણસા
ગાંધીનગર હાઈવે, રાંધેજા રોડ,
ગાંધીનગર

૫૭૪૭૮

૯૪૨૭૪૧૪૨૪૩

૫૬૧૨૧
૫૬૭૮૮

૯૭૨૬૯૭૯૯૬૨

૫૬૧૨૩

૯૮૭૯૭૩૯૧૨૧

ગાંધીનગર જિલ્લાની કચેરીઓ

શ્રી વી. પી. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (ભૂ.સં)
શ્રી બી. એમ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (તા), ગાંધીનગર

૨૨૪૬૮

૯૪૨૮૦૬૩૬૭૭

૪૩૮૫૩

૯૮૨૫૭૩૮૩૬૨

૪૩૪૩૫

૯૦૯૯૨૭૭૭૯૯

શ્રી ડી. પી. જાદવ
જિલ્લા ખેતી અધિકારી, જિ.ગાંધીનગર

૨૨૭૭૯

૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯

શ્રી બી. વી. વસોયા
સંયુક્ત ખેતી નિયામક (વિ) (ઈ.ચા.),
અમદાવાદ

૨૭૫૦૬૦૫૨

૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮

શ્રી જે. એસ. પટેલ
નાયબ ખેતી નિયામક (વિ), અમદાવાદ

૨૭૫૦૬૬૪૬

૯૪૨૬૫૯૭૩૭૦

શ્રી વી. એમ. બથાર
નાયબ ખેતી નિયામક.(તા.), અમદાવાદ

૨૭૫૦૦૯૨૪

૯૪૨૬૮૯૬૧૬૯

૨૫૫૦૬૮૭૪

૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮

શ્રી એમ. ડી. વાઘેલા
નાયબ ખેતી નિયામક (વિ), ગાંધીનગર

અમદાવાદ જિલ્લાની કચેરીઓ

શ્રી બી. વી. વસોયા
જિલ્લા ખેતી અધિકારી, જિ.પં.અમદાવાદ
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એલ-૩૦૪, પરીષ્કર-૨, ટ્રેડ
સ્કવેર, ખોખરા સર્કલ, ખોખરા,
અમદાવાદ-૦૮
બ્લૉક નં. ૬૦૬/૬, ઘ- ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
-

બ્લૉક નં. ૧૭/૩, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૯૦૯/૨, સેક્ટર-૪/ડી ,
ગાંધીનગર
ત્રિપદા, પ્લોટ નં. ૧૨૩/૧,
સેક્ટર-૧/બી, ગાંધીનગર

૧૯, ક્રિશ્ના બંગ્લોઝ, કુડાસણ-પોર
રોડ, ગાંધીનગર
૮, સાનિધ્ય રેસિડેન્સી,
આરોહી કલબ રોડ, પ્રથમ વાટીકા
પાછળ, ઘુમા-બોપલ, અમદાવાદ
શ્રેયસ કો.ઓ.હા. સોસાયટી,
પ્લોટ નં. ૩૬૯/૧, ઘ-૫ નજીક,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
મુ.ભાભર, તા. દિયોદર,
જિ. બનાસકાંઠા

૮, સાનિધ્ય રેસિડેન્સી,
આરોહી કલબ રોડ,
પ્રથમ વાટીકા પાછળ,
ઘુમા-બોપલ, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી

કૃષિ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. પી. એમ. વઘાસિયા
બાગાયત નિયામક

ર્ડા. એચ. એમ. ચાવડા
સંયુક્ત બાગાયત નિયામક
(આયોજન અને સંકલન) (ઈ.ચા.)
શ્રી અનિલ બી. પટેલ
સંયુક્ત બાગાયત નિયામક
(પ્રદર્શન અને પ્રકાશન)
શ્રી એચ. એમ. ચાવડા
સંયુક્ત બાગાયત નિયામક
(રાજ્ય પ્લાન યોજના, વહીવટ)

શ્રી બી. યુ. પરમાર
સંયુક્ત બાગાયત નિયામક, કેન્દ્ર પુરસ્કૃત
યોજના (હોર્ટીકલ્ચર મિશન)
શ્રી સી. કે. ખરાડી
વહીવટી અધિકારી
શ્રી એમ. બી. મોરી
મદદનીશ વહીવટી અધિકારી, મુખ્ય
હિસાબી અધિકારી
ર્ડા. બીપીન પી. રાઠોડ
નાયબ બાગાયત નિયામક
ર્ડા. એફ. જી. પંચ
નાયબ બાગાયત નિયામક
શ્રીમતી મિતલ દુધાત
નાયબ બાગાયત નિયામક
(પ્રદર્શન અને પ્રકાશન )
શ્રીમતી એ. પી. પટેલ
નાયબ બાગાયત નિયામક (આયોજન)
શ્રીમતી કે. જે. પંચાલ
નાયબ બાગાયત નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૧૦૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૬૯૨ એ, ૩૦૪, બાલમુકુન્દ હાઉસ,
૯૪૨૭૬૦૦૭૩૭ ધોળેશ્વર રોડ, ગાંધીનગર

dir-bag@gujarat. gov.in

૫૬૧૦૧

૯૪૨૮૦૦૬૩૯૦૧ ગ-૨ ટાઈપ, ક્વાર્ટર નં. ૭/૩,
અક્ષરધામ પાછળ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
Planning.horti@gmail.com

૫૬૦૯૧

૯૮૯૮૬૩૧૪૭૪

jdhpublication@gmail.com

૫૬૧૦૦

સી-૨૦૪, સાગર સંગીત-૩,
ફન પૉઈન્ટ કલબ, સોલા રોડ,
હાઈકોર્ટ પાછળ, સોલા, અમદાવાદ

૯૪૨૮૦૦૬૩૯૦૧ ગ-૨ ટાઈપ, ક્વાર્ટર નં. ૭/૩,
અક્ષરધામ પાછળ, સેક્ટર–૨૦,
ગાંધીનગર

chm2710@gmail.com

૫૬૦૯૭

૯૪૨૬૫૦૦૮૧૭

nhmgujarat@gmail. com

૫૬૦૯૫

૯૦૯૯૦૭૬૧૮૮

adm-bag@gujarat. gov.in

૫૬૦૯૪

૯૮૯૮૦૧૩૭૬૪

adm-bag@gujarat. gov.in

૫૬૧૦૨

૯૪૨૬૦૪૮૯૯૧

jdhpublication@gmail.com

૫૬૦૯૬

૯૨૭૨૨૨૯૦૦

nhmgujarat@gmail. com

૫૬૧૧૧

-

jdhgujarat@gmail.com

૫૬૧૦૯

planning.horti@gmail.com

૫૬૧૦૬

૮/૯૬, M/G સરદાર પટેલ હાઉસિંગ
કૉલોની, સેક્ટર–૧૪,
ગાંધીનગર
સી-૫, ગ્રીનસિટી સોસાયટી,
વાવોલ, ગાંધીનગર

૭૦૩/૧, ઘ-૧ ટાઈપ, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર
એ-૧૦૫, પનાસીયા રેસીડેન્સી,
નવા નરોડા, અમદાવાદ

બ્લૉક નં. ૩૪૪/૨, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગર
બી-૪૦૩, શ્રીમદ રેસીડેન્સી,
સરગાસણ, ગાંધીનગર

૩૦૧, શુકન રેસીડેન્સી, વંદે માતરમ
પાસે, ગોતા, અમદાવાદ
૧૯૦/૨, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

kjpadh@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી સ્મૃતિ એ. કાવર
મદદનીશ બાગાયત નિયામક

શ્રીમતી વૈશાલી પી. કેવડીયા
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રી પ્રશાંતકુમાર કે. કેવડીયા
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રી પ્રેરક જયેશ ગોંડલીયા
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રીમતી દિપ્તી રોનક ભક્ત
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રી મનોજ આર. ટાંક
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રીમતી અનન્યા સી. કોડાપુલ્લી
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રી જે. આર. પટેલ
નાયબ બાગાયત નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૧૧૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૪૦૨૬૪૧ પ્લોટ નં. ૧૯૧/૧, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

planning.horti@gmail.com

૫૬૧૦૮

-

adh-state-gnr@gujarat.gov.in

૫૬૦૯૬

-

adh-nhm-bag@gujarat.gov.in

૫૬૧૦૭

૭૯૮૪૭૫૬૪૯૨

prerak00@yahoo.com

૫૬૧૦૯

૯૯૨૪૨૯૮૫૮૭

bhakta.deepti@gmail.com

૫૬૧૦૯

૯૦૧૬૮૬૪૪૭૩

manaojtank07@gmail.com

૫૬૧૧૦

૮૨૩૮૭૪૩૯૯૩

ananya.ck26@gmail.com

૨૬૫૭૭૩૧૬

jatin_patel2004@yahoo.com

શ્રી એસ. સી. વાળા
મદદનીશ બાગાયત નિયામક

૨૬૫૭૭૩૧૬

શ્રી જયદેવસિંહ જે. પરમાર
મદદનીશ બાગાયત નિયામક

૨૬૫૭૭૩૧૬

શ્રી ડી. જે. પટેલ
નાયબ બાગાયત નિયામક

સુશ્રી શ્રુતિ સૂર્યકાન્ત વસાવા
મદદનીશ બાગાયત નિયામક
શ્રી જિગરકુમાર એમ. પટેલ
મદદનીશ બાગાયત નિયામક

૯૭૨૫૩૪૬૫૬૪
૯૮૨૫૮૬૦૩૯૯

sureshvala83@gmail.com

૯૮૭૯૫૮૦૭૫૧

jj1984_parmar@yahoo.com

૫૭૭૬૦

૯૪૨૭૦૦૦૪૨૨

dydir_bag_gnr@gujarat.gov.in

૨૧૦૮૫

૯૬૬૨૫૪૫૮૭૭

dydir_bag_gnr@gujarat.gov.in

૫૭૭૬૦

૯૬૬૨૦૨૫૯૨૦

dydir_bag_gnr@gujarat.gov.in
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૩૦૨, શાલીગ્રામફ્લેટ, ઔડા
ગાર્ડન નજીક, નહેરૂપાર્ક, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
૩૦૨, શાલીગ્રામફ્લેટ, ઔડા
ગાર્ડન નજીક, નહેરૂપાર્ક, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૮૦/૧, સેક્ટર-૮/બી,
ગાંધીનગર
૪૦, સરલા સર્જન લક્ષ્મીનગર
સોસાયટી, ગણદેવી રોડ, નવસારી
કરેરા મંડલ, રાજસ્થાન

વરાહી કૃપા, ૫૧૪, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
૨૦૫, ધનંજય એવન્યુ, કારગીલ
પેટ્રોલ પંપની ગલીમાં, સોલા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦

સી-૫૨, શ્રીસદન રેસિડેન્સી, જી.બી.
શાહ કૉલેજની પાછળ, સ્વામિનારાયણ
પાર્કની સામે, શાહવાડી, વાસણા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭
એ-૨૨, સિધ્ધનાથ સોસાયટી, કલિકુંડ,
ધોળકા, અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૫
એ-૪, ઉમિયા કોમ્પ્લેક્ષ,
સ્વામિનારાયણધામ પાસે,
મુ.કુડાસણ, તા.જિ.ગાંધીનગર
બ્લૉક-૧૪૬/૧૨, ચ- ટાઈપ,
હેલીપેડની સામે,
BSNL અૉફિસની બાજુમા,
ગાંધીનગર

૫૦૧, પી-બ્લૉક, પાવનસિટી, ઉમિયા
મંદિરની સામે, મેઘરજ રોડ, મોડાસા

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

પશુપાલન નિયામકની કચેરી

કૃષિ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એફ. એસ. ઠાકર
પશુપાલન નિયામક

ર્ડા. એચ. વી. ગોરિયા
નિયામકના તાંત્રિક મદદનીશ
ર્ડા. એચ. વી. ગોરિયા
નિયામકના અંગત મદદનીશ (ઈ.ચા.)
ર્ડા. કે. એ. વસાવા
અધિક પશુપાલન નિયામક (ઈ.ચા.)
ર્ડા. કે. એ. વસાવા
સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક (ડેરી વિકાસ)
(ઈ.ચા.)
ર્ડા. એન. બી. પ્રજાપતિ
સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક
(આયોજન-સંકલન) (ઈ.ચા.)
શ્રી કે. પી. ભટ્ટ
વહીવટી અધિકારી
શ્રી એસ. આર. સગર
વહીવટી અધિકારી (ઓડિટ)
ર્ડા. પી. એચ. સુતરિયા
નાયબ પશુપાલન નિયામક
(ઘાસચારા વિકાસ)
ર્ડા. એન. બી. પ્રજાપતિ
નાયબ પશુપાલન નિયામક
(મરઘાં વિકાસ)
ર્ડા. સી. જી. ચૌધરી
નાયબ પશુપાલન નિયામક
(ઘ.પ.સુ.યો./મુ.મ.) (ઈ.ચા.)
ર્ડા. પી. જે. દેરાસરી
નાયબ પશુપાલન નિયામક
(મુ.મ.) (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૧૪૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯ એ-૨, સેંટોસા ગ્રીન બંગલો, ભાડજ
સર્કલની નજીકમાં, એસ.પી.રિંગ રોડ,
dir-anml@gujarat. gov.in
અમદાવાદ
૫૬૧૮૯
૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪ ૨૫, ઉર્જાનગર, વિભાગ-૩, ચરેડી
વાડની નજીક, પેથાપુર, ગાંધીનગર
hvgoriya@gmail.com
૫૬૧૪૧

૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪

૫૬૧૭૪

૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬

dirdairy56178@gmail.com

૫૬૧૪૨

૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬

dirdairy56178@gmail.com

૫૬૧૩૮

૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯

nbprajapati2000@yahoo.com

૫૬૧૪૪

૯૦૯૯૦૬૪૮૪૭

evaraju@gmail.com

૫૬૧૭૭

૯૯૭૪૦૬૪૪૩૫

doahaudit@gmail.com

૫૬૧૭૩

૯૮૯૮૦૦૭૬૩૪

dydir-fodder-ah@gujarat.gov.in

૫૬૧૮૫

૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯

nbprajapati2000@yahoo.com

૫૬૧૭૦

૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨

૨૫, ઉર્જાનગર, વિભાગ-૩, ચરેડી
વાડની નજીક, પેથાપુર, ગાંધીનગર
ઈ-૪૦૪, નિર્મલ સીગ્નેચર, ન્યુ સી.
જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
ઈ-૪૦૪, નિર્મલ સીગ્નેચર, ન્યુ સી.
જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
૬૪/૨, કિસાનનગર,
સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર

બી-૧૦૨, કાસારીયો સિટીપલ્સ રોડ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

બી/૨૦૩, અક્ષર પેરેડાઇઝ,
રેડિયન્ટ સ્કૂલ પાસે, સરગાસણ ચોકડી,
ગાંધીનગર
સી-૬, પાર્થ એપાર્ટમેંટ,
રામદેવનગર ચાર રસ્તા,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
૬૪/૨, કિસાનનગર,
સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર

શેરપુરા, પો.કંસારી, તા.ડીસા,
જિ.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫

dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in

૫૬૧૪૦

૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭૭ એ-૬૦૩, એ-૬૦૩,
સંષાર્ય ટાવર, વસ્ત્રાપુર,
drderashri@gmail.com
અમદાવાદ
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કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. આર. કે. પટેલ
નાયબ પશુપાલન નિયામક (પશુધન)

ર્ડા. ડી. એમ. પટેલ
નાયબ પશુપાલન નિયામક (ઘેટાંં વિકાસ)
ર્ડા. કે. કે. રાવલ
નાયબ પશુપાલન નિયામક
(આયોજન-સંકલન)
ર્ડા. એમ. કે. ચૌહાણ
નાયબ પશુપાલન નિયામક
(એપિડેમિઓલૉજી)

કુ. એન. એન. પટેલ
નાયબ નિયામક (મોજણી)
કુ. એન. એમ. પટેલ
નાયબ નિયામક (અંક)
કુ. એ. આર. વૈશ્ય
નાયબ નિયામક (હિસાબ)
ર્ડા. કે. જી. ત્રિવેદી
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(ઘેટાં વિકાસ)

ર્ડા. એચ. એમ. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક (પશુધન)
ર્ડા. એસ. એસ. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક (પશુધન)
ર્ડા. એચ. કે. મહીડા
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(આયોજન-સંકલન)
ર્ડા. એન. જે. બ્રહ્મભટ્ટ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક (પ્રદર્શન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૧૮૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬ એસ-૩, સ્વાગત અફોર્ડ, ખ-૦,
સરગાસણ,
dydir-cd-gnr@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૬૧૮૪
૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ એ-૪૦૪, પ્રમુખ ઔરા ફ્લેટ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
sheephq-anml@gujarat.gov.in
૫૬૧૩૮

૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦

kkraval1506@gmail.com

૫૬૧૩૫

૯૫૫૮૮૧૯૩૫૧

epihq-anml@gujarat.gov.in

૫૫૯૯૨

૯૪૨૭૯૫૩૪૩૧

dydir-survey-ahml@gujarat.gov.in

૫૫૯૯૨

૯૪૨૭૯૫૩૪૩૧

dydir-survey-ahml@gujarat.gov.in

૫૬૧૩૭

૯૮૨૫૩૮૯૧૬૭

acctbr-anihus@gujarat.gov.in

૫૬૧૮૪

૯૮૭૯૪૩૮૬૯૧

sheephq-anml@gujarat.gov.in

૫૬૧૮૧

૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬

drharshad11@gmail.com

૫૬૧૮૧

૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧

shaileshspatel14@gmail.com

૫૬૨૩૪

૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫

dr.dvshukla@gmail.com

૫૬૦૬૭

૯૮૭૯૩૨૫૭૧૬

dahexhi@gmail.com
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૨૭, સંકલ્પ રોયલ, શાલિન-૧ની
સામે, વાવોલ-ઉવારસદ રોડ, વાવોલ,
ગાંધીનગર
એ-૨૦૩, શ્રધ્ધા એન્કલેવ ,
શ્રધ્ધા બંગલોની બાજુમાં,
આશ્રમ ચાર રસ્તા, સ્ટેડિયમ રોડ,
મોટેરા-૩૮૦૦૦૫
૨૫/૨૮૯, આસોપાલવ એપાર્ટમેન્ટ,
જયમંગલ ચાર રસ્તા, નારણપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩
૨૫/૨૮૯, આસોપાલવ એપાર્ટમેન્ટ,
જયમંગલ ચાર રસ્તા,
નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩
બ્લૉક નં. ૬૮૦/૧,
સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર
૪૦૩-શિવમ રેસીડેન્સી,
ફ્લેટ નં. ૩૦૧, સેક્ટર-૨૯,
આયુર્વેદિક ડિસ્પેન્સરીની બાજુમાં,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦
૭૧/૧-એચ-કૉલોની, આંબાવાડી,
નહેરૂનગર સર્કલ, અમદાવાદ
૪૪, યોગેશ્વર સોસાયટી, પંચવટી
એરીયા, કલોલ, ગાંધીનગર
એ/૬, શિલ્પ ટેનામેન્ટ,
ન્યુ ગાયત્રી સ્કૂલ, ડી કેબીન,
સાબરમતી, અમદાવાદ
સી-૩૪, પાર્ક એવેન્યુ,
ન્યુ સી.જી.રોડ, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ
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શ્રી પી. આર. ભોજક
મદદનીશ વહીવટી અધિકારી (લીગલ)
ર્ડા. પી. જે. દેરાસરી
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(પશુ આરોગ્ય)
ર્ડા. એચ. એન. મોઢ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(પશુ આરોગ્ય)
ર્ડા. બી. પી. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(મરઘાં વિકાસ)

ર્ડા. બી. કે. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક (પ્રદર્શન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭૭ એ-૬૦૩, સંષાર્ય ટાવર,
આલ્ફા વન મોલની પાછળ,
drderashri@gmail.com
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

૫૬૧૩૩
૫૬૧૮૫

૯૮૨૪૪૩૪૫૨૫

sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in

૫૬૦૬૭

૯૪૨૫૪૪૩૦૨૬

dahexhi@gmail.com

ર્ડા. એમ. જે. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(ડેરી વિકાસ)

-

ર્ડા. ટી. જે. પુરોહિત
પશુચિકિત્સા અધિકારી
(આયોજન-સંકલન)

૯૪૨૮૬૪૬૫૦૦

vethqanml@gmail.com

૫૬૧૭૮

ર્ડા. જે. બી. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી
(આયોજન-સંકલન)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૧૩૮૧૮૬૪૦ જે-૧૦૨, શુકન સ્ટેટ્સ, વંદે માતરમ
સર્કલ, ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

૫૬૧૩૬

ર્ડા. એ. એન. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(ડેરી વિકાસ)

ર્ડા. એસ. બી. ડાભી
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
(ઘ.પ.સુ.યો./મુ.મ.)

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

૯૮૨૪૫૫૧૩૦૧

dirdairy56178@gmail.com

૯૪૨૭૦૨૯૩૧૯

mjpatelvet@gmail.com

૫૬૧૬૯

૯૪૨૬૨૪૫૨૧૩

dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in

૫૬૨૩૪

૯૭૨૫૦૯૫૫૩૧

jbpatel3161@gmail.com

૫૬૨૩૪

૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨

dah-pcb-vol@gujarat.gov.in
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સી-૩૦૧, સેતુ એક્ઝોટીકા,
દેવનંદન હાઇટની સામે, ન્યુ સીજી
રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

૫, કામેશ્વર બંગલો વિભાગ-૧,
દેવ સિટીની બાજુમાં, આર.સી.
ટેક્નિકલ રોડ,
ચાણક્યપુરી, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ
૫, પ્રસ્થાન-૧ બંગ્લોઝ,
નિર્માણ કોમ્પ્લેક્ષની પાછળ,
આર.સી. ટેક્નિકલ રોડ, ચાણક્યપુરી,
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
સી-૩૦૩, સૂર્યોદય-૦૨,
પાવાપુરી બસ સ્ટોપ પાસે,
જનતાનગર રોડ, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
૪૭, સિધ્ધિ વિનાયક,
સરગાસણ ચોકડી,
ગાંધીનગર

૧૪, હરિઓમ બંગ્લોઝ, આબાદનગર
રોડ, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
૬૦૨, શક્તિ એલિગન્સ,
લિંકન હાઉસ સામે, સોલા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦

૪૭, સંકલ્પ રોયલ,
વાવોલ-ઉવારસદ રોડ, વાવોલ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. આર. સી. પરીખ
પશુચિકિત્સા અધિકારી
(આયોજન-સંકલન)
ર્ડા. પી. જે. દેસાઇ
પશુચિકિત્સા અધિકારી
(ઘેટાંં વિકાસ શાખા)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૨૩૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬ બી/૧૦૩, હીરાઘન હેલ્સીયોન,
પાવન રેસીડેન્સીની બાજુમાં,
સત્યમેવ, ત્રાગડ રોડ, ચાંદખેડા,
drparikhvo@gmail.com
અમદાવાદ

૫૬૧૮૪

૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫

sheephq-anml@gujarat.gov.in

ર્ડા. એસ. બી. ડાભી
પશુચિકિત્સા અધિકારી
(ઘ.પ.સુ.યો./મુ.મ.)
ર્ડા. એમ. જે. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી (પશુધન)

૫૬૧૬૯

૯૪૨૬૨૪૫૨૧૩

dah-icdp-ad1@gujarat. gov.in

૫૬૧૮૧

ર્ડા. એસ. કે. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી (પશુ આરોગ્ય)

ર્ડા. એસ. એસ. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી (એપિડેમિઓલૉજી)

૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦

mpmjpatel@gmail.com

૫૬૨૩૬

૯૪૨૮૩૫૫૬૨૬

vethqanml@gmail.com

૫૬૧૩૫

૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫

epihq-anml@gujarat. gov.in

ર્ડા. આર. આર. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી (એપિડેમિઓલૉજી)

૫૬૧૩૫

શ્રી આઇ. એમ. પટેલ
હિસાબી અધિકારી (બજેટ) (ઈ.ચા.)

૫૬૧૨૮

૯૮૨૫૮૪૭૯૭૪

૫૬૧૨૮

૯૮૨૫૮૪૭૯૭૪

શ્રી આઇ. એમ. પટેલ
હિસાબી અધિકારી (પગાર)

૯૪૨૬૮૮૦૩૪૪

epihq-anml@gujarat. gov.in

એચ-૩૦૩, શુકન રેસીડેન્સી,
વંદે માતરમ સિટી, ગોતા,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧
૧૪, હરિઓમ બંગ્લોઝ,
આબાદનગર રોડ, બોપલ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮

પ્લોટ નં.૮૧૯/૨, સેક્ટર-૫-સી,
ગાંધીનગર
૬, ઉર્જાનગર, વિભાગ-૩, ચરેડી
વાડની નજીક, પેથાપુર, ગાંધીનગર
૧૨, પ્રમુખ પાર્ક બંગ્લોઝ, પી.ડી.
પી.યુ. રોડ, વિભાગ-૨, જાન્વી
પાર્ટી પ્લોટની બાજુમાં, રાયસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

બી-૫૬૧, વાસ્તુનિર્માણ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
-

મત્સ્યોદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર- ૧૦/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી ડી. પી. દેસાઈ, IAS
કમિશનર મત્સ્યોદ્યોગ
કુ. આર. જી. ચાવડા
રહસ્ય સચિવ

૫૩૭૨૯

૯૯૭૮૪૦૧૪૫૩

commi-fisheries@gujarat.gov.in

૫૩૭૨૯

૯૪૨૭૩૦૭૭૪૭

pps2comi-ppf@gujarat.gov.in
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-

પ્લોટ નં. ૧૦૭૩/૧,
સેક્ટર–૬-સી, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. આર. પટણી
નાયબ મત્સ્યોદ્યોગ નિયામક (આંતર)

શ્રીમતી પી. એચ. મકવાણા
નાયબ મત્સ્યોદ્યોગ નિયામક (આંકડા)
શ્રી એમ. ડી. થાનકી
મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ નિયામક (વહીવટ)

શ્રી એમ. વી. છાયા
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૭૩૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૫૧૬૬૭૦૫ ૧૫/ ૧૪૪, કલાપીનગર,
ઉમિયાનગર ચાર રસ્તા પાસે,
dydir-inl.fisheries@gujarat.gov.in
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬
૫૩૭૩૮
૯૪૨૮૫૦૮૫૮૭ પ્લોટ નં. ૧૨૧/ ૨,
સેક્ટર–૩ ન્યુ,
ddstat77@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૩૪૭૩
૯૭૨૪૫૩૩૫૭૭ સી–૪૦૪, સ્વાગત,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
atdir-admn-fisheries@gujarat.gov.in
૫૩૭૫૧

૯૯૭૮૪૦૩૭૭૩

mitalvchhaya@gmail.com

શ્રીમતી એન. એમ. શુકલા
મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ નિયામક (એકવા)

૫૩૭૩૯

શ્રી આર. આઈ. અજવાળીયા
મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષક (દરય)

૫૩૭૩૫

શ્રી પી. કે. વાઘેલા
મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષક (એકવા)

૫૩૯૨૨

શ્રી ડી. આઈ. સુતરીયા
મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષક (વઅત)
શ્રી ડી. આર. પટેલ
મદદનીશ ઇજનેર (સી)

૫૩૭૪૮

શ્રી પી. કે. બારોટ
મદદનીશ ઇજનેર (સી)

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

૯૪૨૮૨૧૭૪૪૪

jiv-brch_ptd@gujarat.gov.in

૯૭૨૫૭૧૦૨૩૯

rashmin49@gmail.com

૯૬૨૪૧૦૧૨૩૪

pvk1011@gmail. com

૯૯૦૯૫૫૮૪૫૮

disutaria50@gmail.com

૫૩૭૪૫

૯૭૨૪૩૦૦૮૬૩

pateldipak.civil@gmail.com

૫૩૭૩૩

૯૫૩૭૨૬૦૧૩૭

pateldipak.civil@gmail.com

સી-૩૦૨, શુકન હાઈટ્સ,
રાંદેસણ રોડ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
૪૫, વૃંદાવન બંગ્લોઝ,
રક્ષા શકિત સર્કલ,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
બી-૭૦, રાજબાગ સોસાયટી,
કેનાલ રોડ, ઘોડાસર,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૫૩૨૦, વાઘેશ્વરી પાર્ક,
પેથાપુર, જિ. ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૪૭/ ૨,
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૩૪૧/ ૨, સેક્ટર ૩/ બી,
ગાંધીનગર
જી-૪૦૨, સુદર્શન એલીગન્સ,
શુકન પેલેસ બંગ્લોઝની પાછળ,
સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા,
અમદાવાદ

રજિસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
બ્લૉક નંબર-૧૦/૧, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી ડી. પી. દેસાઈ, IAS
રજિસ્ટ્રાર

શ્રીમતી એસ. એમ. પટેલ
અગ્ર રહસ્ય સચિવ

૫૩૮૬૮
૫૩૮૬૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫

rcs@gujarat.gov.in

૯૯૦૯૦૩૧૧૪૭

rcs@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૯૧૪/૧, સેક્ટર– ૭ સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જે. જી. પંડ્યા
અધિક રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ)
શ્રી પી. એમ. સોલંકી
અંગત મદદનીશ
શ્રી પી. એન. નિનામા
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (તપાસણી)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૮૫૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૨૭૪૬૨૩૩૩ ડ્રેનેજ ઈન્ક્વાયરી સામે, પ્લોટ નં.
૧૫૫૪/૨, સેક્ટર-૩ ડી, ગાંધીનગર
a-rcs-adm@gujarat.gov.in

૫૩૮૬૭

૯૮૨૫૯૦૨૪૨૮

૫૩૮૭૦

૯૪૨૯૮૪૨૭૨૫

શ્રી એ. કે. ભટ્ટ
અધિક રજિસ્ટ્રાર (અપીલ) (ઈ.ચા.)

૫૩૮૬૯

૯૮૨૫૨૫૮૪૮૫

શ્રી યુ. એમ. વાસણવાળા
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ) (ઈ.ચા.)

૫૩૮૫૪
૫૩૮૫૪(ફે.)

૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫

શ્રી એન. જી. પટેલ
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) (ઈ.ચા.)

૫૩૮૭૨

૭૯૮૪૦૫૪૯૮૭

૫૩૮૬૪

૯૪૨૭૧૮૯૨૮૨

૫૩૮૫૭ ૫૩૮૫૭
(ફે.)

૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬

કુ. એચ. ડી. પટેલ
અંગત મદદનીશ
શ્રી વાય. એ. બલોચ
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (વાણિજ્ય)
શ્રી વાય. એ. બલોચ
નિયામક, એ.પી.એમ.સી (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એમ. આસોડીયા
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (ઓડિટ)
કુ. એચ. ડી. પટેલ
અંગત મદદનીશ
શ્રી યુ. એમ. વાસણવાળા
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (ફડચો)
શ્રી આર. ડી. ત્રિવેદી
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ધિરાણ)
શ્રી ડી. બી. ત્રિવેદી
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ઓડિટ)
શ્રી સી. બી. કોટેચા
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (ગ્રાહક)

૫૩૯૫૦ ૫૩૯૫૧
(ફે.)

૯૮૨૫૨૭૮૩૮૬

૫૩૮૫૫

૯૮૨૫૧૫૬૯૮૪

૫૩૮૬૪

૯૪૨૭૧૮૯૨૮૨

૫૩૮૫૨

૯૪૨૮૧૮૨૭૮૫

૫૭૯૦૪

૯૭૨૫૬૫૬૭૬૩

૫૩૮૭૨

૭૬૦૦૧૦૫૯૪૧

૫૩૮૭૧

૯૮૨૫૪૩૨૮૩૪
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પ્લોટ નં. ૧૦૮૫/૧ સેક્ટર–૬ સી,
ગાંધીનગર
૧૬૦/૨, સેક્ટર-૩ એ,
ન્યુ બગીચા કોર્નર, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૭૦૧, ઈ-ટાઈપ,
સરકારી વસાહત કૉલોની, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
૬, સિધ્ધિ વિનાયક બંગ્લોઝ, પેથાપુર
રોડ, પેથાપુર, ગાંધીનગર
જય યોગેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ, એફ-૨,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

ચ ટાઈપ, ૧૩૪/૬, સેક્ટર–૨૨,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૩૫૪/૨, સેક્ટર-૩ બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૫૪/૨, સેક્ટર-૩ બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૭૧/૨, સેક્ટર-૩,
ન્યુ R.T.O. નજીક, ગાંધીનગર

“ચ” ટાઈપ, ૧૩૪/૬, સેક્ટર–૨૨,
ગાંધીનગર

૬, સિધ્ધિ વિનાયક બંગ્લોઝ, પેથાપુર
રોડ, પેથાપુર, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૨/૨, સેક્ટર-૬ બી,
ગાંધીનગર
એ–૧૫, તુલસી બંગ્લોઝ,
રાધનપુર રોડ, મહેસાણા

૧૨૮, ઓર્ચીડ બંગ્લોઝ, અક્ષર ચોક
પાસે, ઓલ્ડ પાદ્રા રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૨૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

સુશ્રી નિલમબેન જી. વ્યાસ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (હાઉસિંગ)
શ્રી વી. વી. ત્રિવેદી
નાયબ નિયામકશ્રી, APMC
સુશ્રી નિલમબેન ચાવડા
જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર (દૂધ ફોલોઅપ)

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૫૭૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૯૯૮૬૮૮૬૭ ૪૫, જે. કે. પાર્ક, ચાંદલોડિયા, ગોતા
રોડ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ

૫3૯૫૦

૮૫૧૧૧૮૭૨૯૨

૫૮૬૯૩

૯૮૯૮૬૭૬૦૨૫

૫૪૫૭૩
૫૪૫૭૩ (ફે.)

૭૯૮૪૦૫૪૯૮૭

૫૪૫૭૫

૯૬૦૧૨૭૯૩૯૨

૫૩૮૭૫
૫૩૮૭૫ (ફે.)
૫૩૮૫૯

૯૪૨૬૪૮૮૬૫૨

૫૩૮૭૪

૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦

શ્રી એ. બી. ભાવસાર
મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (મહેકમ) (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. બી. ભાવસાર
મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ) (ઈ.ચા.)

૫૩૮૫૮

૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦

૫૪૫૭૫

૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦

શ્રી વી. કે. રાવલ
મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ફ્લેટ)

૫૪૫૭૯

૮૩૨૦૩૨૨૭૧૦

-

૮૪૮૭૦૨૧૧૭૯

શ્રી એન. જી. પટેલ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (વહીવટ)
સુશ્રી સ્તુતિબહેન યુ. રાવલ
નાયબ રજિસ્ટ્રાર (બેંકિંગ)
શ્રી ડી. એમ. જોધ્ધા
હિસાબી અધિકારી વર્ગ-૧
શ્રી એ. બી. ભાવસાર
મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (ગ્રાહક) (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. બી. ભાવસાર
મદદનીશ રજિસ્ટ્રાર (પ્લાન)

શ્રી જે. જી. સોલંકી
હિસાબી અધિકારી

૯૯૯૮૩૩૮૦૯૦

જી–૨૦૨, શુકન સ્કાય, સિટી પલ્સની
સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર
સી-૧૦૪, કાસારીઓ ફ્લેટ,
સિટી પલ્સ સિનેમાની પાસે,
ગાંધીનગર
જય યોગેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ, એફ-૨,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૭૧૦/૫, ઘ-૧ ક્વાર્ટર્સ,
સેક્ટર–૮, ગાંધીનગર

૬૮/૨ ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૩,
ગાંધીનગર
૬૦૪, શ્યામરથ ટાવર, કે.કે.નગર
ચાર રસ્તા, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
૬૦૪, શ્યામરથ ટાવર, કે.કે.નગર
ચાર રસ્તા, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
૬૦૪, શ્યામરથ ટાવર, કે.કે.નગર
ચાર રસ્તા, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
૬૦૪, શ્યામરથ ટાવર,
કે.કે.નગર ચાર રસ્તા,
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૬૧૦/૧,
સેક્ટર–૫-સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૮૮/૨,
સેક્ટર–૪/એ, ગાંધીનગર

ખાંડ નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૮/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી બી. એમ. જોષી
ખાંડ નિયામક (ઈ.ચા.)

૫૩૪૩૬ ૫૩૪૩૭

૯૮૯૮૦૨૭૭૧૫

directorsugar@gmail.com
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૪૨, પારિજાત હોમ્સ,
મહાત્મા રોડ(ખ),
સરગાસણ ક્રોસ રોડ પાસે,
ઉવારસદ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. એ. મકવાણા
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર (સુગર) (ઈ.ચા.)
કુ. જે. પી. ઠાકોર
અંગત મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૪૩૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૨૭૦૦૪૫૦૨૮ પ્લોટ નં. ૫૨૩/૧,
સેક્ટર–૩-સી,
directorsugar@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૩૪૩૭
પ્લોટ નં. ૬૭૮/૧, સેક્ટર ૭-બી,
directorsugar@gmail.com
ગાંધીનગર

મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારીશ્રીની કચેરી, નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ સમિતિ
સહકાર ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય, ચોથો માળ, કૃષિભવન, પાલડી, અમદાવાદ

શ્રી એ. કે. ભટ્ટ
મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી (ઈ.ચા.)

૨૬૫૭૭૩૯૧
૨૬૫૭૭૩૯૨
૨૬૫૭૭૩૯૨ (ફે.)

૯૮૨૫૨૫૮૪૮૫

ઈ-૭૦૧, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રિબ્યુનલ

અમદાવાદ સી-૬, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧

શ્રી એમ. સી. ભટ્ટ
પ્રમુખ

૨૫૫૦૨૫૫૯

શ્રી કે. જે. જોષી
સભ્ય

૨૫૫૦૩૮૦૩

૯૪૦૯૬૭૧૬૬૯

gsctribunal@gmail.com

૯૮૨૫૦૨૭૭૫૬

gsctribunal@gmail.com

જયશ્રી કાપડીયા
રજિસ્ટ્રાર

૨૫૫૦૨૬૨૪

૬૩૫૫૦૧૬૪૨૧

gsctribunal@gmail.com

૩૦૧, સુજલામ કૉલોની, શાહીબાગ
પોલીસ સ્ટેડિયમ સામે, શાહીબાગ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૭૪/એ/૧, સેક્ટર–૧/સી,
ગાયત્રી મંદિર પાસે, ગાંધીનગર
૧, શ્રી એપાર્ટમેન્ટ, હરીનગર
સોસાયટી, જુના ઢોર બજાર,
શાહીબાગ, અમદાવાદ

ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિમિટેડ
શ્રી રાજશીભાઇ વી. જોટવા
અધ્યક્ષ
શ્રીમતી કે. બી. છૈયા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી પંકજ ત્રિવેદી
અંગત મદદનીશ
શ્રી કે. એમ. રાવલ
કંપની સચિવ
શ્રી એચ. જી. લાલવાણી
મેનેજર (માર્કેટિંગ)

બીજ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર
૫૬૬૮૯

૯૦૯૯૯૧૬૨૯૪

૫૬૬૯૦

૯૦૯૯૯૧૬૨૨૪

md@gurabini.com

૫૬૬૮૮

૯૦૯૯૯૧૬૨૨૭

md@gurabini.com

૫૬૬૯૨

ક ટાઈપ, બંગલા નં. ૫૨,
સેક્ટર–૯, ગાંધીનગર

બીજ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૫૩૪/૨, સેક્ટર નં. ૩-ડી,
ગાંધીનગર

૦૭૯-૨૩૨ ૪૫૬૫૦ ૯૮૯, એકતા સોસાયટી,
૯૦૯૯૯૧૬૩૦૧ સેક્ટર-૪-ડી, ગાંધીનગર

cs@gurabini.com

૫૬૬૮૫

૯૦૯૯૯૧૬૨૩૩

mm@gurabini.com

146

એ-૧૫૧, વ્રજ રેસીડેન્સી, દહેગામ
નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. એમ. બાબરીયા
મેનેજર (પ્રોડક્શન)
શ્રી એસ. એન. દેવડા
મેનેજર (નાણાં)

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૬૯૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૪૪૬૨
બ્લૉક નં. ૪/૬૮૨, જી- ૧ ટાઈપ,
૯૦૯૯૯૧૬૨૦૫ સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

mp@gurabini.com

૫૬૬૯૩

૯૦૯૯૯૧૬૩૦૨

mf@gurabini.com

૫, નંદબાગ સોસાયટી, વિભાગ -૧,
શાહીબાગ, અમદાવાદ

ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ લિ.

શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી રવિન્દ્ર ખતાલે, IAS
વહીવટી સંચાલક, (ઈ.ચા.)

બલરામ ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

શ્રી એલ. બી. વાઘેલા
પી.એ. ટુ. એમ. ડી.
શ્રી એસ. એમ. પટેલ
નાયબ નિયામક (જ.સં)
શ્રીમતી દક્ષા એન. વર્સાત
પી.એ. ટુ. સં.નિ. (જ.સં)
શ્રી જીજ્ઞેશ કિર્તીકુમાર શાહ
નાયબ મેનેજર (નાણાં) અને
નાણાં અને હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી એસ. કે. મહેરા
મદદનીશ નિયામક (જ.સં)
શ્રીમતી પલક એચ. પટેલ
મદદનીશ નિયામક (જ.સં)

૫૦૮૦૩

૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨

૪૫૮૯૬
૫૯૩૧૮
૫૨૩૧૧ (ફે.)

૯૯૦૯૯૭૩૬૯૨

૨૫૯૩૧૮

૯૮૯૮૦૦૭૭૩૦

૪૫૮૪૩

૯૪૨૯૫૩૧૨૩૦

md-gsld@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૬૦૭૧૯૦
૪૫૮૧૩

૯૮૨૫૨૫૫૪૮૪

shahpaurin17@gmail.com

૯૯૦૪૩૬૯૧૦૦

-

md-gsld@gujarat.gov.in

૮૭૮૦૬૯૦૫૬૪

-

jointdirectorgsldc@gmail.com

રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટી પરિષદ

૫૧૯, ‘ક’ ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
ફ્લેટ નં. ૧૦૨, ઈ-કેટેગરી,
બ્લૉક નં. બી, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
સુજય એપાર્ટમેન્ટ, ભાઈકાકા નગર,
થલતેજ, અમદાવાદ-૫૯
પ્લોટ નં. ૫૩૮/૧, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૫૬/૨, સેક્ટર-૭/એ,
ગાંધીનગર
સી/૬, ગુંજન ફ્લેટસ,
ઉમાસુન ફ્લેટસ સામે, વાસણા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

૨૭, ધ મેડોવ્સ, ગોકુલધામ,
સરખેજ-સાણંદ રોડ,
અમદાવાદ
બી-૩૪, સાસ્વત એપાર્ટમેન્ટ,
પુનિત પાર્કની સામે, અમાપાર્ક રોડ,
શાહિબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

પોડીયમ લેવલ, કૃષિ ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી રવિન્દ્ર ખતાલે, IAS
સભ્ય સચિવ/નાયબ સચિવ

૫૪૫૫૦

૮૩૭૫૯૭૨૪૭૮

ર્ડા. ડી. કે. પટેલ
કચેરી વડા/સહ પ્રાધ્યાપક

૪૧૦૫૨

૯૪૨૭૩૦૭૯૪૮

saucouncil@gmail.com
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ફ્લેટ નં. ૧૦૨, ઈ કેટેગરી,
બ્લૉક નં. બી, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
પ્લોટ નંબર -૧૦૭૭/૧,
સેક્ટર-૧૩/સી, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ-૩૮૮૧૧૦

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. આર. વી. વ્યાસ
કુલપતિ (ઈ.ચા.)

ર્ડા. એમ. એમ. ત્રિવેદી
કુલસચિવ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૩ ૦૨૬૯૨-૨૬૧૬૨૬ આકૃતિનગર, આણંદ-જીટોડીયા રોડ,
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૦ આણંદ
vc@aau.in

૦૨૬૯૨-૨૬૧૩૧૦ ૦૨૬૯૨-૨૯૧૬૯૧ ૫, આશ્રુતિ ટેનામેન્ટ,
૯૯૯૮૦૦૯૯૭૪ આણંદ-જીટોડીયા રોડ,
registrar@aau.in
આણંદ
૦૨૬૯૨-૨૬૩૬૦૦ ૦૨૬૯૨-૨૬૩૧૧૧ આકૃતિનગર, આણંદ-જીટોડીયા રોડ,
ર્ડા. આર. વી. વ્યાસ
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૧ આણંદ
સંશોધન નિયામક અને અનુસ્નાતક વિદ્યા

શાખાધ્યક્ષ (ઈ.ચા.)
ર્ડા. એ. એ. પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

dr@aau.in

૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૧૬ ૦૨૬૯૨-૨૬૭૬૯૯ ઈ-૧/ર, યુનિવર્સિટી સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ,
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૨ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ

શ્રી આર. એચ. ગોંડલીયા
હિસાબ નિયામક (ઈ.ચા.)
ર્ડા. ધવલ આર. કથીરીયા
નિયામક, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલૉજી
ર્ડા. ડી. એચ. પટેલ
નિયામક વિદ્યાર્થી કલ્યાણ (ઈ.ચા.)

dee@aau.in

૦૨૬૯૨-૨૬૩૩૩૮ ૦૨૬૯૨-૨૬૩૧૬૨ ઓલ્ડ એ-૫, યુનિવર્સિટી સ્ટાફ
૯૯૯૮૦૦૯૯૬૩ ક્વાર્ટર્સ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
આણંદ
comptroller@aau.in
૦૨૬૯૨-૨૨૫૯૯૦ ૯૯૯૮૦૦૯૯૭૩
dit@aau.in

૦૨૬૯૨-૨૬૪૬૮૮ ૯૯૯૮૦૦૯૯૬૯
dsw@aau.in

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી

ન્યુ એ-૧, યુનિવર્સિટી સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ,
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
૧૫, તુલસી બંગ્લોઝ,
આણંદ-જીટોડીયા રોડ, આણંદ

યુનિવર્સિટી ભવન, મોતીબાગ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

ર્ડા. વી. પી. ચોવટીયા
કુલપતિ (ઈ.ચા.)
ર્ડા. પી. એમ. ચૌહાણ
કુલસચિવ (ઈ.ચા.)

ર્ડા. વી. પી. ચોવટીયા
સંશોધન નિયામક અને અનુસ્નાતક
વિદ્યાશાખા
ર્ડા. બી. કે. સગારકા
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક (ઈ.ચા.)

૦૨૮૫-૨૬૭૧૭૮૪ ૦૨૮૫-૨૬૭૦૩૨૧ “પરમ”, ૭૮, અમૃતનગર સોસાયટી,
૯૮૭૯૬૪૪૩૪૪ લાલબાગ પાસે, જૂનાગઢ
vc@jau.in

૦૨૮૫-૨૬૭૨૩૪૬ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૦

૧૬-આકાશગંગા સોસાયટી, વંથલી
હાઈવે પાસે, ટીંબાવાડી,
registrar@jau.in
જૂનાગઢ
૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૧ ૦૨૮૫-૨૬૭૦૩૨૧ “પરમ”, ૭૮, અમૃતનગર સોસાયટી,
૯૮૭૯૧૦૪૬૬૧ લાલબાગ પાસે,
જૂનાગઢ
dr@jau.in

૦૨૮૫-૨૬૭૨૬૫૩ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૨

-

dee@jau.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. કે. જેઠાની
હિસાબ નિયામક
ર્ડા. વી. આર. માલમ
નિયામક વિદ્યાર્થી કલ્યાણ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૫-૨૬૭૧૧૬૮ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૪ ૧૦, વી.આઈ.પી. ગેસ્ટ હાઉસ, જુકૃયુ,
જૂનાગઢ
comptroller@jau.in
૦૨૮૫-૨૬૭૦૯૨૨ ૯૮૭૯૧૦૪૬૬૩
dsw@jau.in

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

જી.ટી.સી. ક્વાર્ટર, ટીંબાવાડી પાસે,
જૂનાગઢ

યુનિવર્સિટી ભવન, એરુ ચાર રસ્તા, નવસારી-૩૯૬૪૫૦

ર્ડા. સુનિલ આર. ચૌધરી
કુલપતિ (ઈ.ચા.)
ર્ડા. એચ. આર. પંડ્યા
કુલસચિવ (ઈ.ચા.)
ર્ડા. સુનિલ આર. ચૌધરી
સંશોધન નિયામક અને અનુસ્નાતક
વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ
ર્ડા. જી. આર. પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક (ઈ.ચા.)
શ્રી ડી. ટી. ચૌધરી
હિસાબ નિયામક (ઈ.ચા.)

૦૨૬૩૭-૨૮૩૮૬૯ ૯૯૧૩૧૬૬૪૮૦
vc@nau.in

૦૨૬૩૭-૨૮૨૮૨૩ ૯૮૨૫૧૩૬૭૯૩
registrar@nau.in

૦૨૬૩૭-૨૬૩૧૬૦ ૯૯૧૩૧૬૬૪૮૦
dr@nau.in

૦૨૬૩૭-૨૮૨૦૨૬ ૯૮૨૫૧૨૩૧૧૬
dee@nau.in

૯૪૦૯૧૦૫૮૪૮

ર્ડા. સી. વી. સાવલીયા
નિયામક વિદ્યાર્થી કલ્યાણ

૯૮૨૫૦૪૩૭૫૮

comptroller@nau.in

૦૨૬૩૭-૨૯૨૧૧૨ ૯૯૭૯૮૮૮૯૬૨
dswnavsari@nau.in

સાંઈ પાર્ક સોસાયટી, એ-૧ બંગલાની
પાસે, અબ્રામા રોડ, એરૂ, નવસારી

૧૨ બી, રામનગર સોસાયટી,
અબ્રામા રોડ, એરુચાર રસ્તા, નવસારી
સાંઈ પાર્ક સોસાયટી, એ-૧ બંગલાની
પાસે, અબ્રામા રોડ, એરૂ, નવસારી
૨૬-એ , ગણેશનગર,ગાયત્રી સંકુલ
સોસાયટીની નજીક, પેટ્રોલ પંપ સામે,
વિજલપોર, એરુ રોડ, નવસારી
ઈ-૨/૩ સ્ટાફ કવાર્ટર, એસ.બી.આઈ. ની
પાછળ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
કેમ્પસ, એરુ ચાર રસ્તા, નવસારી
૧૬-એ, જી.બી. પાર્ક, સાંઇનાથ
હોટેલની સામે, એરુ ચાર રસ્તા,
નવસારી

સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી

સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ તા.દાંતીવાડા જિ. બનાસકાંઠા

ર્ડા. આર. કે. પટેલ
કુલપતિ (ઈ.ચા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૨ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૦ અધિકારી બંગ્લોઝ, બનાસ નિવાસ,
૯૭૨૫૮૪૯૮૮૪ સ.દાં.કૃ.યુ., સરદાર કૃષિનગર

ર્ડા. આર. એન. સિંગ
સંશોધન નિયામક અને અનુસ્નાતક
વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ (ઈ.ચા.)
ર્ડા. વી. ટી. પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક (ઈ.ચા.)

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૩૩ ૯૪૨૭૦૬૫૧૮૯

ર્ડા. કે. કે. પટેલ
કુલસચિવ (ઈ.ચા.)

vc@sdau.edu.in

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૬ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૭ એ-૩ બંગ્લોઝ, સ.દાં.કૃ.યુ.,
૯૯૯૮૮૧૫૧૯૫ સરદાર કૃષિનગર
registrar@sdau.edu.in
dr@sdau.edu.in

૦૨૭૪૮-૨૭૮૪૩૬ ૯૯૯૮૫૫૩૦૬૦

બી ટાઈપ કવાર્ટર, સ.દાં.કૃ.યુ.,
સરદાર કૃષિનગર
-

dee@sdau.edu.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. બી. મોદી
હિસાબ નિયામક (ઈ.ચા.)

ર્ડા. કે. પી. ઠાકર
નિયામક વિદ્યાર્થી કલ્યાણ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૩૦ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૩૧ ડી ટાઈપ કવાર્ટર, સ.દાં.કૃ.યુ.,
૯૮૨૫૦૯૭૫૨૩ સરદાર કૃષિનગર
aoc@sdau.edu.in

૦૨૭૪૮-૨૭૮૪૩૨ ૯૪૨૬૩૫૯૩૯૩

-

dsw@sdau.edu.in

૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૫૬ ૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૭ એ-૩ બંગ્લોઝ, સ.દાં.કૃ.યુ.,
ર્ડા. કે. કે. પટેલ
૯૯૯૮૮૧૫૧૯૫ સરદાર કૃષિનગર
નિયામક માનવ સંશાધન વિકાસ (ઈ.ચા.)

કામધેનુ યુનિવર્સિટી

બ્લૉક નંબર-૧/૪, બી-૧ વીંગ, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

ર્ડા. એન. એચ. કેલાવાલા
કુલપતિ
શ્રી મનિષ ગુપ્તા
કુલસચિવ (ઈ.ચા.)

૨૦૭૧૨

૭૫૭૩૦૩૫૧૦૧

vc.kamdhenu.university@gmail.com
vc@ku-guj.com

૨૦૭૧૩

ર્ડા. ડી. બી. પાટીલ
સંશોધન નિયામક અને અનુસ્નાતક
વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ

૭૫૭૩૦૩૫૧૨૧

registrar@ku-guj.com

૨૦૭૧૪

૭૫૭૩૦૩૫૧૦૪

dr@ku-guj.com

ર્ડા. પી. એચ. વાટલીયા
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

૨૦૭૧૫

શ્રીમતી નિશા તલસાણીયા
હિસાબ નિયામક (ઈ.ચા.)

૨૦૭૧૬

૭૫૭૩૦૩૫૧૦૫

dee@ku-guj.com

૭૫૭૩૦૩૫૧૦૭

comptroller@ku-guj.com

બંગલા નં ૨૩૯ "ખ",
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
સરગાસણ, ગાંધીનગર

એફએફ/૦૯, હરીધામ એનક્લેવ,
રાયસણ પેટ્રોલ પંપ પાછળ, રાયસણ,
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૭
બી.-૩૦૪, વૈદિકા ઈ-સીરીઝ,
પી.ડી.પી.યુ. રોડ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૩૩૦

શિવમ-૯, જય ગાયત્રી સોસાયટી,
ગોદાવરી ફ્લેટ સામે, વાસણા,
અમદાવાદ

રજિસ્ટ્રાર, ગુજરાત વેટરનરી કાઉન્સિલની કચેરી

બ્લૉક-૧૪/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર ૧૦/બી, ગાંધીનગર

ર્ડા. એફ. એસ. ઠાકર
પ્રમુખ

૪૪૧૯૭

ર્ડા. હિતા પટેલ
રજિસ્ટ્રાર

૪૪૧૯૭

ર્ડા. બી. બી. પટેલ
આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર

૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯

registrar@gvc.org.in

૯૯૨૪૮૫૫૬૫૯

registrar@gvc.org.in

૪૪૧૯૭

૯૯૦૯૦૧૧૨૦૧

asstregistrar@gvc.org.in
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એ-૨, સેંટોસા ગ્રીન બંગલો, ભાડજ
સર્કલની નજીકમાં, એસ.પી. રીંગ રોડ,
અમદાવાદ
૨૧, તુલસી બંગલો, શુકન મોલની
સામે, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ
૧૮, વંદન બંગ્લોઝ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર- ૩૮૨૪૨૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એફ. એસ. ઠાકર
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

ર્ડા. આર. કે. પટેલ
સીનિયર કારોબારી અધિકારી
ર્ડા. બી. આર. સોલંકી
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
ર્ડા. આર. જી. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી
ર્ડા. અજય પી. ઠકકર
પશુચિકિત્સા અધિકારી

ર્ડા. કોમલ બી. કાપડીયા
પશુચિકિત્સા અધિકારી

કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૯૧૬
૪૪૬૧૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૫૭૫૦૩૭૬૯ એ-૨, સેંટોસા ગ્રીન લેન્ડ, ભાડજ
સર્કલની નજીકમાં, એસ.પી.રિંગ રોડ,
અમદાવાદ
gldb.gandhinagar@gmail.com
-

૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬

gldb.gandhinagar@gmail.com

-

૯૪૨૭૩૭૦૭૮૦

એસ-૩, સ્વાગત અફોર્ડ, ખ-૦,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
-

drbrsolanki62@gmail.com

-

gldb.gandhinagar@gmail.com

-

drajaythakkar@yahoo,com

-

૫૭૯૧૯

૯૮૨૪૨૬૩૯૯૦

૫૭૯૧૮

૯૬૦૧૨૭૭૧૫૮

૫૭૯૧૮

૯૪૨૯૫૧૮૪૫૫

komalkapadiya89@gmail.com

વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૫/૬, બહુમાળી ભવન, રાજકોટ વિભાગ, રાજકોટ

ર્ડા. એ. જી. પંચાલ
નિયામક

ર્ડા. ડી. બી. રાખોલીયા
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક (મરઘાં)
ર્ડા. ડી. એમ. ડઢાણીયા
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક (દુ.ઉ.હ)
શ્રી પી. જે. દવે
મદદનીશ વહીવટી અધિકારી
ર્ડા. એચ. સી. કુંડારીયા
પશુચિકિત્સા અધિકારી

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9825586348
panchal_1961@yahoo.com

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9879558358
drrakholia@gmail.com

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9879562053
dineshdadhania@ymail.com

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9275307607
Davepankaj940@gmail.com

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૩૪ 9624040040
drhcvet@gmail.com

આલાપ એવેન્યુ, પુષ્કરધામ પાસે,
યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ-૫
કેવલમ રેસીડેન્સી, ૫૯, પુષ્કરધામ
મેઈન રોડ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-૫
બી-૩૬, આલાપ એવેન્યુ, પુષ્કરધામ
પાસે, યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ-૫

નંદનવન પાર્ક, બ્લૉક નં. ૧૭, શેરી
નં.૧, સાધુ વાસવાણી રોડ, રાજકોટ
“પાર્થ”, ગોલ્ડન પાર્ક, શેરી નં. ૬,
રવિરત્ન પાર્ક મેઈન રોડ, યુનિવર્સિટી
રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૫

વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી

એલેમ્બીક રોડ, મોડલ ફાર્મની સામે, સરકારી મરઘાં ફાર્મ કમ્પાઉંડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩

ર્ડા. એસ. બી. ભગોરા
નિયામક, (ઈ.ચા.)

૦૨૬૫-૨૩૩૭૦૦૪ ૯૭૧૨૬૬૮૩૯૯
rjd-ah-vad@gujarat.gov.in
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એ-૧૦૪, અક્ષરવાટિકા, સનફાર્મા
રોડ, ભાયલી કેનાલ પાસે, વડોદરા

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એ. જે. ત્રિવેદી
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
ર્ડા. આર. વી. વાછાણી
પશુચિકિત્સા અધિકારી

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૩૨ ૯૪૨૬૩૮૬૫૨ એચ-૧૬૩, આકાંક્ષા ડુપ્લેક્ષ,
લક્ષ્મીપુરા રોડ, વડોદરા
adrjd-ah-vad@gujarat.gov.in
૦૨૬૫-૨૩૩૮૦૩૨ ૯૪૨૭૩૫૬૭૯૫
vorjd-ah-vad@gujarat.gov.in

બી-૩૩, મંગલમ ડુપ્લેક્ષ,
સમા સાવલી રોડ, સમા જુના
જકાતનાકા પાસે, વડોદરા

અધિક પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી

પશુઆરોગ્ય, ત્રીજો માળ, બી-વિંગ, કૃષિ ભવન, પાલડી, અમદાવાદ

ર્ડા. એફ. એસ. ઠાકર
અધિક પશુપાલન નિયામક (ઈ.ચા.)

૨૬૫૭૯૪૪૭

ર્ડા. એસ. કે. મોઢ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

૨૬૫૭૯૪૪૭

ર્ડા. આર. એસ. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

૨૬૫૭૯૪૪૭

ર્ડા. જી. જે. મોદી
પશુચિકિત્સા અધિકારી

૨૬૫૭૯૪૪૭

૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯
૨૯૭૯૬૫૦૧

addir-anml@gujarat.gov.in

૯૮૭૯૫૬૯૪૨૨

skmodh63@gmail.com

૯૯૨૪૭૭૭૪૭૬

rspatelvo@gmail.com

૯૪૦૮૧૬૮૧૮૪

dr.modi37@gmail.com

ર્ડા. જે. એસ. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી

૦૨૬૫-૨૩૫૮૩૭૨ ૯૫૩૭૪૯૧૩૯૫

ર્ડા. પી. ટી. કાકડીયા
પશુચિકિત્સા અધિકારી

૦૨૮૧-૨૭૦૬૦૭૦ ૯૪૨૬૨૫૦૯૦૨

ર્ડા. કે. એ. વસાવા
સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક

ર્ડા. ટી. વી. હિન્સુ
નાયબ પશુપાલન નિયામક
ર્ડા. એમ. સી. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

jsp1971@gmail.com

ptkakadia@gmail.com

એ-૨, સેંટોસા ગ્રીન લેન્ડ,
ભાડજ સર્કલની નજીકમાં,
એસ.પી. રિંગ રોડ, અમદાવાદ

સી/૪૦૧, અલકનંદા રેસિડેન્સી,
વિશ્વકર્મા મંદિર સામે, ચાંદલોડિયા,
અમદાવાદ
સી/૯૧, સૂર્યન હોપ ટાઉન,
સત્યમેવ હોસ્પિટલ પાછળ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
એ/૧૩, નારાયણ કોમ્પ્લેક્ષ, ગણપત
કૉલોની, સિવિલ ગેટ નં. ૨ ની સામે,
શાહીબાગ, અસારવા, અમદાવાદ
૪, પ્રેમલ પાર્ક સોસાયટી, ગોવિંદરાવ
પાર્કની બાજુમાં, પાણીગેટ દરવાજા
બહાર, આજવા રોડ, પાણીગેટ,
વડોદરા
પુષ્ટિ-૧, શ્રીરામ પાર્ક, કેન્દ્રિય
વિદ્યાલય પાછળ, કાલાવડ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫

સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી
પશુજૈવિક સંસ્થા, ગાંધીનગર
૧૬૪૬૫
૧૬૪૬૪

૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬

૧૬૪૬૪

૯૮૭૯૪૬૯૫૫૩

drkiranvasava@gmail.com
drhinsu@gmail.com

૧૬૪૬૪

૮૧૪૧૩૬૦૭૭૮

channdrikamukesh@gmail.com
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ઈ.-૪૦૪, નિર્મલ સિગ્નેચર, ન્યુ સીજી
રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૨૮૧/૧, ગ- ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૧૩, નારાયણ બંગ્લોઝ,
વિ-૨, પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, ગોતા,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. સ્મિતલબહેન એસ. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી
ર્ડા. નિલમબહેન એચ. રાણા
પશુચિકિત્સા અધિકારી

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૧૬૪૬૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૪૯૨૯૦૬૩ બી/૧૦૩, શુકાન સ્કાય, કોબા હાઈવે,
ગાંધીનગર

૧૬૪૬૪

૯૯૨૫૦૧૨૬૦૨

drneelrana83@gmail.com

ર્ડા. એન. પી. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી
ર્ડા. મનપ્રિત એચ. અરોરા
પશુચિકિત્સા અધિકારી
ર્ડા. વર્તિકા આર. ચંન્દ્રા
પશુચિકિત્સા અધિકારી

૧૬૪૬૪

૧૬૪૬૪

૯૪૨૭૮૦૧૮૭૦

શ્રી આર. પી. મકવાણા
મદદનીશ વહીવટી અધિકારી

૧૬૪૬૪

૯૯૨૫૨૭૭૩૩૬

૯૮૨૫૫૭૫૭૦૮

nilenpatel@gmail.com

૧૬૪૬૪

૮૭૫૮૨૩૮૭૨૭

manu.arora@rediffmail.com

પ્લોટ નં. ૧૧૪૦/૧, સેક્ટર-૩ડી,
ગાંધીનગર
એ-૧૧, સ્વપ્નવિલા-૨, પેથાપુર,
ગાંધીનગર
એ-૧૧, સ્વપ્નવિલા-૨, પેથાપુર,
ગાંધીનગર

૬૦, પ્રતિક્ષા, કેશવનગર સોસાયટી,
ગાંધી આશ્રમ, પોસ્ટ ઑફિસ,
અમદાવાદ
સી-૨૭૫, જાસુદ(સરસ્વતી)નગર,
કો.અૉપ.હા. સોસાયટી, IOC રોડ
ચાંદખેડા, અમદાવાદ

વિભાગીય સંયુક્ત પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી

અમદાવાદ વિભાગ, એ-બ્લૉક, ત્રીજો માળ, કૃષિભવન, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭

ર્ડા. હિતા પટેલ
નિયામક

૨૬૫૭૯૩૩૬

ર્ડા. પી. પી. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

૨૬૫૭૯૩૩૬

૯૯૯૮૯૯૯૧૨૭

ર્ડા. પ્રદિપ એ. પટેલ
પશુચિકિત્સા અધિકારી

૨૬૫૭૯૩૩૬

૯૯૭૯૯૯૦૫૨૧

૯૯૨૪૮૫૫૬૫૯

rjdahabd@gmail.com

૨૧, તુલસી બંગલો, શુકન મોલની
સામે, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ

૧૬/૨, સંગઠન સોસાયટી, ઓફ
ડ્રાઇવ ઇન રોડ, હિમાલયા મોલ સામે,
મેમનગર, અમદાવાદ
બી-૩૪, જયુપિટર ટાવર, ધ ગ્રાંડ
ભગવતી હોટેલની પાછળ, એસ.જી.
હાઈવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ

ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા

સાકાર–૭, એસ-૦૦૨ થી એસ-૦૦૪ બેઝમેન્ટ, નહેરૂબ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯

શ્રી એમ. કે. વ્યાસ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૨૬૫૮૦૪૮૩
૨૬૫૭૫૨૭૫ (ફે.)

શ્રી એમ. એચ. દવે
સીનિયર મેનેજર

૨૬૫૮૦૪૮૩
૨૬૫૭૫૨૭૫ (ફે.)

૯૯૦૯૭૫૧૦૦૮

gujaratfisheries@yahoo.com

૯૪૨૭૩૦૪૦૦૪

gujaratfisheries@yahoo.com
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એ-૧૯, દીપમાલા બંગ્લોઝ,
કેડીલા બ્રિજ, ઘોડાસર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦

એમ-૧, કીર્તીધામ સોસાયટી,
વાવોલ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્સી “બીજ પ્રમાણન ભવન”

શ્યામલ રો-હાઉસ, વિભાગ-૫ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ગોકુલ રો-હાઉસ સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. કે. કુરેશી
નિયામક

શ્રી પી. આર. સોડવડીયા
નાયબ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૭૩૪૧૧૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૦૧૩૭૧૯ ૮, ઝૈનલ પાર્ક, એચ.પી. પેટ્રોલ પંપની
સામે, જુહાપુરા, સરખેજ રોડ,
gssca80@gmail.com
અમદાવાદ

૨૬૭૩૪૧૧૬

૯૯૭૪૬૮૫૭૦૬

sodavadiyaparesh@gmail.com

ઘર નં. ૧૧, ધર્મકુંજ સોસાયટી,
મુક્તિધામ ફ્લેટની સામે,
જીવનવાડી, નિકોલ રોડ,
અમદાવાદ

ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, ગાંધીનગર

શ્રી ભવાનભાઇ જે. ભરવાડ
અધ્યક્ષ

શ્રી અમરશીભાઇ ખાંભલીયા
ઉપાધ્યક્ષ
ર્ડા. પોષક પટેલ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

શ્રી ડી. એમ. જોધ્ધા
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

શ્રી પી. આર. અનિલકુમાર
વહીવટી નિયામકના અંગત સચિવ

ર્ડા. વાય. ડી. સોલંકી
પશુચિકિત્સા અધિકારી, રેમ ડેપો, આસેડા

૩૨૨૧૩, ૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩, ૪૬૦૮૩
૨૯૬૫૧ (ફે.)

૯૮૨૫૦૧૫૬૬૬
૯૯૭૮૪૦૭૭૧૧

૩૨૨૧૩, ૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩
૨૯૬૫૧ (ફે.)

૯૮૭૯૦૯૭૫૨૨
૯૯૭૮૪૦૭૪૨૯

૨૯૬૫૧, ૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩, ૪૬૦૮૩
૩૩૩૩૨ (ફે.)

૯૦૯૯૩૮૯૯૯૯
૯૯૭૮૪૦૭૭૧૩

હોટેલ ગોકુલ, ગોતા ચોકડી,
એસ. જી. હાઈવે રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

એ-૧૨૦૨, મહાવીર હાઇટ્સ, ન્યુ
કોસાડ રોડ, માધવબાગ સ્કૂલની
બાજુમા અમરોલી, સુરત-૩૯૪૧૦૭
બી-૨૦૩, વંદેમાતરમ ગ્રીન્સ,
કલાસાગર મોલની બાજુમા,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

gswdcgandhinagar@yahoo.com
cmdswc@gujarat.gov.in

૪૬૦૮૩, ૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩
૨૯૬૫૧ (ફે.)

-

gswdcgandhinagar@yahoo.com
mgr-acc-gswdc@gujarat.gov.in

૩૨૨૧૩
૫૪૪૬૨
૫૪૪૬૩
૨૯૬૫૧(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૭૧૫

ps2mdgswdc@gujarat .gov.in

૨૭૪૪-૨૫૩૧૧૫
૨૭૪૪-૨૫૩૦૩૫

૯૯૭૮૪૦૭૭૧૬

rd aseda@yahoo.com
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જે-૨/૩૧, ઓમ એપાર્ટમેન્ટ,
વેજલપુર, અમદાવાદ

ડી/૧૦૪, પરમેશ્વર–૩, સુર્યન હોમ
ટાઉન પાછળ, ન્યુ ચાંદખેડા,
ગામ-ઝુંડાલ, જિ.ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. આર. એમ. યાદવ
નાયબ પશુપાલન નિયામક, ભાવનગર
ઘનિષ્ટ ઘેટાં વિકાસ ઘટક

ર્ડા. કે. જી. બ્રહ્મક્ષત્રિય
નાયબ પશુપાલન નિયામક, ભુજ ઘનિષ્ટ
ઘેટાં વિકાસ ઘટક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૮-૨૨૦૫૪૮૨ ૯૯૭૮૪૦૭૭૧૯ સ્ટાફ કવાર્ટર્સ હનુમાન બાગ,
૨૨૦૧૦૮૮ (ટે.ફે.)
જસદણ-૩૬૦૦૫૦, જિ. રાજકોટ
isdpbhavangar@gmail.com

૦૨૮૩૨-૨૪૪૦૭૬ ૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯
૪૪૦૮૬ (ટે.ફે.)
isdpbhuj@yahoo.com

ર્ડા. આર. એમ. યાદવ
નાયબ મેનેજર ઉન, જામનગર (ઈ.ચા.)

૦૨૮૮-૨૭૫૪૪૦૪ ૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭

ર્ડા. આર. એમ. યાદવ
પશુચિકિત્સા અધિકારી વર્ગ-૩

૦૨૮૨૧-૨૨૧૨૨૮ ૯૯૭૮૪૦૭૭૧૭
૦૨૮૨૧-૨૨૧૨૨૮
(ટે.ફે.)

gusheel2017@gmail.com

૩૭, શુકન ૧૨૧ બંગ્લોઝ,
પરેપાડા રોડ, પાલનપુર–૩૮૫૦૦૧
સ્ટાફ કવાર્ટર્સ, હનુમાન બાગ,
જસદણ ૩૬૦૦૫૦,
જિ. રાજકોટ

સ્ટાફ કવાર્ટર્સ, હનુમાન બાગ,
જસદણ ૩૬૦૦૫૦, જિ. રાજકોટ

gusheel.jasdan@gmail.com

ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉસિંગ કૉર્પોરેશન

શ્રી મગનલાલ માળી
ચેરમેન

કર્મયોગી ભવનની સામે, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર
૨૧૦૭૪
૨૧૦૭૫
૪૨૬૦૬
૨૧૦૭૫ર

૯૮૨૫૦૭૧૦૦૨

૨, માતૃછાયા હોટેલ દીપકની પાછળ,
એરપોર્ટ રોડ, ડીસા,
જિ.બનાસકાંઠા

૨૧૦૭૪
૨૧૦૭૫
૨૧૦૭૪

૨૬૪૦૩૦૬૦
૯૯૭૮૪૦૫૬૮૨
૯૪૨૬૩૪૬૪૪૧

શ્રી વાય. સી. ક્રિશ્ચિયન
મેનેજર (સ્ટોરેજ)

૨૧૦૭૪

૯૮૨૪૩૨૫૧૮૫

શ્રી એચ. એ. બરડે
હિસાબી અધિકારી

૨૧૦૭૪

૯૪૨૬૫૮૪૭૧૭

૫૦૧, સમર્પણ ટાવર, ગુલબાઈ ટેકરા,
અમદાવાદ
આર.એચ/૧, નિર્માણ કોમ્પ્લેક્ષ,
ચાણકયપુરી, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
૩૫, સ્તુતિ એપાર્ટમેન્ટ, લાલભાઈ
સેન્ટરની બાજુમાં, મણિનગર (પૂર્વ)
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮

શ્રી પી. એસ. ઠાકર
મેનેજર (મહેકમ)

૨૧૦૭૪

૯૪૦૯૨૮૫૩૦૩

શ્રી સંજય નંદન, IAS
મેનેજિંગ ડિરેકટર
શ્રી એમ. જી. દવે
સેક્રેટરી/મેનેજર (પોર્ટ)
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૧૬/૧૩૪, ગવર્મેન્ટ કૉલોની,
સુખરામનગર, ગોમતીપુર,
અમદાવાદ
પી-૫, રાજદીપ પાર્ક સોસાયટી,
બળીયાકાકા રોડ, મીરા ચાર રસ્તા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ

ગુજરાત નાગરિક પુરવઠા નિગમનું વહીવટી સંકુલ, ‘ચ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ
ચેરમેન
શ્રી કે. એસ. રંધાવા
(IFS-APCCF) મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી અભય જૈન
એ.જી.એમ. (M&P&A)

શ્રીમતી હેતલબહેન દેસાઈ
એ.જી.એમ. (AS&C)
શ્રી જે. એમ. વરમોરા
OSD

શ્રી એસ. કે. ચૌધરી
D.M. (P&A) (ઈ.ચા.)
શ્રી જે. એસ. ગોસાઈ
મેનેજર (જનરલ) (ઈ.ચા.)
શ્રી જી. પી. સોમાણી
મેનેજર (ફાય.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૦૫૯૯
૪૦૨૦૮
૪૦૨૭૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૬૧૫૦૦૧ એ/૧૩, પ્રભાત સોસાયટી,
વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા
૯૮૨૫૦૦૦૬૯૨ પ્લોટ નં. ૫૬૯/૨, ઈન્દ્રોડા પાર્ક
ગેટની સામે, સેક્ટર-૧,
md.gaic@gmail.com
ગાંધીનગર
૪૦૨૦૮
૯૮૯૮૫૦૯૩૭૪ એચ/૪૧, સેટેલાઈટ પાર્ક, સ્ટાર
બજારની પાછળ, સેટેલાઈટ,
jainabhay7741@gmail.com
અમદાવાદ
૪૦૨૦૮
૯૯૭૮૪૦૫૫૨૨ બી-૭૦૩, વરદાન ટાવર,
પ્રગતિનગર, નારણપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩
hetal.cmo@gmail.com
૪૦૨૦૮

૯૭૨૫૦૦૦૫૯૭૯ ડી-૩૦૨, શ્રીફલ હાઈટ્સ,
રાધે ક્રિસ્ટલની સામે,
સરદાર ચોકની બાજુમાં, કુડાસણ,
varmora503@gmail.com
જિ.-ગાંધીનગર
૪૦૨૦૮
૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦ ૯૪૧, શિવશક્તિ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર
skchaudhrigaic@yahoo.com
૪૦૨૦૮

૯૮૯૮૫૦૯૩૫૬

gosaijs@yahoo.com

૪૦૨૦૮

૯૯૨૫૨૦૯૫૮૦

chaudhrydhiru@yahoo.com

ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ

પ્લોટ નં. ૧૦૨૦/૧, સેક્ટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
૭, ગુપ્તા કૉલોની,
મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ પાસે,
દક્ષિણી મણિનગર, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-૧૯/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ, IAS
અધ્યક્ષ

૫૪૦૦૫
૫૪૦૧૮ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨

શ્રી બી. એમ. જોષી
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૫૪૦૦૬
૫૪૦૧૮ (ફે.)

૯૮૯૮૦૨૭૭૧૫

શ્રીમતી વીણાબહેન એ. વૈધ
વહીવટી અધિકારી

૫૪૦૦૭
૫૪૦૧૮ (ફે.)

gsamboard2017@gmail.com
gsamboard2017@gmail.com

-

gsamboard2017@gmail.com
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૫૧૯, ક-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
૪૨, પારિજાત હોમ્સ, પ્રમુખનગર
પાછળ, સરગાસણ સર્કલ નજીક,
‘ખ’ રોડ, ગાંધીનગર
એ, પ્રભુકૃપા ફ્લેટ્સ, આંબાવાડી,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કૃિષ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર િવભાગ

ગૌ સેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ

બ્લૉક નંબર-૭/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એફ. એસ. ઠાકર
સભ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૦૫૬૩૨૮

ર્ડા. પી. પી. પટેલ
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

૫૬૩૨૭

ર્ડા. પી. કે. મોદી
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

૫૬૩૨૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯ એ-૨, સેંટોસા ગ્રીન લેન્ડ, ભાડજ
સર્કલની નજીકમાં, એસ.પી. રિંગ રોડ,
અમદાવાદ
૯૯૯૮૯૯૯૧૨૭
૯૪૨૬૩૮૪૨૬૬
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૧૬/૨, સંગઠન સોસાયટી,
ડ્રાઈવ ઈન રોડ, મેમનગર પો.ઓ.,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
પ્લોટ નં. ૭૧૧/૧, સેક્ટર ૪-સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

ગૃહ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૨/૧, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી સંગીતા સિંહ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ (ગૃહ)
શ્રી એ. એમ. ગાંધી
અધિક મુખ્ય સચિવ(ગૃહ)ના રહસ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૫૦૫
૫૦૫૦૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪ ૦૬૩૬૯ ક-૨૦૫, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૯૭૨૭૩૭૬૭૬૨

શ્રી ત્રિવેન્દ્ર પનારા
અધિક મુખ્ય સચિવ(ગૃહ)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રીમતી નિપુણા તોરવણે, IPS
સચિવ (ગૃહ)
શ્રી અંકુર પટેલ
સચિવ(ગૃહ)ના રહસ્ય સચિવના
શ્રી ધર્મેશ ચોક્સી
સચિવ(ગૃહ)ના અંગત મદદનીશ
શ્રી કે. કે. નિરાલા, IAS
અધિક સચિવ (કાયદો અને વ્યવસ્થા)
શ્રી મિહીર ગાંધી
અધિક સચિવ(કા.વ્ય.)ના અંગત મદદનીશ
શ્રી નિખિલ ભટ્ટ
અધિક સચિવ (ક.ગ.)

૫૦૫૦૪

૯૯૨૫૨૭૧૭૬૨

૫૦૫૧૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૩૮

૫૦૫૧૩

૮૫૧૧૮૫૦૩૧૫

૫૦૫૧૩

૯૬૩૮૨૪૦૭૧૮

૫૦૫૧૭

૯૯૭૮૪૦૮૫૫૧

૫૦૫૧૮

૯૯૨૫૪૮૨૮૪૭

૫૦૫૨૧

૨૬૭૬૧૧૬૬
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૯

શ્રી કિરીટસિંહ એચ. ગોલ
અધિક સચિવ(ક.ગ.)ના રહસ્ય સચિવ
શ્રી ભરત વૈષ્ણવ
નાયબ સચિવ (બજેટ/સંકલન)
શ્રી કિરીટસિંહ એચ. ગોલ
નાયબ સચિવ (બજેટ/સંકલન)ના રહસ્ય
સચિવ
શ્રી મહેન્દ્ર આર. સોની
નાયબ સચિવ (તપાસ/જેલ)
શ્રી બી. એચ. ઇચ્છાપોરીયા
નાયબ સચિવ(તપાસ)ના અંગત મદદનીશ

૫૦૫૨૨

૮૧૬૦૦૧૧૯૮૭

૫૦૫૨૭

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૫

૫૦૫૨૨

૮૧૬૦૦૧૧૯૮૭

૫૮૫૫૩

૩૩૬૭૭
૯૯૭૮૪૦૮૫૫૦
૯૫૭૪૪૧૨૫૫૦

૫૮૫૫૪
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પ્લોટ નં. ૧૩૭૭/૨, સેક્ટર-૨-બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૫૧૧/૧,
સેક્ટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર

બંગલા નં. ૨૭, ડફનાળા, શાહીબાગ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૦૮૯/૨,
સેક્ટર-૩-ડી, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૮૩/એ-૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર

સી-૯૬, સેક્ટર-૧, એ.ટી.પી.એલ.,
ત્રિમંદિર નજીક, અડાલજ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૩૭૭/૨, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર

એફ-૭, શાર્દુલ એપાર્ટમેન્ટ, ૧૩૨
ફૂટ રીંગ રોડ, શ્યામલ ચાર રસ્તા,
વેજલપુર, અમદાવાદ
પ્લોટ નં.૧૪૭૨/૨, સેક્ટર-૩/સી,
અંબાજી મંદિરની સામે, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં.૧૧૬/૧, સેક્ટર-૭/સી,
સુવિધા કચેરીની પાછળ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં.૧૪૭૨/૨, સેક્ટર-૩ સી,
અંબાજી મંદિરની સામે, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૩૭/૨, સેક્ટર-૩ડી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૮૭/૧, ચ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી નિકુંજ જાની
નાયબ સચિવ (હોમગાડ્ઝ)
સુશ્રી ભાવના રાજપૂત
નાયબ સચિવ (હોમગાડ્ઝ)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી સમીર જોષી
નાયબ સચિવ (ફરિયાદ અને નશાબંધી)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૩૫૮
૫૮૩૫૭

ગૃહ વિભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૨૨૧૫ પ્લોટ નં.૨૧૪/૧, સેક્ટર-૬ બી,
ગાંધીનગર
૯૫૮૬૯૨૪૧૦૪

પ્લોટ નં. ૩૬૯/૧, સેક્ટર-૧૨-સી,
ગાંધીનગર

૫૦૫૨૫

૯૯૭૮૪૦૦૬૩૦

શ્રી બી. એચ. ઇચ્છાપોરીયા
નાયબ સચિવ (ફરીયાદ અને નશાબંધી)ના
અંગત મદદનીશ
શ્રી જીગર પટેલ
નાયબ સચિવ (ટીસીએન્ડટી/મહેકમ)

૫૦૫૨૫

૯૫૭૪૪૧૨૫૫૦

સી-૧, પાશ્વનાથ હેબીટેટ, પટેલ
સોસાયટી, ગુલબાઈ ટેકરા, પંચવટી,
અમદાવાદ-૬
બ્લૉક નં. ૨૮૭/૧, ચ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૩, ગાંધીનગર

૫૦૫૨૩

૯૮૭૯૩૯૯૯૯૯

સુશ્રી ભાવના રાજપૂત
નાયબ સચિવ (ટીસીએન્ડટી/મહેકમ)ના
અંગત મદદનીશ
શ્રી કલ્પેશભાઈ પટેલ
સી.આઈ.ઓ., ગૃહ વિભાગ
શ્રી ડી. એ. શાહ
ઉપસચિવ (ટીસીએન્ડટી/મહેકમ)
શ્રી વિજય બી. બધેકા
ઉપસચિવ (કાયદો અને વ્યવસ્થા-૨)

૫૧૦૪૬

૯૫૮૬૯૨૪૧૦૪

૫૦૫૩૪

૯૮૯૮૫૯૯૪૨૬

૫૦૫૩૯

૯૯૦૪૦૩૫૨૫૪

૫૦૫૩૮

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૧

શ્રી પંકજ આર. દવે
ઉપસચિવ (કાયદો અને વ્યવસ્થા-૧)

૫૦૫૩૬

૯૪૨૭૭૧૪૧૨૫

શ્રી સુધીર રાવલ
ઉપસચિવ (માનવ અધિકાર)

૫૦૫૧૦

૮૧૪૦૭૬૧૬૧૨

શ્રી પુષ્પક એચ. ગાંધી
ઉપસચિવ (ફોરેનર્સ)
શ્રી પુષ્પક એચ. ગાંધી
ઉપસચિવ (બજેટ/સંકલન) (ઈ.ચા.)
શ્રી હિતેશકુમાર એસ. અમિન
ઉપસચિવ (ફરિયાદ/નશાબંધી) (ઈ.ચા.)

૫૦૫૩૫

૯૮૨૪૨૧૪૦૪૬

૫૦૫૩૫

૯૮૨૪૨૧૪૦૪૬

૫૭૮૧૫

૯૯૭૮૪૦૨૫૦૨
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૧, પાર્ક વ્યુ ગ્રીન બંગ્લોઝ, અવિરત
હાઉસની સામે, સાયન્સ સિટી,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૬૯/૧, સેક્ટર-૧૨-સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૬૫/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર -૨૩, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૩૦૮/૨, મંગલમૂિર્તપાર્ક,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
અવિરજ, બ્લૉક નં.૫૮૯, એક્તા
કૉલોની, સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૮૪૭/૧, સેક્ટર-૭-સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૭૦૮/૨, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૭૦૮/૨, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં.૧૪૪૨/૧, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અમિત સી. રાવલ
ઉપસચિવ (કર્મચારીગણ) (ઈ.ચા.)
સુશ્રી હંસા ધારવીયા
ઉપસચિવ (હોમગાડ્ઝ) (ઈ.ચા.)

અ
બ
બ
બીએમ
સી
સીઆર-બી
ડ
ઇ.૧
ફ
ફ.૧
ફ.૨
ગ
ગ
હ

માનવ અધિકાર
જ

ક (સ્થાનિક મહેકમ)
લ
મ
ન
પ (સંકલન)
ર (બજેટ)
વિશેષ-૧
વિશેષ-૨
વિશેષ-૩

શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૫૩૭

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૧૧૫૬

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૫૪૭૩૪

૬૩૫૭૧૪૯૭૫૨

-

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી એ. બી. ગોસાઇ
શ્રી અમીત સી. રાવલ
શ્રી ઋત્વિજ સોનગરા
સુશ્રી ઉર્મિલા ઝણકાટ
શ્રી ગૌરવ વસાવા
શ્રી વિરલ દુબલ
શ્રી રૂદ્રદત્તસિંહ વાઘેલા
સુશ્રી અનિતા ગોસ્વામી

સુશ્રી હંસાબેન ધારવીયા
શ્રીમતી અદિતિ પંડયા
શ્રીમતી હેતલ જી. ચૌહાણ
શ્રી પંકજ ત્રિવેદી
સુશ્રી જહાનવી પંડ્યા
સુશ્રી પિનલ સોજીત્રા
સુશ્રી ધારા બ્રહ્મભટ્ટ
શ્રીમતી કે. વી.રાણા

શ્રી હેમંત શ્રીમાળી (ઈ.ચા.)
શ્રી નરેન્દ્ર વસાવા
સુશ્રી એકતા લાડાણી
શ્રી હિતેશ એસ. અમીન
શ્રી મયુર દાતણીયા
શ્રી અતુલ વખારીયા
શ્રી ધર્મેશ પરમાર
સુશ્રી અંકિતા શાહ
શ્રી કમલેશ ધરમદાસાણી
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-

ફોન નં.

૫૦૫૪૨
૫૦૫૪૩
૫૦૫૪૪
૫૧૭૮૪
૫૦૫૭૨
૫૭૦૦૭
૫૦૫૪૭
૫૪૬૯૩
૫૪૭૩૪
૫૦૫૫૪
૫૦૫૫૫
૫૦૫૫૬
૫૮૨૭૪
૫૦૫૫૯
૫૭૧૫૬
૫૦૫૬૦
૫૦૫૬૧
૫૦૫૫૧
૫૦૫૬૩
૫૦૫૬૪
૫૦૫૬૫
૫૦૫૬૬
૫૪૭૩૬
૫૦૫૬૮
૫૦૫૬૯
૫૦૫૭૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

વિશેષ-૪
વિશેષ-૫
ટ
સ્પેશીયલ ટીમ
વ
ઝ
આઈટી
રોકડ
રજિસ્ટ્રી

શાખા

કંટ્રોલ રૂમ

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી નિયત પટેલ
સુશ્રી ખ્યાતિ સખરેલીયા
સુશ્રી અંકિતા મોદી
સુશ્રી હંસા ધારવિયા
શ્રી હેમંત શ્રીમાળી
સુશ્રી રૂકસાના સંધી
શ્રી સત્કાર દેસાઈ
શ્રી એમ. એમ. જાની
શ્રી વિજયસિંહ વાઘેલા (ઈ.ચા.)
શ્રી પ્રવિણ દેવૈયા (ઈ.ચા.)

ગુજરાત તકેદારી આયોગ

ગૃહ વિભાગ

ફોન નં.

૫૦૫૧૮
૫૪૬૬૯
૫૦૫૭૩
૫૦૫૪૫
૫૦૫૭૫
૫૦૫૭૬
૫૦૫૩૩
૫૦૫૭૭
૫૦૫૦૦
૫૨૯૫૭
૫૨૯૫૮
૫૨૦૭૫ (ફે.)

સેક્ટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૯૦૩
રર૪ર૬
૫૬૯૦૧

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૨૪૨૬
૫૬૯૦૧

૯૮૨૪૧૯૯૩૦૬

૫૬૯૦૦
૫૬૯૦૪

૯૯૭૮૪૪૪૯૫૧

શ્રી બી. એન. બોચાતર
સચિવના રહસ્ય સચિવ
શ્રી કે. એમ. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર

૫૬૯૦૪

૯૪ર૭૬૪૦૮૧૮

૫૬૯૧૦
૫૬૯૦૭

૯૬૮૭૦૩૯૧૭૨

શ્રી એન. બી. ગોહિલ
મુખ્ય ઇજનેરના રહસ્ય સચિવ
શ્રી બી. એન. પટેલ
નાયબ સચિવ (તપાસ-૧)

૫૬૯૦૭

૯૪૨૭૬૦૪૫૩૮

૫૬૯૦૨

૯૯૭૮૪૦૭૯૮૯

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી સંગીતા સિંહ, IAS
તકેદારી આયુક્ત (ઈ.ચા.)

શ્રી સી. એમ. નાયર
તકેદારી આયુક્તના અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી એન. બી. ગોહીલ
તકેદારી આયુક્તના અંગત મદદનીશ
શ્રી આર. જી. દેસાઈ
સચિવ

૯૯૭૮૪૦૬૩૬૯

commi-vigilance @gujarat.gov.in

૨૨૪૨૬
૫૬૯૦૧

૯૪૨૭૬૦૪૫૩૮

secyvc@gujarat.gov.in

cevc@gujarat. gov.in

dsi1vc@gujarat.gov.in
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ક-૨૦૫, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

પ્લોટ-૧૩૦૩/૧, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૨૬૬/૧, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૬૮૦/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૫૧ર/૧, સેક્ટર-૨/સી,
ગાંધીનગર
જી-૧૬૦/૩, સરકારી મકાન,
શોપિંગ સેન્ટર પાછળ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૬૬/૧, સેક્ટર-૪-એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૮૬/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. આર. પરમાર
નાયબ સચિવના અંગત મદદનીશ
શ્રી ડી. એ. રાઠોડ
અધીક્ષક ઇજનેર (સિવિલ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૯૦૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૬૦૧૯૯૧૦૧૨ પ્લોટ નં. ૧૭૩/૧, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર

૫૭૭૨૮

૯૮૨૫૮૧૩૯૩૧

exen1vc@gujarat. gov.in

શ્રી આર. બી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (યાંત્રિક)

૫૬૯૧૧

શ્રી વી. બી. પાવાગઢી
અધીક્ષક ઇજનેર (સિવિલ)
શ્રી એ. એમ. કણસાગરા
નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શ્રી આર. આર. મોમીન
ઉપસચિવ (તપાસ)
શ્રી એસ. પી. ઉપાધ્યાય
કાર્યપાલક ઇજનેર(સિવિલ)
(પી.વી.આઇ.)
શ્રી ડી. વી. ફડીયા
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (સિવિલ)
(પીવીઆઇ)

૫૬૯૦૫

૯૪૨૭૪૦૮૮૮૩

૫૬૯૨૦

૯૭૨૬૪૪૨૨૨

૫૭૪૦૦

૨૭૫૫૮૯૭૪
૯૯૦૯૫૧૦૮૭૫

એ
બી
સી
ડી
ઇ
એફ
જી
રોકડ

નોંધણી

રીસેપ્શન

શાખા

બ્લૉક નં. ૨૮૪/૨, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૨૬૭૩૪૧૩૧
૯૯૭૮૪૦૮૫૩૬

૮, મયુરપંખ સોસાયટી, સેટેલાઇટ
રોડ, અમદાવાદ-૧૫

૫૪૯૬૯

૯૮૭૯૫૫૩૬૨૨

૫૬૯૧૩

૯૯૨૫૬૩૨૪૧૮

બ્લૉક નં. ૨૮૫/૬, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

cio-vc@gujarat. gov.in

usevc@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી વી. પી. ચોટલિયા (ઈ.ચા.)
શ્રી કે. એલ. ઝાલા
શ્રી એ. બી. શાહ
શ્રી એસ. વી. નાયી
શ્રી એસ. વી. નાયી (ઈ.ચા.)
શ્રી વી. પી. ચોટલિયા
શ્રી ડી. કે. પરમાર
શ્રી આર. આઇ. ભટ્ટ, હિસાબનીશ
શ્રી આર. વી. આહીર, સંશોધન મદદનીશ
(ઈ.ચા.) રજિસ્ટ્રી શાખાના વડા
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બી-૫૦૧, દેવનંદન સમિટ,
સરગાસણ ચોકડી, પ્રમુખનગર રોડ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૪૨/૨, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

સી-૧/૩૨, તિમણિ કોમ્પ્લેક્ષ, આર.સી.
ટેક્નિકલ સ્કૂલ નજીક, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ
૩૨/એ, ચાંપાનેર સોસાયટી,
આશ્રમ રોડ, વાડજ,
અમદાવાદ-૧૩
ફોન નં.

૫૪૯૭૧
૫૪૯૮૫
૫૪૯૮૬
૫૪૯૮૭
૫૪૯૮૮
૫૪૯૮૯
૫૪૯૮૪
૫૬૯૨૧
૫૪૯૭૨
૫૬૯૧૮

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી
૧ લો માળ, પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આશીષ ભાટીયા, IPS
પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ
અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૨૦૧
૫૯૯૮૯ (પી.એ)

dgp-gs@gujarat.gov.in

શ્રી બ્રજેશ કુમાર ઝા, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક (વહીવટ)

૫૪૨૧૧
૫૩૨૧૨ (પી.એ)

શ્રી નરસિમ્હા કોમાર, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક
(કાયદો અને વ્યવસ્થા) (ઈ.ચા.)

૫૪૨૨૧
૫૪૨૨૨ (પી.એ)

શ્રી વી. કે. મલ્લ, IPS
પોલીસ મહાનિદેશક (પોલીસ સુધારણા)

૫૪૩૨૨
૫૪૨૭૬ (પી.એ)

શ્રી કે. કે. ઓઝા, IPS
પોલીસ મહાનિદેશક

૫૪૨૫૧
૫૯૯૮૩ (પી.એ)

શ્રી નરસિમ્હા કોમાર, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક
(કાયદો અને વ્યવસ્થા)
શ્રી વી. ચંદ્રશેખર, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક (P&M)

શ્રી જી. જી. જસાણી, IPS
સ્ટાફ ઓફિસર અને પોલીસ અધીક્ષક

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૫

adgp-lo@gujarat.gov.in

૫૪૨૭૧
૫૪૨૭૨ (પી.એ)

ર્ડા. નીરજા ગોટરુ, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક
(સ્ટેટ મોનીટરિંગ સેલ) (ઈ.ચા.)

૯૯૭૮૪૦૬ર૯૮

adgp-admin@gujarat.gov.in

શ્રી બ્રજેશ કુમાર ઝા, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (તપાસ)
(ઈ.ચા.)

(SC/ST/WS/HR)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૯૭૦૧૧૪૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૫

૯૯૭૮૪૦૬ર૯૮

adgp-admin@gujarat.gov.in

૨૯૭૦૬૩૯૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૬૯

adgp-prm@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૬૦૨૦

spligp-ws@gujarat.gov.in

૫૪૨૯૩

૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩
૪૬૫૨૧

adgp-smc@gujarat.gov.in

૫૪૨૯૩

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૫

igp-lno@gujarat.gov.in

૫૪૨૫૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૨૪૭૧

spligp-pm@gujarat.gov.in

૫૪૩૧૭
૫૯૯૯૦ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૪૬

spso-dgp@gujarat.gov.in
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૨૬, ઓફિસર્સ બંગ્લોઝ,
ડફનાળા, શાહીબાગ,
અમદાવાદ

૪૦૪, ઇ-૨બ્લૉક, સમર્પણ ફલેટ,
આઇ.ડી.બી.આઇ. બેંકની બાજુમાં,
ગુલાબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ
ફ્લેટ નં. ૫૦૨, સમર્પણ ફ્લેટ,
ગુલબાઇ ટેકરા,
અમદાવાદ

૪૦૪, ઇ-૨-બ્લૉક, સમર્પણ ફલેટ,
આઇ.ડી.બી.આઇ. બેંકની બાજુમાં,
ગુલાબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ
બંગલા નં. ૨૮, આઇ.પી.એસ.
બંગલો, ડફનાળા,
અમદાવાદ
એ/૪, સુર્યવંશ એપાર્ટમેન્ટ,
ઈશ્વર ભવનની સામે,
નવરંગપુરા,
અમદાવાદ
બંગલા નં. ક/૪૩, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

ફ્લેટ નં. ૫૦૨, સમર્પણ ફ્લેટ,
ગુલબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ
એ-૫૦૨, છડાવાડ, આંબાવાડી,
અમદાવાદ
૫૮, માણેકબાગ સોસાયટી,
સૌરભ નેહરૂનગર,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. ક્રાઇમ (ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ)
ચોથો માળ, પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ટી. એસ. બિષ્ટ, IPS
પોલીસ મહાનિદેશક

શ્રી અનિલ પ્રથમ, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક
(મહિલા સેલ)
શ્રી એસ. જી. ત્રિવેદી, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ક્રાઇમ-૧)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૪૦૧
૫૪૪૦૨ (પી.એ)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૧૧૮

adgp-crime@gujarat.gov.in

૫૪૪૩૧

૦૭૯-૨૬૯૩૦૫૧૪
૯૯૭૮૪૦૫૨૫૭

igp-womencell@gujarat.gov.in

૫૪૪૨૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૧

શ્રી એ. જી. ચૌહાણ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ક્રાઇમ-૨)

૫૯૪૧૯
૫૯૪૧૮ (પી.એ.)

૯૯૭૮૪૦૨૮૧૫

શ્રી કે. એન. ડામોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ક્રાઇમ-૪)

૫૭૬૮૩
૫૪૩૮૭ (પી.એ.)

૯૯૭૮૪૦૨૨૮૭

શ્રી એ. જી. ચૌહાણ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (રેલ્વેઝ)

૫૪૩૮૧

૯૯૭૮૪૦૨૮૧૫

શ્રી સૌરભ તોલંબીયા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (સાઈબર-સેલ) (ઈ.ચા.)

૫૯૪૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૫૬

શ્રી સૌરભ તોલંબીયા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (ક્રાઈમ અને વહીવટ)
ર્ડા. જી. એ. પંડ્યા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (આ.ગુ.નિ)
શ્રી પરિક્ષિતા રાઠોડ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (પશ્વિમ રેલવે, કોઠી,
વડોદરા) (ઈ.ચા.)

૫૯૪૦૮
૫૭૧૩૩ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૫૬

શ્રી પરિક્ષિતા રાઠોડ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક (પશ્વિમ રેલવે, કોઠી,
અમદાવાદ) (ઈ.ચા.)

rajeshgps30@gmail.com

૫૮૧૪૬

૯૯૭૮૪૦૮૭૧૮

sp-woc-crimew@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૪૧૭૩૦૦
૪૧૭૨૦૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૦૪૭

sp-wr-vad@gujarat.gov.in

૫૨૩૩૦૪
૫૦૩૩૧૭ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૯

polstn-spwr-gnr@gujarat.gov.in
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૧૬, જજીસ બંગ્લોઝ, બોડકદેવ,
અમદાવાદ

સી-૨, ધનંજય ટાવર,આનંદનગર
રોડ,૧૦૦ ફૂટ રોડ, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ

એ-૭૦૧, ક્રિષ્ના ટાવર, કાનજી
મહારાજ કો.ઓ.સો.લી, વેજલપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
૯, અનિકેત બંગ્લોઝ, સોલા
ભાગવત વિદ્યાપીઠ રોડ, સૂર્યાય પાસે,
અમદાવાદ
આર-૧૦૦૧, ઇસ્કોન પ્લેટેનિયમ
બોપલ આમરલી ક્રોસ રોડ, બોપલ,
અમદાવાદ
૯, અનિકેત બંગ્લોઝ, સોલા
ભાગવત વિદ્યાપીઠ રોડ, સૂર્યાય પાસે,
અમદાવાદ
બંગલા નં.ઇ. કયુ-૦૨, ગુજરાત
પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર
બંગલા નં.ઇ. કયુ-૦૨, ગુજરાત
પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર
૧૧-સેન્ટોસા ગ્રીન્સ, ખારેજ ગામ,
એસ.જી. હાઈવે, તા.જિ. ગાંધીનગર
૮૦૨, આર્યવ્રત હાઇટ્સ
રત્નાકર પાર્ટ-૪ની બાજુમાં,
પલક એવન્યુ પાસે, જોધપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
૮૦૨, આર્યવ્રત હાઇટ્સ
રત્નાકર પાર્ટ-૪ની બાજુમાં,
પલક એવન્યુ પાસે, જોધપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. (આઈ.બી.)

ગૃહ વિભાગ

બીજો માળ, પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૩૦૨
૫૭૮૨૪
૫૪૩૦૧ (પી.એ)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૨૯૯

શ્રી વાબાંગ જામીર, IPS

૫૯૯૭૦
૫૪૩૨૧ (પી.એ)

૬૫૫૭૧૪૭૭૧૯

શ્રી હિમાંશુ સોલંકી, IPS

૫૪૩૦૮
૬૦૭૯૩ (પી.એ)

૨૯૭૦૨૮૫૫
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૭

પ્લોટ નં. ૬૮/૨,
સેક્ટર-૩એ, ગાંધીનગર

૫૪૪૩૯
૫૪૩૧૨ (પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૫

બંગલા નં. ૪૩, રાધે હોમ્સ,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અનુપસિંહ ગેહલોત, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ઇન્ટે-૧)
પોલીસ અધીક્ષક

શ્રી યુવરાજસિંહ જાડેજા
પોલીસ અધીક્ષક

શ્રી વિશાલકુમાર બી. વાઘેલા, IPS
ડી.સી.આઇ (એ. & ટી.)

શ્રી ભગીરથ ટી. ગઢવી
ડી.સી.આઇ. (એસ)

શ્રી જયરાજસિંહ વી. વાળા

નાયબ પોલીસ કમિશનર સી.આઇ.ડી. (ઇન્ટે),
વડોદરા રીજીયન, વડોદરા

શ્રી ઉમેશકુમાર આર. પટેલ

નાયબ પોલીસ કમિશનર સી.આઇ.ડી. (ઇન્ટે),
સુરત રીજીયન, સુરત

inte@gujarat.gov.in

wabangj@gamil.com

dcic-ib-gnr@gujarat.gov.in

૫૫૬૨૬

૯૯૦૯૭૧૭૧૭૨

vishalvaghela.1978@gmail.com

૫૪૩૧૪

૮૯૮૦૦૪૯૪૮૦

૦૨૬૫-૨૪૧૪૧૮૨
૨૪૧૪૧૮૨(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૪૨૭

dycommi-cidib-gnr@gujarat.gov.in
dycomm-int-vad@gujarat.gov.in

૦૨૬૧-૨૬૫૨૭૪૮
૨૬૫૨૭૩૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૪૯૧

dcp-int-sur@gujarat.gov.in
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જી.ઇ.બી.ગેસ્ટ હાઉસ, ગાંધીનગર

બંગલા નં. ૩, ગુજરાત પોલીસ
અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૫૨૬/૪, ગ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

૮૦૪/ઇ-૧, સમર્પણ ફ્લેટ,
ગુલબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ
ઇ-૧, ૫૦૧, જ્યુડીયલ ઓફિસર
કૉલોની ગોત્રી તળાવ પાસે,
વડોદરા શહેર
બી-૩૦૧, શાલિગ્રામ હાઇટ્સ,
કેનાલ રોડ, અલથાણ,
સુરત

અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, એ.ટી.એસ.

નિરમા યુનિવર્સિટી પાસે, એસ.જી.હાઈવે, છારોડી, અમદાવાદ

શ્રી અમિત વિશ્વકર્મા, IPS

અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (ઈ.ચા.)

શ્રી અમિત વિશ્વકર્મા, IPS

પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ઓપરેશન) (ઈ.ચા.)

૦૨૭૧૭-૨૪૧૦૦૩
૨૪૧૧૫૦
૨૪૧૧૫૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨

akumarsurollia@gmail.gov.in

૦૨૭૧૭-૨૪૧૦૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨

akumarsurollia@gmail.gov.in
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૧૦૦૧, ૧૦મો માળ,
બ્લૉક નં. એ, આશાવારી ટાવર,
ફંડ્રિપલિક પાર્કની પાછળ,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૧૫
૧૦૦૧, ૧૦મો માળ,
બ્લૉક નં. એ, આશાવારી ટાવર,
ફંડ્રિપલિક પાર્કની પાછળ,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૧૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હિમાંશુ શુક્લા, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૧૭-૨૪૧૨૧૫
૨૨૮૬૬૦૨૨
૯૯૭૮૪૦૬૧૯૯
himanshu.crime@gmail. com

શ્રી દિપેન ભદ્રન, IPS

૦૨૭૧૭-૨૪૧૧૦૯

પોલીસ અધીક્ષક (ઈ.ચા.)

૯૯૭૮૪૦૬૨૯૨

spigp-ats-ahd@gujarat.gov.in
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બી-૨૦૧, ઇ-૨૦, આઇપીએસ
કવાર્ટસ, એપોલો હોસ્પિટલની
બાજુમાં, છડાવાડ,
એલીસબ્રિજ-અમદાવાદ
એ-૩૦૧ ઓફિસર્સ ફ્લેટ, છડાવાડ
પોલીસ લાઇન, એલીસબ્રિજ,
માણેકબાગ હૉલ પાસે, અમદાવાદ

અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, તાલીમ

છઠ્ઠો માળ, પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર

શ્રી વિકાસ સહાય, IPS

અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (તાલીમ)

૫૯૪૪૮
૫૩૯૧૮(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૨૧૧
૦૭૯-૨૨૮૬૪૫૩૩

adgp-trg-@gujarat.gov.in

બંગલા નં. ૨૨ સીનિયર ઓફિસર્સ
કૉલોની, ડફનાળા, શાહીબાગ,
અમદાવાદ

આચાર્યશ્રી, પોલીસ તાલીમ મહાવિદ્યાલય
શ્રી બી. આર. પાંડોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

બીલખા રોડ, જુનાગઢ

૦૨૮૫-૨૬૫૧૦૭૬
૨૬૫૫૯૦૧
૨૬૫૧૩૯૮ (ફે.)

૨૬૫૧૨૦૪
૯૯૭૮૪૦૭૮૩૮

ptc-jun-jun@gujarat.gov.in

કૌમુદી વિહાર બંગ્લોઝ ટાઉન હોલની
સામે, વિવેકાનંદ સ્કૂલ રોડ, જુનાગઢ

આચાર્યશ્રી, પોલીસ તાલીમ શાળા, લાલબાગ, વડોદરા

શ્રી એમ. એસ. ભાભોર, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૦૨૬૫-૨૪૩૩૫૦૦

૯૯૭૮૪૦૨૯૪૪

principalpts@gujarat.gov.in

૪૨૧, વૈકુંઠ-૧, વાઘોડીયા રોડ,
વડોદરા

આચાર્યશ્રી રાજ્ય અનામત પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર (ચોકી સોરઠ), જુનાગઢ

શ્રી બી. આર. પાંડોર, IPS

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ઈ.ચા.)

૦૨૮૫-૨૬૮૮૧૫૦ ૦૨૮૫-૨૬૮૮૧૬૬
૨૬૫૧૨૦૪
૨૬૮૮૧૫૧
૯૯૭૮૪૦૭૮૩૮
srptc-jetpur-raj@gujarat.gov.in

આચાર્યશ્રી એસઆરપી ટેનીગ ચોકી
(સોરઠ)નો બંગલો ગીરી વિહાર
બગલાની પાછળ અધ્યાપ્ન મંદીર પાસે,
જુનાગઢ

પોલીસ મહાનિરીક્ષક અને આચાર્યશ્રી

ગુજરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ, ગાંધીનગર

શ્રી એન. એન. ચૌધરી, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૨૯૨૮૯૬૧૨
૯૨૮૯૬૧૪ (ફે.)

૯૯૭૮૯૮૮૯૯૯

karai@gujarat.gov.in

ગુજરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ,
ગાંધીનગર

આચાર્યશ્રી, ખલાલ કમાન્ડો ટ્રેનિંગ સેન્ટર, કઠલાલ, ખેડા

શ્રી જી. એલ. સિંઘલ, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

-

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૧

ctckhalal@gujarat.gov.in
glsinghal65@gmail.com
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લેન નં.૨૧, પ્લોટ નં. ૪૯૯,
સત્યાગ્રહ છાવણી, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, હથિયારી એકમો

ગૃહ વિભાગ

છઠ્ઠો માળ, પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પ્રફુલ્લા કુમાર રોશન, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (ઈ.ચા.)

શ્રી પિયુષ પટેલ, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

શ્રી પ્રફુલ્લા કુમાર રોશન, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

શ્રી એમ. કે. નાયબ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક,
પોલીસ ભવન, વડોદરા.

શ્રી એમ. ડી. જાની, IPS
સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧,
લાલબાગ, વડોદરા

શ્રી જી. જી. જસાણી, IPS
સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨,
સૈજપુર-બોઘા, અમદાવાદ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૪૪૧
૫૪૪૪૨ (પી.એ)

adgp-au@gujarat.gov.in

૫૪૪૧૪ (પી.એ)

રેસકોસ રોડ, બંગલા નં. ૫,
ફનવર્ડની સામે,
રાજકોટ
એલ-૯૦૨, ઇસ્કોંપ્લેટીનમ,
બોપલ રીંગરોડ, બોપલ,
અમદાવાદ

૯૯૭૮૪૦૫૦૦૬

રેસકોસ રોડ, બંગલા નં ૫,
ફનવર્ડની સામે, રાજકોટ

૦૨૬૫-૨૪૫૮૩૮૩

૯૯૭૮૪૦૨૨૨૧

એસ.આર.પી.ગૃપ-૧,
લાલબાગ, નવયુગ બંગલો,
વડોદરા

dig-au-vad@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૪૩૧૫૫૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૪૭

cdt-au-vad@gujarat.gov.in

૨૨૮૨૩૫૯૭
૨૨૮૨૦૬૩૮
૨૨૮૨૨૦૧૬ (ફે.)

૬૩૫૭૧૪૭૭૨૫

srpdiv2-amdavad-ahd@gujarat.gov.in

શ્રી મનિષ સિંઘ, IPS

૦૨૬૭૩-૨૪૮૮૯૯
૨૨૧૨૫૫ (ફે.)

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૫, ગોધરા

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૦૨૮૧-૪૫૫૧૫૪૫
૦૨૮૧-૨૪૭૭૬૬૬

૦૨૭૪૨-૨૮૩૩૭૬
૨૩૮૩૬૫૬(ફે.)

શ્રી એન. એમ. કણઝરીયા

૯૯૭૮૪૦૭૬૭૫
૯૮૨૫૨૩૯૬૬૦
૨૬૪૦૨૨૦૦

igp-augnr@gujarat.gov.in

શ્રી આર. એલ. ડાખરા
સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળજૂથ -૩, મડાણા,
પાલનપુર (ઈ.ચા.)
સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ
જૂથ -૪, પાવડી, દાહોદ

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૦૦૬

૨૮૩૬૬૧
૯૯૭૮૪૦૫૯૯૬

cmdr-gr3-ban@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૫૨૮

co-grp4-pavdi@gujarat.gov.in

૦૨૬૭૨-૨૬૧૫૬૯

૯૯૭૮૪૦૫૩૨૮

cdt-au-godhra@gujarat.gov.in
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ઇ-૧/૧, ડી-માર્ટ સામે,
રા.અ.પો.દળ, જૂથ-૧,
લાલબાગ,
વડોદરા
૫૮, માણેકબાગ સોસાયટી,
સૌરભ નેહરૂનગર,
અમદાવાદ
રા.અ.પો.દળ જૂથ -૩,
મડાણા
સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૪,
પાવડી, દાહોદ, મુ. (દાહોદ-લીમડી
હાઈવે) તા.જાલોદ, જિ.દાહોદ
બંગલા નં.ઇ/૨-૧,
સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૫,
ગોધરા

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. એમ. જાડેજા

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૬, મુડેટી,
ઇડર, સાબરકાંઠા (ઈ.ચા.)

શ્રી વી. આર. યાદવ

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૭, કપડવંજ
રોડ, નડિયાદ (ઈ.ચા.)

ર્ડા. જે. એમ. ચાવડા

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૮, ગોંડલ.

શ્રી એમ. ડી. જાની, IPS

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ -૯, મકરપુરા,
વડોદરા

સુશ્રી હેતલ સી પટેલ,

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૦,
રૂપનગર વાલીયા, ભરૂચ

સુશ્રી હેતલ સી પટેલ,

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૧, વાવ,
કામરેજ, સુરત (ઈ.ચા.)

શ્રી એચ. એમ. જાડેજા

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૨,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

સુશ્રી ફાલ્ગુની આર. પટેલ

સેનાપતિ, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧3, ઘંટેશ્વર,
રાજકોટ

શ્રી આર. એસ. યાદવ, IPS
સેનાપતી રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૪, કલગામ, વલસાડ

શ્રી બી. સી. દેસાઇ

સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૫, ઓ.એન.જી.સી, મહેસાણા

સુશ્રી સુધા પાન્ડેય, IPS

સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૬, કચ્છ (ભુજ ), પીન-૩૬૦૦૨૫

ટેલિ. નં.
કચેરી
૦૨૭૭૮-૨૬૧૧૭

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૫૨૯

comdt-gr6-sab@gujarat.gov.in

૦૨૬૮-૨૫૫૧૦૩૩
૨૫૫૦૧૬૪ (ફે.)

૨૫૫૦૧૯૮
૯૯૭૮૪૦૫૩૨૯

tp-nadiad-khe@gujarat.gov.in

૦૨૮૨૫-૨૨૧૭૨૦
૨૨૧૨૩૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૦

tp-gondal-raj@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૬૩૭૧૦૦
૨૬૩૭૨૦૦
૨૬૪૩૦૨૨ (ફે.)

૨૪૧૭૫૩૭
૯૯૭૮૪૦૫૮૪૭

cmdr-gr9-vad@gujarat.gov.in
rsyadavips88@gmail.com

૭૨૦૩૮૬૦૩૨૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૬

tp-gr10-val-bha@gujarat.gov.in

૦૨૬૨૧-૨૫૧૧૪૭
૨૫૧૧૪૮ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૬

cmdr-gr11-sur@gujarat.gov.in

૧૧૦૪૮
૧૦૯૨૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૪

cmdr-gr12gnr@gujarat.gov.in

૦૨૮૧-૨૪૮૮૮૩૨
૨૪૮૮૫૮૮ (ફે.)

૦૨૮૧-૨૪૮૮૬૨૪
૯૯૭૮૪૦૯૦૦૧

cmdr-gr13-raj@gujarat.gov.in

૦૨૬૦-૨૯૯૨૬૭૨
૨૩૩૦૧૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૧

srp14-val@gujarat.gov.in

૦૨૭૬૨-૨૨૫૦૬૧
૨૩૩૦૧૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૭

srpf-meh@gujarat.gov.in

૦૨૮૩૭-૨૯૬૩૦૦
૨૨૪૩૩૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૧૮૩૧

srpf16-bhachau-kut@gujarat.gov.in
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નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બંગલા નં.ઇ૧-૦૧, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૬, મુડેટી, સાબરકાંઠા
ઇ-૧, સેનાપતિ બંગલો, રા.અ.પો.
દળ જૂથ-૭, નડીયાદ
રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૮, ગોંડલ, રાજકોટ
રા.અ.પો.દળ, જૂથ-૧,
લાલબાગ,
વડોદરા
ઓફિસર કલબ, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૦, રૂપનગર વાલીયા,
ભરૂચ
ઓફિસર કલબ, રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧૦, રૂપનગર વાલીયા,
ભરૂચ
૫૨૨/૩, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

રા.અ.પો.દળ
જૂથ-૧, ઘંટેશ્વર, રાજકોટ
બંગલા નં. ૧૭, નારગોલ હોલીડે
હોમરી સોર્ટ, ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની સામે,
બંદર રોડ, ઉમરગામ, વલસાડ
ડી બ્લૉક, ઓ.એન.જી.સી. કૉલોની,
મહેસાણા

બંગલા નં. ઇ-૧/૦૧, એસ.આર.પી.
ગૃપ-૧૬, ભચાઉ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. એ. નિનામા, IPS

સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૭, ચેલા,
જામનગર, પીન-૩૬૧૦૧૨

શ્રી ચિરાગ પટેલ

સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૮, કેવડીયા
કૉલોની, રાજપીપળા, નર્મદા
પીન-૩૯૩૧૪૫ (ઈ.ચા.)

શ્રી આર. એમ. પાંડે, IPS

સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨૦,
સાણંદ-વિરમગામ હાઇ-વે, હાંસલપુર,
વિરમગામ, અમદાવાદ પીન-૩૮૨૧૫૦

શ્રી જે. એમ. ચાવડા

સેનાપતી, રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨૧,
બેડી-જામનગર પીન-૩૬૧૦૦૯ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૮-૨૭૭૨૨૫૦ ૯૯૭૮૪૦૬૩૨૩
૯૪૨૬૨૨૩૦૦૬
૨૭૭૨૨૫૧(ફે.)
pa-cmdr-gr17-jam@gujarat.guj.in

૦૨૬૪૦-૨૩૩૦૧૮
૨૩૩૦૧૭
૨૩૨૦૨૧

૯૯૨૪૫૪૬૦૦૪
૯૧૦૬૭૨૮૫૬૬

sp-dem-nand@gujarat.gov.in

૦૨૭૧૫-૨૩૫૩૦૩
૦૨૭૧૫-૨૩૫૩૦૪

૯૯૭૮૪૦૮૭૧૪

co-gr20-vgm@gujarat.gov.in
srpfgroup20@gmail.com

૦૨૮૮-૨૫૫૦૨૦૦

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૦

ગૃહ વિભાગ
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ઇ-કેટેગરી, ક્વાર્ટર્સ
રા.અ.પો.દળ જૂથ-૧૭, ચેલા,
જામનગર

ઓફિસર ક્લબ, જૂથ-૧૮, નર્મદા
બટાલીયન, કેવડીયા કૉલોની,
નર્મદા
૧૬-સાકાર કાઉન્સીંલ સોલા ગામ,
બોપલજી-અમદાવાદ
રા.અ.પો.દળ જૂથ-૨૧, બેડી,
જામનગર

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, તકનિકી સેવાઓ

સાતમો માળ, પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર

ર્ડા. શમશેર સિંઘ, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક

શ્રી નિરજ બડગુજર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક, વાયરલેસ

૫૯૯૯૨
૫૪૩૯૯ (ફે.)

૨૬૪૦૨૨૨૦૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૩

adgp-comm@gujarat.gov.in

૫૯૯૯૨
૫૪૩૯૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૩૩૦૦

pa-adgp@gujarat.gov.in

ઇ-૨ બંગલા નં-૨, ડફનાળા,
અમદાવાદ
૫, કો.ઓ.હાઉસિંગ સોસાયટી,
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ, ગાંધીનગર

અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, એસ.સી.આર.બી

ર્ડા. શમશેર સિંઘ, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક

ર્ડા. અર્ચના શિવહરે, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

શ્રી આર. ટી. સુસરા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

પોલીસ ભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર
૫૯૯૯૨
૫૪૩૯૯ (ફે.)

૨૬૪૦૨૨૨૦૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૩

adgp-comm@gujarat.gov.in

૫૪૪૧૯
૩૦૫૩૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૮૫૭

cc-scrb@gujarat.gov.in

૫૪૪૧૭
૩૦૫૩૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૮૬૬

ઇ-૨, બંગલા નં. ૨, ડફનાળા,
અમદાવાદ
ક-૪૫, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર
ઘ-૨૬૮/૧, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

cc-scrb@gujarat.gov.in
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ગૃહ વિભાગ

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, ગાંધીનગર વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અભય ચુડાસમા, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૬૦૧૭૧
૬૧૭૨૯ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

igp-range-gnr@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

શ્રી મયુર ચાવડા, IPS

૧૦૯૦૧

પોલીસ અધીક્ષક

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૦

ખ-૩૬, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, રાજમહેલ રોડ, પોલીસ હેડક્વાર્ટર, મહેસાણા

શ્રી પાર્થરાજસિંહ એન.
ગોહિલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૬૨-૨૨૦૧૨૩

૨૨૨૧૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૬

એસ.પી. બંગ્લોઝ, રાજમહેલ રોડ,
પોલીસ હેડકવાર્ટર, મહેસાણા

dsp-meh@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, હિંમતનગર-સાબરકાંઠા

શ્રી ચૈતન્ય મંડલિક, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ચાંદ નગર, પરબાડા, સાબરકાંઠા-૩૮૩૦૦૧
૦૨૭૭૨-૨૪૭૩૩૩ ૯૯૭૮૪૦૫૦૮૧
sp-sab@gujarat.gov.in

માં બંગ્લોઝ, ખેડતસિયા રોડ,
મુ. બલોચપુર, તા.-હિમંતનગર

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, અરવલ્લી

જિલ્લા સેવા સદન પાસે, શામળાજી રોડ, મોડાસા, અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫

શ્રી સંજય ખરાત, IPS

૦૨૭૭૪-૨૪૦૧૦૦
૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૧૯

પોલીસ અધીક્ષક

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૮

sp-arv@gujarat.gov.in

સરકારી આવાસ ખ ટાઈપ, બંગલો
નં.૩, અધિકારીશ્રીના નિવાસસ્થાન,
ડુંગરવાડા બાયપાસ રોડ, મોડાસા,
જિ.અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ વિભાગ
દિવ્ય ભાસ્કર પ્રેસની સામે, મકરબા, અમદાવાદ

શ્રી કે. જી. ભાટી, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૨૬૮૯૦૯૩૧
ર૬૮૯૧૧૪૩
(પી.એ.)

૯૯૭૮૪-૦૫૮૪૫

spigp-ahd@gujarat.gov.in
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આયં એપાર્ટમેન્ટ, એલ ડી.
એન્જીનીયરીગ કૉલેજ પાછળ
કાશીરામ હોલની ગલીમાં,
આંબાવાડી, પાજરાપોળ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ ગ્રામ્ય

ગૃહ વિભાગ

દિવ્યભાસ્કર પ્રેસની સામે, એસ.જી.હાઈવે, મકરબા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫
ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૮૯૦૪૪૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૩૪૨ આઇપીએસ કવાર્ટસ ઇ-ર૦/૩૦૨
છડાવાડ , ચોકી પાસે એલીસબ્રિજ,
sp-ahd@gujarat.gov.in
અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ખેડા-નડિયાદ

રેલ્વે ઓવરબ્રિજ પાસે, આશ્રમ રોડ, નડીયાદ-ખેડા

શ્રી દિવ્ય મિશ્રા, IPS

૨૫૫૦૨૫૦

પોલીસ અધીક્ષક

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૨

sp-khe@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, આણંદ

એસ.પી. બંગ્લોઝ, જવાહરનગર
પોલીસ ચોકી, કપડવંજ રોડ,
નડીયાદ

સોજીત્રા રોડ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ-૩૮૮૦૦૧

શ્રી અજીત રાજયાણ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૯૨-૨૬૦૦૨૭

૨૬૨૧૩૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૪

sp-and@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો, જિલ્લા
સેવા સદન સામે, બોરસદ ચોકડી
પાસે, આણંદ

પોલીસ કમિશનરશ્રી, અમદાવાદ શહેર
શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવ, IPS
પોલીસ કમિશનર

શ્રી અમિત વિશ્વકર્મા, IPS

સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર, (ક્રાઇમ)
રાયખંડ, અમદાવાદ

શ્રી પ્રેમવીર સિંહ, IPS

અધિક પોલીસ કમિશનર (ખાસશાખા)
શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી અજયકુમાર ચૌધરી, IPS
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (વહીવટ)
શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી આર. વી. અસારી, IPS

એડી. પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર-૧)
શાહીબાગ, અમદાવાદ

શાહીબાગ, અમદાવાદ
૨૫૬૩૩૬૩૬
(પીએ)

૨૬૪૨૬૬૫૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

cp-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૩૯૮૮૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨

adcp-trafic-ahd@gujarat.gov.in
jcp-crime-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૬૩૩૯૩૯

૨૬૪૦૦૫૯૦
૯૯૭૮૪૦૨૧૧૮

spe-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૬૩૩૫૩૫
(પી.એ)

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૭

acp-admin-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૬૩૩૭૩૭

૯૯૭૮૪૦૨૮૯૧

બંગ્લા નં. ૧, ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર,
FSL ચાર રસ્તા પાસે, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ

૧૦૦૧, ૧૦મો માળ, બ્લૉક નં. એ,
આશાવારી ટાવર, ફંડ્રિપલિક પાર્કની
પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૧૫
એ-૪૦૧, પોલીસ ઓફિસર્સ ફ્લેટ,
છડાવાડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

જી-૨૦૦૨, શાયોના પુષ્પ
રેસિડન્સી, જનતાનગર, રેલ્વે ક્રોસિંગ
પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
સેક્ટર-૯, ગ-૨૨, ગાંધીનગર

acp-s1-ahd@gujarat.gov.in
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ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અજયકુમાર ચૌધરી, IPS
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (HQ)
શાહીબાગ, હેડક્વાર્ટર અમદાવાદ
(ઈ.ચા.)

શ્રી ગૌતમ પરમાર, IPS

સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર-૨)
ખોખરા બ્રિજ પાસે, દેડકી ગાર્ડન,
અમદાવાદ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૫૬૩૩૧૩૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૮૨૭ જી-૨૦૦૨, શાયોના પુષ્પ
રેસિડન્સી, જનતાનગર, રેલ્વે ક્રોસિંગ
પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

acp1-hq-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૪૬૨૨૩૨
૨૫૪૬૨૧૬૧ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૮૭૨

rsr-s2-ahd@gujarat.guj.com

શ્રી એમ. એ. ચાવડા, IPS

૨૫૬૩૩૨૩૨

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૯

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક) પૂર્વ

૨૨૧૧૦૯૮૭

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૫

સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક)

શ્રી તેજસ કુમાર વી. પટેલ
નાયબ પોલીસ કમિશનર ટ્રાફિક
(પશ્વિમ) મીઠાખળી છ રસ્તા,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ (ઈ.ચા.)

શ્રી તેજસ કુમાર વી. પટેલ
નાયબ પોલીસ કમિશનર
(ટ્રાફિક વહીવટ)

શ્રી દિપન ભદ્રન, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર(ક્રાઇમ)
ગાયકવાડ હવેલી, અમદાવાદ

શ્રી અમિત વસાવા

નાયબ પોલીસ કમિશનર,
(સાયબર ક્રાઇમ) (બંગલા નં.૧૫)
ડફનાળા-શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી મુકેશ પટેલ

નાયબ પોલીસ કમિશનર (SOG)
જુહાપુરા, વિશાલા સર્કલ પાસે, સરખેજ
રોડ, અમદાવાદ

શ્રી હર્ષદ પટેલ

નાયબ પોલીસ કમિશનર (કન્ટ્રોલ)
શાહીબાગ, અમદાવાદ

dcp-traffic-ahd@gujarat.gov.in

બંગલા નં. ૯, શરદ સોસાયટી,
રાણીપ, અમદાવાદ શહેર
સેક્ટર-૯, બંગલા નં. ૫૧,
એરફોર્સની બાજુમાં, ગાંધીનગર

-

-

૭૫૬૭૭૦૨૧૯૩

૧૦૮, માધવ હોમ્સ ડુપ્લેક્ષ, વસ્ત્રાલ,
અમદાવાદ

૨૬૫૬૧૫૯૧

૭૫૬૭૭૦૨૧૯૩

૧૦૮, માધવ હોમ્સ ડુપ્લેક્ષ, વસ્ત્રાલ,
અમદાવાદ

tejaspatel25@yahoo.co.in

૨૫૩૨૦૬૬૪
૨૫૩૯૮૮૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૯૨ સી-૪, સત્યમ ફ્લેટ, એલીસબ્રિજ,
૨૯૨૯૭૩૧૧ અમદાવાદ
૯૯૭૮૪૦૬૨૯૨

dcp-crime-ahd@gujarat.gov.in

૨૨૮૬૧૯૧૭

૯૯૭૮૪૦૭૨૭૧

dcp-cybercrime-ahd@gujarat.gov.in

૨૬૮૨૦૮૯૦

૯૯૦૯૯૨૯૯૮૬

dcpsog-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૬૨૬૬૮૨

૯૯૭૮૪૦૫૦૯૩

acp_vijaypatel@yahoo.cm
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રૂમ નં. ૩૦૨, બ્લૉક-બી, આઈ.પી.
એસ.લાઈન, છડાવાડ, પરીમલ
ગાર્ડન, અમદાવાદ શહેર
બી/૬, અક્ષર બંગ્લોઝ, રીલાયન્સ
સર્કલની બાજુમાં, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
સી-૩૭, શાંતિનિકેતન સોસાયટી,
સરદાર ચોક, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ર્ડા. શ્રી રવીન્દ્ર પટેલ, IPS

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૪૬૩૭૦૮

શ્રી વિજય પટેલ, IPS

૨૫૫૦૬૫૪૫

શ્રી મકરદ ચૌહાણ, IPS

૨૨૧૧૪૪૨૬

શ્રી રાજેશ ગઢીયા, IPS

૨૨૮૬૨૬૮૮
૨૨૮૧૫૩૯૫

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

નાયબ પોલીસ કમિશનર, (ઝોન-૧)
નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન, અમદાવાદ
નાયબ પોલીસ કમિશનર, (ઝોન-૨)
૩જો માળ, કારંજ ભવન, લાલ
દરવાજા, અમદાવાદ
નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૩)
જુના શેર કોટડા બિલ્ડિંગ, અમદાવાદ
નાયબ પોલીસ કમિશનર, (ઝોન-૪)
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન, શાહીબાગ
અંડર બ્રિજ પાસે, અમદાવાદ

શ્રી અચલ ત્યાગી, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર, (ઝોન-૫)
કાલુપુર, અમદાવાદ

૨૨૭૭૩૪૫૩

-

૦૯-સાકાર બંગલોઝ, બરોડા
એક્સપ્રેસ હાઈવેની સામે,
સી.ટી.એમ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬
એ-૨૭, ઉમિયા ધામ સોસાયટી,
હાંસોલ, અમદાવાદ

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૦ એ-૧૧, ઉમિયા બંગ્લોઝ, ઈન્દિરા
બ્રિજ પાસે, આશ્રય બંગલો પાછળ,
ભદ્રેશ્વર, સરદારનગર, અમદાવાદ
૯૯૭૮૪૦૮૨૪૬ આએ.પી.એસ. ક્વાર્ટર નં બી/૪૦૨,
છાડાવાડ, અમદાવાદ

dcp5-ahd @gujarat.gov.in

૨૫૪૫૦૩૬૬

શ્રી પ્રેમસુખ દેલુ, IPS

૨૬૮૬૧૮૩૩

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૭)
સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન,
રામદેવનગર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

૯૯૭૮૪૦૬૨૯૯

dcp4-ahd@gujarat.gov.in

શ્રી એ. એમ. મુનીયા, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર, (ઝોન-૬)
દેડકી ગાર્ડન, કાંકરીયા, અમદાવાદ

ગૃહ વિભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૨ એ-૨૦૨, આઇ.પી.એસ. કવાર્ટર્સ,
છડાવાડ, આંબાવાડી, એલીસબ્રિજ,
dcp-ahd@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૨ રૂમ નં બી-૧૦૧, ઇ-૧-૨૦આઇપીએસ ક્વાર્ટર્સ, આંબાવાડી
dcp6-ahd@gujarat.gov.in
અમદાવાદ શહેર

૯૯૭૮૪૦૫૯૯૨ એ-૪૦૨, છડાવાડ આઇ.પી.એસ.
ક્વાર્ટર્સ, અમદાવાદ શહેર

dcpzone7- ahd@gujarat.gov.in

પોલીસ કમિશનરશ્રી, વડોદરા શહેર

શ્રી આર. બી. બ્રહ્મભટ્ટ, IPS
પોલીસ કમિશનર

શ્રી ચિરાગ કોરડીયા, IPS
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર

શ્રી એન. એ. મુનીયા, IPS
નાયબ પોલીસ કમિશનર (HQ &
ADMN)

વડોદરા

૦૨૬૨-૨૪૩૧૪૧૪
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૦૨૬૫ ૨૩૨૨૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૨૯૯

કમિશનર બંગ્લોઝ, આર.સી.દત્ત રોડ
અલકાપુરી, વડોદરા શહેર

cp-vad@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૪૧૪૯૯૬
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૨૪૨૫૬૨૨
નીલગીરી બંગલો, અલકાપુરી,
૯૯૭૮૪૦૫૮૪૫ વડોદરા

jcb-vad@gujarat.gov.in

૨૪૩૧૭૧૭
૨૪૨૭૪૭૭ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૬

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in
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રૂમ નં.૧૭, સર્કીટ હાઉસ, આર.સી.
દત્ત રોડ, અલકાપુરી, વડોદરા શહેર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી દિપક કુમાર મેઘાણી, IPS
નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૧)

શ્રી સંદિપ ચૌધરી, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૨)

ર્ડા. શ્રી કરનરાજ વાધેલા, IPS
નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૩)
સ્વામિનારાયણ મંદિર વાડી, વડોદરા

શ્રી લખધીરસિંહ ઝાલા, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૪)

શ્રી જયદીપસિંહ જાડેજા

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ)

શ્રી એન્ડુઝસ મેકવાન

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક)

ટેલિ. નં.
કચેરી

૨૪૩૨૪૨૪
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૪

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

૨૪૩૨૬૨૬
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૮૬૬

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

૨૬૬૫૫૦૨
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૯૭૬

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

૨૪૨૦૦૦૬
૨૫૬૧૩૧૦

૯૯૭૮૪૦૮૯૫૦

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

૨૪૧૦૮૩૩
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૩

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

૦૨૬૫ ૨૪૧૧૧૩૪
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

-

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
૦૦૩ એશ્વર્ય ફ્લેટ, પહેલા માળે,
સી-૧ ટાવર, આઈનોક્ષ સિનેમા રોડ,
આમ્રકુંજ, વડોદરા શહેર
સરકારી બંગ્લોઝ નં. ૩ એસ.આર.
પી, ગૃપ-૯ પાસે, મકરપુરા,
વડોદરા શહેર

કોરાલગ્રીન ચોથા માળે એશ્વ્રર્ય સામે,
ઈલોરા પાર્ક, વડોદરા શહેર
નં. એ-૧-૫૬, બંગ્લોઝ, ચોથા માળે
તક્ષ ગેલેક્ષી મોલ પાસે આજવા/
વાઘોડીયા હાઈવે, એલ.એન.ટી. ની
બાજુમાં, વડોદરા શહેર
નં. ૨૪, સ્પુનવીલા બંગ્લોઝ
અરૂણોદય સર્કલ પાસે, અલકાપુરી
વડોદરા શહેર
સત્યમેવ ફ્લેટ, જજીસ બંગ્લોઝ,
ઈ-ટાવર, ૮માં માળે,
બ્લૉક નં. ૮૦૨, ગોત્રી તળાવની
બાજુમાં વડોદરા શહેર

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ કમિશનરશ્રી, રાજકોટ શહેર

રેસકોર્સ સામે, પંચાયત ચોક, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, IPS
પોલીસ કમિશનર

શ્રી ખુરશીદ અહેમદ, IPS
IGP (એડમીન/ટ્રાફિક અને ક્રાઇમ)
શ્રી પ્રવિણ કુમાર, IPS
નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૧)
શ્રી મનોહરસિંહ જાડેજા
નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૨)

૦૨૮૧-૨૪૫૯૮૮૮

૨૪૫૦૮૮૮
૯૯૭૮૪૦૬૫૯૭

cp-raj@gujarat.gov.in

-

૯૯૭૮૪૦૫૭૬૭

૦૨૮૧-૨૪૭૪૪૯૭

૯૯૭૮૪૦૬૩૩૯

૨૪૫૭૪૧૬ (પી.એ.)

૨૪૫૫૮૫૫
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૪
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બંગ્લોઝ નં.૧, રેસકોર્સ રીંગરોડ,
રાજકોટ
બંગ્લોઝ નં. ૨-એ, રેસકોર્સ રીંગરોડ,
રાજકોટ
-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પોલીસ કમિશનરશ્રી, સુરત શહેર

ગૃહ વિભાગ

અઠવા લાઈન, જિલ્લા સેવા સદન-૨ સામે, ડુમસ રોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૧
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અજય કુમાર તોમર, IPS
પોલીસ કમિશનર

શ્રી શરદ સિંઘલ, IPS
અધિક પોલીસ કમિશનર
(ટ્રાફિક & ક્રાઇમ)

શ્રી પી. એલ. માલ, IPS

સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર-૧)

શ્રી એચ. આર. મુલીયાણા, IPS
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (સેક્ટર-૨)

શ્રી રાહુલ પટેલ

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ક્રાઇમ)
ચોક બઝાર, સુરત.

શ્રી પ્રશાંત એ. સુમ્બે, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ટ્રાફિક)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૧-૨૨૪૪૪૪૦
૨૯૬૬૬૬૫
પોલીસ કમિશનર બંગલો, અઠવા
૯૯૭૮૪૦૫૮૫૮ લાઇન, સુરત-૩૯૫૦૦૧
cr-cp-sur@gujarat.gov.in
cp-sur@gujarat.gov.in

૨૬૫૦૦૩૭
૨૨૪૧૩૦૪ (ફે.)

Addcptraff-sur@gujarat.gov.in

૨૨૪૪૪૪૬
૨૨૪૧૩૦૪ (ફે.)
૨૨૪૪૪૪૭
૨૨૪૧૩૦૪ (ફે.)
૨૪૩૭૫૭૭
૨૬૫૨૨૪૦

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૨)

૯૦૯૯૯૧૫૫૭૮

dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in

૨૬૫૨૨૭૦

શ્રી ભાવના આર. પટેલ, IPS

૯૯૭૮૪૦૫૬૨૨

dcp-crime-sur@gujarat.gov.in

શ્રી જશુભાઇ એન. દેસાઇ

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૧)
વરાછા, સુરત.

૭૦૬૯૦૫૨૭૭૫

acp-r2-sur@gujarat.gov.in

૨૬૬૨૪૦૦

શ્રી એસ. વી. પરમાર, IPS

૯૯૭૮૪૨૨૫૦૫

acp-r1-sur@gujaear.gov.in

શ્રીમતી સરોજકુમારી, IPS
નાયબ પોલીસ કમિશનર (HQ)
નાયબ પોલીસ કમિશનર (વિષેશ શાખા)

૯૯૭૮૪૦૫૫૩૨

૯૯૭૮૪૦૮૨૮૮

dcp-hq-sur@gujarat.gov.in

૭૦૬૯૦૫૨૭૬૮

special-cp-sur@gujawrat.gov.in

૨૫૫૪૭૬૦

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૬

dcp-z1-sur@gujarat.gov.in

૨૨૧૪૧૦૨

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૬

dcpzone3suratcity@gmail.com
dcp-north-sur@gujarat.gov.in
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બી-૭૦૨, ઓમરાજ રેસીડેન્સી, વેસુ,
સુરત શહેર
ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં. ૦૧,
પોલીસ ભવન પાછળ, અઠવા
લાઇન, સુરત શહેર-૩૯૫૦૦૧

ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં.૩, પોલીસ
પરેડની સામે, અઠવા લાઇન, સુરત
શહેર
ડી/૧૨૦૧, બેલાકાસા, ભીમરાડ,
સુરત શહેર
બંગલા નં. ૬, પોલીસ ઓફિસર્સ,
અઠવા લાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧
ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં.૦૨, પોલીસ
ભવન પાછળ, અઠવા લાઇન,
સુરત શહેર-૩૯૫૦૦૧
સી/૪૦૨, ૪ થો માળ, યુનિયન
રેસીડેન્સી, ઉધના મગદલ્લા રોડ,
વેસુ, સુરત શહેર

નર્મદા બંગલો, કલાસીક હોટેલની
ગલીમા, અઠવા લાઇન, સુરત શહેર
ઇ-૦૧/૦૬, બંગલા નં.૦૫, પોલીસ
ભવન પાછળ, અઠવા લાઇન,
સુરત શહેર-૩૯૫૦૦૧
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ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

સુશ્રી વિધી ચૌધરી, IPS

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૩)

સુશ્રી પન્ના મોમાયા

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૧-૨૪૪૪૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૫૨ ઇ-૧/૦૬, બંગલાનં. ૪,
પોલીસ ઓફિસર્સ બંગ્લોઝ,
dcp-z2-sur@gujarat.gov.in
અઠવા લાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧
૨૭૩૪૧૦૩

નાયબ પોલીસ કમિશનર (ઝોન-૪)

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૭

dcp-z4-sur@gujarat.gov.in

તાપી બંગલો, કલાસીક હોટેલની
પાસે, સુરત શહેર

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, વડોદરા વિભાગ

શ્રી હરિકૃષ્ણ પટેલ, IPS

કોઠી બિલ્ડિંગ, રાવપુરા, માંડવી, વડોદરા
૦૨૬૫-૨૪૩૨૪૦૦

પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૦૨૬૫-૩૫૩૮૯૯
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૫

splg-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, છોટાઉદેપુર
શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા, IPS

ઓલ્ડ પેલેસ, છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૬૫

પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૬૯-૩૩૦૭૭
૨૩૩૧૦૩ (ફે.)

૦૨૬૬૯-૯૬૧૦૦
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭

sp-cpr-@gujarat.gov.in

વિશ્વરામ બંગલો નં.ર,
અલકાપુરી, આર.સી. દત્ત રોડ,
વડોદરા

પંચવટી બંગ્લોઝ,
શ્રીજી સોસાયટીની સામે
છોટાઉદેપુર

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ભરૂચ

સિવિલ લાઈન, કાલી તલાવડીસ બંબાખાના, ભરૂચ

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૪૨-૨૨૩૬૩૩

૨૨૩૩૩૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૬

એસ.પી.બંગ્લોઝ, સિવિલ લાઇન,
કાલી તલવાડી, ભરૂચ

cor-police-bha@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, વડોદરા ગ્રામ્ય, કોઠી બિલ્ડિંગ, વડોદરા

ર્ડા. સુધીર દેસાઇ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૫-૨૪૨૩૭૭૭
૨૪૩૨૬૦૪ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪

sp-vad@gujarat.gov.in

એ-અભ્યોદય બંગલો,
પોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ,
લાલબાગ, વડોદરા

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, નર્મદા, રાજપીપળા-નર્મદા
કલેક્ટર કચેરી નજીક, રાજપીપળા-નર્મદા-૩૯૩૧૪૫

શ્રી હિમકર સિંઘ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો,
રાજપીપળા, નર્મદા

sp-nar@gujarat.gov.in
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નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, પંચમહાલ-ગોધરા વિભાગ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. એસ. ભરાડા, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

ગોંદરા, ગીતાનગર, ગોધરા

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૭૨-૨૪૫૫૦૪૬ ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૩
૬૩૫૭૧૪૭૭૧૮
digp-godhara-pan@gujarat.gov.in

ગૃહ વિભાગ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

સેનાપતિ બંગલો, રા.અ.પો.દળ
જૂથ -૫, ગોધરા

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, દાહોદ, શેઠશ્રી ગીરધરલાલ માર્ગ, દાહોદ

શ્રી હિતેષ જોયસર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૭૩-૨૨૨૩૦૦

૨૨૩૩૦૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૮

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો,
વિશ્રામ ગૃહની પાસે, દાહોદ

sp-dah@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પંચમહાલ-ગોધરા
ગીતાનગર, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧

ર્ડા. લીના પાટીલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૧૨
૨૪૨૨૦૦

૨૪૨૬૨૯
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૭

sp-pan@gujarat.gov.in

એસ.પી.બંગલો, સિવિલ લાઇન રોડ,
શૌર્ય સર્કલ, ગોધરા

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, મહિસાગર, લુણાવાડા
મહર્ષિ અરવિંદ, સોસાયટી, લુણાવાડા-૩૮૯૨૩૦

શ્રી આર. પી. બારોટ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૦૧ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦

ર્ડા. એસ. પી. રાજકુમાર, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૦૨૬૧-૨૬૬૮૬૬૬ ૦૨૬૧-૨૬૬૬૭૭૭
૯૯૭૮૪૦૭૯૯૮

sp-lunav-mahi@gujarat.gov.in

જિલ્લા સેવા સદન, કલેક્ટરશ્રીની
કચેરી પાસે, મહિસાગર, લુણાવાડા

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, સુરત વિભાગ, આઠવા લાઈન્સ, સુરત
compcell-igp-sur@gujarat.gov.in

પોલીસ મહાનિરીક્ષક બંગલો,
ક્લાસીક સેસ્ટોરન્ટની ગલીમાં,
અઠવા લાઇન્સ, સુરત

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ડાંગ-આહવા

શ્રી રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

પોલીસ ભવન મેઈન રોડ, આહવા-ડાંગ
૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૮

૨૨૦૨૧૯
૯૯૭૮૪૦૫૦૨૧

sp-dan@gujarat.gov.in

એસ.પી. બંગ્લોઝ,
આહ્વા-ડાગ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, નવસારી

પોલીસ ભવન, લુણસી કુઈ પાસે, સબ-જેલ, ગણદેવી રોડ, નવસારી

શ્રી ઋષિકેશ બી. ઉપાધ્યય,
IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૬૩૭-૨૪૫૩૩૪ ૦૨૬૩૭-૨૪૪૩૩૦ પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો,
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૫ ઇરીગેશન કૉલોની, પારસી
હોસ્પિટલની બાજુમાં, ગણદેવી રોડ,
નવસારી- ૩૯૬૪૪૫
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ગૃહ વિભાગ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, સુરત ગ્રામ્ય, સુરત

અઠવા લાઈન્સ, પ્રાર્થના સંઘ ભદ્રાશ્રમ, સુરત-૩૯૫૦૦૭

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી ઉષા રાડા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

શ્રીમતી સુજાતા મજમુદાર, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૫૧૮૩૧
૨૬૫૧૮૩૪ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૬૫૬૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૨

sp-sur@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, તાપી

૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૭૦૦ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૨૨
૯૯૭૮૪૦૫૪૮૮
૮૭૫૮૧૭૭૯૯૯

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

એસ.પી.બંગલો, ક્લાસિક હોટેલની
ગલીમા, અઠવાલાઇન, સુરત
બંગલા નં. ૧, સરકારી પરિષદ,
જિલ્લા સેવા સદન, પાનવાડી, તાપી

sp-tapi-@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, વલસાડ
શ્રી રાજદિપસિંહ ઝાલા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ધરમપુર રોડ, વલસાડ-૩૬૯૦૦૧
૦૨૬૩૨-૨૫૪૩૨૨
૦૨૬૩૨-૨૪૮૦૫૩

૨૫૩૦૯૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૫

sp-val@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી
રાજકોટ વિભાગ, રાજકોટ

શ્રી સંદીપસિંહ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

એસ.પી.બંગલો, તીથલ રોડ,
વલસાડ

૦૨૮૧-૨૪૭૭૫૧૧ ૦૨૮૧-૨૪૭૭૫૨૨
૨૪૭૪૩૪૧ (ફે.)
૯૯૭૮૪૦૮૭૦૫
spigp-raj@gujarat.gov.in

બંગલા નં ૭, રેસકોર્સ રોડ,
ફનવર્લ્ડ સામે, રાજકોટ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, સુરેન્દ્રનગર

પોલીસ હેડક્વાર્ટર, સરદાર સોસાયટીની પાસે, સુરેન્દ્રનગર

શ્રી મહેન્દ્ર બગડિયા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૦૦ ૦૨૭૫૨-૨૮૫૦૫૧
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૩
sp-srn@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકનો બંગલો,
જવાહર પરેડ ગ્રાઉન્ડની સામે,
સુરેન્દ્રનગર

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, રાજકોટ ગ્રામ્ય

ગીરનાર સિનેમા સામે, કોઠારીયા મેઈન રોડ, રાજકોટ

શ્રી બલરામ મીણા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૧-૨૪૩૩૪૪૪
૨૪૭૬૦૫૨ (ફે.)

૨૮૧-૨૪૭૭૩૩૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૦

sp-raj-ruraj@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, મોરબી

રેસકોર્સ બંગલા નં. ૨,
રેસકોર્સ રીંગ રોડ,
રાજકોટ

વાવડી રોડ, ચંદ્રનગર, સરદારનગર, મોરબી

શ્રી એસ. આર. ઓડેદરા, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૦
૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૫

sp-jam@gujarat.gov.in
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પોલીસ અધિશ્રકશ્રીનું આવાસ નં.૨,
મોરબી તાલુકા પોલીસ કેમ્પસ,
નટરાજ ફાટકની બાજુમાં, મોરબી-૨

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, જામનગર

પોલીસ ભવન, આયુર્વેદિક હોસ્પિટલની સામે, જામનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી શ્વેતા શ્રીમાળી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૮-૨૬૬૫૧૫૨
૨૫૫૫૮૬૮
૯૯૭૮૪૦૫૬૩૯
sp-jam@gujarat.gov.in

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

ડી.એસ.પી. બંગલો,
તીન બત્તી પાસે,
જામનગર

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, દેવભૂમિ-દ્વારકા

આકાશગંગા એપાર્ટમેન્ટ, દગલાવા, ખંભાળીયા, દેવભૂમિ-દ્વારકા-૩૬૧૩૦૫

શ્રી સુનિલ જોષી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૩૩-૨૩૩૨૨૩

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૬

sp-jam-dbdwarka@gujarat.gov.in

બંગલા નં. ૨, સલાયા ખંભાળીયા
રોડ, હર્ષદપુર, ખંભાળીયા

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, જૂનાગઢ વિભાગ, જૂનાગઢ
રામવિલાસ, ગીરી વિહાર, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

શ્રી મનિન્દર પ્રતાપસિંહ પવાર,
IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૦૨૮૫-૨૬૫૦૪૦૧
૨૬૫૦૦૦૨ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૨૪૨૧
૯૯૨૪૦૨૧૬૯૬

spigp-jun@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, જૂનાગઢ

સરદાર બાગ, શશીકુંજ પાસે, જૂનાગઢ

શ્રી રવિ તેજા વાસમશેટ્ટી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ગીરી વિહાર, બિલ્ખા રોડ,
જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

૦૨૮૫-૨૬૩૫૬૩૩ ૦૨૮૫-૨૬૫૫૬૪૪
૯૯૭૮૪૦૫૨૫૦
sp-jun-@gujarat.gov.in

‘‘વિદ્યાવિહાર’’, દાતાર મંઝીલ પાસે,
બીલખા રોડ, જુનાગઢ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ગીર-સોમનાથ, વેરાવળ, ગીર-સોમનાથ

શ્રી રાહુલ ત્રિપાઠી, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૭૬-૨૨૨૨૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૪

sp-gir@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પોરબંદર

સરકારી બંગલા નં. ૫,
ચોપાટી ઉપર, વેરાવળ

ન્યુ ફૂવારા પાસે, વડીયા રોડ, ખીજાડી પ્લોટ, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫

શ્રી આર. એમ. સૈની, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૬-૨૨૧૧૨૨૨
૨૨૪૩૦૧૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૯

sp-por@gujarat.gov.in

ભોજેશ્વર પ્લોટ ઓફિસર,
બંગલો, ઈ-૧ ટાઈપ

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, ભાવનગર વિભાગ, ભાવનગર

શ્રી અશોકકુમાર યાદવ, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૦૨૭૮-૨૫૧૬૮૧૦

૨૫૭૨૮૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૩૬૮

digp-range-bav@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં ૪૦૧, ‘સત બંગલો’
શેરી નં. ૦૪, વિજયરાજ નગર,
ભાવનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, ભાવનગર નવાપરા, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૮-૨૫૨૦૦૫૦ ૦૨૭૮-૨૫૬૩૩૩૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૭
sp-bav@gujarat.gov.in

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

એસ.પી.બંગ્લોઝ, સેંટ્રલ સોલટની
પાછળ, વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, મણિનગર, ચીતલ રોડ, અમરેલી

શ્રી નિર્લિપ્ત રાય, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૩૩ ૦૨૭૯૨-૨૭૪૦૧૦
૦૨૭૯૨-૨૨૨૭૧૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૬૩
૯૯૦૯૬૬૬૬૧૦
sp-amr@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, બોટાદ

શ્રી હર્ષદ મહેતા
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૪૯-૨૩૧૪૧૫
૦૨૮૪૯-૨૭૪૦૧૦

એસ.પી.બંગ્લોઝ,
સુખનીવાસ કૉલોની,
અમરેલી

૯૯૭૮૪૦૫૯૮૮

બંગલા નં. ૫, સરકારી વસાહત,
સાળંગપુર રોડ, બોટાદ-૩૬૪૭૧૦

sp-botad@gujarat.gov.in

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી

સરહદી વિભાગ, ભુજ, હરિપરા રોડ, કચ્છ-ભુજ

શ્રી જે. આર. મોથલીયા, IPS
પોલીસ મહાનિરીક્ષક

૦૨૮૩૨-૨૩૨૩૬૬
૨૩૨૩૮૦(ફે.)

૨૫૨૨૨૧
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૩

digp-kut@gujarat.gov.in

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી

આઈ.જી.પી. બંગ્લોઝ,
આર્મિ કેમ્પસની બાજુમાં,
જી. કે. હોસ્પિટલની સામે,
ભૂજ, જિ. કચ્છ-૩૭૦૦૦૧

પૂર્વ કચ્છ-ગાંધીધામ, ડીસી-૫, આદીપુર, ગાંધીધામ-૩૭૦૨૦૩

શ્રી મયુર જી. પાટીલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

શ્રી સૌરભ સિંઘ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૮૩૬-૨૮૦૨૩૩

૨૨૨૧૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૬૯૦

sp-east-kut@gujarat.gov.in

બી-૫, દીનદયાળ પોર્ટ કૉલોની,
ગોપાલપુરી, ગાંધીધામ-૩૭૦૨૦૫

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી

પશ્વિમ કચ્છ-ભુજ, ઘનશ્યામ નગર, ભુજ
૦૨૮૩૨-૨૫૦૪૪૪ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૮૫૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૩
sp-kut@gujarat.gov.in

સુર્ય સદન, ડી.એસ.પી. બંગ્લોઝ,
જ્યુબીલી સર્કલની બાજુમાં, ભૂજ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, પાટણ

સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા નજીક, મુ.પો. પાટણ-૩૮૪૨૬૫

શ્રી અક્ષયરાજ બી. મકવાણા,
IPS
પોલીસ અધીક્ષક

૦૨૭૬૬-૨૩૦૧૦૪
૨૨૩૫૫૫
૨૩૦૧૮૨(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૫
૯૭૦૭૮૫૫૫૫૫

sp-patan@gujarat.gov.in
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એસ.પી. બંગ્લોઝ,
કલેક્ટર ઓફિસની બાજુમાં,
જિલ્લા પંચાયત બિલ્ડિંગ,
રાજમહલ રોડ, પાટણ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

પોલીસ અધીક્ષકશ્રી, બનાસકાંઠા-પાલનપુર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી તરૂણ કુમાર દુગ્ગલ, IPS
પોલીસ અધીક્ષક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૧૫
૨૩૦૫૦૦
(પી.એ.)
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૮
sp-ban@gujarat.gov.in

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો

શ્રી કેશવકુમાર
નિયામક

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

એસ.પી. બંગ્લોઝ, સોનારીયા
બંગલો, આદર્શ સ્કૂલ, ડેરી રોડ,
પાલનપુર

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

શ્રી બિપિન આહિરે
સંયુક્ત નિયામક

૨૨૮૬૯૨૨૪

બંગલા નં. ૫, ડફનાળા,
શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૯૭૫

૧૨/એ, શિવ સંકલ કો.અૉ.
સોસાયટી, અમીકુંજ ચાર રસ્તા,
નારણપુરા, અમદાવાદ

spldir-acb-ahd@gujarat.gov.in

૨૨૮૬૦૯૩૮

jtdir-acb-ahd@gujarat.gov.in

શ્રી ડી. પી. વાઘેલા
મદદનીશ નિયામક
શ્રી જી. વી. પઢેરીયા
મદદનીશ નિયામક, ફિલ્ડ-૧

૨૫૬૨૧૦૦૪

શ્રી કે. વાય. વ્યાસ
મદદનીશ નિયામક, ફિલ્ડ-૨

-

શ્રી એન. ડી. ચૌહાણ
મદદનીશ નિયામક, ફિલ્ડ-૩

૨૯૭૫૭૦૦૭
૭૮૭૪૨૬૭૦૦૭

૯૯૭૮૪૦૭૩૯૫

astdir-acb-hq-gujarat.gov.in

૨૫૬૨૧૦૭૩

૯૯૭૮૪૦૭૩૯૩

astdir-acb-fl@gujarat.gov.in

-

astdir-acb-fl@gujarat.gov.in

૨૫૬૨૧૦૭૪

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૬

astdir-acb-f3@gujarat.gov.in

મુ. ખડોલ, ખસ્તા,
તા. ધંધુકા,
જિ. સુરેન્દ્રનગર

-

૨૦૩, શ્રીનિકેતન, બીજો માળ,
ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા,
અમદાવાદ

મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો

સી-વિંગ, સાતમો માળ, સહયોગ કોમ્પ્લેક્ષ, ગાંધીનગર એકમ, ગાંધીનગર

શ્રી એ. કે. પરમાર
મદદનીશ નિયામક

૨૩૨૧૦૦

૯૯૭૮૪૦૭૮૫૪

-

Acb-dydir-meh@gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી

અમદાવાદ એકમ, એ.સી.બી. પો. સ્ટે., બંગલા નંબર. ૧૭/૨, શાહીબાગ, ડફનાળા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

શ્રી કે. બી. ચુડાસમા
મદદનીશ નિયામક

૨૫૬૨૧૦૮૫૭
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૯૯૭૮૪૦૫૬૭૨

સરકારી વસાહત, "ડી" ટાઈપ ટાવર,
બ્લૉક નં, એ./૧૦૧, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

મદદનીશ નિયામકશ્રી

એ.સી.બી. સુરત એકમ, જુની સિવિલકોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડિંગ કમ્પાઉન્ડમાં,
નાનપુરા, સુરત
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી નિરવસિંહ પી. ગોહિલ
મદદનીશ નિયામક
એ.સી.બી. સુરત એકમ, સુરત

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૧-૨૪૬૦૮૪૮ ૯૭૮૪૦૬૫૭૬
૨૪૭૧૨૫૮ (ફે.)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બી-૮૦૨, વનીતા હાઈટસ,
અલથાણ, ભટાર રોડ, સુરત

astdir-acb-sur@gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન, સી-બ્લૉક, ૭મો માળ,
જેલ રોડ, રૂમ નં. ૭૧૯, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧

શ્રી એસ. એસ. ગઢવી
મદદનીશ નિયામક

૯૯૭૮૪૦૭૩૯૩

-

astdir-acb-f2@gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી

મુ. ખડોલ, ખસ્તા, તા. ધંધુકા,
જિ. સુરેન્દ્રનગર

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, ટીન સિટી ગ્રાઉન્ડ, એકોર્ડ હોસ્પિટલની સામે, બોર્ડર એકમ,
ભુજ-૩૭૦૦૦૧, કચ્છ-ગુજરાત

શ્રી કે. એચ. ગોહિલ
મદદનીશ નિયામક

૦૨૮૩૨-૨૩૨૩૪૪

૯૯૦૯૯૦૫૫૫૫

borderrang-bhuj-kut@gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી

ટીન સિટી ગ્રાઉન્ડ, એકોર્ડ
હોસ્પિટલની સામે, બોર્ડર એકમ,
ભુજ-૩૭૦૦૦૧, કચ્છ-ગુજરાત

એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાજા દરવાજા, શેરી નં. ૧,
મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

શ્રી બી. એલ. દેસાઈ
મદદનીશ નિયામક

૦૨૮૫-૨૬૫૬૫૭૭

શ્રી એચ. પી. દોશી
મદદનીશ નિયામક

૦૨૮૧-૨૨૨૪૫૬૬

૯૯૦૯૯ ૧૪૭૫૯

-

astdir-acb-jun@gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, રાજકોટ એકમ
૯૨૫૩ ૧૧૩૩૩

-

astdir-acb-raj@gujarat.gov.in

અધિક પોલીસ મહાનિદેશક અને જેલોના ઈન્સ્પેક્ટર જનરલશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ
કંટ્રોલ રૂમ ફોન નં.૦૭૯-૨૭૫૫૦૮૧૮, ફેકસ નં.૦૭૯-૨૭૫૫૭૭૯૮

ર્ડા. કે. એલ. એન. રાવ, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક
ર્ડા. એસ. કે. ગઢવી, IPS
નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (જેલ)

૨૭૫૫૭૭૯૨

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૭

dgp-jail-ahd@gujarat.gov.in

૨૭૫૫૭૭૯૩

૯૯૭૮૪૦૬૯૧૧

lg-jail-ahd@gujarat.gov.in
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બંગ્લા નં. ૧૮, ઓફિસર્સ બંગ્લા,
ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

પ્લોટ નં. ૩૮૬/૧, ગાયત્રી મંદિર
પાસે, સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. કે. પટેલ
વહીવટી અધિકારી (મહેકમ) (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. ડી. રાજપુત
વહીવટી અધિકારી (સપ્લાય/ખાસ)
શ્રી આર. પી. રાણા
વહીવટી અધિકારી (જ્યુડી.)
શ્રી જી. કે. પરેજીયા
હિસાબી અધિકારી (હિસાબી/ઓડીટ)
શ્રી એ. એસ. પરમાર
અધીક્ષક જેલ ઉદ્યોગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૫૫૭૭૯૩

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૫૫૪૨૦૨

ગૃહ વિભાગ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

ao-jail-ahd@gujarat.gov.in

૨૭૫૫૦૮૧૮

૯૬૬૨૮૪૯૧૪૬

ao-jail-ahd@gujarat.gov.in

૨૭૫૬૦૪૦૩

૯૩૨૭૩૧૧૮૭૨

૨૭૫૫૦૮૧૮

૯૪૨૮૭૩૧૪૦૭

૨૭૫૬૦૮૭૨

૯૩૭૪૨૧૨૬૦૨

જી-૫૦૪, રતન જ્યોત કોમ્પ્લેક્ષ
વિભાગ-૧, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ
-

જેલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, જેલ કેમ્પસ,
અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ

ખાતાના વડા હેઠળની કચેરીઓના ટેલિફોન નંબર

શ્રી એન. એસ. લોહાર
આચાર્ય (ઈ.ચા.)

ર્ડા. એમ. કે. નાયક, IPS
અધીક્ષક
અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ
સુશ્રી બન્નોે ડી. જોષી
અધીક્ષક
રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ

૨૭૫૨૧૬૯૦

૨૭૫૫૮૬૬૦
૮૯૮૦૮૦૭૭૪૭

આચાર્યશ્રીનો બંગલો, અમદાવાદ
મધ્યસ્થ જેલ, સાબરમતી, અમદાવાદ

૯૮૨૫૧૨૦૦૧૧

અધીક્ષકશ્રીનો બંગ્લોઝ, જેલ કંપાઉન્ડ,
અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ

pri-jail-ahd@gujarat.gov.in

૨૭૫૨૧૬૯૨
૨૭૫૩૧૪૯૮
૨૭૫૨૨૧૩૪

sp-jail-ahd@gujarat.gov.in

૦૨૮૧-૨૪૫૯૮૭૧ ૯૮૨૫૬૮૮૮૮૪
૦૨૮૧-૨૪૫૧૦૦૭
૦૨૮૧-૨૪૫૯૩૭૬

રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર-૧,
અધીક્ષક બંગલો, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે,
રાજકોટ

શ્રી બી. સી. વાઘેલા
અધીક્ષક
વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ

૦૨૬૫-૨૪૧૦૨૨૪ ૮૭૫૮૬૫૫૧૧૧
૦૨૬૫-૨૪૧૦૭૭૨
૦૨૬૫-૨૪૧૨૨૩૧

અધીક્ષકશ્રીનો બંગ્લોઝ, જેલ કેમ્પસ,
જેલ રોડ, વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ
પીન-૩૯૦૦૦૧

૦૨૬૧-૨૩૯૨૧૦૮ ૯૯૭૮૪૦૫૮૯૬
૦૨૬૧-૨૩૯૩૧૦૧
૨૩૯૫૧૦૦ (ફે.)

અધીક્ષકશ્રીનું નિવાસસ્થાન લાજપોર
મધ્યસ્થ જેલ, લાજપોર

શ્રી આર. એ. રાવ
અધીક્ષક
પલારા ખાસ જેલ
શ્રી એમ. જી. રબારી
અધીક્ષક
પોરબંદર ખાસ જેલ

૦૨૮૩૨-૨૪૪૦૪૮ ૯૪૨૭૨૧૭૮૦૮
૨૪૪૦૪૩ (ફે.)

સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, જેલ કેમ્પસ, પાલારા
ખાસ જેલ, ભુજ

શ્રી મનોજ એ. નિનામા, IPS
અધીક્ષક
લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ

sp-jail-raj@gujarat.gov.in

sp-jail-vad@gujarat.gov.in

sp-jail-sur@gujarat.gov.in
sp-jail-sur@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૩૦૨૦ ૯૪૨૭૩૯૨૩૫૯
૨૨૪૨૪૪૩ (ફે.)

સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, જેલ કેમ્પસ,
પોરબંદર ખાસ જેલ

sp-jail-por@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. એચ. જાડેજા
અધીક્ષક
જામનગર જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એલ. ઢુસા
અધીક્ષક
જુનાગઢ જિલ્લા જેલ
શ્રી એચ. એ. બાબરીયા
અધીક્ષક
અમરેલી જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૮-૨૬૭૦૩૫૫ ૮૧૬૦૮૪૪૪૯૬ અધીક્ષક બંગલો, જેલ કેમ્પસ,
૨૫૫૨૨૦૬ (ફે.)
જામનગર જિલ્લા જેલ
sp-jail-jam@gujarat.gov.in

૦૨૮૫-૨૬૨૦૧૨૮ ૭૬૦૦૪૪૬૨૫૭
૨૬૫૫૬૨૯ (ફે.)
sp-jail-jun@gujarat.gov.in

૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૮૯ ૯૭૩૭૬૬૩૨૨૦
૨૨૦૨૭૬ (ફે.)
sp-jail-amr@gujarat.gov.in

અધીક્ષક બંગલો, જેલ કન્પાઉન્ડ
જુનાગઢ ઓપન જેલ
ડી-૧, સ્ટાફ, ક્વાર્ટર્સ, જિલ્લા જેલ,
અમરેલી

શ્રી એમ. એન. જાડેજા
અધીક્ષક
ગળપાદર જિલ્લા જેલ
શ્રી બી. ટી. દેસાઇ
અધીક્ષક
મહેસાણા જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. કે. હાડા
અધીક્ષક
નડિયાદ જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)
શ્રી જે. આર. તરાલ
અધીક્ષક
ભાવનગર જિલ્લા જેલ
શ્રી પી. જે. ચાવડા
અધીક્ષક
હિંમતનગર જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)

૦૨૮૩૬-૨૯૭૫૦૧ ૯૭૧૨૩૩૬૫૦૧
૨૯૭૫૦૩ (ફે.)

સરકારી હેડ ક્વાર્ટર્સ, ગળપાદર
જિલ્લા જેલ, ગાંધીધામ-કચ્છ

૦૨૭૬૨-૨૫૧૧૦૩ ૯૯૦૯૮૪૨૮૩૧
૨૩૨૨૫૩ (ફે.)

બ્લૉક-ડી, રૂમ નં. ૦૧ જેલ સ્ટાફ
કવાર્ટર્સ, મહેસાણા

શ્રી એમ. એલ. ગમારા
અધીક્ષક
રાજપીપળા જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)

૦૨૬૪૦-૨૨૪૪૮૩ ૯૨૨૮૨૨૦૫૫૪
૨૨૦૦૯૧ (ફે.)

શ્રી વી. પી. ગોહિલ
અધીક્ષક
પાલનપુર જિલ્લા જેલ

શ્રી આઈ. વી. ચૌધરી
અધીક્ષક
ભરૂચ જિલ્લા જેલ

spl-jail-glapadr@gujarat.gov.in

spt-jail-mehsub@gujarat.gov.in

૦૨૬૮-૨૫૬૬૪૬૨ ૯૪૨૭૭૫૧૪૦૪
૨૫૬૩૦૨૦ (ફે.)
sp-jail-khe@gujarat.gov.in

૦૨૭૮-૨૪૨૩૨૨૮ ૯૯૨૪૯૨૮૪૫૧
૨૫૨૧૪૧૩ (ફે.)
sp-jail-bav@gujarat.gov.in

૦૨૭૭૨-૨૪૧૮૯૪ ૮૧૬૦૮૪૪૪૯૬
૨૪૮૪૭૦ (ફે.)
sp-jail-sabsub@gujarat.gov.in

૦૨૭૪૨-૨૫૩૯૯૯ ૯૪૨૮૪૩૩૪૪૪
૨૬૫૧૪૪ (ફે.)
sp-jail-ban@gujarat.gov.in

sp-jail-narsub@gujarat.gov.in

૦૨૬૪૨-૨૪૦૦૮૩ ૯૯૯૮૮૭૧૦૮૪
૨૨૨૫૨૫ (ફે.)

સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, બિલોદરા, કપડવંજ
રોડ, નડિયાદ જિલ્લા જેલ, નડીયાદ
અધીક્ષકશ્રીનો બંગલો, જેલ કેમ્પસ,
જેલ રોડ, ભાવનગર જિલ્લા જેલ
જેલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, હિંમતનગર
જિલ્લા જેલ
રૂમ નં. ડી-૧, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, પાલનપુર
જિલ્લા જેલ
સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, જેલ કેમ્પસ રાજપીપળા
જિલ્લા જેલ
સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, જેલ કેમ્પસ ભરૂચ
જિલ્લા જેલ

sp-jail-bha@gujarat.gov.in
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ગૃહ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જે. જી. ચાવડા
અધીક્ષક
મોડાસા સબ જેલ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૭૪-૨૪૨૯૭૭ ૯૪૨૬૯૨૨૫૭૪ ડી-૧, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, મોડાસા,
૨૪૩૮૧૪ (ફે.)
મોડાસા સબ જેલ
sp-jail-modasa-sub@gujarat.gov.in

શ્રી એન. એ. દેસાઇ
અધીક્ષક
નવસારી સબ જેલ

૦૨૬૩૭-૨૫૮૦૨૦ ૯૬૬૪૫૨૭૧૮૨
૨૩૪૩૬૯ (ફે.)

શ્રી ડી. કે. પરમાર
અધીક્ષક
ગોંડલ સબ જેલ (ઈ.ચા.)

૦૨૮૨૫-૨૨૫૭૦૯ ૮૨૬૪૧૧૮૯૧૦
૨૨૪૮૮૮ (ફે.)

sp-jail-nvs@gujarat.gov.in

sp-jail-gondal-raj@gujarat.gov.in

શ્રી બી. કે. જાખલ
અધીક્ષક
છોટાઉદેપુર સબ જેલ (ઈ.ચા.)

૦૨૬૬-૨૩૨૦૮૨
૨૩૨૭૧૮ (ફે.)

શ્રી આર. પી. ડામોર
અધીક્ષક
ગોધરા સબ જેલ

૦૨૬૭૨-૨૪૦૧૪૫ ૯૩૭૬૧૮૭૩૪૩
૨૪૧૩૯૭ (ફે.)

શ્રી એલ. વી. પરમાર
અધીક્ષક
મોરબી સબ જેલ (ઈ.ચા.)

૦૨૮૨૨-૨૨૧૯૦૧ ૯૯૭૮૧૦૦૭૪૮
૨૨૦૨૮૮ (ફે.)

શ્રી એમ. એમ. રબારી
અધીક્ષક
પાટણ સબ જેલ (ઈ.ચા.)
શ્રી એચ. આર. રાઠોડ
અધીક્ષક
સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ (ઈ.ચા.)

શ્રી એચ. એ. બાબરીયા
અધીક્ષક
અમરેલી ઓપન જેલ (ઈ.ચા.)

શ્રી એસ. એલ. ઢુસા
અધીક્ષક
જુનાગઢ ઓપન જિલ્લા જેલ (ઈ.ચા.)

૯૮૯૮૬૪૦૯૫૫

spt-jail-vadsub@gujarat.gov.in

sp-jail-pan@gujarat.gov.in

sp-jail-morbi-raj@gujarat.gov.in

અધીક્ષક બંગલો, જેલ કેમ્પસ,
નવસારી સબ જેલ
ડી-૧/ જેલ સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ,
વોરા કોટડા રોડ,
ગોંડલ સબ જેલ
સબ જેલ, છોટાઉદેપુર, કસ્બા,
પોલીસ લાઇન પાસે,
છોટાઉદેપુર
સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ,
ગોધરા સબ જેલ
અધીક્ષક બંગલો જેલ કેમ્પસ
મોરબી સબ જેલ

૦૨૭૬૬-૨૩૨૩૪૩ ૯૯૨૫૬૧૬૦૩૧
૨૩૨૩૪૧ (ફે.)

સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ,
જેલ કેમ્પસ, પાટણ ખાસ જેલ

૦૨૭૫૨-૨૮૩૮૧૯ ૯૭૩૭૯૮૮૭૪૩
૨૮૨૯૦૧ (ફે.)

સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, જેલ કેમ્પસ,
સુરેન્દ્રનગર સબ જેલ

sp-jail-srn@gujarat.gov.in

૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૬૯ ૯૭૩૭૬૬૩૨૨૦
૨૨૩૫૬૯ (ફે.)
-

૭૬૦૦૪૪૬૨૫૭
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અધીક્ષક બંગ્લો, જેલ કેમ્પસ,
અમરેલી,
ઓપન જેલ
અધીક્ષક બંગલો
જેલ કન્પાઉન્ડ
જુનાગઢ ઓપન જેલ
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ગૃહ વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ

બ્લૉક નંબર-૧/૪,૫, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

જસ્ટીસ રવિકુમાર આર. ત્રિપાઠી
માનનીય અધ્યક્ષ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૬૨૫
૫૫૬૩૭
૫૫૬૩૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૦૪૯૪૦૮ બંગલા નં. ૭, નીતિબાગ, જસ્ટીસ
કો.ઓ.હાઉસિંગ સોસાયટી લિ.,
ગુજરાત હાઈકોર્ટ સામે, સોલા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
commi-hurc@gujarat.gov.in
ds-hucrc@gujarat.gov.in

શ્રી જે. એમ. ખાંટ
રહસ્ય સચિવ

૫૭૫૪૬

૯૪૨૭૫૯૯૮૪૨

શ્રી એ. જી. દવે
રહસ્ય સચિવ

૫૭૫૪૬

૯૪૨૮૪ ૦૫૩૮૧

શ્રી એમ. એચ. શાહ
સભ્ય

૫૭૬૩૪

૯૯૭૮૪૦૭૧૦૫
૯૮૨૫૦૨૧૪૬૫
૧૩૩૭૩

શ્રીમતી સોનલબેન એચ. વ્યાસ
સભ્યના રહસ્ય સચિવ

૫૭૫૯૨

૯૮૨૪૨૯૮૦૩૨

શ્રી એસ. બી. વસાવે
સભ્યના રહસ્ય સચિવ

૫૭૫૯૨

૯૯૧૩૮ ૯૭૯૮૮

શ્રી જે. કે. ભટ્ટ
સદસ્ય

૫૭૪૯૭

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૫

શ્રી એમ. ડી. મિસ્ત્રી
સભ્યના રહસ્ય સચિવ

૫૭૪૯૮

૯૪૨૮૪ ૨૦૯૦૫

શ્રી બી. બી. દેસાઇ
સભ્યના રહસ્ય સચિવ

૫૭૪૯૮

૯૪૨૯૮૯૯૫૦૨
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સી-૧૦૩, પુજન એપાર્ટમેન્ટ,
સીમા પાર્ટી પ્લોટની સામે,
આંનદનગર રોડ, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ
૪/૧૦૨, આનંદ નગર,
પ્રહલાદનગર રોડ,
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫
૪૬, રાધે ગ્રીન્ઝ બંગ્લોઝ,
હોટેલ મીડલ ટાઉન પાસે,
સરગાસણ રોડ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧

“શ્રી હરિ”, ૩૯૨,
ઉર્જાનગર બંગ્લોઝ-૨,
પ્રતિક મોલની પાછળ,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

૪૯/૧૦૨, આનંદનગર, પ્રહલાદનગર
ગાર્ડન રોડ, અમદાવાદ-૧૫
એચ-૨૦૧, કસ્તુરી-૩,
ઝેબર સ્કૂલની બાજુમાં,
થલતેજ શીલજ રોડ, થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯

૩૫, ઇન્દ્રધનુષ્ય – ૧,
ધોળેશ્વર મહાદેવ રોડ,
સ્વામિનારાયણ ધામની પાછળ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૮૯/૧,
સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી દિનેશ પટેલ, IAS
સચિવ
શ્રી દશરથ બી. પટેલ
સચિવના રહસ્ય સચિવ
શ્રીમતી હિનાબેન જાની
સચિવના રહસ્ય સચિવ
શ્રી કે. કે. ઓઝા, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (ઈ.ચા.)

ગૃહ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૬૨૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૫૫૧૭૫૧ ૧૦૧, શાશ્વત ટાવર, ધનંજય ટાવર
પાસે, આનંદનગર, અમદાવાદ
૯૪૨૬૭૬૯૬૭૧ પ્લોટ નં. ૪૨૬/૨, ઘ-૨ ની બાજુમા,
સેક્ટર-૬/એ, ગાંધીનગર
૯૭૩૭૧૯૨૭૮૩ પ્લોટ નં. ૭૩૪/૧, એ-૧, શુભ ડુપ્લેક્ષ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૨

૫૭૫૪૭
૫૭૫૪૭
૫૭૬૩૦

૯૯૭૮૪ ૦૬૨૮૬ ૧૬, શાંતિનિકેતન સોસાયટી, એરપોર્ટ
૨૨૮૬૯૬૮૦
રોડ, સી.એસ.ડી. ડેપો લેન્ડ, હાંસોલ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૩
૯૮૨૫૯૩૪૫૧૪ એ/૩૦૧, પૂજન એપાર્ટમેન્ટ,
સીમા હોલ સામે, આનંદનગર રોડ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

શ્રી કે. ટી. ભાવસાર
અધિક પોલીસ મહાનિદેશકના રહસ્ય
સચિવ
શ્રી કે. આઇ. કાછીયા
રજિસ્ટ્રાર (લીગલ)

૫૮૭૧૭

શ્રી સદ્દામહુસૈન એ. શેખ
રજિસ્ટ્રારશ્રીના રહસ્ય સચિવ
શ્રી કે. આઇ. કાછીયા
સંયુક્ત સચિવ (ઈ.ચા.)
કુ. ડિમ્પલ શર્મા
સંયુક્ત સચિવના રહસ્ય સચિવ
શ્રી જી. આર. ગોસ્વામી
ઉપસચિવ
શ્રીમતી ક્રિશ્નાબા આર. ડાભી
નાયબ પોલીસ અધીક્ષક
શ્રી વી. સી. રાઠવા
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર
શ્રી આર. એચ. દાતણીયા
સેક્શન અધિકારી (મહેકમ)

૫૮૭૧૫

૮૮૬૬૫૧૭૦૨૬

૫૭૫૯૫

૯૯૦૯૯૨૨૪૭૦

૫૮૭૧૮

૯૬૬૨૬૭૭૬૨૯

૫૭૬૩૩

૭૬૯૮૮૫૪૬૩૨

૫૮૧૫૬

૯૮૨૪૭૩૧૬૪૬

૫૭૬૨૮

૯૪૨૮૧૬૫૦૫૭

૫૭૫૯૪

૯૮૯૮૮૨૬૪૪૧

શ્રી એસ. બી. ઠાકુર
સેક્શન અધિકારી (લીગલ-૧) (ઈ.ચા.)
શ્રી પ્રિયદર્શી શૈલેષકુમાર બી.
સેક્શન અધિકારી

૫૭૬૨૯

૯૫૩૭૫૫૧૫૬૦

૫૭૬૨૭

૯૭૨૪૮૦૪૩૭૦

૫૫૬૮૨

૯૯૨૫૪૫૧૧૭૮
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એ-૫૦૧, પારસ ગેલેક્સી,
હરિદર્શન ચોકડી પાસે,
નરોડા-નિકોલ રોડ, નરોડા,
અમદાવાદ
શેખવાસ, વાવોલ,
તા.જિ.ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૧૭૭/૧, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર
રાજભવન સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, બ્લૉક
નં.૧૩/૪, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૧૨૧/૧, સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર
એલ-૫/૪/૧૨૬, શાસ્ત્રીનગર ક્વાર્ટર્સ,
નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩
સી/૨/૫, દાણીલીમડા પોલીસ લાઇન,
અમદાવાદ
એમ-૩૪/૪૦૧, યોગેશ્વર એપાર્ટમેન્ટ,
ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની સામે,
સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૩/૨, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૭૭૭, એકતા કૉલોની,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એન. બી. પ્રજાપતિ
સેક્શન અધિકારી (લીગલ-૩) (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી કે. એ. રાઠોડ
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૬૨૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૩૩૬૯૨૭૫૦ પ્લોટ નં. ૭૭૬/૧, સેક્ટર-૭/બી,
ગાંધીનગર
૯૭૨૮૩૩૧૨૨૧૩ બ્લૉક નં. ૩૨/૨, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

૫૭૬૩૧

નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી

ર્ડા. જે. એમ. વ્યાસ
નિયામક

પોલીસ ભવન પાસે, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર
૫૬૨૫૦
૫૬૨૫૧ (ફે.)

૨૬૪૦૭૫૧૩
૯૯૭૮૪૦પ૦૯૫

dir-fsl-gnr@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. પી. સંઘવી
અધિક નિયામક

૫૬૨૬૦
૫૬૨૫૧ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦પ૦૯૬

શ્રીમતી એ. ડી. શુક્લ
નાયબ નિયામક

પ૬૩૮૦

૯૯૭૮૪૦પ૭૦૦

વહીવટી અધિકારી

dydir-fsl-gnr@gujarat.gov.in
lib-fsl-gnr@gujarat.gov.in

adpsy-fsl-gnr@gujarat.gov.in

પ૬૩૯૦
૫૬૩૯૩ (ફે.)

-

૭૮-બી-૨, શ્રી યોગેશ્વર કો. અૉ.
હાઉસિંગ સોસાયટી લિ., વાસણા,
અમદાવાદ
એ-૨-૧૦, આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ,
પાલડી, અમદાવાદ
૧ર, હીરા સોસાયટી, ખોખરા સ્લમ
કવાર્ટસ સામે, મણિનગર-પૂર્વ,
અમદાવાદ
-

ao-fsl-gnr@gujarat.gov.in

ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, અમદાવાદ
ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર, અસારવા, અમદાવાદ

નાયબ નિયામક
જનરલ નંબર

૨૬૮૩૩૮૦
૨૨૬૮૪૧૬૫ (ફે.)

-

-

૨૬૮૨૨૭૬
૨૬૮૪૬૭૭ (ફે.)

fsl-ahd@gujarat.gov.in

-

-

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, જુનાગઢ
જુની આયુર્વેદિક કૉલેજ સામે, સરદાર બાગ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

શ્રી બી. એમ. બાદરશાહી
નાયબ નિયામક (ઈ.ચા.)

૦૨૮૫-૨૬૩૩૩૮૧ ૯૯૭૮૪૦પ૭૦૭
૨૬૩૨૦૨૬ (ફે.)

-

dydir-fsl-jun@gujarat.gov.in

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, રાજકોટ

યુનિવર્સિટી રોડ, સરસ્વતી કિડની હોસ્પિટલની સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫

નાયબ નિયામક

૦૨૮૧-૨૫૮૮૯૯૩
૨૫૮૮૯૯૨ (ફે.)

-

polstn-dd-rfsl-raj@gujarat.gov.in
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પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, વડોદરા
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શ્રી ડી. બી. પટેલ
નાયબ નિયામક

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૫-૨૪૨૮૫૭૧ ૯૯૭૮૪૦પ૧૨૩
૨૪૧૫૯૧૨ (ફે.)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

astdir-fsl-vad@gujarat.gov.in

પ્રાદેશિક ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, સુરત
શ્રી ડી. બી. પટેલ
નાયબ નિયામક

ફાલસાવાડી પોલીસ લાઈન પાસે, રીંગ રોડ, સુરત-૩

-

૦૨૬૧-૨૪૯૦૨૪૨

-

fsl-surat@gujarat.gov.in

જનરલ નંબર

મદદનીશ નિયામક
વલસાડ

૦૨૬૧-૨૪૯૦૨૪૧ ૯૯૭૮૪૦પ૧૨૩
૨૪૫૦૦૩૫ (ફે.)
૦૨૬૩૨-૨૫૨૩૩૫

-

-

મોબાઈલ ઇન્વેસ્ટિગેશન વાન અધિકારીઓના નંબર
જિલ્લાનું નામ

મોબાઈલ નંબર

અમદાવાદ શહેર, સેક્ટર-૨
અમદાવાદ શહેર
ખેડા/નડિયાદ
મહેસાણા
ગાંધીનગર રૂરલ
અરવલ્લી
પાલનપુર
અમદાવાદ રૂરલ
આહવા-ડાંગ
નવસારી
તાપી
સુરત-૦૧
સુરત-૦૨
નર્મદા
સુરત રૂરલ
દેવભૂમિ દ્વારકા
ગાંધીધામ-કચ્છ

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૯
૯૯૭૮૪૦૫૭૦૨
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૬
૯૯૭૮૪૦૫૭૫૮
૯૯૭૮૪૦૫૭૦૧
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૭
૯૯૭૮૪૦૫૧૨૬
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૨
૯૯૭૮૪૦૫૦૨૨
૯૯૭૮૪૦૫૭૦૬
૯૯૭૮૪૦૫૭૭૨
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૩
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૪
૯૯૭૮૪૦૫૭૦૫
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૨
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૭
૯૯૭૮૦૫૭૭૩
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રાજકોટ ગ્રામ્ય
ભુજ
રાજકોટ શહેર
સુરેન્દ્રનગર
વડેદરા શહેર
મહીસાગર
છોટા ઉદેપુર
ગોધરા
આણંદ
પોરબંદર
ભાવનગર
અમરેલી
જુનાગઢ

જિલ્લાનું નામ

મોબાઈલ નંબર

૯૯૭૮૪૦૫૧૦૧
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૩
૯૯૭૮૪૦૫૭૬૯
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૯
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૪
૯૯૭૮૪૦૫૧૨૧
૯૯૭૮૪૦૫૭૦૩
૯૯૭૮૪૦૫૧૨૨
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૫
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૬
૯૯૭૮૪૦૫૧૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૧૦૮
૯૯૭૮૪૦૫૭૭૧

નશાબંધી અને આબકારી નિયામકની કચેરી

લોકાયુક્ત ભવનની પાછળ, સેક્ટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સુનિલકુમાર, IAS
નિયામક
શ્રી આઈ. બી. સીદ્દી
નાયબ નિયામક (વહીવટ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૭૭૦
૫૮૭૭૧ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૨૬૨ પ્લોટ નં. ૬૮૮/૨, ગ-૧, સેક્ટર-૮,

૫૮૭૬૧

૯૪૨૭૬૨૯૦૦૮

શ્રી કેતન એ. દેસાઇ
નાયબ નિયામક (એક્સાઈઝ)
શ્રી બી. બી. પુરોહિત
મદદનીશ નિયામક (જનરલ)
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી એલ. જે. સોલંકી
મદદનીશ નિયામક (એક્સાઈઝ)
શ્રી વી. કે. પ્રજાપતિ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૫૮૭૬૦

૯૬૦૧૫૨૫૭૮૭

૫૮૭૬૫

૯૮૨૫૪૫૦૭૫૨

૫૮૭૬૨

૯૯૨૫૧૭૫૩૬૭

૫૮૭૬૪

૯૯૨૪૭૪૫૬૩૪

શ્રી કે. એ. ગાયકવાડ
કાયદા અધિકારી

૫૮૭૬૨

૮૪૮૭૦૫૩૭૩૮
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બી-૫, ૬ અલ કમર સોસાયટી,
રોયલ અકબરની પાછળ, જુહાપુરા,
સરખેજ રોડ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૪૦/૨, સેક્ટર-૧૨/બી,
ગાંધીનગર

એફ-૧૦૩, અર્જુનરત્ન એપાર્ટમેન્ટ,
વર્ધમાનનગર પાસે, ભુયંગદેવ
ચારસ્તા, અમદાવાદ
મુ. માલવાસ, તા. ખેડબ્રહ્મા,
જિ. સાબરકાંઠા

૩-જી/૨, શ્રીબાલાજી અગોરા
રેસીડેન્સી, શ્રીબાલાજી અગોરા મોલની
પાછળ, ૨૦૦ ફીટ રીંગ રોડ,
સુઘડ, ગાંધીનગર
સી-૭૦૧, મધુરમ ફ્લોરા-૨,
ન્યુ ચાંદખેડા, અમદાવાદ
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ગૃહ વિભાગ

ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. નિરજા ગોટરુ, IPS
કમાન્ડન્ટ જનરલ
શ્રી કે. એ. પટેલ
સીનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (વહીવટી)
(ઈ.ચા.)
શ્રી આર. કે. ભોઈ
સીનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (તાલીમ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી કે. એ. પટેલ
જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (વહીવટી)

શ્રી બી. એસ. પટેલ
જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (મહેકમ)
શ્રી જે. કે. દેસાઈ
જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (તાલીમ)
(ઈ.ચા.)
શ્રીમતી કે. જે. ભટ્ટ
જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (બોર્ડરવીંગ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી બી. એસ. પટેલ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી જે. કે. દેસાઈ
સ્ટેટ કંટ્રોલ (સબ ઈન્સ્પેક્ટર ઈસ્ટ્રક્ટર)

લાલ દરવાજા, અમદાવાદ
ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૫૫૦૬૪૧૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩ કે-૪૩, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

dg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૩૭૮૫૨૨૧૫

૨૫૫૦૬૧૬૪

૯૪૨૮૦૦૧૦૨૫

ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૩૭૮૫૨૨૧૫

ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૯૪૧૪૪૭૪

jrssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૬૦૨૨

૯૮૭૯૧૭૫૫૯૨

૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૪૧૮૨૪૮૧

ao-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૯૪૧૪૪૭૪

ao-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૬૦૨૨
૨૫૫૦૬૦૨૧(ફે.)

૯૮૭૯૧૭૫૫૯૨

sc-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

એલ-૫-૪/૧૧૮, શાસ્ત્રીનગર,
નીઓ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલ પાસે,
નારણપુરા, અમદાવાદ
હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા,
અમદાવાદ
એલ-૫-૪/૧૧૮, શાસ્ત્રીનગર,
નીઓ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલ પાસે,
નારણપુરા, અમદાવાદ
હોમગાર્ડઝ ભવન,
લાલદરવાજા, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧, રોમા એપાર્ટમેન્ટ,
ભાઈકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ
હોમગાર્ડઝ ભવન,
લાલદરવાજા, અમદાવાદ
હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલદરવાજા,
અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧, રોમા એપાર્ટમેન્ટ,
ભાઈકાકાનગર, થલતેજ,
અમદાવાદ

નિયામક નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

ર્ડા. નિરજા ગોટરુ, IPS
નિયામક
શ્રી અભય ચુડાસમા, IPS
સંયુક્ત નિયામક (ઈ.ચા.)
શ્રી વી. એમ. ધર્માધિકારી
હિસાબી અધિકારી

શ્રી વી. એમ. જાડેજા
કચેરી અધીક્ષક

૨૫૫૦૬૪૧૧

૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩

કે-૪૩, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૨૫૫૦૬૦૧૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

૨૫૫૦૬૦૧૪

૯૯૯૮૮૯૬૨૧૮

૨૫૫૦૬૦૧૪
૨૫૫૦૬૦૪૯ (ફે.)

૯૪૨૯૦૮૧૦૩૩

વિશ્વરામ બંગલો નં. ૨, આર. સી.
દત્ત રોડ, અલ્કાપુરી, વડોદરા
સી-૪૦૪૦, જાસ્મીન ગ્રાન-૧,
મઢુલી હોટેલની પાછળ, વૈષ્ણોવદેવી
સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧
૭૦૩, ડી-ટાઈપ, ડી-બ્લૉક,
સરકારી વસાહત, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
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ગૃહ વિભાગ

ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લિ., ગાંધીનગર

લોકાયુકત ભવનની પાછળ, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦/બી, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. ડી. પટેલ
ચેરમેન

શ્રી હસમુખ પટેલ, IPS
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક અને મેનેજિંગ
ડિરેક્ટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૪૫૮૨૪
૫૬૨૨૦(ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૩૯૭ એ-૫૦૧, કાર્યશિરોમણી,
ચંદ્રલોકની સામે, નવરોજી હોલ રોડ,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
chairman.gsphc@gmail.com
૫૬૮૦૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૬૫ ક-ર૦ર, પુનીતવન માર્ગ,
૫૬૮૦૬
સેક્ટર-૧૯,
૫૬૨૨૦(ફે.)
ગાંધીનગર
md.gsphc@yahoo.in

શ્રી એમ. આઇ. શેખ
મેનેજિંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સિચવ

૫૬૨૧૬
૫૬૨૨૦(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૬૦

શ્રી એન. બી. ઠાકર
સીનિયર મેનેજર (પી એન્ડ એ)

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬
૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૦
૪૧૦૧૬

શ્રી એસ. જી. શાહ
ચીફ ફાયનાન્સિયલ ઓફિસર

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬
૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૧

શ્રીમતી અર્પિતા રાજપુરોહિત
કંપની સચિવ

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬
૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૧૦૦૨૫

શ્રી ડી. જી. દેસાઇ
અધીક્ષક ઇજનેર (વર્તુળ-૧)

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬
૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૯

શ્રી યુ. સી. કક્કડ
અધીક્ષક ઇજનેર (વર્તુળ-૨)

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬
૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૩૭

શ્રી જે. એમ. ભાલાણી
સ્થ૫તિ

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬
૫૬૨૨૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૨૭

md.gsphc@yahoo.in

mpa.gsphc@yahoo.in

cfo.gsphc@gmail.com

cs.gsphc@gmail.com

se1.gsphc@yahoo.in

se2.gsphc@yahoo.in

૭૭૧/ક, વ્હોરવાડ, ગાયકવાડ હવેલી
પાસે, રાયખડ, અમદાવાદ
‘‘શિવરંગમ’’, પ્લોટ નં. ૩પ૮/ર,
સેક્ટર-૩/બી, ગાંધીનગર
૧, મહેશકુંજ સોસાયટી,
બળિયાકાકા રોડ, શાહઆલમ પોસ્ટ
ઓફિસ પાસે, મણિનગર, અમદાવાદ
એ-૪૦૩, જય યોગેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ
સિટી પલ્સ નજીક, કોબા રોડ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
૫૦, સેટેલાઇટ સોસાયટી,
એરોડ્રામ પાસે,
મહેસાણા
-

પ્લોટ નં.૫૩૧/ર,
સેક્ટર-ર૧, ગાંધીનગર

arch.gsphc@yahoo.in
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નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૯, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. કે. રાકેશ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ (પુનર્વસવાટ)
સુશ્રી સોનલ મિશ્રા, IAS
સચિવ (નર્મદા)
શ્રી એમ. કે. જાદવ
સચિવ (જળસંપત્તિ)

શ્રી યોગેશ દવે
સચિવ (જ. સં) ના રહસ્ય સચિવ
શ્રી પરેશ ત્રિવેદી
સચિવ (જ. સં) ના અંગત મદદનીશ
શ્રી કે. એ. પટેલ
ખાસ સચિવ (જળસંપત્તિ)
શ્રી હિતેન્દ્ર કે. વ્યાસ
ખાસ સચિવ (જ.સં) ના અંગત અગ્ર
રહસ્ય સચિવ
શ્રી હેમંત વ્યાસ
ખાસ સચિવ (જ.સં) અંગત મદદનીશ
શ્રી ધનંજય દ્વિવેદી, IAS
સચિવ (પાણી પુરવઠા)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૬૫૧
૫૧૬૫૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૩૨૮ એ-૨, સત્યત્રિવેણી એપાર્ટમેન્ટ,
સેલ્બી હોસ્પિટલની પાછળ,
રામદેવનગર, અમદાવદ
secrrnwrws@gujarat.gov.in
૫૪૫૮૭
૯૭૨૭૦૫૬૯૭૬ સ-૫૧૯,
૫૧૬૪૬
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
secnarmada@gujarat.gov.in

૫૧૭૦૪
૫૪૨૧૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૪૦

secwr@gujarat.gov.in

૫૧૭૦૪

૯૪૨૬૮૬૫૩૮૯

pa2secwr@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. કે-૫૦૭,
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૫૭૩/૨, સેક્ટર-૪. સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૦૩/૧, સેક્ટર-૧૩/બી,
ગાંધીનગર
એલ-૭૦૧, શુકુન સ્કાય, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

૫૧૭૦૪

૯૯૭૯૮૫૧૧૦૨

૫૧૭૦૦
૫૧૭૩૫
૫૮૬૨૩(ફે.)

૯૯૭૯૮૫૧૨૮૦

૫૧૭૦૦

૯૪૨૭૭૧૪૨૬૯

એ-૬૦૨, અક્ષત એવેન્યુ રામદેવ
નગર સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

૫૧૭૦૦

૯૯૦૯૯૧૧૯૩૬

૫૨૧૩૫
૫૦૮૧૨

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

પ્લોટ નં. ૯૧૯/૧, સેક્ટર-૪ ડી,
ગાંધીનગર
બંગલા નં. ૪૧, ખ –ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

ps2secwr@gujarat.gov.in

splsec-nwrws@gujarat.gov.in

pa2spsec-nwrws@gujarat.gov.in
ps2seckalpsar@gujarat.gov.in

SECWS@gujarat.gov.in

શ્રી કે. બી. રાબડીયા
સચિવ (કલ્પસર)

૫૨૨૩૩
૫૨૨૩૫

શ્રી એમ. પી. રાવલ
ખાસ સચિવ (સૌરાષ્ટ્ર)

૫૧૭૧૨
૫૧૭૧૩

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૮

sec-kalpsar@gujarat.gov.in

૯૭૧૨૯૯૬૦૮૮

૨૨૨, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૭૫/એ, સે. ૨/ડી,
ગાંધીનગર

ce-sg-nwrws@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. ડી. દુબે
ખાસ સચિવ (સૌરાષ્ટ્ર) ના અંગત
મદદનીશ
મુખ્ય ઇજનેર (મધ્ય ગુજરાત) અને અધિક
સચિવ
શ્રી ડી. એન. જેઠવા
મુ.ઇ(મ.ગુ) અને અ.સ. ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એચ. યુ. કલ્યાણી
મુખ્ય ઇજનેર (ઉત્તર ગુજરાત)અને અધિક
સચિવ
શ્રી એસ. એચ. ત્રિવેદી
મુ.ઇ (ઉ.ગુ.) અને અ.સ.ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એમ. આર. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર (દક્ષિણ ગુજરાત) અને
અધિક સચિવ
શ્રી પી. એ. બ્રહ્મભટ્ટ
મુ.ઇ.(દ.ગુ) અને અ.સ. ના અંગત
મદદનીશ
ર્ડા. ડી. બી. વ્યાસ
મુખ્ય ઇજનેર (પંચાયત) અને અધિક
સચિવ
શ્રી મેહુલ મિસ્ત્રી
મુ.ઈ. (પંચાયત) અને અ.સ. ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એ. ડી. કાનાણી
મુખ્ય ઇજનેર (ગુણવતા નિયમન) અને
અધિક સચિવ
શ્રી જે. આઈ. પ્રજાપતિ
મુ.ઇ (ગુ.નિ) અને અ.સ. ના અંગત
મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૭૧૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૯૪૫૯૧૩ સરગાસણ, ગાંધીનગર
૭૯૭૭૫૨૯૧૫૯

pa2ce-saur-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૬૬૭
૫૧૬૬૮

-

ce-cg-nwrws@gujarat.gov.in

-

૫૧૬૬૭

૯૬૬૨૯૪૧૬૨૫

જી-૨, ૮૧/૩, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૫૪૨૧૮
૫૨૨૮૦
૫૧૭૦૮(ફે.)

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૨

એ-૨૦૩, સત્યમ હોમ,
હાઇ કોર્ટની સામે,
ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

pa2ce-cg-nwrws@gujarat.gov.in

ce-ng-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૦૮

૯૪૨૮૯૧૪૮૯૪

pa2ce-ng-nwrws@gujarat.gov.in

૫૭૬૬૪
૫૭૬૬૩ (ફે.)

૬૩૫૭૧૫૦૧૭૧

ce-saur-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૬૬૪

૯૩૨૭૦૯૪૨૩૧

pa2ce-sg-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૦૯
૫૭૧૧૧(ફે.)

૯૯૦૯૯૫૭૯૦૬

ce-panchayat-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૯૭૭

૯૯૦૯૯૬૦૮૬૭

pa2ce-pan-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૦૯

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૩

ce-qc-nwrws@gujarat.gov.in

૫૨૨૭૯

૯૯૯૮૮૧૫૨૮૫

pa2ce-qc-nwrws@gujarat.gov.in
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એ-૩, ૫૦૩, સહજાનંદ સિટી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
૧૧ પારસ સ્ટેટસ,
અનુરાગ બંગલોની સામે,
સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા,
અમદાવાદ

ડી/૫૦૧, સુયસ સ્ટેટસ ઉર્જા નગર-૧
સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર
એફ-૭૧, સેટેલાઇટ સેન્ટર,
મેનેજમેન્ટ એન્ક્લવ ની સામે.
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
ઈ-૩૦૧, વૈદેહી-૨ રેસિડન્સી,
વાવોલ, ગાંધીનગર
ખ ૧૫૦,
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

જી-૧, ૩/૨, સેક્ટર-૯
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. એ. ઠક્કર
મુખ્ય ઇજનેર (યાંત્રિક) અને અધિક સચિવ
શ્રીમતી કિર્તિબેન એમ. મેહતા
મુ.ઇ (યાંત્રિક) અને અ.સ. ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એસ. બી. પ્રજાપતિ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(સિંચાઈ યોજના)
શ્રી એસ. કે. પટેલ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (યાંત્રિક)
શ્રી વી. ટી. મંડોરા
સંયુક્ત સચિવ(તપાસ)
શ્રી શૈલેષ વી. પરમાર
નાયાબ સચિવ (બજેટ)
શ્રી એચ. એ. સંઘારીયાત
નાયબ સચિવ (જમીન સંપાદન)
શ્રી વી. બી. દેસાઈ
નાયબ સચિવ (ક.ગ)

શ્રી એલ. જી. મહિડા
નાયબ સચિવ (વસુલાત) (ઈ.ચા.)
શ્રી એલ. જી. મહિડા
નાયબ સચિવ (સેવા)
શ્રી એન. ડી. નિસરતા
નાયબ સચિવ (પા.પુ.)
શ્રીમતી એચ. જી. રાજ
નાયબ સચિવ (આયોજન)
શ્રી જે. એસ. જોષી
ઉપસચિવ (સામાન્ય)

શ્રી ડી. જી. સુથાર
ઉપસચિવ (જમીન સંપાદન) (ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. ડી. ગાબાણી
ઉપસચિવ(મહેકમ) (ઈ.ચા.)

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૮૩૭
૫૭૯૧૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૧૨૯૯૬૧૬૪ ૮, સોનલકુંજ સોસાયટી,
જાડેજા કોર્નર પાસે ખાખરા,
મણિનગર ઈસ્ટ, અમદાવાદ
ce-mech-nwrws@gujarat.gov.in
૫૧૭૨૦

૯૬૨૪૯૪૪૬૫૨

pa2ce-mech-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૯

૯૭૧૨૯૯૬૧૯૫

osd-irri-nwrws@gujarat.gov.in

૫૨૮૩૭

૯૮૨૫૮૧૪૮૦૮

osd-micc-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૩

૯૯૭૮૪૪૫૭૦૪

૫૧૭૩૩

૯૯૭૮૪૦૭૦૧૪

ds-inq-nwrws@gujarat.gov.in

ds-bud-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૬૫૬

૯૯૭૮૪૦૧૬૭૮

૫૧૭૨૧

૯૯૨૫૦૯૨૭૨૧

ds-reha-nwrws@gujarat.gov.in

ds-cordination-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૩૧

૯૯૦૯૯૫૮૯૮૭

ds-pers-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૩૧

૯૯૦૯૯૫૮૯૮૭

ds-ser-nwrws@gujarat.gov.in

૫૪૬૪૦

૯૮૨૫૦૪૧૩૨૨

૫૧૬૯૨

૯૯૭૮૪૦૪૦૬૯

ds-plan-ws-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૨૭

૯૪૨૬૬૧૬૨૧૫

fa-nwr@gujarat.gov.in

૫૧૬૫૮

૯૮૨૪૦૧૧૨૯૦

us-la-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૩૯

૯૮૨૪૯૨૧૫૯૦

us-estt-nwrws@gujarat.gov.in
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બ્લૉક નં. ૬૦ ગ્રીન પાર્ક સોસાયટી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
એસ એસ સી પી નગર પાર્ટ ૧,
સોલા રોડ ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

બી-૩૦૨, પ્રમુખ લોટસ એપાર્ટમેનટ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૮૬/૨, સેક્ટર-૧૩/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૬૨/૧, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૪૬૦/૨, સેક્ટર- ૫/બી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૭૬/૨, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૧૭/૧, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૧૭/૧, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
૧૬૦/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નંં-૯૦૪/૧, સેક્ટર-૪/ડી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં ૧૩૧૬/૧,
સેક્ટર-૪/સી, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૯૦૪/૧, સેક્ટર-૪/ડી,
ગાંધીનગર
૫, વરછા સોસાયટી,
બાપુનગર, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. ડી. ગાબાણી
ઉપસચિવ (બજેટ)

શ્રી અજીત આર્ય
ઉપસચિવ (પુનર્વસવાટ) (ઈ.ચા.)
શ્રી ડી. એન. ભાવસાર
ઉપસચિવ (મોનીટરિંગ)
શ્રી વી. વી. સાણથરા
ઉપસચિવ (સેવા)

શ્રી હિરેન રાઠોડ
ઉપસચિવ (તપાસ) (ઈ.ચા.)
શ્રી સી. પી. ત્રિવેદી
ઉપસચિવ (નર્મદા)

શ્રી એસ. જી. પંડ્યા
ઉપસચિવ (જળ સંપતિ)
શ્રી એ. ડી. પરમાર
ઉપસચિવ(દક્ષિણ ગુજરાત)
શ્રી કે. સી. ચૌહાણ
ઉપસચિવ(મધ્ય ગુજરાત)
શ્રી બી. એચ. જોશી
ઉપસચિવ ( ઉત્તર ગુજરાત)
શ્રી એસ. જી. પંડ્યા
ઉપસચિવ (સૌરાષ્ટ્ર)
શ્રી ડી. પી. બારોટ
ઉપસચિવ (પંચાયત)
શ્રી જે. જી. પટેલ
ઉપસચિવ (યાંત્રિક)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૨૨૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૯૨૧૫૯૦ ૫, વરછા સોસાયટી,
બાપુનગર, અમદાવાદ

us-bud-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૦

૯૪૨૭૩૭૭૧૦૬

us-reimb-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૧

૯૫૧૦૭૨૬૮૦૭

us-monitor-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૩૭

૮૩૪૭૧૨૩૨૧૯

us-ser-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૨

૯૮૨૪૫૦૧૭૮૪

us-inq-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૬૪૮

૯૪૨૬૨૩૭૭૨૫

us-narmada@gujarat.gov.in

૫૧૬૪૦

૯૪૨૮૦૭૮૧૧૭

us-flood-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૬૭૦

૯૮૭૯૫૧૮૭૬૮

us-sg-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૮

૯૮૨૫૯૬૨૯૭૩

us-cg-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૬૬૯

૯૦૯૯૯૫૪૪૦૪

us-ng-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૫

૯૪૨૮૦૭૮૧૧૭

us-saur-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૭

૯૧૭૩૩૪૦૯૨૬

us-pan-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૪૬

૯૮૭૯૮૮૩૫૮૯

us-me-nwrws@gujarat.gov.in
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બ્લૉક નં. ૪/૧૬, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
બી/૩૦૧ અરાઇઝ વેસ્ટર્ન ઓપ્પોઝીટ
ઉમીયા કૉલેજ એસ.જી.હાઈવે
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૩૫/૧, સેક્ટર-૩-ન્યુ,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૫/૮, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૮-એ,
રંગમંચ ની સામે, ગાંધીનગર
હિરલ, શ્રીનાથજી પાર્ક-૨,
એચ.પી પેટ્રોલ પંપ ની પાછળ,
યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ

૨૬૯ જી-૧ સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
એસ- ૧૦૨, સ્વાગત એફોર્ડ,
સરગાસણ,
ગાંધીનગર
૧૫ સિદ્ધિવીનાયક બંગલો, પેથાપુર
૨૮૨/૩, ઘ- ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં.૨૬૯ જી-૧, સેક્ટર ૯
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૦/૧, ઘ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર
ટેનામેન્ટ નં ૫, પદમાવતી નગર,
ડિ-કેબીન સાબરમતી અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠાની શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

શાખાનું નામ સેક્શન / તાંત્રીક અધિકારીનું નામ

એ
બ
બ-૧
ક
ક-૨
ક-૩
ક-૫
કલ્પસર
લ
મ
મ-સેલ
ન
ડ
ઇ
ઇ-૨
ઇ-૩
ઇ-૪
ઇ-૪
ઇ-૪
ઇ-૪
ઇ-૪સેલ
ઇ-૪સેલ
ઇ-૫
ઇ-૬
ફ
ફ-૧
ગુ.ની
ગ
ગ-૧
ગ-૨
હ
આઇ

શ્રી અજિત આર્ય
શ્રી વિશાલ બી. કુમાર
સુશ્રી પાયલ પટેલ
શ્રીમતી અમી પી. પરમાર
શ્રી નિલેશ ચાવડા
શ્રી ગિરિરાજ સોલંકી
શ્રી નિલેષ ડામોર
શ્રી ગોપાલદાન ગઢવી
શ્રી કુલદીપસિંહ મકવાણા
શ્રી જે. આર. મકવાણા
શ્રી દિનેશ સુથાર
શ્રી બી. એમ. જાદવ
સુશ્રી જિગિષા પટેલ
શ્રી પી. એન. ચાવડા
શ્રીમતી એચ. ટી. ગોહિલ
શ્રીમતી આઈ. પી. પટેલ
શ્રી હિરેન. એચ. રાઠોડ
શ્રી આઈ. એચ. ભગત
શ્રી એમ. જી. મન્સુરી
શ્રી કે. ડી. ચાવડા
શ્રી પિયુષ રાજવંશી
શ્રીમતી દેવલ રાવલ
શ્રી ડી. એ. પટેલ
સુશ્રી અવની ગઢવી
શ્રી એમ. એસ. પટેલ
સુશ્રી નિકિતાબેન આર. પટેલ
સુ. શ્રી હેતલ જે. પટેલ
સુશ્રી શિવાંગી ચૌધરી
શ્રી સોહિલ તિરમિઝી
શ્રી વિરલ ચંદન
શ્રી એસ. જી. પટેલ
સુશ્રી રોશની કાંગી
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ફોન નં.
૫૧૭૫૬
૫૧૭૬૦
૫૧૭૫૯
૫૧૭૮૭
૫૧૭૮૯
૫૧૭૯૦
૫૨૧૮૭
૫૨૨૯૭
૫૧૭૯૪
૫૧૬૬૨
૫૭૩૫૧
૫૪૫૮૭
૫૧૬૬૧
૫૧૭૬૩
૫૧૭૬૪
૫૧૭૬૬
૫૧૭૬૮
૫૭૯૬૧
૫૧૭૬૮
૫૧૭૬૮
૫૧૭૬૫
૫૧૩૯૪
૫૧૭૭૨
૫૧૭૭૩
૫૧૭૭૪
૫૧૭૭૫
૫૧૬૩૨
૫૧૭૭૭
૫૧૭૭૮
૫૧૭૭૯
૫૧૭૮૦
૫૧૭૮૩

ઈ-મેઈલ

so-a-nwrws@gujarat.gov.in
so-bbud-nwrws@gujarat.gov.in
so-b1-nwrws@gujarat.gov.in
so-k-nwrws@gujarat.gov.in
so-k2-nwrws@gujarat.gov.in
so-k3-nwrws@gujarat.gov.in
so-k5-nwrws@gujarat.gov.in
so-kalp-nwrws@gujarat.gov.in
so-l-nwrws@gujarat.gov.in
so-m-nwrws@gujarat.gov.in
so-mcell-nwrws@gujarat.gov.in
so-n-nwrws@gujarat.gov.in
so-d -nwrws@gujarat.gov.in
so-e -nwrws@gujarat.gov.in
so-e2 -nwrws@gujarat.gov.in
so-e3-nwrws@gujarat.gov.in
so1-e4-nwrws@gujarat.gov.in
so2-e4-nwrws@gujarat.gov.in
so3-e4-nwrws@gujarat.gov.in
so4-e4-nwrws@gujarat.gov.in
so1-e4inq-nwrws@gujarat.gov.in
so2-e4inq-nwrws@gujarat.gov.in
so-e5-nwrws@gujarat.gov.in
so-e6-nwrws@gujarat.gov.in
so-f-nwrws@gujarat.gov.in
so-f1-nwrws@gujarat.gov.in
so-qc-nwrws@gujarat.gov.in
so-g-nwrws@gujarat.gov.in
so-g1-nwrws@gujarat.gov.in
so-g2-nwrws@gujarat.gov.in
so-h-nwrws@gujarat.gov.in
so-i-nwrws@gujarat.gov.in

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

શાખાનું નામ સેક્શન / તાંત્રીક અધિકારીનું નામ

જ

સુશ્રી નેહાકુમારી માદલા

પી

શ્રી વિષાલ પરમાર

જ-૧
એમ.આઈ.સેલ
કે-૧
કે-૭

રોકડ
ખ

ખ-૨
ખ-૩

ખ-૪
રજિસ્ટ્રી

શ્રી આશિષ મિત્રા

ફોન નં.
૫૧૭૫૦

so-j-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૯૭

so-p-nwrws@gujarat.gov.in

૫૧૭૮૨

શ્રી હર્ષદસિંહ જે. વાઘેલા

૫૧૬૩૦

શ્રી જે. ડી. મારૂ

૫૧૭૮૮

શ્રી જયશ્રીબેન શુક્લા

૫૧૭૮૮

શ્રી પી. જી. પાટડીયા

૫૧૭૬૨

શ્રી જી. બી. તડવી

૫૧૬૭૯

શ્રી એમ. યુ. મોહન

૫૧૬૭૮

સુશ્રી જ્યોતી એન. શર્મા

૫૧૬૮૦

શ્રી એ. એમ. વ્યાસ
શ્રી જે. એ. બોરીચા

ઈ-મેઈલ

૫૧૬૯૫
૫૧૭૮૫

so-j1-nwrws@gujarat.gov.in
so-micell-nwrws@gujarat.gov.in
so-k1-nwrws@gujarat.gov.in
so-k7-nwrws@gujarat.gov.in
so-c-nwrws@gujarat.gov.in
i.m.pandya@gujarat.gov.in
so-kh2-nwrws@gujarat.gov.in
so-kh3-nwrws@gujarat.gov.in
so-kh4-nwrws@gujarat.gov.in
so-reg-nwrws@gujarat.gov.in

જળસંપત્તિ વિભાગની ક્ષેત્રિય કચેરીઓના સંપર્ક નંબર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. એમ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર સુરત સિંચાઇ વર્તુળ
સુરત (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૧-૨૬૬૮૭૬૦ ૯૭૧૨૯૯૬૨૦૭ અધીક્ષક ઇજ્નેર શ્રી નો બંગલો,
૦૨૬૧-૨૬૬૭૪૨૬
બં.નં. એસ-૪૯,
૦૨૬૧-૨૬૬૭૪૬૯
સરકીટ હાઉસ સામે અઠવા લાઇન્સ,
સુરત-૩૯૫૦૦૧
se-sic-nwrws@gujarat.gov.in

૦૨૬૨૪-૨૩૩૨૭૦
શ્રી આર. એમ. પટેલ
૨૩૩૨૩૯ (ફે.)
અધીક્ષક ઇજનેર ઉકાઇ વર્તુળ (સી) ઉકાઇ

૯૭૧૨૯૯૬૨૦૭

se-ucc-nwrws@gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨-૨૫૪૫૦૧ ૦૨૬૩૨-૨૪૨૯૦૩,
શ્રી આર. જે. રાવ
૨૫૩૩૦૮(ફે.)
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૩
અધીક્ષક ઇજનેર દમણગંગા યોજના વર્તુળ
– વલસાડ
Se-dpc-nwrws@gujarat.gov.in
૪૬૭૨૩, ૪૯૧૩૯ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭
શ્રી જે. કે. ત્રિવેદી
૪૬૭૨૫
અધીક્ષક ઇજનેર સ્ટેટ વોટર ડેટા સેન્ટર,
ગાંધીનગર
se-swdc-gnr@gujarat.gov.in

શ્રી જે. ડી. મિસ્ત્રી
અધીક્ષક ઇજનેર મહી સિંચાઇ વર્તુળ
નડિયાદ (ઈ.ચા.)

૦૨૬૮-૨૫૫૫૪૮૧
૦૨૬૮-૨૫૫૬૪૧૨
૦૨૬૮-૨૫૫૫૪૭૮
૫૫૬૫૭૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૨
૯૪૨૬૫૮૦૨૫૧

૨૪ બંગલા પાથરડા કૉલોની
સેક્ટર-૧,
ઉકાઇ
દમણગંગા કૉલોની-૨,
બં.નં. ૧
તિથલ રોડ, વલસાડ

એચ/૯, સાયોના સિટી વિભાગ-૪,
ચાણક્ય પુરી,
આર.સી. ટેક્નિકલ રોડ ની બાજુમા,
અમદાવાદ
એ/૨૦૪, સી સીગ્નોરા રેસીડેન્સી
સંજય ટાવર પાસે, શ્યામલ પાર્ક
પાસે, અમદાવાદ

se-mic-nwrws@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. જી. ધનગર
અધીક્ષક ઇજનેર વડોદરા સિંચાઇ વર્તુળ
વડોદરા
શ્રી આર. જી. ધનગર
અધીક્ષક ઇજનેર કડાણા યોજના
વર્તુળ–લુણાવાડા

શ્રી આર. જી. ધનગર
અધીક્ષક ઇજનેર પાનમ યોજના વર્તુળ
ગોધરા
શ્રી આર. એન. નિનામા
અધીક્ષક ઇજનેર હિંમતનગર સિંચાઇ
યોજના વર્તુળ હિંમતનગર
શ્રી સી. જી. વાઘેલા
અધીક્ષક ઇજનેર અમદાવાદ સિંચાઇ
યોજના વર્તુળ અમદાવાદ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૫-૨૪૩૧૨૯૧ ૯૯૭૮૪૦૫૫૭૨ બં.નં.૧, નર્મદા પ્રોજેક્ટ કૉલોની,
૦૨૬૫-૨૪૧૦૮૬૧
નિર્માણ સોસાયટી સામે,
૨૪૨૬૩૪૬(ફે.)
રૂસ્તમ પટેલ માર્ગ, અલકાપુરી,
વડોદરા.-૩૯૦૦૦૭
Se-vic-nwrws@gujarat.gov.in
૦૨૬૭૪-૨૫૧૫૬૦ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૩ ફસ્ટ ફ્લોર, સત્વા એપાર્ટમેંટ,
૦૨૬૭૪-૨૫૧૫૫૦ ૯૯૭૮૭૮૮૧૨૩ લુણાવાડા-મોડાસા હાઈ વે,
૨૫૧૫૭૦
લુણાવાડા
se-kpc-nwrws@gujarat.gov.in

૦૨૬૭૨-૨૪૧૯૩૧
૦૨૬૭૨-૨૪૧૮૦૧
૨૪૨૮૫૦ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૩
૯૯૭૮૭૮૮૧૨૩

૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૭૧
૦૨૭૭૨-૨૪૦૦૪૮

૯૧૦૬૩૮૧૬૮૧

૨૭૯૧૨૫૦૫
૨૭૯૧૨૫૦૬
૨૭૯૧૩૦૨૯(ફે.)

૮૧૬૦૭૧૮૦૨૮

se-ppc-nwrws@gujarat.gov.in

se-hipc-nwrws@gujarat.gov.in

se-aipc-nwrws@gujarat.gov.in

૨૦૯૫૪
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭
શ્રી જે. કે. ત્રિવેદી
૩૯૮૦૮
અધીક્ષક ઇજનેર સુજલામ સુફ્લામ વર્તુળ
નં. ૧ - ગાંધીનગર
se-ssc1-nwrws@gujarat.gov.in
૦૨૭૬૨-૨૮૬૮૨૮ ૯૭૨૫૫૦૧૪૪૮
શ્રી ડી. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર સુજલામ સુફ્લામ વર્તુળ ૦૨૭૬૨-૨૮૬૪૪૮ ૭૯૯૦૨૦૦૯૦૩
se-ssc2-nwrws@gujarat.gov.in
નં. ૨– મહેસાણા (ઈ.ચા.)
૨૯૭૦૨૩૯૫
૯૮૨૫૮૧૪૮૦૮
શ્રી એસ. કે. પટેલ
૨૯૭૦૨૩૯૬
અધીક્ષક ઇજનેર સિંચાઇ યાંત્રિક વર્તુળ
નં.૨ અમદાવાદ
se-imc2-nwrws@gujarat.gov.in
૫૩૪૯૭
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭
શ્રી જે. કે. ત્રિવેદી
૫૪૧૭૩(ફે.)
અધીક્ષક ઇજનેર (A/c) મધ્યસ્થ આલેખન
se-cdo-wr@gujarat.gov.in
તંત્ર –(DAM) ગાંધીનગર
૫૩૪૭૬
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૭
શ્રી જે. કે. ત્રિવેદી
અધીક્ષક ઇજનેર (A/c) મધ્યસ્થ આલેખન
se-hydro-wr@gujarat.gov.in
તંત્ર –(HYDRO) ગાંધીનગર
૫૩૪૯૫
૯૪૨૭૩૦૬૯૮૭
શ્રી વી. એમ. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર મધ્યસ્થ આલેખન
se-geocdo-wr@gujarat.gov.in
તંત્ર–(GEO) ગાંધીનગર
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ફસ્ટ ફ્લોર, સત્વા એપાર્ટમેંટ,
લુણાવાડા-મોડાસા હાઈવે, લુણાવાડા
સારનમ સોસાઈટી, બં.નં ૯૩,
પોલીટેકનીક સિવિલ રોડ
૮-બી, રદ્રબાગ સોસાયટી, વેજલપુર,
અમદાવાદ
એચ/૯, સાયોના સિટી વિભાગ-૪,
ચાણક્ય પુરી, આર.સી. ટેક્નિકલ
રોડ ની બાજુમા, અમદાવાદ
૪/મીલવપાર્ક સોસાયટી, એરોડ્રામ
પાસે, મહેસાણા

બી/૩૦૨, પ્રમુખ લોટસ અપાર્ટમેન્ટ
સરગાસણ ક્રોસ રોડ પાસે
ગાંધીનગર
એચ/૯, સાયોના સિટી વિભાગ-૪,
ચાણક્ય પુરી, આર.સી. ટેક્નિકલ
રોડ ની બાજુમા, અમદાવાદ
એચ/૯, સાયોના સિટી વિભાગ-૪,
ચાણક્ય પુરી, આર.સી. ટેક્નિકલ
રોડ ની બાજુમા, અમદાવાદ
૧૭૮/૨, ઘ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. જે. ગુપ્તા
અધીક્ષક ઇજનેર ભાવનગર સિંચાઇ
યોજના વર્તુળ, ભાવનગર (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૮-૨૪૨૨૬૬૩ ૯૯૭૮૪૦૫૫૭૦ ૨૨, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ વિભાગ-૨,
૦૨૭૮-૨૪૨૬૧૯૬ ૯૪૨૬૯૩૭૭૩૯ ચાંદખેડા,
૦૨૭૮૨૪૨૯૧૯૪
અમદાવાદ
૨૪૨૯૦૪૪ (ફે.)
se-bipc-nwrws@gujarat.gov.in

શ્રી એન. એચ. કાપડી
અધીક્ષક ઇજનેર રાજકોટ સિંચાઇ વર્તુળ,
રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૯૩
૦૨૮૧-૨૪૪૦૪૮૫
૨૪૭૨૬૦૫ (ફે.)

શ્રી આર. એમ. મકવાણા
અધીક્ષક ઇજનેર રાજકોટ સિંચાઇ યોજના
વર્તુળ, રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૭૭૮૬૪
૦૨૮૧-૨૪૪૩૬૮૦
૪૫૩૧૬૧(ફે.)

શ્રી બી. પી. ચોવટીયા
અધીક્ષક ઇજનેર ક્ષાર પ્રવેશ નિવારણ
વર્તુળ, રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૪૪0૫૩૬
૦૨૮૧-૨૪૭૬૧૮૩
૨૪૭૬૨૦૨(ફે.)

૯૪૨૬૯૫૯૮૨૮

se-ric-nwrws@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૫
૯૪૨૮૨૨૩૫૮૩

se-ripc-nwrws@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૧૫૮૫૭૭
૯૯૭૮૪૦૫૫૬૮

se-sipc-nwrws@gujarat.gov.in

૦૨૬૫-૨૪૨૩૨૨૧ ૯૭૧૨૯૯૬૨૧૬
શ્રી એ. એન. પટેલ
૦૨૬૫-૨૪૨૫૯૮૩૧
અધીક્ષક ઇજનેર વડોદરા પંચાયત સિંચાઇ
૨૪૨૦૩૪૯ (ફે.)
વર્તુળ, વડોદરા
Se-vpic-nwrws@gujarat.gov.in

આફ્રિકા કૉલોની-૪,
અરિહંત એપાર્ટમેન્ટ-૨૦૧,
૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ,
રાજકોટ
ઈ-૨/૪, ગર્વમેન્ટ ક્વાર્ટર્સ,
રાજકોટ
“ભાવેશ” સૌરાષ્ટ્ર યુની. રોડ ૨૦,
નટરાજ નગર મેઈન રોડ,
રાજકોટ
ન્યુ ઇ બ્લૉક, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સ
ફ્લેટ, પ્રથમ માળ,
પોલીસ કમિશનરના બંગલા પાછળ,
અલકાપુરી,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
મણીબાગ-૨, પ્લોટ નં. ૬૦,
અબ્રામા, જિ.વલસાડ

૨૨૪૮૬
૯૪૨૭૮૨૧૫૦૯
શ્રી વી. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર ગાંધીનગર પંચાયત
સિંચાઇ વર્તુળ ગાંધીનગર
se-gpic-nwrws@gujarat.gov.in
૦૨૮૧-૨૪૭૫૦૨૫ ૦૨૮૧-૨૫૭૬૩૩૭ સીંચાઈ સદન જુબેલી ગ્રાઉન્ડ પાસે
શ્રી એન. વી. કોટવાલ
અધીક્ષક ઇજનેર રાજકોટ પંચાયત સિંચાઇ ૦૨૮૧-૨૪૭૬૨૬૯ ૯૭૧૨૯૯૬૨૪૩ ભુજ કચ્છ
૦૨૮૧-૨૪૪૧૨૧૮ ૯૪૨૭૦૬૦૮૭૩
વર્તુળ, રાજકોટ
૨૪૪૪૧૩૨(ફે.)

se-ripc-nwrws@gujarat.gov.in

૦૨૮૩૨-૨૫૦૨૧૪ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૪૩ ત્રિશા બંગલોઝ,
શ્રી એસ. બી. રાવ
અધીક્ષક ઇજનેર કચ્છ સિંચાઇ વર્તુળ ભુજ ૦૨૮૩૨-૨૫૪૮૩૪ ૯૪૨૭૨૩૫૭૬૦ અમીન માર્ગ,
૨૨૨૩૩૪૫ (ફે.)

શ્રી કે. બી. બારોટ
અધીક્ષક ઇજનેર સિંચાઇ યાંત્રિક
વર્તુળ નં.૧, વડોદરા

૯૯૭૮૪૦૫૫૪૮

se-kic-nwrws@gujarat.gov.in

૨૪૨૯૧૭૦ (ફે.)
૦૨૬૫-૨૪૨૪૪૪

૯૮૭૯૨૯૮૭૪૮

se-imc1-nwrws@gujarat.gov.in
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ચંદન સુપર માર્કેટ પાસે,
રાજકોટ
એ ૩, સાંઈનાથ રેસીડેન્સી,
સાંઈનાથ માર્ગ દીવાલીપૂરા
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

કલ્પસર સચિવશ્રીનું કાર્યાલય

શ્રી કે. બી. રાબડીયા
સચિવ (કલ્પસર)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૨૩૩
૫૨૨૩૫

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૯૭૮૮૪૦૬૯

શ્રી ડી. સી. ઠક્કર

૫૭૧૫૩

૯૯૦૯૯૦૭૩૭૪

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

(મુખ્ય ઇજનેર (ક-૧) અને અધિક સચિવ)

sec-kalpsar@gujarat.gov.in
cc-nwrs@gujarat.gov.in

૫૨૦૯૭
૯૮૨૫૧૫૧૭૪૬
શ્રી આર. કે. ઝા
as2-kalpasar@gujarat.gov.in
મુખ્ય ઇંજનેર (ક-૨) અને અધિક સચિવ)
૫૨૦૯૫
૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧
શ્રી વી. એમ. મહેતા
Osd-klp-gad@gujarat.gov.in
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (ક)
૫૨૦૯૬
૯૭૨૫૦૦૧૧૨૯
શ્રી શાર્દુલ ઠાકોર
se-piu1-kalpsar@gujarat.gov.in
(અધીક્ષક ઇજનેર)
૫૨૦૯૫
૯૮૨૫૩૮૩૫૫૯
શ્રી એન. આર. પટેલ
us-kalpsar@gujarat.gov.in
ઉપસચિવ (કલ્પસર) (ઈ.ચા.)
૦૨૭૮-૨૫૬૩૫૯૪ ૯૯૭૯૮૫૧૩૩૭
શ્રી વી. કે. ત્રિપાઠી
(અધીક્ષક ઇજનેર પી.આઈ.યુ-૧
se-piu1-kalpsar@gujarat.gov.in
ભાવનગર)
૦૨૬૫-૨૩૨૩૮૭૨ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧
શ્રી આર. જે. રાવ
અધીક્ષક ઇજનેર
se-piu2-kalpsar@gujarat.gov.in
(પી.આઈ.યુ-૨, વડોદરા)

શ્રી કે. કૈલાસનાથન, IAS
અધ્યક્ષ

૨૨૨, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

૬૯, પ્રમુખપાર્ક સોસાયટી પેટ્રોલિયમ
યુનીર્વસિટી રોડ, રાયસણ, ગાંધીનગર
૨૫૧/૧, ખ-ટાઈપ સેક્ટર- ૧૯,
ગાંધીનગર
-

સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ

શ્રી જે. જે. સોલંકી
અંગત મદદનીશ (અધ્યક્ષ)
ર્ડા. રાજીવકુમાર ગુપ્તા, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી એસ. બેનરજી
અંગત મદદનીશ (એમ.ડી)
શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS
સંયુક્ત વહીવટી સંચાલક
શ્રી મંથન ભટ્ટ
અંગત સચિવ (સં.વ.સં)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૫૨૬૧૧
૫૨૬૧૨

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૩

૫૨૬૧૨

૯૯૦૯૦૨૮૫૯૯

patochairmanssnnl@gmail.com
patochairmanssnnl@gmail.com

૫૨૩૫૫ ૫૭૬૫૫

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪

mdssnnl2009@gmail.com

૫૨૩૬૪

૯૯૦૯૦૨૮૭૪૦

pa2mpssnnl@gmail.com

૫૨૩૫૬
૫૨૬૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮

૫૨૩૫૬

૯૪૨૮૪૧૫૩૯૯

Sand207@gmail.com

mssvpret@gmail.com
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બંગલો નં. ૬, સીનિયર આઈ
પી એસ મેસની સામે, ડફનાળા,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
૫૨૭/૪, ગ-ટાઈપ, સે-૨૦,
ગાંધીનગર
ગર્વ. બંગલો નં ૧૮, સે-૯,
ગાંધીનગર

૬૦૬, રાજવી ટાવર, નિયર ગુરુકુળ
ડ્રાઇવ ઇન રોડ અમદાવાદ
સી-૭૯, સેંટોઝા ગ્રીનલેન્ડ એસ.પી.
રીંગ રોડ, ભાડજ સર્કલ, અમદાવાદ
ફ્લૅટ નં જી/૨, શ્રી માંગલ્ય ફ્લૅટ,
પ્લોટનં ૩૭૭ સેક્ટર-૨૩,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. સી. વ્યાસ
નિયામક (સીએડી)

શ્રી વી. પી. કાપડીયા
નિયામક (સિવિલ)
શ્રી સી. વી. નાદપરા
નિયામક (નહેરો)
શ્રી આર. બી. મારવીયા
કાર્યવાહક સંચાલક(કૃષિ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૭૪૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬ ૧૮, જનવિશ્રામ સોસાયટી,
સહજાનંદ કૉલેજ પાછળ,
directorcadssnnl@gmail.com
અમદાવાદ
૫૨૩૩૯
૯૯૦૯૦૨૮૬૨૬ ૭૧, શાંતિવિલા બંગલો,
સરગાસણ,
dire.civil.ssnnl@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૨૭૨૮
૯૯૭૮૪૦૫૫૪૨ કે-૫૨૦, સરકારી કવાટર,
સેક્ટર-૨૦,
pa2direcanal@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૨૧૭૧
૫૨૧૭૨

૯૯૦૯૦૨૮૫૮૫

ર્ડા. એમ. બી. જોષી
ચીફ જનરલ મેનેજર (ટેક. અને કો.ઓ)

૫૨૧૯૦

૯૯૨૫૦૦૨૪૩૫

શ્રી ભાવેશ એરડા
ચીફ જનરલ મેનેજર (એસ.ઓ.યુ.)

૫૨૩૭૪

શ્રી બી. એમ. ચાવડા
ચીફ જનરલ મેનેજર(એકા.)
શ્રી દિવ્યાંગ. આર. પટેલ
જનરલ મેનેજર(વહીવટ અને વીજીલન્સ)
શ્રી બી. એસ. દેસાઇ
જનરલ મેનેજર
(હાઇડ્રો/એમ.આઈ.ટી.એસ)
શ્રી એચ. કે. પટેલ
જનરલ મેનેજર (આર એન્ડ સી)
શ્રી બી. કે. ભીંડે
જનરલ મેનેજર (પીઆઇએમ)

શ્રી કે. બી. પરમાર
મુખ્ય ઇજનેર (આલેખન)
શ્રી કે. બી. પરમાર
મુખ્ય ઇજનેર (ગુ. નિ.) (ઈ.ચા.)

ed.cd.ssnnl@gmail.com
dr.mbjoshi@gmail.com

૯૯૭૮૪૦૮૮૦૩

૫૨૭૬૭
૯૯૭૪૦૭૩૧૫
૫૨૩૫૨
૫૨૩૯૦

૯૯૭૮૪૦૭૨૪૬

gm-adm-ssnnl@gujarat.gov.in

૫૨૩૮૨

૭૫૭૫૮૪૩૪૪૪

gm-hydro@yahoo.com

૫૨૧૮૨
૨૪૨૦૩

૯૮૨૪૦૩૩૬૨૨

Gm-rc-ssnnl@gujarat.gov.in

૫૨૭૪૬
૯૯૦૯૦૨૮૭૩૬

Pimcell123@gmail.com

૫૨૪૩૪

૯૭૨૭૭૨૦૦૫૭

cedesignssnnl@gmail.com

૫૨૭૩૦
૫૨૧૭૪

૯૭૨૭૭૨૦૦૫૭

ceqcssnnl@gmail.com
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ખ-૨૨૪ સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

૭૬૨/૨ જાગૃતિ પાર્ક સોસાયટી,
સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર
મધ્ધમ, પ્લોટ નં. ૧૩૬૮/૨,
સેક્ટર ૪/ડી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૮૧/૨, ગોકુલ સોસાયટી
સેક્ટર-૮/બી, ગાંધીનગર
સેક્ટર-૪/સી,
પ્લોટ નં. ૮૬૫,
ગાંધીનગર
૨૬, સપ્તઋષી સોસાયટી
કુડાસણ, ગાંધીનગર
સી-૧૦૦૨, ધનંજય ટાવર્સ,
શ્યામલ રો હાઉસ ની પાછળ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
જી-૨૦૨, આકાશ-૩,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૫૮૩/૨, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૮૩/૨, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. ડી. મિસ્ત્રી
મુખ્ય ઇજનેર (સી.પી.સી.)

શ્રી કે. એ. કેશવાણી
મુખ્ય ઇજનેર (સી.એ.ડી)
શ્રી એમ. ડી. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર(મુખ્ય નહેર)

શ્રી એમ. ડી. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર (અમદાવાદ) (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. જી. આચાર્ય
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (જળ સંપર્ક)
અધિકારીનું નામ

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૩૫૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૦૨૮૭૩૫ એ-૨, આભુષણ કોમ્પલેક્ષ,
જૈન મંદિર સામે, અંકુર રોડ,
નારણપુરા, અમદાવાદ
cecpcssnnl@gmail.com
૫૨૭૪૧
૯૯૦૯૯૭૩૯૮૯ ૫૨૬/૩, ‘ગ’ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦,
cecpcssnnl@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૨૪૫૦
૯૦૯૯૦૭૫૮૯૮ એ-૧૦૧, પ્રતિષ્ઠા એ બિગન્સ, પોર,
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ, ગાંધીનગર

cemaincanal.ssnnl@gmail.com

૫૨૭૯૦

૯૦૯૯૦૭૫૮૯૮

paceabd@gmail.com

૫૪૫૯૪

૯૯૦૯૦૨૮૫૮૩

osdpr.ssnnl@gmail.com

એ-૧૦૧, પ્રતિષ્ઠા એ બિગન્સ, પોર,
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૨/૧, સેક્ટર - ૨/એ,
ગાંધીનગર

સરદાર સરોવર પુન:વસવાટ એજન્સી

શ્રી આઈ. કે. પટેલ, IAS (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. બી. રાઠોડ (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એલ. ગલચર (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. બી. રાઠોડ (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. બી. રાઠોડ
શ્રી એસ. કે. પંચાલ (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. એમ. ઝાલા
શ્રી એસ. કે. પંચાલ (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. એમ. ઝાલા (ઈ.ચા.)
શ્રી વી. કે. જાદવ
શ્રી એસ. એલ. ગલચર
શ્રી કે. સી. ઠાકોર (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એલ. ગલચર (ઈ.ચા.)
ર્ડા. પ્રેમપ્રકાશ ગોમ્બર (ઈ.ચા.)
શ્રી વાય. એમ. કરૂડ
શ્રી એન. આર. દુબે
શ્રી એ. એમ. ઝાલા
શ્રી એન. આર. દુબે
શ્રી એ. એમ. ઝાલા

હોદ્દો

કમિશનર (પુવ.)
સંયુક્ત કમિશનર (આયોજન)
સંયુક્ત કમિશનર (પુવ.)
નાયબ કમિશનર (સં.અને વ.), વડોદરા
નાયબ કમિશનર (ગુજરાત-૧ અને ૨) વડોદરા
મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૧, કે કૉલોની
મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૨, બોડેલી
મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૨/૧, નસવાડી
મદદનીશ કમિશનર, (ગુજ) ડભોઈ લેન્ડ
નાયબ કમિશનર (જી.આર.સી ), વડોદરા
નાયબ કમિશનર (આર એન્ડ ડી ) વડોદરા
નાયબ નિયામક ખેતી સેલ, વડોદરા
નાયબ નિયામક શિક્ષણ સેલ, વડોદરા
નાયબ નિયામક મેડિકલ સેલ, વડોદરા
નાયબ કમિશનર (એમ.પી/એમ.એચ)અને લેંડ સેલ
મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૩, વડોદરા (ઈ.ચા.)
મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૩/૧, વડોદરા (ઈ.ચા.)
મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૩/૨, વડોદરા
મદદનીશ કમિશનર(એમ.પી) યુનીટ-૩/૩, વડોદરા
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ફોન નં.

૦૨૬૫-૨૪૨૧૭૨૩
૦૨૬૫-૨૪૩૦૭૬૧
૦૨૬૫-૨૪૨૦૩૦૩
૦૨૬૫-૨૪૨૧૨૪૪
૦૨૬૫-૨૪૨૧૦૩૩
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૮૯
૦૨૬૬૫-૨૨૧૪૯૧
૦૨૬૬૧-૨૭૨૧૦૩
૦૨૬૬૩-૨૫૮૯૪૪
૦૨૬૫-૨૪૨૧૪૯૯
૦૨૬૫-૨૪૨૧૩૨૩
૦૨૬૫-૨૪૨૬૭૨૨
૦૨૬૫-૨૪૧૮૩૭૩
૦૨૬૫-૨૪૧૭૨૬૯
૦૨૬૫-૨૪૩૩૯૧૧
૦૨૬૫-૨૪૨૨૦૬૩
૦૨૬૫-૨૪૩૫૭૪૯
૦૨૬૫-૨૪૨૯૧૩૨
૦૨૬૫-૨૪૩૪૬૦૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીનું નામ

શ્રી એ. જે. ગામીત (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. કે. પંચાલ
શ્રી એન. આર. દુબે (ઈ.ચા.)
શ્રી એન. આર. દુબે (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. જે. ગામીત
શ્રી એ. જે. ગામીત (ઈ.ચા.)
શ્રી પી. વી. વ્યાસ (ઈ.ચા.)
શ્રી પી. વી. વ્યાસ (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. કે. નિગમ (ઈ.ચા.)
શ્રી પી. વી. વ્યાસ

હોદ્દો

ફોન નં.

મદદનીશ કમિશનર, યુનીટ-૪, વડોદરા
મદદનીશ કમિશનર, લેન્ડ સેલ, વડોદરા
મદદનીશ કમિશનર, એલ.એ.ક્યુ., અમદાવાદ
મદદનીશ કમિશનર, એલ.એ.ક્યુ., નડીયાદ
મદદનીશ કમિશનર, એલ.એ.ક્યુ., વડોદરા
મદદનીશ કમિશનર, એલ.એ.ક્યુ., ભરૂચ
સુપ્રિમટેન્ડીગ એંજીનીયર-૧, વડોદરા
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, વિભાગ-૧, વડોદરા
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, વિભાગ-૨, કે કૉલોની
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, વિભાગ-૩, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૨૨૪૨૧
૦૨૬૫-૨૪૩૭૫૩૫
૨૫૫૧૦૧૩૫
૦૨૬૮-૨૫૬૭૭૧૯
૦૨૬૫-૨૪૧૦૬૪૩
૦૨૬૪૨-૨૨૦૬૦૦
૦૨૬૫-૨૪૩૪૧૨૭
૦૨૬૫-૨૪૨૨૭૧૭
૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૧૯
૦૨૬૫-૨૪૨૧૫૮૧

સરદાર પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર (વાલ્મી, ગાંધીનગર)

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. કે. રાઠોડ
અધીક્ષક ઇજનેર એસ.આર.ટી.સી.–
ગાંધીનગર
શ્રી કે. એ. પટેલ
અધ્યક્ષ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૭૪૧૪૨
૨૨૭૦૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૭૩૨૦૪૮ ૨૭- આનંદ નગર (જી.એચ.બી)
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

sepim-rtcg-nwrws@gujarat.gov.in

ગુજરાત જળસંપત્તિ વિકાસ નિગમ, ગાંધીનગર
૫૧૭૩૫

૯૯૭૯૮૫૧૨૮૦

શ્રી વી. એસ. પટેલ
વહીવટી સંચાલક

૨૧૪૯૯

૯૯૭૮૪૦૫૫૫૭

શ્રી એચ. કે. ચૌધરી
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૨૦૪૦૨

શ્રી વી. એમ. મહેતા
અધીક્ષક ઇજનેર (આયોજન અને
ગુણવત્તા નિયમન એકમ) ગાંધીનગર
શ્રી એસ. કે. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર, ભુ.જ.વ્ય.વીંગ, વડોદરા

૨૧૮૮૬

૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧

૦૨૬૫-૨૩૫૬૩૩૫

૯૯૭૯૮૫૧૨૯૩

શ્રીમતી મનાલી વ્યાસ
સીનયર, એકાઉન્ટ ઓફિસર, ગાંધીનગર
(વધારાનો હવાલો)

md-gwrdc@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૩૦૫૩૨૮

gwrdcpa@gmail.com

gwmcircle2@gmail.com

૨૦૪૦૧

૯૮૯૮૭૫૫૨૨૯,

saogwrdc@gmail.com
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એલ-૭૦૨, શુકુન સ્કાય,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

૩/૪, ‘ગ ૧ ટાઈપ’, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

એ/૨૩, વૈકુંઠધામ સોસાયટી,
એરફોર્સ સ્ટેશન પાછળ મકરપુરા,
વડોદરા- ૧૪
૨૧૫/એ, ખ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

૧૫, ધનયામ પાર્ક સોસાયટી,
કેનાલ રોડ, છાણી જકાત નાકા પાસે,
વડોદરા
૧૬૬, સરદાર નગર સોસાયટી,
છાણીરોડ, નિજામપુરા,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૨

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી મનાલી વ્યાસ
કંપની સચિવ

શ્રી વી. એમ. મેહતા
અધીક્ષક ઇંજનેર ભુ.જ.વ્ય.સં.વર્તુળ,
ગાંધીનગર (ઈ.ચા.)
શ્રી એચ. બી. શૈલત
ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, યુનિટ-૧, અમદાવાદ
(ઈ.ચા.)
શ્રી આર. શીવકુમાર
ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, યુનિટ-૨, ખેરવા
(મહેસાણા) (ઈ.ચા.)
શ્રી એચ. આર. શાહ
ભૂસ્તર શાસ્ત્રી યુનિટ-૩ રાજ્કોટ (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. કે. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર, ભુ.જ.વ્ય., વીંગ-1,
ગાંધીનગર (ઈ.ચા.)
શ્રી એન. એન. ઠાકર
અંગત સચિવ
શ્રી ધનંજય દ્વિવેદી, IAS
સચિવ
શ્રી આર. વી. સેલર
અધીક્ષક ઇજનેર
શ્રી એચ. જી. રાજ
નાયબ સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૦૪૦૧

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૯૮૭૫૫૨૨૯ ૧૬૬, સરદાર નગર સોસાયટી.,
છાણી રોડ, નિજામપુરા,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૨
csgwrdc55@gmail.com
૨૦૩૧૩
૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧ ૨૧૫/એ, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
૨૯૦૯૭
ગાંધીનગર
segeo.gwrdc@gmail.com

૭૯૨૬૬૦૪૦૨૭

૯૪૨૯૦૨૧૯૩૮

ghdvn1@gmail.com

૨૭૬૨૨૮૬૦૧૬

૯૮૭૯૦૮૩૫૮૨

બ્લૉક નં. ૬૯૦/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
૧૯, ઉમિયા પાર્ક સોસાયટી, ખેરવા,
તા.જિ.મહેસાણા-૩૮૨૭૧૧

ghgwdn5@gmail.com

૨૮૧૨૩૮૪૬૧૮

૯૪૨૮૦૪૨૬૨૮

એ/૧૧, શ્યામ એપાર્ટમેન્ટ,
શાહીબાગ, સર્કીટ હાઉસ સામે
ghgwd2@gmail.com
અમદાવાદ
૪૧૧૬૮
૦૭૯૨૩૨૪૫૨૨૦ ૧૫, ધનશ્યામ પાર્ક સોસાયટી,
૯૯૭૯૮૫૧૨૯૩ કેનાલ રોડ, છાણી જકાતનાકા પાસે
વદોદરા
gwmcircle2@gmail.com
૨૧૪૯૯

૯૪૨૭૩૦૭૭૪૧

gwrdcpa@gmail.com

પાણી પુરવઠા સચિવશ્રીનુ કાર્યાલય
૫૨૧૩૫, ૫૧૬૮૩
૫૪૬૫૬ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

પ્લોટ નં. ૧૨૭૩/૨, સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર
બંગલા નં. ૪૧, ખ –ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

gwssb@gujarat.gov.in

૫૪૬૪૦

૯૯૭૮૪૦૬૫૨૬

-

gwssb@gujarat.gov.in

૫૧૬૭૯
૫૪૬૫૬ (ફે.)

૯૮૭૮૪૦૪૦૬૯

gwssb@gmail.com

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ

-

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, જલસેવા ભવન, બોર્ડ મુખ્ય કચેરી,
સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી ધનંજય દ્વિવેદી, IAS
અધ્યક્ષ

૫૧૦૫૦
૨૦૮૫૭
૫૧૦૮૫ (ફે.)
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૯૯૭૮૪૦૬૦૬૪

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

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૦૪૯
૫૧૦૮૬ (ફે.)
૫૧૦૪૯
૫૧૦૮૬ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૩૦૬૧૭
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૭

શ્રી નિરવ સોલંકી
પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર અર્બન સેલ

૫૧૦૮૮
૨૫૯૭૯(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૮૩૯

શ્રી એમ. પી. પુજારા
નાણાકીય નિયંત્રક
શ્રી ભરત દવે
નાયબ નાણાં નિયંત્રક

૫૧૦૪૮
૨૫૯૭૯ (ફે.)

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મુયર મહેતા
સભ્ય સચિવ
શ્રી જી. કે. પટેલ
સભ્ય સચિવ ના અંગત મદદનીશ,
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (સિ.)
શ્રી ડી. એમ. પરમાર
મુખ્ય ઇજનેર (યાંત્રિક)

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૦

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૬૫૨૭

-

gkp10764@gmail.com

-

ucgwssb@gmail.com

-

cemgwssb@gmail.com

૯૯૨૫૩૯૧૦૮૮

-

૫૧૩૫૯
૨૫૯૭૯(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૪૧

-

શ્રી મુનીર વ્હોરા
મુખ્ય વહીવટી અધિકારી

૪૩૩૩૫
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૧૦

શ્રી ડી. જી. રામચંદાણી
મુખ્ય ઇજનેર(સિ.) મોની.પ્લા.

૫૧૦૭૭
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૩૯૧૪

શ્રી ડી. જી. રામચંદાણી
મુખ્ય ઇજનેર (વાસ્મો)
શ્રી જે. બી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (વીજીલન્સ સેલ)
શ્રી ડી. એમ. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર (મટીરીયલ સેલ)
અધીક્ષક ભૂસ્તરજળશાસ્ત્રી
શ્રી પ્રકાશ શાહ
મુખ્ય ઇજનેર

fc-gwssb@gujarat.gov.in

-

cao-gwssb@gujarat.gov.in

-

gwssb.monicell@gmail.com
ucgwssb@gmail.com

૪૭૧૭૦
૪૭૧૭૧

૯૯૭૮૪૪૩૯૧૪

-

૫૧૩૬૦
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૭૧૨

-

૨૦૮૫૯
૨૫૯૭૯ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૭

-

૫૧૩૨૨
૨૫૯૭૯ (ફે.)

-

-

rcell.gwssb@yahoo.in

મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, ઝોન - ૨, અમદાવાદ
૨૬૫૭૮૭૪૭
૨૬૫૭૫૭૧૯(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૪

-

cezone2@gmail.com
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નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ભાવિક રાઠોડ
અધીક્ષક ઇજનેર

શ્રી આર. એમ. મહેરીયા
અધીક્ષક ઇજનેર

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૮-૨૫૫૫૪૯૪ ૯૯૦૯૯૩૧૯૨૦

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

sephcndd@rediffmail.com
sephcndd@gmail.com

-

gwssepln0@gmail.com

-

gwssemamd0@gmail.com

-

gwssechmt0@gmail.com

-

sephcmsn@gmail.com

-

૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૭૧
૨૬૦૫૧૩(ફે.)

શ્રી એચ. જી. પરમાર
અધીક્ષક ઇજનેર

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩
થી ૧૧૧૭

શ્રી કે. પી. સિંહ
અધીક્ષક ઇજનેર
શ્રી આર. એમ. મહેરીયા
સંભવાણી અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.ચા.)
શ્રી ભાવિક રાઠોડ
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.ચા.)

૨૪૨૧૭૨(ફે.)

૦૨૭૬૨-૫૨૫૭૫
૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩
૨૬૫૮૦૫૮૯(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૪૨
૯૯૭૮૪૦૬૮૮૭

૯૯૭૮૪૪૩૯૨૯
૯૯૭૮૪૦૬૫૪૯
૯૯૦૯૯૩૧૯૨૦

gwssecamd0@gmail.com

ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ, ગાંધીનગર (GWIL)

શ્રી મયુર મહેતા
વહીવટી સંચાલક

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮
૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૦

શ્રી નિરવ. પી. સોલંકી
ચીફ જનરલ મેનેજર(પ્રો)

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮
૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૮૩૯

મુનિર વ્હોરા
ચીફ જનરલ મેનેજર (વ)

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮
૨૩૨૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૫૧૦

કુ. ધરા વ્યાસ
જનરલ મેનેજર (સી)

૯૯૭૮૪૪૧૧૪૮
૨૨૬૯૬(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૮૦૮

msgwssb@gmail.com

gwilcompy1@gmail.com
Nirav369s@gmail.com
gwilcompy1@gmail.com
caogwssb@gmail.com

એફ-૪, હરિજીત એપાર્ટમને ્ટ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
ફ્લેટ નં. એસ-૩૦૩, સૌંદર્ય-૪૪૪,
ખ રોડ, સરગાસણ ચોકડી,
ગાંધીનગર
૧૩ સી, મુસ્લિમ સોસાયટી,
બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેશન,
દાણીલીમડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

gwilcompy1@gmail.com

નિયામકશ્રીની કચેરી, ગુજરાત જલસેવા તાલીમ સંસ્થા

શ્રી ભાવિક રાઠોડ
સંયુકત નિયામક (વ)

સેક્ટર-૧૫, ગાંધીનગર
૨૩૩૦૦૭
૨૩૨૪૨(ફે.)

૯૯૦૯૯૩૧૯૨૦

-

gjti.gwssb@gmail.com
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નાણાં વિભાગ

નાણાં વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પંકજ જોષી, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ (નાણા)
શ્રી રાજેશ કે. અસોડા
અગ્ર રહસ્ય સચિવ

શ્રી પી. એમ. ડોડીયા
રહસ્ય સચિવ
શ્રી મિલિંદ તોરવણે, IAS
સચિવ (આ.બા.)
શ્રી અજય એમ. રાણા
અંગત સચિવ
શ્રી રૂપવંત સિંહ, IAS
સચિવ (ખર્ચ)
શ્રી એન. ટી. પટેલ
અંગત મદદનીશ
સુશ્રી એસ. છાકછુઆક, IAS
સંયુક્ત સચિવ (બજેટ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૬૧૧
૫૦૬૦૫ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧ ૧૦૦૩, ઇ-૨, સમર્પણ ગવર્નમેન્ટ
ફ્લેટ, ગુલબાઇ ટેકરા પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ
secfd@gujarat.gov.in

૫૦૬૧૩

૯૦૯૯૦૭૫૧૯૫

૫૦૬૧૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૧૧

૫૦૬૦૧
૫૦૬૧૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૩

secea@gujarat.gov.in

૫૦૬૦૬

૫૦૬૦૬
૫૦૬૦૮ (ફે.)

૯૯૨૪૧૨૩૧૬૪,
૯૯૨૪૧૨૩૧૬૪
૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫

secexp@gujarat.gov.in

૫૦૬૦૮
૫૦૬૪૦

૪/૪૮, પરિશ્રમ એપાર્ટમેન્ટ,
શિવરંજીની ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૫૪, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૫૦૬૪૦

૯૪૨૮૫૨૦૯૨૪

શ્રી દિલીપ ઠાકર
નિયામક (સંસ્થાગત વિત્ત) (ઈ.ચા.)

૫૫૮૯૮
૫૦૬૩૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨

શ્રી દિલીપ ઠાકર
નાયબ સચિવ (ટેક્ષ)

૫૭૪૧૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨

dir-finance@gujarat.gov.in
as-tax-fin@gujarat.gov.in

૨૭૪૬૦૫૬૮,
૯૮૭૯૬૯૨૬૭૭

૫૦૩૪૩

૯૮૨૫૭૮૬૧૫૩

ds-est-gad@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૬૨૨/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
બી-૧૦૪, સુફલામ ફ્લેટ, ડફનાળા,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૦૬૨/૨ સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર

૯૯૭૮૪૦૮૩૧૯

૫૨૪૭૭

ડાયરેક્ટર બંગલો, કરાઇ પોલીસ
એકેડેમી, કરાઇ, ગાંધીનગર

૯૯૦૯૦૮૭૮૫૧,
૯૯૦૯૦૮૭૮૫૧

શ્રી હર્ષિદા વ્યાસ
રહસ્ય સચિવ

શ્રી બી. જે. રાવલ
રહસ્ય સચિવ
ર્ડા. જયશંકર ઓધવાણી
નાણાકીય સલાહકાર (નાણા)

સી-૧૧૦૧, સરદાર પટેલ નગર,
અનમોલ ટાવર પાસે, શાસ્ત્રીનગર,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૪૭૬/૧, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર

૨૧૮/એ, ગ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૫૪, ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

એચ-૧/૧૧, ન્યુ સતાધાર કોમ્પલેક્ષ,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
૨૮૬/૩, ગ-૧ ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી એ. ટી. સંગાડા
નાણાકીય સલાહકાર (શિક્ષણ, સામાન્ય
વહીવટ વિભાગ, માહિતી અને પ્રસારણ,
બંદરો અને વાહનવ્યવહાર)
શ્રી આર. કે. જોષી
નાણાકીય સલાહકાર (આરોગ્ય અને
પરીવાર કલ્યાણ, કાયદા, વૈધાનિક અને
સંસદીય બાબતો)
શ્રી ડી. બી. નિમાવત
નાણાકીય સલાહકાર (ગૃહ, કૃષિ)

શ્રી જે. એસ. જોશી
નાણાકીય સલાહકાર (ન.જ.સં.પા.પુ
અને કલ્પસર, મહિલા અને બાળવિકાસ,
રમત ગમત, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક
પ્રવૃત્તિઓનો)
સુશ્રી અંકિતા ક્રિશ્ચિયન
નાણાકીય સલાહકાર (ઉદ્યોગ અને
ખાણ, ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, શ્રમ અને
રોજગાર, વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી)
શ્રી એચ. એમ. પરમાર
નાણાકીય સલાહકાર (મહેસૂલ, પંચાયત
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ)
શ્રી બી. જી. વાઘેલા
નાણાકીય સલાહકાર (મા.મ.વિ. શ.વિ
અને શ. ગૃહ નિ., અન્ન નાગરિક પુરવઠા
અંર ગ્રા.બા)
શ્રી એ. પી. ગઢવી
નાણાકીય સલાહકાર (વન,સામાજિક ન્યાય
અને અધિકારીતા, આદિજાતી વિકાસ,
ક્લાઇમેટ ચેન્જ)
શ્રીમતી સપના વી. રણા
નાયબ સચિવ (ક.ગ.)
કુ. એન.એમ. પંડયા
રહસ્ય સચિવ

નાણાં વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૭૨૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૪૦૭૩૪૦૦ પ્લોટ નં. ૪૩૯/૧, સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર

૫૫૮૪૩

૯૪૨૮૭૭૦૩૫૦

બ્લૉક નં. ૬૯૫/૬, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

૫૦૮૦૮

૯૮૨૪૨૧૦૭૧૩

બી-૩, રુદ્રાક્ષ બંગ્લોઝ, ઉર્જાનગર-૨ની
સામે, સ્વામિનારાયણ ધામ સ્કૂલ
પાછળ, રાંદેસણ, ગાંધીનગર
૧૧૭૯/૧, સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર

fa-prh-fin@gujarat.gov.in

૫૧૭૧૮

૯૯૯૮૮૭૧૯૬૫

૫૦૬૪૩
૫૪૭૫૪

૯૪૨૬૪૫૯૩૩૫

fa-ind-fin@gujarat.gov.in

૫૫૭૬૪

૯૬૨૪૪૮૭૭૯૫

fa-prh-fin@gujarat.gov.in

૫૦૬૫૮

૪૮૩૫૦
૯૯૨૫૭૨૨૧૪૨

fa-prh-fin@gujarat.gov.in

૫૭૩૬૨

૮૪૬૯૦૬૦૬૭૭

ds-estt-fin@gujarat.gov.in

૫૦૬૨૫

૯૮૭૯૪૩૭૫૧૧

૫૦૬૨૬

૯૪૨૮૦૫૦૩૯૩,
૯૪૨૮૦૫૦૩૯૩

ds-estt-fin@gujarat.gov.in
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બ્લૉક નં. ૨૭૩/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૭૩/૧, ગોકુળ સોસાયટી,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૨૮/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં ૪૬૬/૨ સેક્ટર-૧-સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૬૯૩/૧, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર ૮ , ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૯૯૯/૨, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. કે. વસાવા
નાયબ સચિવ (સેવા)
શ્રી વી. આર. મહેરીયા
સ્ટેનોગ્રાફર

કુ. દીપલ આર. હડીયલ
નાયબ સચિવ (પેન્શન-તિજોરી)
શ્રીમતી આર. જી. ભટ્ટ
અંગત મદદનીશ
શ્રી જે. બી. પટેલ
નાયબ સચિવ
(સંકલન, આરટીઆઈ અને કરકસર)
શ્રીમતી ફેમિદા એચ. મીરજા
સ્ટેનોગ્રાફર
શ્રી એસ. બી. દોશી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (આ.બા.)
શ્રી એસ. બી. દોશી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(જા.સા. બ્યૂરો) (ઈ.ચા.)

શ્રી બી. એસ. મિસ્ત્રી
ઉપસચિવ (મહેકમ) (ઈ.ચા.)
શ્રી યુ. આર. શર્મા
ઉપસચિવ (તપાસ)
શ્રી ડી. વી. પરમાર
ઉપસચિવ (ટેક્ષ) (ઈ.ચા.)
શ્રી યુ. આર. શર્મા
ઉપસચિવ (પેન્શન અને તિજોરી) (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. ડી. મોદી
ઉપસચિવ (બજેટ-૧)
શ્રી વી. પી. શ્રીમાંકર
ઉપસચિવ (બજેટ-૨)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૬૧૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૬૬૨૫૪૫૮૭૮ બ્લૉક નં.૧૪૬/૧૨, ચ- ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
ds-ser-fin@gujarat.gov.in
૫૦૬૧૮
૨૫૭૨૩૫૭૧
સી-૫, જીવનપ્રભા સોસાયટી, સેન્ટ્રલ
૨૩૨૫૦૬૧૮
જેલ ની સામે, કાલી ગામ રોડ,
અમદાવાદ
૫૦૬૨૩
૯૭૨૪૪૬૬૬૧૯ પ્લોટ નં ૭૦૭/૨, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
js-try-fin@gujarat.gov.in
૫૦૬૨૩
૨૨૮૬૦૭૫૪,
૧૧- વરુણ સોસાયટી, કિર્તન નગરની
૨૩૨૫૦૬૨૩
પાછળ, ઋષિક એપાર્ટમેન્ટની પાસે,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
૫૦૬૯૨
૯૯૦૯૯૨૧૪૧૧ કે-૨૦૪, મહાલક્ષ્મી-૨,
પેથાપુર ચોકડી, ગાંધીનગર
૫૦૬૯૨

૯૯૨૪૭૨૫૧૨૧

૫૦૬૨૭

૯૯૦૯૦૨૮૬૦૧

osd-pac-fin@gujarat.gov.in

૫૦૬૨૭

૯૯૦૯૦૨૮૬૦૧

osd-pac-fin@gujarat.gov.in

૫૦૬૬૩

૯૮૨૫૩૦૮૩૮૭

us-adm-fin@gujarat.gov.in

૫૦૬૬૧

૯૯૯૮૩૭૦૭૭૧

૫૦૬૦૯

૯૪૨૬૩૨૪૨૩૫
૯૪૨૬૩૨૪૨૩૫

us-tax-fin@gujarat.gov.in

૫૦૬૬૬

૯૪૨૬૭૪૮૩૪૦
૯૪૨૬૭૪૮૩૪૦

૫૦૬૬૯

૯૪૨૭૩૧૮૦૩૬

૫૦૬૬૮

૩૩૩૨૭,
૯૮૨૫૯૪૧૩૦૦

us-fin@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૫૮૨/બી-૧, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર
જે/૧૨, આકાંક્ષા એપાર્ટમેન્ટ,
સોલા ક્રોસિંગ પાસે, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
જે/૧૨, આકાંક્ષા એપાર્ટમેન્ટ,
સોલા ક્રોસિંગ પાસે, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
પ્લોટ નં. ૫૦૭/ર, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

જી-૨૩, સ્વયંભુ એપાર્ટમેન્ટ, આઝાદ
રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ
ઈ-૧૨, વસુધા ફ્લેટસ, વિજયપાર્ક
સોસાયટી પાસે, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૯૦૦/૨, સેક્ટર-૫/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં.૧૦૬૦/૧, સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૩/૨, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. એચ. ધોળકીયા
નાયબ નિયામક (નાણાપંચ)
શ્રીમતી સી. એમ. ઠક્કર
ઉપસચિવ (જાહેર સાહસ બ્યૂરો) (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી સી. એમ. ઠક્કર
ઉપસચિવ (ડીબીટી સેલ)
શ્રી વી. પી. શ્રીમાંકર
ઉપસચિવ (ફોરકાસ્ટ)
શ્રી બી. એસ. મિસ્ત્રી
ઉપસચિવ (સેવા)
શ્રી આર. ડી. મોદી
ઉપસચિવ (૧૫મું નાણાપંચ)
શ્રી પી. એસ. મોદી
નાયબ નિયામક (પી.એમ.યુ.)
શ્રી દેવાંગ પરીખ
હિસાબી અધિકારી (ડી.એમ.ઓ.)
શ્રી આર. ડી. ચૌધરી
હિસાબી અધિકારી (ડી.એમ.ઓ.)
શ્રી દક્ષેશ આર. પ્રજાપતિ
હિસાબી અધિકારી

શાખા

અ
ચ
છ
છ
સંકલન
રોકડ
ડી.એમ.ઓ.
એફ.આર.ડીવિઝન
ગ

નાણાં વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૬૬૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૯૯૦૪૨૦૭૮ ૩૩૬/૨, ઇશ્વરકૃપા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

૫૦૬૬૫
૫૭૪૧૪

૯૪૨૮૭૩૦૭૬૨,
૯૪૨૮૭૩૦૭૬૨

પ્લોટ નં. ૧૨૭૪/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

૨૩૩૩૨૭,
૯૮૨૫૯૪૧૩૦૦

પ્લોટ નં. ૧૦૩/૨, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

૯૩૭૪૨૧૩૭૪૧

૫૭૮૮૧
૫૪૭૨૪

૯૭૨૨૨૩૩૨૦૫

૫૦૬૬૪

૯૪૨૭૩૧૮૦૩૬

૫૭૮૮૨

૯૯૯૮૩૩૦૮૪૫

૫૦૬૩૮

૭૦૧૬૯૫૯૫૨૭

૫૦૬૭૯

૭૫૭૪૮૦૨૨૬૧

૫૦૬૭૯

૯૦૧૬૯૬૬૯૬૭

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી એસ. વી. ભાભોર
શ્રી રમજાન એ. જાફરાની
શ્રીમતી પૂજા ગીરીશભાઇ ઉપાધ્યાય
શ્રી કે. પી. નાગર
શ્રી દિલીપ જાની
શ્રીમતી એ. આઈ. પટેલ
શ્રીમતી એ. ટી. શૈયદ
શ્રી એસ. એચ. પ્રજાપતિ
શ્રી કે. આર. પરમાર
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પ્લોટ નં. ૪૦૩/ર, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૫૦૭/ર, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૬૦/૧, સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર

ડી-૭/૩ ગવર્નમેન્ટ ઓફિસર ક્વાર્ટર્સ,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
બી-૨૦૧, ઈન્દ્રપ્રસ્થ, શ્યામલ ચાર
રસ્તા, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૮૪/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
૧૭૮૭, કુમુદનગર સોસાયટી,
ચાણક્યપુરી નજીક, સેક્ટર-૫,
પરિવિલા ફ્લેટની સામે, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
ફોન નં.

૫૦૬૭૦
૫૦૬૭૨
૫૪૭૨૫
૫૪૭૨૫
૫૦૬૭૪
૫૦૬૯૬
૫૦૬૭૯
૫૦૬૭૫
૫૦૬૭૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

જી.ઓ.સેલ

શાખા

ઘ

જી.એસ.ટી.સેલ
ક

મ

ન

પી

પે સેલ

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી બી. કે. વાળા

શ્રી જયેશ આઈ. લેઉવા
શ્રી એસ. એન. ચાવડા
શ્રી ડી. વી. વાળંદ

શ્રી વિજયકુમાર જી. સાંગડીયા
-

રજિસ્ટ્રી

શ્રી કે. પી. મેશ્રી

આર.ટી.આઈ.સેલ
ટ (મહેકમ)
ઠ

ઠ-૩

ઝ-૧
ઝ

નાણા શાખા (કૃષિ)

નાણા શાખા (નાણા)

નાણા શાખા (શિક્ષણ)
નાણા શાખા (વન )
નાણા શાખા (ગૃહ)

નાણા શાખા (આરોગ્ય)
નાણા શાખા (ઉદ્યોગ)
નાણા શાખા (કાયદા)

કુ. એન. જે. ચિતરીયા

૫૦૬૮૨
૫૪૭૧૭

૫૪૭૨૭, ૫૦૬૦૦

શ્રી પી. ડી. પટેલ

૫૦૬૮૬

શ્રી ડી. યુ. ગોસાઈ

શ્રીમતી જાગૃતિ ડી. સુથાર
શ્રીમતી જે. વી. જાની

સુશ્રી આરોહી જે. પટેલ
ર્ડા. વિશ્વાસ દેસાઈ

શ્રી હિતેશ પી. વાઘેલા

૫૦૬૮૮
૫૦૬૬૨
૫૪૭૩૧
૫૦૬૯૦
૫૨૦૦૩
૫૦૩૮૩

શ્રીમતી એ. વી. મહેતા

શ્રીમતી એન. બી. જાદવ
શ્રી એન. એમ. પઢીયાર
શ્રી આર. એમ. ચૌધરી
શ્રી એણ. આર. ભટ્ટ

૫૪૫૧૯
૫૦૬૫૪
૫૦૬૪૨
૫૪૬૪૯
૫૪૬૧૬

-

૫૦૯૦૯

નાણા શાખા (મહેસૂલ)

શ્રી યુવરાજસિંહ જાડેજા

ડી.એમ.ઓ. શાખા

૫૦૬૮૧

૫૪૭૩૨

શ્રી જે. એ. રાવલ

ડી.એમ.ઓ. શાખા

૫૪૭૨૮

૫૭૯૯૧

નાણા શાખા (નર્મદા)

નાણા શાખા (માર્ગ અને મકાન)

૫૦૬૭૭

૫૦૬૮૦

કુ. એમ. કે. ઠાકોર

કુ. જે. એન. ચૌધરી

૫૦૬૯૫

૫૦૬૭૮

શ્રી બી. એસ. પરમાર

પે સેલ

ફોન નં.

શ્રી એલ. એલ. કટારીયા
શ્રી આર. ડી. ચૌધરી (હિસાબી અધિકારી)
શ્રી દક્ષેશ પ્રજાપતિ (હિસાબી અધિકારી)
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૫૨૮૩૩
૫૧૮૯૧
૫૪૭૪૩
૫૦૬૭૯
૫૦૬૭૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

રાજ્યવેરા કમિશનરશ્રીની કચેરી

રાજ્ય કર ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જે. પી. ગુપ્તા, IAS
મુખ્ય કમિશનર
શ્રી સમીર વકીલ, IRS
ખાસ કમિશનર
શ્રી ભાવિન કે. પંડ્યા, IAS
ખાસ કમિશનર
શ્રી એચ. જે. પ્રજાપતી
અધિક રાજ્યવેરા કમિશનર
શ્રી સી. એમ. ત્રિવેદી
અધિક રાજ્યવેરા કમિશનર
શ્રી એમ. એસ. જાની
અધિક રાજ્યવેરા કમિશનર

શાખા

ઇ-ગવર્નસ
અદાલત શાખા
કોર્પોરેટ શાખા
ઓડિટ શાખા
અપીલ શાખા
મોબાઇલ કસ્વોડ શાખા
કાયદા શાખા
હિસાબ/અંદાજ શાખા
અન્વેષણ શાખા
વહીવટ શાખા
વિભાગ-૧
વિભાગ-૨
વિભાગ-૩

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૫૮૧૯૨૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૦૬૪ ક-૫૧૦, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

૨૬૫૮૧૩૯૩

૯૮૨૫૦૧૭૦૧૩

૨૬૫૮૩૫૩૯

૯૯૭૮૪૦૬૦૧૯

૨૬૫૮૩૯૨૧

૯૯૭૮૮૬૫૮૪૪

૨૬૫૮૧૩૮૬

૯૯૭૮૪૦૫૨૫૫

૨૬૫૮૨૪૪૩

૯૪૨૬૦૫૦૫૪૯

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
અધિકારીનું નામ

શ્રી એસ. એમ. સકસેના
શ્રી સી. બી. પટેલ
શ્રી એસ. એમ. સકસેના (ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. એસ. જાની
શ્રી ડી. સી. મહેતા (ઈ.ચા.)
શ્રી એમ. એ. પઠાણ (ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એમ. સકસેના (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી પી. એન. મહેતા
શ્રી એમ. એ. પઠાણ (ઈ.ચા.)
શ્રી એચ. કે. સ્વામી
શ્રી એમ. કે. ભંડારી
શ્રી બી. કે. પટેલ
શ્રી બી. સી. શુકલ
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૨, જૈન કૉલોની, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ
સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ
૩૦, સંજીવપાર્ક, રો હાઉસિંગ,
પ્રેરણાતિર્થ, દેરાસર, અમદાવાદ
બી-૨૦૪, સુયોજન એપાર્ટમેન્ટ, સોલા
ભાગવત ની બાજુમાં, અમદાવાદ
એ-૧૩ કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ,
શ્રધ્ધા પેટ્રોલ પંપની સામે,
અતિથી રેસ્ટોરન્ટની બાજુમાં,
જજીસ બંગ્લોઝ રોડ, બોડકદેવ
અમદાવાદ
૫૭, શ્યામલ-૨, રો-હાઉસ, ધર્મદેવ
રો-હાઉસની બાજુમાં, મુરલીધર
ડેરીની સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા,
અમદાવાદ
ફોન નં.

૨૬૫૮૬૮૩૦/૨૬૫૮૪૬૭૩
૨૬૫૮૭૦૩૬
૨૬૫૭૭૮૯૬
૨૬૫૮૨૪૪૬
૨૬૫૭૮૪૧૪
૨૬૫૮૭૦૧૫
૨૬૫૮૨૮૦૫
૨૬૫૮૬૭૬૫
૨૬૫૮૧૩૮૬
૨૬૫૮૩૯૨૧
૨૬૫૮૬૭૧૫
૨૬૫૮૬૨૭૧
૨૩૨૩૮૨૨૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

વિભાગ-૪
વિભાગ-૫
વિભાગ-૬
વિભાગ-૭
વિભાગ-૮
વિભાગ-૯
વિભાગ-૧૦
વિભાગ-૧૧

શાખા

અધિકારીનું નામ

શ્રી કે. ડી. શુકલ
શ્રી કે. પી. શાહ
શ્રી જે. એસ. દવે
શ્રી એ. બી. મહેતા
શ્રી પી. જે. પુજારા
શ્રી એન. ડી. પટેલ
શ્રી ડી. બી. ત્રિવેદી
શ્રી વી. એમ. ગુર્જર

ફોન નં.

૦૨૭૬૨-૨૨૧૧૬૮/૨૨૧૧૬૯
૦૨૬૫-૨૪૩૪૮૭૬
૦૨૬૫-૨૪૧૧૫૦૦
૦૨૬૧-૨૪૬૦૦૧૦
૦૨૬૧-૨૪૬૩૮૪૧
૦૨૭૮-૨૪૩૬૧૯૦/૨૪૩૬૪૫૫
૦૨૮૧-૨૪૫૯૦૪૯
૦૨૮૧-૨૪૫૦૬૭૫

હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર
બ્લૉક નંબર-૧૭, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

કુ. સી. એન. ભટ્ટ
નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૩૭૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૭૧૪૭૭૦૨ કે-૪, વિભાગ-૧, શાયોના સિટી,
ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ
૯૮૭૯૦૩૦૬૭૫ પ્લોટ નં. ૧૩૨૩/૨, સે.૩-બી,
ગાંધીનગર

શ્રી એ. એચ. ત્રિવેદી
નિયામકશ્રીના અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી બી. કે. મહેતા
સંયુક્ત નિયામક (વહીવટ)

૫૪૫૦૬

શ્રી એસ. જી. વ્યાસ
નાયબ નિયામક (વહીવટ)

૫૪૪૧૧

૯૪૨૯૮૯૩૪૫૨

શ્રી એસ. આર. શુક્લ
સંયુક્ત નિયામક (ઈડીપી)

૫૬૩૩૭

૯૪૨૭૩૦૫૯૬૩

૫૪૪૪૦

૯૪૨૭૩૧૪૩૨૩

શ્રી જે. આઈ. હિંડોચા
નાયબ નિયામક (ટીસી)

રેકર્ડ
રા.પ.
બિરાપ ૧
બિરાપ ૨
બિરાપ ૩

શાખા

૫૪૩૯૪

૯૪૨૭૪૧૭૦૭૦

dydir-dat@gujarat.gov.in

dydir1-dat@gujarat.gov.in

૫૦૨, બી બ્લૉક પુર્ણમ રેસીડેન્સી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
એ-૨/૨૦૨, ગેલેક્સી સીગ્નેચર,
સાયન્સ સિટી રોડ,
સોલા, અમદાવાદ

સી-૧૦, ઉમંગ બંગ્લોઝ,
અન્નપૂર્ણા રેસ્ટોરેન્ટની પાછળ,
જશોદાનગર–અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૮૭૯/૨ સેક્ટર-૧૩-બી,
ગાંધીનગર

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

અધિકારીનું નામ
શ્રી યુ. ડી. વાઘેલા
શ્રી વાય. વી. ચૌહાણ
શ્રી વી. એ. ચાવડા
કુ. કે. જે. પટેલ
શ્રી સી. કે. પ્રજાપતિ
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૫૬૫૫૦
૫૬૫૫૬
૫૪૯૮૩
૫૬૫૭૮
૫૬૫૫૪

ફોન નં.

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શાખા

કોર્ટ સીનિયોરીટી
બીલ બજેટ
બીલ બજેટ
તિજોરી નિયંત્રણ શાખા
તિજોરી નિયંત્રણ શાખા
તિજોરી નિયંત્રણ શાખા
ઈ.ડી.પી. સેલ
જુથ વીમા / એચ.ડી.એફ.સી.
તાલીમ શાખા
એસ.વી.ઓ. (રાજ્ય)

જિલ્લા હિસાબી અધિકારીશ્રીઓ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એન. એન. શાહ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એચ. બી. પટેલ
હિસાબી અધિકારી

શ્રી એચ. એમ. બધેકા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એસ. એમ. પંડ્યા
નિધિ નિરીક્ષણ અધિકારી / હિસાબી
અધિકારી
શ્રી એચ. ડી. પરીખ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એસ. એસ. શાહ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી વી. પી. પટેલ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એન. બી. મહાલા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી આર. પી. ભાલારા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી વી. એસ. પટેલ
હિસાબી અધિકારી

અધિકારીનું નામ
શ્રી એમ. કે. પરમાર
શ્રી પી. આર. ઠાકોર
શ્રી આર. ડી. વોરા
શ્રી એન. ઈ. મેકવાન
શ્રી એમ. એસ. જોષી
શ્રી પી. ડી. સહિતા
શ્રી એસ. બી. પરમાર
કુ. શિવાની ઠક્કર
શ્રી એમ. જે. ખોખર
શ્રી જે. જી. રેહવર

નાણાં વિભાગ

૫૬૩૫૧
૫૪૫૧૨
૫૪૫૧૨
૫૪૯૯૪
૫૫૮૬૪
૫૪૯૯૪
૫૬૩૪૨
૫૪૯૯૨
૫૬૩૫૫
૫૪૯૯૬

ફોન નં.

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૯૮૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૭૯૪૮૦૯૦ બી-૨૪ સિધ્ધિ એપાર્ટમેન્ટ,
મ્યુનિસિપલ ગાર્ડનની સામે,
ao-trng-dat@gujarat.gov.in
વાસણા, અમદાવાદ
૫૬૩૩૭
૯૩૭૪૦૨૦૨૧૬ ૨૮, નારાયણ પાર્ક-ડી,
ઈન્ડિયા કૉલોની સામે, બોપલ,
અમદાવાદ
૯૪૨૬૮૫૨૮૦૦ પ્લોટ નં. ૧૩૧૦/એ, ટી.વી. કેન્દ્ર રોડ,
ઘોઘા સર્કલ, વલ્લભીપુર, ભાવનગર
૯૪૨૯૯૪૨૮૭૬ ૧૫/૧, ‘ઘ’ ટાઈપ, સરકારી વસાહત,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
-

૯૯૭૪૪૬૩૧૮૦

૫૬૩૪૩
૫૨૨૨૮

૯૪૨૭૩૯૧૬૩૧

-

૯૮૯૮૦૯૯૫૦૦

-

૯૯૨૫૮૧૦૫૧૯

-

૯૬૦૧૪૧૦૪૯૦
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૪/૯, રાધે એપાર્ટમેન્ટ, શાહીબાગ,
અમદાવાદ
સી-૩૦, અંબિકાનગર ઓઢવ,
અમદાવાદ
૬૯, આનંદનગર, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૩૮૪/૧ સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૯૦/૧ સેક્ટર ૪-સી,
ગાંધીનગર
બી-૩૦૨, વિશાલ સ્ટેટ્સ ન્યુ રાણીપ,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

કુ. એ. બી. વસાણી`
હિસાબી અધિકારી
કુ. એ. પી. જોશી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એસ. આર. જાડેજા
હિસાબી અધિકારી

કુ. પી. બી. ધોળકિયા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી બી. વી. રાઠોડ
હિસાબી અધિકારી
કુ. ઝેડ. કે. પટેલ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એચ. સી. નેનુજી
હિસાબી અધિકારી
કુ. એન. એન. મોદી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એમ. જે. વૈષ્ણવ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એન. એમ. સોલંકી
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૬૯૮૨૬૩૦૧૬ એસ ૨/૧૭, શાંતી એપાર્ટમેન્ટ
પ્રગતિનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ
૯૭૩૭૯૧૧૨૭૮ પ્લોટ નં. ૬૫૯/૧, સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર
૯૭૧૨૧૧૧૧૦૦ મુ.સિંધાવદર તા. ગોંડલ,
જિલ્લો રાજકોટ

-

૯૯૭૮૧૧૯૭૨૬

-

૯૭૨૬૯૨૬૮૨૮

-

૯૨૬૫૪૯૩૩૯૩

-

૯૭૧૪૨૩૯૭૦૮

-

૯૪૦૮૩૩૯૫૫૩

-

૯૯૦૪૪૧૭૭૯૮

-

૮૪૦૧૫૯૫૩૧૦

બી-૮, ન્યુ ભૂમિકા ફ્લેટ, કે.કે.નગર,
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
મુ.વડાલા, તા.વઢવાણ,
જિ.સુરેન્દ્રનગર ૩૬૩૦૩૦
૧૪/૧૫૪, મંગલમૂર્તિ એપાર્ટમેન્ટ,
નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩
ડી-૪૦૧, રત્નરાજ રેસીડેન્સી,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
૪૦/૨, મોહનનગર સોસાયટી,
નરોડા, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૬/૩, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર

જિલ્લા તિજોરી અધિકારીશ્રીઓ

અધિકારીનું નામ અને હોદ્દો

કચેરી

પ્લોટ નં. ૪૭૮, એ-૧, સેક્ટર-૬-એ,
ગાંધીનગર

મોબાઈલ

જિલ્લામથક

શ્રી દર્શન સી. દવે
શ્રી આર. ડી. ખૂંટી
શ્રી આર. એ. મહાલા
શ્રી આર. આર. ગામિત
શ્રી એ. બી. હળપતિ

૫૯૦૭૦
૦૨૬૫-૨૪૨૯૪૯
૦૨૬૧-૬૬૨૨૧૫
૦૨૮૧૨-૭૭૯૦૦૩
૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૨૯૨

૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯
૭૫૬૭૦૨૨૮૭૧
૭૫૬૭૦૨૩૪૯૩
૭૫૬૭૦૨૩૪૯૧
૭૫૬૭૦૨૩૬૦૫

ગાંધીનગર
વડોદરા
સુરત
રાજકોટ
તાપી

શ્રી પી. બી. ગામીત

૦૨૬૭૨-૨૪૨૩૦૬

૭૫૬૭૦૨૩૦૨૨

ગોધરા

શ્રી આર. આર. રાવલીયા
શ્રી એસ. બી. ખપેડ

કુ. એસ. એસ. ખંભાતી

૦૨૮૬૨-૨૪૨૪૨૨
૦૨૭૬૨-૨૨૧૫૩૦
૦૨૬૪૨-૨૪૦૪૨૯
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૭૫૬૭૦૨૩૪૬૭
૭૫૬૭૦૨૩૧૪૭
૭૫૬૭૦૨૨૯૦૧

પોરબંદર

મહેસાણા
ભરૂચ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

અધિકારીનું નામ અને હોદ્દો

કચેરી

મોબાઈલ

જિલ્લામથક

શ્રી એન. એમ. ગાવીત

૦૨૬૪૦-૨૨૩૪૮૧

૭૫૬૭૦૨૩૨૬૮

નર્મદા

કુ. એ. બી. વાઘેલા

૦૨૭૫૨-૨૮૨૨૫૨

૭૫૬૭૦૨૩૪૯૯

સુરેન્દ્રનગર

શ્રી એસ. કે. પાદશાહ
શ્રીમતી એ. એ. કુંટે

શ્રી જે. આઈ. દેસાઈ
શ્રી એચ. કે. ધોકિયા
શ્રી ડી. એસ. પટેલ

શ્રી પી. એન. પોપટ

શ્રી એમ. એન. બાદી
શ્રી બી. એફ. પટેલ
શ્રી પી. પી. રાઠોડ

શ્રી ટી. એચ. શર્મા

શ્રી વી. સી. તિરથાણી
શ્રી બી. કે. પાઘડાળ

શ્રી કે. એચ. ગામીત
શ્રી જે. વી. ગોવાણી

શ્રી આર. એન. પ્રજાપતિ
શ્રી જી. પી. વણઝારા
શ્રી આર. વી. સુવા

શ્રી એન. એસ. ચૌધરી

શ્રી એન. એમ. ગાવિત

શ્રી આર. એમ. સંગાડા
શ્રી જે. બી. રબારી

શ્રી ડી. એ. વસાવા
શ્રી જે. બી. રબારી
વિભાગીય તિજોરી કચેરી, અમદાવાદ

શ્રી એસ. એસ. ગવાંડે
પગાર અને હિસાબી અધિકારી, ગાંધીનગર

૦૨૭૮૨-૫૧૪૬૨૫
૦૨૮૪૯-૨૫૧૪૩૦
૦૨૭૪૨-૨૫૨૪૨૪
૦૨૮૮૨-૫૫૪૩૧૦
૦૨૭૭૪-૨૪૬૩૩૮
૦૨૮૫૨-૬૩૦૨૧૩
૦૨૮૩૨-૨૩૧૨૦૨
૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૫
૦૨૭૬૬-૨૩૦૨૩૮
૦૨૬૮૨-૫૫૦૧૩૪
૦૨૮૭૬-૨૨૦૬૨૧
૦૨૮૨૨-૨૪૦૫૯૦
૦૨૬૩૨-૨૫૦૫૧૧
૦૨૮૩૩-૨૩૪૭૮૭
૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૦૬
૦૨૭૭૨-૨૪૦૭૧૫
૦૨૭૯૨-૨૨૨૨૬૮
૦૨૬૩૯-૨૩૨૩૦૧
૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૫
૦૨૬૩૭-૨૫૬૭૭૮
૨૫૫૦૬૬૨૫
૨૨૬૮૦૧૨૪
૫૩૯૫૯

૭૫૬૭૦૨૨૯૩૮
૭૫૬૭૮૯૮૦૪૪
૭૫૬૭૦૨૩૩૩૭
૭૫૬૭૦૨૩૦૭૫
૭૫૬૭૮૯૮૦૫૮
૭૫૬૭૦૨૩૦૭૬
૭૫૬૭૦૨૩૦૮૧
૭૫૬૭૦૨૨૮૧૦
૭૫૬૭૦૨૩૪૩૮
૭૫૬૭૮૯૮૦૫૦
૭૫૬૭૮૯૮૦૪૮
૭૫૬૭૮૯૮૦૬૩
૭૫૬૭૦૨૩૬૬૬
૭૫૬૭૮૯૮૦૬૨
૭૫૬૭૦૨૨૯૪૮
૭૫૬૭૦૨૩૦૭૪
૭૫૬૭૦૨૨૭૫૮
૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫
૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪
૭૫૬૭૦૨૩૨૭૮
૭૫૬૭૦૨૨૭૨૧
૭૫૬૭૮૯૮૦૫૯
૭૫૬૭૦૮૪૦૫૯
૯૯૦૯૦૧૪૩૦૬
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ભાવનગર
બોટાદ

પાલનપુર

જામનગર
અરવલ્લી
જુનાગઢ

ભુજ-કચ્છ
આણંદ
પાટણ

નડિયાદ

ગીરસોમનાથ
મોરબી

વલસાડ

દેવભૂમિ દ્વારકા
દાહોદ

હિંમતનગર
અમરેલી

છોટા ઉદેપુર

ડાંગ-આહવા
નવસારી

અમદાવાદ

મહિસાગર

અમદાવાદ
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

અધિકારીનું નામ અને હોદ્દો

કચેરી

મોબાઈલ

જિલ્લામથક

શ્રી એ. એ. કડિયાવાલા
પગાર અને હિસાબી અધિકારી, અમદાવાદ

૨૫૫૦૦૬૨૬

૭૫૬૭૦૮૭૧૫૨

અમદાવાદ

સુશ્રી હેતલબેન ત્રિવેદી
પેન્શન ચૂકવણા અધિકારી, ગાંધીનગર

૫૫૬૫૦

૯૯૧૩૪૩૭૭૫૯

ગાંધીનગર

૨૫૫૦૧૦૨૧

૯૮૨૫૮૩૯૦૨૯

અમદાવાદ

૦૨૬૧૨-૬૬૨૨૧૭

૯૪૨૯૧૦૭૦૭૭

સુરત

૦૨૬૫૨-૪૨૨૩૦૦

૮૪૬૦૩૦૩૩૦૪

વડોદરા

૦૨૮૧૨-૪૫૪૫૩૧

૯૯૦૯૦૨૭૦૨૦

રાજકોટ

શ્રી પી. એ. અંતાણી
પેન્શન ચૂકવણા અધિકારી, અમદાવાદ
શ્રી એસ. એસ. પટેલ
પેન્શન ચૂકવણા અધિકારી, સુરત

શ્રી ડી. ડી. લુહાર
પેન્શન ચૂકવણા અધિકારી, વડોદરા

શ્રી વી. સી. ગઢવી
પેન્શન ચૂકવણા અધિકારી, રાજકોટ

રેકર્ડ

શાખા

રા.પ.

બિરાપ ૧
બિરાપ ૨
બિરાપ ૩

કોર્ટ સીનિયોરીટી
બીલ બજેટ
બીલ બજેટ

તિજોરી નિયંત્રણ શાખા
તિજોરી નિયંત્રણ શાખા
તિજોરી નિયંત્રણ શાખા
ઈ.ડી.પી. સેલ

જુથ વીમા / એચ.ડી.એફ.સી.
તાલીમ શાખા

એસ.વી.ઓ. (રાજ્ય)

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
અધિકારીનું નામ

શ્રી યુ. ડી. વાઘેલા

૫૬૫૫૦

શ્રી વી. એ. ચાવડા

૫૪૯૮૩

શ્રી વાય. વી. ચૌહાણ
કુ. કે. જે. પટેલ

શ્રી સી. કે. પ્રજાપતિ

શ્રી એમ. કે. પરમાર

શ્રી પી. આર. ઠાકોર
શ્રી આર. ડી. વોરા

શ્રી એન. ઈ. મેકવાન
શ્રી એમ. એસ. જોષી
શ્રી પી. ડી. સહિતા

શ્રી એસ. બી. પરમાર
કુ. શિવાની ઠક્કર

શ્રી એમ. જે. ખોખર
શ્રી જે. જી. રેહવર
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ફોન નં.

૫૬૫૫૬
૫૬૫૭૮
૫૬૫૫૪
૫૬૩૫૧
૫૪૫૧૨
૫૪૫૧૨
૫૪૯૯૪
૫૫૮૬૪
૫૪૯૯૪
૫૬૩૪૨
૫૪૯૯૨
૫૬૩૫૫
૫૪૯૯૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરી

નાણાં વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧૮, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. એસ. ઠાકરે
નિયામક
શ્રી એચ. સી. ત્રિવેદી
નાયબ નિયામક

શ્રી એસ. ઝેડ. કુરેશી
નાયબ નિયામક
શ્રી એ. એ. કડીયાવાલા
નાયબ નિયામક

પી.આર-૧

શાખા

પી.આર-૨

પી.આર-૩, તકેદારી
પી.આર-૪
પી.આર-૫

પી.આર-૬, ૮
પી.આર-૭

એચ.બી.એ-એમ.સી.એ-જીપીએફ
એનપીએસ
શાસન-૨

જીપીએફ કંટ્રોલ
પી.એ-૨

એલ.એમ

શાસન-૧
પી.એ-૧

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૨૧૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૭૧૪૭૭૨૨ ડી-૨૦૩, દિવ્ય સંસ્કાર સિટી, પ્રમુખ
બ્લીસની સામે, ખ-૦, ઉવારસદ,
ગાંધીનગર
dir-ppf@gujarat.gov.in

૫૪૯૯૭

૯૮૦૯૯૮૦૦૦૩

dydir-fund-ppf@gujarat.gov.in

૫૬૫૧૭

૯૮૯૮૮૯૮૧૦૫

dydir-adm-ppf@gujarat.gov.in

૫૬૫૩૯

૭૯૯૦૮૨૭૪૦૭

jtdir-ppf@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

હિસાબી અધિકારીનું નામ

શ્રી બી. જે. પંડ્યા

શ્રી આર. એમ. રાવલ

કુ. એસ. એમ. દલસાણીયા
શ્રી વાય. જે. ગાંધી

શ્રી આર. એમ. પટેલ

૪૦/૨૩૬, પ્રગતિનગર, નારણપુરા,
અમદાવાદ

૨૭, બહારીસ્તા સોસાયટી, રોટલ
અકબર ટાવર પાછળ, સરખેજ રોડ,
અમદાવાદ
૭-શુકનશ્રી સોસાયટી, એસ્સાર પેટ્રોલ
પંપ પાસે, સરખેજ-જુહાપુરા રોડ,
વેજલપુર, અમદાવાદ
ફોન નં.
૫૬૫૮૧
૫૬૫૧૦
૫૬૫૧૧
૫૬૫૨૭
૫૩૨૦૮

શ્રી એચ. બી. ભટ્ટ

૫૬૫૫૫

શ્રીમતી યુ. જે. હિંડૉચા

શ્રીમતી એસ. એમ. ચાવડા
શ્રી પી. પી. કટારમલ
શ્રી વી. એસ. ચરકટા

૫૬૫૪૩
૫૩૨૧૧
૫૬૫૧૬
૫૩૨૦૯

શ્રી એ. એમ. પરમાર

૫૬૫૬૪

શ્રી એલ. એમ. પટેલ

૫૬૫૩૬

શ્રી એમ. એસ. પરમાર

શ્રીમતી એસ. ડી. ઉપાધ્યાય
શ્રીમતી એસ. જે. શેઠવાલા
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૫૬૫૩૭
૫૬૫૩૨
૫૬૫૦૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નાણાં વિભાગ

વિમા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૧૭/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. કે. મહેતા
વીમા નિયામક (ઈ.ચા.)
શ્રી જે. એચ. ગોંડલીયા
નાયબ વીમા નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૬૦૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૪૦૧ ફ્લેટ નં. બી/૫૦૨, પુનમ રેસીડેન્સી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
dir-ins@gujarat.gov.in

૫૪૬૧૮

૯૪૨૭૫૭૨૨૮૩

dydir-ins@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. ૩૮૦/૧, સેક્ટર-૮/બી,
ગાંધીનગર

શ્રી બી. આઇ. મહેતા
સહાયક વીમા નિયામક

૫૬૩૪૬

શ્રી કે. પી. શાહ
સહાયક વીમા નિયામક

૫૬૩૫૩

૯૮૭૯૬૧૫૯૬૫

૫૬૩૪૪

૯૪૨૨૭૪૧૮૨૧૪ પ્લોટ નં. ૩૨૯/૨, સેક્ટર-૩/બી,
ગાંધીનગર
૯૯૭૯૨૩૨૪૩૩ બી-૭, મહાવીરનગર, શ્યામલ-૫
સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

૯૮૨૪૨૫૯૪૮૩

asstdir2-ins@gujarat.gov.in

શ્રી કે. એચ. રાણા
વહીવટી અધિકારી
શ્રી આર. આર. શાહ
સહાયક વીમા નિયામક (ઈ.ચા.)

૫૨/૬૧૮, અાસોપાલવ એપાર્ટમેન્ટ,
મંગલમૂર્તિ સામે, નારણપુરા,
અમદાવાદ-૬૩
પ્લોટ નં. ૫૩૬/૨, મહાવીરનગર
સોસાયટી, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

adminoff-ins@gujarat.gov.in

૫૬૩૫૦

નિરીક્ષક, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૭/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી આર. ટી. શાહ
નિરીક્ષક
શ્રીમતી જે. ડી. મકવાણા
નિરીક્ષકશ્રીના રહસ્ય સચિવ
શ્રી કે. એન. પટેલ
સંયુક્ત નિરીક્ષક (વહીવટ)
શ્રી જે. જે. સેલત
સંયુક્ત નિરીક્ષક (ઓડિટ)

શ્રી સમીર એ. ગામોટ
નાયબ નિરીક્ષક (અહેવાલ)
શ્રીમતી જે. એન. નંદાણી
નાયબ નિરીક્ષક (વહીવટ)
શ્રી પી. કે. જોષી
સહાયક નિરીક્ષક (એચ.ક્યુ.)

૫૪૬૨૦

૬૩૫૭૧૪૭૭૦૧

exam-dat@gujarat.gov.in

૫૩૯૦૮

૯૪૨૭૮૦૧૬૭૦

exam-dat@gujarat.gov.in

૫૪૬૬૪

૯૯૦૯૯૨૬૯૩૧

Jtexam-lfa-gnr@gujarat.gov.in

૫૭૪૫૦

૯૯૭૮૪૪૧૦૪૭

Jtexam1-lfa-gnr@gujarat.gov.in

૫૭૪૪૯

૯૮૯૮૩૭૩૪૬૬

dyexam-lfa-gnr@gujarat.gov.in

૫૩૯૦૭

૯૯૭૯૦૯૮૯૪૫

dyexam-fin@gujarat.gov.in

૫૭૪૫૨

૯૪૨૬૫૮૦૫૯૭

asst-exam-dat@gujarat.gov.in
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બ્લૉક નં. ૬૭૮/૧, ‘ઘ’ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૬૪/૨, “ચ” ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

૪૦, નિજરીકુંજ સોસાયટી, રાણીપ,
અમદાવાદ

સી-૪૦૨, શરણમ-૩, હેતવી ટાવર
પાછળ, હસુભાઈ પાર્ક નજીક, જોધપુર,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
સી-૯૦૩, માલાબાર કાઉન્ટી, નિરમા
કૉલેજની પાછળ, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૪૯૧/૨, સેક્ટર-૨-સી,
ગાંધીનગર
આદર્શ મહેલ સોસાયટી, મહાકાળી
મંદીર પાસે, હિંમતનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વી. એલ. રાજપુત
સહાયક નિરીક્ષક (એસ.વી.ઓ.)

શ્રી જી. એસ. રાબડીયા
મદદનીશ સહાયક નિરીક્ષક (યુનિવર્સિટી)
શ્રી ડી. એસ. પટેલ
મદદનીશ સહાયક નિરીક્ષક (બીલ બજેટ)

નાણાં વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૪૫૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૨૦૪૬૭૬ ૪૦, નિર્માણ બંગ્લોઝ, સાયોના સિટીની
પાછળ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

auditofficer-fin@gujarat.gov.in

૫૭૪૪૬

૯૮૭૯૧૬૮૦૭૫

asst-exam-dat@gujarat.gov.in

૫૭૪૪૭

૯૪૨૬૩૪૦૧૪૬

asstexam-fin@gujarat. gov.in

બ્લૉક નં. ૧૮/૧, સેક્ટર-૨૨,
“ઘ” ટાઈપ, ગાંધીનગર
૧/૧૦૮, વિશ્વામિત્રી, ગોતા,
અમદાવાદ

ગુજરાત વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ ટ્રિબ્યુનલ

બીજો માળ, ડી-બ્લૉક, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી એ. પી. ભોજક
અધ્યક્ષ

૨૫૫૦૧૯૨૫

૯૮૨૫૨૪૫૦૬૦

શ્રી અનિલ એચ. ઠક્કર
સભ્ય

૨૫૫૦૧૯૧૫

૯૮૨૫૯૦૯૩૪૮

શ્રી એમ. એ. મોદી
રજિસ્ટ્રાર

૨૫૫૦૧૯૯૩

૮૨૦૦૨૯૫૯૦૪

reg-vattri-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિ.

૧૦૭, આનંદ વિહાર બંગલો,
આઇ.ઓ.સી. ત્રાગડ રોડ, ત્રાગડ,
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
૩૦, સંભવાનાથ ટેનામેન્ટ, સન એન્ડ
સ્ટેપ ક્લબ ચાર રસ્તા પાસે, થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
એ/૨, મનાલી પાર્ક સોસાયટી, મોના
પાર્ક બસ સ્ટોપ પાસે રેલ્વે લાઇન
સાઇડ, વેજલપુર રોડ, અમદાવાદ

એચ. કે. હાઉસ, ૬ઠ્ઠો માળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯

શ્રી ઘનશ્યામ એસ. પાઠક
મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી
શ્રી સંદીપ કે. શાહ
કંપની સચિવ

૨૬૫૮૬૬૩૬

૯૮૨૫૩૦૬૮૮

૨૬૫૭૯૭૩૧

૯૮૨૪૯૦૦૭૦૧

જી-૧૮, શિવધારા એપાર્ટમેન્ટ,
થલતેજ રોડ, અમદાવાદ
સી-૭૦૧, સહજ સોલેરિયમ,
જે.બી શાહ કૉલેજની પાછળ,
અમદાવાદ

ગુજરાત સ્ટેટ ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિ.

વિંગ-બી, ત્રીજો માળ, ખનિજ ભવન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

શ્રી પંકજ જોષી, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

૫૦૬૧૧
૫૦૬૦૫(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧

શ્રી અનિલ માળુ
કંપની સચિવ

૨૭૯૧૨૫૨૮

૭૫૭૪૮૨૨૫૨૬

secfd@gujarat.gov.in
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૧૦૦૩, ઈ-૨, સમર્પણ, ગવર્મેન્ટ ફ્લેટ,
ગુલબાઈ ટેકરા પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ
એ-૪૦૩, શાલિન ઓટિયમ, કૉર્પોરેટ
રોડ, પ્રહલાદનગર રોડ, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૮/૩, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. કે. રાકેશ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ
શ્રી એમ. એચ. ચાવડા
અધિક મુખ્ય સચિવના અંગત સચિવ
શ્રી જયદીપ બી. દ્વિવેદી
સંયુક્ત સચિવ (મહેકમ/પંચાયત)
શ્રી એમ. એલ. ભગોરા
નાયબ સચિવ (બજેટ/સંકલન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૧૦૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૩૨૮ એ.-૨, સત્યત્રિવેણી એપાર્ટમેન્ટ,
કર્ણાવતી ક્લબની સામે,
શેલ્બી હોસ્પિટલ પાછળ,
secprh@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૫૧૧૦૩
૯૨૨૮૩૧૧૯૧૬ પ્લોટ નં. ૧૩૦૧/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
pa2secprh@gujarat.gov.in

૫૧૫૦૫

૯૯૭૮૪૦૮૨૪૨

housing-prh@gujarat.gov.in

૫૧૧૦૯

૮૪૬૯૩૧૮૩૬૦

ds-bud-prh@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. બી. મારડિયા
નાયબ સચિવ (તપાસ)

૫૧૧૦૭

શ્રી આર. એસ. ખરાડી
નાયબ સચિવ (સેવા)ના અંગત મદદનીશ

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૬

ds-inq-prh@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. ૧૨૬૪/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૧૫/૧, સેક્ટર-૩એ-ન્યુ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૬૫/એ/૨, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર

શ્રી એ. વી. વાળા
નાયબ સચિવ (સેવા)

૫૧૧૧૧
૫૧૧૧૧

૯૪૨૭૦૦૫૦૦૭

૧૫૩/૩, ‘ચ’ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

શ્રી ડી. જી. ચૌધરી
નાયબ સચિવ (ગૃહ નિર્માણ)

૫૧૧૧૮

૯૯૭૮૪૦૪૭૯૮

૧૮૪/૨, ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

શ્રી એમ. ડી. પરમાર
ઉપસચિવ (ગ્રામ વિકાસ)

૫૧૧૫૦

શ્રી હરિષ કે. પ્રજાપતિ
નાયબ સચિવ (ગ્રામ વિકાસ)

શ્રી કમલેશ જે. મહેતા
ઉપસચિવ (બજેટ/સંકલન)
શ્રી એમ. જી. બંધિયા
ઉપસચિવ (પંચાયત)

૯૯૭૮૪૦૮૮૧૪

ds-ser-pan@gujarat.gov.in

housing-prh@gujarat.gov.in

૫૧૧૦૫

૯૭૨૭૦૭૫૬૬૦

as-rd-prh@gujarat.gov.in

૯૦૯૯૦૪૫૩૧૧

us-rural@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૧

૯૯૦૪૮૫૨૨૩૭

us-coordi-prh@gujarat.gov.in
us-bud-prh@gujarat.gov.in

૫૨૦૬૯

૭૮૦૨૦૬૩૨૩૦

us-prh@gujarat.gov.in
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બ્લૉક નં. ૧૫૮/૩, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

સી-૩૦૩, સંકલ્પ સેરીનીટી,
સિંધુભવન પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ
એ.-૩૧, સુરધારા સોસાયટી,
રખીયાલ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૪/૧, સેક્ટર-૩-એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૪૭/૨, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

હ

શાખા

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી જે. પી. પટેલ

૫૧૧૨૮

so-h-panchayat@gujarat.gov.in

મ

શ્રી સંજય જી. દેસાઈ

ખ-૨

શ્રી પી. એન. મહેતા

ડ

શ્રી બી. એલ. શાહ

ચ

શ્રી જે. જી. રાઠોડ

છ

કુ. એમ. એન. દંતાણી

લ

કુ. ગાયત્રીબેન વી. દરબાર

ક

શ્રી હિમાંશુ યુ. ગોહિલ

ત

શ્રી ડી. બી. ધંધુકીયા

પી

શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ

ગ

શ્રી જે. ડી. ડામોર

ન

શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ

ઝ

શ્રી જનક એમ. ભાલોડિયા

જ

સુશ્રી મધુબેન ઝીલુસીંઘ બારડ

ખ

શ્રી આશુતોષ એલ. દેવડા

ખ-૧

શ્રી પ્રફુલ્લ કાશીરામભાઈ ચૌધરી

બજેટ

શ્રી દિવ્યાંગ એમ. ખરાડી

બ-સેલ

શ્રી દિવ્યાંગ એમ. ખરાડી (ઈ.ચા.)

આઇ.ટી.
રોકડ
રજિસ્ટ્રી
સ્ટોર

ફોન નં./ઇ-મેઇલ

૫૧૧૩૩

so-m-panchayat@gujarat.gov.in

૫૪૫૫૧

so-kh2-prh@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૬

so-d-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૪

so-ch-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૫

so-chh-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૬

so-l-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૦

so-k-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૧

so-t-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૫

so-p-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૭

so-g-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૪

so-n-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૮

so-z-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૯

so-j-panchayat@gujarat.gov.in

૫૧૧૩૭

so-kh-panchayat@gujarat.gov.in
૫૧૧૫૭
so-kh1-prh@gujarat.gov.in

૫૧૧૨૩

કુ. હંસાબેન એ. રામાનુજ

so-b-panchayat@gujarat.gov.in

-

૫૧૧૦૦

so-it-prh@gujarat.gov.in

-

૫૧૧૪૦

cashincharge-prh@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. ડી. પટણી
શ્રી એમ. એસ. પટેલ

૫૧૧૪૧
૫૧૧૨૮
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

વિકાસ કમિશનરશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૬/ર, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. જે. ઠકકર, IAS
વિકાસ કમિશનર
અધિક વિકાસ કમિશનર
કુ. શીતલબેન ગોસ્વામી
નાયબ વિકાસ કમિશનર
શ્રી એન. જે. ગોહેલ
મુખ્ય હિસાબી અધિકારી

શ્રી શૈલેષભાઇ એ. પટેલ
નાયબ નિયામક (આયોજન)
શ્રી આઇ. એસ. પ્રજાપતિ
મદદનીશ વિકાસ કમિશનર (કાર્યક્રમ)
સુશ્રી સેજલબેન મોઢ
મદદનીશ વિકાસ કમિશનર (સામાન્ય)
કુ. વિરલ દેસાઇ
મદદનીશ વિકાસ કમિશનર (સામાન્ય)
શ્રી ચિંતન પંડયા
હિસાબી અધિકારી
કુ. જાહન્વીબેન પટેલ
ચીટનીશ (મહેકમ)
શ્રી વી. એચ. પરમાર
ચીટનીશ (કાર્યક્રમ)
શ્રી જય ગોસ્વામી
ચીટનીશ (સામાન્ય) તાલીમ (ચાર્જ)
આચાર્યશ્રી પં. રા. તા. કેન્દ્ર
શ્રી બિરેન પટેલ
ચીટનીશ (પંચાયત/ કાયદા)
સંકલન શાખા (ઈ.ચા)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૦૬૮
૪૩૯૦૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૪ ૩૮૯, સેક્ટર-૧/સી, ગાંધીનગર

૫૪૦૫૮

-

૫૪૦૬૦

૯૭૩૭૭૭૦૨૯૩

૫૪૦૬૭

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

૫૪૦૭૩

૯૮૨૪૦૧૧૬૩૨
૯૮૨૪૫૧૩૫૬૫

એ-૨૦૩, સંસ્કાર્ય ટાવર, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
૨૫૭/૪, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
બી-૪, કમલ એપાર્ટમેન્ટ, વિભાગ-૨,
અર્જુન એવન્યુની સામે, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

૧૪, અનિદેર્શ બંગ્લોઝ, સરગાસણ ચાર
રસ્તા, ખ-૦ પાસે, ગાંધીનગર

૫૪૦૭૪

૯૯૨૪૨૬૮૨૯૦

૫૪૦૭૫

૯૮૨૫૦૦૮૫૬૫

૫૪૦૬૨

૮૫૧૧૧૬૬૯૯૧
૯૧૦૬૩૮૬૦૬૯

૨, સેતુ એપાર્ટમેન્ટ, ગુરુકુલ રોડ,
મેમનગર, અમદાવાદ

-

૮૧૪૦૪૬૦૬૮૬

-

૮૮૬૬૦૮૭૦૮૬

એ-૨૦૨, શ્યામશ્રુષ્ટી કો.આ.હા.સો.લી,
કુડાસણ રોડ, કુડાસણ , ગાંધીનગર

૫૪૦૬૧

૭૯૮૪૧૬૭૩૫૨
૮૪૦૧૯૨૦૭૨૫

૫૪૦૭૦

૯૪૨૬૭૬૮૧૫૮
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એમ-૯/૧૦૨, ગીંતાજલી એપાર્ટમેન્ટ,
સુંદરવન, સોલા રોડ, નારણપુરા,
અમદાવાદ
પાર્થ બંગ્લોઝ, કર્ણાવતી ક્લબની સામે,
અમદાવાદ

બી-૧/૧૧, ભાગ્યલક્ષ્મી બંગ્લોઝ,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

જી-૫૦૪, સ્વાગત એફોર્ડ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર

૬, પ્રસ્થાન બંગ્લોઝ,
આર. સી. ટેક્નિકલ કૉલેજ રોડ,
ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી રવિરાજસિંહ વાઘેલા
હિસાબી અધિકારી
શ્રીમતી એલ. બી. ચૌધરી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી પી. એસ. ચાકો
પી.એસ.ટુ. વિકાસ કમિશનર
શ્રી બી. એન. મોદી
પી. એસ. ટુ અધિક વિકાસ કમિશનર
શ્રી આર. બી. પટેલ
પી. એસ. ટુ અધિક વિકાસ કમિશનર
શ્રી રાહુલ ભારદ્રાજ
પી. એ. ટુ અધિક વિકાસ કમિશનર

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૦૬૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૧૦૧૮/૧,
સેક્ટર-૪/એ,
૭૬૦૦૪૪૧૫૩૯

-

૯૮૨૫૧૪૫૮૧૬

૫૪૦૬૮

૨૩૨૧૦૮૪૧

૫૪૦૬૫

૯૪૨૬૩૩૨૪૮૧

૫૪૦૫૯

૯૫૮૬૦૮૦૬૮૧

૫૪૦૬૮

૮૧૪૦૬૦૦૧૮૪

કમિશનર ગ્રામ વિકાસની કચેરી

ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૬૮/૧, ‘ચ’ ટાઈપ
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૯૬, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૫, ઉર્જાનગર-૧,
સિટી પલ્સ સીનેમા પાસે,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૪૩/એ-૧, સેક્ટર-૬/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૫૦/૨
સેક્ટર-૨/એ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૧૬/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી વિજય નેહરા, IAS
કમિશનર-વ-સચિવશ્રી, ગ્રામ વિકાસ

શ્રી દેવ ચૌધરી, IAS
સ્પેશિયલ કમિશનર(એસબીએમજી)
અધિક કમિશનર (મનરેગા/આઇ.ટી) (ઈ.ચા.)
શ્રી એન. એસ. યાદવ, IFS
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી, વોટરશેડ

કુ. ભાર્ગવી દવે, IAS
અધિક કમિશનર (સેગી/તકેદારી/વૃંદાવન
ગામ/ મિશન અંત્યોદય/ રૂર્બન મિશન/
ઈઝ ઑફ લીવીંગ)
શ્રી ડી. ડી. કાપડીયા, IAS
અધિક કમિશનર
(પીએમએવાય/હિસાબ/વહીવટ/મહેકમ/
સંકલન)
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
(જી.એલ.પી.સી) (ઈ.ચા.)

૩પ૭૯૬
૫૩૪૬૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૦

secrd@gujarat.gov.in
commi-rd@gujarat.gov.in
ર૩ર-૪પ૩૩૭
dp-ric@gujarat.gov.in
addcomm3-crd@gujarat.gov.in

પ૩૪૭૭

૯૯૭૮૪ ૦૬૧૬૧

ceo@gswma.in

પ૬૭પપ

૯૯૭૮૪૦૭પર૧

magujarat@gmail.com

૫૩૪૫૨

૯૯૭૮૪૦૮૮૦૨

મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનું
નિવાસસ્થાન, મીઠાખળી ચાર રસ્તા,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ
પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. પ૬૪ / ર, સેક્ટર-૧-બી,
ગાયત્રી મંદિર પાસે,
ગાંધીનગર
૪૧, ચંદ્રોદય સોસાયટી,
સરદાર પટેલ, સ્ટેડિયમ,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ
“શાંતિ નિકેતન”, પ્લોટ નં. ૮૧૭/૨,
સેક્ટર-૬/સી,
ગાંધીનગર

addcomm1-crd@gujarat.gov.in
md@glpc.co.in

225

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. એન. ચાવડા
નાયબ કમિશનર (વહીવટ / સંકલન અને
તકેદારી) (ઈ.ચા.)
ર્ડા. એચ. એસ. પારેખ
સંયુકત નિયામક (મોનીટરિંગ),
નિયામક (SAU-મનરેગા) (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એમ. પંડ્યા
સંયુકત મેનેજિંગ ડિરેકટર (જીએલપીસી)
શ્રી સમીર મહેતા
હિસાબી અધિકારી
(હિસાબ/પીએમએવાય)

શ્રીમતી ગોપી ડી. વાડોદરીયા
હિસાબી અધિકારી
મનરેગા/ મેનેજર (નાણાં)
જીએસઆરડીસી/વોટરશેડ (ઈ.ચા.)
કુ. મેઘના કે. પરીખ
મદદનીશ કમિશનર (પીએમએવાય)
શ્રી યુ. એસ. શુકલ
મદદનીશ કમિશનર
(મનરેગા/સેગી/રૂર્બન મિશન/મિશન
અંત્યોદય/વૃંદાવન ગામ)
શ્રી વી. બી. પટેલ
મદદનીશ કમિશનર (મહેકમ)

કુ. ધારા એચ. ભાલારા
મદદનીશ કમિશનર (વહીવટ/સંકલન/
આમ આદમી બીમા યોજના /આઈ.ટી./
SBM-G)

શ્રી કમલેશ ઓ. પટેલ
મદદનીશ નિયામક (આઈટી)

કુ. ભૂમિકા પી. રાઓલ
ચીટનીશ (મનરેગા/ આઈ.ટી.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૪૬૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૪૧૯૩૩ ૧૬૯, સૂર્યનારાયણ સોસાયટી,
સેક્ટર–ર૫, ગાંધીનગર

drmanojpatadoya@gujarat.gov.in

પ૩૪૬૪

૯૪ર૮૧૮૮૭૯પ

crdmoni@gmail.com

૪૮પર૪

૯૪૨૬૫૮૭૮૯૧

jtmd@glpc.co.in

પ૬૭પ૦

૯૦૯૯૦૫૭૦૯૭

samir@gujarat.gov.in

પ૩૪૯ર

૯૪૨૭૨૨૪૦૪૪

ao1nrega@gmail.com

પ૩૪૬૬

૯૮૯૮૪૧૮૬૩૩

addcommissionerpmay@gmail.com

પ૩૪૬૮

૭૫૭૩૯૧૧૬૬૬

૫૩૪૬૫

૯૭૧૨૮૮૦૦૦૭

crdesta@gmail.com

૮૨૦૦૨૯૨૮૨૭

-

crd.vahivat@gmail.com

૯૬૬૨૬૫૫૯૨૩

-

adit-crd-gnd@gujarat.gov.in

૭૫૭૩૯૨૦૪૬૪

૫૬૭૫૬

nregacrd@gmail.com
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એ-૩૦ર, માતંગી, પ્રમુખ લોટસ,
સરગાસણ ચાર રસ્તા, ગાંધીનગર
એ, ૩૦૪, મારૂતિ ટાવર, શીવરંજની,
સેટેલાઈટ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ -૧પ
જે-પ૦૧, ગણેશ હોમ્સ, ન્યુ રાણીપ,
અમદાવાદ -૩૮ર૪૮૦
સી-પ / ૧૧૭, ઈન્દ્રદજીત સોસાયટી,
સ્વસ્તિક સરીતા સોસાયટી સામે,
નિકોલ ગામ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮ર૩પ૦
પ્લોટ નં. ૧ર૭૦ / ૧,
સેક્ટર નં. ૭-ડી, ગાંધીનગર

એચ-ર૦પ, જાસ્મીન ગ્રીન્સ ૬,
વૈષ્ણો દેવી સર્કલ,
અમદાવાદ
૬૩, સપ્તઋષિ સોસાયટી, અક્ષર
બંગલો પાસે, રીલાયન્સ ચોકડી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
ડીએ-૨૦૨, ગવર્મેન્ટ ક્વાર્ટર,
પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ
મુ.પો. શેમોદ્રા, તા. વડગામ,
જિ. બનાસકાંઠા
પ્લોટ નં. ૪૮૩/૨, સેક્ટર-૬/એ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. કે. એલ. ચાવડા
ચીટનીશ (મિશન અંત્યોદય/વૃંદાવન ગ્રામ
યોજના)
શ્રી હર્ષિત જી. પટેલ
ચીટનીશ (પીએમએવાય)
કુ. કાદમ્બરી ત્રિવેદી
ચીટનીશ (મહેકમ/સેગી/રૂર્બન મિશન)

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૦૪૬૬૨૭૫૧૬ એચ-૧૦૨, ઓર્કાડ ગોધરેજ ગાર્ડન
સિટી, અમદાવાદ

૫૩૪૭૯

૭૬૯૮૫૯૨૮૨૬

૫૩૪૬૯

addcommissionerpmay@gmail.com

૮૪૬૯૪ ૯૦૯૭૨

૫૩૪૬૮

crdesta@gmail.com

શ્રી એચ. બી. મકવાણા
ચીટનીશ (વહીવટ/સંકલન/તકેદારી/

૫૩૪૬૯

શ્રીમતી આર. આર. વ્યાસ
ચીટનીશ (વોટરશેડ)
શ્રી વી. બી. વાઢુ
હિસાબી અધિકારી (હિસાબી)

-

૯૭૨૬૫૬૭૩૫૧

૫૬૭૫૦

૯૮૨૫૦૩૧૭૯૮

SBM-G)

શ્રીમતી વૈશાલીબેન બી. સંગાડા
સંશોધન અધિકારી (આંકડા)

૭૮૭૪૫ ૩૫૯૪૯

crdsbm@gmail.com
crd.vahivat@gmail.com

acctcrd16@gmail.com

૮૨૩૮૯૭૬૭૧૧

૫૩૪૬૪

૩૦, અંબે એવન્યુ સોસાયટી, ડાકોર,
તા. ઠાસરા જિ. ખેડા
૪૬, આનંદનગર, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર
ડી/૩૦૩, સંપદ પ્રાઇમ, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
સ્વપ્ન વિલા સોસાયટી, પેથાપુર,
ગાંધીનગર

૨૭૦/૧, અભિમન્યુ એપાર્ટમેન્ટ,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૩૭/૨, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ

શ્રી નરેશ એચ. શાહ
અધ્યક્ષ

બ્લૉક નંબર-૨/૫, કર્મયોગીભવન, ગાંધીનગર

શ્રી નિતીનભાઇ સી. પટેલ
સભ્ય
શ્રીમતી રાજીકાબેન કચેરીયા
સભ્ય

૫૮૫૩૨

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૪

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

૫૮૫૩૫

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૪

૫૮૫૩૭

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૪

શ્રી પ્રશાંત વી. વાળા
સભ્ય

૫૮૫૩૧

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૩

શ્રી ભરત સી. પરમાર
સચિવ

૫૮૫૨૯

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૫

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in
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એ /૨૭, જયકિષ્ના સોસાયટી,
રામવાડી બસ સ્ટેન્ડ નજીક, ઇસનપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૨૪૪૩
અજણા મઢરોડ, ખરોડ, વિજાપુર,
મહેસાણા-૩૮૨૮૮૦.
૨/૨/સી સેન્ટર પોઇન્ટ,
રેસીડેન્સીયલ પંચવટી સર્કલ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
એ-૧૨, તુલસી કોમ્પ્લેક્ષ,
પરિમલ સ્કૂલ રવિ ટાવરની પાસે,
કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
૧૫૬, શ્યામ બંગ્લોઝ-૧,
આઇ.ઓ.સી. રોડ ચાંદખેડા,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. જબુકાબહેન કોટડીયા
મદદનીશ સચિવ
ર્ડા. કલ્પનાબેન ચૌધરી
મદદનીશ સચિવ

મહેકમ શાખા

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૮૨૦૦૯૭૬૨૦૩ બી- સુવાસ ટેનામેન્ટ,
૨ સરસ્વતી સ્કૂલ સામે જીવનવાડી,
નિકોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

-

શ્રીમતી રેખાબેન સી. યાદવ
રહસ્ય સચિવ

શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૫૩૪

૯૯૭૯૧૮૨૯૮૬

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

૫૮૫૨૯

૮૨૦૦૨૫૯૪૬૬

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

ફોન નં.

નાયબ ચીટનીશ

૫૮૫૬૩

નાયબ ચીટનીશ

સંકલન શાખા

શ્રી ડી. આર. ગામીત
હાઉસિંગ કમિશનર (ઇ.ચા.)

૫૮૫૬૨

નાયબ ચીટનીશ

આર.બી.શાખા

શ્રી મુળુભાઇ બેરા
અધ્યક્ષ
શ્રી આર. એન. કુચારા
સચિવ

૬, શીવકુંજ સોસાયટી, ડી-માર્ટ
પાછળ, રાધાસ્વામી રોડ, રાણીપ,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦

અધિકારીઓના નામ

વહીવટી શાખા

હિસાબી શાખા

પ્લોટ નં. ૮૨૮/૨,
સેક્ટર–ર-સી, ગાંધીનગર

૫૮૫૬૧

નાયબ ચીટનીશ

૫૮૫૬૪

નાયબ ચીટનીશ

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ

-

ગૃહ નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર
૫૦૭૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૦૩૪

૫૦૭૨૨

૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬

૫૦૭૨૦

૯૯૭૪૧૬૬૦૬૭

રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા

બંગલા નં. ૪૪, ક-૧, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૬૮૫/૨, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર
૨૮૩/૧, જી ટાઈપ, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

c/o સરદાર પટેલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઈકોનોમીક્સ એન્ડ સોશિયલ રીસર્ચ (સ્પાઈસર)
કેમ્પસ, એ.ડી.ડી.સી. બિલ્ડિંગ, ઉદગમ સ્કૂલ સામે, થલતેજ રોડ, અમદાવાદ–૩૮૦૦૫૪

કુ. ભાર્ગવી દવે, IAS
વિશેષ નિયામક

૨૬૮૫૯૦૫૭
૨૬૮૫૯૦૩૭

૯૯૭૮૪૦૭૫૨૧

director.sirdguj@gmail.com
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૪૧, ચંદ્રોદય સોસાયટી, સરદાર પટેલ
સ્ટેડિયમ રોડ, પોસ્ટઃ નવજીવન,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ િનર્માણ અને ગ્રામ િવકાસ વિભાગ

ગુજરાત લાઇવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લિ.

બ્લૉક નંબર-૧૮/૩, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર–૧૧, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. ડી. કાપડિયા, IAS
મેનેજિંગ ડિરેકટર (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એમ. પંડ્યા
સંયુકત મેનેજિંગ ડિરેકટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૪૮૫૧૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૯૯૯૫૨૮૩૩ શાંતિ નિકેતન, બ્લૉક નં. ૮૧૭/૨,
સેક્ટર–૬-સી, ગાંધીનગર

md@glpc.co.in

૪૮૫૨૪

૯૦૯૯૯૫૭૫૨૨

jtmd@glpc.co.in

એ – ૩૦૪, મારૂતિ ટાવર,
શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ રોડ,
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫

રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ અને પંચાયતીરાજ ભવન
શ્રી આર. જે. જાડેજા
નિયામક

શ્રી જે. ડી. જોષી
નાયબ નિયામક
શ્રી આર. એમ. રાજા
આચાર્ય (ઈ.ચા.)

સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ, જુનાગઢ
૦૨૮૫-૨૬૩૨૭૪૧

-

-

directorsird123@gmail.com

શશીકુંજ કવાર્ટર, જુનાગઢ

૦૨૫૮-૨૬૩૧૮૦૦ ૯૯૭૪૧૬૬૦૬૭

શશીકુંજ ક્વાર્ટર, જુનાગઢ

૦૨૮૫-૨૬૩૨૭૪૧

-

principalprtc123@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૨/૮,૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૫૦૬

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કમલ દયાની, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ
શ્રી આઈ. એ. નાગોરી
અગ્ર સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશ
શ્રી પ્રકાશ મજમુદાર
નાયબ સચિવ (બંદરો/મહેકમ) (ઈ.ચા.)

sectrans@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૨

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૭

ds-trans-ptd@gujarat.gov.in

૫૪૭૪૦

૯૪૨૮૬૦૮૦૪૮

૫૧૪૮૫

૬૩૫૭૧૪૯૮૨૦

us-ports-ptd@gujarat.gov.in

૫૧૪૮૧

-

us-trans-ptd@gujarat.gov.in

૫૧૪૮૮

૯૮૨૫૬૨૫૮૨૮

amal_dass@outlook.com

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

ચ
(મહેકમ, બજેટ, સંકલન, રોકડ, રજિસ્ટ્રી શાખા)

ખ (વાહનવ્યવહાર)

૫૧૪૮૧

૫૦૫૩૧

ઉપસચિવ (વા.વ્ય.)
શ્રી અમલ દાસ
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર

ઘ (એસ.ટી નિગમ)

૯૦૯૯૩૨૩૮૮૬

૫૮૮૭૭

શ્રી ભરત ગાવિત
નાયબ સચિવશ્રી (વા.વ્ય.)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી એ. પી. મકવાણા
ઉપચિવ (મહેકમ/બંદરો)

ઘ-૧ (બંદરો)

૫૦૫૦૮

ds-ports-ptd@gujarat.gov.in
-

નાયબ સચિવશ્રી (બંદરો)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી રાજેન્દ્ર વી. ભટ્ટ
નાયબ સચિવ (વાહનવ્યવહાર)

શાખા

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૦ ક-૭, સેક્ટર- ૧૯, ગાંધીનગર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી આર. ઓ. રાઠવા

so-ch-ptd@gujarat.gov.in

શ્રી પ્રકાશ સોલંકી

so-gh1-ptd@gujarat.gov.in

શ્રી ભાવિન ચૌધરી

so-gh-ptd@gujarat.gov.in

શ્રી બ્રિજેશ મોદી

so-kh-ptd@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૬૩૨/૧, શાંતિવન
સોસાયટી, સેક્ટર-૩, ગાંધીનગર
૧૨, સુપથ બંગલો, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ
-

બ્લૉક નં. ૫/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૭૨/૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટરઃ૧૭, ગાંધીનગર
ગુરૂપ્રસાદ પ્લોટ નં. ૩૨૯/૨,
સેક્ટર-૪-બી, ગાંધીનગર
સી-૫૦૩, સ્વાગત બ્લોસમ
(૩ બીએચકે) આશ્કા હોસ્પિટલની
પાછળ, સરગાસણ, ગાંધીનગર
ફોન નં.
૫૧૪૮૯
૫૨૧૨૫
૫૧૪૯૦
૫૦૫૫૮
૫૦૫૬૨

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ, ગાંધીનગર

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ” રોડ, એરફોર્સ સ્ટેશનની સામે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી અવંતીકાસિંઘ ઔલખ, IAS
ઉપાધ્યક્ષ અને મુખ્ય કારોબારી અધિકારી
શ્રી એ. ડી. પટેલ
નાણાંકીય નિયંત્રક સહ મુખ્ય હિસાબી
અધિકારી
શ્રી પી. ડી. પલસાણા
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રી કેપ્ટન એ. બી. સોલંકી
ચીફ નોટિકલ ઓફિસર

શ્રી બી. બી. તલાવીયા
મુખ્ય ઇજનેર

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧ બી-૧/૧૦૪, સુફલામ ફ્લેટસ,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
vc-gmb@gujarat.gov.in

૩૪૬૯૮

૯૯૭૮૪૦૭૭૭૮

fc@gmbports.in

૩૪૬૯૮

૯૯૭૮૪૪૧૫૧૧

fc@gmbports.in

૩૪૭૧૬

૯૯૭૯૬૬૯૬૫૯

Ashwin.solanki@gmbports.in

૩૪૭૦૬

૯૯૨૫૧૫૩૦૦૨

ce-gmb@gujarat.gov.in

શ્રી કલ્પેશ વિઠ્ઠલાણી
જનરલ મેનેજર (પ્રોજેક્ટ)
મેજર આશિષ મિશ્રા
જનરલ મેનેજર (એચ.આર.)

૪૮૭૩૩

૯૦૯૯૯૫૦૫૬૬

k.vithani@gmbports.in

૩૪૭૦૬

૯૦૯૯૯૫૦૫૬૩

ds-gmb@gujarat.gov.in

શ્રી અતુલ શર્મા
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (પર્યાવરણ)

૩૫૭૩૩

શ્રી શરદ એસ.
જનરલ મેનેજર (બી.ડી.)
શ્રી જે. બી. ખરાડી
નાયબ સચિવ (મહેકમ) (ઈ.ચા.)

૩૫૪૯૬

૯૯૨૫૧૫૩૦૯૯

us-plan2@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૦૪૧૫૬૨

Sharad.dharan@gmbports.in

૩૪૭૦૬

૯૯૨૫૧૫૩૦૩૨

mdparmar1965@gmail.com

પ્લોટ નં. ૩૧૯, શ્રેયસ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, એસ.બી.આઈ. બેંકની
પાછળ, ઘ-૫, ગાંધીનગર
૩૧-શ્રીજી બાગ, શુભપાર્કની સામે,
વિભુસા રોડ, ઘુમા, અમદાવાદ
હેરીટેજસ્કાય અપાર્ટમેન્ટ,
બી-૯૦૧, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
ઈ-૪૦૧, વ્રજવિહાર એપાર્ટમેન્ટ,
વિભાગ-૬, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
ટી-૪૭, સરણમ-૭, રામદેવનગર,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

ડી-૧૪, ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ
ઓફિસર્સ ક્વાર્ટર, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર
૯૦૨, સુરીલ-૩, વર્ટીકલ વિસ્તાર,
જૈન દેરાસર, જોધપુર, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ
બી-૧૮૪, અશોકનગર, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ

૨૩, વંદે માતરમ ટાઉનશીપ, ગોતા,
અમદાવાદ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ

શ્રી એસ. જે. હૈદર, IAS
ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલક

મધ્યસ્થ કચેરી, રાણીપ, અમદાવાદ-૮૦

શ્રી આઈ. આર. વાળા
કાર્યપાલક સંચાલક (તકેદારી) (ઈ.ચા.)

૨૨૮૩૧૬૦૧
૨૨૮૦૩૦૬૫

૯૯૭૮૪ ૦૬૦૮૦

૨૨૮૩૧૬૦૨
૨૨૮૦૩૦૩૭

૬૩૫૯૯ ૧૯૦૦૪

mdgsrtc@yahoo.com

edv.gsrtc@yahoo.com
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કે-૧૦, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
બી-૪૪, આરોહી ટવીન
બંગલો-સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે,
બોપલ, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

શ્રી આઈ. આર. વાળા
જનરલ મેનેજર (ઓપ.) (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૨૮૧૨૪૧૬
૨૨૮૦૩૦૬૫

શ્રી આઈ. આર. વાળા
જનરલ મેનેજર (વહી.) (ઈ.ચા.)

૨૨૮૨૦૯૮૫
૨૨૮૦૩૦૬૫

શ્રી એ. ડી. પટેલ
મુ.હિ.અધિ.અને ના.સ. (ઈ.ચા.)

-

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. કે. પરમાર
મુખ્ય યાંત્રિક ઇજનેર
શ્રી એન. એસ. પટેલ
મુખ્ય પરિવહન અધિકારી

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૯૯ ૧૯૦૦૪ બી-૪૪, આરોહી ટવીન બંગલો,
સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે, બોપલ,
અમદાવાદ
gmogsrtc@yahoo.in
૬૩૫૯૯૧૯૦૦૪

gmaadm@yahoo.com

૯૯૭૮૪૦૭૭૭૧

caogsrtc@yahoo.co.in

૨૨૮૦૧૨૩૬

૬૩૫૯૯૧૯૦૦૭

cmegsrtc@yahoo.co.in

૨૯૭૦૧૩૦૬
૨૨૮૦૧૨૬૪

૬૩૫૯૯૧૯૦૦૫

ctcmgsrtc@yahoo.co.in

શ્રી એન. બી. સીસોદીયા
યંત્રાલય વ્યવસ્થાપક

૨૨૮૨૨૦૩૦
૨૨૮૨૨૦૩૦

શ્રી આર. ડી. ગડચર
ખરીદ નિયામક

૨૨૮૦૩૦૬૬
૨૨૮૦૧૩૩૪

શ્રી એસ. જી. હર્ષ
મુખ્ય મહેકમ અધિકારી

૨૨૮૦૧૩૩૨
૨૨૮૦૧૩૩૨

શ્રી પી. એમ. પટેલ
મુખ્ય બાંધકામ ઇજનેર

૨૨૮૩૧૬૦૪
૨૨૮૩૧૬૦૪

શ્રી કે. ડી. દેસાઈ
મુખ્ય કામદાર અધિકારી

-

૬૩૫૯૯૧૯૦૨૨

wm_gsrtc@yahoo.com

૬૩૫૯૯૧૯૦૧૦

copgsrtc@yahoo.co.in

૬૩૫૯૯૧૯૦૦૯

cpogsrtc123@gmail.com

૯૯૭૯૩૭૨૪૨૫

civilgsrtc@gmail.com

૬૩૫૯૯૧૯૦૧૩

clogsrtc@gmail.com

શ્રી આર. જે. નિર્મલ
નિગમના સચિવ

૨૨૮૦૩૦૩૮
૨૨૮૩૧૬૦૩

શ્રી એમ. ડી. શુક્લ
ઈ.ડી.પી. મેનેજર (ઈ.ચા.)

૨૨૮૦૧૨૭૧

૯૯૯૮૯૫૩૦૩૭

edpgsrtc@gmail.com

૬૩૫૯૯૧૯૦૨૧

edpgsrtc@gmail.com
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બી-૪૪, આરોહી ટવીન
બંગલો-સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે,
બોપલ, અમદાવાદ

બ્લોટ નં. ૩૧૯, શ્રેયસ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, એસ.બી.આઈ. બેન્કની
પાછળ, ઘ-૫, ગાંધીનગર
બી-૨૯, રાજશીલા કો.હા. સોસાયટી,
નવા રોડ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-૪૬
૨૦, પારનેરા હીલ્સ, મુ-પારનેરા,
તા, જિ.-વલસાડ

એ-૧૦૩, બીનોરી સોલીટેલ, આરોહી
બંગલોની બાજુમાં, સાઉથ બોપલ,
અમદાવાદ
યંત્રાલય વ્યવસ્થાપક ક્વાર્ટર્સ, મ.યં.,
નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ
બીજો માળ, હર્ષવર્ધન એપાર્ટમેન્ટ,
વાડી રંગમહોલ, વડોદરા
પ્લોટ નં. ૫૬, રાધેશ્યામ સોસાયટી,
જમાકાપોર, નવસારી
એ-૮૨, સ્વપ્નસૃષ્ટિ સોસાયટી,
નિરાંત ચોકડી પાસે, વસ્ત્રાલ,
અમદાવાદ

‘‘જનાર્દન વિલા’’ ૧૦૧
દેવસિદ્ધિ હોમ્સ, વસંતકુજ, પાલડી
અમદાવાદ-૭

સી-૩૪, સચીન ટાવર, શ્યામલ ચાર
રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૧૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. ડી. દેસાઈ
કાનુની સલાહકાર (ઈ.ચા.)

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૯૭૦૧૩૩૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૯૯૧૯૦૧૩ એ-૮૨, સ્વપ્નસૃષ્ટિ સોસાયટી,
નિરાંત ચોકડી પાસે,
lagsrtc@gmail.com
વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ

શ્રી એમ. કે. સૈયદ
મુખ્ય આંકડા અધિકારી (ઈ.ચા.)

૨૯૭૦૧૩૫૬

શ્રી એમ. ડી. શુક્લ
ભંડાર નિયામક
શ્રી પી. કે. ગઢવી
નાયબ મુખ્ય સુરક્ષા અધિકારી

-

૬૩૫૯૯૧૯૦૧૬

csogsrtc@gmail.com

૬૩૫૯૯૧૯૦૨૧

dy.cosnaroda@yahoo.in

-

૬૩૫૯૯૧૯૦૨૫

dycso@gsrtc.in

૫૦૧, આલિન એવન્યુ,
જે. પી.ચોક, ગુજરાત સમાચાર,
ખાનપુર, અમદાવાદ-૧

સી-૩૪, સચીન ટાવર, શ્યામલ ચાર
રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૧૫
એ-૧૯, પ્રેસ્ટીજ બંગલો,
હરીઓમનગર પાસે, ઘોડાસર,
અમદાવાદ-૫૦

વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૬/૨,૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી રાજેશ માંજુ, IAS
કમિશનર

૫૧૩૬૧

શ્રી જે. એન. વાઘેલા
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી

૫૧૩૬૬

શ્રી એમ. કે. પંડ્યા
હિસાબી અધિકારી

શ્રી એસ. સી. પંડ્યા
મોટર વાહન પ્રોસિક્યુટર

૯૯૧૩૫૦૮૬૦૬

commi-trans@gujarat.gov.in

૯૪૨૭૬૮૬૬૨૨

osd-trans@gujarat.gov.in

૫૧૩૬૮

૯૮૨૫૦૯૧૫૫૩

gad64143@gujarat.gov.in

૫૭૮૧૪

૯૮૨૫૭૦૯૭૭૮

sanjay0@rocketmail.com

શ્રી એસ. એમ. વાળંદ
રીસર્ચ ઓફિસર
શ્રી એ. એ. શાહ
મોટર વાહન નિરીક્ષક એડીટી (ઈ.ચા.)

૫૧૩૬૯

શ્રી સી. યુ. પાલવા
રહસ્ય સચિવ

૫૧૩૬૧

૯૪૨૭૬૦૭૮૮૧

ro-trans@gujarat.gov.in

૫૧૩૬૪

૯૯૭૯૬૬૦૧૭૯

adt-tran-gnp@gujarat.gov.in

૮૧૪૧૦૦૭૭૫૪

pa2commi-trans@gujarat.gov.in
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બંગલા નં. ૩૭, ખ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૧૬/૨, સેક્ટર-૬/બી
ગાંધીનગર
૪૪, અભિનંદન સોસાયટી,
કે.કે. નગરની સામે,
રન્નાપાર્ક, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ

બી-૨૦૩, દ્વારકેશ રેસીડેન્સી,
ક-રોડ, નારાયણનગર પાછળ,
વાવોલ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫/૧,
સેક્ટર-૨-એ, ગાંધીનગર
૨, નાનશા એપાર્ટમેન્ટ,
રામનગર, સાબરમતી,
અમદાવાદ

બ્લૉક નં. ૧૩૦/૧, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ

સરકારી વાહનવ્યવહાર સેવાની કચેરી

સરકારી પ્રેસની બાજુમાં, ઘ-૭ સર્કલ નજીક, સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર
શ્રી જે. પી. મોદી
વ્યવસ્થાપક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૬૦૧૮૯
૬૧૫૮૪

શ્રી આર. એચ. ત્રિવેદી
ડેપો વાહન ઓપરેટર (ઈ.ચા.)

૬૦૧૮૯
૬૧૫૮૪

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૧૨૭૫૯૦૬૨ ૯, આર્શીવાદ, જગાળા રોડ,
પાલનપુર ટાંકી પાસે,
પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧
managergts@gmail.com
૯૯૭૮૪૦૬૩૧૦
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પ્લોટ નં. ૯૮/૧, છ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહેસૂલ વિભાગ

મહેસૂલ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧૧, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૫૦૧
૫૧૫૦૩
૫૧૫૦૮

શ્રી એમ. આર. મકવાણા
અધિક મુખ્ય સચિવ (મહેસૂલ)ના રહસ્ય
સચિવ
શ્રી વાય. બી. ઝાલા
અધિક મુખ્ય સચિવ (મહેસૂલ)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી હર્ષદકુમાર આર. પટેલ, IAS
રાહત કમિશનર અને અધિક સચિવ

પ૧પ૦૩
પ૧પ૦૧

૮૪૬૦૭૮૦૮૪૬

પ૧પ૦૩
પ૧પ૦૧

૯૯રપ૭૬૦૮૩પ

૫૧૫૦૯
૫૧૫૬૮

૯૯૭૮૪૦૧૫૩૧

પ૧પ૦૯

૯૯૭૮૪૦૫૩૦૫

પ્લોટ નં. ૬૧૩/૧, સેક્ટર-૧૩-એ
ગાંધીનગર

૫૧૫૧૪

૫૪૯૩૯
૯૯૭૮૪૦૭૫૩૫

બંગલા નં. કે-૧૮, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

પ૧પ૧૪

૯૮૯૮૪૪૦૦૮૬

પ૧૬૦૩
૫૦૫૧૯

૯૯૭૮૪૦૫૬૪૪

બ્લૉક નં.૧૦૫/૧, સેક્ટર-૨૧,
ગાંધીનગર

શ્રી પંકજ કુમાર, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

શ્રી એસ. ડી. દરજી
રાહત કમિશનર અને સચિવના રહસ્ય
સચિવ
શ્રી આર. સી. મીના, IAS
સચિવ (જ.સુ.)
શ્રી એચ. પી. જોષી
સચિવ (જ.સુ.) ના અંગત મદદનીશ
શ્રી એસ. એમ. પટેલ, IAS
મહેસૂલ તપાસણી કમિશનર અને સચિવ
શ્રી આર. જે. કિહોરી
મહેસૂલ તપાસણી કમિશનર અને
સચિવના રહસ્ય સચિવ
શ્રી અમિત કે. ઉપાધ્યાય
નાયબ સચિવ (સેવા)

કુ. આર. એસ. સાવલિયા
નાયબ સચિવ (સેવા)ના અંગત મદદનીશ
શ્રી ડી. આર. ભમ્મર
નાયબ સચિવ (જમીન)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૨૮૬૪૧૧૮
બંગલા નં.૨૩, ACB ઓફિસની
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪ પાછળ, ડફનાળા, શાહીબાગ,
અમદાવાદ

secrev@gujarat.gov.in

cor-rev@gujarat.gov.in

secrev@gujarat.gov.in

secric@gujarat.gov.in

પ૧૬૦૩

૯૯૨૫૨૯૯૨૩૦

cngandhinagar@yahoo.co.in

પ૧પર૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૯

પ૧પ૩૦

૮૭૩૨૯૨૨૨૪૨

પ૧પ૧૭

૯૯૭૮૪૪૨૫૪૦
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પ્લોટ નં. ૭૦/૧,
સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૪૯૬/૧, સેક્ટર-ર/બી,
ગાંધીનગર
૪૧, હાર્મની હોમ્સ, ગોકુલ હોટેલ
પાસે, ગોતા, અમદાવાદ

૨૧૪/એ, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૮૫, શ્રી રંગપાર્ક સોસાયટી,
વાસણા-હડમતીયા, સેક્ટર-૬,
ગાંધીનગર

૬૩, ગોયલ પાર્ક રોહાઉસ,
જજીસ બંગ્લોઝ રોડ, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ-૧૫
શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા પાર્ક, સેક્ટર-૭,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૮૮/૪, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહેસૂલ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. એસ. ઉપાધ્યાય
સંયુક્ત સચિવ (જમીન)ના રહસ્ય સચિવ
શ્રી નિતિન વાઘેલા
નાયબ સચિવ (મહેકમ)
શ્રી બી. જે. બ્રહ્મભટ્ટ
નાયબ સચિવ (મહેકમ)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી ડી. કે. જોષી
નાયબ સચિવ (જ.સુ.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
પ૧પ૧૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮ર૪૭૧ર૩૧૦ પ્લોટ નં. ૬ર૭/૧,
ર૮૯પ૦
સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર-૩૮ર૦૦૬

પ૧પ૧૯

૯૮૨૪૫૦૧૧૩૯

પ્લોટ નં. ૧૧૩૯/૨, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર

પ૧પ૧૯

૯૪ર૮૮૧૪૩૦૩

૫૧૫૩૩
૫૧૫૩૪

૯૯૨૫૮૩૭૯૦૩
૯૪૨૮૫૬૭૭૦૧

બ્લૉક નં. ૭૧૧/૨, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

શ્રી એ. એચ. મનસુરી
નાયબ સચિવ (તપાસ)
શ્રી ડી. જી. પટેલ
સચિવ (તપાસ)ના રહસ્ય સચિવ

૫૧૫૨૩

૯૯૭૮૪૦૫૧૩૨

બ્લૉક નં. ૨૧૯/૨, સેક્ટર-૩/બી,
ગાંધીનગર

શ્રીમતી એસ. એમ. પટેલ
નાયબ સચિવ(જ.સુ.)ના રહસ્ય સચિવ

૫૧૫૩૩

૯૮૯૮૫૭૨૯૨૦
૩૧૧૭૨

૫૧૫૨૪

૯૪ર૬૪૧ર૪ર૯

શ્રી એમ. બી. સોની
નાયબ સચિવ (સ્ટેમ્પ)

પ૧પ૨૫

૯૪૨૭૩૫૯૧૦૪

શ્રીમતી વી. એન. મહેતા
નાયબ સચિવ (સ્ટેમ્પ)ના અંગત મદદનીશ

પ૧પરપ

૯૪૨૯૯૦૩૭૦૨

શ્રી પી. એન. મકવાણા
નાયબ સચિવ (ATVT) (ઈ.ચા.)

૫૭૪૯૨

૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧

નાયબ સચિવ (ATVT)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી પી. એન. મકવાણા
ખા. ફ. અધિકારી અને નાયબ સચિવ
(યુએલસી) (ઈ.ચા.)
નાયબ સચિવશ્રી (યુએલસી)ના અંગત
મદદનીશ

૫૭૪૯૨

૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧

૫૧૫૭૧

૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧

૫૧૫૪૪

-
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ઓ-૧૦૧, શુકન સ્કાય એપાર્ટમેંટ,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૮૦/૧, સેક્ટર-૧૪,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૧૧૬/ર,
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૦૫/૧,
સેક્ટર-૩/ડી, ગાંધીનગર

૧પ૧૮, પીપરાવાળી ગોલવાડ,
દોલતખાના સામે, સારંગપુર,
અમદાવાદ
૨, ચંદન સ્ટેટ બેંક સ્ટાફ સોસાયટી,
એસ.ટી. વર્કશોપ પાસે, બહેરામપુરા,
અમદાવાદ-૨૮
૨, ચંદન સ્ટેટ બેંક સ્ટાફ સોસાયટી,
એસ.ટી. વર્કશોપ પાસે, બહેરામપુરા,
અમદાવાદ-૨૮
૨, ચંદન સ્ટેટ બેંક સ્ટાફ સોસાયટી,
એસ.ટી. વર્કશોપ પાસે, બહેરામપુરા,
અમદાવાદ-૨૮
-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (ATVT)
શ્રી આઈ. ડી. ચૌધરી
નાયબ સચિવ (જમીન સંપાદન)
નાયબ સચિવ (જમીન સંપાદન)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી બી. ડી. પટેલ
નાયબ સચિવ (બજેટ/સંકલન/આઈ.ટી.)
સીની. નગર નિયોજક
શ્રી રીંકેશ પટેલ
નિયામક (રાહત)
શ્રી એ. આર. પરમાર
ઉપસચિવ (મહેકમ)
શ્રી આર. સી. દેસાઇ
ઉપસચિવ (જમીન)
શ્રી એચ. જે. રાઠોડ
ઉપસચિવ (યુ.એલ.સી.) (ઈ.ચા.)
શ્રી એચ. એન. ત્રિવેદી
ઉપસચિવ (બજેટ)
શ્રી એચ. જે. રાઠોડ
ઉપસચિવ (જ.સ.)
શ્રી એ. આર. પરમાર
ઉપસચિવ (તપાસ) (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એચ. ભાભોર
ઉપસચિવ (સેવા)
શ્રી પી. ડી. ધંધુકીયા
ઉપસચિવ (સ્ટેમ્પ)
શ્રી એચ. એન. ત્રિવેદી
ઉપસચિવ (આઈ.ટી/સંકલન) (ઈ.ચા.)
શ્રી ધૃવરાજસિંહ ચુડાસમા
ઉપસચિવ (રાહત અને પુ.વ.પુ.નિ.)
(ઈ.ચા.)
શ્રી બી. એચ. પરમાર
ઉપસચિવ (જ.સુ.) (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૫૪૪

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

પ૧પ૪પ

૯૯૭૯૨૫૭૩૫૮

-

પ૧પ૩૨

-

૫૧૫૨૮

૯૮૯૮૦૫૪૬૩૬

૫૫૭૬૪

-

પ૧૬૧૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭

પ૧પ૪૧

૯૯૭૮૪૦પ૯ર૬

૫૨૦૮૫

૯૪૨૮૩૫૨૨૪૫

પ૨૧૩૮

૩૯૨૫૨
૯૯૭૯૨૦૨૮૪૨

પ૧પ૪ર

૯૪૨૮૮૦૩૨૯૦

પ૧૫૪૬
પ૧૫૩૭

૩૯૨૫૨
૯૯૭૯૨૦૨૮૪૨
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૬

પ૧પ૪૩

૯૪ર૭૬ર૭૮૯૦

પ૧પ૪૭
૫૨૦૬૫

૯૭૩૭૦૪૭૫૭૪
ર૮૮૯૮
૯૪૨૮૮૦૩૨૯૦

૫૧૫૪૦

૯૯૭૯૯૯૯૧૭૯

૫૧૫૩૬

૯૮૯૮૦૯૧૩૭૪
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મહેસૂલ વિભાગ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

૧૪૬/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૩૧૫/૧, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર
૨૩૧/૩, ઘ- ટાઈપ, સેક્ટર- ૧૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ર૦૯/ર, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
સફલ વિવાન, ફેઝ-૨, બંગલા નં. ૧૧,
એસ. જી. હાઈવે, ગોતા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૬૦૮/૧, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૭૧૧/૧, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૦૮/૧, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૦૯/૨, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૦૯/ર, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ર૬૦/ર, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૭૧૧/૧, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર
જી-૫૦૪, કાનમ-૨ રેસીડેન્સી,
વૃંદાવન ટ્રેડ સેન્ટર પાસે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૩૭૪/૧, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહેસૂલ વિભાગ

અ.૧
ક
લ
અ
ગ
ઘ
ચ

શાખા

છ
લ-૧
જ
ઝ
ડી
ડી-૧
ડી-૨
ન

ન-૧

ન-૨
પ્રા.ત.સેલ
મ
સ-૧
સ-૪
CMRF
સ-૩
પુ.વ.પુ.નિ
વ-૧
વ-૪
ઠ
ઠ-૧
ઠ-૩
પરીક્ષા એકમ

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

કુ. નિકી વસંતકુમાર ઓઝા
શ્રી સુનિલ સલુજા
સુશ્રી ઋજુતાબેન ત્રિવેદી
શ્રી એચ. એમ. વાઘેલા
શ્રી અંકુર પટેલ
શ્રીમતી સેજલબેન ચાવડા
શ્રી સમીર બચુભાઇ ભગોરા
કુ. મોનિકા ભેડા
શ્રી કે. બી. પટણી

ફોન નં.

૫૧૫૫૨
૫૧૫૭૦
૫૨૧૩૩
૫૧૫૫૧
૫૧૫૬૪
૫૧૫૬૫
૫૧૫૫૭
૫૧૫૫૮

સુશ્રી કિન્નરી શાહ
શ્રી વસીમ ચૌહાણ
શ્રી બી. એમ. પરમાર
શ્રી પી. પી. ચૌધરી
શ્રી જે. વી. સાગર
શ્રીમતી પી. યુ. બ્રહ્મભટ્ટ

૫૨૩૦૩
૫૧૫૬૯
૫૧૫૮૯
૫૧૫૬૦
૫૧૫૬૧
૫૧૫૬૨

શ્રી બી. આર. વાડદોરીયા

૫૧૫૭૫

શ્રી જયમીત એચ. હારેજા

૫૧૫૭૪

સુશ્રી એચ. એસ. પ્રભાકર
શ્રી વિપુલકુમાર ડી. પટેલ

૫૫૬૮૦
૫૧૫૩૯

શ્રી મોહસીન મુલતાની
કુ. કિંજલબેન ભાઇલાલભાઇ થોરાટ

૫૧૫૭૩

શ્રી જયદેવસિંહ વાઘેલા
શ્રી એમ. વી. નિનામા
શ્રી ધ્રુવરાજસિંહ ચુડાસમા
શ્રી ગૌરવ જૈન
શ્રી એ. એન. કડીયા
શ્રી એચ. કે. રાજહરિ
શ્રી એચ. કે. રાજહરિ (ઈ.ચા.)
શ્રી આશિષ કે. પરેજિયા
શ્રી વી. એ. પંચાલ
શ્રી પંકજ આર. સખરેલીયા
શ્રી ડી. જે. ચૌધરી

૫૧૫૭૭
૫૧૫૮૦
૫૧૫૫૯
૫૧૫૭૯
૫૪૭૨૩
૫૧૫૮૬
૫૨૨૭૭
૫૧૫૮૪
૫૧૫૮૩
૫૧૫૭૬
૫૧૫૬૩
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

બ-૧

શાખા

બ

બ-૨

રજિસ્ટ્રી
રોકડ

રેકર્ડ/સ્ટોર
હ

હ-૧
હ-૨

ATVT Cell

મહેસૂલ વિભાગ

સેક્શન અધિકારીનું નામ

ફોન નં.

શ્રી નિરવકુમાર ઠાકોર

૫૧૫૫૫

શ્રી એસ. આર. પારેખ (ઈ.ચા.)

૫૧૫૫૪

શ્રીમતી વી. પી. ભટ્ટ

૫૧૫૫૬

શ્રીમતી એસ. પી. પટેલ

૫૧૫૦૦

શ્રી આર. એન. રાઠોડ

૫૧૫૫૦

શ્રી વી. કે. ડોડીયા

૫૧૫૫૬

શ્રી કે. જે. શાહ

૫૧૫૬૭

સુશ્રી ડી. એ. દેસાઈ

૫૧૫૮૮

શ્રી દર્શન દેવાભાઇ દેસાઈ

૫૨૨૬૨

શ્રી પ્રિતેશ ભરતભાઇ ડિંડોર

૫૭૪૯૦

મહેસૂલ તપાસણી કમિશનર અને સચિવશ્રીની કચેરી
બ્લૉક નંબર-૧૧/ ૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. એમ. પટેલ, IAS
મહેસૂલ તપાસણી કમિશનર અને સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
પ૧૬૦૩
૫૨૩૩૦(ફે.)

secric@gujarat.gov.in

ર્ડા. એલ. કે. વાણીયા
નાયબ કલેક્ટર (તપાસણી-૧)

૫૧૬૦૭

શ્રી આર. કે. ખરાડી
મામલતદાર (પ્રા.ત.)

૫૧૬૧૦

શ્રી એસ. એચ. વ્યાસ
મામલતદાર (તકેદારી સેલ)
શ્રી પી. કે. વણકર
મામલતદાર (ત.યુ.-૧)
શ્રી એસ. એચ. વ્યાસ
મામલતદારશ્રી (ત.યુ.-૨)
શ્રી ડી. એ. દરજી
મામલતદાર (ત.યુ.-૩)
શ્રી પી. પી. ગામીત
મામલતદાર (ત.યુ.-૪)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૭૧૪૭૭૩૨ ૨૧૪/એ, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૯૮૭૯૦૭૭૩૫૭

dc-insp-rev@gujarat.gov.in

૯૪૨૯૦૨૩૭૧૫

mam1-ric@gujarat.gov.in

૫૧૬૦૯

૯૮૭૯૫૭૪૭૮૯

mam2-ric-gnr@gujarat.gov.in

૫૧૬૧૦

૯૭૨૪૧૨૯૮૫૬

૫૧૬૧૦

૯૮૭૯૫૭૪૭૮૯

mam2-ric-gnr@gujarat.gov.in

૫૧૬૧૦

૯૮૨૫૮૪૧૩૯૨

૫૧૬૧૦

૯૬૦૧૯૧૭૧૬૫
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૧૦/૧૧૪, સુરમ્ય એપાર્ટમેન્ટ,
જય મંગલ BRTS બસ સ્ટોપ પાસે,
નારણપુરા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ઘ/૬૭૯/૬, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર

“હરીકૃપા”, વ્યાસ વાડો, વારાહી
માતા મંદિર રોડ, મહેમદાવાદ, ખેડા
૨૮/૧, નૌતનવિહાર સોસાયટી,
સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર

“હરીકૃપા”, વ્યાસ વાડો, વારાહી
માતા મંદિર રોડ, મહેમદાવાદ, ખેડા
૩૪, વ્રજ ભુમિ ટેનામેન્ટ, ટેલિફોન
એક્ષચેન્જ પાછળ, પાટણ

સી/૧૬, શીવધારા એપાર્ટમેન્ટ, શીલજ
રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહેસૂલ વિભાગ

જમીન સુધારા કમિશનર કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૧/૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. સી. મીના, IAS
કમિશનર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૫૧૧
૫૧૫૧૪
૫૧૫૧૮(ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૫૩૫ બંગલા નં. કે-૧૮,
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

seclr@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. પી. જોશી
અંગત સચિવ

૫૧૫૧૪

શ્રી એ. એ. ડોડીયા

૫૧૫૯૭

૯૮૯૮૪૪૦૦૮૬

ps2seclr@gujarat.gov.in

૯૮૯૮૬૩૧૩૭૫

ખાસ સચિવની કચેરી (િવવાદ)

બ્લૉક નં. ૧૦૫/૧, ચ ટાઈપ, ગોવર્ધન
નાથજીની હવેલી પાસે, સેક્ટર-૨૧,
ગાંધીનગર
એ-૭૫, આમંત્રણ બંગલોઝ,
આરોહી ક્લબરોડ, બોપલ-ઘુમા રોડ,
અમદાવાદ

સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠની સામે, અમદાવાદ

શ્રી કે. એમ. ભિમજીયાણી, IAS
સચિવ

૨૯૭૦૮૪૫૫ (ફે)
૨૯૭૦૮૪૫૬
૨૯૭૦૮૪૫૧
૨૯૭૦૮૪૫૪

શ્રી એ. એમ. માંકડ, IAS
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને સચિવ

૨૯૭૦૮૪૫૧-૫૪
૨૯૭૦૮૪૫૬ (ફે.)

શ્રી જે. બી. વોરા, IAS
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને અધિક
સચિવ

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫

as-ssrd-ahd-gujarat.gov.in

૨૩૨૩૨૭૩૫
૯૯૭૮૪૦૮૬૪૬

osdsec-revappeals@gujarat.gov.in

૨૯૭૦૮૪૫૧
૨૯૭૦૮૪૫૪
૨૯૭૦૮૪૫૬ (ફે.)

૨૩૨૬૦૧૨૩
૯૯૨૫૨૪૫૨૫૭

બી-૫૦૨, કાનમ રેસીડેન્સી,
શિવાલય પરિસર પાસે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
બંગલા નં. ખ-૩૫, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
બંગલા નં. ખ/૨૪૯,
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

osdasec-revappeals@gujarat.gov.in

દિનદયાળ મોંજણી અને મહેસૂલી વહીવટી સંસ્થા

ખ-૫, અહિંસા સર્કલ, સર્વે કેમ્પસ, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

શ્રી કે. એમ. ભિમજીયાણી, IAS
નિયામક
શ્રી જે. પી. જાની
નાયબ નિયામક
શ્રી એલ. કે. વ્યાસ
ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ (મહેકમ)

૫૬૮૯૯

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫

scndlr-rev@gujarat.gov.in

૨૯૧૪૫

૯૪૨૯૦૨૩૭૮૫

dydir-dils@gujarat.gov.in

૨૯૧૪૫

૭૦૧૬૮૬૧૬૨૩
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બી-૫૦૨, કાનમ રેસીડેન્સી, શિવાલય
પરિસર પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગર
૯૫, નિલકંઠ વીલા બંગ્લોઝ, બોપલ,
અમદાવાદ
બી/૫૦૪, વૃંદાવન ફ્લેટ, સરગાસણ
શાંતમ પાર્ટી પ્લોટ સામે, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વી. પી. મનસુરી
મદદનીશ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૯૧૪૫

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

રાહત નિયામકની કચેરી

મહેસૂલ વિભાગ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બ્લૉક નં. ૮૯/૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૧૧/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

શ્રી હર્ષદકુમાર આર. પટેલ, IAS
રાહત કમિશનર અને અધિક સચિવ

૫૧૫૦૯
૫૧૫૬૮

શ્રી રીંકેશ પટેલ
રાહત નિયામક અને નાયબ સચિવ

૫૧૬૧૧
૫૧૬૧૨

શ્રી બી. કે. પટેલ
નાયબ કલેક્ટર અને ઉપસચિવ

૫૬૩૩૫

૯૯૭૮૪૦૧૫૩૧

cor-rev@gujarat.gov.in

૪૧, હાર્મની હોમ્સ,
ગોકુલ હોટેલ પાસે,
ગોતા, અમદાવાદ

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭ પ્લોટ નં. ૨૩૧/૩,
સેક્ટર- ૧૯,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૯
dor-rev@gujarat.gov.in

-

dycoll-relief-rev@gujarat.gov.in

૧૪/બી, મલય વિલા,
સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા,
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૦

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ અને નોંધણી સર નિરીક્ષકની કચેરી
ખ-૫ સર્કલ પાસે, સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

શ્રી દિનેશ પટેલ, IAS
સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ અને નોંધણી
સર નિરીક્ષક
શ્રી ડી. એન. પટેલ
અગ્ર રહસ્ય સચિવ

શ્રી પી. એન. મકવાણા
અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ
શ્રી અમૃત પટેલ
નાયબ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ
શ્રી આર. એમ. મછાર
નાયબ નોંધણી સર નિરીક્ષક

શ્રી એસ. આર. તબિયાર
મદદ. નોંધણી સર નિરીક્ષક

-

88575

-

stampd-gnr@gujarat.gov.in

૯૭૧૨૨૦૦૮૨૬ ૯૮૮/૨, સેક્ટર-૧૩/બી,
ગાંધીનગર

88575
88592

stampd-gnr@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧ ૨, ચંદન એસ.બી.આઈ.
સ્ટાફ સોસાયટી, બેહરામપુરા,
અમદાવાદ
addlsup-stamps@gujarat.gov.in
88452

૯૯૨૪૨૦૧૯૯૯ પ્લોટ નં. ૪૮૯/૨,
શ્રધ્ધા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨/બી,
dysup-stamps@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
87020

-

૯૮૨૫૬૨૦૨૯૪

dy-igr@gujarat.gov.in

-

૯૮૨૪૪૭૭૩૬૩

aigr-igr-est@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૧૬૫૪,
સેક્ટર-૫ /સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૮૯૩/૨,
સેક્ટર-ર૫/સી, વાવોલ રોડ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહેસૂલ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જી. એસ. નીનામા
મદદનીશ નોંધણી સર નિરીક્ષક

શ્રીમતી એસ. પી. ખાવડીયા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એચ. એમ. રથવી
નોંધણી નિરીક્ષક

શ્રી એમ. એમ. ચૌધરી
નોંધણી નિરીક્ષક

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૨૬૬૨૩૩ એ-૩૨, નંદનવન સોસાયટી,
સત્યમેવ હોસ્પિટલની સામે,
aigr-adm@gujarat.gov.in
ચાંદખેડા, અમદાવાદ
૯૮૨૫૭૫૫૧૨૫ એ/૪ વૃંદાવન બંગલોઝ,
બોપલ, અમદાવાદ

87019

acct-sup-stamps@gujarat.gov.in

-

૯૮૨૫૨૮૯૧૯૦

hmrathavi@gmail.com

-

૯૮૨૮૦૧૨૧૧૫

૧૯૭/૨, કિસાનનગર વસાહત,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
૨૩૩/૪, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

mmchaudhari101286@gmail.com

સેટલમેન્ટ કમિશનર અને જમીન દફ્તર નિયામક

ખ-૫, અહિંસા સર્કલ, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

શ્રી કે. એમ. ભિમજીયાણી, IAS
સેટલમેન્ટ કમિશનર

૫૬૮૯૯

શ્રી કે. એમ. પરમાર
અંગત સચિવ

૫૬૮૯૯

શ્રી એસ. એલ. અમરાણી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(મહેકમ/જમીન દફ્તર)
શ્રી પી. જી. પટેલ
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી એકત્રીકરણ
શ્રી યુ. એમ. કણસાગરા
નાયબ નિયામક જમીન દફ્તર
(હિસાબી અને હકક ચોકસી)

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫

scndlr-rev@gujarat.gov.in

૯૬૩૮૦૭૭૬૩૦

scndlr-rev@gujarat.gov.in

-

૯૪૨૬૭૪૮૬૬૭

-

૯૯૭૮૪૦૭૫૨૨

-

૯૪૨૬૭૬૯૦૪૬

બી-૫૦૨, કાનમ રેસીડેન્સી,
શિવાલય પરિસર પાસે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૯૨/૧, સેક્ટર-૪/એ
ગાંધીનગર

૭, સારથી ડુપ્લેક્ષ, હિંદ સુપર
માર્કેટની સામે, જોધપુર ગામ રોડ,
સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૧૭૦/બી,
સેક્ટર-૩/ડી ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૨૮૪/, ગ-ટાઈપ, કવાટર્સ
સુવિધા સામે, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ (GIDM)
પી.ડી.પી.યુ. પાછળ, રાયસણ ગામ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

શ્રી પી. કે. તનેજા, IAS (Retd.)
મહાનિદેશક
શ્રી કે. વી. સુબ્રમનિયન
મહાનિદેશકના રહસ્ય સચિવ

૭૫૮૦૪

૯૯૭૮૪૦૬૧૪૬

dg-gidm@gujarat.gov.in

૭૫૮૦૪

૭૮૭૪૮૦૭૮૪૭

ps2dg-gidm@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૫૪૧/૧, સેક્ટર-૮/બી,
ગાંધીનગર

બી-૪, આશીર્વાદ એપાર્ટમેન્ટ,
મિરામ્બીકા સ્કૂલ રોડ, નારણપુરા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ટેલિ. નં.
કચેરી
૭૫૮૧૧

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સંજય જોષી
નિદેશક (નાણાં અને વહીવટ) અને
(ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ) (ઈ.ચા.)
શ્રી રિતેશ ચૌધરી
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી નિસર્ગ દવે
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
શ્રી રાજેશ જોષી
મેનેજર (નાણાં અને વહીવટ)
શ્રી મોહમ્મદ શોએબ
ફેસિલિટી મેનેજર
શ્રી કુશાંગ જાની
સિસ્ટમ મેનેજર

મહેસૂલ વિભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૧૭૩ ડી-૫૦૨, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

directorfa-gidm@gujarat.gov.in

૭૫૮૧૨

૭૫૭૪૮૦૨૨૬૧

ao-gidm@gujarat.gov.in

૭૫૮૩૩

૯૭૨૭૦૬૦૬૬૬

osd1-gidm@gujarat.gov.in

૭૫૮૧૫

૭૫૭૪૮૫૫૦૧૯

mfa-gidm@gujarat.gov.in

૭૫૮૧૬

૭૫૭૪૮૦૭૮૪૯

fm-gidm@gujarat.gov.in

૭૫૮૧૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૬૧

sm1-gidm@gujarat.gov.in

કલેક્ટર કચેરી, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૮૪/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

સી-૧૬, આદિશ્વર એપાર્ટમેન્ટ,
નારણપુરા, અમદાવાદ

ડી-૧, શેલ્વી એપાર્ટમેન્ટ, જવાહર
ચોક, મણિનગર, અમદાવાદ

૬૨/૨, જ ટાઈપ, સેક્ટર ૨૧,
ગાંધીનગર
સી- ૫૦૨, સનશાઇન હાઇટસ-૨,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

જિલ્લા સેવા સદન, પથિકાશ્રમ પાસે, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

ર્ડા. કુલદીપ આર્ય, IAS
કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ

શ્રી હનુમંતસિંહ મહિપતસિંહ જાડેજા
નિવાસી અધિક કલેક્ટર અને
અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
શ્રી જે. એમ. ભોરણિયા
પ્રાંત અધિકારી, ગાંધીનગર
શ્રી એ. ડી. જોષી
પ્રાંત અધિકારી, કલોલ
સુશ્રી જે. એમ. વેગડા
નાયબ કલેક્ટર (સ્ટેમ્પ ડ્યુટી)
સુશ્રી નિરૂપા ટી. ગઢવી
જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
શ્રી એ. આર. ઝાલા
નાયબ કલેક્ટર (જ.સુ. અને અપીલ)

૨૦૬૩૦
૫૯૦૩૦

૪૬૬૭૭
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯

બંગલા નં.૩૪, ‘ખ’ ટાઈપ સેક્ટર -૯,
ગાંધીનગર

૫૯૦૩૫

૯૯૭૮૪૦૫૧૮૧

બ્લૉક નં.૨૮૩/૫,
‘જી’ ટાઈપ, સેક્ટર -૯, ગાંધીનગર

collector.gnr@gujarat.gov.in

racgandhinagar@gmail.com
rac.gnr@gujarat.gov.in

૫૯૦૯૨
૫૯૦૯૩

૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬

po-gnr-gujarat.gov.in

૦૨૭૬૪-૨૨૨૩૩૩ ૭૦૬૦૪૩૫૮૭૩
po-kalol@gujarat.gov.in

૫૯૦૭૭

૯૮૨૫૩૪૯૭૧૦

dcstampdvognr@gmail.com

૫૯૦૪૧

૭૫૬૭૦૦૨૧૯૮

dso-gnr@gujarat.gov.in

૫૯૦૩૩

૯૮૨૪૫૮૨૧૦૬
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ફ્લેટ નં. ૫૦૧, અરિહંત નવકાર
ફ્લેટ, જૈન દેરાસરની સામે, સેક્ટર૨૨, ગાંધીનગર
-

એ/૧૮ પ્રદ્યુુમન સોસાયટી,
સિંધવાઈ માતા, રામોલ રોડ,
અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૬

પ્લોટ નં. ૬૨૧/૧, સેક્ટર-૬બી,
ગાંધીનગર
ડી/૧૦૨, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર કૉલોની, અમદાવાદ
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મહેસૂલ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જે. એમ. ભોરણીયા
નાયબ કલેક્ટર (પ્રોટોકોલ) (ઈ.ચા.)
સુશ્રી મૃણાલી ગોહિલ
ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારી
શ્રી કે. ટી. મેણાત
ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ ફ્લેટ નં. ૫૦૧,
અરિહંત નવકાર ફ્લેટ,
જૈન દેરાસરની સામે,
sm1-gidm@gujarat.gov.in
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
૫૯૦૭૩
-

dy.collector-spla-gnr@gujarat.gov.in

૫૯૦૩૯

૯૮૨૫૩૧૫૭૬૪

chitins-gnr@gujarat.gov.in

૪, નિર્માણ -૯ સોલા ગામ,
અમદાવાદ

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ

જિલ્લા સેવાસદન, સુભાષબ્રિજ સર્કલ, અમદાવાદ

શ્રી સંદિપ જે. સાગલે, IAS
કલેક્ટર

શ્રી એચ. એમ. વોરા
નિવાસી અધિક કલેક્ટર અને અધિક
જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
શ્રી સી. એ. ગાંધી
અધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૧

-

collector.gnr@gujarat.gov.in

-

addl-collector-ahd@gujarat.gov.in

-

oo-ahd@gujarat.gov.in

-

addrdc-ahd@gujarat.gov.in

-

ro56elc@gmail.com

-

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૩
૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૧૪

શ્રી વાય. ડી. ગોહિલ
અધિક નિવાસી નાયબ કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૪

શ્રી પી. એલ. ઝનકાત
નાયબ કલેક્ટર (જ.સુ અને અપીલ)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૪

શ્રી જે. બી. બારૈયા
નાયબ કલેક્ટર (પ્રોટોકોલ)

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૧

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૧૨

૯૯૭૮૪૦૫૧૭૩

૯૯૭૮૪૦૫૨૮૨

૯૯૭૮૪૦૫૧૯૮

૯૯૦૯૯૨૭૧૧૮

૯૯૭૮૪૦૫૧૯૯

dcprotocolahmedabad@gmail.com

244

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહેસૂલ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૭
૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૬૮૭૩૬૧૪૪૯

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૯૮૯૮૬૩૧૩૭૫

-

શ્રી બી. કે. પટેલ
વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારી
(ઈ.ચા.)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫

શ્રી બી. કે. પટેલ
બીજા વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન
અધિકારી (ઈ.ચા.)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫

શ્રી બી. કે. પટેલ
નાયબ કલેક્ટર (બિનખેતી)

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૦૯

૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫

સુશ્રી તમન્નાબેન ઝાલોડીયા
જિલ્લા આયોજન અધિકારી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૧૧૩

૯૯૭૮૪૦૮૮૮૫

શ્રી કુંજલ કે. શાહ
નાયબ કલેક્ટર (સ્ટેમ્પ ડ્યુટી-૧)

૨૬૩૦૬૨૫૧

૯૪૨૮૩ ૬૧૨૯૫

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

સુશ્રી કાજલબા આર. તુંવર
જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
શ્રી અજય એ. ડોડીયા
નાયબ કલેક્ટર (મ.ભો.યો.)

સુશ્રી બી. એસ. બારડ
નાયબ કલેક્ટર (સ્ટેમ્પ ડ્યુટી-૨)
શ્રી બી. કે. પટેલ
નાયબ નિયામક (નાની બચત) (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી એ. આર. જહાં
પ્રાંત અધિકારી, પૂર્વ
શ્રી જે. બી. દેસાઇ
પ્રાંત અધિકારી, પશ્ચિમ
શ્રીમતી કે. બી. પટેલ
પ્રાંત અધિકારી, દસક્રોઇ

-

ahmedabadmdm@gmail.com

-

addsplao@gmail.com

-

addsplao@gmail.com

-

addsplao@gmail.com

-

dpo-ahd@gujarat.gov.in

-

Dcstampdvoahd1@gmail.com

-

Dcstampdvoahd2@gmail.com

-

ro52elc@gmail.com

-

dycoll-est-ahd@gujarat.gov.in

-

dycoll-west-ahd@gujarat.gov.in

-

૨૬૩૦૪૯૯૩
૨૫૫૦૮૪૩૫
૨૭૫૬૦૨૫૬

૯૯૨૫૧૫૩૨૬૩
૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫
૭૫૬૭૦૦૮૯૬૫

૨૨૭૫૫૧૨૦૧
૨૭૯૧૧૦૫૦૮

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૦

૨૨૭૯૦૦૫૮

૭૫૬૭૦૦૯૦૩૮

sdm-daskroi-ahd@gujarat.gov.in
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મહેસૂલ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જે. જે. પટેલ
પ્રાંત અધિકારી, સાણંદ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૭૧૭-૨૨૩૩૫૧ ૭૫૬૭૦૦૮૯૪૬
૨૭૧૭-૨૨૩૩૫૨
sdm-sanand-ahd@gujarat.gov.in

શ્રી આર. એમ. જાલંધરા
પ્રાંત અધિકારી, ધોળકા

૨૭૧૪-૨૨૨૪૩૩

શ્રી આર. એમ. જાલંધરા
પ્રાંત અધિકારી, ધંધુકા

૨૭૧૪-૨૨૨૪૩૩

સુશ્રી સુરભી ગૌતમ, IAS
પ્રાંત અધિકારી, વિરમગામ
કુ. આર. એસ. શાહ
ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર
શ્રી અમિત ઝડફીયા
વધારાના ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨

sdm-dholka-ahd@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨

-

sdm-dholka-ahd@gujarat.gov.in

-

sdm-viramgam-ahd@gujarat.gov.in

-

chitnis-ahd@gujarat.gov.in

-

chitnis-ahd@gujarat.gov.in

-

achitnis-ahd@gujarat.gov.in

-

pro-collector-ahd@gujarat.gov.in

-

mam-alirc-ahd@gujarat.gov.in

-

૨૭૧૫-૨૩૪૦૮૨
૨૭૧૫-૨૯૫૦૪૨
૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૩
૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૧
૯૪૨૭૦૬૦૭૯૫

૯૮૭૯૮૮૫૭૬૪

કુ. કિંજલ એ. રબારી
અધિક ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૧

૯૫૧૨૫૮૫૬૦૬

શ્રી પી. વી. પટેલ
જન સંપર્ક અધિકારી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૪

૯૪૨૭૦૬૦૭૯૫

શ્રી નિસર્ગ રાઠોડ
મામલતદાર એલીયન રીકવરી

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૭

સુશ્રી પ્રિતીબેન પટેલ
મામલતદાર ડીઝાસ્ટર

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૨૭૫૬૧૯૭૦
૨૭૫૬૧૯૭૭
અેક્ષ નં. ૨૦૬

૮૧૪૧૫૨૯૯૯૩

૭૪૩૬૦૬૩૭૮૫

mam-alirc-ahd@gujarat.gov.in
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મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગ

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૯/૬, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી મનિષા ચંદ્રા, IAS
સચિવ

શ્રી શ્યામકુમાર ભોંસલે
રહસ્ય સચિવ
શ્રીમતી હંસાબેન મેજીયાતર
સંયુકત સચિવ (મહિલા વીંગ)
સુશ્રી કલ્પના જી. પરીખ
નાયબ સચિવ (બજેટ)
શ્રી વાય. જે. બિહોલા
અંગત મદદનીશ
સુશ્રી ગાર્ગી જૈન, IAS
નાયબ સચિવ (સંકલન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૮૨૨
૫૨૦૭૬
૫૪૮૨૩ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬ સી-૯૬, સેક્ટર નં. ૧/ડી,
અંબા ટાઉનશીપ,
અમદાવાદ-કલોલ હાઈવે,
sec-wncw@gujarat.gov.in
અડાલજ, ગાંધીનગર
૫૪૮૨૨
૯૯૦૪૧૫૮૯૪૧ પ્લોટ નં. ૧૯૯/૧, સેક્ટર નં. ૧૪,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬
૫૮૮૧૧
૯૩૨૮૦૦૫૯૬૨ પ્લોટ નંબર.-૧૧૪૯/૧,
૫૮૮૧૨
સ્વામિનારાયણ મંદિરની સામે,
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર
ds-ww-wncw@gujarat.gov.in
૫૪૮૨૧
૫૫૮૬૧

૯૪૨૮૩૨૫૭૦૭

ds-bud-wncw@gujarat.gov.in

૫૪૮૨૧

૯૪૨૭૦૩૪૦૧૦

-

૯૭૧૭૩૮૧૨૨૧

શ્રી સી. ટી. નિમાવત
નાયબ સચિવ (તપાસ/આઈસીડીએસ)

૫૪૨૬૦
૫૨૨૫૦

૯૯૭૮૪૩૭૧૪૩

સુશ્રી મનીષાબેન પટેલ
ઉપસચિવ (લોકલ મહેકમ/આઈસીડીએસ
મહેકમ)
શ્રી જે. ટી. બાંધણીયા
ઉપસચિવ (તપાસ) (ઈ.ચા.)

૫૩૭૩૫

૯૪૨૬૯૭૮૭૦૬

સુશ્રી જયશ્રી વસાવા
ઉપસચિવ (સંકલન)
શ્રી એન. એસ. વસાવા
ઉપસચિવ (મહિલા વીંગ)
શ્રી એન. એસ. વસાવા
ઉપસચિવ (બજેટ)

icdsmain@gmail.com

us-estt-wncw@gujarat.gov.in

૫૪૮૨૪

૯૯૧૩૪૪૮૧૩૦

us-estt-wncw@gujarat.gov.in

૫૮૧૩૮

૯૬૮૭૪૨૬૧૩૫

૫૮૬૩૧

૯૭૨૭૨૬૪૦૯૩

૫૮૬૩૧

૯૭૨૭૨૬૪૦૯૩
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પ્લોટ નં. ૧૨૪૫/૨, સેક્ટર-૭-ડી,
ગાંધીનગર
રામજી મંદિરવાળો ભાગ,
મુ.પો.પાલજ, તા.જિ.ગાંધીનગર

જિલ્લા વિકાસ અધિકારીનો બંગલોઝ,
રામ તલાવડી, ડભાણ રોડ,
(મીશન રોડ) નડિયાદ
૫૩૦/૨, સેક્ટર-૪/બી,
ગાંધીનગર
૪૨, દિપધારા ટેનામેન્ટ, નિકોલ રોડ,
ઉમા હોસ્પિટલની સામે, નવા નરોડા,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૮૦૫/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૨/૧૦૪,
શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા,
સેક્ટર-૪, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૨/૧૦૪,
શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા, સેક્ટર-૪,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ

શાખા
અ (મહિલા વીંગ)
બ (આઈસીડીએસ-યોજના)
બ-૧ (આઈસીડીએસ-મહેકમ)
ક (લોકલ મહેકમ)
ડ (સંકલન)
ઈ (બજેટ)
ગ (તપાસ)
રજિસ્ટ્રી
રોકડ

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી રાજ નમેરા
શ્રી સતિષ પટેલ
શ્રી ગોપાલસિંહ યાદવ
શ્રી એ. બી. બ્રહ્મભટ્ટ
શ્રીમતી લતા બી. ભકત્યાણી
શ્રી તીર્થ પટેલ
શ્રી જે. ટી. બાંધણીયા
શ્રી અશ્વિન બ્રહ્મભટ્ટ
શ્રી અશ્વિન બ્રહ્મભટ્ટ

ફોન નં.
૫૪૮૬૮
૫૬૮૬૯
૫૮૨૮૨
૫૪૮૬૭
૫૭૬૮૫
૫૭૬૮૬
૫૫૯૭૯
૫૭૯૪૨
૫૭૯૪૧

કમિશનરશ્રી મહિલા અને બાળવિકાસની કચેરી (ICDS)
બ્લૉક નંબર-૨૦, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી મનિષા ચંદ્રા, IAS
કમિશનર
શ્રી સંજય બી. ભોંસલે
કમિશનરશ્રીના રહસ્ય સચિવ
શ્રી એ. એમ. શર્મા, IAS
નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૭૧૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬ સી-૯૬, સેક્ટર નં. ૧/ડી, અંબા
ટાઉનશીપ, અમદાવાદ-કલોલ હાઈવે,
અડાલજ, ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૫૧૪૮ પ્લોટ નં. ૧૩૪/૧, સેક્ટર-૩ ન્યુ,
ગાંધીનગર

૫૧૭૧૦
૫૫૮૬૭

sanjaybhonsle25@gmail.com

૫૩૩૦૫

૯૬૩૮૫૧૪૯૦૦

શ્રી અંજના એન. પટેલ
સંયુક્ત નિયામક

૫૭૭૩૩

૬૩૫૯૯૨૩૫૩૮

શ્રી આર. એમ. કટારા
નાયબ નિયામક (નાણાં)
શ્રી ઈલાબા રાણા
નાયબ નિયામક (યોજના)
શ્રી આરતીબેન ઠાકર
એસ.પી.ઓ. (પોષણ)
શ્રી દશરથભાઈ પંડ્યા
એસ.પી.ઓ. (તાલીમ)

૫૫૭૭૧

૯૯૯૮૦૩૩૧૮૯

૫૫૭૭૨

૬૩૫૯૯૨૩૫૪૨

૫૮૧૮૮

૬૩૫૯૯૨૩૫૪૮

૫૮૧૯૩

૬૩૫૯૯૨૩૫૪૬

શ્રી જે. એમ. શેલોત
મદદનીશ નિયામક (મહેકમ)

૫૫૭૮૦

૬૩૫૯૯૨૩૫૪૦
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૪૬, પરીજાત હોમ્સ, સરગાસણ
ચોકડી ઉવારસદ તા.જિ: ગાંધીનગર

૧૨ શ્વેત શિખર સોસાયટી, શાંતિવન
બસસ્ટોપ, નારાયણ નગર રોડ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૦૧૮/૧, સેક્ટર-૧૩/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નંબર :- ૧૬૦/૪,
સેક્ટર -૧૯, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૯, શાલીન -૨
સોસાયટી, વાવોલ, ગાંધીનગર

સી-૧૦૩, ઓર્ચિડ એટલાન્ટીસ પાર્ક,
પાશ્વનાથશ્રી, અગોરામોલની બાજુમાં
સુઘડગામ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૩૦/૧, સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. જે. જામળિયા
મદદનીશ નિયામક (લોજિસ્ટિક)
શ્રી પ્રશાંત દવે
મદદનીશ નિયામક (આઇ.ટી.)

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૧૮૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૯૯૨૩૫૪૩ પ્લોટ નં. ૭૦૨/૧,
સેક્ટર-૧૩/એ, ગાંધીનગર

૫૮૧૮૬

૭૫૬૭૯૪૪૮૫૦

સુશ્રી પુર્વી બી. પંચોલી
હિસાબી અધિકારી
શ્રીમતી પુર્વી કુંતલ પંચાલ
નાયબ નિયામક (એન.સી.સી.)

૫૫૭૮૩

૬૩૫૯૯૨૩૫૪૫

૫૫૭૭૩

૯૭૨૬૭૩૯૪૯૩

શ્રી દિશાબેન ડોડિયા
નાયબ નિયામક (તાલીમ)

૫૫૭૭૭

૯૫૫૮૫૫૦૪૩૪

સુશ્રી અલ્પાબેન સોલંકી
મદદનીશ નિયામક (એમ.આઈ.એસ.)

૫૫૭૭૦

૬૩૬૯૯૨૩૫૪૪

-

૮૪૮૭૦૫૧૯૧૮

સુશ્રી જિજ્ઞાષાબેન દવે
નાયબ નિયામક (ઈ.સી.સી.ઈ.)

ગુજરાત રાજ્ય મહિલા આયોગ

૨૬૫/૩, ગવર્મેન્ટ ક્વાર્ટર,
છ-૫ સર્કલ પાસે, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૨૧, ત્રિભોવન પાર્ક, જવાહર ચોક,
સાબરમતી, અમદાવાદ
બી-૧૧, શાંતમણી એપાર્ટમેન્ટ,
સત્યાગ્રહ છાવણીની પાછળ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

બી-૬૪, ચંદ્રશેખર આઝાદ ટાઉનશીપ,
ગેસ ગોડાઉન પાસે,
રેલનગર, રાજકોટ
ડી-૫૦૨, સ્વાગત એફોર્ડ, સરગાસણ
ચોકડી નજીક, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
૨૨/૨, ક્રિષ્ણા બંગલોઝ,
આનંદ પાર્ટી પ્લોટની પાછળ,
રાણીપ, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-૫, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રીમતી લીલાબેન અંકોલીયા
અધ્યક્ષ
શ્રીમતી વી. આઇ. પટેલ
સભ્ય સચિવ

શ્રી નરેશકુમાર એ. રાઠોડ
રહસ્ય સચિવ
શ્રી દિનેશભાઇ પટેલ
હિસાબી અધિકારી
શ્રીમતી હંસાબેન પટેલ
સંશોધન અધિકારી

૫૧૬૦ર
૧૮૦૦૨૩૩૧૧૧૧
(ટો.ફ્રી.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૬

જુની સોસાયટી, મુ-વિરપુર,
મહિસાગર

૫૧૬૦૪

૯૮૨૫૯૦૪૫૪૬

૫૧૬૦૨

૯૯૭૮૪૦૭૩૧૦

પ્લોટ નં. ૧૪૬૦/૨, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર

-

૯૯૨૪૧૨૮૧૧૨

૫૭૦૪૮

૯૯૦૯૭૪૫૫૯૫
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પ્લોટનં. ૧૫૧૭/૧, સેક્ટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
૨૯, ચંદ્રલોક સોસાયટી,
વાવોલ, ગાંધીનગર

૪૫, પ્રમુખ રેસીડેન્સી રાંદેસણ,
કોબા-હાઈવે, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ

જેન્ડર રિસોર્સ સેન્ટર

બ્લૉક નંબર-૧, પોલિટે્નિકલ કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. ડી. ભટ્ટ
નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૩૦૧૦૪૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૩૩૩૦ એ-૧૦૨, સેપલ રેસીડેન્સી,
ગાયત્રી પાર્ટી પ્લોટ સામે,
ન્યુ અલ્કાપુરી, ગોત્રી,
વડોદરા

ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લિમીટેડ
બ્લૉક નંબર-૮/૮, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

શ્રીમતી મનિષા ચંદ્રા, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઈ.ચા.)

૩૦૩૮૫

સુશ્રી અંજનાબેન પટેલ
જનરલ મેનેજર (ઈ.ચા.)

૨૨૬૪૪

૯૮૨૫૨૭૫૪૬૦

શ્રી એ. જે. માવાણી
મેનેજર (યોજના)

૨૭૧૧૯

૯૮૨૪૨૯૪૪૧૬

શ્રી યુ. એન. મછાવડા
હિસાબી અધિકારી

૨૭૨૮૭

૯૦૩૩૮૨૯૬૭૨

શ્રીમતી મંજુલાબેન કે. પરમાર
પ્રોજેક્ટ ઓફિસર

૩૦૭૧૩

૯૮૨૪૮૩૫૧૫૪

શ્રીમતી એમ. એમ. મકવાણા
વિકાસ અધિકારી (વહીવટ)

-

૯૬૦૧૨૯૩૩૮૯

૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬

sec-wncw@gujarat.gov.in

સી-૯૬, સેક્ટર નં. ૧/ડી,
અંબા ટાઉનશીપ, અમદાવાદ-કલોલ
હાઈવે, અડાલજ, ગાંધીનગર
૧૨, શ્વેતશેખર સોસાયટી,
નારાયણ નગર રોડ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૩૩૧/૨, સેક્ટર-૩/બી,
નવરાત્રી ચોક પાસે,
ગાંધીનગર
૧, પ્રેમ પ્રમુખ સોસાયટી,
પોલીસ ગ્રાઉન્ડ રોડ,
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧

એફ/૩, શ્રીનંદનગર, વિભાગ-૧,
મકરબારોડ, વેજલપુર,
અમદાવાદ
બી-૨૦૨, પ્રમુખ એલિઝીયન,
સરગાસણ ચોકડી,
ગાંધીનગર

ગુજરાત રાજ્ય સમાજ કલ્યાણ બોર્ડ

૨૧-અશોકનગર સોસાયટી, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ

શ્રી એ. એમ. શર્મા, IAS
અધ્યક્ષ

૨૬૬૨૦૩૬૪

શ્રીમતી સિધ્ધી પટેલ
સચિવ

૨૬૬૨૦૩૬૪

૯૬૩૮૫૧૪૯૦૦

wb2004@yahoo.com

૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬

gsswb2004@yahoo.com

250

૪૬, પરિજાત હોમ્સ,
સરગાસણ ચોકડી, ઉવારસદ,
તા.જિ.- ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૮૫/૨,
સેક્ટર નં. ૪/સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ

કમિશનર મહિલા અને બાળવિકાસની કચેરી, (મહિલા વીંગ)
બ્લૉક નંબર-૨૦, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. ડી. ભટ્ટ
નાયબ કમિશનર

શ્રી વી. એસ. શાહ
નાયબ નિયામક
શ્રીમતી આર. જી. વાણીયા
આસી. મોની. ઓફિસર
કુ. ÔìÜýWÌëબેન બી. ચાવડા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી આર. એમ. જીંજાળા
સંશોધન અધિકારી
શ્રી સી. જી. સોજીત્રા
પ્રાયોજના અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૭૧૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૩૩૩૦ એ-૧૦૨, સેપલ રેસીડેન્સી, ગાયત્રી
પાર્ટી પ્લોટ સામે, ન્યુ અલકાપુરી,
ગોત્રી, વડોદરા
mo-icds-wcd@gujarat.gov.in

૫૫૭૮૪

૯૯૦૪૯૦૨૫૨૫

-

૯૯૯૮૩૪૨૦૪૦

amo-wing-wcd@gujarat.gov.in

૫૫૭૭૯

૯૯૯૮૩૪૨૦૪૦

ao-wing-wcd@gujarat.gov.in

૫૫૫૭૫

૯૮૨૫૮૮૫૮૭૯

-

૯૩૫૭૧૧૭૮૦૬
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બી/૧૭, સંગાથ-૨, મોટેરા સ્ટેડિયમ
રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ

૧૦૪, અભિલાષા કોમ્પ્લેક્ષ, વસ્ત્રાપુર,
રેલ્વે ક્રોસિંગ, વેજલપુર, અમદાવાદ
ચામુંડા ટેલિકોમ, ગ્રામ પંચાયત
પાછળ, તુરખા,
તા.જિ.-બોટાદ-૩૬૪૭૧૦
-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. બી. વસાવા
સચિવ
શ્રી કે. ડી. પ્રજાપતિ
સચિવના અંગત મદદનીશ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૧૮૦૧, ૫૧૮૦૨, ૯૯૭૮૪૦૬૪૭૪ ક-૨૧૧, સેક્ટર-૨૦,
૫૧૮૦૩, ૫૧૮૦૪
ગાંધીનગર
૫૧૮૦૪

૯૦૩૩૨૫૦૭૮૪

૫૧૮૧૩, ૫૧૮૧૪, ૯૯૭૮૪૦૫૭૬૫
શ્રી એન. કે. પટેલ
૫૧૮૪૨
મુખ્ય ઇજનેર (મા.મ.) અને અધિક સચિવ
૫૧૮૧૧
૯૯૭૮૪૦૫૯૯૩
શ્રી પી. આર. પટેલિયા
૫૧૮૧૨
મુખ્ય ઇજનેર (ને.હા.) અને અધિક સચિવ

શ્રીમતી દિપીકા બી. ઠાકર
અંગત સચિવ

શ્રી કે. કે. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર (પંચાયત) અને અધિક
સચિવ
શ્રી પી. એમ. ચૌધરી
મુખ્ય ઇજનેર (પા.યો.) અને અધિક સચિવ
શ્રી તાન્હાબેન ભાવસાર
ના. કા. ઈ. અને અંગત સચિવ
શ્રી જે. એ. ગાંધી
મુખ્ય ઇજનેર (નીતિ અને આયોજન)
અને અધિક સચિવ
શ્રી સી. એન. ઝાલા
અંગત મદદનીશ/રહસ્ય સચિવ
શ્રી જે. એ. ગાંધી
મુખ્ય ઇજનેર (ગુણવત્તા નિયમન) અને
અધિક સચિવ
શ્રી એ. એન. મિસ્ત્રી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(ખાસ યોજના)
શ્રી એ. બી. નગાણી
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (યાંત્રિક)

૫૧૮૧૧
૫૧૮૧૨

૯૮૭૯૪૨૩૦૮૨

૫૧૮૧૫
૫૧૮૧૬

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૬

૫૧૮૧૭
૫૧૮૧૮

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૯

૫૧૮૧૭
૫૧૮૧૮

૯૪૨૭૩૬૫૦૦૨

૫૧૮૦૮

૨૬૬૦૮૦૭૯
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૨

૫૧૮૦૮

૯૯૨૫૮૪૭૯૦૮

૫૧૮૨૦
૫૧૮૧૯

૨૬૬૦૮૦૭૯,
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૨

૫૧૮૨૭

૯૪૨૮૪૧૫૧૬૩

૫૧૮૨૧

૯૯૦૯૭૧૮૬૪૦
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પ્લોટ નં. ૫૯૫/૧, સેક્ટર-૬(બી),
ગાંધીનગર
કવાર્ટર નં. ક-૯, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

એ-૧૦૧, ઈન્દ્રપ્રસ્થ-૭, બોડકદેવ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૬૮/૨, સેક્ટર ૮-બી,
ગાંધીનગર
ઈ-૧૦૪, ઈ ટાઈપ ટાવરલ,
ડ્રાઈવ-ઈન રોડ, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ

૨૫૫, ખ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૧૩, તુલસી બંગલો, વાવોલ,
ગાંધીનગર

૧૧, બાર્બરીક સોસાયટી, અંબિકા
ટેનામેન્ટ, હોટેલ રાજવાડા રોડ,
જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૨૪/૧, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

૧૧, બાર્બરીક સોસાયટી, અંબિકા
ટેનામેન્ટ, હોટેલ રાજવાડા રોડ,
જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ

સી-૪૦૪, કાનમ રેસીડેન્સી, શીવાલય
પરીસરની સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર
એ-૧૨, કલ્પવૃક્ષ સોસાયટી, કોબા,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

શ્રી કે. બી. શાહ
અધિક સચિવ (સેવા અને સંકલન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૮૨૩
૫૧૮૨૪

સુશ્રી અપેક્ષા જે. વાઘેલા
અંગત મદદનીશ (તપાસ)

૫૧૮૨૩
૫૧૮૨૪

૭૮૭૪૫૯૬૩૩૬

૫૧૮૨૯

૯૭૨૫૨૦૩૮૯૫

સુશ્રી નિમીષા પટેલ
નાયબ સચિવશ્રીના અંગત મદદનીશ

૫૧૮૨૯
૫૧૮૨૮

૯૫૮૬૯૨૧૩૯૭

શ્રી કે. પી. ભટ્ટ
નાયબ સચિવ (બજેટ અને વસવાટ)

૫૨૫૦૩
૫૧૮૨૮

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૨

પ્લોટ નં. ૧૭૧૯/૨,
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

૫૧૮૪૩

૯૪૨૮૮૧૪૧૯૬

ઓ/૮, પારસમણી ફ્લેટ, રન્નાપાર્ક,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

શ્રી જી. બી. શાહ
ઉપસચિવ (વહીવટ)
શ્રી જી. બી. ઝાલા
ઉપસચિવ (સેવા)

૫૧૮૨૨

૯૮૨૫૧૫૯૧૪૦

૫૧૮૩૭

૯૮૨૫૪૪૫૫૨૧

પ્લોટ નં. ૧૧૫૮/૨, સેક્ટર-૨એ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

૫૧૮૪૬

૩૫૭૧૦
૯૯૭૯૦૯૮૭૯૧

શ્રી વી. એ. જોષી
ઉપસચિવ (બજેટ)
શ્રી કિશન જે. પટેલ
લીગલ એક્ઝિક્યુટીવ

૫૧૮૩૬

૩૫૭૧૦
૯૯૭૯૦૯૮૭૯૧

શ્રી બી. જે. શુક્લ
ઉપસચિવ (ગુણવત્તા નિયમન) (ઈ.ચા.)

૫૧૮૫૧

૯૮૨૫૫૨૦૬૧૭

ઉપસચિવ (રા.ધો)

૫૧૮૫૩

-

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હિતેષ એસ. પટેલ
નાયબ સચિવ (તપાસ)

શ્રી હરેન્દ્રસિંહ પરમાર
નાયબ સચિવ (વ. અને મ.)

શ્રી શ્રીકાંત એફ. ખત્રી
ઉપસચિવ (વસવાટ)

શ્રી વી. એ. જોષી
ઉપસચિવ (મહેકમ) (ઈ.ચા.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૮૪૩ ડી-૧/૭, સીમંધર નગર ફલ્ેટસ,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

૫૪૮૦૦

૯૮૨૪૨૯૧૧૬૬

૫૧૮૩૫

૯૬૨૪૫૮૪૦૫૦
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એન-૨૦૧, ઓઝોન ગીલ્ટર,
કુબેરનગર, આઈ.ટી.આઈ. નજીક,
નરોડા, અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૮૩/૬, છ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

૮૯/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૪૩૦/૨,
ચ-૧ ટાઈપ, સેક્ટર-૬,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. -૭૧૪/૧, સેક્ટર–૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૬૩૫/૧, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૬૩૫/૧, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર

૧૯૬, ગાયત્રી મંદિર પાસે, માતર,
તા. માતર, જિ. ખેડા
ઈ-૧૦૧, ઓફિસર્સ ફ્લેટ, પાંચ
બંગલા કૉલોની, ગુલબાઈ ટેકરા,
એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ
-
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માર્ગ અને મકાન વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. એસ. ઠક્કર

ઉપસચિવ, (પંચાયત રસ્તા-૧) (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૮૪૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૧૫૮૭૦૩ બી-૩૫, સીમંધર બંગલોઝ, પ્રકૃતિ
મોલની પાછળ, કુડાસણ, ગાંધીનગર

શ્રી જી. જે. કોટેચા
ઉપસચિવ (પંચાયત રસ્તા-૨) (ઈ.ચા.)

૫૧૮૪૫

૯૪૨૭૨૧૯૨૨૪

શ્રી જી. જે. કોટેચા
ઉપસચિવ (પંચાયત રસ્તા-૩)

૫૨૫૩૧

૯૪૨૭૨૧૯૨૨૪

શ્રી જે. એસ. મેવાડા
ઉપસચિવ (રાજ્ય રસ્તા-૧)

૫૧૮૩૩

૯૮૯૮૦૫૦૫૬૯

૪૦૧, સિંદુર સ્પેસ એપાર્ટમેન્ટ,
આલોક રોડ, નારણપુરા,
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૩

શ્રી એન. કે. પ્રજાપતિ
ઉપસચિવ (રાજ્ય રસ્તા-ર) (ઈ.ચા.)

૫૧૮૩૮

૯૪૨૯૧૨૯૪૯૩

પ્લોટ નં. ૪૩૬, સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

શ્રી એ. એન. મિસ્ત્રી
ઉપસચિવ (રાજ્ય રસ્તા) (ઈ.ચા.)

૫૧૮૪૧

૯૪૨૮૪૧૫૧૬૩

શ્રી જે. આર. પટેલ
ઉપસચિવ (મકાનો-૧)

સી-૪૦૪, કાનમ રેસીડેન્સી, શીવાલય
પરીસરની સામે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

૫૧૮૩૯

૯૯૨૪૨૪૩૩૫૭

૧૦૨, શિખર એપાર્ટમેન્ટ, સારથિ-૩
સામે, મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨

શ્રી એન. વી. ચૌધરી
ઉપસચિવ (મકાનો-૨) (ઈ.ચા.)

૫૧૮૪૭

૯૯૨૫૨૧૮૦૫૨

બ્લૉક નં. ૧૬/૪, ઘ ટાઈપ ક્વાર્ટર્સ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

ક-૧

શાખા

ગ-૨

આઇ

આર-૧
બજેટ
ફ

ઇ-૧

રજિસ્ટ્રી

ખાનગીકરણ શાખા

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી જપન બી. દવે
શ્રી દીપ કે. મોદી

શ્રી મેહુલકુમાર આર. મછાર
શ્રી બી. એચ. ગોસાઇ
શ્રી રાહુલ કે. સર્વાકર

૫૨૫/૧, ગ- ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
૫૨૫/૧, ગ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

ફોન નં.

૫૧૮૮૧
૫૧૮૭૭
૫૧૮૭૯
૫૧૮૮૯
૫૧૮૬૧

કુ. ખ્યાતિ સી. નેનુજી

૫૧૮૭૪

શ્રી એમ. એફ. પઠાણ

શ્રી બી. કે. પટેલ (ઈ.ચા.)
-
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૫૧૮૭૦
૫૧૮૦૦
૫૨૫૩૮
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ગ
ઇ-૨
રોકડ
એન-૧
આર
ઇ
ઇ-૪
સી
લ
હ
ડી-૧
ડી-ર
મ
ડી
સી-૧
આલેખન શાખા
ઇ-૩
ન
એ.એ.સેલ
પી
વાય
ઝેડ (નાંણા)
એફ-૧
ક

શાખા

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી એમ. કે. પટેલ
કુ. શ્રધ્ધા જી. પરમાર
શ્રી કે. એસ. શાહ
સુશ્રી ડી. એમ. કાપડિયા
શ્રીમતી અપેક્ષા પટેલીયા
શ્રી અનિલ એન. ચૌધરી
શ્રી એમ. એસ. ગઢવી
સુશ્રી કિંજલ એચ. પંડ્યા
શ્રી હિતેશભાઈ અંધારિયા
શ્રીમતી દિપાલીબેન પટેલ
શ્રી કે. ટી. પટેલ
શ્રી એ. કે. ડામોર
શ્રી મિહિર એ. પટેલ
શ્રી જે. ડી. ગોહિલ
સુશ્રી રીમાબેન વાઘેલા
શ્રી મનીષ જે. રાઠવા
શ્રી કે. યુ. દવે
શ્રી બી. એ. ભાવસાર
કુ. યુ. ડી. સુતરીયા
શ્રી પી. આર. શાહ
શ્રી બી. એ. પરમાર
ર્ડા. વિશ્વાસ આર. દેસાઈ
શ્રી બી. કે. પટેલ
શ્રી વી. એસ. પ્રજાપતિ

માર્ગ અને મકાન વિભાગ
ફોન નં.

૫૧૮૭૬
૫૧૮૭૧
૫૨૪૫૭
૫૧૮૮૫
૫૧૮૮૮
૫૧૮૬૯
૫૧૮૭૩
૫૧૮૬૩
૫૧૮૮૨
૫૧૮૭૮
૫૧૮૬૬
૫૧૮૬૭
૫૧૮૮૩
૫૧૮૬૫
૫૧૮૬૪
૫૧૮૯૪
૫૧૮૭૨
૫૧૮૮૪
૫૧૮૬૦
૫૧૮૮૭
૫૧૮૯૦
૫૧૮૯૧
૫૧૮૭૫
૫૧૮૮૦

મુખ્ય નગર નિયોજક અને મુખ્ય સ્થપતિશ્રીની કચેરી
પ્રથમ માળ, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિશાલ એ. વ્યાસ
મુખ્ય નગર નિયોજક અને મુખ્ય સ્થપતિ
શ્રી જે. એમ. ડામોર
મુખ્ય નકશાગાર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૯૦૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૯ બંગલા નં. ૨૩૧/૩, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૯૮૨૪૨૭૭૫૮૩ સી-૧૪૭, ઘનશ્યામનગર,
વોટર વર્કસ સામે, નરોડા,
અમદાવાદ

૫૨૯૦૯
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માર્ગ અને મકાન વિભાગ

નિયામકશ્રી, ઇજનેરી સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કૉલેજ
ચ-૫, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. કે. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર અને નિયામક
શ્રી એન. વી. વસૈયા
કાર્યપાલક ઇજનેર (સી)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૪૬૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૬૩૫૭૫૩૩ ૧૬૦/૫, જી-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

૫૬૪૬૩

૮૧૪૧૪૯૯૭૩૧ ૩૦, કર્ણાવતી હોમ્સ, ગીરધર
બંગલોની સામે, નિરંત ચાર રસ્તાની
નજીક, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ

નિયામકશ્રી, ઉપવન અને બગીચા, ગાંધીનગર
ર્ડા. ડી. પી. ઠાકોર
નિયામક

નિર્માણ ભવન, ત્રીજો માળ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર
૫૪૭૯૭
૫૪૭૯૮

૯૯૨૪૯૨૮૨૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૯૧૨

બી-૨૦૪, પ્રમુખ એરીયા, પ્રમુખ
નગર ફલેટ, સરગાસણ સ્કવેર,
ગાંધીનગર

અધીક્ષક ઇજનેર, પંચાયત મા.મ. વર્તુળ, અમદાવાદ

બ્લૉક-સી, છઠ્ઠો માળ, બહુમાળી ભવન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

શ્રી એ. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર
શ્રી એમ. એસ. ભોયા
કાર્યપાલક ઇજનેર

૨૭૯૧૦૯૯૫

૯૮૨૫૧૭૦૬૫૬

૨૫૫૦૬૬૧૧

૯૯૭૯૦૦૫૪૫૫

બ્લૉક-સી/૪૦૩, સંગાથ ટેરેસીસ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
સી–૨૦૨, ઇન્ફોસિટી ટાઉનશીપ,
ઘ-૦ પાસે, ગાંધીનગર

અધીક્ષક ઇજનેર, પાટનગર યોજના વર્તુળ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૧૧/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. પી. ત્રિવેદી
અધીક્ષક ઇજનેર

૫૪૦૮૩

૯૯૭૮૪૦૫૨૪૨

શ્રી કે. એન. રાવત
કાર્યપાલક ઇજનેર (પા.યો.વિ-૧)
શ્રી એન. એસ. સાલ્વી
કાર્યપાલક ઇજનેર (પા.યો.વિ-૨) (ઈ.ચા.)

૫૨૯૩૯

૯૯૦૯૦૧૦૮૯૦

૫૯૧૯૩

૯૯૭૮૪૦૫૨૪૩

શ્રી કે. ડી. પટેલ
કાર્યપાલક ઇજનેર (પા.યો.વિ-૩) (ઈ.ચા.)

૪૫૩૩૦

૯૪૨૮૪૨૨૪૮૩

કાર્યપાલક ઇજનેર (પા.યો.વિ-૪) (ઈ.ચા.)

૫૯૧૯૩
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ઈ-૧૦૨, ન્યુ ઓફિસર્સ ફ્લેટ, પાંચ
બંગલા, સરકારી વસાહત, ગુલબાઈ
ટેકરા, પોલિટેનિકની પાછળ,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
પ્લોટ નં. ૮૨૬/ બી, સેક્ટર-૮સી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૮
પ્લોટ નં. ૧૫૮/૨, સેક્ટર-૧/બી,
ગાંધીનગર
૨૨-ઈ, ઈન્કમટેક્ષ સોસાયટી,
ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર,
અમદાવાદ
-
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માર્ગ અને મકાન વિભાગ

અધીક્ષક ઇજનેર, આલેખન મા.મ. વર્તુળ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૧૩/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

અધીક્ષક ઇજનેર
શ્રી જે. એચ. પટેલ
કાર્યપાલક ઇજનેર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૯૩૪
૫૩૯૩૫
૫૩૯૩૮

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૦૩૮૨૫૯

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

બંગલા નં. ૫, ગીરીવર સોસાયટી,
ઈશ્વરભુવન, કોમર્સ છ રસ્તા રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪

અધીક્ષક ઇજનેર, પંચાયત મા.મ. વર્તુળ, ગાંધીનગર

બીજો માળ, પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર

શ્રી ડી. આર. ગામીત
અધીક્ષક ઇજનેર

૫૯૩૯૬
૫૯૨૪૯

૮૯૮૦૮૦૭૫૬૪

શ્રી વી. પી. બાવીશી
કાર્યપાલક ઇજનેર

૫૬૯૬૪

૯૪૨૭૦૩૭૯૮૭

બ્લૉક નં. ૨૮૩/૧,
ગ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

૪૦૩, વાટીકા એપાર્ટમેન્ટ,
સંજીવબાગ, ન્યુ એસ. એમ. રોડ,
પાલડી, અમદાવાદ

અધીક્ષક ઇજનેર, વિદ્યુત મા.મ. વર્તુળ, ગાંધીનગર
શ્રી એસ. એસ. ગુપ્તા
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.ચા.)

ત્રીજો માળ, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

કુ અમરજીત કોર
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર અને અધિક્ષક
ઇજનેરના અંગત સચિવ

૫૩૫૧૪

૯૯૭૮૪૦૫૬૨૧

૫૩૫૧૩

૭૨૮૪૦૧૧૫૨૮

૨૨, અવિરાજ બંગલો,
ચહલ પેટ્રોલ પંપની સામે,
પ્રહલાદનગર, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ

એમ.આઈ.જી.-૩, સેક્ટર-૧,
કે.કે. રન્નાપાર્ક, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ લિ. ગાંધીનગર

શ્રી એચ. સી. મોદી
મુખ્ય ઇજનેર

ભોંયતળીયે, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્રી આર. ટી. રોહીત
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.ચા.)

૫૨૯૧૨
૫૨૯૧૫

૯૦૯૯૯૫૪૨૩૬

૫૨૯૧૨
૫૨૯૧૫

૯૯૨૫૦૩૨૧૧૫
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૩૧, તુલીપ બંગલો, પાર્ટ-૨,
સુરધારા સર્કલ પાસે,
થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

બી-૬૦૪, પ્રમુખ સીગ્નેચર નજીક,
રાયસણ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય યોજના અમલીકરણ યુનિટ, ગાંધીનગર
ભોંયતળીયે, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. કે. સોલંકી
મુખ્ય ઇજનેર (વિશ્વબેંક)

શ્રી આર. ડી. સોલંકી
કાર્યપાલક ઇજનેર (ઈ.ચા.)
રા.મા.યો.વિ. રાજકોટ

શ્રી એચ. બી. શેઠ
કાર્યપાલક ઇજનેર
રા.મા.યો.વિ.મહેસાણા (વિશ્વબેંક)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૯૮૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૪૮૧ ૩, શિવાલીક બંગલોઝ,
મધુર હોલ પાસે,
સચીન ટાવર રોડ,
આનંંદનગર,
અમદાવાદ
૯૮૨૫૧૨૯૮૩૩ ૩૭, આનંદધારા સોસાયટી,
રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,
સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ
૯૪૨૭૭૧૪૨૭૬ પ્લોટ નં. ૧૫૫૮/૧,
સેક્ટર-૨-સી,
ગાંધીનગર

૫૨૯૮૫

૫૨૯૮૫

અધીક્ષક ઇજનેર, શહેર મા.મ. વર્તુળ, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-એ/૫, બહુમાળી ભવન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

શ્રી એ. સી. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.ચા.)

૨૬૩૦૭૧૫૯

૯૮૨૫૧૭૦૬૩૬

શ્રી એમ. બી. ભટ્ટ
કાર્યપાલક ઇજનેર (ઈ.ચા.) નવરંગપુરા,
મા.મ.વિ

૨૬૩૦૨૨૪૫૫

૯૩૨૭૦૮૮૮૭૪

શ્રી પી. કે. જણસારી
કાર્યપાલક ઇજનેર શહેર મા.મ.વિ

૨૬૩૦૧૯૫૭

૯૮૨૫૧૩૦૭૩૧

શ્રી પી. બી. શાહ
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (ઈ.ચા.)
હાઈકોર્ટ (મા.મ.વિ)
શ્રી વી. વાય. કેસરી
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ભંડાર
મા.મ.વિ
શ્રી એન. ડી. ચૌહાણ
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર (ઈ.ચા.)
મેડિકલ (મા.મ.વિ)

૨૫૫૦૬૬૮૮

૯૮૭૯૫૫૩૯૬૧

૨૬૩૦૦૧૬

૯૪૨૮૦૩૨૮૯૬

૧૦૪૧૩

૯૮૭૯૨૦૮૮૪૦
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બ્લૉક-સી/૪૦૩, સંગાથ ટેરેસીસ,
સરગાસણ,
ગાંધીનગર
૩૫, સ્તવ હોમ્સ,
જી.એસ.ટી. કમ્પાઉન્ડ,
ન્યુ રાણીપ,
અમદાવાદ
૧૭, નારાયણ બંગલોઝ,
સોલાભાગવત વિદ્યાપીઠની સામે,
એસ.જી. હાઈવે, ગોતા, અમદાવાદ
બી-૩૦૪, પલક એવન્યુ, એ.કે.
કૉલેજની પાછળ, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ

૨૧, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ-૨, ફૂલ સ્ટોપ
સોસાયટી સામે, વિસત ગાંધીનગર
હાઈવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

૪-સી/૧૧, સર્ટલીન પાર્ક, મેમનગર,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

અધીક્ષક ઇજનેર, મા.મ. વર્તુળ-૧, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-એ/૬, બહુમાળી ભવન, વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. એમ. વસાવા
અધીક્ષક ઇજનેર (ઈ.ચા.)
શ્રી કે. એમ. બ્રહ્મભટ્ટ
કાર્યપાલક ઇજનેર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૩૦૫૨૯૬
૨૬૩૦૩૪૯૦
૨૬૩૦૨૬૦૭
૨૬૩૦૩૬૬૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૧૯૧૬૦૬ ડી-૧, ૫૦૩, સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
૯૮૨૫૭૭૩૨૮૨

પ્લોટ નં. ૧૨, સર્વોદયનગર,
ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ,
સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર

અધીક્ષક ઇજનેર, મા.મ. વર્તુળ-૨, અમદાવાદ
એ-૭, બહુમાળી ભવન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

શ્રી એચ. એ. શાહ
અધીક્ષક ઇજનેર

૨૬૩૦૧૫૪૫
૨૬૩૦૨૬૦૩

૯૮૭૯૫૩૦૧૮૬

એ-૯૦૧, સત્યમેવ સીગ્નેચર,
જોધપુર, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ

અધીક્ષક ઇજનેર, એક્સપ્રેસ વે, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-બી/૨, બહુમાળી ભવન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

અધીક્ષક ઇજનેર, એક્સપ્રેસ વે

૨૬૩૦૨૮૬૪

-

-

અધીક્ષક ઇજનેર, યાંત્રિક મા.મ.વર્તુળ, અમદાવાદ

શ્રી એ. જી. મારૂ
અધીક્ષક ઇજનેર

બ્લૉક નંબર-બી/૮, બહુમાળી ભવન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
૨૭૯૧૨૮૭૭

૯૮૨૫૨૫૮૫૩૫

૮, એવી બંગ્લોઝ, જોધપુર, સેટેલાઇટ
સામે, અમદાવાદ

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, વિદ્યુત અમદાવાદ, વિભાગ-ર અમદાવાદ
બ્લૉક નંબર-એ/૩, બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રીમતી આર. કે. પરમાર
કાર્યપાલક ઇજનેર (વિદ્યુત)

૨૫૫૦૬૧૭૧
૨૫૫૦૮૪૬૪

૯૯૭૮૪૦૫૬૬૯

વાસુદેવ રાજનગર સોસાયટી,
શિત્તલ સિનેમાની પાછળ,
ડાકોર રોડ, નડીયાદ, જિ. ખેડા

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વર્તુળ, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. આઈ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર

પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર
૨૨૨૩૫

૭૫૬૭૦૭૧૪૪૮
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ડી-૨૦૨, રત્નરાજ રેસીડેન્સી,
સિધ્ધરાજ જહોરી, સરગાસણ ચોકડી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માર્ગ અને મકાન વિભાગ
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. એન. માથુર
કાર્યપાલક ઇજનેર

શ્રી એસ. એન. રાજપૂત
કાર્યપાલક ઇજનેર (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૭૯૧૦૯૯૨

૯૪૨૬૫૯૦૩૮૬

૨૮૧૨૪૪૬૬૦૫

૯૪૦૯૩૦૨૯૮૦

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

સી.એલ.એફ. બંગલો, ડૉ. યાજ્ઞીક
રોડ, શહેર મા. અને મ.ની. બાજુમાં
રાજકુમાર કૉલેજ સામે, રાજકોટ
પ્લોટ નં. ૧૨૪૧/૧, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર

સ્ટેટ હાઈવે ડેવલોપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ, ગાંધીનગર

ભોંયતળીયે, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્રી વી. એમ. ગોહિલ
અધીક્ષક ઇજનેર

૫૨૯૮૬
૫૨૯૯૨

૯૪૨૮૫૦૨૫૪૯
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બી-૪, રુદ્રાક્ષ બંગલો,
ઉર્જાનગર-૨ ની સામે, પ્રતિક મોલ
પાસે, રાંદેસણ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ

માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૨/૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અશ્વિની કુમાર, IAS
સચિવ
શ્રી જે. એચ. જોષી
સંયુક્ત સચિવ
શ્રી કે. કે. રાવલ
ઉપસચિવ
કુ. સેજલ ગોસ્વામી
રહસ્ય સચિવ

અ
બ
ક
રોકડ
રજિસ્ટ્રી
ફેક્સ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૭૩૫
૫૧૨૮૧
૫૧૨૮૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧ જજીસ બંગલો નં. ૧૨, જજીસ બંગલો
રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ
૯૯૭૮૪૦૫૧૪૩ પ્લોટ નં. ૭૨૯/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
૯૯૭૮૪૦૭૬૮૨ પ્લોટ નં. ૧૦૬૧/૧, સેક્ટર-૩-ડી,
ગાંધીનગર
ઈ-૪૦૩, પ્રમુખ પેસિફિક,
સૂર્યા સર્કલ પાસે, સરગાસણ,
ગાંધીનગર

૫૧૨૮૯
૫૧૨૮૪
૫૧૨૮૬

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

શાખા

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી ભરત શાહ
શ્રીમતી અલ્કા એમ. વર્સાત
શ્રી વાય. આર. ખલ્યાણી
.
.
.

માહિતી નિયામકશ્રીની કચેરી

ફોન નં.
૫૧૨૯૨
૫૧૨૯૦
૫૪૮૨૦
૫૧૨૯૩
૫૧૨૯૨
૫૪૭૭૨

બ્લૉક નંબર-૧૯, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. વી. કાલરીયા, IAS
માહિતી નિયામક

શ્રી એચ. વી. ભાલોડીયા
માહિતી નિયામકના રહસ્ય સચિવ
શ્રી એ. આર. પટેલ
અધિક માહિતી નિયામક
શ્રી એ. કે. પટેલ
અધિક માહિતી નિયામકના અંગત
મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૩૮૮
૫૩૩૯૪ (ફે.)
૫૩૩૮૮
૫૩૩૮૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૫૩૮ બી/૩૦૨, સ્પર્શ રેસીડેન્સ એપાર્ટમેન્ટ,
અવિરત હાઉસની પાછળ,
સાયન્સ સિટી મેઈન રોડ,
અમદાવાદ
૯૯૦૯૯૬૫૯૨૦ પ્લોટ નં. ૧૨૭૮/૨, ગ રોડ,
સેક્ટર-૫-એ, ગાંધીનગર
૪૩૬૪૯
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૫

૫૩૩૮૧

૯૯૦૪૫૯૪૦૮૫
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પ્લોટ નં. ૪૪૩/૨, સેક્ટર-૬-એ,
ગાંધીનગર
આઈ-૩૦૩, ૧૧૧,
રાધે એપાર્ટમેન્ટ, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પુલક ત્રિવેદી
સચિવ, પ્રેસ અકાદમી અને
અધિક માહિતી નિયામક
શ્રી જી. એફ. પાંડોર
સંયુક્ત માહિતી નિયામક
શ્રી નિલેશ શુક્લ
સંયુક્ત માહિતી નિયામક, નિવાસી
આયુક્તશ્રીની કચેરી, નવી દિલ્હી
શ્રી ડી. એસ. કોટવાલ
નાયબ માહિતી નિયામક (તાલીમ)
શ્રી આર. એમ. પંડ્યા
નાયબ માહિતી નિયામક (વહીવટ)
શ્રી એસ. કે. કચોટ
નાયબ માહિતી નિયામક (સમાચાર)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૫૨૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૮૩૫ પ્લોટ નં. ૫૩૩/૨, સૌરભ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

૫૩૩૭૯

૯૯૨૪૩૩૬૦૨૦

બી-૩૭, ભૂમિ પાર્ક સોસાયટી,
વાવોલ, ગાંધીનગર
૦૧૧-૨૩૩૪૦૩૦૫ ૦૯૯૫૩૭૧૦૦૨૫ ગુજરાત ભવન, ૧૧, કૌટિલ્ય માર્ગ,
ચાણક્ય પુરી, નવી દિલ્હી
૫૫૯૭૨

૯૪૨૭૩૫૦૨૫૦

૫૩૩૯૨

૬૩૫૯૩૦૩૨૦૪

૫૩૪૨૫

૯૯૨૫૮૪૭૩૭૪
૬૩૫૯૩૦૩૨૦૧

શ્રી વી. આર. બ્રહ્મભટ્ટ
સહાયક માહિતી નિયામક (વહીવટ)

૫૩૩૯૪

૯૩૭૫૯૫૮૭૫૧

શ્રી એસ. કે. કચોટ
નાયબ માહિતી નિયામક (સમાચાર)
શ્રી એમ. જી. ત્રિવેદી
નાયબ માહિતી નિયામક (પ્રકાશન)
શ્રી યુ. કે. વૈષ્ણવ
નાયબ માહિતી નિયામક
(ઈલેકટ્રોનીક મીડિયા)
શ્રી એચ. એસ. ભટ્ટ
નાયબ માહિતી નિયામક (ફિલ્મ)
સુશ્રી પારુલ મણિયાર
સહાયક માહિતી નિયામક (ફિલ્મ)

૫૩૪૨૫

૯૯૨૫૮૪૭૩૭૪
૬૩૫૯૩૦૩૨૦૧

શ્રી પી. ડી. મોદી
નાયબ માહિતી નિયામક (વિજ્ઞાપન)
શ્રી પી. એસ. પટેલ
નાયબ માહિતી નિયામક
(સોશિયલ મીડિયા)

૫૪૪૧૫

૯૪૨૬૩૫૮૦૯૮

૫૪૪૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૫૦

૫૪૧૫૯

૯૮૨૫૦૬૩૬૩૦

૫૪૧૫૭

૯૪૨૬૩૫૨૭૫૦

૫૪૧૫૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૩

૫૩૩૮૬

૯૪૨૭૭૦૧૦૭૮
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બ્લૉક નં. ૨૨/૧, ઘ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
બ્લૉક ન-૧૭/૩, ઘ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

ડી-૨૦૪, શાંન્તુનુ અપાર્ટમેન્ટ,
સુમધુર-૨ ની પાસે, આઝાદ સોસાયટી
વિસ્તાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ
સી/૨૦૪, મંગલમૂર્તિ એપાર્ટમેન્ટ,
ચરેડી પાણીની ટાંકી પાસે, પેથાપુર,
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
૩/૧, સયોજન સોસાયટી, આંબાવાડી
અમદાવાદ
એસ/૨, પંચતીર્થ ફ્લેટ, સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૫૧/૨, સેક્ટર-૧/બી,
ગાંધીનગર

૫, ગોલ્ડ કોઈન ફ્લેટ, સરગાસણ
ચોકડી, સાર્થક મોલ નજીક, મહાત્મા
મંદિર રોડ, ખ-૦, ગાંધીનગર
બંગલા નં. ૧૫, વૃદાંવન-૨ બંગલોઝ,
રાયસણ, ગાંધીનગર

૯-ચિત્રકુટ ટવીન્સ બંગલો, મેનેજમેન્ટ
એન્કલેવ પાસે, નહેરુપાર્ક, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ફાલ્ગુની શુક્લ
નાયબ નિયામક (હિસાબ)
શ્રી એલ. જી. હેરમા
રહસ્ય સચિવ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. એસ. ભાવસાર
સંયુક્ત માહિતી નિયામક, અમદાવાદ

માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૩૮૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૯૩૦૩૨૦૬ સી-૦૦૩, સુયસ રેસીડેન્સી,
સુપર સ્કૂલની બાજુમા,
ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

૫૦૦૨૩

૯૪૨૬૫૨૫૨૨૪

પ્રાદેશિક માહિતીની કચેરી
ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૩૦૬૭૩૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૭૮૩ ૫૭, ભાવસાર સોસાયટી, નવા વાડજ,
અમદાવાદ

શ્રી એસ. એમ. બુબડિયા
સંયુક્ત માહિતી નિયામક, રાજકોટ

૦૨૮૧૨-૨૨૩૨૬૪ ૮૧૬૦૧૧૭૨૫૭

શ્રી આર. આર. રાઠોડ
સંયુક્ત માહિતી નિયામક, સુરત

૦૨૬૧૨-૪૬૫૫૪૧ ૯૯૭૮૪૦૫૭૮૬

સંયુક્ત માહિતી નિયામક, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૨૩૩૫૮

-

૦૨૨૨-૬૩૯૩૪૭૮ ૯૯૨૫૮૦૫૭૪૨
શ્રી યુ. બી. બાવીસા
નાયબ માહિતી નિયામક (સંપર્ક) (ઈ.ચા.) ૦૨૨૨-૬૩૯૭૨૯૮
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૩૬/એ, સિધ્ધી વિનાયક બંગલોઝ,
સરગાસણ ચાર રસ્તા, ખ-૦,
ગાંધીનગર

પુનેશ્વર કૃપા, ૧-ચુડાસમા પ્લોટ,
મેઈન રોડ, આમ્રપાલી ફાટક પાસે,
રાજકોટ
રામનગર, સુરત
વડોદરા

ગુજરાત ભવન, મ્હાડા બિલ્ડિંગ
નં. ૩૬, પ્લોટ નં. ૧૫૦,
જોગેશ્વરી (પશ્ચિમ),
મુંબઈ-૪૦૦૧૦૨

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો વિભાગ

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ
બ્લૉક નંબર-ર/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સી. વી. સોમ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૧૩૭૧, ૫૧૩૭૩,
૫૫૯૩૯
બંગલા નં. ૨૩૭,
૫૧૩૭૪,
૯૯૭૮૪૦૬૧૦૫ સેક્ટર-૧૯,
૫૨૯૯૫ (ફે.)
ગાંધીનગર
secsyc@gujarat.gov.in

અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીના રહસ્ય સચિવ

૫૧૩૭૪

-

શ્રી એમ. એચ. ખુમાર
નાયબ સચિવ (સાં.પ્ર.)

૫૪૬૭૨

૯૯૨૪૧૩૬૭૮૫

શ્રી એમ. એચ. ખુમાર
નાયબ સચિવ (ર.ગ.) (ઈ.ચા.)

૫૪૬૭૨

શ્રી બિપિન એમ. જાદવ
ઉપસચિવ (મહેકમ) (ઈ.ચા.)

૫૧૩૮૨

૬૩૫૭૧૪૯૭૬૪

પ્લોટ નં. ૪૯૧/૨, સેક્ટર-૧૩/એ,
ગાંધીનગર

શ્રી બિપિન એમ. જાદવ
ઉપસચિવ (સાં.પ્ર.)

૫૪૬૯૯

૬૩૫૭૧૪૯૭૬૪

પ્લોટ નં. ૪૯૧/૨, સેક્ટર-૧૩/એ,
ગાંધીનગર

શાખા

ds-synca@gujarat.gov.in

૯૯૨૪૧૩૬૭૮૫

jtsecsyc@gujarat.gov.in

us2-synca@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

પ્લોટ નં. ૧૪૯૦/૧, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૪૯૦/૧, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર

ફોન નં.

અ (કલ્ચર, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય)

શ્રી ટી. આર. દેસાઇ

બ (રમત ગમત, એસ.એ.જી.)

સુશ્રી ડી. વાય. ઝાલા

૫૧૩૮૫

ફ (ગ્રંથાલય, ભાષા, સાહિત્ય, અભિલેખાગાર)

શ્રી અમિત સંગાડા

૫૧૩૮૭

ક (મહેકમ-બજેટ-સંકલન)

પાયકા સેલ (કમિશનર યુ.સે. સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુનિવર્સિટી)
રોકડ

રજિસ્ટ્રી

ફેકસ નં.

શ્રી ડી. પી. વસૈયા

કુ. કે. આર. નાયક

શ્રી એમ. એચ. રામાનંદી
શ્રી જી. વી. પુરોહીત
-
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૫૧૩૮૪
૫૧૩૮૬
૫૮૨૯૩
૫૧૩૮૮
૫૧૩૯૧
૫૨૯૯૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો વિભાગ

કમિશનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ
બ્લૉક નંબર-૧૧/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. એ. પંડ્યા, IAS
કમિશનર
શ્રી દિલિપ રોહિત
કમિશનરશ્રીના અંગત મદદનીશ
શ્રી નયન થોરાત
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને
યુથબોર્ડ અધિકારી
શ્રી બળદેવ દેસાઇ
સચિવ
રાજ્ય રમતગમત પરિષદ
શ્રી નિર્મલ ભટ્ટ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી આર. એસ. બરંડા
સંશોધન અધિકારી
મહેકમ/રમત
હિસાબી

શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૦૯૫

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

૫૪૦૯૫

૭૩૫૯૪૦૦૩૩૨

૫૪૧૫૪

૯૯૭૮૪૦૮૮૫૩

૫૪૦૮૫

૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦

૫૪૦૯૧

૯૪૨૭૯૬૫૬૩૧

૫૩૩૫૯

-

commi-synca@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

બ્લૉક નં. ૯૧/૪, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૭૩૯,
સોમેશ્વર સોસાયટી,
સેક્ટર-ર૭,
ગાંધીનગર
એ-૨૦૨, પ્રણાયતા પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ,
સેંટ ઝેવિયર્સ લેડીઝ હોસ્ટેલ સામે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯
સી-પ, ગવર્મેન્ટ કૉલોની, ડફનાળા,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૫૯૬/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

ફોન નં.

૫૪૦૯૬
૫૪૦૯૦

-

ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોર્ટસ અૉથોરિટી ઓફ ગુજરાત
બ્લોેક નંબર-૧૪/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સી. વી. સોમ, IAS
ડાયરેક્ટર જનરલ
શ્રી મિતેશ પંડ્યા
સચિવશ્રી (ઈ.ચા.)

શ્રી પ્રણય એમ. રાણિંગા
ડાયરેક્ટર જનરલશ્રીના અંગત મદદનીશ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૯૦૨
૫૪૧૧૩ (ફે.)
૫૪૭૮૨

૫૪૭૯૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૫૯૩૯
બંગલા નં. ૨૩૭, સેક્ટર-૧૯,
૯૯૭૮૪૦૬૧૦૫ ગાંધીનગર
૯૮૭૯૬૧૧૨૮૦

૯૪૨૬૦૩૦૮૮૩
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૧૦૨, બ્લૉક-એ, ઈ-ટાઈપ, મહેસૂલ
વિભાગ ક્વાર્ટર્સ, કૉર્પોરેટ રોડ,
પિનાકલ બિઝનેસ પાર્કની નજીક,
પ્રહલાદનગર
૧૦૧, સિધ્ધ શિલ્પ એપાર્ટમેન્ટ,
પ્રેરણા દેરાસરની નજીક, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

હિસાબી અધિકારી

વહીવટી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૪૦૮

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

-

-

-

૫૪૪૦૯

-

નિયામકશ્રી, ગ્રંથાલયની કચેરી, ગ્રંથાલય ભવન
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

ર્ડા. પી. કે. ગોસ્વામી
ગ્રંથાલય નિયામક (ઈ.ચા.)

૨૨૪૮૪
૨૧૧૦૭(ફે.)

ર્ડા. પી. કે. ગોસ્વામી
મદદનીશ ગ્રંથાલય નિયામક (વહીવટ)

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫

directorateofliberaries@gmail.com

૨૨૪૮૪

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫

શ્રી જે. એમ. લેઉઆ
મદદનીશ ગ્રંથાલય નિયામક (વિકાસ)

૨૨૪૮૪

૯૮૨૪૪૪૫૯૦૩

કુ. તરૂણાબેન એમ. વડવાસિયા
હિસાબી અધિકારી

૨૨૪૮૪

૯૯૦૪૯૨૬૨૫૩

મહેકમ શાખા

હિસાબી શાખા

૨૨૪૮૪
એક્ષ.-૧૧૭
૨૨૪૮૪
એક્ષ.-૧૨૨, ૧૨૩

પી-૨૦૧, સૌંદર્ય-૪૪૪,
ખ-રોડ, હડમતિયા ગામની બાજુમાં,
ગાંધીનગર
પી-૨૦૧, સૌંદર્ય-૪૪૪,
ખ-રોડ, હડમતિયા ગામની બાજુમાં,
ગાંધીનગર
જે-૧૦૩ શુભમ રેસીડેન્સી,
કેશવ પાર્કની બાજુમાં,
વાવોલ,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૫૬/૧૦, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

-

-

-

-

રાજ્ય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય

શ્રી નરેશ પંડ્યા
ગ્રંથપાલ

રાજ્ય ગ્રંથાલય ભવન, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
૨૦૦૬૪

૯૪૨૮૦૪૪૫૨૫

પ્લોટ નં. ૧૨૭૦/૧,
સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર

સરકારી ગાંધીનગર જિલ્લા પુસ્તકાલય
શ્રી જે. એચ. દેસાઇ
ગ્રંથપાલ

સેક્ટર-ર૧, ગાંધીનગર
૨૧૧૯૬

૯૪૨૮૮૧૪૧૨૦
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એન-૧૧૭,
ગ્રીન સિટી,
સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો વિભાગ

નિયામકશ્રી, પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય કચેરી
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જીતેન એચ. જોષી
પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય નિયામક
(ઈ.ચા.)
ર્ડા. પી. એ. શર્મા
નાયબ નિયામક
શ્રી આર. એન.પરમાર
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. એસ. રાવલ
વહીવટી અધિકારી
શ્રી શૈલેષ આર. પારેખ
પુરાતત્વીય ઇજનેર (ઈ.ચા.)
શ્રી એ. વી. પારેખ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૩૮૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૧૪૩ પ્લોટ નં. ૭૨૯/૨,
સેક્ટર-૪/સી,
us1-synca@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર

૫૬૭૪૧
૫૬૭૬૦(ફે.)
૫૬૭૨૯
૫૬૭૩૦

૯૪૧૩૭૮૪૬૬૯

૫૫૭૯૮

૯૯૭૯૯૪૮૮૯૯

૫૬૭૩૯

૭૬૯૮૫૩૮૧૦૫

૫૬૭૨૯

૯૮૯૮૦૨૩૦૮૮

૭૫૬૭૦૩૦૧૪૪

બ્લૉક નં. ૨૭૯/૩, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૩/૬, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૭,
ગાંધીનગર

ઈ-૧૦૬, નીલકંઠ વીલા એપાર્ટમેન્ટ,
પહેલો માળ, વાવોલ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૧/એ, તિર્થનગર સોસાયટી
વિભાગ-૧, વૈભવ બંગલોઝ પાર્ટ-૧ની
સામે, ભુયંગદેવ, અમદાવાદ-૬૧
ડી-ડી-૯, પ્રણવ એપાર્ટમેન્ટ,
શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી,
અમદાવાદ-૧૫

નિયામકશ્રી, અભિલેખાગારની કચેરી

શ્રી એચ. જી. રાઠવા
નિયામક (ઈ.ચા.)
શ્રી વિષ્ણુ પંડ્યા
અધ્યક્ષ
શ્રી જે. એમ. ભટ્ટ
સભ્ય સચિવ (ઈ.ચા.)
-

સહાયક નિયામક
મહેકમ શાખા

ગુલાબ ઉદ્યાન સામે, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
૫૨૦૯૩

૯૯૯૮૮૮૫૪૨૮

ગુજરાત રાજ્ય સાહિત્ય અકાદમી

બી-૮૦, સુરભી પાર્ક, આજવા રોડ,
વડોદરા

અભિલેખાગાર ભવન, સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર
૫૬૭૯૭

૯૪૨૭૮૦૪૭૨૨

૩૬, સાંકેત રો-હાઉસ, મેમનગર,
અમદાવાદ-૫૨

ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી

બ્લોક નંબર-૯/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
૫૪૫૫૨

૯૪૨૭૭૦૨૧૮૦

૫૪૫૫૨
૫૧૬૯૩
૫૪૫૫૨
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પ્લોટ નં. ૪૩ર, સેક્ટર-૧-સી,
ગાંધીનગર

-

-

-

-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓનો વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમી
રવિશંકર રાવલ કલાભવન, અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ટી. આર. દેસાઇ
સચિવ (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૪૨૫૫૨૬૨
૬૩૫૭૧૪૯૭૬૬
૨૬૫૬૨૫૫૮ (ફે.)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

-

ભાષા નિયામકની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૬/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી બિપિન એમ. જાદવ
નિયામક (ઈ.ચા.)
નાયબ ભાષા નિયામક
ભાષા નિયામકના અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી જ. મ. અમલિયાર
પ્રકાશન અધિકારી
શ્રી કે. પી. પરમાર
પ્રકાશન અધિકારી
શ્રી કે. કે. ઉપાધ્યાય
સંપાદક (ઈ.ચા.)

૫૧૩૮૨

૬૩૫૭૧૪૯૭૬૪

us-synca@gujarat.gov.in

પ૩૬૭૬

-

૫૩૬૬૨

પ્લોટ નં. ૪૯૧/૨, સેક્ટર-૧૩/એ,
ગાંધીનગર
-

-

પ૩૬૮૧

બ્લૉક નં. ૬૭૯, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
૯૪૨૮૮૦૭૫૯૦ બ્લૉક નં. ૬૯૪-૧, ઘ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
૯૩૭૬૭૩૧૬૦૩ પ્લોટ નં. ૧૧૬૭, બી-૨,
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર
-

પ૩૩૭૩
પ૩૬૭૪

સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોટ્ર્સ યુનિવર્સિટી

સરકારી કોમર્સ કૉલેજ કોમ્પલેક્ષ, સેક્ટર-૧૫, ગાંધીનગર

ર્ડા. અર્જુનસિંહ રાણા
કુલપતિ

૮૮૬૦૪

૯૯૯૮૩૦૦૦૦૯

શ્રી ડી. ડી. કાપડીયા
રજિસ્ટ્રાર
ર્ડા. મનિષ રાવલ
આયોજન અને વિકાસ અધિકારી
ર્ડા. કમલ મોઢ
આયોજન અને વિકાસ અધિકારી

૮૮૩૬૪

૯૯૭૮૪૦૮૮૦૨

૮૮૬૨૧

૮૧૬૦૦૨૫૩૪૮

૮૮૬૨૧

૯૪૨૬૮૯૬૭૩૮

ર્ડા. નિસર્ગ પાઠક
આયોજન અને વિકાસ અધિકારી

૮૮૬૦૩

૯૮૨૫૮૮૫૧૯૩
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બી, ૨૦૨, સૃષ્ટી એપાર્ટમેન્ટ, વોકહાર્ટ
હોસ્પિટલની બાજુમાં, કાલાવડ રોડ,
રાજકોટ
પ્લોટ નં.૧૪૦/૨, સેક્ટર-૩/એ,
ગાંધીનગર
૭, પુષ્પમ સોસાયટી, ડી-કેબીન,
સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯
ટાવર-૧, ૭૦૪, દેવનંદન ઇન્ફીનિટી,
સેવી સોલારીસની બાજુમાં ઔડાના
બગીચા પાસે, પાર્વતીનગર, મોટેરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫
ઈ-૧૧, મંગલદીપ ફ્લેટ્સ, જોધપુર
ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

બ્લૉક નંબર- ૧૪/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૦૫૧
૫૧૦૫૩

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

અગ્ર રહસ્ય સચિવ
શ્રી કે. આર. ગામીત
અધિક મુખ્ય સચિવના અંગત મદદનીશ
શ્રી એસ. એમ. સૈયદ, IFS
અધિક સચિવ
(વન અને વન્ય જીવન, પર્યાવરણ)
શ્રીમતી જી. જે. દવે
સંયુક્ત સચિવ (સેવા)
સુશ્રી અંજના ક્રિશ્ચિયન
નાયબ સચિવ (બજેટ અને મોનીટરિંગ)

૫૧૦૫૩

-

ર્ડા. રાજીવ કુમાર ગુપ્તા, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

શ્રી વિપુલ વસાવા
નાયબ સચિવ (મહેકમ/સંકલન/આઈ.ટી)
શ્રી એમ. આઈ. ગોસ્વામી
અંગત મદદનીશ
ઉપસચિવ (વન અને વન્ય જીવન,
પર્યાવરણ, મહેકમ)
ઉપસચિવ (સેવા)
ઉપસચિવ
(બજેટ અને મોનિટરિંગ, સંકલન, રોકડ)
શ્રી અશોક એમ. ચૌહાણ
ઉપસચિવ અને જેટીઓ
અ (મહેકમ)
અ-૧ (સંકલન)

શાખા

-

secfed@gujarat.gov.in

ps2secfed@gujarat.gov.in

૫૧૩૯૦

૯૭૨૩૭૯૫૯૬૪

pa2secfed@gujarat.gov.in

૫૧૦૬૨

-

js-fed@gujarat.gov.in

૫૧૦૬૭

૯૯૦૯૯૮૪૭૫૫

ds-f-fed@gujarat.gov.in

૫૧૦૬૫

૯૮૭૯૨૪૦૧૫૨

ds-monitor-fed@gujarat.gov.in

૫૧૦૫૬

૮૧૬૦૪૮૯૬૩૯

ds-f-fed@gujarat.gov.in

૫૧૦૬૫

૭૦૪૧૮૭૬૫૯૦

૫૧૦૭૪

-

us3-fed@gujarat.gov.in

૫૧૦૭૨

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બંગલા નં. જી.બી-૧૮, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૪૮/૪, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

-

પ્લોટ નં–૫૫/એ/૨, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર
આનંદનગર, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર
૧/૨, સેક્ટર-૩/એ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૮૨/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
-

-

-

us1-fed@gujarat.gov.in

-

૫૧૦૭૩

-

us4-fed@gujarat.gov.in

૫૧૦૭૦

૯૯૨૪૦૧૧૮૧૯

jto-us-fed@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી બી. એલ. દેસાઈ
સુશ્રી અવનિ જોષી
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બ્લૉક નં. ૧૮૨-એ/૩, “ચ” ટાઈપ,
સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર
ફોન નં.

૫૨૬૪૬
૫૨૬૪૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ
શાખા

ઇ (એનવાયરમેંટ)
ટેક સેલ
બ(બજેટ)
એમ(મોનીટરિંગ)
ડબલ્યુ(વાઇલ્ડ લાઈફ)
એફ(ફોરેસ્ટ)
ડી
ડી-૧(ખાતાકીય તપાસ)
ડી-૨
ડી-૩(આઈ.એફ.એસ)
ડી-૪(પ્રાથમિક તપાસ)
ડી-૫(રોજમદાર)
રોકડ શાખા
રજિસ્ટ્રી શાખા
સ્ટોર શાખા

સેક્શન અધિકારીનું નામ

ફોન નં.

શ્રી કીર્તીકુમાર સોલંકી
શ્રી ગૌરાંગ બી. ભટ્ટ
શ્રી સંકેતસિંહ વાઘેલા
શ્રી ભાવેશકુમાર ડાખરા
શ્રી જનક ઠક્કર
શ્રી સંદીપસિંહ ગોહિલ
શ્રી કશ્યપ રોય
શ્રી જીગર સોની
શ્રીમતી એસ. યુ. પરીખ
શ્રી ક્ષિતિજકુમાર પુરોહિત
શ્રી કે. બી. ગોહિલ
શ્રી કે. એમ. પટેલ
-

અગ્ર મુખ્ય વનસરંક્ષકની કચેરી, ગાંધીનગર

૫૨૬૫૬
૫૨૬૬૦
૫૨૬૪૭
૫૧૦૮૦
૫૨૬૭૮
૫૨૬૫૧
૫૨૬૬૪
૫૧૦૭૯
૫૧૦૭૮
૫૮૪૮૦
૫૮૪૮૨
૫૮૪૮૧
૫૨૬૬૩
૫૨૬૭૦
૫૧૦૬૯

અરણ્યભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. દિનેશ કુમાર શર્મા, IFS
અગ્રમુખ્ય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ
ફોરેસ્ટ ફોર્સ
શ્રી એસ. જે. સોની
રહસ્ય સચિવ
શ્રી આર. કે. સુગુર, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(વહીવટ અને આઇ.ટી.)
શ્રી એ. સી. રાવલ
અંગત મદદનીશ
શ્રી સી. એમ. શાનદ્રે
નાયબ વન સંરક્ષક (વહીવટ) (ઈ.ચા.)
શ્રી શ્યામલ ટીકાદાર, IFS
અગ્રમુખ્ય વન સંરક્ષક (વન્યજીવ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૧૧૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૧૨૯ બંગ્લોઝ નં. ૫૦૫, ક’ ટાઈપ
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

pccf.fst.hoff@gmail.com

૫૪૧૨૩

૯૭૨૭૮૩૨૭૪૦

૫૪૧૨૨

૯૯૭૮૪૦૦૮૧૭

apccf.fst.adm@gmail.com

૫૪૧૨૨

૯૭૨૩૪૪૯૧૫

૫૪૧૧૧૯

૭૫૭૪૯૫૦૪૬૪

dcf. Adm.fne@gujarat.gov.in
dcf.fst.adm@gmail.com

૫૪૧3૨

૯૯૦૯૦૨૧૮૮૮

cwlwguj@gmail.com
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બ્લૉક નં. ૫/૯, છ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
-

બ્લૉક નં. ૪૭૧/૧, સેક્ટર-૧૨,
ગાંધીનગર
૨૬, કવિશા-૧, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૮૯/૧/એ,
સેક્ટર-૧, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ધિરેનકુમાર ટાંક
રહસ્ય સચિવ
શ્રી એસ. પી. સીસોદીયા, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક (વન્યપ્રાણી)
શ્રી એસ. જે. પંડિત, IFS
વન સંરક્ષક (વન્ય પ્રાણી ક્રાઇમ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૧૪૨૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૦૩૯૧૫૧ પ્લોટ નં. ૪૬૭/૩, ગોકુલ સોસાયટી,
સેક્ટર -૮/બી, ગાંધીનગર
cwlwguj@gmail.com

૫૭૮૬૯

૯૯૭૮૪૦૫૬૮૭

apccf-wildlife@gujarat.gov.in

૫૪૧૩૧

૯૯૭૮૪૦૫૫૦૭

ccf.fst.cr@gmail.com

શ્રી યુ. ડી. સીંઘ, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(વિકાસ અને વ્યવસ્થા)
શ્રી મુકેશકુમાર, IFS
વન સંરક્ષક (વિકાસ અને વ્યવસ્થા)
(ઈ.ચા.)
શ્રી રામકુમાર, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(સામાજિક વનીકરણ)
શ્રી મુકેશકુમાર, IFS
વન સંરક્ષક (મોનીટરિંગ) (ઈ.ચા.)

૫૪૧૨૭

શ્રી મુકેશકુમાર, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક (મોનીટરિંગ)

૫૪૧૨૧

શ્રી સંજીવ ત્યાગી, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સરંક્ષક
(વર્કિગ પ્લાન) (ઈ.ચા.)
શ્રી એન. શ્રીવાસ્તવ, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(નાણાંકીય વ્યવસ્થાપન)
શ્રી પી. જી. ગાર્ડી, IFS
વન સંરક્ષક (હિસાબ)

૫૬૯૨૪
૫૭૭૩૪

શ્રી એ. પી. સિંહ, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(મોનીટરિંગ અને ઇવેલ્યુશન)

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

૯૯૭૮૪૦૫૮૧૨

apccf.fst.dm@gmail.com

૫૭૭૭૦

૭૫૭૪૯૫૦૦૨૮

dcf.fst.mon@gmail.com

૫૪૧૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૬

apccf.fst.sf@gmail.com

૫૪૧૨૧

૭૫૭૪૯૫૦૦૨૮

dcf.fst.mon@gmail.com

૭૫૭૪૯૫૦૦૨૮

dcf.fst.mon@gmail.com

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૯

apccf.fst.wp@gmail.com

૫૨૯૨૯

૮૯૮૦૭૫૫૦૫૫

apccf.fst.fm@gmail.com

૫૪૧૨૯

૭૫૭૪૯૫૦૦૫૮

cf.fst.acct@gmail.com

૫૪૧૦૭

૯૯૭૮૪૦૫૧૩૩
૩૩૩૫૩

apccf.fst.land@gmail.com
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પ્લોટ નં. ૫૪૨/૨,
સેક્ટર-૮/બી, ગાંધીનગર

૧૯, ઉષાદીપ સોસાયટી,
એલ.ડી.એન્જી., કૉલેજ પાસે,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

બંગ્લોઝ નં. ૫૪, ક’ ટાઈપ,
સેક્ટર નં. ૯, ગાંધીનગર
૨૨૧, એ.એમ.મ્યુ. સર્વન્ટ્સ
સોસાયટી, ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની સામે,
કાંકરીયા, અમદાવાદ
મકાન નં. ૧૧૨૫/૨, કસ્તુરી કુંજ,
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર

૨૨૧, એ.એમ.મ્યુ. સર્વન્ટ્સ
સોસાયટી, ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની સામે,
કાંકરીયા, અમદાવાદ
૨૨૧, એ.એમ.મ્યુ. સર્વન્ટ્સ
સોસાયટી, ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડની સામે,
કાંકરીયા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૬૧૯/એ,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
ક-૫૦૯, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

વન સંશોધન સંકુલ, સરકારી આવાસ,
૧/૨ ભોંયતળીયે, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં.૧૧૪૮/૨,
સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે,
સેક્ટર-૨-ડી, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી અલ્પેશ વી. ચૌહાણ
રહસ્ય સચિવ
શ્રી પી. જી. ગાર્ડી, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક
(મોનીટરિંગ અને ઇવેલ્યુશન)
શ્રી પી. જી. ગાર્ડી, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક
(મોનીટરિંગ અને ઇવેલ્યુશન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૧૦૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૭૩૮૩૧૦૧૭૯૯ બ્લૉક નં. ૧૦૨/૧, ચ- ટાઈપ,
સેક્ટર નં. ૧૬,
apccf.fst.pmu@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૪૧૨૮
૭૫૭૪૯૫૦૦૫૮ વન સંશોધન સંકુલ,
સરકારી આવાસ,
cf.fst.acct@gmail.com
૧/૨ ભોંયતળીયે, ગાંધીનગર
૫૪૧૨૮

૭૫૭૪૯૫૦૦૫૮

cf.fst.acct@gmail.com

ર્ડા. જયપાલ સિંઘ, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક (જમીન)

૫૪૧૧૬
૫૪૧૧૭

શ્રી એમ. જે. પરમાર, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(પી.એમ.યુ.)
શ્રી સંજીવ ત્યાગી, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(સા.વ.-૧) (ઈ.ચા.)
શ્રી એફ. એલ. ખોબુંગ, IFS
મુખ્ય વન સંરક્ષક (તકેદારી)

૫૫૦૫૯

શ્રી એફ. એલ. ખોબુંગ, IFS
વન સંરક્ષક (તકેદારી)

૫૬૯૨૬

ર્ડા. જી. એસ. સિંહ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક
(પ્રકાશન અને સંપર્ક વિભાગ)

૫૬૯૨૬

૯૫૮૨૭૮૪૬૦૧

apccf.fst.land@gmail.com

૯૪૧૪૭૫૩૪૦૦

gujfdp@gmail.com

૫૪૧૦૫

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૯

apccf.fst.wp@gmail.com

૫૪૧૨૦

૭૫૭૪૯૫૦૦૭૨

ccfvigilance.guj@gmail.com

૭૫૭૪૯૫૦૦૭૨

ccfvigilance.guj@gmail.com

૯૪૨૯૩૦૩૩૪૧

વન સંશોધન સંકુલ, સરકારી આવાસ,
૧/૨ ભોંયતળીયે,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૩/૧,
સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર

૪, શ્યામવીર બંગ્લોઝ,
થલતેજ રોડ, થલતેજ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૬૧૯/એ,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
ક-૨૧૯,
સેક્ટર નં. ૧૯,
ગાંધીનગર
ક-૨૧૯,
સેક્ટર નં. ૧૯,
ગાંધીનગર

-

dcfplo@gujarat.gov.in
dcfplonews@gmail.com

અધિક અગ્ર મુખ્ય વનસરંક્ષકશ્રી, સંશોધન અને તાલીમ

વન સંશોધન સંકુલ, અક્ષરધામ પાસે, જ-૭ રોડ, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

શ્રી સંજીવ ત્યાગી, IFS
અધિક અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક
(સંશોધન અને તાલીમ)

૫૯૩૦૦
૫૯૯૦૪
૫૬૬૦૩ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૯

પ્લોટ નં. ૬૧૯/એ,
સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર

apccf.fst.wp@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. જી. એસ. સિંહ, IFS
વન સંરક્ષક (સંશોધન) (ઈ.ચા.)
ર્ડા. જી. એસ. સિંહ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક (સંશોધન)

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૯૩૧

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૯૩૦૩૩૪૧

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૫૬૯૧૨

૯૪૨૯૩૦૩૩૪૧

-

-

dcf-mpst@gujarat.gov.in

શ્રી જી. જે. ફોક
નાયબ વન સંરક્ષક (તાલીમ વિભાગ)
(ઈ.ચા.)

dcf-research@yahoo.com
dcfresearchgnr@gmail.com

-

dcf-training@gmail.com

-

૫૬૯૨૯
૫૬૬૦૩(ફે.)

શ્રી એ. આઇ. પરમાર
નાયબ વન સંરક્ષક (પ્રસારન વિભાગ)
(ઈ.ચા.)

૫૬૬૦૭
૫૬૬૦૩(ફે.)

૮૪૬૯૬૯૦૦૯૦

૯૪૨૬૫૯૮૪૦૪

gsfdcltd@gmail.com

વનસરંક્ષકશ્રી, ગાંધીનગર વર્તુળ

પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર

ર્ડા. કે. રમેશ, IFS
મુખ્ય વન સંરક્ષક (ગાંધીનગર વર્તુળ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી એસ. એમ. ડામોર
નાયબ વન સંરક્ષક (ગાંધીનગર વિભાગ)

૫૧૬૩૩
૫૧૬૩૧

૯૪૨૭૪૭૨૫૭૯

ccfgnr@gmail.com

૨૧૨૬૦
૩૯૮૭૨

૯૪૨૭૦૭૯૬૭૩

dcf-gnr@gujarat.gov.in
dcfgnr001@gmail.com

-

બ્લૉક નં. ૫૮૩/૧,
સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર

વનસરંક્ષકશ્રી, ગાંધીનગર વર્તુળ

અરણ્યભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

ર્ડા. કે. રમેશ, IFS
વન સંરક્ષક (વન્યજીવ વર્તુળ) (ઈ.ચા.)

૫૧૬૩૩
૫૧૬૩૧

૯૪૨૭૪૭૨૫૭૯

cfngwlcgms@gmail.com

વનસરંક્ષકશ્રી, અમદાવાદ વર્તુળ
ઇન્દિરાબ્રિજ, હાંસોલ, અમદાવાદ

શ્રી એ. એમ. પરમાર, IFS
વન સંરક્ષક (સામાજિક વનીકરણ)
(ઈ.ચા.)
શ્રીમતી શકીરા બેગમ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક (સામાજિક વનીકરણ)

-

૨૯૭૦૧૯૨૧
૨૯૭૦૧૦૮૫

૯૪૨૭૩૫૯૩૩૬

cf.ahd.forest@gmail.com

૨૯૭૦૧૦૮૫
૨૯૭૦૧૦૮૩

૭૫૭૪૯૫૦૦૬૦

જી-૨૧૦, સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

dcf.ahd.forest@gmail.com
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વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ, વડોદરા

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

‘‘વનગંગા’’, અલ્કાપુરી, વડોદરા
ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

ર્ડા. રાજીવકુમાર ગુપ્તા, IAS
અધ્યક્ષ અને અધિક મુખ્ય સચિવ
(વન અને પર્યાવરણ)

૦૨૬૫-૨૩૫૫૨૯૧
૨૩૫૫૨૯૨(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૩(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૪(ફે.)

શ્રી એસ. કે. ચતુર્વેદી, IFS
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર

૦૨૬૫-૨૩૫૫૨૯૧ 0265-2388817 બી-૩૯/૩૨, સ્ટ્રલીંગ સિટી,
૨૩૫૫૨૯૨(ફે.)
9978406167 બોપલ, અમદાવાદ
૨૩૫૫૨૯૩(ફે.)
૨૩૫૫૨૯૪(ફે.)

શ્રી આર. કે. સુગૂર, IFS
જોઇન્ટ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર

૦૨૬૫-૨૩૩૫૯૫૫ 0265-2388817 ૬, શ્રીરામ સોસાયટી નં. ૨,
9978440817 વંદના હોસ્પિટલની પાછળ,

9978406054

જી-બી-૧૮, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

secfed@gujarat.gov.in

secfed@gujarat.gov.in
jmdgsfdc@gmail.com

સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩

શ્રી આર. બી. લિમ્બચીયા
કંપની સચિવ

0265-2355992
2355993
2355994

શ્રી એમ. આર. પટેલ
સીનિયર મેનેજર (માર્કેટિંગ)

0265-2355290 0265-2265677 એ-૧૫૫, પુષ્પક ટાઉનશીપ, ઉડેરા,
9825873985 આઇ.પી.સી.એલ. ગ્રાઉન્ડની સામે

શ્રી સ્મિત શેઠ
નાણાકીય અંકુશક

9913725777

rajeshlimbachia76@gmail.com
gsfdcltd@gmail.com

0265-2354892

9879449076

smit0510@gmail.com

ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ

શ્રી સંજીવ કુમાર, IAS
ચેરમેન
શ્રી એ. વી. શાહ
સભ્ય સચિવ

એ-૨૦૩, નવધા રેસી.-૧,
પુષ્પમ ટેનામેન્ટની પાછળ,
ગોત્રી, વડોદરા-૨૧

વડોદરા

જે-૧૦૨, નિલકન્ટ ગ્રીન્સ,
ડીપીએસ સ્કૂલ પાસે,
કલાલી,
વડોદરા-૩૯૦૦૧૨

પર્યાવરણ ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
૨૨૪૨૫
૩૨૧૬૧(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮

Chairman-gpcb@gujarat.gov.in

૩૨૧૫૨
૬૨૭૦૩
૨૨૭૮૪ (ફે.)

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫

બંગલા નં. ક-૨, સેકટર-૧૯,
ગાંધીનગર
-

Ms-gpcb@gujarat.gov.in
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ગુજરાત ૫ર્યાવરણ પ્રબંધ સંસ્થાન (ગેમી)

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૧૩/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. કે. ઝા, IFS
નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૪૦૯૬૪,
૪૦૯૬૫ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૯૪૨૬૦૩ પી-૨૦૧, સૌંદર્ય-૪૪૪, ખ-રોડ,
હડમતિયા ગામની બાજુમાં,
info-gemi@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર

ગુજરાત ઈકોલોજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ (ગીર) ફાઉન્ડેશન
શ્રી આર. ડી. કમ્બોજ, IFS
નિયામક

ઈદ્રોડા, નેચર પાર્ક, ગાંધીનગર
૨૩૯૭૭૩૦૦

૨૫૦૮૯
૯૮૨૫૦૪૯૪૨૭

dir-geer@gujarat.gov.in

શ્રી ડી. સી. મહેતા, IFS
નાયબ નિયામક (ઈ.ઈ.)

૨૩૯૭૭૩૦૪

શ્રી આઈ. કે. બારડ
નાયબ નિયામક (આર.એન્ડ ડી.)

૨૩૯૭૭૩૦૨

૭૫૭૩૦૨૨૧૧૯

dydir1-geer@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૯૧૧૫૪૭

dydir-geer@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. ૧૦૭/૨,
સેક્ટર-૧,
ગાંધીનગર

એ-૨૦૪, યુનિક એસેન્ઝા ફ્લેટ,
ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
“ઈન્દ્રવિલા”, પ્લોટનં. ૨૯૩,
રાધેસ્વીટસ, ગ-૬ કોર્નર નજીક,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

ગુજરાત ઈકોલોજી કમિશન

બ્લૉક નંબર-૧૮/૧, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

lí UÝëÜá ËíÀëØëß, IFS
çPÝ çìÇä

lí ±õ. ´. çõQÝðá, IFS
ìÞÝëÜÀ

lí ìÞá ½õWëí

çí. ÜõÞõÉß (ÕþùÉõÀટસ)

57660
57657 (ફે.)

9909021888

57658
57657 (ફે.)

9427034851

57656
57657 (ફે.)

9825021373

ms@geciczmp.com
dir@geciczmp.com

smp@geciczmp.com

ગુજરાત બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડ

-

Úí-2, ±Zëß Ú_Báù{,
±õÞ.±ë´.Íí. çëÜõ, À<ÍëçHë,
Ãë_ÔíÞÃß-382421

વીંગ બી, પાંચમો માળ, અરણ્યભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્રી એમ. એમ. શર્મા, IFS
પી.સી.સી.એફ અને ચેરમેન

૫૭૪૦૫
૫૫૧૪૧

૯૯૭૮૪૦૬૧૮૩

-

chairman-biodiversity@
gujarat.gov.in
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વન અને પર્યાવરણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. ઈ.સેમ્યુલ, IFS
સભ્ય સચિવ

શ્રી એ. ઈ. સેમ્યુલ, IFS
નાયબ વન સંરક્ષક
શ્રી એન. કે. સોલંકી
એકાઉન્ટ્સ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૪૦૫૪

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
9427034851

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

infogbb2014@gmail.com
membersec-biodiversity@gujarat.gov.in

-

dcf-biodiversity@gujarat.gov.in

-

9427034851

-

9879513621

57950

acc-biodiversity@gujarat.gov.in

276

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ

વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૪/૪, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૨૦૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૨૦૦૦
બંગલા નં. કે. ૫, સેક્ટર-૧૯,
૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫ ગાંધીનગર

sec-Inpa@gujarat.gov.in

શ્રી કે. એમ. લાલા
સચિવ (વૈધાનિક)

૫૫૮૩૬

શ્રી સી. જે. ગોઠી
સચિવ (સંસદીય)

૫૦૯૬૨

શ્રી જી. એચ. શાહ
સંયુક્ત સચિવ

૫૦૯૫૯
૫૯૩૦૯(ફે.)

શ્રી કે. બી. હાલા
સચિવશ્રીના રહસ્ય સચિવ

૯૯૭૮૪૦૮૦૮૫

seclnpa@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૬૫૦૦

secpa@gujarat.gov.in

૯૪૨૮૬૦૮૨૭૨
૯૯૭૮૯૫૯૫૭૩

ds1-lpa@gujarat.gov.in

૫૫૮૩૯

૯૯૨૪૬૭૮૭૫૩

શ્રીમતી નયના ડી. નાયક
સચિવશ્રીના રહસ્ય સચિવ
શ્રી આર. આર. સોલંકી
નાયબ સચિવ

૫૦૯૫૮

૯૪૨૮૯૧૦૫૫૩

૫૭૪૪૩

૯૭૧૪૪૪૪૮૩૧

શ્રી ટી. એસ. શાહ
નાયબ સચિવ
શ્રી વી. એન. શેખ
નાયબ સચિવ

૫૦૯૫૩

શ્રી અમરસિંહ એમ. પરમાર
નાયબ સચિવ
ઉપસચિવ(મહેકમ)
શ્રી કેયુર જોષી
ઉપસચિવ
શિલ્પા બારોટ
ઉપસચિવ

us2-lpa@gujarat.gov.in

૯૯૨૪૮૧૩૯૭૮

ds-e-lpa@gujarat.gov.in

૫૦૯૬૮

૯૩૬૬૩૦૨૨૬૩

us3-lpa@gujarat.gov.in

૫૦૯૬૮

૯૭૨૩૦૨૨૬૬૦

us-le-lnpa@gujarat.gov.in

૫૦૯૬૩

૬૩૫૭૧૪૯૭૨૧

us-lp-lpa@gujarat.gov.in

૫૦૯૬૯

૬૩૫૭૧૪૯૭૨૨

૫૦૯૬૭

૯૮૨૪૬૫૮૬૮૦
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ઈ-૪૦૨, અર્જુન ગ્રેસ, નારણપુરા
ટેલિફોન એક્ક્ષચેન્જ પાસે,
સ્વામિનારાયણ સંસ્કારધામ,
નારણપુરા, અમદાવાદ

પ્લોટ નં. ૪૭/૨, તૃપ્તિ સોસાયટી,
રંગમંચની બાજુમાં, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર
૨૧૮/૨, “ત્રિશલા ડુપ્લેક્ષ”,
આનંદવાટિકા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૩૪૫/૨, સેક્ટર-૪/બી
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૮૨૭/૨, શ્રીધર સોસાયટી,
સેક્ટર-૭/સી, ગાંધીનગર
૮૦, કાશી મંગલ નિવાસ,
સોમનાથ પાર્ક સોસાયટી,
સરગાસણ, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં ૧૧૭૧/૨, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૦૬/૨, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

“વંદે માતરમ” પ્લોટ નં. ૩૯૪/૧
સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૦૬/૧, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૭૬/૨, સેક્ટર ૫-એ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૭૬/૨, સેક્ટર ૫-એ,
ગાંધીનગર
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વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હરેશ વાઘેલા
ઉપસચિવ
શ્રી ભાવેશ સુરતી
ઉપસચિવ
શ્રીમતી સ્મિતા જી. શાહ
ઉપસચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૭૧૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૭૧૪૭૭૦૭ બ્લૉક નં. ૬૮૯/૩, “ઘ” ટાઈપ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭
us2-lpa@gujarat.gov.in

૫૪૭૧૨

૬૩૫૭૧૪૯૭૨૩

૫૪૭૧૩

૬૩૫૭૧૪૯૭૨૫

શ્રી એન. એ. બારીઆ
ઉપસચિવ
શ્રી આર. પી. ભોઈ
ઉપસચિવ
શ્રી દિપક કે. જાદવ
ઉપસચિવ
શ્રી એન. પી. ગોસાઈ
ઉપસચિવ
શ્રી આર. એ. રાઠોડ
આસીસ્ટન્ટ ડ્રાફ્ટસમેન

૫૦૯૨૧

૯૯૦૪૮૫૮૯૨૫

૫૦૯૪૦

૯૯૦૪૧૨૪૯૬૬

૫૫૮૯૬

૯૪૨૯૦૨૮૪૨૭

૫૦૯૩૬

૯૮૯૮૫૦૪૭૦૭

૫૦૯૭૩

૯૮૨૫૮૪૦૨૯૪

શ્રી વી. વી. ત્રિવેદી
મદદનીશ ડ્રાફ્ટસમેન

૫૦૯૮૪

એ

શાખા

બી

astdraft-lpd@gujarat.gov.in

ast-draft-lpa@gujarat.gov.in

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી એમ. જે. મેરૂજય

સી

ઇ

-

એફ (મહેકમ)
જી (બજેટ-સંકલન-આઈટી)

પ્લોટ નં. ૪૫૮/૧, સેક્ટર-૨/બી,
ગાંધીનગર
એલ/૨, ચંન્દ્રગુપ્તફ્લેટ, સહજાનંદ
કૉલેજની પાછળ, પોલીટેક્નિક પાસે,
અમદાવાદ-૧૫
૨૯/૨૨૪, સર્વોદય નગર, ખોખરા
અમદાવાદ
ફોન નં.
૫૦૯૭૪
૫૦૯૭૫
૫૦૯૭૬

-

૧૨, સનએક્જોટિકા, અક્ષરહોમ્સની
બાજુમાં, ન્યૂ વાવોલ, ગાંધીનગર

so-a-lpa@gujarat.gov.in

-

ડી
વેટ સેલ

-

સી-૧૧, દેસાઈ પાર્ક, જીવરાજ પાર્ક,
અમદાવાદ
૨૧૮/૨, “ત્રિશલા ડુપ્લેક્ષ”,
આનંદવાટિકા સોસાયટી, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૬૭૯/૪, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૨૨/૨, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર

so-c-lpa@gujarat.gov.in

૫૪૭૧૮

so-lnpa@gujarat.gov.in

૫૦૯૭૮

so-e-lpa@gujarat.gov.in

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા

૫૦૯૮૬
૫૦૯૭૯

શ્રી સતીષ સી. ઠાકર

so-f-lpa@gujarat.gov.in

૫૦૯૮૦

શ્રી એન. બી. દંતાણી
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so-g-lpa@gujarat.gov.in
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શાખા
ભાષાંતર એકમ

વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી પરિમલ જોષી

ફોન નં.
૫૦૯૮૧

supervisor-lnpa@gujarat.gov.in

શ્રી બી. કે. સોલંકી

૫૧૦૫૪

supervisor2-lnpa@gujarat.gov.in

શ્રી એસ.એસ.પાઠક

૫૧૦૫૫

supervisor3-lnpa@gujarat.gov.in

શ્રીમતી જીજ્ઞા પી. મહેતા

રોકડ
રજિસ્ટ્રી

શ્રી એમ. એમ. પઠાણ
શ્રી આર. એસ. સોલંકી

ગુજરાત રાજ્ય કાયદાપંચની કચેરી

૫૦૯૮૨
૫૦૯૫૦

બ્લૉક નંબર-૮/૮, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

જસ્ટીસ શ્રી એમ. બી. શાહ
(રીટાયર્ડ)
ચેરમન

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૨૮૬૨૯૪૦
૨૭૬૮૧૨૯૦
૧૬/બી, જીવનદીપ સોસાયટી,
૨૨૮૬૨૯૪૧(ફે.)
૨૭૬૮૧૫૩૩
સરદાર પટેલ કૉલોની પાસે,
૨૨૮૬૨૯૪૨
૯૯૭૮૪ ૦૫૭૯૦ નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
justice-coi-ahd@gujarat.gov.in

શ્રી વિશાલ કે. આચાર્ય
પર્સનલ સેક્રેટરી

૨૨૮૬૨૯૪૦
૨૨૮૬૨૯૪૧(ફે.)
૨૨૮૬૨૯૪૨

૯૯૭૪૪૨૮૪૭૨

એમ/૫/૩૦, પ્રગતિનગર ફ્લેટ્સ,
ટ્યૂબવેલ સ્ટેશન સામે, નારણપુરા,
અમદાવાદ

શ્રી કમલેશ બી. ભાવસાર
ઉપસચિવ

૨૨૮૬૨૯૪૦
૨૨૮૬૨૯૪૧(ફે.)
૨૨૮૬૨૯૪૨
૨૩૨૫૦૯૯૬

૯૮૨૪૩૬૧૪૯૫

એમ/૨૨/૧૩૨, પ્રગતિનગર ફ્લેટ્સ,
ખુલ્લા મેદાન સામે, નારણપુરા,
અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૧૫/૨, “ઘ” ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા

-

so-law-lpa@gujarat.gov.in

મુખ્ય દંડકશ્રીની કચેરી

બીજો માળ, વિધાનસભા બિલ્ડિંગ, વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી પંકજકુમાર વી. દેસાઇ
મુખ્ય દંડક
શ્રી આર. સી. પટેલ
નાયબ મુખ્ય દંડક

૫૩૦૧૮ થી ૨૦
૨૦૯૪૮
૨૪૨૯૬
૫૪૭૯૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૭

૫૩૧૨૮
૫૩૧૨૯
૫૭૯૬૯ (ફે.)

૫૯૬૪૬ થી ૪૮
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૪

desaipankajkumar@gmail.com

બંગલા નં. ૩૯ મંત્રીશ્રીઓના
નિવાસસ્થાન, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

બંગલા નં. ૪૦ મંત્રીશ્રીઓના
નિવાસસ્થાન, સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર

dandakguj@gujarat.gov.in
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વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ

વિધાનસભા સત્ર દરમ્યાન

૩જો માળ, વિધાનસભા બિલ્ડિંગ, વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સી. જે. ગોઠી
સચિવ (સંસદીય)
એ-શાખા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૧૯૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૬૫૦૦ પ્લોટ નં. ૪૭/૨, તૃપ્તિ સોસાયટી,
રંગમંચની બાજુમાં, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર
secpa@gujarat.gov.in

૫૩૧૭૬

-
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વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ

િવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૭/૫, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હારીત શુકલ, IAS
સચિવ

શ્રીમતી બી. એમ. પાઠક
સચિવશ્રીના અંગત સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૯૯૯૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૭૧૬૨
બંગલા નં. ૧૭, જજીસ બંગલો,
૯૭૮૪૦૭૭૫૫ બોડકદેવ, અમદાવાદ

secdst@gujarat.gov.in

૫૯૯૯૯

૯૯૨૪૩૫૧૨૯૦

શ્રી હેમાંગ પુરોહિત
અધિક સચિવ (ઈ.ચા.)
શ્રી હેમાંગ પુરોહિત
નાયબ સચિવ
શ્રી માર્ટીન ડાભી
ઉપસચિવ (બી.ટી.) (ઈ.ચા.)

૫૦૪૩૫

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૧

શ્રી તરંગ આર. અંધારીયા
ઉપસચિવ (આઈ.ટી.) (ઈ.ચા.)

૫૦૪૯૫

શાખા
મહેકમ શાખા
સંકલન શાખા
બી.ટી. શાખા
આઇ.ટી. શાખા
આઇ.ટી. શાખા
આઇ.ટી. કેડર શાખા
એડજ્યુડીકેટીંગ શાખા/બજેટ શાખા
રોકડ શાખા
રજિસ્ટ્રી શાખા

jsbt@gujarat.gov.in

૫૦૪૩૮

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૧

asit@gujarat.gov.in

૫૦૪૬૪

૯૪૨૬૫૭૨૬૧૬

us-bt-snt@gujarat.gov.in

૯૩૭૬૦૦૧૪૧૨

us-it-snt@gujarat.gov.in

વિભાગની શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી તરંગ આર. અંધારિયા
શ્રી અલ્પેશ રાઠવા
શ્રી માર્ટિન ડાભી
શ્રી જયરાશસિંહ એમ. ચાવડા
શ્રી સંજય એ.શાહ
શ્રી જયરાશસિંહ એમ. ચાવડા
શ્રી ધવલ જી. શ્રીમાળી
શ્રી હર્ષદ એમ. ડોબરીયા
-

પ્લોટ નં. ૧૩૧૧/૨, સે.૪/સી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૧૬૮/૧, સે.૪/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૬૮/૧, સે.૪/બી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૪૫૧/૨, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧/૩, ચ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
ફોન નં.
૫૦૪૬૨
૫૮૩૧૦
૫૦૪૭૩
૫૦૪૬૫
૫૪૭૬૫
૫૮૧૫૮
૫૭૪૦૩
૫૦૪૭૦
૫૦૫૨૬

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલૉજી (ગુજકોસ્ટ)

બ્લૉક નંબર-બી/૭, એમ.એસ.બિલ્ડિંગ, હોટેલ પથિકાશ્રમની પાસે, સેક્ટર-૧૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

ર્ડા. નરોત્તમ શાહુ
સલાહકાર

૫૯૩૬૨ થી ૬૮
૫૯૩૬૩(ફે.)

૯૪૨૬૪૯૦૭૫૫
૯૮૭૯૫૫૩૯૬૦

adv-gujcost@gujarat.gov.in
info-gujcost@gujarat.gov.in
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૬, અનમોલ, હરિક્રિશ્ના ટેનામેન્ટ,
કોલવડા રોડ, કોલવડા,
ગાંધીનગર- ૩૮૦૦૨૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ

સાવલી ટે્ક્નોલૉજી અને બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટર (એસ.ટી.બી.આઈ.)

ઇપીએફસી/સીએફસી બિલ્ડિંગ, સાવલી જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, મંજસ
ુ ર, વડોદરા-૩૯૧૭૭૫
ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૬૬૭-૨૬૬૦૦૦ ૯૪૨૬૩૮૫૭૧૯ ૨૦૩, પ્રમુખ સિગ્નેચર, રાયસણ,
૨૬૪૯૦૦ (ફે.)
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૭

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. આનંદ ભાડલકર
ડિરેક્ટર

dir-stbi-vdr@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાજ્ય બાયો ટે્ક્નોલૉજી મિશન (જી.એસ.બી.ટી.એમ.)
ર્ડા. સ્નેહલ બગથરીયા
મિશન નિયામક (ઈ.ચા.)

બ્લૉક નંબર-૧૧/૯, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર
૫૨૧૯૪
૫૨૧૯૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૪૧૪૬૬

mdbtm@gujarat.gov.in

ર્ડા. સ્નેહલ બગથરીયા
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૧૬૫
૫૨૧૯૫ (ફે.)

(Research & Development)

૯૯૭૮૪૪૧૪૬૬

ssabtm@gujarat.gov.in

ર્ડા. આનંદ ભાડળકર
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૧૬૪
૫૨૧૯૫ (ફે.)

(Business Development)

૯૪૨૬૩૮૫૭૧૯

ssibtm@gujarat.gov.in

શ્રીમતી અનસુયા ભાડળકર
સંયુક્ત નિયામક

૫૨૧૬૬
૫૨૧૯૫ (ફે.)

શ્રી ભાવેશ જે. નાયક
હિસાબી કમ વહીવટી અધિકારી (વહીવટ)

૫૨૧૯૬
૫૨૧૯૫ (ફે.)

શ્રી એન. કે. દરજી
હિસાબી કમ વહીવટી અધિકારી (હિસાબ)

૫૨૧૬૭

(Human Resource Development)

૯૪૨૭૩૫૫૪૬૫

ssebtm@gujarat.gov.in

૯૮૯૮૦૯૧૧૦૩

aaobtm@gujarat.gov.in

૯૮૨૪૯૫૪૨૭૪

૬૪, શાલીન-૨, ક-રોડ,
વાવોલ,
ગાંધીનગર
૬૪, શાલીન-૨, ક-રોડ,
વાવોલ,
ગાંધીનગર
બી-૨૦૩, પ્રમુખ સિગ્નેચર,
રાયસણ,
ગાંધીનગર
બી-૨૦૩, પ્રમુખ સિગ્નેચર,
રાયસણ,
ગાંધીનગર
એન-૪૦૧, શુકન આઇ,
કુડાસણ,
ગાંધીનગર

૪૧, પ્રાર્થના ગ્રીન સોસાયટી,
તિરૂપતિ શુકન બંગલોઝની બાજુમા,
રાધનપુર રોડ,
મહેસાણા

ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ સિટી (જી.સી.એસ.સી.)
શ્રી એસ. ડી. વોરા
એક્ઝીક્યુટીવ ડાયરેક્ટર

સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ
૨૯૭૦૩૧૨૨
૨૯૭૦૩૧૨૧ (ફે.)

૯૯૭૪૩૪૦૨૫૮
૩૮૭૭૯

ed-gcsc@gujarat.gov.in
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૭૨૫/બી,
સેક્ટર-૮/સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ

ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સ્પેસ એપ્લીકેશન એન્ડ જીઓ-ઇન્ફોર્મેટિક્સ
(બાયસેગ)
ચ-૦ સર્કલ પાસે, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક માર્ગ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ટી. પી. સિંહ
નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૧૩૦૮૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૯૪૫૦૦૧ ૨૧, મનોરમ્ય રીટ્રીટ, કોબા,
ગાંધીનગર

info@bisag.gujarat.gov.in

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલૉજીકલ રીસર્ચ (આઈ.એસ.આર.)

પંડિત દિનદયાલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટીની પાસે, રાયસણ, ગાંધીનગર

ર્ડા. એમ. રવિકુમાર
નિયામક જનરલ

૬૬૭૩૯૦૦૧

૮૯૮૦૮૦૯૧૧૫
૬૬૭૩૯૦૩૦

dg-isr@gujarat.gov.in

ર્ડા. સુમેર ચોપરા
નિયામક

૬૬૭૩૯૦૦૨

૯૪૨૬૫૬૪૦૩૮

director-isr@gujarat.gov.in

ડી.જી. બંગ્લોઝ,
આઈ.એસ.આર. કેમ્પસ,
આઈ.એસ.આર, રાયસણ,
ગાંધીનગર
સી-૩૦૧, સ્વાગત રેઇન ફોરેસ્ટ-૧,
કુડાસણ,
ગાંધીનગર

ગુજરાત બાયોટેક્નોલૉજી રીસર્ચ સેન્ટર (જી.બી.આર.સી.)

બ્લૉક બી & ડી, ૬ઠ્ઠો માળ, એમ.એસ.બિલ્ડિંગ, ઘ-રોડ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

ર્ડા. ચૈતન્ય ડી. જોષી
નિયામક
ર્ડા. માધવી જોષી
વૈજ્ઞાનિક-ડી અને સંયુક્ત નિયામક (૧)
શ્રી કુલદિપસિંહ ઝાલા
એકાઉન્ટ ઓફિસર
શ્રી દિનકરભાઈ પટેલ
હિસાબી કમ વહીવટી અધિકારી

૫૮૬૮૦

૯૨૨૭૫૩૧૦૭૫

dir-gbrc@gujarat.gov.in

૫૮૬૭૭

૯૯૭૮૪૪૧૨૩૩

jd1-gbrc@gujarat.gov.in

૫૮૬૭૯

૯૭૨૬૪૧૫૨૬૪

aao-gbrc@gujarat.gov.in

૫૮૬૭૯

૭૬૨૪૦૧૫૬૫૮

aao-gbrc@gujarat.gov.in

એફએફ/૯, હરિધામ એન્કલેવ,
રાયસણ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭
૬૪, શાલિન-૨, ક-રોડ, વાવોલ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬
જી-૮, ગ્રીન સિટી સોસાયટી, વાવોલ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬
બી-૫૦૨, શરણમ રેસીડેન્સી,
વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ

ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડ (જી.આઈ.એલ.)

બ્લૉક નંબર-૨/૨, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્રી સચીન ગુસીયા, IRS
એમ.ડી.

શ્રી રાકેશ અમીન
જનરલ મેનેજર સર્વિસીસ અને ડેપ્યુટી
ડાયરેક્ટર (એકાઉન્ટ્સ)

૫૯૨૨૨
૩૮૯૨૫ (ફે.)

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૪ એ-૮૩, રીવેરા બ્લ્યુ, કોર્પોરેટર રોડ,
પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ

૫૯૨૨૪
૩૮૫૨૫ (ફે.)

૯૮૨૫૮૬૭૩૮૭ ૧૧૫, શ્યામ સત્ય બંગ્લોઝ, સત્યમેવ
હોસ્પિટલની પાછળ, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ

mdgil@gujarat.gov.in

rakeshamin@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિવેક ઉપાધ્યાય
ડી.જી.એમ (ટેક.)
શ્રી નિતિન ટાટુ
ડી.જી.એમ (એપ.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૯૨૩૯
૩૮૫૨૫ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૭૯૦૧૧૪૩૪ ૭, નાગરજી સોસાયટી,
અભ્યાન ફ્લેટની સામે, નારણપુરા,
અમદાવાદ
viveku@gujarat.gov.in
૫૫૯૫૦
૯૫૮૬૮૫૨૧૧૧ ૩૪, વૃંદાવન પાર્ક, બ્લૉક નં. ૪૮૭/૨,
૩૮૫૨૫ (ફે.)
ઘ-૬, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર
nitintatu@gujarat.gov.in

ગુજરાત બાયોટેક્નોલૉજી યુનિવર્સિટી (જી.બી.યુ.)
શ્રી અનિલ મુકીમ, IAS
ચેરમેન
શ્રી હારીત શુકલ, IAS
ડાયરેક્ટર જનરલ

બ્લૉક નંબર-૧૧/૯, ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર

ર્ડા. સ્નેહલ બગથરીયા
રજિસ્ટ્રાર

૫૦૩૦૧
૫૦૩૦૨

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪ બંગલા નં ક-૫૦૪, સેક્ટર-૨૦,
૫૪૯૩૫
ગાંધીનગર

૫૯૯૯૯

૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫ બંગલા નં. ૧૭, જજીસ બંગલો,
૪૭૧૬૨
બોડકદેવ, અમદાવાદ

dg-gbu@gujarat.gov.in

૫૨૧૯૪

૯૯૭૮૪૪૧૪૬૬ ૬૪, શાલીન-૨, ક-રોડ,
વાવોલ, ગાંધીનગર

registrar-gbu@gujarat.gov.in

ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડ (જી.એફ.જી.એન.એલ.)
બ્લૉક નંબર-૧/૮, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી હારીત શુકલ, IAS
મેનેજિંગ ડીરેક્ટર

શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા
હેડ/ડિરેક્ટર (ટેક્નિકલ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર)
શ્રી એમ. એ. મારૂ
ચીફ ફાઇનાન્સિયલ ઓફિસર અને વહીવટી
અધિકારી

શ્રી જવીન ધોલકીયા
જનરલ મેનેજર (પ્રોજેક્ટ)
શ્રી ધવલ ગજ્જર
જનરલ મેનેજર (પ્રોજેક્ટ)

૫૯૨૨૨
૩૮૯૨૫(ફે.)

૯૯૭૮૪૦૭૭૪૫૫ બંગલા નં. ૧૭, જજીસ બંગલો,
૪૭૧૬૨
બોડકદેવ,
અમદાવાદ

md@bharatnet.gujarat.gov.in

-

૮૧૪૧૯૬૩૯૯૯ ઇ-૩૪, શરનમ ઇલેવન, રામદેવ નગર,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
directort@bharatnet.gujarat.gov.in
-

૯૨૭૬૨૫૭૬૭૦ ૫, અલ ફારૂક કો. હાઉસિંગ સોસાયટી,
જીવરાજ પાર્ક,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
cfo@bharatnet.gujarat.gov.in
-

૮૧૪૧૪૯૬૮૮૮ બી-૮, વર્ધમાનકૃપા રો-હાઉસ,
નિ: કલાસાગર મોલ, સોલા રોડ,
gm-proj1@bharatnet.gujarat.gov.in અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
-

૬૩૫૯૬૦૦૯૭૦ સી-૫૯, સર્વોદયનગર સોસયટી,
પાર્ટ-૧, કાલુપુર બેંકની સામે,
સોલા રોડ,
gm-proj1@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૬૧
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ

ડિરેક્ટરેટ ઓફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટે્ક્નોલૉજી એન્ડ ઇ-ગવર્નન્સ
બ્લૉક નંબર-૨/૨, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી સચીન ગુસીયા, IRS
ડિરેક્ટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૯૨૨૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૬૫૪ એ-૮૩, રીવેરા બ્લ્યુ, કૉર્પોરેટર રોડ,
પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ

directorit@gujarat.gov.in

285

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૫/૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

શ્રી આરીફ એમ. શેખ
અગ્રસચિવશ્રીના અંગત મદદનીશ

નાયબ સચિવ
શ્રી એચ. જી. ભાભોર
સંયુક્ત સચિવ (મહેકમ, સંકલન,
વિ.જા.ક., રોસ્ટર)
શ્રી ડી. બી. પરમાર
સંયુક્ત સચિવ (અ.જા.ક./રોસ્ટર/કો. સેલ/
ખા.ત.)
નાયબ સચિવ (સ.સુ., રોકડ)
શ્રીમતી યુ. એ. પટેલ
અંગત મદદનીશ
(સ.સુ, રોકડ, રોસ્ટર, ખા.ત.એ)
શ્રી જી. પી. પટેલ
નાયબ સચિવ (સ.સુ.)
શ્રી વિષ્ણુ વી. પટેલ
ઉપસચિવ (અ.જા.ક.)

શ્રી અંકુર પી. ઉપાધ્યાય
ઉપસચિવ (બજેટ) (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. એલ. ચૌધરી
ઉપસચિવ (મહેકમ/રોકડ/કોમ્પ્યુ.સેલ)
શ્રી ડી. સી. પટેલ
ઉપસચિવ (સ. સુ./સંકલન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૨૦૧
૫૧૨૦૩
૫૪૮૧૭ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૨૦૦
બંગલા નં. કે. ૫, સેક્ટર-૧૯,
૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫ ગાંધીનગર

secswd@gujarat.gov.in

૫૧૨૦૩
૫૧૨૦૧

૯૮૯૮૦૩૭૪૮૬

૫૧૨૧૩

-

secswd@gujarat.gov.in
js-sje@gujarat.gov.in

૫૧૨૦૭

૯૯૯૮૭૧૬૦૦૫

Js1-sje@gujarat.gov.in

૫૧૨૧૮

૯૯૯૮૮૬૨૬૫૪

ds-scw-sje@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. ૪૫૫/૨, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૧૦/૧,
સેક્ટર-૪-ડી,
ગાંધીનગર

૧૦૩, આનંદનગર, ગુ.હા.બો.,
સેક્ટર-૨૭, ગાંધીનગર

૫૧૨૧૮

ds-cor-sje@gujarat.gov.in

૫૧૨૧૨

૯૬૬૨૨૫૩૯૪૪

૫૧૨૧૩

૯૯૭૮૪૫૪૧૮૬

૫૧૨૧૯

૯૯૨૪૨૫૫૩૮૫

૫૧૨૨૦

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૯

૫૧૨૦૯

૯૯૭૮૪૦૦૧૭૬

૫૧૨૧૭

૬૩૫૭૧૪૯૭૩૩
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બ્લૉક નં. ૧૩૦૭/૨,
સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૨૧૮, ગ-૨ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
૪૨, શાંતિવિલા બંગ્લોઝ,
પ્રમુખનગર ફ્લેટ પાસે,
સરગાસણ ચારરસ્તા,
ગાંધીનગર
૧૬૭૪/૧, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૧૬૭/૬, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૬૧૪/૨, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આઈ. એમ. ઘાંચી
ઉપસચિવ (વિ.જા.ક.) (ઈ.ચા.)
કુ. ભુપત એમ. ચૌહાણ
ઉપસચિવ (રોસ્ટર)

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૨૨૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૬૩૫૭૧૪૯૭૩૫ ૩૨૨/૨, સેક્ટર-૭/એ,
ગાંધીનગર

૫૪૫૨૫

૭૬૦૦૬૫૨૫૯

વિભાગની શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

શાખા
ઈ-મહેકમ
છ-૧ વિકલાંગની યોજનાઓ
છ– સમાજ સુરક્ષા
જ- અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ મહેકમ
હ- અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમ
અ– વિકસતિ જાતિ કલ્યાણ મહેકમ
અ-૧– વિકસતિ જાતિ કલ્યાણ યોજનાકીય
ક– અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ આયોજનને લગતી કામગીરી
ચ- સંકલન
ગ– અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ યોજનાકીય
રોસ્ટરસેલ - ૧
રોસ્ટરસેલ
રોસ્ટર
રોસ્ટર–૧
કોમ્પ્યુટર સેલ
ખાતાકીય તપાસ એકમ
બજેટ
સ્ટોર ઈન્ચાર્જ
રોકડ ઈન્ચાર્જ
રજિસ્ટ્રી ઈન્ચાર્જ

બ્લૉક નં. ૨૫૭-એ/૨, ચ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી એસ. જે. પરમાર
શ્રી પ્રમેશ ગામેતી
શ્રી જી. બી. વણઝારા
શ્રી દિગ્વીજયસિંહ કુંપાવત
ર્ડા. ચિરાગ પટેલ
શ્રી આઇ. એમ. ઘાંચી
કુ. કીર્તિ ચૌહાણ
શ્રીમતી ભુમિકા પટેલ
શ્રી ઘનશ્યામસિંહ મકવાણા
શ્રી રાજેશ આર. બલદાણિયા
કુ. પારૂલ આર. મેકવાન
શ્રી ભુપત ચૌહાણ
શ્રી આર. કે. પાંડવ
શ્રીમતી કરિશ્મા પટેલ
શ્રી એમ. કે. વાઘેલા
સુશ્રી બિંદુ વી. પરમાર
શ્રી અંકુરકુમાર ઉપાધ્યાય
શ્રી એમ. કે. વાઘેલા
શ્રી એન. ડી. પટણી

નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણની કચેરી

ફોન નં.
૫૧૨૩૦
૫૧૨૨૩
૫૧૨૨૭
૫૧૨૩૩
૫૧૨૩૨
૫૧૨૨૨
૫૧૨૩૭
૨૫૧૨૩૪
૫૧૨૨૬
૫૧૨૩૧
૫૮૬૪૨
૫૮૬૪૨
૫૧૨૩૫
૫૪૭૪૮
૫૧૨૪૦
૫૧૨૨૧
૫૧૨૨૫
૫૧૨૩૮
૫૧૨૩૯
૫૪૭૫૭

બ્લૉક નંબર-૪/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી આર. એસ. નિનામા, IAS
નિયામક

૫૩૨૨૯
૫૩૨૩૫

૯૪૨૬૦૧૮૮૧૮

પ્લોટ નં. ૬૭૦, સેક્ટર-૬/બી,
ગાંધીનગર

dir-dscw@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી નયનાબેન શ્રીમાળી
સંયુક્ત નિયામક
શ્રી આર. બી. ખેર
નાયબ નિયામક
શ્રી આર. બી. વસાવા
નાયબ નિયામક
શ્રી એમ. આર. ચૌહાણ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એસ. જે. ચાવડા
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
શ્રી ડી. કે. ચૌહાણ
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
શ્રી પી. કે. સલીયા
સંશોધન અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૨૩૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૪૯૭૧૭૨ પ્લૉટ નં. ૭૬૭/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગ-૨ સર્કલ નજીક,
jtd-dscw@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૪
૫૩૨૩૦
૯૯૭૯૧૭૪૩૯૨ જી-૩૮/૪૪૮, શિવમ એપાર્ટમેંટ,
અખબારનગર સર્કલ પાસે, ૧૩૨ ફૂટ
રીંગ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ
dd-dscw@gujarat.gov.in
૫૩૨૩૭
૯૭૨૬૫૭૦૭૩૭ એ-૧૦૧, શ્રીરંગ ઈન્ફ્રાકોન,
સૌંદર્ય-૪૪૪ પાછળ, સરગાસણ
ચોકળી નજીક, ખ રોડ, હડમતીયા,
dd1-dscw@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૩૨૩૩
૯૬૮૭૧૯૧૧૪ પ્લોટ નં. ૬૩/૨,”ઘ” ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૯
ao-dscw@gujarat.gov.in
૯૮૯૮૪૦૦૦૩૪ ૧૦૬/૪, ચ ટાઈપ, સરકારી ક્વાર્ટર્સ,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
Swo1-dscw@gujarat.gov.in
૫૪૧૮૦
૯૪૨૭૪૧૯૭૭૦ ડી-૨૯૬, કલ્પતરૂ પાર્ક, મિલેનિયમ
સોસાયટી, ઝુંડાલ, ગાંધીનગર
swo2-dscw@gujarat.gov.in
૫૩૨૩૬
૮૯૦૫૦૪૯૫૬૬ પ્લોટનં. ૯૬૦/૨, સેક્ટર-૫/સી,
એમ.આર.એફ. ટાયર શોરૂમ પાસે,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૫
comp-dscw@gujarat.gov.in

નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૪/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી એન. એ. નિનામા, IAS
નિયામક

૫૩૨૪૫

૯૪૨૬૫૯૭૪૧૩

dire-dcw@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. એમ. વાઘાણી
સંયુક્ત નિયામક
શ્રી ડી. એસ. પ્રજાપતિ
નિયામકશ્રીના રહસ્ય સચિવ

૫૩૨૪૭

શ્રી ડી. એ. પીપરીયા
નાયબ નિયામક (સ્ક્વોર્ડ) (ઈ.ચા.)
શ્રી પ્રણવ પી. વૈધ
નાયબ નિયામક (વહીવટ)
શ્રી પી. એમ. જેઠવા
નાયબ નિયામક (શિક્ષણ)

૫૩૨૫૩

૯૪૨૬૯૨૦૭૦૫

jtd-dcw@gujarat.gov.in

૫૩૨૪૫

૯૮૨૫૯ ૧૫૧૬૧

dspati@yahoo.com

૮૮૪૯૧૩૨૮૯૪

dydir-dcw@gujarat.gov.in

૫૩૨૫૨

૯૮૨૫૩ ૪૪૮૬૦

dydir-dcw@gujarat.gov.in

૫૩૩૬૩

૯૪૨૭૭૫૯૦૧૫
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એફ-૪૦૪, શ્યામ સ્ટેટસ, પ્રમુખ
એસીસ પાસે, સરગાસણ ચાર રસ્તા,
ગાંધીનગર
૪૧૬/૨, સેક્ટર-૧૨,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૨
બી-૧૦૨, સ્નેહકુંજ એલીગંસ,
શિવાલય પરિસર પાછળ,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
ફ્લેટ નં. ૧૦૩, શુકન સ્કાય,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

૧૮૭/૩, ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર
જી-૧૦૧, પ્રમુખ ઓરા ફ્લેટ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એલ. સી. ગામીત
હિસાબી અધિકારી
શ્રીમતી એમ. એસ. લાખીયા
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (જનરલ)
શ્રી એ. એમ. પટેલ
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
(સરકારી છાત્રાલય/આનિશા)
શ્રી ડી. એ. પીપરીયા
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (શિક્ષણ)
શ્રી પ્રશાંત ગોહિલ
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (આંકડા)
શ્રી પ્રશાંત રાવલ
કાયદા અધિકારી
શ્રી પી. એમ. કોષ્ટી
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
(યોજના અને બજેટ)

શાખા
વહીવટી શાખા
હિશાબી શાખા / લીગલ શાખા
શિક્ષણ / લઘુમતી શાખા
જનરલ શાખા
સરકારી છાત્રાલય / આદર્શ નિવાસી શાળા

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૨૫૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૪૨૭૧૮૯૪૭૧ ડી-૨૭, શિવધારા એપાર્ટમેન્ટ,
થલતેજ, અમદાવાદ
ao-dcw@gujarat.gov.in
૫૩૨૪૯
૯૮૯૮૬૮૭૮૭૦ એ/૫૦૧, ઇન્દ્રપ્રસ્થ-૨, આંબાવાડી,
અમદાવાદ
dydir-dcw@gujarat.gov.in
૫૩૩૬૭

૯૯૭૮૪૧૦૩૫૭

dydir-dcw@gujarat.gov.in

૫૩૨૬૫

૮૮૪૯૧૩૨૮૯૪

dydir-dcw@gujarat.gov.in

૫૩૩૬૭

૯૬૦૧૨૬૧૨૩૪

dydir-dcw@gujarat.gov.in

૫૩૨૪૮

૯૮૯૮૬૬૫૮૭૨

9898665872rsp@gmail.com

૫૩૨૫૧

૯૮૨૯૩૬૮૭૪૫

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

નિયામક સમાજ સુરક્ષાની કચેરી

૮૦, શ્રીરંગપાર્ક સોસાયટી, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
ફ્લેટ નં. ૧૦૩, શુકન સ્કાય, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
૧૫૭/૨, સેક્ટર-૧-બી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૩૧/૨, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર
બી-૧/૭, રાધા વલ્લભપાર્ક, સ્મૃતિ
મંદિર પાસે, નિગમ રોડ, ઘોડાસર,
અમદાવાદ
ફોન નં.
૫૩૨૫૧
૫૩૨૪૮
૫૩૨૬૫
૫૩૨૪૯
૫૩૨૬૭

બ્લૉક નંબર-૧૬, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જી. એન. નાચીયા
નિયામક

શ્રી વી. આર. પરમાર
નાયબ નિયામક (વૃદ્ધ પેન્શન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૩૦૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૮૬૭૨૯૨ પ્લોટ નં. ૧૩, રાજધાની સોસાયટી,
ભાગ-૨, રીલાયન્સ કૉલેજ પાસે,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
dir-sd@gujarat.gov.in
૫૬૩૧૪
૭૦૪૬૮૧૬૩૯૭ અમરાઇવાડી, ગોપાલનગર,
ખોડિયારનગર પાસે,
dd3-dsd@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. એચ. ઠેબા
હિસાબી અધિકારી

શ્રી બી. જી. નૈનવાલે
હિસાબી અધિકારી
શ્રી પી. જે. ત્રીવેદી
નાયબ નિયામક (સી.પી.ડી.)
શ્રી કે. એચ. વાલીયા
મદદનીશ નિયામક

સુશ્રી એચ. એન. વાળા
નાયબ નિયામક (વહટ)
શ્રી એસ. કે. ગઢવી
નાયબ નિયામક (આયોજન)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૩૧૨

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૧૪૯૩૩૮૦૦ ૧૪/૩૨૭, ગવર્મેન્ટ એ- કૉલોની,
દરીયાખાન ઘુમ્મટ પાસે, શાહીબાગ,
dd4-dsd@gujarat.gov.in
અમદાવાદ
૫૬૩૧૩
૯૪૨૮૩૬૦૯૨૩ ૨/૩૩૭, પરષોત્તમ નગર,
પો. ખોડીયાલ નગર, અમદાવાદ
dpcell@gujarat.gov.in
૫૬૩૧૬

૯૪૨૮૭૧૧૯૯૦

dd2-dsd@gujarat.gov.in

૫૬૩૨૨

૯૭૨૭૫૨૩૩૭૮

dd3-dsd@gujarat.gov.in

૫૬૩૧૫

૭૮૭૪૪૧૦૫૨૮

dd1-dsd@gujarat.gov.in

૫૬૩૧૮

૯૮૨૪૨૯૪૬૭૦

dybir-dsd@gujarat.gov.in

ડી/૬, સીમંધર સ્ટેટ્સ, સાયોના ગ્રીન
સામે, ગોતા, અમદાવાદ
૨, આશીષગોપાલ સોસાયટી,
વાળીનાથ ચોકની પાસે, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૭૮/૨, સેક્ટર- ૧૩/અ,
ગાંધીનગર
ગ-૧, સંગીત સર્કલની પાસે, ગ રોડ,
ગાંધીનગર

ગુજરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ નિગમ

બ્લૉક નંબર-૧, બી-૧ વીંગ, ત્રીજો માળ, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

અધ્યક્ષ

-

૫૬૪૧૫

શ્રી આર. બી. ખેર
મેનેજિંગ ડિરેકટર
શ્રી ધવલ આર. બવાડીયા
હિસાબી અધિકારી

md-gskvn@gujarat.gov.in

૫૬૭૪૫

૯૯૭૯૧૭૪૩૯૨

md-gskvn@gujarat.gov.in

૫૧૪૯૮
૫૧૪૯૭

૯૫૮૬૫૫૫૭૭૦

rutikadodiya91@gmail.com

-

૩૦૧, ઈ ટાઈપ ટાવર, સરકારી
વસાહત, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
૩૬૫/૧, શ્રેયસ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૧, ઘ-૫, ગાંધીનગર

ગુજરાત ગોપાલ વિકાસ નિગમ લિ.

બ્લૉક નંબર-૭/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

કુ. દિવ્યાંકા જાની
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઈ.ચા.)

૫૬૪૯૧
૫૬૪૯૫

૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬

કુ. અમીતાબેન ડગરા
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૫૬૪૯૧
૫૬૪૯૫
૫૬૪૮૮
૫૬૪૯૧
૫૬૪૯૫
૫૬૪૯૧
૫૬૪૯૫

૯૭૨૫૬૭૫૪૧૮

શ્રીમતી અંજના એ. મહેતા
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
શ્રી વી. એન. મોદી
કચેરી અધીક્ષક

૯૯૭૮૪૦૭૩૪૬
૯૮૨૫૬૦૯૪૧૮
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ડી-૧૮, દેવભૂમિ રેસીડેન્સી, ઉમિયા
ટાઉનશીપની અંદર, એસ્સાર
પેટ્રોલ પંપ પાસે, વિસનગર હાઈવે,
મહેસાણા
મકાન નં. ૨૫૨/૨, ભીમવાસ,
કોચરબ, અમદાવાદ
સી/૨/૫૩, નિર્માણ કોમ્પ્લેક્ષ, આર.સી
ટેક્નિકલ રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૨૯૦/૧, સેક્ટર-૨/એ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

વહીવટી શાખા (યોજનાકીય)
હિસાબી અને વસુલાત શાખા

શાખા

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

ફોન નં.

૫૬૪૯૪
૪૩૧૬૭

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેના કમિશનરશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૬, ભોંયતળિયે, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જી. એન. નાસીયા
કમિશનર (ઈ.ચા.)
શ્રી બી. જી. નૈનવાલે
નાયબ કમિશનર (ઇ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૭૪૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૮૬૭૨૯૨ પ્લોટ નં. ૧૩, રાજધાની સોસાયટી,
ભાગ-૨, રિલાયન્સ કૉલેજ પાસે,
commi-pwd@gujarat.gov.in
કુડાસણ, ગાંધીનગર

૫૬૭૪૭

૯૪૨૮૩૬૦૯૨૩

commi-pwd@gujarat.gov.in

શ્રી વી. કે. પટેલ
રહસ્ય સચિવ

૫૬૭૪૬ (ફે.)
૫૬૭૪૬

૯૭૨૩૨૩૫૯૩૪

૮/બી, કુંજ એપાર્ટમેન્ટ, માનસરોવર
હોટેલની પાછળ, રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે
રેલ્વે પશ્ચિમ, અમદાવાદ
૯૪૮/૧, સેક્ટર-૩/ડી,
ગાંધીનગર

commi-pwd@gujarat.gov.in

ગુજરાત પછાતવર્ગ વિકાસ નિગમ

બ્લૉક નંબર-૧૧/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી
અધ્યક્ષ
શ્રી પ્રણવ વૈધ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઈ.ચા.)

૫૭૫૫૬
૫૭૫૫૭

કુ. સાધનાબેન આર. તટ્ટી
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (ઈ.ચા.)
કુ. અમિતાબેન કે. ડગરા
હિસાબી અધિકારી

યોજના શાખા
વહીવટી શાખા
હિસાબી શાખા

૯૯૭૮૪૦૭૫૧૯

mdgbcdc14@gmail.com

શાખા

૯૮૨૫૩૪૪૮૬૦

mdgbcdc14@gmail.com

૫૫૯૫૮

બંગલા નં. ૧૩૭, ક-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

૧૮૭/૩, ઘ ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

૯૯૨૭૬૨૨૪૧૭૯ એ-૪, ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ, પાર્ટ-૧,
અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ સામે,
એચ.પી. પેટ્રોલ પંપની સામે, બોડકદેવ,
mdgbcdc14@gmail.com
અમદાવાદ
૫૭૫૬૦
૯૯૭૮૪૦૭૪૧૬ ૨૫૨-૧, ભીલવાસ, કોચરબ ગામ,
અમદાવાદ
mdgbcdc14@gmail.com

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
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ફોન નં.
૫૭૫૫૯
૫૭૫૫૯
૫૭૫૬૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

શાખા

વસુલાત શાખા
રજિસ્ટ્રી શાખા

ફોન નં.
૫૭૫૬૧
૫૭૫૫૯

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ

બ્લૉક નંબર-૧૬, ભોંયતળીયે, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. પી. ઠાકર, IAS (Retd.)
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન પટેલ
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન પટેલ
અધીક્ષક
કુ. આશા આર. કર
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૪૮૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨ પ્લોટ નં. ૯૮૯/૨,
શિવશક્તિ ચોક,
સેક્ટર-૭,
md-gtkvn@gujarat.gov.in
ગાંધીનગર
૫૬૪૮૯
૯૮૨૪૪૫૦૩૫૦ ૬૩, અક્ષરધામ સોસાયટી,
નહેરૂ નગર ચોકડી,
દહેગામ,
md-gtkvn@gujarat.gov.in
જિ.ગાંધીનગર
૫૬૪૮૯

૯૮૨૪૪૫૦૩૫૦

md-gtkvn@gujarat.gov.in

૫૬૪૮૯

૮૪૬૦૫૧૩૨૬૨

md-gtkvn@gujarat.gov.in

૬૩, અક્ષરધામ સોસાયટી,
નહેરૂ નગર ચોકડી,
દહેગામ,
જિ.ગાંધીનગર
સી-૬૨, શિરોમણી બંગ્લોઝ,
વિનાયક પાર્કની બાજુમાં,
ઓઢવ-નિકોલ રોડ,
અમદાવાદ

ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ

બ્લૉક નંબર-૧૧/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી આર. એન. કુચારા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
કુ. સાધનાબેન આર. તટ્ટી
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી

૫૪૫૮૩

કુ. ડી. કે. પરમાર
હિસાબી અધિકારી

૫૩૭૫૭

૯૯૭૮૪૦૭૧૬૫

સેક્ટર-૪-સી, પ્લોટનં. ૬૮૫/૨,
ગાંધીનગર
૫૫૯૫૮
૯૯૨૭૬૨૨૪૧૭૯ એ-૪, ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ,
પાર્ટ-૧, અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ
સ્કૂલ સામે,
એચ.પી. પેટ્રોલ પંપની સામે,
mg-gmfdcl@gujarat.gov.in
બોડકદેવ,
અમદાવાદ
mg-gmfdcl@gujarat.gov.in

૯૬૨૪૨૯૧૧૩૩

mg-gmfdcl@gujarat.gov.in
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જે-૨૦૨, સ્વાગત ફ્લેમિંગો,
સરગાસણ,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

શાખા

વહીવટી શાખા

શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

ફોન નં.

૫૪૫૮૩
૫૪૧૫૨
૫૩૭૫૭
૫૩૮૪૩
૫૭૦૪૬

હિસાબી શાખા

યોજના શાખા
આઈ.ટી. શાખા

ર્ડા. આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ (અ.જા.)

બ્લૉક નંબર-૨, ડી-૨ વિંગ, ચોથો માળ, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ગૌતમ ગેડીયા
અધ્યક્ષ

શ્રી આર. એન. કુચારા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ઈ.ચા.)
શ્રી ડી. કે. પરમાર
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૩૨૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૨૮૦ બંગલા નં. ખ-૨૨૫,
૮૭૫૮૫૦૦૪૦૦ સેક્ટર-૧૯,
gtgediya1973@gmail.com
ગાંધીનગર
૫૬૩૨૫
૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬ પ્લોટ નં. ૬૮૫/૨, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
sec-bsadb@gujarat. gov.in
૫૬૩૨૬

૯૬૨૪૨૯૧૧૩૩

જે-૨૦૨, સ્વાગત ફ્લેમીંગો,
સરગાસણ સર્કલ પાસે,
ગાંધીનગર

ગુજરાત વિચરતી-વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમ

બ્લૉક નંબર-૧૯, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી લક્ષ્મણભાઇ કે. પટણી
અધ્યક્ષ

૫૮૭૭૨

૯૮૨૪૧૩૭૪૭૯

કુ. દિવ્યંકા આર. જાની
મેનેજિંગ ડિરેકટર

૫૮૭૭૫

૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬

md-ntdnt-gnr@gujarat.gov.in

ર્ડા. બી. એન. રાઠવા
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી

૫૮૭૭૪

૯૯૦૯૯૪૦૯૩૬

swo-ntdnt-gnr@gujarat.gov.in

બી-૮/૧૭૧/૧૭૨, મ્યુનિસિપલ
કવાટર્સ, વિના કુટિર, સરસપુર,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮
ડી-૧૮, દેવભૂમી રેસીડેન્સી,
ઉમિયાધામ ટાઉનશીપ અંદર, એસ્સાર
પેટ્રોલ પંપ પાસે,
વિસનગર હાઈવે રોડ,
મહેસાણા
૪, ભાભર, કુથિયા જામલા,
પો. અંબાવા, તા. જિ. છોટાઉદેપુર.

ગુજરાત બિન અનામત વર્ગ શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ
બ્લૉક નંબર-૨/૭, કર્મયોગી ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી બી. એચ. ઘોડાસરા, IAS (Retd.)
અધ્યક્ષ

૫૮૬૮૮

૯૮૨૫૦૪૯૨૯૩

gueedc.1234@gmail.com
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૧૦૨, પ્રાંગણ એપાર્ટમેન્ટ, સિવીક
સેન્ટરની સામે, અમીન માર્ગ, રાજકોટ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિમલ ડી. ઉપાધ્યાય
ઉપાધ્યક્ષ

શ્રી નલીન ઠાકર, IAS (Retd.)
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી ડી. એસ. પટેલ
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
શ્રી ધવલ પટેલ
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૬૮૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૯૮૦૦૦૩૦૧ ૨૨, અર્થ બંગ્લોઝ, અશ્વરાજ ૧૦૦
ફૂટ રોડની નજીક, પ્રહલાદનગર,
અમદાવાદ
author.vimal@gmail.com
૫૮૬૮૮
૯૯૭૮૪૦૬૪૬૯ ૬, અંકિત સોસાયટી, સ્વામિનારાયણ
મંદિર સામે, કે.કે.નગર પાસે,
gueedc.1234@gmail.com
ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ
૫૮૬૬૮
૯૯૨૫૦૯૭૧૫૮ ૧૦૮, સદગુરૂ સોસાયટી, મોઢેરા રોડ,
મહેસાણા
gueedc.1234@gmail.com
૫૮૬૮૮

૯૫૮૬૫૫૫૭૭૦

gueedc.1234@gmail.com

૩૬૩/૧, શ્રેયસ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ કૉર્પોરેશન

બ્લૉક નંબર-૧૦/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી પ્રકાશ સોલંકી, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી વી. એસ. પટેલ
જનરલ મેનેજર અને મેનેજર (વહીવટ)
શ્રી વી. કે. પ્રજાપતિ
મુ.હિ.અધિકારી
શ્રી પી. એસ. કોઠારી
મેનેજર (નાણાં) (ઈ.ચા.)
શ્રી પી. એસ. કોઠારી
મેનેજર (વસુલાત) (ઈ.ચા.)

૫૩૮૮૩
૫૩૮૮૨ (ફે.)
૫૭૫૫૨

૯૯૭૮૪૦૭૩૧૪

૨૫૩૮૮૦

૯૯૨૪૭૪૫૬૩૪

૫૩૮૯૨

૭૫૬૭૮૪૬૧૦૦

૩ જી/૨, શ્રી બાલાજી અગોરા
રેસીડેન્સી, ૨૦૦ ફુટ એસ.પી.રીંગ
રોડ, સુઘડ, ગાંધીનગર
૩૧૮/૨, સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગર

૫૩૮૮૬

૭૫૬૭૮૪૬૧૦૦

૩૧૮/૨, સેક્ટર-૭/એ, ગાંધીનગર

૯૮૭૯૫૦૦૪૧૮

૧૦, ગ્રીન મીડોઝ સોસાયટી, સાયન્સ
સિટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ
એફ-૬૮, દ્વારકાપુરી ફલેટ, રાધનપુર
રોડ, મહેસાણા

ગુજરાત રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ

બ્લૉક નંબર-૧૯/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રીમતી જાગૃતિ હરેન પંડ્યા
અધ્યક્ષ

શ્રી પી. બી. ઠાકર, IAS (Retd.)
સચિવ
શ્રી કે. એન. લિંબાચીયા
પી.એ. ટુ ચેરમેન

૨૯૨૯૭૯૭૫

૯૮૨૫૦૨૯૯૩૬

૫૫૬૭૩

૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨

૫૫૬૭૦

૯૭૨૫૭૩૨૮૭૪
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૧૭, સુરધારા બંગલોઝ-૨, સ્કાયઝ
હેરીટેઝ ફલેટની સામે આનંદ નગર
રોડ, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૯૮૯/૨, સેક્ટર-૭/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૫૬૨/૨ સેક્ટર-૨ સી
મહુડી મંદિર પાસે,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

ગુજરાત રાજ્ય બિનઅનામત વર્ગોનું આયોગ

બ્લૉક નંબર-૧/૬, એ-૨ િવંગ, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હંસરાજભાઇ ગજેરા
અધ્યક્ષ
શ્રી રશ્મિકાંત પંડ્યા
ઉપાધ્યક્ષ
શ્રી જી. પી. પટેલ
સભ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૮૬૪૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૫૫૯ શ્રી ભગવાન, દેવપારા, સોસાયટી-૨,
૯૪૨૬૨૧૬૨૭૭ કોઠારીયા મુખ્ય રોડ, રાજકોટ

memsec-gscuc@gujarat.gov.in
chairman-gscuc-gnr@gujarat.gov.in

૫૮૬૪૫

૯૮૨૫૦૭૦૪૦૯

memsec-gscuc@gujarat.gov.in

૫૮૬૪૪

૯૯૭૮૪૫૪૧૮૬

૨૮૨/સી, શ્રીનગર સોસાયટી,
મહાવીરનગર, હિંમતનગર,
જિ. સાબરકાંઠા
-

memsec-gscuc@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ
બ્લૉક નંબર-૧૪/૯, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મુકેશ પુરી, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ
શ્રી લોચન સેહરા, IAS
સચિવ (હાઉસિંગ)
શ્રી આનંદ ઝીંઝાલા
સંયુક્ત સચિવ
શ્રીમતી સ્મિતા જે. શાહ
સંયુક્ત સચિવ (ન.આ/મહેકમ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૦૦૧
૫૧૦૦૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૦૮૮ પ્લોટ નં. ૪૫૩, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર

૫૧૦૧૪
૫૧૦૩૭

શ્રી કે. એચ. પંડ્યા
સંયુક્ત સચિવ (હાઉસિંગ)

૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨

૫૧૦૧૫

૯૯૭૮૪૦૭૦૭૬

૫૧૦૧૧

૯૯૨૪૭૨૩૨૭૬

૫૧૦૧૯
૫૧૦૦૮

શ્રીમતી ભક્તિ શામળ
નાયબ સચિવ (ન.પા.)

૫૧૦૧૭

શ્રી પ્રકાશ દત્તા
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી અને હોદાની
રૂએ નાયબ સચિવ
શ્રી મિલિન્દ બાપના, IAS
ઉપસચિવ
શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ
ઉપસચિવ (શ.વિ.)
શ્રી કે. એચ. પટેલ
ટાઉન પ્લાનર

૫૨૭૦૯

૯૪૨૬૩૭૬૬૮૦

૫૧૦૨૩

૯૦૭૯૨૮૮૮૩૭

૫૮૮૫૨

૯૪૨૭૭૯૭૮૮૭

૫૧૦૨૬

-

હ (મહેકમ)

પ્લોટ નં. ૫૦૫/૧, સેક્ટર-૬/બી,
ગાંધીનગર

૫/૨૬, આકૃતિ અેપાર્ટમેન્ટ,
શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા,
અમદાવાદ
૦૭૯-૨૨૮૬૨૧૪૧ ૭૮, ગણપત સોસાયટી, કેમ્પ રોડ,
૯૯૭૮૪૦૫૮૮૯ શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી પી. બી. પટણી
સંયુક્ત સચિવ (પ્રોજેક્ટ/બજેટ)
શ્રી આર. એચ. વસાવા
નાયબ સચિવ (NULM/Fire)

શાખા

ઈ-૨, સમર્પણ ટાવર, આંબાવાડી,
અમદાવાદ

૯૯૦૯૨૬૩૮૨૦

૫૫૯૯૩

૯૫૩૭૪૯૫૦૮૯
૯૯૭૮૪૩૭૧૮૬
૭૫૬૭૦૮૫૪૭૮

વિભાગની શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી કૃણાલ નામપુરકર
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પ્લોટ નં. ૭૨૮/૧, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૪૯/૪, ગ-૧ ટાઈપ,
સેક્ટર-૨૩, ગાંધીનગર

સી/૧૦૨, મારૂતિ કેલેડ્રોન,
ઈસ્કોન મોલની પાછળ,
એસ.જી.હાઈવે, બોડકદેવ,
અમદાવાદ-૫૯
એ-૨૦૨, શિવાલિક એપાર્ટમેન્ટ,
અમદાવાદ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ,
બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
સાગર ટાવર, માનસી સર્કલ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૭૭/૧, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
એ-૫, અપૂર્વ બંગ્લોઝ,
મેમનગર, અમદાવાદ

ફોન નં.

૫૧૦૨૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શાખા

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

સેક્શન અધિકારીનું નામ

એસ (સંકલન શાખા)

શ્રી ચેતન એસ. દવે

વ (નગર આયોજન મહેકમ)

શ્રી આર. એ. પ્રજાપતિ

બ (બજેટ શાખા)

આર (નગરપાલિકા મહેકમ)
થ (હાઉસિંગ)

લ ( ટાઉન પ્લાનિંગ)

થ-૧ (એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ મિશન)
મ (નગરપાલિકા)

પી (મહાનગરપાલિકા)
લ-૧ (ફાયર)

ફોન નં.

૫૧૦૩૪

શ્રી ટી. આર. પટેલ

૫૧૦૨૭
૫૧૦૩૬

સુશ્રી વાય. જે. પટેલ

૫૧૦૩૩

સુશ્રી જે. વાય. ઝાલા

૫૧૦૩૫

શ્રીમતી વર્ષા હેરમા

૫૧૦૩૦

શ્રી વેદાન્ત જોષી

૫૧૦૦૬

શ્રી બી. વી. દેસાઇ

૫૧૦૩૧

સુશ્રી નેન્સી મુન્શી

૫૧૦૩૨

શ્રી આર. જે. ચૌધરી

૫૧૦૩૬

એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ મિશન

બ્લૉક નંબર-૨/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી લોચન સેહરા, IAS
મિશન ડાયરેક્ટર
શ્રી બી. એન. પટેલ
પ્રોજેક્ટ સ્પેશિયાલીસ્ટ
શ્રી વાય. જી. ગાંધી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી ભાવિન પટેલ
પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૦૩૭

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨ ઈ-૨, સમર્પણ ટાવર,
આંબાવાડી, અમદાવાદ

૫૮૬૪૮

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૩

-

૫૮૬૪૮

૯૯૭૮૪૦૩૩૨૧

-

૫૮૬૪૮

૯૯૭૮૪૦૭૩૪૯

-

સ્વચ્છ ભારત મિશન

મ્યુનિસિપલ ફાયનાન્સ બોર્ડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી બી. સી. પટ્ટણી, IAS
મિશન ડાયરેક્ટર
શ્રી એલ. આર. ડામોર
નાયબ મિશન ડાયરેક્ટર

૫૦૨૯૪

૯૯૭૮૪૨૨૫૨૫

પ્લોટ નં. ૬૫૧/૨, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર

૫૬૩૦૪

૯૮૨૫૪૩૯૩૪૮

પ્લોટ નં. ૪૧૩/૧, સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાયનાન્સ બોર્ડ

બોર્ડ નિગમ વિસ્તાર, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી બી. સી. પટ્ટણી, IAS
અધિક કમિશનરશ્રી, મ્યુનિસિપાલિટી
એડમિનિસ્ટ્રેશન અને હોદ્દાની રૂએ CEO
GMFB

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૦૨૯૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૨૨૫૨૫ પ્લોટ નં. ૬૫૧/૨, સેક્ટર-૫/બી,
ગાંધીનગર

gmfb1@yahoo.co.in

શ્રી એન. એચ. દરજી
સચિવ

૫૦૩૩૭

શ્રીમતી કે. એસ. ગઢવી
નાયબ નિયામક (ગ્રાન્ટ)

૫૦૩૩૪

શ્રી વી. સી. પટેલ
નાયબ નિયામક (નાણાં)

૫૦૨૯૬

શ્રી એમ. એમ. પટેલ
મદદનીશ નિયામક (ગ્રાન્ટ)
શ્રીમતી કે. આર. ધડાકે
મદદનીશ નિયામક (આંકડા) (ઈ.ચા.)
શ્રી હેમંત જે. રાવલ
મદદનીશ નિયામક (હિસાબ) (ઈ.ચા.)

૫૦૩૩૦

૯૩૨૮૮૨૩૩૦૮

gmfb1@yahoo.co.in

૯૯૦૯૩૬૧૩૬૫

gmfb1@yahoo.co.in

૭૫૬૭૮૯૭૬૭૫

gmfb1@yahoo.co.in

શ્રી વી. સી. પટેલ
નાયબ નિયામક (આંકડા) (ઈ.ચા.)

૫૦૨૯૬

શ્રી આર. એ. શર્મા
મદદનીશ નિયામક (વહીવટ) (ઈ.ચા.)

૭૫૬૭૮૯૭૬૭૫

gmfb1@yahoo.co.in

૭૫૬૭૮૯૭૬૭૯

gmfb1@yahoo.co.in

૫૦૩૪૪

૭૫૬૭૮૯૭૬૮૧

gmfb1@yahoo.co.in

૫૦૩૪૦

૭૫૬૭૮૯૭૬૮૬

gmfb1@yahoo.co.in

૫૦૩૩૭

૯૩૨૮૮૨૩૩૦૪

gmfb1@yahoo.co.in

મુખ્ય નગર નિયોજકશ્રીની કચેરી

બી-૬૦૧, વિશ્વેશ ટાવર્સ,
નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩
એ-૫૦૨, સુદર્શન સ્કાય,
કારગીલ પેટ્રોલ પંપ પાસે,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૬૩૬/૧,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૩૬/૧,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૮૧૪/૨,
સેક્ટર-૨/સી, ગાંધીનગર

૫/૫૨, સુરમ્ય એપાર્ટમેન્ટ,
નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩

૧૫૩/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૧૭,
ગાંધીનગર

એલ-૧, કીર્તિધામ સોસાયટી, વાવોલ,
ગાંધીનગર

નગર આયોજન અને મુલ્યાંકન ખાતું, સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલની સામે, રોડ નં. ૩,
સેક્ટર ૧૦, ગાંધીનગર

શ્રી બી. એ. શાહ, IAS
મુખ્ય નગર નિયોજક (ઈ.ચા.)

શ્રી બી. એમ. પટેલ
અધિક મુખ્ય નગર નિયોજક (વ) (ઈ.ચા)

૫૪૧૩૮

૯૮૭૯૫૦૦૭૧૬

ctp.tpvd@gmail.com

-

૯૮૨૫૧૪૩૦૩૪
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એ-૧, એ.વી.ફ્લેટસ, મહાલક્ષ્મી ચાર
રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ
ક્રિષ્ના એપાર્ટમેન્ટ, સિન્ધાઈ માતાના
મંદિરની પાછળ, સિટીએમ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

શ્રી એમ. આર. શાહ
અધિક મુખ્ય નગર નિયોજક (ટેક્નિકલ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી કે. ડી. સાગઠીયા
પ્રવર નગર નિયોજક (લીગલ)

૫૪૧૦૧

૯૮૨૫૬૫૬૮૨૭

શ્રી કે. ડી. સાગઠીયા
અધિક મુખ્ય નગર નિયોજક (ટેક્નિકલ)

શ્રી એસ. એ. પટેલ
વહીવટી અધિકારી

શ્રી ડી. એસ. પાઠક
નગર નિયોજક (દ.ગુ.)

૫૪૧૧૨

૯૯૭૮૯૧૪૬૫૫

actp.tech1.tpvd@gmail.com

૫૪૧૧૨

૯૯૭૮૯૧૪૬૫૫

stplegal@ymail.com

૫૪૧૧૧

૯૯૧૩૨૫૬૩૦૫

ao.admin@tpguj.org

૫૭૩૯૩

૯૯૭૮૪૦૬૩૫૦

tp.sg.tpvd@gmail.com

શ્રી આઇ. એસ. ગઢવી
નગર નિયોજક (સૌરાષ્ટ્ર)

૫૭૩૫૫

શ્રી એન. એન. મહેતા
નગર નિયોજક (ઉ.ગુ.)

૫૭૩૯૧

શ્રી એમ. જે. દેસાઈ
એકાઉન્ટ અધિકારી

૫૪૧૧૦

૮૨૦૦૪૩૭૬૬૯

શ્રી વી. આર. જોષી
જુનિયર નગર નિયોજક (ઉ.ગુ.)

-

૯૮૨૫૫૮૦૪૬૪

શ્રી પી. ડી. ગાંધી
જુનિયર નગર નિયોજક (લીગલ)

-

શ્રી એસ. વી. ટીંડવાણી
જુનિયર નગર નિયોજક (રીસર્ચ)

૫૭૩૯૭

૯૮૨૫૩૨૪૩૯૨

tp.sau.tpvd@gmail.com

૯૮૨૫૦૩૫૬૯૨

ng.tpvd@gmail.com

ng.tpvd@gmail.com

૯૪૨૮૬૨૮૧૨૦

stplegal@ymail.com

૯૮૨૫૭૩૧૪૭૧

jtp.r.tpvd@gmail.com

299

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

“નકલંકધણી”, અનામિકા સોસા.,
શેરી નં. ૨, આકાશવાણી ક્વાર્ટર્સની
બાજુમાં, યુનીવર્સિટી રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
૪૩, ગંગેશ્વરી સોસાયટી,
ભૈરવનાથ ચાર રસ્તા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮
“નકલંકધણી”, અનામિકા સોસા.,
શેરી નં. ૨, આકાશવાણી ક્વાર્ટર્સની
બાજુમાં, યુનીવર્સિટી રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
૩૪૪/૩, સેક્ટર ૧૩,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૩
સી-૪૦૩, રાધે એમ્પાયર, રાયસણ
પેટ્રોલ પંપની બાજુના સર્વિસ રોડ પર,
નેક્સા સર્વિસ સેન્ટર પાસે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૧
બી-૧૧, ભાગવતનગર કો.ઓ.હા.
સોસાયટી, ગુલાબટાવર સામે, સોલા
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
૩, કૈલાસવાડી, મધુકુંજ,
જંકશન પ્લોટ,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

૨૬, આર. એમ. એસ. સોસાયટી,
મેમનગર તળાવની પાસે, મેમનગર,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨
૧૨, કર્મભૂમી સોસાયટી,
ટેલિફોન એક્સચેન્જ રોડ,
પાટણ - ૩૮૪૨૬૫
ડી-૨૦૪, વેદિકા “ઈ” સીરીઝ,
ભાઈજીપુરા ચાર રસ્તા, ભાઈજીપુરા,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૧
૧૮/૧૯૮, પુજન એપાર્ટમેન્ટ,
જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલની બાજુમાં,
વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આર. પી. નાગપુરે
જુનિયર નગર નિયોજક (સૌરાષ્ટ્ર)
શ્રી એ. એ. નાયર
જુનિયર નગર નિયોજક (લીગલ)

શ્રી એસ. એસ. લુખી
જુનિયર નગર નિયોજક (એ.જી.બી.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૮૮૬૬૩૫૯૮૦૪ સંગાથપોશ, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪
tp.sau.tpvd@gmail.com
૯૭૨૫૫૯૧૯૪૫ એ-૪૪, સંજય ટાવર,
શ્યામલ ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ,
stplegal@ymail.com
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
૯૦૩૩૧૪૬૭૪૯ ૧૪, ઈશ્વરકૃપા સોસાયટી,
સાનિધ્ય કોમ્પ્લેક્ષની બાજુમાં,
નાના વરાછા, સુરત - ૩૯૫૦૦૬
jtp.r.tpvd@gmail.com

ગુજરાત શહેરી વિકાસ મિશન

બ્લૉક નંબર-૧, ભોંયતળીયે, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી રાજકુમાર બેનિવાલ, IAS
અધિક મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

૫૭૫૮૩

૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯

aceo-gudm@gujarat.gov.in

સુશ્રી ભારતીબા વાઘેલા
જનરલ મેનેજર (વહીવટ)
શ્રી પારસ. કે. સંઘવી
મુખ્ય ઇજનેર અને જનરલ મેનેજર
(ટેક્નિકલ)
શ્રી વી. સી. પટેલ
નાયબ જનરલ મેનેજર (ટેક્નિકલ)
શ્રી એન. જે. ગોહિલ
નિયામક (નાણાં)

૫૭૫૮૦

૯૯૨૫૦૨૭૩૨૩

gmadmin-gudm@gujarat.gov.in

૫૭૫૭૯

૯૮૨૫૦૬૮૨૧૪

gmtech-gudm@gujarat.gov.in

૫૭૫૭૬

૯૮૨૫૩૫૬૭૨૨

rbmehta1904@gmail.com

૫૭૫૭૮

શ્રી બી. ડી. જાડેજા
હિસાબી અધિકારી
શ્રી પ્રેમલ કલસારા
મદદનીશ ઇજનેર (સિવિલ) ટીમ લીડર
(AMRUT & SCM) (ટેક્નિકલ)

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

gohel28@yahoo.co.in

૫૭૫૭૪

૯૮૭૯૮૧૫૨૫૧

baldevjadeja19@gmail.com

૫૭૫૭૭

૯૭૧૪૦૦૯૫૦૧

amrut.gudm@gmail.com

ગુજરાત શહેરી વિકાસ કંપની

ફ્લેટ નં. ૯૦૧, સમર્પણ ટાવર,
‘ઈ-૨’ કેટેગરી, સરકારી કૉલોની,
ગુજરાત કૉલેજ, આંબાવાડી,
અમદાવાદ
૯૫, સોમવિલા-૨ સાઉથ બોપલ,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૦૧૦/૧,
સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર

૫, સમર્થ પાર્ક, ગ્રીડ રોડ, કબીલપોર,
નવસારી-૩૯૬૪૨૪
ડી-૩૦૭, નિલકંઠ પાર્ક સોસાયટી,
સેન્ટ લોયલા સ્કૂલ પાસે, મેમનગર,
અમદાવાદ
ગામ-બારા, તાલુકો-નલિયા,
જિલ્લો-કચ્છ, પિન-૩૭૦૬૬૦
બી-૨૭, ક્રિષ્ના-૩ બંગ્લોઝ,
ગવર્મેન્ટ એંજીનિયરીંગ કૉલેજની
સામે, મોટેરા, અમદાવાદ

બ્લૉક નંબર-૬/૫, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

શ્રી રાજકુમાર બેનિવાલ, IAS
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (Ex-Offico)

૪૬૧૨૬

૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯

md@gudcltd.com
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ફ્લેટ નં. ૯૦૧, સમર્પણ ટાવર, ‘ઈ૨’ કેટેગરી, સરકારી કૉલોની, ગુજરાત
કૉલેજ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એલ. આર. ડામોર
વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (સીએ) (ઈ.ચા.)
શ્રી પી કે. સંઘવી
વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ (પ્રો.) (ઈ.ચા.)

શ્રી જી. એ. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર (સિવિલ)

શ્રી એન. જે. ગોહિલ
મુખ્ય નાણાંકીય અધિકારી (ઈ.ચા.)

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૪૧૮૬૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૪૩૯૪૪૮ પ્લોટ નં. ૪૧૩/૧, સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર

vpp@gudcltd.com

૪૧૮૬૫

૯૮૭૯૫૫૪૮૫૭

gmtech-gudm@gujarat.gov.in

પ્લોટ નં. ૧૦૧૦/૧, સેક્ટર-૨/ડી,
ગાંધીનગર

૪૧૮૬૫

૯૮૨૫૩૬૬૪૨૮૮ બ્લૉક નં. જી-૨૮૩/૧, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

૪૧૮૬૫

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

cfo@gudctld.com

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ

૨૫૪/૪, ગ-૧ ટાઈપ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર-૩૮૦૦૧૯

હાઉસિંગ કમિશનરશ્રીની કચેરી, પ્રગતિનગર, નવા વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

શ્રી લોચન સેહરા, IAS
હાઉસિંગ કમિશનર

૨૭૪૪૭૦૦૨
૨૭૪૪૭૦૧૬

૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨

sec-hn-urban@gujarat.gov.in

શ્રી એ. કે. પટેલ
મુખ્ય ઇજનેર

૨૭૪૪૭૦૦૬
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

શ્રીમતી કે. એસ. યાજ્ઞિક
ખાસ ફરજ પરના અધિકારી
(સ્લમ ક્લિયરન્સ સેલ) અને નાયબ
કમિશનર (વહીવટ) (ઈ.ચા.)
શ્રી આર. એમ. વોરા
નાણાકીય સલાહકાર અને મુખ્ય હિસાબી
અધિકારી
શ્રી બી. એન. પટેલ
અધીક્ષક ઇજનેર-(૧)

૨૭૪૪૭૦૧૦
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

શ્રી એચ. વી. ઝડફિયા
અધીક્ષક ઇજનેર-(૨) અને મદદનીશ
આયુક્ત (જાવ્ય)
શ્રી એસ. એમ. મહેતા
વહીવટી અધિકારી

૨૭૪૪૭૦૦૮
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૮૭૯૫૩૬૫૧૫

pbranch.abd@gmail.com

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૫

dhcghb1@gmail.com

૨૭૪૪૭૦૧૩
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૪૨૬૩૧૭૫૯૪

૨૭૪૪૭૦૦૭
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૩

bnpatel207@gmail.com

૯૯૦૯૯૪૬૫૦૯

se2.ghb@gmail.com

૨૭૪૪૭૦૦૦
૨૭૪૪૭૦૧૬ (ફે.)

૯૦૯૯૯૯૬૫૬૦

આઈ.એ.એસ. /આઈ.પી.એસ કવાર્ટસ
બ્લૉક, ૪૦૨, સમર્પણ ફ્લેટ્સ,
ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ
ઈ-૨૦૧, સમર્પણ ફ્લેટ્સ, ગુલબાઈ
ટેકરા, અમદાવાદ
૧૬, સંગઠન સોસાયટી, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ
૧૬-એ, બંસીધર એપાર્ટમેન્ટ-૨,
દક્ષિણી સોસાયટી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮

એચ/૮૦૩, સરદાર પટેલ
નગર, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
આર-૩, શરણમ-૭, ચંદન પાર્ટી પ્લોટ
સામે, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ
૧૨૧, પારકુંજ સોસાયટી, ઉમિયા
વિજય, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ

admoghb@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી મુકેશ કુમાર, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, અમદાવાદ
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન
શ્રી બંછાનિધિ પાની, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સુરત મ્યુનિસિપલ
કૉર્પોરેશન
શ્રી સ્વરુપ પી., IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, વડોદરા
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન
શ્રી ઉદિત અગ્રવાલ, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, રાજકોટ
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન
શ્રી એમ. એ. ગાંધી, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ભાવનગર
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન
શ્રી એસ. એ. પટેલ, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જામનગર
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન
શ્રી તુષાર સુમેરા, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જુનાગઢ
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન
ર્ડા. રતનકંવર એચ.
ગઢવીચારણ, IAS
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ગાંધીનગર
મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન

મહાનગરપાલિકાઓ
ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૫૩૫૨૮૨૮
૨૭૫૫૧૧૨૨
(ઉસ્માનપુરા)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૪૬૧૧૭૦
મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૦ લો ગાર્ડન, એલીસબ્રિજ, અમદાવાદ

૦૨૬૧-૨૪૨૨૨૪૪ ૦૨૬૧-૨૨૫૮૩૯૩ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
૯૭૨૪૩૪૫૦૦૦ અંબિકા નિકેતન મંદિરની બાજુમાં,
અઠવા લાઈન, સુરત
૦૨૬૫-૨૪૩૩૩૪૪ ૦૨૬૫-૨૭૮૫૭૦૦ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
કમાટી બાગ, ગેટ નં. ૩, ફતેહગંજ,
વડોદરા
૦૨૮૧-૨૨૨૪૧૩૩ ૦૨૮૧-૨૪૮૩૮૭૫ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧ ૧૨, રામકૃષ્ણનગર, રાજકોટ
૦૨૭૮-૨૫૧૦૫૩૨ ૦૨૭૮-૨૫૧૮૧૪૧ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
૯૯૭૮૪૦૩૦૦૦ બ્લાઈન્ડ સ્કૂલની સામે, ભાવનગર
૦૨૮૮-૨૫૫૨૩૨૧ ૦૨૮૮-૨૫૫૨૩૭૨ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
૯૩૨૭૩૭૨૧૭૯ પાર્ક કૉલોની, રાંન્ચેસ્ટર હાઉસ,
જામનગર
૦૨૮૫-૨૬૫૦૪૫૦ ૦૨૮૫-૨૬૫૨૯૮૮ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો બંગલો,
૯૯૭૮૪૦૦૫૦૧ બિલખા રોડ, જુનાગઢ
૫૩૬૦૯

૬૦૮૦૦
૯૯૭૮૪૪૫૧૩૫

૨૮૮/૩, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર

ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહૂડ મિશન

પ્રથમ માળ, જમણી બાજુ, જી.એમ.એફ.બી. બિલ્ડિંગ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

શ્રી હર્ષવર્ધન સી. મોદી, IAS
મિશન ડાઇરેક્ટર

૨૯૭૫૦૨૮૩

શ્રી હરેશ બ્રહ્મભટ્ટ
ડેપ્યુટી મિશન ડાઇરેક્ટર

૨૯૭૫૦૨૮૩

૮૯૮૦૩૬૬૯૯૯

dydir-gulm-gnr@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૫૮૭૮

dydir-gulm-gnr@gujarat.gov.in
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ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહૂડ મિશન,
જી.એમ.એફ.બી. બિલ્ડિંગ, નિગમ
વિસ્તાર, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
ગુજરાત અર્બન લાઈવલીહૂડ મિશન,
જી.એમ.એફ.બી. બિલ્ડિંગ, નિગમ
વિસ્તાર, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૩/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એફ. એફ. દસ્તૂર
નિયામક
શ્રી એમ. પી. પંડ્યા
નાયબ નિયામક

શ્રી વી. એન. સોલંકી
રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસર, વડોદરા

શ્રી આઈ. વી. ખેર
રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસર, ગાંધીધામ

શ્રી જે. એન. ખાડિયા
રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસર, રાજકોટ
શ્રી એમ. આર. મોઢ
રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસર, ગાંધીનગર
શ્રી ડી. એસ. માખીજાની
રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસર, સુરત

ટેલિ. નં.
કચેરી
-

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૮ નિયામક, રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ
સેવાઓ, બ્લૉક નં. ૧૩,
ત્રીજો માળ,
dir-sfps-gnr@gujarat.gov.in
ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર
૯૮૭૯૬૧૧૨૮૦ નિયામક, રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ
સેવાઓ, બ્લૉક નં. ૧૩,
ત્રીજો માળ,
ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર
-

૯૪૨૭૦૧૮૬૬૩

rfo-sfps-vadodara@gujarat.gov.in

-

૯૮૭૯૫૧૫૯૬૬

rfo-sfps-gandhidham@gujarat.gov.in

-

૯૩૨૭૦૩૮૭૫૮

rfo-sfps-rajkot@gujarat.gov.in

-

૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨

rfo-sfps-gnr@gujarat.gov.in

-

૯૭૨૪૩૪૫૫૧૦

rfo-sfps-surat@gujarat,gov.in
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રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસ,
સ્ટેટ ફાયર પ્રીવેન્શન સર્વિસિસ,
વુડા ભવન, ચોથો માળ,
વુડા સર્કલપાસે, વીઆઈપી રોડ,
કારેલી બાગ પાસે,
વડોદરા

રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસ,
સ્ટેટ ફાયર પ્રીવેન્શન સર્વિસિસ,
ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટર,
વોર્ડ નં. ૬/બી, રાજવી રેલ્વે ફાટક
પાસે, એરપોર્ટ રોડ, ગાંધીધામ

રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસ, સ્ટેટ
ફાયર પ્રીવેંશન સર્વિસિસ, ઇમરજન્સી
રીસપોન્સ સેન્ટર, રાજકોટ
રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસ,સ્ટેટ ફાયર
પ્રીવેંશન સર્વિસિસ, જિલ્લા પંચાયત
ની બાજુમાં, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

રિજીયોનલ ફાયર ઓફિસ, સ્ટેટ ફાયર
પ્રીવેંશન સર્વિસિસ, સુરત શહેરી
વિકાસ સત્તામંડળની કચેરી,
સુડા ભવન, કલેક્ટર કચેરી પાસે,
બહુમાળી ભવન પાછળ,
સુરત

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ

કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી એડમિનિસ્ટ્રેશન કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧/૪, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી રાજકુમાર બેનિવાલ, IAS
કમિશનર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૪૬૧૨૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯ ફ્લેટ નં. ૯૦૧, સમર્પણ ટાવર, ‘ઈ૨’ કેટેગરી, સરકારી કૉલોની, ગુજરાત
કૉલેજ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

md@gudcltd.com

શ્રી ડી. એમ. પ્રજાપતિ
રહસ્ય સચિવ

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૧ ૯૮૨૫૭૬૫૬૫૭

શ્રી એલ. આર. ડામોર
નાયબ કમિશનર (પ્રોજક્ટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૪ ૯૮૨૫૪૩૯૩૪૮

શ્રી એમ. એમ. પટેલ
નાયબ કમિશનર (વહીવટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૪ ૯૮૨૫૮૪૧૯૮૭

શ્રીમતી ભારતીબા વાઘેલા
નાયબ નિયામક (વહીવટ)

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૬ ૯૯૨૫૦૨૭૩૨૩

શ્રી મમતા આર. પ્રજાપતિ
નાયબ નિયામક (પ્રોજેક્ટ)
શ્રી કનુભાઈ એમ. પટેલ
મદદનિશ નિયામક
શ્રી રવિકાંત પટેલ
મામલતદાર
શ્રીમતી રૂપલ જે. ખેતીયા
મામલતદાર

commi-muni-admin@gujarat.gov.in
commi-muni-admin@gujarat.gov.in
commi-muni-admin@gujarat.gov.in

૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૦૫ ૯૦૯૯૦૫૮૨૩૦
commi-muni-admin@gujarat.gov.in

૫૬૩૦૨

૮૧૬૦૮૬૮૪૭૫

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

૫૬૩૦૨

૯૪૨૬૩૫૦૬૭૭

commi-muni-admin@gujarat.gov.in

૫૬૩૦૨

૯૫૮૬૫૧૪૮૪૪

commi-muni-admin@gujarat.gov.in
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૧૭, નિર્મિત રેસિડેન્સી, મોટેરા,
સાબરમતી, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૪૧૩/૧, સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર
૨૮૧/૬, જી ટાઈપ, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
૯૫, સોમવિલા-૨, ગાલા જીમખાના
રોડ, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૧૧૧/૧, કિશાન નગર
સેક્ટર- ૨૬, ગાંધીનગર

એ-૨૦૨, સંપત પ્રાઈમ, સરગાસણ,
ગાંધીનગર
માધવબાગ સોસાયટી, નિર્ણયનગર,
ગોતા, અમદાવાદ સિટી, અમદાવાદ
નિર્વિકલ્પ, ૧૬૦૪૧, સેક્ટર-૨/સી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

િશક્ષણ વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૫/૭, સરદારભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર
શ્રીમતી અંજુ શર્મા, IAS
અગ્ર સચિવ (શિક્ષણ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૩૦૬
૫૧૩૦૮

અગ્ર સચિવ (શિક્ષણ)ના અંગત મદદનીશ

૫૧૩૦૬
૫૧૩૦૮

ર્ડા. વિનોદ આર. રાવ, IAS
સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)

૫૧૩૦૧
૫૧૩૦૫ (ફે.)

શ્રી ડી. એન. પટેલ
સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)
ના અંગત મદદનીશ
સુશ્રી મનીષાબહેન જયસ્વાલ
સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)
ના અંગત મદદનીશ
શ્રી બી. પી. ચૌહાણ, IAS
સંયુકત સચિવ (માધ્યમિક શિક્ષણ)

૫૧૩૦૩

શ્રી જીત શાહ
સંયુકત સચિવ (માધ્યમિક શિક્ષણ)ના
અંગત મદદનીશ
શ્રી રોનક એમ. મહેતા
નાયબ સચિવ (ઉચ્ચ શિક્ષણ)

૫૧૩૩૧

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી હિમાંશુ ભક્તિભાઈ પ્રજાપતિ
નાયબ સચિવ (ઉચ્ચ શિક્ષણ) ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી મનોજ વાઘ
નાયબ સચિવ (ટેક્નિકલ શિક્ષણ)
શ્રીમતી મિનાક્ષીબહેન શ્રીમાળી
નાયબ સચિવ (ટેક્નિકલ શિક્ષણ)ના
અંગત મદદનીશ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૫૬૦૦ બંગલા નં. કે-૧૧, સેક્ટર-૧૯,
૫૪૬૯૭ (ફે.)
ગાંધીનગર

secedu-he@gujarat.gov.in
secedu@gujarat.gov.in

-

-

૯૯૭૮૪૦૨૯૫૯

secedu-pri@gujarat.gov.in

૯૯૦૯૯૭૧૬૨૭

secedu-pri@gujarat.gov.in

૫૮૭૫૬

૯૯૦૪૬૧૭૭૦૫

secedu-pri@gujarat.gov.in

૫૧૩૩૧

૯૪૨૯૩૭૦૭૪૫

js-sec-edu@gujarat.gov.in

૮૧૫૪૦૪૦૯૩૬

js-sec-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૩૩

૯૯૭૮૪૨૭૮૭૯

dshedu@gujarat.gov.in

૫૧૩૨૩
૫૪૭૫૯

૬૩૫૬૫૮૯૬૮૯

dshedu@gujarat.gov.in

૫૧૩૩૩

૯૭૨૩૭૬૧૦૮૧

ds-tech-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૩૩

૯૭૨૩૭૬૧૦૮૧

ds-tech-edu@gujarat.gov.in
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ક-૧૯, સેક્ટર-૨૦,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૬૩/૪, ચ- ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૪૫૬/૨, સેક્ટર-૪/બી
ગાંધીનગર
૧૧, પારિજાત હોમ્સ,
અનિદેશ બંગલા પાછળ,
સરગાસણ ચોકડી પાસે,
ગાંધીનગર
ડી/૯, મહાત્મા પાર્ક ફ્લેટ, ન્યુ વાડજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
પ્લોટ નં. ૧૧૨/૧, સેક્ટર-ર/એ,
ગાંધીનગર
૬૧/૨, ઘ-ટાઈપ, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૮૭/૪, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૩૯૭/૨, સેક્ટર-૩/બી,
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ઈન્દ્રવદનસિંહ હિંમતસિંહ
નાયબ સચિવ (ટેક્નિકલ શિક્ષણ)ના
અંગત મદદનીશ
શ્રી જે. એસ. મિસણ
નાયબ સચિવ (પ્રાથમિક શિક્ષણ)
શ્રી રોહિત સિસારા
નાયબ સચિવ (પ્રાથમિક શિક્ષણ)ના
અંગત મદદનીશ
શ્રી એચ. સી. પટેલ
નાયબ સચિવ (અપિલ)
શ્રીમતી મૌલિકા શાહ
નાયબ સચિવ (સેવા/તપાસ/મહેકમ/બજેટ)
સુશ્રી શાહિન ફિરોજભાઈ મનસૂરી
નાયબ સચિવ (સેવા/તપાસ/મહેકમ/બજેટ)
ના અંગત મદદનીશ
શ્રી કલ્પેશ ભટ્ટ
નાયબ સચિવ (સંકલન/રોસ્ટર)
સુશ્રી માધુરી આર. સનંસે
નાયબ સચિવશ્રી (સંકલન)ના અંગત
મદદનીશ
શ્રી બી. પી. મેનપરા
ઉપસચિવ (ટે.શિ.) ઘ, સ
શ્રી બી. પી. મેનપરા
ઉપસચિવ (સેવા/મહેકમ) (ઈ.ચા.)
શ્રી સુબોધ ડી. જોષી
ઉપસચિવ
(પ્રાથમિક શિક્ષણ/ મ.ભ.યો/રોકડ)
શ્રી બી. વી. રાઠવા
ઉપસચિવ (સંકલન/રજિસ્ટ્રી)
શ્રી બી. વી. રાઠવા
ઉપસચિવ (રોસ્ટર/પ્રા. શિ./લીગલ સેલ)
(ઈ.ચા.)
શ્રી ટી. એસ. પટેલ
ઉપસચિવ (માધ્યમિક શિક્ષણ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૧૩૩૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૬૦૧૧૬૨૨૮૬ મુ. પો. કાંસા, તા. વિસનગર,
જિ. મહેસાણા-૩૮૪૩૧૫

ds-tech-edu@gujarat.gov.in

૫૭૦૯૬

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૧

૫૭૦૯૬
૫૧૩૧૧

૯૯૭૯૧૩૭૩૭૨

ds-pri-edu@gujarat.gov.in
ds-pri-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૧૫

૯૮૨૫૩૫૪૫૮૪

૫૪૮૧૬
૫૧૩૧૯

૬૩૫૭૧૪૯૮૦૪

૫૧૩૧૯

૭૬૦૦૬૪૩૬૬૩

ds-apeal-edu@gujarat.gov.in

ds-inq-edu@gujarat.gov.in
ds-budget-edu@gujarat.gov.in
ds-inq-edu@gujarat.gov.in
ds-budget-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૨૮
૫૮૪૭૨

૯૯૭૮૪૦૬૩૦૯

૫૧૩૨૮

૮૧૪૦૩૩૨૦૩૬

ds-coord-edu@gujarat.gov.in
ds-coord-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૨૭

૬૩૫૧૭૨૧૯૮૯

૫૧૩૨૭

૬૩૫૧૭૨૧૯૮૯

૫૪૭૫૫

૯૯૦૪૨૫૧૧૧૦

us-tech-edu@gujarat.gov.in
us-tech-edu@gujarat.gov.in
us-pri-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૩૪

૯૪૨૭૩૦૪૨૪૫

૫૧૩૩૪

૯૪૨૭૩૦૪૨૪૫

us-coord-edu@gujarat.gov.in
us-coord-edu@gujarat.gov.in

૫૧૩૫૮

૯૯૭૪૪૯૦૩૧૯

us-sec-edu@gujarat.gov.in
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પ્લોટ નં. ૫૯૭/ર, સેક્ટર-૪-સી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક-૧૭, ચ-ટાઈપ, મેઈન
શોપિંગ સેન્ટરની સામે, સેક્ટર-૨૧,
ગાંધીનગર

૧૩૪૩/૨, સેક્ટર-૭/ડી, ગાંધીનગર
સી-૧, પાર્શ્વનાથ હેબિટેટ, પટેલ
સોસાયટી, ગુલબાઈ ટેકરા, પંચવટી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

૨૦૩, બ્લૉક-બી, આંગન રેસીડેન્સી,
ભૂપિપાર્કની નજીક, ન્યુ વાવોલ,
ગાંધીનગર
૨૮૬, ગ-૧ ટાઈપ, સેક્ટર ૧૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૫૨, સેક્ટર-૧૩/બી,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૮૭/૧, સેક્ટર નં. ૧૯,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૧૮૭/૧, સેક્ટર નં. ૧૯,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૨૪, મેઘધનુષ્ય સોસાયટી,
ધોળેશ્વર રોડ, સ્વામિનારાયણ ધામ
પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૧૦૨૯/૨, સેક્ટર-૧૩/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૦૨૯/૨, સેક્ટર-૧૩/સી,
ગાંધીનગર
૨૬, શક્તિ ટેનામેન્ટ, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ક (પ્રાથમિક શિક્ષણ)

શાખા

ક.૧

ખ (ઉચ્ચ શિક્ષણ કૉલેજ)

ખ.૧ (યુનિ.એકટ/કૉલેજ)
ખ.૨

ગ (માધ્યમિક)

ગ.૧ (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક)
ગ.૨

ઘ (તાંત્રિક શિક્ષણ-સરકારી)

ચ (નગર/ખાનગી પ્રાથમિક)
છ (મા.શિ. બોર્ડ)
FRC

ન (જીસીઆરટી/એસએસએ)
ફ (મહેકમ)

ર (રોસ્ટર/મ.ભો.યોજના)
લ (ડીઈઓ મહેકમ)
વ (બજેટ)

વ.૧ (ઓડિટ પારા)
વ.૨ (સંકલન)

સ (તાંત્રિક શિક્ષણ-ખાનગી)
ઇ (તપાસ)

ઈ.૧ (ઉ. અને ટે. ની તપાસ)
અપીલ
રોકડ
સ્ટોર

રજિસ્ટ્રી
કોમ્યુટર સેલ

વિભાગની શાખાઓના ટેલિફોન નંબર
સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી ડી. યુ. નાઈ

શ્રી દિપક. એસ. પટેલ
શ્રી હાર્દિક વી. ભીલ

શ્રી જયેશ હસમુખલાલ બેલાણી
શ્રી પી. ડી. પટેલ

િશક્ષણ િવભાગ
ફોન નં.

૫૧૩૪૩
૫૮૫૪૯
૫૧૩૪૪
૫૧૩૪૫
-

શ્રી એસ. વી. ગઢવી

૫૧૩૪૦

શ્રી વી. એમ. પટેલ

૫૧૩૪૦

શ્રી બી. જી. ગોહિલ

શ્રીમતી સી. એસ. પટેલ

શ્રીમતી ડી. એચ. પરમાર
શ્રી બી. એસ. પટેલ

શ્રી જતિન જે. રણોદરા

શ્રીમતી પી. એમ. પટેલ
શ્રી અવિનાશ જાની

શ્રી અભેસિંહ ચૌહાણ

શ્રી હરીસિંહ ખાનજી સોઢા

શ્રી ભગવતસિંહ જેસંગભાઇ ગોહીલ
શ્રી એમ. જે. મહેતા
શ્રી એસ. કે. શાહ

શ્રી જે. જી. દોઢિયા
શ્રી કે. આર. પટેલ

શ્રી ચિરાગ એસ. પટેલ
શ્રી કે. બી. પટણી

શ્રી જિગર પરમાર
શ્રી જે. એન. શર્મા

શ્રી આર. બી. બિહોલા

શ્રીમતી સી. એસ. પટેલ શ્રી રાજેશભાઈ મેવાડા
(સિસ્ટમ મેનેજર જીઆઇએલ)
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૫૧૩૪૧
૫૧૩૪૨
૫૧૩૩૬
૫૧૩૩૭
૫૧૩૩૭
૫૧૩૪૭
૫૧૩૩૯
૫૧૩૫૧
૫૧૩૪૬
૫૧૩૫૩
૫૧૩૫૪
૫૧૩૫૫
૫૧૩૫૨
૫૧૩૫૨
૫૦૮૪૮
૫૧૩૩૫
૫૧૩૫૬
૫૧૩૫૭
૫૨૦૧૪
૫૧૮૨૬
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િશક્ષણ િવભાગ

ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧ર/ર, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એમ. નાગરાજન, IAS
કમિશનર
શ્રી એન. એન. માધુ
અધિક કમિશનર
શ્રી એમ. જી. ભટૃ
સંયુક્ત શિક્ષણ નિયામક
શ્રી આર. જે. માછી
નાયબ નિયામક

શ્રી બી. કે. પટેલ
નાયબ નિયામક
શ્રી બી. એમ. નિનામા
નાયબ નિયામક
શ્રી કે. એન. પટેલ
નાયબ નિયામક
(હિસાબી અધિકારી ડીપી)
શ્રી એચ. કે. જાડેજા
હિસાબી અધિકારી
ર્ડા. બી. જી. પટેલ
શ્રેયાન અધીક્ષક
કુ. પી. આર. પંડ્યા
શ્રેયાન અધીક્ષક
સુશ્રી મીતલબેન આચાર્ય
શ્રેયાન અધીક્ષક
શ્રી પ્રશાંત જે. મહેતા
શ્રેયાન અધીક્ષક
શ્રી રજનિકાન્ત બી. પટેલ
શ્રેયાન અધીક્ષક
શ્રી હસમુખભાઇ જે. પટેલ
શ્રેયાન અધીક્ષક
શ્રી આર. આઈ. ગોસ્વામી
નિયામકના રહસ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૪૦૦૦
૫૨૨૪૦(ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૧૯૩૬

૫૩૯૯૧

૭૬૦૦૧૫૦૦૮૦

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

commi-highedu@gujarat.gov.in

-

narayan.madhu08@gmail.com

-

jdche2018@gmail.com

પ૩૯૯ર

૯૪ર૬૭૩૭રર૧

૫૩૯૯૩

૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧

-

૫૩૯૯૪

૯૪૨૬૨૮૩૨૫૩

-

che.mahekam@gmail.com
che.nssgujarat@gmail.com
che.university@gmail.com

-

che.pension18@gmail.com

-

૫૩૯૯૫

૯૭૨૭૭૦૭૪૮૮

૫૩૯૯૭

૯૪૨૭૬૨૦૮૦૬

ao.dp.che@gmail.com

૫૧૭૨૨

૯૬૩૮૪૪પ૮૮૧

-

-

૯૪૨૯૦૨૩૨૦૩

-

-

૯૪ર૭પ ૧૯૯૯૯

-

૫૪૦૨૨

૯૮ર૪૭ ૯૪૧૦ર

-

ao.general.che@gmail.com

che.pension18@gmail.com
ppalchhln@gmail.com

scholarshipche10@gmail.com

૯૪૨૮૧૯૦૨૪૧

-

૫૩૯૯૯

૯૯૭૯૪૦૨૯૪૯

-

-

-

kvt.che@gmail.com

૯૪ર૬૮ ૪રપ૦૧

-

૯૬૩૮૭૫૪૩૫૪

-

osditche@gmail.com
che.mahekam@gmail.com

૫૪૦૦૦
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કમિશનર શાળાઓની કચેરી

િશક્ષણ િવભાગ

બ્લૉક નંબર-૯/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી પી. ભારથી, IAS
નિયામક (શાળાઓ)

ટેલિ. નં.
કચેરી
53453
53463

dosgujarat@gmail.com
dir-cos-edu@gujarat.gov.in

શ્રી એસ. જે. પટેલ
સંયુકત શિક્ષણ નિયામક (૧૦+૨)
શ્રી એચ. એન. ચાવડા
સંયુકત શિક્ષણ નિયામક (માધ્યમિક)

૫૪૦૧૬

શ્રી એચ. સી. પટેલ
સંયુકત નિયામક (હિસાબ)

૫૯૯૯૫

૯૪૨૫૯૬૯૨૬૦

ss.umabranch@gmail.com

૫૩૯૭૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૦૦

jdhsecondary@gmail.com

૯૮૭૯૭૩૯૧૨૧

jdact.edu@gmail.com

ર્ડા. બી. સી. સોલંકી
નાયબ શિક્ષણ નિયામક (૧૦+૨)
શ્રી મહેશ મહેતા
નાયબ શિક્ષણ નિયામક (મહેકમ)

૫૦૪૯૯

ર્ડા. બી. સી. સોલંકી
નાયબ શિક્ષણ નિયામક (આંકડા)
(ઈ.ચા.)
શ્રી જે. જી. પંડ્યા
મદદનીશ નિયામક(૧૦+૨)

૫૦૪૯૯

શ્રીમતી તરૂલત્તાબહેન પટેલ
મદદનીશ નિયામક (મહેકમ)

૫૭૯૮૯

કુ. એન. ડી. મેહ
હિસાબી અધિકારી

૫૪૦૫૪

ર્ડા. ડી. આર. દરજી
મદદનીશ નિયામક (માધ્યમિક )

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫

૯૯૦૯૯૭૧૦૮૧

ss.umabranch@gmail.com

૫૮૫૯૩

૯૪૨૯૫૧૭૮૫૩

deputydirector13@gmail.com

૯૯૦૯૯૭૧૦૮૧

cos.itcell@gmail.com

૫૮૫૯૧

૯૯૦૯૯૭૦૨૪૧

ss.umabranch@gmail.com

૫૪૦૧૪

૯૯૨૫૫૨૫૫૩૮

jointdirectors@gmail.com

૯૯૧૩૮૭૧૬૨૧

officer5-mdms@gujarat.gov.in

૭૫૬૭૫૭૬૦૨૩

jdact.edu@gmail.com
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બ્લૉક નં. ૩૯/૪, ખ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર
૪૬૧/૨, સેક્ટર-૨-બી,
ગાંધીનગર

૧૦, નેસ્ટ બંગલો, નર્મદા વસાહતની
બાજુમાં, રામદેવનગર, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ
અનુસ્થાન બંગલોઝ, જલારામ પરોઠા
હાઉસના ખાંચામાં,
સીમન્સ હોસ્પિટલ પાછળ,
સોલા સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ
સી-૨૦૧, સંગાથ એવન્યુ,
ક-રોડ ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૨૬૧/૨,
સેક્ટર-૫,એ, ગાંધીનગર

સી-૨૦૧, સંગાથ એવન્યુ,
ક-રોડ,
ગાંધીનગર

૬૯, મણીરત્નમ રૉ.હાઉસ વિભાગ-ર,
વાસણા, અમદાવાદ
૩૮૦/૧, સેક્ટર-૩/બી,
ગાંધીનગર

૨૯, ક્રિષ્ના બંગ્લોઝ,
લુબી ઇલેકટ્રોનિકસ સામે,
નાના ચિલોડા, અમદાવાદ
રાધાનગર સોસાયટીની બાજુમાં,
રામજી મંદિર સામે, યશ-૪ એપાર્ટમેન્ટ
પાછળ, ઘોડાસર, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

કમિશનર મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કચેરી, ગાંધીનગર
બ્લૉક નંબર-૧૪/૨, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી પી. ભારથી, IAS
કમિશનર
શ્રી કે. એન. ચાવડા
સંયુકત કમિશનર

શ્રી આર. બી. ગઢવી
ચીટનીશ અને મદદનીશ કમિશનર
ર્ડા. એ. એમ. ઠક્કર
ચીટનીશ
શ્રી મિતેષ કે. બારોટ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)
કુ. બીના એ. મકવાણા
સંશોધન અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૪૫૦
૫૩૪૫૧

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫

૫૪૫૮૬

૯૯૭૮૪૧૯૩૩

commissionermdm@gmail.com

commissionermdm@gmail.com

૫૩૪૮૮

૭૮૭૮૧૮૩૩૯૮

commissionermdm@gmail.com

૫૩૪૮૮

૯૯૦૪૯૬૮૪૭૯

૫૩૪૫૬

૯૫૩૭૫૫૫૭૬૭

commissionermdm@gmail.com
commissionermdm@gmail.com

૫૩૪૫૫

૯૭૨૩૨૭૫૧૫૧

commissionermdm@gmail.com
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બ્લૉક નં. ૩૯/૪, ખ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

૧૬૯, સૂર્યનારાયણ સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગર

૭૧, કુલીન ટેનામેન્ટ,
વાસણા બેરેજ, વાસણા, અમદાવાદ
બી/૫૦૪, અરિહંતનગર કો.ઓપ.
હા.સો., સાબરમતી. અમદાવાદ

૨૫૦, નાનો બારોટવાસ, રાધાકૃષ્ણ
મંદિર, થલતેજ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૨૭૨/૨, ચ-૨ની નજીક,
સેક્ટર-૭(એ),
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

સેક્ટર-૧૦/બી, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

શ્રી એ. જે. શાહ, IAS
અધ્યક્ષ
શ્રી ડી. એસ. પટેલ
સચિવ
શ્રી એમ. એમ. પઠાણ
ખા.ફ.અ.
શ્રી કે. એન. પટેલ
હિસાબ નિયંત્રક

શ્રી બી. એન. રાજગોર
સયુંકત નિયામક
શ્રી કે. બી. દોશી
હિસાબી અધિકારી

૫૩૮૧૭

-

૫૦૧, આશ્કા ફલોરા,
સાયન્સ સિટી રોડ, બોડકદેવ,
ajshahgseb@gmail.com
ઝોનલ ઓફિસની બાજુમાં, અમદાવાદ
૫૩૮૨૯
૯૭૧૨૩૨૯૬૭૮ ૨૬૧-૧, ગ-૧, સેક્ટર-૧૯
ગાંધીનગર
distribution@gsbstb.org
૯૭૨૭૭૫૦૨૮૦ ૧૦૨, અલીફ ઝુબૈર ફલેટ્સ,
વાસણા રોડ, વડોદરા-૧૫
Arif_gas90@yahoo.co.in

૫૩૮૩૦

૯૯૦૯૦૧૨૨૮૧ ૪૦, નિંજરીપુંજ સોસાયટી,
રાણીપ, અમદાવાદ
casgshseb@gmail.com

૫૩૮૨૭

૯૦૯૯૦૫૭૦૯૩ બ્લૉક-૨૫૮/૨
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર

bnrajgor1969@gmail.com

૫૩૮૧૮

૯૯૦૯૮૯૪૮૯૪ એમ/૧૨/આકાંશા ફલેટ્સ, સોલા
ઓવરબ્રિજ પાસે, વિનાયક બંગ્લોઝની
Keyurbdoshi456@live.com
સામે ઘાટલોડીયા અમદાવાદ
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

સુશ્રી અવનીબા મોરી
નાયબ નિયામક (પરીક્ષા)
શ્રી જે. જી. પંડયા
નાયબ નિયામક (પરીક્ષા) (ઈ.ચા.)
શ્રીમતી કે. પી. ત્રિવેદી
મદદનીશ સચિવ
ર્ડા. બી. એસ. પટેલ
મદદનીશ સચિવ

િશક્ષણ િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૯૩૮૦

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૪૦૩૨૦૩૧ ૫૦૧, બ્લૉક-૧૧ સરકારી કવાર્ટર્સ,
સેક્ટર-૭, ગાંધીનગર
avanimori@gmail.com

૫૩૮૨૪

૯૯૦૯૯૭૦૨૪૧ ૬૦૯, મણીરત્ન રો. હાઉસ
વિભાગ-૨, વાસણા, અમદાવાદ
jayeshpandya12@yahoo.com

૫૨૧૦૪

૯૯૯૮૯૯૧૫૧૮ પ્લોટ નં. ૧૩૪/૧
સેક્ટર-૬/બી,
kaminibhatt247@gmail.com
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

૫૩૮૨૨

શ્રીમતી એસ. એન. પટેલ
મદદનીશ સચિવ
શ્રી એ. ડી. ખસતિયા
મદદનીશ સચિવ
શ્રી એન. કે. પટેલ
મદદનીશ સચિવ

૯૪૨૬૫૭૨૭૨૦ ૨૦, અવધકિશોર સોસાયટી, રામચંદ્ર
પાર્કની બાજુમાં, ટ્રાફિક સર્કલ પાસે,
bspatel4050@gmail.com
સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ-૨૭
-

૯૯૦૯૯૨૯૭૦૫ ૬, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ,
વિભાગ-૧, ગાંધીનગર હાઈવે,
snpatel21@gmail.com
ચાંદખેડા અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
૫૩૮૨૩
૯૯૦૯૯૩૦૭૨૨ ધોબી ઘાટ સામે, વાવોલ,
ગાંધીનગર
ashokkhastia@gmail.com
૫૩૮૩૨

૯૯૦૯૯૨૯૭૭૬ ૬, શ્રીનાથ બંગ્લોઝ,
વિભાગ-૧, ગાંધીનગર હાઈવે,
nkpatel.gseb@gmail.com
ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
૯૯૦૯૯૪૩૬૬૯ ચરાડા, તા-માણસા, જિ.-ગાંધીનગર

શ્રી બી. એ. ચૌધરી
મદદનીશ સચિવ

bhikhabhaia@gmail.com

શ્રી ટી. કે. મહેતા
મદદનીશ સચિવ

-

ર્ડા. ડી. એમ. કળસરિયા
મદદનીશ સચિવ
કુ. આર. એ. પ્રજાપતિ
મદદનીશ સચિવ

૭૩૫૯૩૭૩૦૯૯ પી/૨૦૪, સ્વાગત એફોર્ડ, સરગાસણ,
૯૯૦૯૯૨૯૦૭૧ ગાંધીનગર

tkmehta.ssc@gmail.com

-

૯૬૦૧૨૫૭૩૫૯ અનિર્દેશ બંગ્લોઝ, અે-૪૨
સરગાસણ ક્રોસ રોડ, ગાંધીનગર

drkalsariya21@gmail.com

-

૯૦૯૯૬૧૦૬૬૯ એસ-૧, બ્લૉક નં. સી-૧, પાર્ટ-૪,
૯૦૯૯૬૭૩૫૨૨ શિવાલય એપાર્ટમેન્ટ, વેજલપુર,
Ripalprajapati199@gmail.com
અમદાવાદ-૫૧

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ
કાર્યવાહક પ્રમુખ
શ્રીમતી પી. ભારથી, IAS
નિયામક

સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
22654

-

-

president@gsbstb.org

9978408545 બંગલા નં. ૩૯, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
director@gsbstb.org

22536
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વી. આર. ગોસાઈ
નાયબ નિયામક
(વહીવટ અને વિતરણ) (ઈ.ચા.)
શ્રી એચ. એસ. લીમ્બાચીયા
નાયબ નિયામક (ઉત્પાદન)

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૨૪૭૦

૯૮૨૫૭૫૧૧૭૩

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

એફ/૧૦૩, સાર્થક એરા, સરગાસણ,
ગાંધીનગર

distribution@gsbstb.org

૨૨૫૩૯

9909987613 એ/૯, દેવસિટી બંગ્લોઝ,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

lharesh@gsbstb.org

શ્રી એચ. પી. શાહ
નાયબ નિયામક (શૈક્ષણિક) (ઈ.ચા.)

૨૨૬૮૫

શ્રી એચ. પી. શાહ
કન્ટ્રોલર ઓફ એકાઉન્ટ્સ એન્ડ ઓડિટ
ઓફિસર

૨૨૪૫૬

૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨

academic@gsbstb.org

૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨

caao@gsbstb.org

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર

૧૪/૧૬૬, શાંતી એપાર્ટમેન્ટ,
વરદાન ટાવરની પાસે,
શાસ્ત્રીનગર, અમદાવાદ
૧૪/૧૬૬, શાંતી એપાર્ટમેન્ટ,
વરદાન ટાવરની પાસે,
શાસ્ત્રીનગર,
અમદાવાદ

સરકારી પુસ્તકાલય સામે, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧.

શ્રી પી. એ. જલુ
અધ્યક્ષ

શ્રી ડી. આર. સરડવા
સચિવ
શ્રી ડી. બી. પંડ્યા
મદદનીશ સચિવ

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૭૨૭૭૫૨૬૪૭

gseb21@gamil.com

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૪૨૮૭૨૪૬૬૬

gseb21@gamil.com

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૯૭૪૯૦૧૩૪૧

gseb21@gamil.com

શ્રી પી. પી. ચૌહાણ
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

શ્રી એસ. એન. રાવત
કચેરી અધીક્ષક

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨

૯૭૨૪૫૨૬૨૭૪

academic@gsbstb.org

૯૪૨૬૫૨૫૦૭૯

caao@gsbstb.org
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ઇ-૪૦૪, વિંડચાઇમ એપાર્ટમેન્ટ,
જીવનસાથી પાર્ટી પ્લોટ પાસે,
એસ.પી.રીંગ રોડ,
ભાડજ સર્કલ,
અમદાવાદ
બ્લૉક નં. ૮૦,
સર્વોદય સોસાયટી,
સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર
એ-૬૦૩, વૈદેહી એલીગન્સ,
સાર્થક સફલની સામે, ક-રોડ,
વાવોલ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૪૭/૨,
કિશાનનગર, સેક્ટર-૨૬,
ગાંધીનગર

સી-૧૮, અશોકનગર સોસાયટી,
જોધપુર ટેકરા,
સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ટેક્નિકલ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની કચેરી

િશક્ષણ િવભાગ

બ્લૉક નંબર-૨/૬, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી જી. ટી. પંડ્યા, IAS
નિયામક

શ્રી અર્જુનસિંહ બી. રાઠોડ
સંયુકત નિયામક

શ્રી પી. આર. દવે
સંયુકત નિયામક

શ્રી સચિન પી. પરીખ
સંયુકત નિયામક
ર્ડા. પી. જે. ગુદાલીયા
(OSD)

શ્રી કે. એન. રાવલ
નાયબ નિયામક
શ્રી કે. પી. મોદી
નાયબ નિયામક
ર્ડા. એ. સી. ધનેશ્વર
નાયબ નિયામક
શ્રીમતી અર્ચિતાબહેન આર. પટેલ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી બી. જી. ચૌધરી
વહીવટી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૩૫૪૬

૯૯૭૮૪૦૧૨૯૫

dire-dte@gujarat.gov.in

૫૩૫૪૩

-

jd-procurement-dte@gujarat.gov.in

૫૩૫૩૮

૯૯૦૯૯૮૦૦૧૫

jd-academic-dte@gujarat.gov.in

૫૩૫૪૧

૯૯૨૫૬૧૧૫૨૫

jd-esta-dte@gujarat.gov.in

-

૯૪૨૭૧૦૯૯૯૧

pjgundaliya@gmail.com

૫૭૬૬૩

૯૦૯૯૯૩૬૫૩૨

dd-academic-dte@gujarat.gov.in

૫૫૭૫૦

૯૪૨૬૩૨૧૭૦૩

dd-procurement-dte@gujarat.gov.in

૫૩૫૪૪

૯૮૨૪૪૩૪૦૧૧

dd-esta-dte@gujarat.gov.in

૫૩૫૪૫

૯૪૨૭૩૦૬૪૧૬

account-officer-dte@gujarat.gov. in

૫૩૨૨૫

૯૮૭૯૩૪૩૪૩૫

admin-officer-dte@gujarat.go v.in
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નિવાસસ્થાનનું સરનામું

સ્વાગત રેઈનફોરેસ્ટ-૪,
બી-૧૦૩, સરગાસણ ચોકડી,
ખ રોડ, ગાંધીનગર
૨, મહાલક્ષ્મી બંગ્લોઝ,
ભાટ, ગાંધીનગર

૧૩, પંચામૃત, ‘અર્થ’,
ઔડા વોટર ટેંક તળાવ,
સાયન્સ સિટી રોડ,
સોલા, અમદાવાદ
એફ/૯૦૪, મેપલ ટ્રી ગાર્ડન હાઉસ,
સુરધારા સર્કલની નજીક,
સાલ હોસ્પિ. રોડ,
અમદાવાદ
બી-૨૦૩, શીવમ રેસીડેન્સી,
ગણેશ મેરીડીયન પાછળ,
એસ.જી.હાઈવે, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
બી-૨૨, મારૂતી નંદન વીલા,
સુવર્ણવીલા પાસે,
૧૦૦ ફૂટ રોડ,
ન્યુ થલતેજ,
અમદાવાદ
બી-૪૦૨, શ્રીનાથ હોમ્સ,
અક્ષત હેવન સામે,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
૧૨-પ્રમુખ રેસીડેન્સી,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર
ઈ-૧૦૨, મારૂતિ મેગ્નમ,
પ્રમુખ બંગ્લોઝની પાસે,
મું રાંદેસણ,
તા:, જિ. ગાંધીનગર

એ-૪૦૨, સહજ સોલીટેર,
વાસણા, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંસ્થા સેવા ટ્રિબ્યુનલ

પી.આર.ટ્રેનિંગ કૉલેજ કંમ્પાઉન્ડ, રાયખંડ બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ સામે,
રાયખંડ ચાર રસ્તા, રાયખંડ, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૧

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી

શ્રી પી. બી. દેસાઇ
પ્રમુખ

૨૫૩૮૨૮૪૯

શ્રી વી. પી. પટેલ
મેમ્બર

૨૫૩૮૩૨૭૧

શ્રી ડી. જે. ઝાલા
રજિસ્ટ્રાર

૨૫૩૩૦૮૭૮

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in

-

gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૫૮૨૮૧૯

gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in

નિયામક એન.સી.સી.ની કચેરી

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૧૦૦૪, પંચતીર્થ એપાર્ટમેન્ટ,
જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
૧, પ્રેસિડેન્ટ પાર્ક, આયના કોમ્પલેક્ષ
પાસે, ઝાયડસ હોસ્પિટલ રોડ, થલતેજ,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૯
૧૧૭/૯૧૦, કલાપીનગર
હાઉસિંગ કૉલોની, અસારવા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૬

કેમ્પ હનુમાન, કેન્ટન્મેન્ટ એરિયા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

મેજર જનરલ રોય જોસેફ
એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ
બ્રિગેડિયર આર. કે. મગોત્રા
ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ
કર્નલ વી. શ્રીનિવાસ
એડિશનલ ડાયરેક્ટર
(પી એન્સ સી શાખા)
કર્નલ પી. દામોદરન
એડિશનલ ડાયરેક્ટર (ટ્રેનિંગ શાખા)
લેફ કર્નલ વાય. એસ. તોમર
એડિશનલ ડાયરેક્ટર (લોજીસ્ટીક શાખા)
લેફ કર્નલ આર. કે. બહુગુણા
એડિશનલ ડાયરેક્ટર (પર્સ શાખા)
શ્રી સી. એચ. વી રાઉ
વહીવટી અધિકારી (કેન્દ્ર)
શ્રી જેકસન પી. એન્ડ્રુ
હિસાબી અધિકારી (કેન્દ્ર)

૨૨૮૬૮૦૨૮

કુ. પ્રિયંકા આર. બારોટ
હિસાબી અધિકારી (રાજ્ય)

૨૨૮૬૮૦૦૮

૯૯૭૮૪૦૬૯૫૭

addguj.ncc@gmail.com

૨૨૮૬૨૦૦૮

૯૯૯૬૩૫૬૮૪૫

ddgguj.ncc@gmail.com

૨૨૮૬૨૩૦૮

૯૪૨૨૦૫૨૫૬૬

adcoordnccdteguj@gmail.com

૨૨૮૬૮૧૫૭

૯૪૧૮૬૫૮૩૧૦

jdtrgnccdteguj@gmail.com

૨૨૮૬૮૦૭૯

૯૭૯૭૬૮૦૧૨૩

adadmnccdteguj@gmail.com

૨૨૮૬૭૯૩૪

૭૭૪૨૭૯૦૮૧૨

adpersnccdteguj@gmail.com

૨૨૮૬૮૦૭૯

૭૫૬૭૨૩૬૪૨

૨૨૮૬૮૧૦૫

૯૩૨૪૨૨૩૯૫૯

acctsoffrnccdteguj@gmail.com

૮૪૬૦૪૧૭૧૯

gujedu-ist-ahm@gujarat.gov.in
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આર્મિ કેન્ટોન્મેન્ટ, શાહીબાગ
અમદાવાદ
આર્મિ કેન્ટોન્મેન્ટ, શાહીબાગ
અમદાવાદ
આર્મિ કેન્ટોન્મેન્ટ, શાહીબાગ
અમદાવાદ
આર્મિ કેન્ટોન્મેન્ટ, શાહીબાગ
અમદાવાદ
આર્મિ કેન્ટોન્મેન્ટ, શાહીબાગ
અમદાવાદ

આર્મિ કેન્ટોન્મેન્ટ, શાહીબાગ
અમદાવાદ
હિમાલયા ગ્રીન, રૂમ-૩૦૧,
બી-બ્લૉક, નરોડા, અમદાવાદ

બી-૬, મહાવીર ફ્લેટ્સ, રચના
હાઈસ્કૂલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ
એ-૧૨, અંજના સોસાયટી, ઇન્ડીયા
કૉલોની, બાપુનગર, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

ગુજરાત શાળા શિક્ષણ પરિષદ સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરની કચેરી
સમગ્ર શિક્ષા, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી પી. ભારથી, IAS
સ્ટેટ પ્રોજેકટ ડાયરેક્ટર
શ્રીમતી જયશ્રીબહેન દેવાંગન
એડી. સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર
શ્રી પ્રકાશ કે. ત્રિવેદી
સચિવ, એસપીઓ, એસએસએ

શ્રી એસ. જી. ટાપરીયા
ફાયનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટ ઓફિસર
શ્રી જે. એમ. ખરાડી
નાયબ નિયામક
શ્રી કલ્પેશકુમાર વી. મહેતા
મદદનીશ નિયામક (આઇ.ટી.)
શ્રી નિપૂણ સી. ચોકસી
એડી. સ્ટેટ પ્રોજેકટ ઇજનેર
શ્રી મિતેષ બારોટ
હિસાબી અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૪૩૧૩૩

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫

spdssa@gmail.com

૩૨૪૧૩

૮૨૩૮૨૧૨૨૨૩

aspdssaguj@gmail.com

૩૮૪૦૪

૯૫૧૨૦૧૦૯૯૯

estssaguj@gmail.com

૩૫૩૭૧

૯૯૦૯૪૮૦૨૬૩

faossagujarat@gmail.com

૩૪૯૩૯

૯૭૨૬૪૨૪૪૮૨

iedssastate@gmail.com

૨૪૯૦૫૮

૯૯૨૫૪૪૮૭૦૩

ssa.misdata@gmail.com

૪૩૧૩૪

૯૩૨૭૦૮૮૮૭૪

-

૯૫૩૭૫૫૫૭૬૭

ssamcivilgcpe@yahoo.com
ssamcivilgcpe@gmail.com
ao2ssagujarat@gmail.com

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

બ્લૉક નં. ૩૯/૪, ખ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૩૩૧/૧, સેક્ટર-૧/સી,
ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૬૬૩, પ્રમુખ પ્રેરણા
એપાર્ટમેન્ટ, બ્લૉક નં. પ/૪,
સેક્ટર-૬/બી, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૬૬/૬, સેક્ટર-ર૩,
ગાંધીનગર
મારુતિ ફલેટ-૬, વાસણા-હડમતિયા,
ગાંધીનગર
બ્લૉક નં. ૨૬૬/૨, ઘ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૧૯, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૮૨/૪, સેક્ટર-૪/ડી,
ગાંધીનગર

રપ૦, નાનો બારોટ વાસ, થલતેજ,
અમદાવાદ

ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેક્નોલૉજી ભવન

૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, મેમનગર ડેપો પાછળ,
હેલ્મેટ ચાર રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯

શ્રીમતી પી. ભારથી, IAS
નિયામક
શ્રી બી. આર. જરગેલા
નાયબ નિયામક
શ્રી કે. એન. જાની
લેક. કમ પ્રોડકશન
શ્રી એન. એમ. રાઠોડ
પ્રોડયુસર

-

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫

-

શ્રી ડી. કે. પાંડોર
શ્રેયાન અધીક્ષક

-

૬૩૫૧૦૮૭૧૫૧ અંબર ટાઉન, જુહાપુરા, સરખેજ,
અમદાવાદ
૯૯૭૮૯૭૩૦૫૧ વડવા દૂધવાળી શેરી,
ભાવનગર
૯૮૨૫૨૩૮૦૪૮ ૪૮, સૃષ્ટિ બંગ્લોઝ, નર્મદા પાણીની
ટાંકી પાસે, જનતા નગર, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ
૯૪૨૬૬૧૮૪૬૪ એચ-૫૦૩, સત્ય રેસીડેન્સી,
આનંદ પાર્ટી પ્લોટ રોડ,
ન્યુ રાણીપ, અમદાવાદ

-
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બ્લૉક નં. ૩૯/૪, ખ-ટાઈપ,
સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. ટી. એસ. જોષી
અધિક નિયામક (ઈ.ચા.)

સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૬૮૦૮

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૦૯૯૭૧૬૩૮ ૫૬૦, વાસ્તુ નિર્માણ સોસાયટી,
૯૪૨૭૩૦૫૭૯૦ સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

director-gcert@gujarat.gov.in

શ્રી વી. આર. ગોસાઈ
સચિવ

૫૬૮૦૯

ર્ડા. દર્શના જી. જોષી
પ્રોજેક્ટ ઓફિસર
શ્રી પી. એન. મોદી
રીડર
શ્રી એ. એન. ચૌધરી
રીડર

૫૬૮૧૨

૯૮૨૫૭૫૧૧૭૩

gcert12@gmail.com

૯૪૨૯૮૯૯૯૭૫

doorvartygcert@gmail.com

૫૬૮૩૧

૭૯૮૪૨૨૧૨૪૯

p.modi73@yahoo.com

૫૬૮૨૬

૯૯૭૯૪૦૧૮૧૯

adpersnccdteguj@gmail.com

શ્રી જી. સી. વ્યાસ
રીડર
શ્રી ડી. આર. સરડવા
રીડર

૫૬૮૨૨

૯૪૨૬૭૦૧૦૧૪

૫૬૮૩૦

૯૪૨૮૭૮૪૬૬૬

શ્રી એસ. એલ. પવાર
કો-ઓર્ડીનેટર, STTI

૫૬૮૨૦

gaurang.c.vyas@gmail.com
gcert12@gmail.com

૯૪૨૭૯૮૯૫૭૩

gcert12@gmail.com

સાર્થક ઈરા, ફ્લેટ નં. એફ-૧૦૩,
સુર્યા રીટ્રીટ સામે, સરગાસણ ચોકડી
પાસે, ગાંધીનગર
ડી-૩૦૧, સત્યમેવ રોયલ,
સરગાસણ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં એ-૨૦૨, લક્ષ્મી વીલા
ગ્રીન્સ, નવા નરોડા ગામ, અમદાવાદ
પ્લોટ નં. ૨, સુપથ બંગ્લોઝ,
સાર્થી બંગ્લોઝની સામે, ચાંદખેડા,
અમદાવાદ
સી-૩૦૪, પૂર્ણમ રેસીડેન્સી,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

બ્લૉક નં. ૨૩૨/૨, વાસ્તુ નિર્માણ
સોસાયટી, જૈન દેરાસર પાસે,
સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૫૩૮/૧, મહાવીરનગર
સોસાયટી, સેક્ટર-૨૧, ગાંધીનગર

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૨/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

ર્ડા. એમ. આઇ. જોષી
નિયામક

૫૩૯૮૦

શ્રીમતી નૂતનબહેન પી. રાવલ
સંયુકત શિક્ષણ નિયામક (RTE)

૨૫૩૯૭૨

શ્રી એમ. કે. રાવલ
પ્રોજેક્ટ ઓફિસર

૯૯૭૮૪૦૫૦૩૧

dpe.guj@gmail.com

૯૯૦૯૯૮૭૬૧૮

gcert12@gmail.com

૯૭૨૭૭૮૧૧૩૫

૫૩૯૭૩

dpe.guj@gmail.com
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એચ/૪૦૧, પામ રેસીડેન્સી,
નિકોલ-નરોડા રોડ, નિકોલ,
અમદાવાદ
૨૦૨, લીના એપાર્ટમેન્ટસ,
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ સ્વિમીંગપૂલ
સામે, વિદ્યાનગર હાઈસ્કૂલ પાછળ,
ઉસ્માનપુરા, આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪
૨૦, પ્રમુખપાર્ક બંગ્લોઝ, પી.ડી.પી.યુ.
રોડ, રાયસણ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. પી. ચૌધરી
નાયબ શિક્ષણ નિયામક (RTE)
શ્રી આર. આર. પટેલ
નાયબ શિક્ષણ નિયામક (પ્લાન)
શ્રી બી. એન. દવે
વહીવટી અધિકારી (મહેકમ)
શ્રી એમ. પી. પરમાર
વહીવટી અધિકારી (લીગલ)
શ્રી પ્રદીપભાઇ એ. પટેલ
મદદનીશ નિયામક
શ્રી પી. એમ. દલસાણિયા
શ્રેયાન અધીક્ષક

િશક્ષણ િવભાગ

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૩૯૭૪
૯૭૨૭૭૮૧૭૬૪ ઇ-૩૦૪, સન હેરીટેજ ફલેટ,
સોલા, અમદાવાદ
dpe.guj@gmail.com

૯૭૨૭૭૮૧૭૦૪ ૭, અક્ષર પાર્ક સોસાયટી, એ.પી.સી.
ની સામે, વિદ્યાનગર રોડ, જિ. આણંદ
dpe.guj@gmail.com

૫૩૯૭૪

૯૯૨૫૦૦૫૩૯૫

૫૩૯૭૪

dpe.guj@gmail.com

૯૪૨૭૪૯૩૬૩૯

૫૩૯૭૪

dpe.guj@gmail.com

૯૯૭૯૩૬૯૧૫૫

૫૩૯૭૪

dpe.guj@gmail.com

૯૩૭૫૩૫૦૬૫૦

૫૩૯૭૪

dpe.guj@gmail.com

૩૮, વૃંદાવન સોસાયટી, તા. અંજાર
જિ. કચ્છ

મકાન નં. ૨, યુકો પાર્ક, જનતા રેલવે
ક્રોસિંગની બાજુમાં, વિદ્યાનગર,
જિ. આણંદ
મુ.પો. રણસીપુર, તા. વિજાપુર,
જિ. મહેસાણા-૩૮૨૮૭૦
સેક્ટર- ૩/સી, પ્લોટ નં. ૦૪૬૮/૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૮૦૬

સાક્ષરતા અને નિરંતર શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૨/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી બી. પી. ચૌહાણ, IAS
નિયામક (ઇ.ચા.)
શ્રી બી. એન. દવે
મદદનીશ નિયામક (RTE)
શ્રી પી. પી. ચૌહાણ
હિસાબી અધિકારી (RTE)

૫૪૦૨૫

૯૯૭૮૪૪૬૭૩૧

slmagujarat3@gmail.com

૯૯૨૫૦૦૫૩૯૫

૫૪૦૨૧

slmagujarat3@gmail.com

૯૭૨૪૫૨૬૨૭૪

૫૪૦૨૪

slmagujarat3@gmail.com

૧૧, પારીજાત બંગ્લોઝ, દેવાંશ પાર્ટી
પ્લોટની સામે, સરગાસણ, ગાંધીનગર
સી-૮૦૪, ગાલા ગ્લોરી, સાઉથ
બોપલ, તા. દસક્રોઇ, અમદાવાદ
૫૪૭/૨, કિસાનનગર,
સેક્ટર-૨૬, ગાંધીનગર

ગુજરાત ટેક્નોલૉજીકલ યુનિવર્સિટી

વિશ્વકર્મા ગવર્મેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કૉલેજની નજીક, વિસત રોડ પાસે,
વિસત-ગાંધીનગર હાઈવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪

પ્રો. ર્ડા. નવીન શેઠ
કુલપતિ
ર્ડા. કે. એન. ખેર
કુલસચિવ

૬૭૫૨૭

૦૭૦૬૯૦૭૭૮૮૮ ૫૦૪, સમર્પણ ફ્લેટ્સ,
IDBI બેંકની પાસે,
ગુલબાઈ ટેકરા,
vc@gtu.ac.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
૬૭૬૦૬
૦૭૦૬૯૦૨૯૯૫૫ ૧૦, જીટીયુ સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, ત્રીજો
માળ, સાબરમતી - કોબા હાઈવે,
વિસત ત્રણ રસ્તા પાસે, ચાંદખેડા,
registrar@gtu.ac.in
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િશક્ષણ િવભાગ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. હિમાંશુ પંડ્યા
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. પી. એમ. પટેલ
રજિસ્ટ્રાર

પ્રો. પરિમલ વ્યાસ
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. કે. એમ. ચુડાસમા
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૫૫૫૮૫૬

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૬૩૦૩૭૬૨

૯૬૦૧૮૧૯૯૭૭

-

મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, વડોદરા

ર્ડા. એન. એમ. પેથાણી
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. જતિન સોની
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)
ર્ડા. જે. જે. વોરા
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. ડી. એમ. પટેલ
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૩૦૧૯૧૯

૦૨૬૫-૭૯૫૬૦૦ ૯૯૨૫૨૩૭૯૪૨

-

૦૨૬૫-૭૯૫૫૨૧ ૯૮૨૫૮૫૪૩૨૨

-

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
-

૯૯૧૩૦૩૧૬૫૩

-

૦૨૮૧-૫૮૬૯૮૩ ૯૮૨૫૦૭૮૮૭૩

-

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ
૦૨૭૬૬-૩૦૪૫૬ ૯૬૩૮૦૫૦૮૭૩

-

૦૨૭૬૬-૩૭૦૦૦ ૯૮૯૮૫૫૮૮૯૦

-

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ

પ્રો. એસ. આર. કુલકર્ણી
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. જ્યોતિબેન તિવારી
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)
ર્ડા. શિવેન્દ્ર ગુપ્તા
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. રાજેન્દ્ર બી. પટેલ
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

-

૦૨૬૯૨-૨૬૮૦૩ ૯૪૨૬૦૦૭૯૦૪

-

૦૨૬૯૨-૨૬૮૦૧ ૯૯૦૮૨૫૪૪૨૧

-

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સુરત
-

૯૪૨૬૭૭૫૪૪૮

-

૦૨૬૧-૨૨૭૦૬૨ ૯૪૨૭૮૧૬૧૧૭

-
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િશક્ષણ િવભાગ

મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી, ભાવનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એમ. ડી. ચાવડા
વાઈસ ચાન્સેલર
શ્રી કે. એલ. ભટ્ટ
રજિસ્ટ્રાર

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૭૮-૪૨૬૭૦૬ ૮૫૧૧૧૯૬૨૬૨

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૦૨૭૮-૫૧૩૯૪૩ ૯૬૦૧૮૨૫૩૩૩

-

-

ક્રાંતિગુરૂ શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી, કચ્છ(ભુજ)

ર્ડા. જયરાજસિંહ જાડેજા
વાઈસ ચાન્સેલર
શ્રી મનિષ પંડ્યા
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

-

૯૪૨૬૦૧૫૩૯૭

-

૦૨૮૩૨-૩૫૦૦૨ ૯૪૨૬૯૯૯૧૯૨

-

ર્ડા. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

પ્રો. અમી ઉપાધ્યાય
વાઈસ ચાન્સેલર

શ્રી ભાવિનભાઈ ત્રિવેદી
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

-

૯૯૦૯૯૭૩૭૯૮

-

૦૨૭૧૭-૯૭૧૭૦ ૯૮૭૮૪૦૮૯૦૬

-

ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ટીચર્સ એજ્યુકેશન

ર્ડા. હર્ષદભાઈ પટેલ
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. હિમાંશુ પટેલ
રજિસ્ટ્રાર

શ્રી હર્ષદ પ્ર. શાહ
વાઈસ ચાન્સેલર (ઈ.ચા.)

ર્ડા. અશોક એન. પ્રજાપતિ
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

સેક્ટર-૧૫, ગાંધીનગર
૮૭૩૩૮

૯૪૨૬૦૧૫૩૯૭

-

૮૭૨૬૮

૯૪૨૮૬૯૩૧૯૧

-

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર
સેક્ટર-૨૦, ગાંધીનગર
-

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૧

-

૮૭૨૬૮

૯૯૭૮૪૦૭૭૬૫

-
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િશક્ષણ િવભાગ

શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી, વેરાવળ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. ગોપબન્દુ મિશ્રા
વાઈસ ચાન્સેલર
ર્ડા. દશરથભાઈ જાદવ
રજિસ્ટ્રાર

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૦૨૮૭૬-૪૪૫૩૧ ૯૪૨૬૬૮૭૪૫૦
-

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૯૪૨૬૬૮૭૪૫૨

ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ

પ્રો. ચેતન ત્રિવેદી
વાઈસ ચાન્સેલર (ઈ.ચા.)
ર્ડા. એમ. એચ. સોની
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

પ્રો. પ્રતાપસિંહ ચૌહાણ
વાઈસ ચાન્સેલર
શ્રી અનિલભાઈ સોલંકી
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ચા.)

-

૦૨૮૫-૬૮૧૪૦૦ ૯૭૨૫૨૫૧૪૨૪

-

૦૨૮૫-૬૮૧૪૦૧ ૮૮૪૯૬૫૦૬૮૦

-

શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી, ગોધરા
-

૯૦૯૯૯૩૯૪૦૯

-

૦૨૬૭૨-૫૫૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૦૬૯૯

-
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શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ

બ્લૉક નંબર-૫,૬/૬, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર

શ્રીમતી દીપ્તીબહેન પટેલ
અગ્ર રહસ્ય સચિવ

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૫૦૮૭૧, ૫૦૮૭૩
૨૬૯૨૫૪૮૮
૨૧, સુર્યાન લોજીકો હોમ્સ, કર્ણાવતી
૫૦૮૭૫ (ફે.)
૯૯૭૮૪૦૬૧૩૫ ક્લબ પાછળ, ગાલા ઓરમ પાસે,
મુમતપુરા, મકરબા,
secled@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૫૦૮૭૩, ૫૧૨૧૧ ૯૯૦૯૯૭૧૬૧૭ પ્લોટ નં. ૩૪૩/૨, સેક્ટર-૨/બી,
૫૦૮૭૫ (ફે.)
ગાંધીનગર

શ્રી એ. સી. જોન્સન
અધિક મુખ્ય સચિવના અંગત મદદનીશ

૫૦૮૭૩, ૫૧૨૧૧
૫૦૮૭૫ (ફે.)

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિપુલ મિત્રા, IAS
અધિક મુખ્ય સચિવ

કુ. જે. એમ. ચૌહાણ
નાયબ સચિવ (શ્રમ)
શ્રીમતી ડી. એમ. પઠાણ
નાયબ સચિવ (ગ્રામ્ય શ્રમ)

ps2secled@gujarat.gov.in

pa2secled@gujarat.gov.in

૫૦૮૭૭
૫૦૮૭૫ (ફે.)

કુ. જે. સી. પટેલ
ઉપસચિવ
(રોજગાર, બજેટ, મહેકમ, સંકલન)
શ્રી એચ. આર. પટેલ
ઉપસચિવ (શ્રમ-ગ્રામ)

૯૯૭૮૪૪૩૨૮૪

ds-labour-led@gujarat.gov.in

૫૪૫૧૮
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૪૨૯૬૭૪૬૭૮

ds1-led@gujarat.gov.in

શ્રી જી. એચ. રાજ
નાયબ સચિવ (રોજગાર)

શ્રીમતી આર. સી. જાડેજા
નાયબ સચિવ (બજેટ)

૯૬૮૭૬૩૦૩૪૮

ફ્લેટ નં. એ-૧૦૧,
બ્લુઝ એટલાન્ટીસ પાર્ક, સુઘડ,
જિ. ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૫/૨, સેક્ટર-૭/બી,
ગાંધીનગર

૫૪૫૧૮

૯૮૨૪૦૬૫૦૯૪

‘‘ડેલી’’, ૯૦૪/૧, સેક્ટર-૪/ડી,
ગાંધીનગર

૫૪૫૨૭
૫૭૨૪૫

૮૪૬૦૭૪૫૦૭૫

ક્વાર્ટર નં. ૭૧૧/૧, ઘ-૧,
સેક્ટર-૮/સી, ગાંધીનગર

૫૪૫૧૫
૫૦૮૭૫ (ફે.)

૯૮૨૪૪૪૭૨૮૨

us2-led@gujarat.gov.in

૫૪૫૧૬

૯૮૨૫૮૪૭૮૪૪

વિભાગની શાખાઓના ટેલિફોન નંબર

શાખા
સંકલન
વ (મહેકમ)
એમ-૧ (શ્રમ તંત્ર, કારખાના તંત્ર અને બોઈલર તંત્ર)

૧૯૫/૪, આંનદ વાટિકા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

પ્લોટ નં. ૭પ૪/ર, સેક્ટર-૪/સી,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૧૧૯૩/ર, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર

સેક્શન અધિકારીનું નામ
શ્રી બી. એસ. પાંડોર
શ્રી પ્રતાપસિંહ ચૌહાણ (ઈ.ચા.)
શ્રી શેફાલી ચૌધરી
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ફોન નં.
૫૦૮૮૮
૫૦૮૯૫
૫૦૮૮૯
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શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

શાખા
એમ-૨ (ગ્રામ શ્રમ આયુક્ત મહેકમ અને વેતન ધારો
અને ઔદ્યોગિક વિવાદ ધારો)
એમ-૩ (શ્રમ કાયદા)
તપાસ
આર-૧ (રોજગાર અને તાલીમનું મહેકમ)
આર-૨ (રોજગાર અને તાલીમની યોજનાકીય માહિતી)
બજેટ
આઇ.ટી. સેલ
રોકડ
રજિસ્ટ્રી

સેક્શન અધિકારીનું નામ

શ્રી અરવિંદ પી. મકવાણા

ફોન નં.

૫૦૮૯૦

શ્રી જૈમીન બી. શાહ
શ્રી પ્રતાપસિંહ ચૌહાણ
શ્રી હરીત આર. દોશી
શ્રી એચ. આર. પટેલ
શ્રી યતિન વી. કંસારા
શ્રી વી. એ. પ્રજાપતિ
શ્રી જે. પી. શાહ (ઈ.ચા.)
શ્રી જે. પી. શાહ (ના. સે. અ.)

૫૦૮૯૧
૫૦૮૯૨
૫૦૬૯૧
૫૦૮૯૪
૫૦૮૮૭
૫૦૮૯૭
૫૦૮૭૯
૫૦૮૭૦

શ્રમ આયુક્તની કચેરી

બ્લૉક નંબર-૧૧, ૧૨, ૧૪/૨, ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી આલોકકુમાર પાંડે, IAS
શ્રમ નિયામક
શ્રી કીર્તીભાઇ પરમાર
શ્રમ નિયામકના રહસ્ય સચિવ

શ્રીમતી શ્રુતિબહેન પી. મોદી
અધિક શ્રમ આયુક્ત
શ્રી એમ. સી. કારીયા
નાયબ શ્રમ આયુક્ત
સુશ્રી હેમા મુલીયાણા
નાયબ શ્રમ આયુક્ત
શ્રીમતી વર્ષાબહેન દવે
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત
શ્રી અલ્પેશ વી. પટેલ
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૫૦૦

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

commi-labour@gujarat.gov.in

૫૭૫૦૦

૯૦૫૪૫૨૭૮૯૪

pa2-Commi-labour@gujarat.gov.in

૫૭૫૦૩

૯૯૯૮૯૬૫૩૬૫

addlCommi-labour@gujarat.gov.in

૫૭૫૩૮

૮૨૦૦૧૬૩૩૫૦

rlcblock7@gmail.com

૫૭૫૧૦

૯૯૭૯૪૨૭૫૬૬

dycommii-admin-labour@gujarat.gov.in

૫૭૫૧૪

૯૭૨૫૪૬૦૦૧૧

admin-labour@gujarat.gov.in

૫૭૫૦૪

૯૯૦૪૦૪૪૬૭૨

acom2-lab-gnr@gujarat.gov.in
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નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

૨૪/૨, ચ-ટાઈપ, સેક્ટર-૩૦,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૩૦

૩૨/બી, યુગાન્ડા પાર્ક સોસાયટી,
ભૈરવનાથ રોડ, મણિનગર,
અમદાવાદ
૨૮૬/૫, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર
૯૦૩/ડી ટાઈપ ટાવર,
વસ્ત્રાપુર સરકારી વસાહત,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

એસ-૭, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સ કૉલોની,
ગુલબાઇ ટેકરા, આંબાવાડી,
અમદાવાદ
ડી/૫૦૨, ગેલેક્સી રેસીડેન્સી,
નીલ સાગર સોસાયટીની બાજુમા,
કઠવાડા રોડ, નરોડા,
અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એસ. એસ. દુબે
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત

શ્રી ડી. એન. સોનવણે
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત
શ્રીમતી અનિતાબહેન એચ. પટેલ
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત
શ્રી એચ. એસ. ગામીત
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૭૫૦૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૪૧૧૧૧૬૧ ૧૭૩/૧૭૪, મુક્તાનંદ સોસાયટી,
નેક્સ્ટ ટી એલ પી. સવાનિ સ્કૂલ,
કેનાલ વેસુ રોડ, વેસુ,
aco1- lab-gnr@gujarat.gov.in
સુરત-૩૯૫૦૦૭
૫૭૫૧૧
૯૯૨૫૦૨૩૪૫૦ ૨૧ ક્રિસ્કિંદા સોસાયટી, હિમ પાર્ક
જશોદાનગર ક્રોસ રોડની બાજુમાં,
અમદાવાદ
acom4-lab-gnr@gujarat.gov.in
૫૭૫૩૯
૫૭૫૦૮

શ્રીમતી વી. પી. વસાવડા
સરકારી શ્રમ અધિકારી

૫૭૫૦૫

શ્રી એ. પી. પટેલ
સરકારી શ્રમ અધિકારી

૯૮૭૯૪૨૭૩૯૪

acl1–rlc@gujarat.gov.in

શ્રીમતી કે. બી. પરમાર
મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત

શ્રી એન. ડી. શુક્લ
સરકારી શ્રમ અધિકારી

૯૯૭૯૮૯૧૭૦૬

acom-lab-gnr@gujarat.gov.in

૫૮૧૬૫

સુશ્રી હિમાલી સોલંકી
સરકારી શ્રમ અધિકારી

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

૯૯૦૯૬૧૭૮૯૯

comp-labour@gujarat.gov.in

૯૯૭૪૦૪૨૯૭૩

laboff1-lab-gnr@gujarat.gov.in

૫૭૫૦૭

૮૮૬૬૭૯૩૮૭૩

laboff2-lab-gnr@gujarat.gov.in

-

૯૯૭૮૪૧૭૦૮૭

laboff2-lab-gnr@gujarat.gov.in

૫૭૫૧૬

૯૪૨૮૮૧૪૨૮૪

laboff3-lab-gnr@gujarat.gov.in

સી/૫૫, જય ક્રિશ્ન સોસાયટી,
ઇસનપુર, અમદાવાદ

૬૫, ચંદ્રલોક સોસાયટી, વાવોલ,
ગાંધીનગર
૭, વિવિધ ભારતી સોસાયટી,
ભાવસાર હોસ્ટેલની બાજુમાં,
નવા વાડજ, અમદાવાદ.
૪૩૨/૨, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
૧૨૯, ઉર્જાનગર,
ગાંધીનગર

૭૪૦/૧, સેક્ટર-૨/સી,
ગાંધીનગર
કેપીટલ ફ્લેટ્સ, બીજો માળ, વાસણા,
હડમનીયા, સરગાસણ, ગાંધીનગર

નિયામકશ્રી રોજગાર અને તાલીમ

બ્લૉક નંબર-૧/૮, ત્રીજો માળ, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી આલોકકુમાર પાંડે, IAS
નિયામક
શ્રી ડી. જે. જડીયા
પી.એ. ટુ નિયામક

૫૩૮૦૫, ૫૩૮૦૨
૫૩૮૩૫ (ફે.)

-

director-det@gujarat.gov.in
pa2detguj@yahoo.co.in

૫૩૮૦૨
૫૩૮૩૫ (ફે.)
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૫૩૮૦૫

-

સી-૪૦૪, વલકેશ્વર ફલેટ,
કે.કે.નગર, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી કે. વી. ભાલોડીયા
અધિક નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૭૮૩
૫૩૮૩૫ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૦૯૯૦૧૮૦૫૭ પ્લોટ નં. ૨૧, બીજો માળ,
રાજપથ બંગ્લોઝ, વિભાગ-૩,
શ્રી રંગપાર્ક સોસાયટીની સામે,
વાસણા-હડમતિયા રોડ,
ખ-૦ પાસે, ગાંધીનગર
adddir-det@gujarat.gov.in

શ્રી જે. એસ. ગોસ્વામી
પી.એ. ટુ અધિક નિયામક
શ્રી એ. સી. મુલીયાણા
નાયબ નિયામક (તાલીમ)

૫૩૭૮૩
૫૩૮૩૫ (ફે.)

શ્રી વી. એસ. ચંપાવત
મદદનીશ નિયામક (તાલીમ)

૫૩૮૧૧

૯૬૮૭૬૩૦૩૪૧

શ્રી કે. બી. પટેલ
નાયબ નિયંત્રક (પરીક્ષા)

૫૩૪૩૧

૯૬૮૭૬૩૦૩૫૮

શ્રી ડી. પી. મકવાણા
મદદનીશ નિયામક (તાલીમ) જી.એસ.
ડી.એમ. (ગુજરાત સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ
મીશન)
શ્રી પી. એ. ભારતી
મદદનીશ નિયામક (આઈ.ટી.)

૪૫૩૧૯

૫૩૮૦૧

૯૪૨૬૬૭૧૦૪૫
૯૬૮૭૬૩૦૩૩૬

a-c-muliyana@yahoo.com

gcvt-exam@gujarat.gov.in

૯૮૨૫૭૮૨૭૨૭

adVgsdm-gnr@gujarat.gov.in

૯૪૦૮૯૧૬૬૧૪

૫૩૮૧૨

itcell.det@gmail.com

કુ. એસ. બી. મહેશ્વરી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એમ. જી. શેખ
હિસાબી અધિકારી

૫૩૮૦૦

શ્રી એન. જી. કુબાજી
મદદનીશ નિયામક (રોજગાર) (ઈ.ચા.)

૫૩૭૮૧

શ્રીમતી એમ. આર. સાહની
રોજગાર અધિકારી

૫૩૭૭૫

૯૬૬૨૫૨૬૭૨૦

ao-det@gujarat.gov.in

૫૩૮૦૬

૯૦૯૯૦૬૫૯૧૭

ao2-det-gnr@gujarat.gov.in

૯૪૦૮૭૧૫૮૮૨

nikhilkubaji@live.com

૮૫૩૦૪૫૧૨૩૪

kshakhaemployment@gmail.com
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પ્લોટ નં. ૧૫૨૯/૨, સેક્ટર-૨/સી,
ગાંધીનગર

સી-૧૮૩, ઘનશ્યામનગર,
નોબલનગરની બાજુમાં,
અમદાવાદ
પ્લોટ નં.૨૩૫, ઉર્જાનગર,
વિભાગ-૨, પ્રતિક મોલની પાછળ,
સ્વામિનારાયણધામની બાજુમાં,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર

કયુ-૨, રાધે-૧૧૧, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
પાસે, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
પ્લોટ નં. ૯૫૫/૨,
સેક્ટર-૪/ડી,
ગ-૨ પાસે,
ગાંધીનગર
૧૪૯૩, આકાશદીપ સોસાયટી,
આકાશવાણીની પાછળ,
મકરપુરા રોડ, મકરપુરા,
વડોદરા
૪, અનુભૂતિ હોમ્સ,

૨૧૬૯/૨, એસ.જી.મંજીલ,
તાંતગરવાળ, જમાલપુર પગથીયા
પાસે, અમદાવાદ

બ્લૉક નં. ૫/૪, ' ચ ' ટાઈપ, સરકારી
કવાર્ટર્સ, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
એ-૬૦૪, ગુરુકુલ પાર્ક,
મહારાજા અગ્રસેન સ્કૂલની બાજુમાં,
મેમનગર, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૨૫૭૦૨૫૭૫ પ્લોટ નં. ૫૫૯/એ-૩,
શ્રી એન. આર. શુક્લ
વાસ્તુનિમાર્ણ સોસાયટી,
પેટા પ્રાદેશિક રોજગાર અધિકારી (ઈ.ચા.)
સેક્ટર-૨૨,
nishantkumarshukla.2810@yahoo.co.in ગાંધીનગર
૫૩૮૦૭
૯૬૮૭૬૦૮૮૫૮ ઇ-૧૦૧, મંગલમૂર્તિ ફલેટસ,
શ્રી કે. ડી. જેઠવા
એન્જીનીયરીંગ કૉલેજની પાછળ,
રોજગાર અધિકારી
ગાંધીનગર
atsdetgujarat@yahoo.co.in
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી ડી. ડી. લાઠીયા
ટેક્નિકલ અધિકારી

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૩૭૭૫

૫૩૭૯૮

શ્રી એચ. બી. કાબરીયા
ટેક્નિકલ અધિકારી
શ્રી બી. પી. પુરોહીત
ટેક્નિકલ અધિકારી

૮૧૨૮૧૧૩૨૧૧

admo-det@gujarat.gov.in

૯૬૮૭૬૦૬૯૨૯

-

tocts-gcvt-det@gujarat.gov.in

૫૩૮૦૯

૯૬૮૭૬૩૦૩૪૦

detpur15@gmail.com

શ્રી ડી. વી. મહેતા
ટેક્નિકલ અધિકારી

૫૨૧૧૯

શ્રી ડી. બી. વડાવીયા
ટેક્નિકલ અધિકારી

૫૩૮૧૩

શ્રીમતી એચ. એચ. આચાર્ય
ટેક્નિકલ અધિકારી

૫૨૧૧૮

૯૬૮૭૬૫૬૦૪૯

empowercell@gmail.com

૯૯૦૯૯૬૯૩૭૫

dhiren.vadaviya@gmail.com

૯૪૨૯૯૦૫૦૩૫

acchryahh@gmail.com

ટી.પી.-૯, શ્રી શરણમ,
ડી-૩૦૨, પાણીની ટાંકી પાસે,
ઉવારસદ, ગાંધીનગર
એફ-૩૦૨, અભિલાષા સ્કાય,
ગોપાલ ચોક પાસે, નિકોલ,
અમદાવાદ

એ-૧૫, રૂદ્રાક્ષ બંગલો,
ઉર્જાનગર-૨ની સામે,
રાંદેસણ, ગાંધીનગર
ઈ-૪૦૧, દિવ્યજીવન હાઈટ્સ
સ્વામિનારાયણધામ પાસે,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

ગાયત્રી ફલેટ્સ, શ્યામ ફલેટની
બાજુમાં, શાહીબાગ પોસ્ટ ઓફિસની
પાછળ, શાહીબાગ, અમદાવાદ
૯, પરલોક એપાર્ટમેન્ટ,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

ગ્રામ શ્રમ આયુક્તશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર

બ્લૉક નંબર-૭/૧, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી ભાવેશકુમાર એચ. પટેલ
ગ્રામ શ્રમ આયુક્ત

૫૩૩૭૫

શ્રી એમ. સી. કારીયા
નાયબ ગ્રામ શ્રમ આયુક્ત

૫૩૩૭૧

શ્રી હરીશચંદ્ર એસ. ગામીત
મદદનીશ ગ્રામ શ્રમ આયુક્ત

૯૮૨૪૧૩૬૬૯૧

rlcblock7@gmail.com

૮૨૦૦૧૬૭૩૫૦

rlcblock7@gmail.com

૫૩૩૭૩

૯૮૭૯૪૨૭૩૯૪

rlcblock7@gmail.com
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૨૧૦/એ, ખુશાલી પેલેસ,
નંદવાટિકા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૨
૨૮૬/૫, સેક્ટર-૯,
ગાંધીનગર

૬૫, ચંદ્રલોક સોસાયટી
(પહેલો માળ), વાવોલ, ગાંધીનગર

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, અમદાવાદ
૩,૫મો માળ, શ્રમભવન, ખાનપુર, અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. એમ. શાહ
નિયામક

શ્રી વી. એન. ઠક્કર
સંયુક્ત નિયામક (ઈ.ચા.)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૩૦૦૧૭૭૦
૨૫૫૦૨૩૪૯
બી/૮, સિલ્વર એપાર્ટમેન્ટ,
૬૩૫૭૧૪૭૭૩૧ એસ. એમ., કંપાઉન્ડ, નહેરુનગર,
૨૫૫૦૨૩૫૬
૨૫૫૦૨૩૪૬
અમદાવાદ
૨૫૫૦૨૩૪૭
૨૫૫૦૨૩૬૪
૨૫૫૦૨૩૫૭ (ફે.)
dish-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૨૩૪૯
૨૫૫૦૨૩૫૬
૨૫૫૦૨૩૪૬
૨૫૫૦૨૩૪૭
૨૫૫૦૨૩૬૪
૨૫૫૦૨૩૫૭ (ફે.)

-

dish-ahd@gujarat.gov.in

૦૨૮૧-૨૪૪૩૨૮૨
શ્રી એચ. એસ. પટેલ
સંયુક્ત નિયામક, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફટી એન્ડ ૨૪૪૮૨૦૧(ફે.)
હેલ્થની કચેરી, બ્લૉક નં.૭-૮ મો માળ,
બહુમાળી મકાન,
jtdish -lab-raj@gujarat.gov.in
રાજકોટ
૦૨૬૧-૨૬૫૩૫૦૨
શ્રી એસ. સી. બામણિયા
૨૬૫૩૫૦૧ (ફે.)
જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર (ઈ.ચા) ઇન્ડસ્ટ્રીયલ
સેફટી એન્ડ હેલ્થની કચેરી જિલ્લા સેવા
સદન-૨, બી-બ્લૉક,
છઠ્ઠો માળ,
સરકીટ હાઉસ પાસે, અઠવાલાઇન્સ,
jtdish-lab-sur@gujarat.gov.in
સુરત.

શ્રી વી. જે. પટેલ
જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર,(ઈ.ચા) ઇન્ડસ્ટ્રીયલ
સેફટી એન્ડ હેલ્થની કચેરી, ૭ મો માળ,
આઇ-બ્લૉક, કુબેર ભવન, કોઠી કચેરી
કંપાઉન્ડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧

૧૫, સત્યમ બંગલોઝ, વસ્ત્રાપુર,
અમદાવાદ

૬/એ, પારીજાત બંગ્લોઝ,
પ્રાઈડ રોડ, જજીસ બંગલો રોડ,
બોડકદેવ, અમદાવાદ
સપના સૃષ્ટિ રેસીડેન્સી, એ-૬/૨૦૪,
એલ.પી.સવાણી રોડ, રાજ કોર્નરની
સામે, પાલ, સુરત

૨૪૨૬૮૪૮ (ફે.) ૦૨૬૫-૨૪૩૫૨૬૪ ૧૧, નંદ સોસાયટી, રીલાયન્સ મેગા
૦૨૬૫-૨૪૨૬૮૪૮
મોલની પાછળ, અક્ષર ચોક પાસે,
૦૨૬૫-૨૪૩૪૪૬૪
જુના પાદરા રોડ, વડોદરા
jtdish -lab-vad@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન

ડ્રાઈવ-ઈન-રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી વિપુલ મિત્રા, IAS
મહાનિયામક અને અધિક મુખ્ય સચિવ
શ્રી જયેશ એલ. પટેલ
કન્સલ્ટન્ટ (Admin, Prog & mgt.)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૯૧૩૩૪૭
૪૦૦૧૩૭૦૨
૫૦૮૭૫ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૯૨૫૪૮૮
૨૧, સુર્યાન લોજીકો હોમ્સ,
૯૯૭૮૪૦૬૧૩૫ કર્ણાવતી ક્લબ પાછળ,
ગાલા ઓરમ પાસે,
મુમતપુરા, મકરબા,
secled@gujarat.gov.in
અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૪૦૦૧૩૭૧૧
૯૮૨૫૨૧૪૮૮૨ ૧૩, રુદ્ર બંગલો, સાઈબાબા મંદિર
સામે, રામદેવ નગર, સેટેલાઈટ રોડ,
અમદાવાદ-૧૫
infomgli@gmail.com

શ્રી જે. જી. હિંગરાજીયા
મહાનિયામકના અંગત સચિવ

૨૭૯૧૩૩૪૭
૪૦૦૧૩૭૦૨
૪૦૦૧૩૭૫૪
૨૭૯૧૨૬૧૭(ફે.)

શ્રીમતી સોનલબહેન ગવાન્ડે
હિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૯૯૧૩૮૮૯૮૦૬

infomgli@gmail.com

(૦૭૯)
૪૦૦૧૩૭૨૩

૯૯૭૮૪૦૭૮૫૦

infomgli@gmail.com

૭૧/૮૪૧, પંચવટી એપાર્ટમેન્ટ,
સોલા રોડ, નારાણપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩
એ/૨૦૧, સૂર્યા એપાર્ટમેન્ટ,
જોધપુર ચાર રસ્તા,
અમદાવાદ

ગુજરાત ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ

બ્લૉક નંબર-૬/૩, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

શ્રી બી. એચ. પટેલ
સભ્ય સચિવ

૫૩૩૭૫

૯૮૨૪૧૩૬૬૩૧

શ્રી એ. બી. સોલંકી
હિસાબી અધિકારી
શ્રી એ. બી. સોલંકી
વહીવટી અધિકારી (ઈ.ચા.)

૫૩૬૮૨

૯૫૮૬૬૧૮૯૯૦

૫૩૬૮૨

૯૫૮૬૬૧૮૯૯૦

ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ

૨૧૦/એ, ખુશાલી પેલેસ,
આનંદ વાટિકા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

સી-૪૦/૪૭૦, શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ,
નવા વાડજ, અમદાવાદ
સી-૪૦/૪૭૦, શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ,
નવા વાડજ, અમદાવાદ

‘શ્રમયોગી કલ્યાણ ભવન’ ગવર્મેન્ટ ‘જી’ કૉલોની, સુખરામનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૧

શ્રી સુનીલ સિંધી
ચેરમેન

૨૨૭૭૧૧૫૦
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૯૮૨૫૦૩૭૯૮૦

૨૦૧, સફલ ફલોરા,
જય કિશન બિલ્ડિંગ પાસે,
શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. ડી. રાહુલ
વેલ્ફેર કમિશનર

શ્રી અનંત જી. પટેલ
લેબર વેલ્ફેર ઓફિસર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૨૭૭૧૧૬૦
૨૨૭૭૩૩૦૬

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૩૨૭૫૪૭૧૮૫ ૧૧-હિમગીરી સોસાયટી,
સિવિલ હોસ્પિટલ પાછળ,
શાહીબાગ, અમદાવાદ
૭૦૬૯૦૨૮૪૨૮

glwb1961@gmail.com

૧૦૮, શિલ્પા સોસાયટી,
વલ્લભપાર્ક ડી કેબીન, સાબરમતી,
અમદાવાદ

અમદાવાદ કાપડ બજાર અને દુકાન કામદાર બોર્ડ
ર્ડા. એસ. બી. મકવાણા
સેક્રેટરી

શ્રમ ભવન, ખાનપુર, અમદાવાદ

૯૯૨૫૧૩૪૩૫૯

drsmak32@gmail.com

૯૦૩, ડી/એ, ડી-ટાઈપ, સરકારી
વસાહત, સરકારી વસાહત રોડ,
વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ

ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ખાનપુર, અમદાવાદ

શ્રી બી. એમ. પ્રજાપતિ
સભ્ય સચિવ
શ્રી એચ. ડી. રાહુલ
હિસાબી અધિકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧
૨૫૫૦૨૨૭૧

૯૩૨૭૫૪૭૧૮૫

શ્રી એન. એમ. ડાયમા
વહીવટી અધિકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧

૮૧૬૦૧૬૫૯૫૦

ms-bocw-ahd@gujarat.gov.in

ado-bocw-hd@gujarat.gov.in

શ્રી એ. ડી. સેંતા
સરકારી શ્રમ અધિકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧

શ્રી એચ. સી. ઝાલા
સરકારી શ્રમ અધિકારી

૨૫૫૦૨૨૭૧

શ્રી એમ. ટી. મોદી
સરકારી શ્રમ અધિકારી

૯૯૦૯૯૨૪૧૭૧

૭૫૬૭૦૦૦૬૪૭

glo1-bocw-ahd@gujarat.gov.in

૭૫૬૭૦૦૦૬૪૯

glo2-bocw-ahd@gujarat.gov.in

૨૫૫૦૨૨૭૧

૭૫૬૭૦૦૦૬૪૮

glo3-bocw-ahd@gujarat.gov.in
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૫૩-રાધે હોમ્સ, શ્રીનાથ હોમ્સની
પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગર
૧૧/ હિમગીરી સોસાયટી,
સિવિલ હોસ્પિટલ પાછળ,
શાહીબાગ,
અમદાવાદ
એ-૧, અબજીઆપનગર
એસોસીએશન,
એકતા ટાવર પાસે, વાસણા,
અમદાવાદ
બી-૮, કમલ એપાર્ટમેન્ટ,
વિભાગ-૨, અર્જુન એવન્યુ સામે,
ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ
ફલેટ નં. ૪૩-૪૪, વિંગ સી-૧,
નિર્માણ કોમ્પ્લેક્ષની બાજુમાં,
સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
૧૮-રોનક સોસાયટી,
રામદેવ નગર ચાર રસ્તા,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નિયામક બોઇલરોની કચેરી

શ્રમ અને રોજગાર િવભાગ

ડી-બ્લૉક, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મંજુશ્રી મીલ કંમ્પાઉન્ડ, ગીરધરનગર, અસારવા
અમદાવાદ– ૩૮૦૦૦૪
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એ. એ. શાહ
નિયામક (ઈ.ચા.) અને નાયબ નિયામક
શ્રી એ. એન. ચુડાસમા
મદદનીશ નિયામક
શ્રી ટી. વી. પટેલ
મદદનીશ નિયામક
શ્રી એન. જે. ડોડીયા
મદદનીશ નિયામક
શ્રી પી. જે. પ્રજાપતિ
મદદનીશ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૯૭૦૫૯૭૧
૨૯૭૦૫૯૭૨
૨૯૭૦૫૯૭૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૮૨૫૪૧૬૯૫૦ ૧૮-બી, જાગ્રુતી સોસાયટી,
ગાંધીપાર્ક પાછળ, કરણી રોડ,
વડોદરા-૩૯૦૦૨૨

cisbnsn-lab-ahd@gujarat.gov.in

૨૯૭૦૫૯૭૧
૨૯૭૦૫૯૭૨
૨૯૭૦૫૯૭૩
૨૯૭૦૫૯૭૧
૨૯૭૦૫૯૭૨
૨૯૭૦૫૯૭૩
૨૯૭૦૫૯૭૧
૨૯૭૦૫૯૭૨
૨૯૭૦૫૯૭૩
૨૯૭૦૫૯૭૧
૨૯૭૦૫૯૭૨
૨૯૭૦૫૯૭૩
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૯૮૨૫૨૯૪૦૧૪
૯૭૨૭૬૧૭૭૫૯
૯૯૦૯૩૭૩૩૭૭
૯૯૦૪૩૨૬૭૩૦

૨૩, રાજવી બંગ્લોઝ, સન સિટી
પાછળ, ગાલા જીમ ખાના રોડ,
સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૧૦/૫૫, શિવનગર સોસાયટી,
રબારી કૉલોની સામે, અમરાઈવાડી,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬
ડી-૭૦૩, કવિશા સેલિબ્રેશન,
આરોહી ક્લબ પાસે, ઘુમા-બોપલ,
સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
બી-૪૯, અરિહંત બાગ,
આદિનાથ નગર, ઓઢવ,
અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

અમદાવાદ ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
એર ઈન્ડિયા િલમિટેડ એરલાઇંસ હાઉસ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી નિતન પૌલ
સીનિયર આસિસ્ટંટ જનરલ મેનેજર
(સ્ટેશન મેનેજર)

ટેલિ. નં.
નિવાસસ્થાન/
કચેરી
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૫૫૦૫૨૩૬
૨૫૫૦૫૫૯૯(ફે.)

નિવાસસ્થાનનું સરનામું
-

amd.sm@airindia.in

એરપોર્ટ અૉથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા

ન્યુ એએઆઇ-બીસીએએસ સંયુક્ત ભવન, સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય
હવાઇમથક, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫

શ્રી એ. કે. વર્મા
એરપોર્ટ ડાયરેક્ટર

૨૨૮૬૯૨૧૧ ૯૮૨૫૦૨૪૦૨૨ ‘એરપોર્ટ હાઉસ’, પી-૫૮૦, ઓલ્ડ
૨૨૮૬૩૫૬૧(ફે.)
વાયરલેસ કૉલોની, અમદાવાદ
કેંટોનમેન્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩
apdahm@aai.aero

ટર્મીનલ મેનેજર
(આંતરદેશીય ટર્મીનલ)

૨૨૮૬૯૨૬૬

ટર્મીનલ મેનેજર
(આંતરરાષ્ટ્રીય ટર્મીનલ)

૨૨૮૫૮૦૫૮

૯૦૯૯૯૫૧૧૪૧ આંતરદેશીય ટર્મીનલ-ટી-૧,
સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ
આંતરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩

૯૦૯૯૯૫૧૧૪૨ આંતરરાષ્ટ્રીય ટર્મીનલ-ટી-૨,
સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ
આંતરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫

એન.સી.સી. ડિરેકટરેટ ગુજરાત

દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ, હનુમાન કેમ્પ, શાહીબાગ, અમદાવાદ કેન્ટ

મેજર જનરલ રોય જોસેફ

૨૨૮૬૮૦૨૮
૨૨૮૬૫૪૯૩

૯૧૭૬૧૯૨૨૬૯ પી-૧૦ એનસીસી હાઉસ,
અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ

કર્નલ એમ. કે. કંડપાલ

૨૨૮૬૨૩૦૮

ટ્રેનિંગ બ્રાંચ

૨૨૮૬૮૧૫૭

૯૪૧૯૨૯૯૦૨૯ ૮૦૨/૨,ન્યુ ગોલ્ફ વ્યુ ઓફિસર્સ
કૉલોની, ૫૧૧ એસીએસ
બટાલીયન સામે,
હનુમાન કેમ્પ, અમદાવાદ

બ્રિગેડીયર આર. કે. મગોત્રા

૨૨૮૬૨૦૦૮
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૯૯૯૬૩૫૬૮૪૫ ૮૦૧/૨, ન્યુ ગોલ્ફ વ્યુ ઓફિસર્સ
કૉલોની, ૫૧૧ એસીએસ
બટાલીયન સામે,
હનુમાન કેમ્પ, અમદાવાદ

-

-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

લેફ્ટનન્ટ કર્નલ આર. કે.
બહુગુણા

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૨૮૬૭૯૩૪

લેફ્ટનન્ટ વાય. એસ. તોમર

૨૨૮૬૮૦૭૯

બારોટ પ્રિંયકા રાજેશભાઇ
એકાઉન્ટ ઓફિસર (સ્ટેટ)

૨૨૮૬૮૦૦૮

શ્રી હિતેન્દ્ર એન. ગઢવી
સીનિયર ક્લર્ક (રાજ્ય)

૨૨૮૬૮૧૦૫

અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૮૦૮/૦૩, ન્યુ ગોલ્ફ વ્યુ
ઓફિસર્સ કૉલોની, ૫૧૧
એસીએસ બટાલીયન સામે,
હનુમાન કેમ્પ, અમદાવાદ
૮૦૪/૨(MAP), ન્યુ ગોલ્ફ
વ્યુ ઓફિસર્સ કૉલોની, ૫૧૧
એસીએસ બટાલીયન સામે,
હનુમાન કેમ્પ, અમદાવાદ
૮૪૬૦૪૧૭૧૧૯ એ/૧૨, અંજના સોસાયટી,
ઈન્ડિયા કૉલોની, ટી.બી. નગર
રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ
૯૮૨૫૫૪૯૧૩૪ ઇ/૩૦૭, રાધે ગેલેક્ષી,
નીલ ટેનામેંટ પાસે,
ન્યુ નરોડા, અમદાવાદ-૨૩

ઈન્ડિયન ઓઇલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ

ઈન્ડિયન ઓઇલ ભવન, ૨૦૫, સોલા ફ્લાયઓવર નજીક, એસ.જી. હાઈવે, સોલા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦

સંજીવ કે. જૈન

સરદ કે. બરનવાલ
પી. એસ. ભાટ્ટી
બી. પી. મોહાન્ટી

૨૯૭૦૩૦૫૧

૨૬૪૭૪૨૦૨, સી/૧૦૧, ઈન્ડીયન ઓઈલ
૯૪૦૯૩૦૮૪૨૧ રેસીડેન્સી કૉલોની, બીહાઈન્ડ
ડૉક્ટર હાઉસ, આંબાવાડી,
અમદાવાદ
૨૯૭૦૩૦૬૬ ૯૪૦૯૩૦૮૪૧૭ ડી-૨૦૧, સફલ પરિસર-૨
સાઉથ બોપાલ, અમદાવાદ
sbaranwal@indianoil.in
૨૬૪૭૪૩૧૩

૯૪૨૯૧૯૯૫૫

એચ.નં. ૪૩, શાંગ્રીલા ૧,
નીયર શેલ પેટ્રોલ પંપ,
થલતેજ-હેબરપુર રોડ, અમદાવાદ
bhattips@indianoil@in
૨૪૭૬૬૩૩
૯૪૨૭૧૦૯૮૧૫ ૧૮, શીવ સૃષ્ટિ સોસાયટી,
નીયર આઈઓસી કૉલોની
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ
bpmohanty@indianoil.in

પશ્ચિમ રેલવે

દિનેશ વર્મા
સ્ટેશન માસ્ટર રેલ્વે

સ્ટેશન મેનેજરની કચેરી, અમદાવાદ
૨૨૧૬૭૧૮૯
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-

બંગલા નં. ટી/એ-૨,
સાબરમતિ રેલ્વે સ્ટેશન કૉલોની,
સાબરમતિ, અમદાવાદ

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી રાહુલ અગ્રવાલ
ડી.આર.એમ.
શ્રી આસુતોશ
ડી.આર.એમ.

શ્રી મુગન્થન
સીનિયર ડીવીઝનલ ફાઇનાન્સ
મેનેજર
શ્રી અજય પ્રકાશ
સેનિયર ડી.સી.એમ.
શ્રી એ. કે. સિંઘ
સીનિયર ડી.ઇ.ઇ.

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૨૨૦૪૫૮૮

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
-

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

૨૨૨૦૪૫૯૦

-

-

૨૨૨૦૧૭૭૧

-

-

૨૨૨૦૧૯૯૦

-

-

૨૨૨૦૧૯૯૨

-

૯૯૨૪૬૭૮૫૧૭ એ/૧૧, કૃષ્ણા-૨,
મોટેરા, અમદાવાદ

સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ

અમદાવાદ બેન્ચ યુપી. સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯

શ્રી જયેશ વી. ભેરવીઆ
માનનિય ન્યાયિક સભ્ય
સાધના જડીયા
સંયુક્ત રજિસ્ટ્રાર

૨૬૪૦૩૪૮૫

-

-

reg-cat-guj@nic.in

-

૨૬૪૨૧૩૬૭
૨૬૪૦૩૪૮૫

-

reg-cat-guj@nic.in

સેન્ટ્રલ વેરહાઉસિંગ કૉર્પોરેશન પ્રાદેશિક કચેરી

ઉન્નતિ વિદ્યાલય, મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫

ર્ડા. અનુરાગ ત્રીપાઠી
પ્રાદેશિક મેનેજર

૨૬૫૮૧૯૮૯

૯૪૨૮૨૧૮૦૦૫ ૨૬/૨૬૪, પરીશ્રમ એપાર્ટમેન્ટ,
વેમા નગર નજીક, સેટેલાઇટ રોડ,
અમદાવાદ
rmahd.cwhc@nic.in

પ્રસાર ભારતી (ભારતની જાહેર સેવા પ્રસારણકર્તા), ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો
ર્ડા. રુપા મેહતા
નાયબ નિયામક
શ્રી એ. કે. ગુપ્તા
નાયબ નિયામક (આકડા)

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯
૨૬૮૫૩૭૦૨

૯૪૨૬૭૨૫૦૪૮ ૨૪/૨૪૯, પરિશ્રમ અપાર્ટમેન્ટ,
બીહાઈન્ડ ભીમા નગર, સેટેલાઈટ
રોડ, અમદાવાદ

info@ddgirnar.com

૨૬૮૫૩૧૭૪

૨૬૮૮૦૨૦૪ ઈ૧/૧, આકાશદર્શન કૉલોની,
૯૪૨૮૮૨૫૮૮૩ નીયર આસોપાલવ બંગલો,
નીયર ભાઈકાકા નગર, થલતેજ,
અમદાવાદ
ddkahmedabad@gmail.com
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અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. ટી. અપ્પુકુત્તાન
નાયબ નિયામક (આંકડા)
શ્રી રીશી કપૂર
નાયબ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૮૫૩૧૭૪

અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૨૬૮૮૦૩૧૪, ઈ૨/૧, આકાશદર્શન કૉલોની,
૯૪૦૮૭૦૪૬૭૮ નીયર આસોપાલવ બંગલો,
નીયર ભાઈકાકા નગર,
ptappukuttan1983@gmail.com
થલતેજ, અમદાવાદ

૨૭૫૪૨૪૭૫

૨૬૮૫૬૨૦૫, ઇ ૨/૨, અક્ષ દર્શન કૉલોની
૯૪૨૬૧૨૮૧૦૯ ભાઇકાકાનગર, થલતેજ,
અમદાવાદ
rishikapoor@air.org.in
૨૭૫૪૦૪૩૮ ૯૯૨૪૪૫૫૪૭૯ ૩૦૧, શિવાંગી, એપાર્ટમેન્ટ
ટી.વી.ટાવર,
ડ્રાઇવીન રોડ, થલતેજ,
dinesh99244@gmail.com
અમદાવાદ

શ્રી દિનેશ સોલંકી
મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)

મુખ્ય એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

ઓડિટ ભવન, નવરંગપુરા કચેરી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

કુ. રૂપલ પ્રકાશ
સીનિયર નાયબ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
શ્રી એન. એસ. ઐયર
નાયબ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

૨૬૫૬૨૧૪૮

૯૭૨૪૫૨૮૭૬૧ ઈ-૪૦૫, શિવાનંદ એપાર્ટમેન્ટ,
બકેરી સિટી, વેજલપુર,
અમદાવાદ
roopalP@cag.gov.in
૨૬૫૬૨૧૪૮ ૯૮૨૫૧૧૦૦૩૮ એ ૪/૫, સીમંધર એન્કલાવ,
જનતાનગર રોડ, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ
Iyerns@cag.gov.in

ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ

ગુજરાત ટેલિકોમ સર્કલ, એજીએમ, ૬ઠ્ઠો માળ, ટેલિફોન ભવન, સી. જી. રોડ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ
શ્રી લલ્લન બાબૂ
પી.જી.એમ.

૨૬૩૦૧૧૦૦
૨૬૩૦૮૭૦૦(ફે.)

શ્રી આશુતોષ ગુપ્તા
જનરલ મેનેજર

શ્રી સુહાષ ગોપાલ કામ્બલે
જનરલ મેનેજર
શ્રી કાનુન્ગો રાજેશ
જનરલ મેનેજર
શ્રી અનિલ બની
જનરલ મેનેજર

-

અમદાવાદ

૨૬૩૦૫૯૫૮
૨૬૩૦૧૩૩૦(ફે.)

-

-

૨૬૩૦૪૫૧૦

-

-

૨૬૩૦૫૧૪૦

-

-

૨૬૩૦૪૯૪૯

-

-

abcd@gmail.com
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અમદાવાદ ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

મુખ્ય મહાલેખાકાર (ઇ. અને આર.એસ.એ.)

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી એચ. કે. ધર્મદર્શી
નિયામક
શ્રી કે. પી. રાજુ
નાયબ નિયામક

અમદાવાદ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૬૫૬૦૧૩૩
૨૬૫૬૮૦૧૯

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૪૪૧૦
૧/બી, પ્રયોશા ફ્લેટસ,
૯૯૨૪૧૦૬૭૬૮ પ્લોટ નં. ૨૦/એ, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર
૮૩૪૭૭૫૧૮૦૧ ૧૮, નવી ચંદ્રસાગર કો.ઓપ.
હાઉસિંગ સોસાયટી,
સંત લોરેન હોટેલ નજીક,
અમદાવાદ

પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યૂરો

૪-ડી, ચોથો માળ, નેપ્ચ્યુન ટાવર, આશ્રમ અમદાવાદ

શ્રી ધીરજ કાકડીયા
એડીશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ
શ્રી એસ. કે. પાણિગ્રાહી
ક્ષેત્રિય નિદેશક

૨૫૫૦૭૨૧૭
૨૫૫૦૭૦૪૧

૯૯૭૮૪૦૫૩૬૩

-

ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ
૨૭૫૪૦૯૪૩
૨૭૫૪૦૦૯૩
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૯૧૬૭૭૯૨૦૫૯ “પરાગ”, ભારતીય રિઝર્વ
બેંક વરિષ્ઠ અધિકારી
આવાસ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૯
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ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

ગાંધીનગર ખાતે આવેલી કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ
રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી
મુ.પો. લવાડ, તા. દહેગામ, જિ.ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

પ્રો. (ર્ડા.) બિમલ પટેલ
મહાનિયામક
શ્રી પવનકુમાર સોની
રજિસ્ટ્રાર (ઈ.ેચા.)

શ્રી કે. વી. રવિકુમાર
નિયામક (ISSM)
ર્ડા. પ્રિયંકા શર્મા
નિયામક (R & D)

ટેલિ. નં.
કચેરી
૬૮૧૨૬૮૦૧

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૯૭૮૯૫૫૨૨૧ ફે-૧૫, સેક્ટર-૨૦, અક્ષરધામ પાસે,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

dg@rsu.ac.in

૬૮૧૨૬૮૦૩

૯૯૭૮૪૦૮૨૩૫

registrar@rsu.ac.in

૬૮૧૨૬૮૦૩

૭૦૬૯૦૭૪૮૭૯

૬૮૧૨૬૮૦૪

૯૦૯૯૦૩૭૬૨૪

૧, શ્રી રામ બંગલોઝ, ગોમતીપુર,
નહેરુપાર્ક સોસાયટી-૦૨, પાણીની
ટાંકી પાસે, સુખરામનગર, રખિયાલ
ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ-૨૧
૪-૧-૨, બાલાજી આગોરામોલ
રેસીડેન્સી, સુઘડ, ગાંધીનગર
બી-૨૦૨, શ્રીનાથ હોમ્સ,
કુડાસણ રોડ, ગાંધીનગર

નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી

ર્ડા. જે. એમ. વ્યાસ
ડાયરેક્ટર જનરલ (વાઈસ ચાન્સેલર)
શ્રી સી. ડી. જાડેજા
રજિસ્ટ્રાર

સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર
૨૩૯૭૭૧૦૨
૪૭૪૬૫

dg@gfsu.edu.in

૨૩૯૭૭૧૦૨
૨૩૯૭૭૧૦૩
૪૭૪૬૫

૯૦૯૯૯૫૫૦૨૨

registrar@gfsu.edu.in

ર્ડા. પી. મૈતી
ડાયરેક્ટર (ઈ.ચા.)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રીસર્ચ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ

૨૩૯૭૭૧૩૫
૪૭૪૬૫

બ્રિગ. (ર્ડા.) કે. કે. ત્રિપાઠી
ડાયરેક્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બીહેવીયરલ
સાયન્સ

૨૩૯૭૭૧૭૭
૪૭૪૬૫

ર્ડા. એસ. ઓ. જૂનારે
ડાયરેક્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન્સિક
સાયન્સ

૯૯૭૮૪૦૫૦૯૫

૯૬૩૮૬૮૬૧૪૫

dir_rd@gfsu.edu.in

૨૩૯૭૭૧૪૪
૪૭૪૬૫

૯૦૯૯૯૫૫૦૨૦

dir_fs@gfsu.edu.in

૯૮૮૬૧૩૪૯૪૮

dir_bs@gfsu.edu.in
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૭૮/બી/૨, શ્રી યોગેશ્વર કો. ઓપરેટીવ
હાઉસિંગ સોસાયટી, લિમિટેડ, અંજલી
ચાર રસ્તા, ભઠ્ઠા, વાસણા, અમદાવાદ
એમ-૧, મનોર,
૪૫ સરદાર પટેલ નગર,
નવરંગપુરા ટેલિફોન એક્ષચેન્જની
પાછળ, એલિસબ્રિજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
ડી-૫૦૩, સનશાઈન હાઈટ્સ-૨,
રાયસણ પેટ્રોલ પંપની સામે કુડાસણ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧
પ્લોટ નં. ૨૫૦ આનંદનગર
સોસાયટી, સેક્ટર-૨૭,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
બી-૪૦૧, વોટરલીલી,
અદાણી શાંતિગ્રામ,
વૈષ્વદેવી સર્કલ,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

નહેરુ યુવા કેન્દ્ર સંગઠન, ગાંધીનગર

ભારત સરકાર, પંચાયત પરિષદ ભવન, સેક્ટર-૧૭, જિલ્લા પંચાયત નજીક, ગાંધીનગર
ટેલિ. નં.
કચેરી

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રીમતી મનિષા શાહ
સ્ટેટ ડાયરેક્ટર

૪૩૩૬૦
૩૧૯૯૭ (ફે.)

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

-

-

sdnyksgujarat@gmail.com

નહેરુ યુવા કેન્દ્ર, ગાંધીનગર

યુથ કોર્ડીનેટર

બ્લૉક નંબર-૧૦/૧, ચ ટાઈપ, સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર
૬૨૦૦૫

-

-

nykgnr@gmail.com

ગવર્મેન્ટ યુથ હોસ્ટેલ
સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર

શ્રી રજનીકાંત સુથાર
મેનેજર

૨૨૩૬૪

૧૧૨૮૧
૯૮૨૪૯૭૯૩૭૧

yhgandhinagar@gmail.com

૨, પ્લોટ નં. ૨૬૪,
રોહન પેલેસ, સેક્ટર-૨૯,
ગાંધીનગર

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફિસીસ
શ્રી કે. બી. સીસોદીયા
સીનિયર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોસ્ટ
ઓફિસીસ, ગાંધીનગર ડિવીઝન

ગાંધીનગર ડિવીઝન, ગાંધીનગર
૪૮૯૩૭

૯૪૨૭૫૩૮૪૮૭

એ-૫૦૩ શાંતિપૂજ્ય હોમ્સ,
ન્યુ ચાંદલોડીયા,
અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

શ્રી એમ. એમ. પ્રજાપતિ
એ.એસ.પી. (હેડ કવાર્ટર), ગાંધીનગર

૪૮૫૪૩

૯૫૧૨૭૫૯૫૨૩

શ્રી એ. એન. આસિયા
પોસ્ટ માસ્તર, હેડ પોસ્ટ ઓફિસ,
ગાંધીનગર

૨૯૮૦૯

૯૪૨૮૬૭૯૯૪૯

બી-૩૦૪, સાયોના હાઇટ્સ,
ખ-૦ નજીક,
ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૦૬
બ્લૉક નં. ૧૩૨૩/૨,
સેક્ટર-૫/એ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬

ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા

ગાંધીનગર પ્રશાસનિક કાર્યાલય, નવા સચિવાલયની સામે, સેક્ટર-૧૦/બી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

શ્રી ડી. કે. ભાવેશ
આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર

૨૩૧૪૨

૮૬૯૦૫૦૩૨૩૯
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-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

રાષ્ટ્રીય સૂચના વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

બ્લૉક-૧૩/૨, સરદાર ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. વી. મોહનકૃષ્ણન
ઉપ મહાનિદેશક અને રાજ્ય સૂચના
વિજ્ઞાન અધિકારી
શ્રી અલકેશ મોદી
રાજ્ય સૂચના વિજ્ઞાન અધિકારીના
અંગત મદદનીશ
શ્રી રજનીશ મહાજન
ઉપ મહાનિદેશક
શ્રી શૈલેષ ઓ. શાહ
સીનિયર ટેક્નીકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી અતુલ બી. ખુંટી
સીનિયર ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી આનંદ આઇ. શાહ
સીનિયર ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી અમિત ડી. શાહ
સીનિયર ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી સુધિર બારવાલ
ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી પંકજ કે. પાઠક
સીનિયર ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી કિરણ એ. શાહ
સીનિયર ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર
શ્રી ડી. જી. દેવકા
ટેક્નિકલ ડાયરેક્ટર

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૯૪૬
૨૩૦૩૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૩૭૬૯
પ્લોટ નં. ૧૦૮૮, પ્રથમ માળ,
૯૮૬૮૮૧૭૭૬૯ સેક્ટર-ર/ડી, ગાંધીનગર

૫૨૯૭૨

૯૯૭૪૯૨૯૦૨૯ એલ-૨૦૪, સૌંદર્ય ૪૪૪, ખ-રોડ
સરગાસણ ચાર રસ્તાની નજીક,
વાસણા હડમતીયા, ગાંધીનગર
alkesh.modi@nic.in

૫૮૩૫૧

૨૬૦૦૬૦૦
એફ-૩૦૪, શ્રીનાથ હોમ્સ,
૯૪૨૬૫૭૭૨૬૬ ક્રિશ્ના બંગ્લોઝની નજીક,
કુડાસણ, ગાંધીનગર
rajnish.mahajan@nic.in
૫૨૪૦૪
૨૬૦૦૮૩૫
ડી-૪૦૩, શ્રીનાથ હોમ્સ,
૨૩૮૯૦
૯૪૨૬૬૬૧૧૩૭ ક્રિશ્ના બંગ્લોઝની નજીક, કુડાસણ,
ગાંધીનગર
shailesh.shah@nic.in
૫૨૯૭૧

૯૮૨૫૪૮૯૦૩૩ પાઈનક્રસ્ટ એ ૧૧૦૪,
ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી, નિરમા
યુનિવર્સિટીની બાજુમાં, જગતપુર,
અમદાવાદ

૫૨૪૦૭

૯૪૨૭૬૦૦૮૩૦ સી-૫૦૨, શ્રીનાથ હોમ્સ,
સહજાનંદ સિટી પાસે, કુડાસણ,
anand.shah@nic.in
ગાંધીનગર
૫૮૫૨૧
૨૬૯૨૮૩૬૯ એફ-૧૦૧, સાજન એપાર્ટમેન્ટ,
૯૯૭૪૦૦૮૨૦૦ આનંદનગર-રામદેવનગર રોડ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
amit.shah@nic.in
૫૫૬૬૧
૩૮૮૦૦

૮૦૦૦૦૯૩૩૮૦ એ-૨, સ્વપ્નવીલા-૩, રાંધેજા
પેથાપુર રોડ, ઉર્જાનગર-૩ની
સામે, પેથાપુર, ગાંધીનગર

sudhir.barwal@nic.in

૫૮૫૧૭

-

૭/૭૭, શીવ-શક્તિ એપાર્ટમેન્ટ,
અખબારનગરની સામે, નવા
pankaj.pathak@nic.in
વાડજ, અમદાવાદ
૫૨૪૦૫
૯૭૨૭૭૧૨૩૮૧ ૫૧૨/૧, સેક્ટર-૩/સી,
ગાંધીનગર
૫૭૩૪૪

૯૮૯૮૫૨૨૭૫૦ ઇ-૪૪, શરનમ-૧૧, હેવન
૯૮૯૮૫૨૨૭૫૦ પાર્કની સામે, રામદેવનગર,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
dg.devaka@nic.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

શ્રી પી. એસ. કન્નન
પ્રિન્સિપાલ સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ
શ્રીમતી જુલીબહેન પ્રજાપતિ
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ
શ્રી શૈલેષ કે. ખણેશા
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ
શ્રી હર્ષદ પ્રજાપતિ
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ
શ્રી શબરીનાથન એસ. એ.
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ
શ્રી સુબિન થોપ્પિલ
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ
શ્રી સી. સેમાલાઇ
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ

ટેલિ. નં.
કચેરી
૫૨૯૭૩

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૬૩૭૩
૧૦/૧૧૯, એચઆઇજી ફ્લેટ,
૯૪૨૬૫૨૫૦૮૫ સરદાર પટેલ હાઉસિંગ સોસાયટી,
સેક્ટર-૧૪, ગાંધીનગર

kannan.ps@nic.in

૫૮૫૨૩

૯૪૨૭૩૧૮૦૫૮ સી-૧૦૩, શુભમ રેસીડેન્સી,
૯૪૨૭૩૧૮૦૫૮ કેશવ પાર્કની નજીક, ક-રોડ,
વાવોલ, ગાંધીનગર
julee.prajapati@nic.in
૫૨૪૦૨
૯૮૨૫૭૬૫૮૧૮ એલ-૨૦૧, સૌંદર્ય ૪૪૪, ખ-રોડ,
સરગાસણ ચાર રસ્તાની નજીક,
વાસણા હડમતીયા, ગાંધીનગર
shailesh.khanesha@nic.in
૫૮૫૨૨

૯૮૯૮૯૬૮૭૪૧ ૧૧૧૨/૧, સેક્ટર-૪/એ,
ગાંધીનગર
૪૫૩૦૩
એચ-૧૦૪, મારૂતી આમ્રકુંજ,
૯૮૨૪૦૯૧૬૨૩ ખ-રોડ, સરગાસણ ચાર રસ્તાની
નજીક, ઉવારસદ, ગાંધીનગર

harshad.prajapati@nic.in

૫૨૪૦૮

sa.sabarinathan@nic.in

૫૮૫૧૯

૯૯૧૩૫૯૭૧૦૦ જે-૧૦૨, મારૂતી આમ્રકુંજ,
ખ-રોડ, સરગાસણ ચાર રસ્તાની
નજીક, ઉવારસદ, ગાંધીનગર
subin.thoppil@nic.in
૫૨૪૦૮
૯૫૧૦૨૦૮૯૬૭ ઇ-૨૦૧, વૈદેહી એપાર્ટમેન્ટ,
વાવોલ, ગાંધીનગર
semmalai.c@nic.in

શ્રી ગૌતમ ભાટી
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ

૫૮૫૨૦

શ્રી ભૂપતસિંઘ પટેલ
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ

૫૮૫૨૪

શ્રી રૂપેશ ગુજરાથી
સીનિયર સીસ્ટમ્સ એનાલીસ્ટ

૫૫૬૬૦

૯૫૧૦૨૧૩૦૧૬ આઇ-૩૦૩, મારૂતી આમ્રકુંજ,
ખ-રોડ, સરગાસણ ચાર રસ્તાની
નજીક, ઉવારસદ, ગાંધીનગર
gautam.b@nic.in

૯૪૨૬૯૨૫૧૫૯ ૨૦૦/૩-સી, ક્ષિતિજ એપાર્ટમેન્ટ,
આનંદવાટિકા સોસાયટી,
સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર
bhoopat.patel@nic.in
૭૪૦૫૩૩૫૯૧૯ ૮૭૧/૧, સેક્ટર-૨/સી,
ગાંધીનગર

gujrathi.rupesh@nic.in

ઉદયભાણસિંહજી પ્રાદેશિક સહકારી વ્યવસ્થાપન સંસ્થા

ર્ડા. એ. કે. અસ્થાના
ડિરેક્ટર

સેક્ટર-૩૦, ગાંધીનગર–૩૮૨૦૩૦
૬૧૭૧૫
૬૨૫૬૪

૭૬૯૪૦૧૧૯૪૦ એફ-૨૦૩, શ્રીનાથ હોમ્સ,
કુડાસણ, ગાંધીનગર

uricm30@rediffmail.com
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ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેક્નોલૉજી
ઘ રોડ, ઇન્ફોસિટી નજીક, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૦૭

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. એ. કે. ખરે
નિયામક

શ્રી એન. બી. વૈષ્ણવ
સંયુકત નિયામક
શ્રી એસ. પી. સિંઘ
નાયબ નિયામક
શ્રી રાજુલ પટેલ
હિસાબી અધિકારી
શ્રી ચિરાગ બી. સોલંકી
મદદનીશ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૨૭૯૯૪

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૯૭૮૩૮૦૪૦૮૪ નિફ્ટ કેમ્પસ, ઘ-૦,
ગાંધીનગર

director.gandhinagar@nift.ac.in

૨૭૮૦૭

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૦ નિફ્ટ કેમ્પસ, ઘ-૦,
ગાંધીનગર

jointdirector.gandhinagar@nift.ac.in

૨૭૯૩૦

૯૮૧૦૭૪૮૫૯૬ નિફ્ટ કેમ્પસ, ઘ-૦,
ગાંધીનગર

ddfinance.gandhinagar@nift.ac.in

૬૫૦૨૪

૭૮૭૪૩૪૦૮૮૮ નિફ્ટ કેમ્પસ, ઘ-૦,
ગાંધીનગર

accountsofficer.gandhinagar@nift.ac.in

૬૫૦૦૩

૯૮૭૯૫૦૪૪૬૫ નિફ્ટ કેમ્પસ, ઘ-૦,
ગાંધીનગર

ad.gandhinagar@nift.ac.in

જીઓલૉજીકલ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા

ભારત, રાજ્ય સંગઠિત જીઓલૉજીકલ સર્વે ઓફ ગુજરાત, સેક્ટર-૧૦/એ,
ગાંધીનગર–૩૮૨૦૪૩

શ્રી એ. કે. સિંગ

૨૨૨૦૧૯૯૨

શ્રી ઉન્નીક્રિશ્નન
નાયબ નિયામક

૪૦૫૨૫

શ્રી પી. વી. આર. મુર્થી
ડિરેક્ટર

૪૯૮૦૪

શ્રી પી. ગાંધી
ડિરેક્ટર
શ્રીમતી મોનાલીસા ચક્રા

-

-

૮૯૮૦૮૦૩૮૩૭ ૫/૨, જીએસઆઇ કૉલોની,
સેક્ટર-૧૨,
ગાંધીનગર
unnik@yahoo.com

૯૨૨૭૦૫૧૫૨૩ ૫/૩, જીએસઆઇ કૉલોની,
સેક્ટર-૧૨,
pennadavrmurthy@gmail.com
ગાંધીનગર
૪૭૧૭૮
૯૪૦૯૩૦૬૩૫૮ બી/૫, કલ્પવૃક્ષ સોસાયટીસ,
નવા કોબા,
જિ. ગાંધીનગર
gandhisarathy@yahoo.com
૨૩૧૩૩
૨૩૧૩૪

૯૪૨૯૮૯૯૯૮૫ બી/૬૦૨, સ્વાગત રેઇન
ફોરેસ્ટ-II, કુડાસણ,
ગાંધીનગર

monalisa.chakra@gmail.com
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ગાંધીનગર ખાતે આવેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ

સેન્સસ ઓપરેશન્સ નિયામકની કચેરી

સેન્સસ ભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦

અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ર્ડા. ભાવેશ મહેતા
સંયુકત નિયામક

શ્રી આર. એલ. મીણા
મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)
શ્રી એસ. આર. દેસાઇ
મદદનીશ નિયામક

ટેલિ. નં.
કચેરી
૪૮૦૦૫

નિવાસસ્થાન/
નિવાસસ્થાનનું સરનામું
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ
૪૮૦૦૫
પ્લોટ નં. ૧૧૦૪/૨,
૪૮૦૧૧૫
સેક્ટર-૨/ડી, ગાંધીનગર
૯૪૨૬૦૩૦૬૦૩

bhaveshmehta.rgi@nic.in

૩૮૦૬૭

૯૪૨૬૭૫૭૬૫૫ એ-૧૫, ટેનામેન્ટ, હરિનગર,
વાવોલ, ગાંધીનગર

rlm031961@yahoo.com

૩૮૦૬૭

૯૯૭૯૭૨૮૨૬૦ ૨૦૨, ફૈજાન એપાર્ટમેન્ટ,
ફજલ હૉલ પાછળ, ફૈજ મોહમદ
salimdesai1960@gamail.com
સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ

રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિદ્યાલયી શિક્ષણ સંસ્થાન (NIOS)

એમ. એસ. બિિલ્ડંગ, ડી-બ્લૉક, સાતમો માળ, પથિકાશ્રમ પાસે, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

શ્રી વી. સંથનમ
ક્ષેત્રિય નિયામક

૪૩૩૨૧

શ્રી ડી. એસ. બિષ્ટ
અધીક્ષક

૨૦૪૧૦

શ્રી માનક ચંદ સોગરા
ઈડીપી સુપરવાઈઝર

૬૩૦૪૫૫૯૪૩૯

-

rdgandhinagar@nios.ac.in

-

rcgandhinagar@nios.ac.in

-

૯૪૨૯૪૮૨૩૪૫

૨૦૪૧૧

૭૨૦૨૦૫૬૪૯૮

edpreg18@nios.ac.in
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અમદાવાદ

જિલ્લો

અમરેલી
આણંદ

અરવલ્લી (મોડાસા)

બનાસકાંઠા (પાલનપુર)
ભરૂચ

ભાવનગર
બોટાદ

છોટા ઉદેપુર
દાહોદ

ડાંગ (આહવા)

દેવભૂમિ દ્વારકા (ખંભાળિયા)
ગાંધીનગર

ગીર સોમનાથ (વેરાવળ)
જામનગર
જુનાગઢ

કચ્છ (ભૂજ)

ખેડા (નડીઆદ)

મહિસાગર (લુણાવાડા)
મહેસાણા
મોરબી

નર્મદા (રાજપીપળા)
નવસારી

પંચમહાલ (ગોધરા)
પાટણ

પોરબંદર
રાજકોટ

સાબરકાંઠા (હિંમતનગર)
સુરત
સુરેન્દ્રનગર
તાપી (વ્યારા)
વડોદરા
વલસાડ

જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓ
અધિકારીનું નામ

કચેરી

િનવાસસ્થાન/
મોબાઈલ

શ્રી સંદિપ જે. સાગલે

૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૮૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૧

શ્રી આર. જી. ગોહીલ

૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૩

શ્રી ઓક આયુષ સંજીવ

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૦૭

શ્રી અમૃતેશ કાલિદાસ ઔરંગાબાદકર
શ્રી આનંદ બાબુલાલ પટેલ
ર્ડા. એમ. ડી. મોડીયા

શ્રી ગૌરાંગભાઇ મકવાણા
શ્રી વિશાલ ગુપ્તા

શ્રી સુજલ મયાત્રા

૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૦૧
૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૭૧
૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૦
૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૨૨
૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૦૧
૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૩

શ્રી વિજયકુમાર ખરાડી

૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૦૧

શ્રી એન. કે. ડામોર

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૦૧

ર્ડા. નરેન્દ્રકુમાર મીના

૦૨૮૩૩-૨૩૨૮૦૪

શ્રી કુલદીપ આર્ય

૦૭૯-૨૩૨૨૦૬૩૦

શ્રી અજય પ્રકાશ

૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૧

શ્રી રવિ શંકર

૦૨૮૮-૨૫૫૫૮૬૯

ર્ડા. પારધી સૌરભ

૦૨૮૫-૨૬૩૦૧૦૦

સુશ્રી પ્રવીણા ડિ.કે.

૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૨૦

શ્રી આઈ. કે. પટેલ

૦૨૬૮-૨૫૫૩૩૩૪

શ્રી આર. બી. બરાડ

૦૨૬૭૪-૨૫૦૬૬૪

શ્રી એચ. કે. પટેલ

૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૧૧

શ્રી જે. બી. પટેલ

૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧

શ્રી ડી. એ. શાહ

૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૧

સુશ્રી અર્દ્રા અગ્રવાલ

૦૨૬૩૭-૨૪૪૯૯૯

શ્રી અમીત અરોરા

૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૦૦

શ્રી સુરપ્રીતસિંગ ગુલાટી

૦૨૭૬૬-૨૩૩૩૦૧

શ્રી ડિ. એન. મોદી

૦૨૮૬-૨૨૨૧૮૦૦

સુશ્રી રેમ્યા મોહન

૦૨૮૧-૨૪૭૩૯૦૦

શ્રી સી. જે. પટેલ

૦૨૭૭૨-૨૪૧૦૦૧

ર્ડા. ધવલ કુમાર પટેલ
શ્રી કે. રાજેશ
શ્રી આર. જે. હલાણી
સુશ્રી શાલીની અગ્રવાલ
શ્રી આર. આર. રાવલ

૦૨૬૧-૨૬૫૨૫૨૫
૦૨૭૫૨-૨૮૨૨૦૦
૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૬૦
૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૦૦
૦૨૬૩૨-૨૫૩૬૧૩
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૯૯૭૮૪૦૬૨૦૨
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૪
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૬
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૧
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૭
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૭
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૮
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૩
૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૪
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૩
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૨
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૪
૯૯૭૮૪૦૫૯૩૨
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૭
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૮
૯૯૭૮૪૦૬૨૧૯
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૨
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૩૬૪
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૪
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૫
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અમદાવાદ

જિલ્લો

અમરેલી
આણંદ

અરવલ્લી (મોડાસા)

બનાસકાંઠા (પાલનપુર)
ભરૂચ

ભાવનગર
બોટાદ

છોટા ઉદેપુર
દાહોદ

ડાંગ (આહવા)

દેવભૂમિ દ્વારકા (ખંભાળિયા)
ગાંધીનગર

ગીર સોમનાથ
જામનગર
જુનાગઢ

કચ્છ (ભૂજ)

ખેડા (નડીઆદ)

મહિસાગર (લુણાવાડા)
મહેસાણા
મોરબી

નર્મદા (રાજપીપળા)
નવસારી

પંચમહાલ (ગોધરા)
પાટણ

પોરબંદર

જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓ
અધિકારીનું નામ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬

શ્રી આશિષ કુમાર

૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮

શ્રી તેજસ દીલીપભાઇ પરમાર
શ્રી અનીલભાઇ ટી. ધામેલીયા
શ્રી અજય દહિયા

શ્રી અરવિંદ વીજયન

શ્રી બરણવાલ વરૂણકુમાર જગદીશ
શ્રી લલિતનારાયણસિંઘ સાંડુ

શ્રી મીહીર પ્રવીણકુમાર પટેલ
શ્રી રચિત રાજ

શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા

૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૦
૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦
૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૩
૦૨૭૮-૨૪૨૬૮૧૦
૦૨૮૪૯-૨૫૫૨૨૨
૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૫૦
૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૬૬
૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭

કુ. શાલિની દુહાન

૦૭૯-૨૩૨૨૨૬૧૮

શ્રી ડી. બી. રહેવર

૦૨૮૭૬-૨૪૯૨૫૫

ર્ડા. વીપીન ગર્ગ
શ્રી પ્રવિણ ચૌધરી

૦૨૮૮-૨૫૫૩૯૦૧
૦૨૮૫-૨૬૩૫૩૧૫

શ્રી ભવ્ય વર્મા

૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૮૦

શ્રી ડી. એસ. ગઢવી

૦૨૬૮-૨૫૭૨૬૨

કુ. નેહા કુમારી

૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫

શ્રી એમ. વાય. દક્ષિણી

૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૦૧

શ્રી પી. જે. ભગદેવ

કુ. જિન્સી આર. વિલિયમ
કુ. પ્રશસ્તિ પારીક
શ્રી એ. જે. શાહ

૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯
૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦
૦૨૬૩૭-૨૪૪૨૯૯
૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૭

શ્રી ડી. કે. પારેખ

સુરેન્દ્રનગર

શ્રી શરીફ કે. હુડા

તાપી (વ્યારા)

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૧૩

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૫૪

શ્રી ડિ. જે. જાડેજા

સાબરકાંઠા (હિંમતનગર)
સુરત

િનવાસસ્થાન/
મોબાઈલ

શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ

શ્રી વી. કે. અડવાણી
શ્રી અનિલકુમાર રામજીભાઇ
રાણાવસીયા
ર્ડા. રાજેન્દ્રકુમાર એમ. પટેલ

રાજકોટ

કચેરી

શ્રી એચ. કે. કોયા
કુ. નેહા

૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
૦૨૮૬-૨૨૪૩૮૦૩

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧
૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨
૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૨
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩
૯૯૭૮૪૦૬૪૯૨
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪
૯૯૭૮૪૦૬૪૯૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૫
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૮
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૭
૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૯
૯૯૭૮૪૦૬૪૭૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૦
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૪

૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫

૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬

૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૫૨

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮

૦૨૬૧-૨૪૨૨૧૬૦
૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૧
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૯૯૭૮૪૦૬૨૨૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૭
૯૯૭૮૪૦૫૨૬૩
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વડોદરા

જિલ્લો

વલસાડ

અધિકારીનું નામ

શ્રી કિરણ બી. ઝવેરી
કુ. અર્પિત સાગર

કચેરી

૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭
૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૮૪

પોલીસ કમિશનરશ્રીઓ

૨૫૬૩૩૬૩૬
૨૪૩૨૫૮૨ (ફે.)

િનવાસસ્થાન/
મોબાઈલ

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૯
૯૯૭૮૪૦૬૨૫૦

૦૭૯-૨૯૭૦૧૧૪૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

અમદાવાદ (શહેર)

શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવ

વડોદરા (શહેર)

શ્રી આર. બી. બ્રહ્મભટ્ટ

૦૨૬૨-૨૪૩૧૪૧૪

રાજકોટ (શહેર)

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ

૦૨૮૧-૨૪૫૯૮૮૮

સુરત (શહેર)

શ્રી અજય તોમર

૦૨૬૧-૨૨૪૪૪૪૦

ગાંધીનગર

શ્રી મયુર ચાવડા

૦૭૯-૨૩૨૧૦૯૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૦

સાબરકાંઠા

શ્રી ચૈતન્ય મંડલિક

૦૨૭૭૨-૨૪૭૩૩૩

૦૨૭૭૨-૨૨૩૩૩૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૧
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૮

મહેસાણા

પોલીસ અધીક્ષકશ્રીઓ

ર્ડા. પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ

૦૨૭૬૨-૨૨૦૧૨૨

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૯
૨૪૫૦૮૮૮
૯૯૭૮૪૦૬૫૯૭
૯૯૭૮૪૦૫૮૫૮

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૬

અરવલ્લી

શ્રી સંજય ખરાત

અમદાવાદ ગ્રામ્ય

શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ

૦૨૭૭૪૨-૫૦૧૧૧
૦૨૭૭૪૨-૨૫૦૧૧૨
૨૫૦૧૧૯ (ફે.)
૦૭૯-૨૬૮૯૦૪૪૦ ૯૯૭૮૪૦૬૩૪૨

આણંદ

શ્રી અજીત રાજીયાન

૦૨૬૯૨૨૬૦૦૨૭

ખેડા-નડિયાદ

શ્રી દિવ્ય મિશ્રા

૨૫૫૦૨૫૦

છોટાઉદેપુર

શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા

૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૭૭
૨૩૩૧૦૩ (ફે.)
૦૨૬૪૨-૨૨૩૬૩૩

ભરૂચ

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

વડોદરા ગ્રામ્ય

ર્ડા. સુધીર દેસાઇ

નર્મદા

શ્રી હિમકર સિંઘ

દાહોદ

શ્રી હિતેષ જોયસર

૦૨૬૭૩-૨૨૨૩૦૦

પંચમહાલ-ગોધરા

ર્ડા. લીના પાટીલ

મહિસાગર

શ્રી આર. પી. બારોટ

૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૧૨
૨૪૨૨૦૦

૦૨૬૫-૨૪૨૩૭૭૭
૨૪૩૨૬૦૪ (ફે.)
૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭

૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૦૧
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૯૯૭૮૪૦૫૦૭૨

૨૬૨૩૩૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૪
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭
૦૨૬૯-૨૩૩૧૧૮
૨૨૩૩૩૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૬
૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪

૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬
૨૨૩૩૦૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૮
૨૪૨૬૨૯
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૭

૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ડાંગ-આહવા

જિલ્લો

અધિકારીનું નામ

કચેરી

િનવાસસ્થાન/
મોબાઈલ

શ્રી રવિરાજસિંહ જાડેજા

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૮

નવસારી

શ્રી ઋષિકેશ ઉપાધ્યાય

૦૨૬૩૭-૨૪૫૩૩૪

સુરત ગ્રામ્ય

શ્રીમતી ઉષા રાડા

તાપી

શ્રીમતી સુજાતા મજમુદાર

વલસાડ

શ્રી રાજદીપસિંહ ઝાલા

સુરેન્દ્રનગર

શ્રી મહેન્દ્ર બગડિયા

રાજકોટ ગ્રામ્ય

શ્રી બલરામ મીણા

મોરબી

શ્રી એસ. આર. ઓડેદરા

જામનગર

સુશ્રી શ્વેતા શ્રીમાળી

દેવભૂમિ-દ્વારકા

શ્રી સુનિલી જોષી

જૂનાગઢ

શ્રી વાસમશેટ્ટી રવિ તેજા

ગીર-સોમનાથ

શ્રી રાહુલ ત્રિપાઠી

૨૬૫૧૮૩૧
૨૬૬૫૬૬૬
૨૬૫૧૮૩૪ (ફે.)
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૨
૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૭૦૦ ૦૨૬૨૬-૨૨૨૭૨૨
૯૯૭૮૪૦૫૪૮૮
૮૭૫૮૧૭૭૯૯૯
૦૨૬૩૨-૨૫૪૩૨૨ ૨૫૩૦૯૩
૦૨૬૩૨-૨૪૮૦૫૩ ૯૯૭૮૪૦૫૦૮૫
૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૦૦ ૦૨૭૫૨-૨૮૫૦૫૧
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૩
૦૨૮૧-૨૪૩૩૪૪૪ ૨૮૧-૨૪૭૭૩૩૦
૨૪૭૬૦૫૨ (ફે.)
૯૯૭૮૪૦૫૦૮૦
૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૮ ૦૨૮૨૨-૨૯૪૪૬૬
૦૨૮૨૨-૨૪૩૪૮૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૫
૦૨૮૮-૨૫૫૪૨૦૩ ૨૫૫૫૮૬૮
૯૯૭૮૪૦૫૬૩૯
૦૨૮૩૩૨૩૩૨૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૬
૯૦૧૫૨૯૪૮૮૭
૦૨૮૫-૨૬૩૫૬૩૩ ૦૨૮૫-૨૬૫૫૬૪૪
૯૯૭૮૪૦૫૨૫૦
૦૨૮૭૬-૨૨૨૨૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૪

ભાવનગર

શ્રી જયપાલસિંહ રાઠૌડ

અમરેલી

પોરબંદર

ર્ડા. રવિ મોહન શૈની

૨૨૦૨૧૯
૯૯૭૮૪૦૫૦૨૧
૦૨૬૩૭-૨૪૪૩૩૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૫

૦૨૮૬-૨૨૧૧૨૨૨
૨૨૪૩૦૧૫ (ફે.)
૦૨૭૮-૨૫૨૦૦૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૯

શ્રી નિર્લિપ્ત રાય

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૩૩
૦૨૭૯૨-૨૨૨૭૧૧

બોટાદ

શ્રી હર્ષદ મહેતા

પૂર્વ કચ્છ-ગાંધીધામ

શ્રી મયુર પાટીલ

૦૨૮૪૯-૨૩૧૪૧૫
૨૩૧૪૦૫ (ફે.)

૦૨૭૯૨-૨૭૪૦૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૩
૯૯૦૯૬૬૬૬૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૯૮૮
૯૬૩૮૭૩૭૧૧૭

પશ્વિમ કચ્છ-ગાંધીધામ

શ્રી સૌરભ સિંઘ

૦૨૮૩૨-૨૫૦૪૪૪

પાટણ

શ્રી અક્ષયરાજ બી મકવાણા

૦૨૭૬૬-૨૩૦૧૦૪
૦૨૭૬૬-૨૨૩૫૫૫
૨૩૦૧૮૨ (ફે.)

૦૨૮૩૬૨૮૦૨૩૩
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૦૨૭૮-૨૫૬૩૩૩૩
૯૯૭૮૪૦૫૦૬૭

૨૨૨૧૧૦
૯૯૭૮૪૦૫૬૯૦
૦૨૮૩૨-૨૫૦૮૫૦
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૩
૯૯૭૮૪૦૬૩૯૫
૯૭૦૭૮૫૫૫૫૫

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સ્થળ

બનાસકાંઠા-પાલનપુર
અમદાવાદ (પ.રેલવે)

અધિકારીનું નામ

કચેરી

શ્રી તરૂણ કુમાર દુગ્ગલ

૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૧૫

શ્રીમતી પરિક્ષિતા રાઠોડ

વડોદરા (પ.રેલવે)

૨૭૫૨૩૩૦૪
૨૭૫૦૩૩૧૭ (ફે.)
૨૭૫૨૩૩૧૯
૦૨૬૫-૨૪૧૭૩૦૦
૨૪૧૭૨૦૦ (ફે.)

-

િનવાસસ્થાન/
મોબાઈલ

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪
૯૯૭૮૪૦૫૬૫૯
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૪

નિવાસી આયુક્તશ્રીની કચેરી

ગુજરાત સરકાર, નવી દિલ્હી ગુજરાત ભવન, ૧૧, કૌટિલ્ય માર્ગ, ચાણક્યપુરી ગુજરાત સરકાર,
નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧
અધિકારીશ્રીનું નામ અને હોદ્દો

ટેલિ. નં.
કચેરી

નિવાસસ્થાન/
મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

નિવાસસ્થાનનું સરનામું

શ્રીમતી આરતી કંવર, IAS
નિવાસી આયુક્ત

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૧ ૦૧૧-૨૧૬૧૦૭૯૧ ડી-૧/૧૭, સત્ય માર્ગ, ચાણક્યપુરી,
૪૬૨૭૮૭૦૪
૯૯૯૯૯૭૮૦૦૧ નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧
૯૯૭૮૪૦૭૮૮૮

શ્રી નિલેશ શુક્લ
સંયુક્ત માહિતી નિયામક

૦૧૧-૪૬૨૭3૨૧૧

rcgujarat@yahoo.co.in

૯૯૫3૭૧૦૦૨૫

neellio@gmail.com
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એ-૧૨, ગુજરાત ભવન સ્ટાફ ક્વાર્ટર,
૧૧, કૌટીલ્ય માર્ગ,
નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૨૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

આંધ્ર પ્રદેશ

અરૂણાચલ પ્રદેશ
આસામ
બિહાર
છત્તીસગઢ
દિલ્હી (NCT)
ગોવા

ગુજરાત
હરીયાણા
હિમાચલ પ્રદેશ
ઝારખંડ

કર્ણાટકા
કેરાલા
મધ્યપ્રદેશ

સ્થળ

રાજ્યોના પ્રોટોકોલ અધિકારીઓ
કચેરી

૦૨૪૦-૨૩૪૫૩૧૫૧

૦૩૬૦-૨૨૧૨૩૯૧ (ફે.)
૦૩૬૧-૨૨૬૨૮૨૩
૦૬૧૨-૨૨૧૭૭૧
૦૭૭૧-૨૨૨૧૧૩૪ (ફે.)
૦૧૧૨-૨૩૩૯૨૧૨૮
૦૧૧૨-૨૩૩૯૨૦૯૧
૦૮૩૨-૨૪૧૯૭૭૭
૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૮૧
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૩૮ (ફે.)
૦૧૭૨-૨૭૪૦૫૨૬
૦૧૭૨-૦૨૭૪૦૩૧૭
૦૧૭૭-૨૮૮૬૬૧

િનવાસસ્થાન/ મોબાઈલ
૦૪૦-૨૩૪૫૧૨૩૩
૦૪૦-૬૬૬૦૬૦૭૭
૦૩૬૦-૨૨૧૨૩૯૧
૦૩૬૧-૨૨૬૧૪૯૭
૦૬૧૨-૨૨૧૭૭૭૧
૦૭૭૧-૨૨૨૧૧૩૪
-

૦૮૩૨-૨૪૧૯૭૫૨
૦૧૭૭-૨૬૨૧૮૫૫

૦૬૫૧-૨૪૦૦૬૨૯

૦૬૫૧-૨૪૦૦૭૦૪/૨૪૦૦૨૪૮

૦૪૭૧-૨૩૨૪૪૩૩
૦૪૭૧-૦૨૫૧૮૪૫૬

૦૪૭૧-૨૩૨૫૬૮૨

૦૮૦-૨૨૨૫૨૮૪૯

૦૮૦-૨૨૨૫૪૨૩૧

૦૭૫૫-૨૪૪૧૩૫૩

૦૭૫૫-૨૨૫૫૫૬૫૧

મણીપુર

૦૩૮૫-૨૪૫૦૨૩૨

-

મિઝોરમ

૦૩૮૯-૨૩૪૦૧૩૨

મહારાષ્ટ્ર
મેઘાલય

નાગાલેન્ડ
ઓરીસ્સા
પંજાબ

રાજસ્થાન
સિક્કિમ
તમીલનાડુ
ત્રિપુરા
ઉત્તરપ્રદેશ
ઉત્તરાખંડ
પશ્ચિમ બંગાળ

૦૨૨-૨૨૦૨૩૧૩૨

૦૨૨-૨૨૮૨૨૬૨૬

૦૩૬૪-૨૫૦૧૩૭૩

૨૭૧૭ (EXT.)

૦૩૭૦-૨૨૭૦૦૬૮

૦૩૭૦-૨૨૭૧૩૨૨

૦૧૭૨-૨૭૪૦૨૪૬

૦૧૭૨-૨૭૪૦૨૪૬

૦૬૭૪૨૫૩૬૫૨૨

૦૧૪૧-૨૨૨૭૧૦૩
૦૧૪૧-૨૨૨૭૯૨૮ (ફે.)
૦૩૫૯૨-૨૦૩૪૫૦
૦૩૫૯૨-૨૦૩૭૯૫
૦૪૪-૨૫૬૭૦૧૦૧
૦૫૨૨-૨૨૩૮૧૮૪
૦૧૩૫-૨૭૧૯૯૨૪
૦૩૩-૨૨૧૪૫૨૦૦
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-

૦૬૭૪-૨૩૯૨૧૧૫
૦૩૫૯૨-૨૦૪૩૭૪
૦૩૫૯૨-૨૦૨૮૫૧
૦૪૪-૨૫૬૭૭૧૨૮
૦૫૨૨-૨૨૩૮૨૩૭
૦૧૩૫-૨૭૧૨૪૫૭
૦૩૩-૨૨૧૪૫૩૦૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ગુજરાતના સરકીટ હાઉસ તેમજ વિશ્રામગૃહના મેનેજરશ્રીઓના ટેલિફોન નંબર
સ્થળ

મેનેજરનું નામ

કચેરી

િનવાસસ્થાન/ મોબાઈલ

અમદાવાદ (એનેક્ષી)

શ્રી પી. એ. ધોલકિયા

૨૨૮૬૬૩૪૩-૪૬

અમદાવાદ વિશ્રામ ગૃહ

શ્રી એસ. એસ. ચાંદિવરકર

૨૫૬૨૦૩૯૭-૮૫૬

૯૯૦૯૯૬૦૫૬૫

અમરેલી સરકીટ હાઉસ

શ્રી વી. એમ. ચાવડા

૨૨૨૦૫૭

૯૪૨૬૧૫૧૯૬૨

અમદાવાદ સરકીટ હાઉસ
આણંદ સરકીટ હાઉસ

શ્રી રમેશ પટેલ

૨૨૮૬૫૦૩૩-૩૭

-

૨૪૦૫૫૧

ગાંધીનગર સરકીટ હાઉસ

શ્રી ડી. બી. ગોસ્વામી

૨૧૨૯૧-૫૯૮૬૬

ગાંધીનગર એમ.એલ.એ. હોસ્ટેલ

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ

૨૧૫૪૧-૫૩૬૯૩

ગાંધીનગર એસ.ટી.સી.

શ્રી સુનિલભાઈ ત્રિવેદી

૫૫૮૧૧૦

ગાંધીનગર વિશ્રામ ગૃહ
ગોધરા સરકીટ હાઉસ

શ્રી કે. એ. જોષી
-

૨૬૨૭૧૧૬-૨૬૨૧૩૬૭

નડીયાદ સરકીટ હાઉસ

શ્રી ગૌરાંગ દવે

૨૫૮૧૮૫૧-૫૨

નવસારી સરકીટ હાઉસ

શ્રી મનીષ ભાઈ

૨૫૯૨૩૨-૩૩

પાલનપુર સરકીટ હાઉસ

-

પોરબંદર સરકીટ હાઉસ

શ્રી જે. પી. પટેલ

ભરૂચ સરકીટ હાઉસ

શ્રી એ. વી. પાઠક

ભુજ સરકીટ હાઉસ ઉમેદ ભુવન
ભાવનગર સરકીટ હાઉસ
ભાવનગર વિશ્રામ ગૃહ
મુંબઇ જુહુ

મુંબઇ જી. બી ઓસીવરા

૨૫૫૦૨૩૭-૨૩૮

શ્રી એચ. બી. પરમાર

૨૨૨૩૫૮

૨૨૪૨૪૬૦-૬૧

૯૭૧૨૮૯૩૧૦૧

૨૩૨૯૦૦

૯૭૨૪૫૫૫૩૭૩

૨૫૧૩૨૧

શ્રી સી. કે. રાજ

૨૫૬૦૪૫૧-૫૨

-

૨૪૨૨૫૨૦

-

૩૨૦૭૫૧૦૯

-

૨૬૩૨૭૦૧૮

મહેસાણા સરકીટ હાઉસ

શ્રી એમ. એન. જોષી

માઉન્ટ આબુ ગુજરાત ભવન

શ્રી જે. એચ. સીદી(ઈ)

૨૩૮૪૮૨

માઉન્ટ આબુ સરકીટ હાઉસ

શ્રી જે. એચ. સીદી

૨૩૮૪૮૨

માંડવી સરકીટ હાઉસ(કચ્છ)

૨૫૧૧૭૪

-

૨૨૩૧૩૨
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-

૯૯૯૮૦૬૭૫૮૫
૮૭૮૦૩૫૩૩૬૧
૯૭૧૪૬૭૨૯૭૪
૭૦૧૬૫૦૬૪૦૦
૯૭૨૪૭૮૮૭૨૮

૨૫૨૫૩૯-૨૫૦૪૯૮

શ્રી ભરત ચોથાણી

-

૯૪૨૭૫૦૧૪૧૦

શ્રી પ્રફુલ જોષી

પાટણ સરકીટ હાઉસ

૯૬૨૪૯૬૯૧૦૧
૯૪૨૬૫૦૪૬૩૬

૫૪૧૮૬-૨૧૨૨૫

૨૪૩૧૮૭-૨૪૩૪૨૫

-

૯૮૯૮૯૨૯૦૮૯

૮૩૨૦૧૯૭૪૨૧
૯૫૭૪૧૨૨૬૬૫
૯૯૭૪૧૪૧૨૫૬

જુનાગઢ સરકીટ હાઉસ

જામનગર સરકીટ હાઉસ

૯૯૭૮૪૦૫૨૪૬

-

૯૯૨૫૫૬૧૯૦૨
૯૮૨૪૩૯૬૩૫૨
-

૯૪૨૮૮૦૨૯૮૧
૯૮૨૫૪૪૬૦૬૩
૮૮૭૫૦૭૪૪૨૬
૯૮૨૫૪૪૬૦૬૩
૮૮૭૫૦૭૪૪૨૬
-

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સ્થળ

મોરબી સરકીટ હાઉસ

રાજકોટ સરકીટ હાઉસ
રાજકોટ સિટી જી.એચ.
રાજકોટ પથિકાશ્રમ

મેનેજરનું નામ
-

કચેરી

િનવાસસ્થાન/ મોબાઈલ

૨૪૪૬૬૧૧-૧૩

૯૪૨૮૦૧૫૧૦૧

૨૪૫૫૫૬૬

-

૨૪૦૫૦૦

શ્રી એસ. વી. વસાવડા
-

૨૨૨૬૫૪૧-૪૨

-

-

વડોદરા સરકીટ હાઉસ

શ્રી એચ. બી. પારેખ

૨૩૩૬૪૧૬-૨૦

૯૭૨૫૦૩૫૨૦૨

વેરાવલ સરકીટ હાઉસ

શ્રી એ. આર. સરવૈયા

૨૨૦૦૭૨

૯૪૨૭૫૦૨૨૦૯

સાપુતારા વિશ્રામગૃહ

વલસાડ સરકીટ હાઉસ
સુરત સરકીટ હાઉસ

સુરેન્દ્રનગર વિશ્રામ ગૃહ

સુરેન્દ્રનગર સરકીટ હાઉસ

હિંમતનગર સરકીટ હાઉસ

શ્રી આર. એમ. પાટીલ

૨૩૭૨૪૪

શ્રીમતી જે. એ. અમદાવાદી

૨૪૨૮૯૭

શ્રી વી. વી. વરમોરા

૨૬૬૯૨૧૮-૯૧૭૮

શ્રી એચ. બી. કગથરા

૨૮૨૩૩૪

-

૨૮૪૫૦૦

શ્રી ડી. આર. દવે

૨૬૬૧૪૯

૯૭૧૨૯૭૫૧૭૪
૭૮૭૪૬૫૫૧૦૦
૯૭૨૭૬૪૫૮૫૭
-

૯૯૨૫૪૧૬૨૪૮
૮૧૪૧૯૫૮૧૪૧

ગુજરાતના સરકીટ હાઉસ તેમજ વિશ્રામગૃહના ટેલિફોન નંબરો

શહેર

અમદાવાદ
અમદાવાદ એનેક્ષી
ધોળકા
ધંધુકા

એસ.ટી.ડી. કોડ

સરકીટ હાઉસ

વિશ્રામ ગૃહ

૦૭૯
૦૭૯
૦ર૭૧૪
૦ર૭૧૩

૨૨૮૬૫૦૩૩-૩૭
૨૨૮૬૬૩૪૩-૪૬
-

ગાંધીનગર

૦૭૯

૨૩૨૫૯૮૬૬ /૬૨

હિંમતનગર

૦ર૭૭ર

-

૨૫૬૨૦૯૩૭-૮૫૬
૨૨૧૭૨૬
૨૨૨૨૨૩
૨૩૨૫૪૧૮૬/૮૯ (વિશ્રામગૃહ)
૨૩૨૨૨૬૬૩ (એસ.ટી.સી.)
૨૩૨૫૬૪૯(પથિકાશ્રમ)
૨૪૧૬૫૦

બાયડ

૦ર૭૭૯

-

૨૨૨૬૫૩

ઈડર

મોડાસા
મેઘરજ

ભિલોડા

શામળાજી
ખેડબ્રહ્મા

ભાવનગર
મહુવા

ગોધરા

મોરવા (હ)

૦ર૭૭૮

-

૦ર૭૭૪

-

૦ર૭૭૩

-

૦ર૭૭૧

-

૦૨૭૭૧
૦૨૭૭૫

-

૨૨૦૧૨૧
૨૪૬૨૬૫
૨૪૪૨૨૯
૨૩૪૫૪૧
૨૪૦૧૩૦
૨૨૦૩૧૭

૦ર૭૮

૨૫૬૦૪૫૧ થી ૫૩

૨૪૨૨૫૨૦/૨૧

૦ર૬૭ર

૨૪૦૪૨૭/૨૪૩૪૨૫

-

૦ર૮૪૪
૦૨૬૭૨

-
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૨૨૪૬૩૧
૨૮૪૮૫૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેર

કાલોલ
હાલોલ
જાંબુઘોડા
લુણાવાડા
બાલાસિનોર
દાહોદ
લીમખેડા
દેવગઢ બારીયા
અમરેલી
ખેડા
ડાકોર
માતર
નડીયાદ
ઠાસરા
કપડવંજ
મહેમદાવાદ
જુનાગઢ
ઉના

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦ર૬૭૬
૦ર૬૭૨
૦ર૬૭૬
૦ર૬૭૪
૦૨૬૯૦
૦૨૬૭૩
૦૨૬૭૭
૦૨૬૭૭
૦ર૭૯ર
૦ર૬૯૪
૦૨૬૯૯
૦ર૬૯૪
૦ર૬૮
૦ર૬૯૧
૦ર૬૯૧
૦૨૬૯૪
૦ર૮પ
૦ર૮૭પ

વેરાવળ

૦ર૮૭૬

માંગરોળ
વડોદરા
છોટાઉદેપુર
નસવાડી
ક્વાંટ
બોડેલી
જામનગર
પોરબંદર
રાજપીપળા
ડેડીયાપાડા
સાગબારા
નવસારી
વાંસદા
ગણદેવી
ચીખલી
બીલીમોરા
પાટણ
સિધ્ધપુર
ચાણસ્મા

૦ર૮૭૮
૦ર૬પ
૦ર૬૬૯
૦ર૬૬૧
૦ર૬૬૯
૦૨૨૬૫
૦ર૮૮
૦ર૮૮૬
૦૨૬૪૦
૦ર૬૪૯
૦ર૬૪૯
૦ર૬૩૭
૦ર૬૩૦
૦ર૬૩૪
૦ર૬૩૪
૦૨૬૩૪
૦૨૭૬૬
૦ર૭૬૭
૦ર૭૩૪

સરકીટ હાઉસ

૨૨૩૩૬૨/૨૨૨૦૫૭
૨૫૮૧૮૫૧-૫૨
૨૬૨૭૧૧૬/૨૬૨૧૩૬૭
૨૨૦૦૭૨
૨૨૧૬૨૪
૨૨૧૨૨૬
૨૩૩૫૩૯૨/૨૩૫૨૮૩૬
૨૫૫૦૨૩૮
૨૨૪૨૪૬૦-૬૧
૨૫૯૨૩૨-૩૩
૨૨૨૩૫૮
-
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વિશ્રામ ગૃહ
૨૩૭૧૧૧
૨૨૬૧૫૪
૨૪૧૨૫૬
૨૫૨૫૯૭
૨૬૬૧૫૩
૨૨૦૨૨૭
૨૨૯૬૬૧
૨૨૦૧૮૩
૨૨૨૦૫૩
૨૪૪૩૧૭
૨૮૫૭૧૯
૨૨૨૩૨૬
૨૫૨૯૩૦
૨૪૪૩૬૬
૨૬૭૧૧૬
૨૨૧૫૩૧
૨૨૨૧૪૬
૨૩૨૦૬૨
૨૭૨૧૪૦
૨૫૪૩૬૨
૨૨૦૭૨૩
૨૨૦૨૫૫
૨૩૪૬૧૦
૨૫૫૧૭૯
૨૨૩૨૪૧
૨૬૨૩૦૫
૨૩૩૧૦૦
૨૮૫૬૫૫
૨૩૦૪૪૩
૨૨૦૦૬૫
૨૨૩૯૫૧

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેર

રાધનપુર
આણંદ
ખંભાત
પેટલાદ
વલસાડ
ધરમપુર
પારડી
તિથલ
મહેસાણા
વડનગર
ખેરાલુ
કડી
ઉંઝા

રાજકોટ

મોરબી
ગોંડલ
ઉપલેટા
જેતપુર
ભરૂચ
જંબુસર
સુરેન્દ્રનગર
પાટડી

ધ્રાંગધ્રા
લીંબડી
સુરત
ઓલપાડ
માંડવી
વાલોડ
માંગરોળ
ઉચ્છલ
વ્યારા
બારડોલી
નિઝર
ડાંગ-આહવા
સાપુતારા
કચ્છ-ભુજ
ભચાઉ

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦ર૭૪૭
૦ર૬૯ર
૦ર૬૯૮
૦૨૬૯૭
૦ર૬૩ર
૦ર૬૩૩
૦ર૬૩ર
૦ર૬૩ર
૦ર૭૬ર
૦૨૭૬૧
૦ર૭૬૧
૦ર૭૬૯
૦૨૭૬૭

સરકીટ હાઉસ

વિશ્રામ ગૃહ

-

૨૬૩૨૩૯
૨૫૩૩૮૮

૨૪૧૫૫૧/૨૫૯૩૪૦
૨૫૧૧૭૪
-

૨૭૭૩૫૫
૨૨૦૨૪૧
૨૫૨૮૭૦
૨૪૨૧૦૬
૨૩૭૩૭૦૯
૨૪૪૧૨૭
૨૫૧૧૬૫
૨૨૨૯૬૨
૨૩૧૧૨૩

૦૨૮૨૨
૦૨૮૨૫
૦૨૮૨૬
૦૨૮૨૩
૦ર૬૪ર
૦૨૬૪૪
૦ર૭પર

૨૪૪૬૬૧૧/૧૨
૨૪૫૫૫૬૬(પથિકાશ્રમ)
૨૪૦૫૦૦
૨૩૨૯૦૦/૦૧
૨૮૩૩૩૫

૨૨૦૮૪૮
૨૨૦૩૦૫
૨૨૫૫૮૬
૨૪૬૧૦૧(ભોલાવ વિશ્રામગૃહ)
૨૨૦૩૫૫
-

૦ર૭પ૪
૦૨૭૫૩
૦ર૬૧
૦ર૬૧
૦ર૬ર૩
૦ર૬રપ
૦ર૬ર૯
૦ર૬૨૮
૦ર૬ર૬
૦ર૬રર
૦૨૬૨૮
૦૨૬૩૧
૦૨૬૩૧
૦૨૮૩૨
૦૨૮૩૭

૨૬૬૯૧૭૮/૨૬૬૯૫૦૪
-

૨૮૨૭૪૪
૨૨૧૦૫૯
૨૨૨૦૮૫
૨૨૦૨૫૫/૨૨૦૫૯૨
૨૩૧૧૦૩
૨૨૦૦૬૮
૨૨૦૧૬૩
૨૪૪૨૩૪
૨૨૦૩૭૮
૨૩૭૨૪૪
૨૨૪૦૩૩

૦ર૮૧

૦ર૭પ૭

-
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૨૨૨૬૫૪૧

૨૨૭૧૫૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેર

માંડવી
અંજાર
રાપર
ગાંધીધામ
દયાપર
ખાવડા
લખપત
પાલનપુર
દાંતા
વડગામ
અંબાજી
ડીસા
થરાદ
ભાભર
ધાનેરા
સુઈગામ

એરલાઇન્સ

ઈન્ડિયન એરલાઇન્સ
જેટ એરવેઝ
કતાર એરવેઝ

(૧)

(૨)

શહેર

અમદાવાદ
ધોળકા
વિરમગામ
ધંધુકા
સાણંદ
દેત્રોજ
માંડલ
ધોલેરા
દસ્ક્રોઈ
ગાંધીનગર
માણસા
કલોલ
દહેગામ

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦૨૮૩૪
૦ર૮૩૬
૦ર૮૩૦
૦૨૮૩૬
૦૨૮૩૯
૦૨૮૩૨
૦૨૮૩૫
૦૨૭૪૨
૦૨૭૪૯
૦૨૭૩૯
૦૨૭૪૯
૦૨૭૪૪
૦૨૭૩૭
૦૨૭૩૫
૦૨૭૪૮
૦૨૭૪૦

સરકીટ હાઉસ
૨૫૨૫૩૯
-

એર લાઇન્સના નંબર

નંબર

એરલાઇન્સ

૨૨૮૬૯૨૩૩
૨૨૮૬૯૨૪૪
૨૨૮૬૮૩૦૭
૨૨૬૬૬૨૪૦
૪૦૨૧૬૬૦૦
૬૫૪૪૩૮૬૯

ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ
સ્પાઇસ જેટ
એમીરાટસ એરેલાઇન્સ

ગુજરાતના એસ.ટી.ડી. કોડ

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦૭૯
૦ર૭૧૪
૦ર૭૧પ
૦ર૭૧૩
૦ર૭૧૭
૦૨૭૧૫
૦૨૭૧૫
૦૨૭૧૩
૦૭૯
૦૭૯
૦ર૭૬૩
૦ર૭૬૪
૦ર૭૧૬

(૩)

(૪)
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શહેર

સાબરકાંઠા
ખેડબ્રહ્મા
વડાલી
વિજયનગર
ઇડર
હિંમતનગર
પ્રાંતિજ
તલોદ
પોશીના
ભાવનગર
ગારિયાધાર
ઘોઘા
મહુવા
પાલીતાણા

વિશ્રામ ગૃહ
૨૨૩૧૩૨
૨૪૦૯૯૬
૨૨૧૯૭૯
૨૨૧૧૯૯
૨૨૩૩૬૦
૨૮૮૨૩૨
૨૨૨૧૪૮
૨૫૩૭૫૪
૨૭૮૧૨૦
૨૬૧૦૭૦
૨૬૨૧૫૭
૨૩૦૭૦૦
૨૨૩૬૭૭
૨૨૨૦૪૭
૨૨૧૭૧૮
૨૨૩૬૦૮

નંબર

૨૨૮૫૮૧૦૬
૨૨૮૫૫૮૧૦૭
૨૨૮૫૮૦૩૯
૬૬૦૭૪૪૪૪
૨૨૮૫૮૦૨૧

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦ર૭૭પ
૦૨૭૭૧
૦ર૭૭પ
૦ર૭૭૮
૦ર૭૭ર
૦ર૭૭૦
૦૨૭૭૦
૦૨૭૭૫
૦ર૭૮
૦ર૮૪૩
૦૨૭૮
૦ર૮૪૪
૦ર૮૪૮

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેર

(૫)

(૬)

(૭)

(૮)

શિહોર
તળાજા
વલ્લભીપુર
ઉમરાળા
જેસર
પંચમહાલ
ગોધરા
ઘોઘંબા
હાલોલ
જાંબુઘોડા
કાલોલ
મોરવા (હ)
શહેરા
અમરેલી
કુકાવાવ-વડીયા
ધારી
બગસરા
ખાંભા
રાજુલા
સાવરકુંડલા
લાઠી
લિલિયા
જાફરાબાદ
બાબરા
ચલાલા
દામનગર
ખેડા
નડીયાદ
કપડવંજ
કઠલાલ
ખેડા
મહુધા
માતર
મહેમદાવાદ
ઠાસરા
ગલતેશ્વર
વસો
જુનાગઢ
ભેંસાણ
કેશોદ
માળીયા-હાટીના
માણાવદર
માંગરોળ
મેંદરડા
વંથલી

વિસાવદર

એસ.ટી.ડી. કોડ

(૯)

૦ર૮૪૬
૦૨૮૪૨
૦ર૮૪૧
૦૨૮૪૩
૦૨૮૪૫

૦ર૬૭ર
૦૨૬૭૮
૦ર૬૭૬
૦ર૬૭૬
૦ર૬૭૬
૦૨૬૭૨
૦ર૬૭૦
૦ર૭૯ર
૦ર૭૯૬
૦ર૭૯૭
૦ર૭૯૬
૦ર૭૯૭
૦ર૭૯૪
૦૨૮૪૫
૦૨૭૯૩
૦૨૭૯૩
૦૨૭૯૪
૦૨૭૯૧
૦૨૭૯૭
૦૨૭૯૩

૦૨૬૮
૦૨૬૯૧
૦૨૬૯૧
૦૨૬૯૪
૦૨૬૮
૦૨૬૯૪
૦૨૬૯૪
૦૨૬૯૯
૦૨૬૯૯
૦૨૬૮
૦ર૮પ
૦૨૮૭૩
૦૨૮૭૧
૦૨૮૭૦
૦૨૮૭૪
૦૨૮૭૮
૦૨૮૭૨
૦૨૮૭૨
૦૨૮૭૩

(૧૦)

(૧૧)
(૧૨)

(૧૩)

(૧૪)

(૧૫)
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શહેર

વડોદરા
ડભોઈ
કરજણ
પાદરા
સાવલી
શિનોર
વાઘોડીયા
ડેસર
જામનગર
ધ્રોળ
જામજોધપુર
કાલાવાળ
લાલપુર
જોડીયા
પોરબંદર
કુતિયાણા
રાણાવાવ
નર્મદા
ડેડીયાપાડા
નાંદોદ
સાગબારા
તિલકવાડા
રાજપીપળા
પ્રતાપનગર
લાછરસ
કેવડીયા કોલોની
દેવલીયા
દાહોદ
દેવગઢબારીયા
લીમખેડા
ગરબાળા
ધાનપુર
ફતેપુરા
ઝાલોદ
સંજેલી
નવસારી
જલાલપોર
વાંસદા
ચીખલી
ગણદેવી
ખેરગામ
આણંદ
બોરસદ
ખંભાત
પેટલાદ
આંકલાવ
તારાપુર

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦ર૬પ
૦૨૬૬૩
૦૨૬૬૬
૦૨૬૬૨
૦૨૬૬૭
૦૨૬૬૬
૦૨૬૬૮
૦૨૬૬૭
૦ર૮૮
૦૨૭૯૭
૦૨૮૯૮
૦૨૮૮
૦૨૮૯૫
૦૨૮૯૩
૦૨૮૬
૦૨૮૦૪
૦૨૮૦૧
૦૨૬૪૯
૦૨૬૪૦
૦૨૬૪૯
૦૨૬૬૧
૦૨૬૪૦
૦૨૬૪૦
૦૨૬૪૦
૦૨૬૪૦
૦૨૬૬૧
૦૨૬૭૩
૦૨૬૭૮
૦૨૬૭૮
૦૨૬૭૩
૦૨૬૭૭
૦૨૬૭૫
૦૨૬૭૯
૦૨૬૭૯
૦૨૬૩૭
૦૨૬૩૭
૦૨૬૩૦
૦૨૬૩૪
૦૨૬૩૪
૦૨૬૩૪
૦૨૬૯૨
૦૨૬૯૬
૦૨૬૯૮
૦૨૬૯૭
૦૨૬૯૬

૦૨૬૯૮

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

શહેર

(૧૬)

(૧૭)

(૧૮)

(૧૯)

સોજીત્રા
ઉમરેઠ
રાજકોટ
ધોરાજી
ગોંડલ
જામકંડોરણા
જસદણ
જેતપુર
કોટળા સાંગાણી
લોધિકા
ઉપલેટા
પડધરી
વીંછીયા
ભાયાવદર
આટકોટ
સુરેન્દ્રનગર
વઢવાણ
ચોટીલા
ચુડા
દસાડા (પાટડી)
ધ્રાંગધ્રા
લખતર
લીંબડી
મુળી
સાયલા
થાનગઢ
સુરત
માંગરોળ
ઉમરપાડા
ચોર્યાસી
બારડોલી
કામરેજ
મહુવા
માંડવી
ઓલપાડ
પલસાણા
અડાજણ
કરારગામ
મજુરા
ઉધના
પાટણ
સિદ્ધપુર
ચાણસ્મા
રાધનપુર
સાંતલપુર
હારીજ
સમી

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦૨૬૯૭
૦૨૬૯૨
૦૨૮૧
૦૨૮૨૪
૦૨૮૨૫
૦૨૮૨૪
૦૨૮૨૧
૦૨૮૨૩
૦૨૮૨૭
૦૨૮૨૭
૦૨૮૨૬
૦૨૮૨૦
૦૨૮૨૧
૦૨૮૨૬
૦૨૮૨૧૮
૦ર૭પર
૦૨૭૫૨
૦૨૭૫૩
૦૨૭૫૩
૦૨૭૫૭
૦૨૭૫૪
૦૨૭૫૯
૦૨૭૫૩
૦૨૭૫૬
૦૨૭૫૫
૦૨૭૫૧
૦ર૬૧
૦૨૬૨૯
૦૨૬૨૯
૦૨૬૧
૦૨૬૨૨
૦૨૬૨૧
૦૨૬૨૫
૦૨૬૨૩
૦૨૬૨૧
૦૨૬૨૨
૦૨૬૧
૦૨૬૧
૦૨૬૧
૦૨૬૧
૦ર૭૬૬
૦૨૭૬૭
૦૨૭૩૪
૦૨૭૪૬
૦૨૭૩૪
૦૨૭૩૩
૦૨૭૩૩

શહેર

(૨૦)

(૨૧)

(૨૨)

(૨૩)
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શંખેશ્વર
સરસ્વતી
વલસાડ
ધરમપુર
કપરાડા
પારડી
ઉમરગામ
વાપી
મહેસાણા
ખેરાલુ
વિજાપુર
વિસનગર
બેચરાજી
વડનગર
સતલાસણા
ઊંઝા
કડી
જોટાણા
ગોઝારીયા
ભરૂચ
હાંસોટ
જંબુસર
અંકલેશ્વર
વાગરા
વાલીયા
આમોદ
ઝઘડીયા
નેત્રંગ
બનાસકાંઠા
ડીસા
દિયોદર
ધાનેરા
પાલનપુર
ભાભર
દાંતા
કાંકરેજ
દાંતીવાડા
અમીરગઢ
થરાદ
વડગામ
લાખણી
સૂઈગામ

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦૨૭૩૩૮૩
૦૨૭૬૬
૦૨૬૩૨
૦૨૬૩૩
૦૨૬૩૩
૦૨૬૦
૦૨૬૦
૦૨૬૦
૦ર૭૬ર
૦૨૭૬૧
૦૨૭૬૩
૦૨૭૬૫
૦૨૭૩૪
૦૨૭૩૨
૦૨૭૬૧
૦૨૭૬૭
૦૨૭૬૪
૦૨૭૬૨
૦૨૭૬૩
૦ર૬૪ર
૦૨૬૪૭
૦૨૬૪૪
૦૨૬૪૬
૦૨૬૪૧
૦૨૬૪૩
૦૨૬૪૧
૦૨૬૪૫
૦૨૬૪૩
૦૨૭૪૪
૦૨૭૩૫
૦૨૭૪૮
૦૨૭૪૨
૦૨૭૩૫
૦૨૭૪૯
૦૨૭૪૭
૦૨૭૪૮
૦૨૭૪૨
૦૨૭૩૮
૦૨૭૩૯
૦૨૭૪૪
૦૨૭૪૦

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

(૨૪)

(૨૫)

(૨૬)

(૨૭)

(૨૮)

શહેર

કચ્છ
અંજાર
ગાંધીધામ
અબડાસા
ભચાઉ
નખત્રાણા
ભુજ
લખતર
માંડવી
મુન્દ્રા
રાપર
નલીયા
દયાપર
ડાંગ
આહવા
વધઈ
સુબીર
પિંપરી
સાપુતારા
અરવલ્લી
ભિલોડા
મોડાસા
મેઘરજ
માલપુર
ધનસુરા
બાયડ
મહિસાગર
લુણાવાડા
કડાણા
ખાનપુર
સંતરામપુર
બાલાસિનોર
વિરપુર

મોરબી
માળીયા મીયાણા

એસ.ટી.ડી. કોડ

શહેર

૦૨૮૩૬
૦૨૮૩૬
૦૨૮૩૧
૦૨૮૩૭
૦૨૮૩૫
૦૨૮૩૨
૦૨૭૫૯
૦૨૮૩૪
૦૨૮૩૮
૦૨૮૩૦
૦૨૮૩૧
૦૨૮૩૯

(૨૯)

(૩૦)

૦૨૬૩૧
૦૨૬૩૧
૦૨૬૩૧
૦૨૬૩૧
૦૨૬૩૧

(૩૧)

(૩૨)

૦૨૭૭૧
૦૨૭૭૪
૦૨૭૭૩
૦૨૭૭૩
૦૨૭૭૪
૦૨૭૭૯

(૩૩)

૦૨૬૭૪
૦૨૬૭૫
૦૨૬૭૪
૦૨૬૭૫
૦૨૬૯૦
૦૨૬૬૭

૦૨૮૨૨
૦૨૮૨૯

વાંકાનેર
ટંકારા
હળવદ
છોટાઉદેપુર
જેતપુર-પાવી
કવાંટ
નસવાડી
સંખેડા
બોડેલી
તાપી
નિઝર
સોનગઢ
વાલોડ
વ્યારા
ઉચ્છલ
ડોલવણ
બોટાદ
ગઢડા
બરવાળા
રાણપુર
દેવભૂમી દ્વારકા
ખંભાળીયા
ઓખા મંડળ
(દ્વારકા)
ભાણવડ
કલ્યાણપુર
ગીર-સોમનાથ
વેરાવળ
કોડીનાર
સુત્રપાડા
તલાલા
ઉના
ગીરગઢડા
ઉના
તલાલા

એસ.ટી.ડી. કોડ
૦૨૮૨૮
૦૨૮૨૨
૦૨૮૫૮
૦૨૬૬૯
૦૨૬૬૪
૦૨૬૬૯
૦૨૬૬૧
૦૨૬૬૫
૦૨૬૬૫
૦૨૬૨૮
૦૨૬૨૪
૦૨૬૨૫
૦૨૬૨૬
૦૨૬૨૪
૦૨૬૨૬
૦૨૮૪૯
૦૨૮૪૭
૦૨૭૧૧
૦૨૭૧૧
૦૨૮૩૩
૦૨૮૯૨

૦૨૮૯૬
૦૨૮૯૧

૦૨૮૭૬
૦૨૭૯૫
૦૨૮૭૬
૦૨૮૭૭
૦૨૮૭૫
૦૨૮૭૫
૦ર૮૭પ
૦ર૮૭૭

રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની રાજધાનીના એસ.ટી.ડી. કોડ નંબર
રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિતપ્રદેશ

પાટનગર

આંધ્રપ્રદેશ

અમરાવતી

ઉત્તર પ્રદેશ

લખનૌ

ઓરીસ્સા

ભુવનેશ્વર

કર્ણાટક

બેંગાલુરૂ

ગુજરાત

ગાંધીનગર

354

કોડ નંબર
૦૮૬૩
૦૬૭૪
૦૫૨૨
૦૮૦
૦૭૯

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

રાજ્ય / કેન્દ્ર શાસિતપ્રદેશ

પાટનગર

ગોવા
તામિલનાડુ
પશ્ચિમ બંગાળ
પંજાબ/હરિયાણા
બિહાર
મધ્યપ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર
રાજસ્થાન

લદ્ાખ
અરૂણાચલ પ્રદેશ
કેરાલા

પણજી
ચેન્નાઇ
કોલકાતા
ચંડીગઢ
પટણા
ભોપાલ
મુંબઇ
જયપુર
જમ્મુ
શ્રીનગર
લેહ
ઇટાનગર
તિરૂવનંતપુરમ

મેઘાલય

શિલોંગ

જમ્મુ-કાશ્મીર

મણીપુર

ઇમ્ફાલ

મિઝોરમ
નાગાલેન્ડ
સિક્કિમ
ત્રિપુરા
હિમાચલ પ્રદેશ
દિલ્હી
ઉત્તરાંચલ
છત્તીસગઢ
ઝારખંડ
આસામ
તેલંગણા
આંદામાન-નિકોબાર
દાદરા-નગર હવેલી
દમણ-દીવ

ઐઝવાલ
કોહીમા
ગંગટોક
અગરતલા
સિમલા
નવી દિલ્હી
દહેરાદુન
રાયપુર
રાંચી
દિસપુર
હૈદરાબાદ
પોર્ટબ્લેયર
સિલ્વાસા
દમણ
દીવ
કાવારત્તી
પોંડીચેરી

લક્ષદ્વીપ
પોંડીચેરી

355

કોડ નંબર
૦૮૩૫
૦૪૪
૦૩૩
૦૧૭૨
૦૬૧૨
૦૭૫૫
૦૨૨
૦૧૪૧
૦૧૯૧
૦૧૯૪
૦૧૯૮૨
૦૩૬૦
૦૪૭૧
૦૩૮૫
૦૩૬૪

૦૩૮૯
૦૩૭૦
૦૩૫૯૨
૦૩૮૧
૦૧૭૭
૦૧૧
૦૧૩૫
૦૭૭૧
૦૬૫૧
૦૩૬૧
૦૪૦
૦૩૧૯૨
૦૨૬૩૮
૦૨૬૩૬
૦૨૮૭૫
૦૪૮૯૬
૦૪૧૩

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટેલીફોન નંબર્સ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.
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મુખ્ય સચિવ

વિભાગના સચિવશ્રીઓના કાર્યાલયના ટેલિફોન નંબર

અધિક મુખ્ય સચિવ (ક.ગ.)

૫૦૩૦૩, ૫૦૩૦૪, ૫૦૩૦૫ (ફે.)
૫૦૩૧૧,૫૦૩૧૩,૫૦૩૧૫ (ફે.)

સચિવ (આયોજન)

૫૦૪૦૪, ૫૦૪૦૫ (ફે.)

સચિવ (વસુતા અને એન.આર.આઇ.)

૫૦૩૩૩, ૫૭૪૩૦

સચિવ (ચૂંટણી)

૫૦૩૧૬, ૫૦૩૧૮

સચિવ (અ અને ના.પુ.)

૫૧૧૬૩

સચિવ (આદિ. વિકાસ)

૫૨૦૮૦, ૫૨૦૮૬

અગ્ર સચિવ (આરોગ્ય)

૫૧૪૦૧, ૫૧૪૦૩

અધિક મુખ્ય સચિવ (ઉ.ખા.વિ.)

૫૦૭૦૧, , ૫૦૭૦૩

સચિવ (પ્રવાસન)

૫૦૭૦૮

સચિવ (કુટિર ઉધોગ)

૫૭૩૮૮ ૫૭૩૮૯

અધિક મુખ્ય સચિવ (ઉર્જા અને પેટ્રો.)

૫૦૭૭૧, ૫૦૭૭૨

અગ્ર સચિવ (કલાઇમેટ ચેન્જ)

૫૭૩૭૮, ૫૭૩૬૯

સચિવશ્રી અને આર.એલ.એ. (કાયદા)

પ૦૯૦૧,૫૦૯૦ર, ૫૦૯૦૩, ૫૦૯૦૫

સચિવ (કૃષિ)

૫૦૮૦૧,૫૦૮૦૨,૫૦૮૦૩,૫૦૮૦૪ ૫૨૩૬૫ (ફે.)

સચિવ (પ.પા., મત્સ્યોદ્યોગ, ગૌસંવર્ધન અને સહકાર)

૫૦૩૨૮,૫૦૩૨૬,૫૨૪૮૦ (ફે.)

અધિક મુખ્ય સચિવ (ગૃહ)

૫૦૫૦૫, ૫૦૫૦૩, ૫૦૫૦૪

સચિવ (ગૃહ)

૫૦૫૧૧, ૫૦૫૧૩

અગ્ર સચિવ (નર્મદા)

૫૪૫૮૭, ૫૧૬૪૬

સચિવ (જળસંપત્તિ)

૫૧૭૦૪, ૫૪૨૧૬

સચિવ (પાણી પુરવઠા)

૫૨૧૩૫, ૫૦૮૧૨

સચિવ (કલ્પસર)

૫૨૨૩૩, ૫૨૨૩૫

અધિક મુખ્ય સચિવ (પુનર્વસવાટ)

૫૧૬૫૧, ૫૧૬૫૨

અધિક મુખ્ય સચિવ (નાણા)

૫૦૬૧૧, ૫૦૬૦૫ (ફે.)
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સચિવ (આ.બા.)

૫૦૬૦૧, ૫૦૬૧૫ (ફે.)

સચિવ (ખર્ચ)

૫૦૬૦૬, ૫૦૬૦૮ (ફે.)

અધિક મુખ્ય સચિવ (પં.ગ્રા.ગૃ. નિ. અને ગ્રા.વિ.વિ.)

૫૧૧૦૧, ૫૧૧૦૩

સંયુક્ત સચિવ (બજેટ)

૫૦૬૪૦

અધિક મુખ્ય સચિવ (બં. અ.વા.વ્ય.ર વિ.)

૫૦૫૦૬, ૫૦૫૦૮, ૫૦૫૦૯

અધિક મુખ્ય સચિવ (મહેસૂલ)

૫૧૫૦૧, ૫૧૫૦૩, ૫૧૫૦૮ (ફે.)

રાહત કમિશનર અને સચિવ

૫૧૫૦૯, ૫૧૫૬૮

સચિવ (જ.સુ.)

૫૧૬૦૩, ૫૨૩૩૦, પ૧પ૧૪

મહેસૂલ તપાસણી કમિશનર અને સચિવ

પ૧૬૦૩, ૫૦૫૧૯

સચિવ (મહિલા અને બાળવિકાસ)

૫૪૮૨૨, ૫૨૦૭૬, ૫૪૮૨૩ (ફે.)

સચિવ (મા.અને મ.)

૫૧૮૦૧, ૫૧૮૦૨, ૫૧૮૦૩, ૫૧૮૦૪

સચિવ (માહિતી અને પ્રસારણ)

૫૪૭૩૫, ૫૧૨૮૧

અધિક મુખ્ય સચિવ (રમતગમત યુ. સાં. અને પ્ર.)

૫૧૩૭૧, ૫૧૩૭૩, ૫૧૩૭૪, ૫૨૯૯૫ (ફે.)

અધિક મુખ્ય સચિવ (વૈ. અને સં.બા.)

૫૧૨૦૧, ૫૫૮૩૫, ૫૫૮૩૬

અધિક મુખ્ય સચિવ (વન અને પર્યાવરણ)

૫૧૦૫૧, ૫૧૦૫૩

સચિવ (વૈધાનિક)

૫૫૮૩૬

સચિવ (સંસદીય)

૫૦૯૬૨

સચિવ (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ)

૫૯૯૯૯

અધિક મુખ્ય સચિવ (સા.ન્યા. અને અ.)

૫૧૨૦૧, ૫૧૨૦૩, ૫૪૮૧૭

અધિક મુખ્ય સચિવ(શ.વિ)

૫૧૦૦૧, ૫૧૦૦૩

સચિવ (હાઉસિંગ)

૫૧૦૧૪, ૫૧૦૩૭

અગ્ર સચિવ (શિક્ષણ)

૫૧૩૦૬ ,૫૧૩૦૮

સચિવ (પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ)

૫૧૩૦૧,૫૧૩૦૩,૫૮૭૫૬

અધિક મુખ્ય સચિવ (શ્રમ અને રોજગાર)

૫૦૮૭૧, ૫૦૮૭૩, ૫૧૨૧૧

---------------સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાંધીનગર
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