ગુજરાત સરકાર

ટъિલફોન સૂિચકા
૨૦૨૨
રાજભવન, મંĦીમંડળ, િવધાનસભા સિચવાલય,
સિચવાલયના િવભાગો
તથા
અ×ય સરકારી કચેરીઓ

સામા×ય વહીવટ િવભાગ
(Ĭોટોકોલ Ĭભાગ)
Úલૉક-૧/૩, સરદાર પટъલ ભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

અનુĝમિણકા
ĝમ
*
*
*
*
*
*
*
1
2
3
4
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
*
*
*
*

કચેરીનું નામ
માન. રાËયપાલĴીના અĠ સિચવĴીની કચેરી, રાજભવન, ગાંધીનગર
માન. રાËયપાલĴીના ગૃહ િનયામકĴીની કચેરી, રાજભવન, ગાંધીનગર
મંĦીમંડળ
ગુજરાત િવધાનસભા
માન.મુÅય મંĦીĴીનું કાયા↓લય
ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય
મુÅય સિચવĴીનું કાયા↓લય
સામા×ય વહીવટ િવભાગ
અ³−³ અને નાગЧરક પુરવઠા અને Ġાહક બાબતોનો િવભાગ
આЧદજાિત િવકાસ િવભાગ
આરોÆય અને પЧરવાર કàયાણ િવભાગ
ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ
ઊજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ િવભાગ
╞ાઈમેટ ચે×જ િવભાગ
કાયદા િવભાગ
કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ
ગૃહ િવભાગ
નમ↓દા, જળસંપિǼ, પાણી પુરવઠા અને કàપસર િવભાગ
નાણા િવભાગ
પંચાયત, Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ અને Ġામ િવકાસ િવભાગ
બંદરો અને વાહન ãયવહાર િવભાગ
મહъસૂલ િવભાગ
મિહલા અને બાળ કàયાણ િવભાગ
માગ↓ અને મકાન િવભાગ
માિહતી અને Ĭસારણ િવભાગ
રમતગમત, યુવા અને સાંçકжિતક Ĭ િǼઓનો િવભાગ
વન અને પયા↓વરણ િવભાગ
વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતોનો િવભાગ
િવΦાન અને Ĭૌ˜ોિગકЫ િવભાગ
સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા િવભાગ
શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ િવભાગ
િશΤણ િવભાગ
Ĵમ, કૌશàય િવકાસ અને રોજગાર િવભાગ
િજ·ા કલેÄટર
િજ·ા િવકાસ અિધકારીĴીઓ
પોલીસ કિમશનરĴીઓ
પોલીસ અધીΤકĴીઓ
(3)

પાના નં.
૧
૧
૨
૬
૬
૮
૮
૯
૧૫
૧૭
૧૯
૨૧
૨૭
૩૧
૩૨
૩૫
૪૧
૪૪
૪૭
૫૧
૫૩
૫૪
૫૬
૫૭
૫૯
૬૦
૬૨
૬૪
૬૫
૬૭
૭૦
૭૩
૭૫
૭૭
૭૮
૭૯
૭૯

માનનીય રાËયપાલĴીના અĠસિચવĴીની કચેરી
રાજભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો
ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી મનીષ ભાર˛ાજ, IAS

૪૩૧૭૧/૭૨/૭૩
૩૧૧૩૩
૩૧૧૨૧ (ફы.)
૨૪૨૬૮ (ફы.)

માનનીય રાËયપાલĴીના અĠ સિચવ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨

prisec-rajbhavan@gujarat.gov.in

ડા↓. રાજે×ĩ િસંહ

-ઉપર મુજબ-

૭૦૨૭૮૪૯૮૬૫

-ઉપર મુજબ-

૯૯૭૮૪૦૪૮૩૨

માનનીય રાËયપાલĴીના ખાસ ફરજ પરના અિધકારી

Ĵી આર. કы. િતવારી
સેÄશન અિધકારી

so1-gh@gujarat.gov.in

Ĵી પી. એસ. નાયર

-ઉપર મુજબ-

૯૪૨૭૬૦૫૦૦૩

ps2he@gujarat.gov.in

માનનીય રાËયપાલĴીના અĠ રહçય સિચવ

Ĵી જયેશ જી. દવે

-ઉપર મુજબ-

માનનીય રાËયપાલĴીના અખબારી સિચવ

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૭

secpress-gh@gujarat.gov.in

Ĵી ડી. ડી. દુબે

-ઉપર મુજબ-

૯૯૭૮૪૦૭૮૯૫

નાયબ પોલીસ અધીΤક

માનનીય રાËયપાલĴીના ગૃહ િનયામકĴીની કચેરી
રાજભવન, ગાંધીનગર

Ĵી બી. એન. પટъલ

૪૩૧૭૧/૭૨/૭૩
૩૧૧૩૩
૩૧૧૨૧ (ફы.)
૨૪૨૬૮ (ફы.)

માનનીય રાËયપાલĴીના ગૃહ િનયામક

૯૯૭૮૪૦૪૫૮૦

cgh-gh@gujarat.gov.in

-ઉપર મુજબ-

Ĵી યશપાલ જગિણયા, IPS

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૯

adc-gh@gujarat.gov.in

માનનીય રાËયપાલĴીના એ.ડી.સી. (પી)

-ઉપર મુજબ-

લે. પુલЧકત સોની

૯૯૭૮૪૦૬૩૨૮

adc-gh@gujarat.gov.in

માનનીય રાËયપાલĴીના એ.ડી.સી. (એન)

ડા↓. શશાંક બી. િસÜપી

-ઉપર મુજબ-

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૭

િનવાસી તબીબી અિધકારી
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મંĦીમંડળ
ટъલીફોન નંબર

મંĦીĴીનું નામ અને ફાળવવામાં આવેલ િવષયો

કાયા↓લય

િનવાસçથાન

૫૦૦૭૩
૫૦૦૭૪
૨૨૧૦૧ (ફы.)

૫૯૫૩૧
૫૯૫૦૯
૨૨૦૨૦

મુÅયમંĦીĴી
Ĵી ભૂપે×ĩભાઈ રજનીકાંત પટъલ
સામા×ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા અને આયોજન, ગૃહ અને
પોલીસ હાઉસỲગ, માિહતી અને Ĭસારણ, પાટનગર યોજના, શહъરી
િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ, ઉ˜ોગ, ખાણ અને ખિનજ, નમ↓દા,
બંદરો, તમામ નીિતઓ અને અ×ય કોઈ મંĦીĴીઓને ફાળવાયેલ ન
હોય તેવા િવષયો/ િવભાગો.

કыબીનેટ મંĦીĴીઓ
Ĵી રાજે×ĩ સૂય↓Ĭસાદ િĦવેદી
મહъસૂલ, આપિǼ ãયવçથાપન, કાયદા અને ×યાય તંĦ, વૈધાિનક
અને સંસદીય બાબતો.

Ĵી જીતુભાઈ સવજીભાઈ વાઘાણી
િશΤણ (Ĭાથિમક, માÖયિમક અને Ĭૌઢ), ઉŵ અને તાંિĦક
િશΤણ, િવΦાન અને Ĭૌ˜ોિગકЫ

Ĵી ઋિષકыશ ગણેશભાઈ પટъલ
આરોÆય પЧરવાર કàયાણ, તબીબી િશΤણ, જળસંપિǼ અને પાણી
પુરવઠો

Ĵી પૂણ›શ મોદી
માગ↓ અને મકાન, વાહન ãયવહાર, નાગЧરક μ~ÝÞ, Ĭવાસન અને
યાĦાધામ િવકાસ

૫૦૧૧૦
૫૦૧૦૮ (PS)
૫૦૧૦૯ (PA)
૫૭૬૧૬ (ફы.)

૫૯૬૭૮
૫૯૬૭૫

૫૦૧૧૫
૫૦૧૧૨ (PS)
૫૦૧૧૪ (PA)
૫૮૬૨૯ (ફы.)

૫૯૬૯૨
૪૮૪૬૦
૪૮૪૭૦

૫૦૨૩૬
૫૦૨૨૪ (PS)
૫૦૨૧૮ (PA)
૫૦૨૬૪ (ફы.)

૫૭૪૩૧
૫૭૪૩૨

૫૦૧૦૫
૫૦૧૦૩ (PS)
૫૦૧૦૪ (PA)
૫૭૯૭૩ (ફы.)

૫૯૬૦૪
૫૯૬૦૬
૪૭૮૭૮
૪૭૮૬૭
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ટъલીફોન નંબર

મંĦીĴીનું નામ અને ફાળવવામાં આવેલ િવષયો

Ĵી રાઘવજીભાઈ હѕસરાજભાઈ પટъલ
કжિષ, પશુપાલન, ગૌ સંવધ↓ન

Ĵી કનુભાઈ મોહનલાલ દъસાઈ
નાણા, ઉજા↓, પેĺોકыિમકàસ

Ĵી Чકરીટિસંહ જીતુભા રાણા
વન, પયા↓વરણ, ╞ાઈમેટ ચે×જ, છાપકામ અને çટъશનરી

Ĵી નરъશભાઈ મગનભાઈ પટъલ
આЧદજાિત િવકાસ, અ³−³ અને નાગЧરક પુરવઠો અને Ġાહકોની સુરΤા

Ĵી ĬЧદપ ખનાભાઈ પરમાર
સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા

Ĵી અજુ↓નિસંહ ઉદъિસંહ ચૌહાણ
Ġામ િવકાસ અને Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ

કાયા↓લય

િનવાસçથાન

૫૦૧૧૯
૫૦૧૧૭ (PS)
૫૦૧૧૮ (PA)
૫૦૧૨૦ (ફы.)

૫૯૭૮૬
૫૯૭૮૭

૫૪૨૭૦
૫૦૨૧૪ (PS)
૫૦૨૧૩ (PA)
૫૦૨૧૫ (ફы.)

૫૯૬૬૭
૫૯૬૬૮

૫૦૧૨૯
૫૦૧૨૮ (PS)
૫૦૨૪૪ (PA)
૫૦૩૦૬ (ફы.)

૫૯૬૦૦
૫૯૬૦૧
૨૨૬૧૭
૨૫૯૫૫

૫૬૪૨૮
૫૦૧૩૪ (PS)
૫૦૧૩૩ (PA)
૫૦૧૩૫ (ફы.)

૫૯૭૨૦
૫૯૭૧૯
૫૯૭૧૬

૫૦૨૩૦
૫૦૨૨૯ (PS)
૫૦૨૨૮ (PA)
૫૦૨૬૩ (ફы.)

૫૭૩૩૨
૫૭૩૩૩
૫૭૩૩૪

૫૧૯૩૫
૫૭૯૩૭ (PS)
૫૧૯૩૮ (PA)
૫૧૯૩૯ (ફы.)

૫૪૮૪૭
૫૪૮૪૮
૫૪૪૨૮
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રાËયકΤાના મંĦીĴીઓ
ટъલીફોન નંબર
મંĦીĴીનું નામ અને ફાળવવામાં આવેલ િવષયો

Ĵી હષ↓ રમેશકЮમાર સંઘવી
રમત, ગમત, યુવક સેવા અને સાંçકжિતક Ĭ િǼઓ, çવૈЩÉછક
સંçથાઓનું સંકલન, િબન િનવાસી ગુજરાતીનો Ĭભાગ, ગૃહ રΤક

કાયા↓લય

િનવાસçથાન

૫૧૯૫૯
૫૧૯૬૦ (PS)
૫૧૯૬૧ (PA)
૫૧૯૬૨ (ફы.)

૫૧૪૦૪
૫૪૯૨૯

૫૭૦૧૫
૫૭૦૧૩ (PS)
૫૧૦૧૪ (PA)
૫૭૦૧૬ (ફы.)

59710
59712
59713
59714

51947
51948 (PS)
51949 (PA)
51950 (ફы.)

59660
59661
59662

50152
50154 (PS)
50153 (PA)
50155 (ફы.)

59779
59780
59781
59782

50195
50188 (PS)
50187 (PA)
50189 (ફы.)

59639
59641
59642

50209
50207 (PS)
50208 (PA)
50285 (ફы.)

59706
59707
59708
21233

દળ અને Ġામ રΤક દળ, નાગЧરક સંરΤણ, નશાબંધી, આબકારી,
જેલ, સરહદી સુરΤા (તમામ çવતંĦ હવાલો), ગૃહ અને પોલીસ
હાઉસỲગ, આપિǼ ãયવçથાપન (રાËયકΤા)

Ĵી જગદીશભાઈ ઈΐરભાઈ પંચાલ
કЮЧટર ઉ˜ોગ, સહકાર, મીઠા ઉ˜ોગ અને Ĭોટોકોલ (çવતંĦ હવાલો),
ઉ˜ોગ, વન પયા↓વરણ અને ╞ાઈમેટચે×જ, િĬ×ટỲગ અને çટъશનરી
(રાËયકΤા)

Ĵી િĮજેશકЮમાર અમરશીભાઈ મેરજા
Ĵમ, રોજગાર, પંચાયત (çવતંĦ હવાલો), Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ અને
Ġામ િવકાસ (રાËયકΤા)

Ĵી જીતુભાઈ હરજીભાઈ ચૌધરી
કàપસર અને મÓçયો˜ોગ (çવતંĦ હવાલો), નમ↓દા, જળ સંપિǼ
અને પાણી પુરવઠો (રાËયકΤા)

Ĵીમતી મનીષા રાજીવ વકЫલ
મિહલા અને બાળ કàયાણ (çવતંĦ હવાલો), સામાિજક ×યાય અને
અિધકારીતા (અનુસૂિચત જાિતકàયાણ) (રાËયકΤા)

Ĵી મુકыશભાઈ ઝીણાભાઈ પટъલ
કжિષ, ઉજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ
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ટъલીફોન નંબર
મંĦીĴીનું નામ અને ફાળવવામાં આવેલ િવષયો

Ĵીમતી િનિમષાબેન સુથાર
આЧદજાિત િવકાસ, આરોÆય અને પЧરવાર કàયાણ અને તબીબી
િશΤણ

Ĵી અરિવંદભાઈ રэયાણી
વાહન ãયવહાર, નાગЧરક μ~ÝÞ, Ĭવાસન અને યાĦાધામ િવકાસ

ડા↓. કЮબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડỲડોર
ઉŵ અને તાંિĦક િશΤણ, વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતો

Ĵી ЧકતЪ↓િસંહ Ĭભાતિસંહ વાઘેલા
Ĭાથિમક, માÖયિમક અને Ĭૌઢ િશΤણ

Ĵી ગજે×ĩિસંહ ઉદъિસંહ પરમાર
અ³−³, નાગЧરક પુરવઠો અને Ġાહક સુરΤાની બાબતો

Ĵી આર. સી. મકવાણા
સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા (સામાિજક અને શૈΤિણક રીતે
પછાત વગђ↓નું કàયાણ)

Ĵી િવનોદભાઈ અમરશીભાઈ મોરડીયા
શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ

Ĵી દъવાભાઈ પુંજાભાઈ માલમ
પશુપાલન અને ગૌ સંવધ↓ન

કાયા↓લય

િનવાસçથાન

51940
51942 (PS)
51943 (PA)
57966 (ફы.)

59936
59937

50183
50185 (PS)
50184 (PA)
50180 (ફы.)

--

50275
50273 (PS)
51977 (PA)
50274 (ફы.)

--

54665
50233 (PS)
50234 (PA)
50235 (ફы.)

59772
59773

50170
50168 (PS)
55855 (PA)
57010 (ફы.)

59793
59794
59795
59796

50143
50144 (PS)
50142 (PA)
50145 (ફы.)

--

50196
50284 (PS)
50199 (PA)
50219 (ફы.)

--

50220
50268 (PS)
50269 (PA)
50270 (ફы.)

59634
59635
59636
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ગુજરાત િવધાનસભા
સેÄટર ૧૦, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

માન. અÖયΤ

૫૩૦૧૧
૫૩૦૧૭
૨૨૦૨૪

૫૯૬૮૩
૫૯૬૮૪

Ĵી જેઠાભાઇ આિહર (ભરવાડ)

૫૩૧૩૩

--

Ĵીમતી િનમાબેન આચાય↓

માન. ઉપાÖયΤĴી

Ĵી સુખરામ રાઠવા
માન. િવરોધ પΤના નેતા

Ĵી પંકજ દъસાઇ
માન. મુÅય દѕડક

Ĵી દુæયંત પટъલ

૫૩૦૬૯
૫૩૦૭૦
૫૮૩૧૪
૫૮૩૧૫ (ફы.)

૫૯૭૨૩
૫૯૭૨૪
૫૯૭૨૫

૫૩૦૧૮
૫૩૦૧૯
૫૩૦૨૦
૨૦૯૪૮
૨૪૨૯૬

૫૯૮૦૧
૫૯૮૦૨
૫૯૮૦૩
૫૯૮૦૪
૩૨૪૪૬
૨૨૩૮૦
--

માન. નાયબ મુÅય દѕડક

૫૫૬૯૬
૫૩૧૨૮-૨૯
૫૦૮૮૪

Ĵી રમેશભાઇ કટારા

૫૩૧૨૮

--

૫૩૦૦૬

--

માન.દѕડક

Ĵી અિΐન કોટવાલ
ક℮Ġેસ પΤના દѕડક

માન. મુÅયમંĦીĴીનું કાયા↓લય
çવિણ↓મ સંકЮલ-૧, સિચવાલય ગાંધીનગર

Ĵી કы. કюલાસનાથન, IAS

૫૦૦૧૮
૫૪૫૩૯

માન. મુÅયમંĦીĴીના મુÅય અĠ સિચવ

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૩

pstocm@gujarat.gov.in

Ĵી પંકજ જોષી, IAS

૫૦૦૨૦
૫૦૦૭૮

માન. મુÅયમંĦીĴીના અિધક મુÅય સિચવ

૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧

apstocm@gujarat.gov.in
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અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵીમતી અવંિતકાિસંઘ ઔલખ, IAS
માન. મુÅયમંĦીĴીના સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૦૨૩
૫૦૦૨૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧

sec2cm@gujarat.gov.in

ડા↓. એમ. ડી. મોડીયા, IAS

૫૦૦૩૭

૯૯૭૮૪૦૪૫૩૯
૯૯૭૮૪૪૦૫૮૮

ખાસ ફરજ પરના અિધકારી

૫૦૦૯૭
૫૦૦૮૯

Ĵી દъવે×ĩ િĦવેદી

૫૦૦૬૬

૯૯૭૮૪૦૫૭૯૧

૫૦૦૬૬

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૬

ખાસ ફરજ પરના અિધકારી

Ĵી એન. એન. દવે, IAS

અિધક સિચવ

Ĵી જે. પી. મોઢા
સંયુŪ સિચવ

jpmodha6@gmail.com

Ĵી પЧરમલ શાહ

૫૦૦૬૬

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૭

સંયુŪ સિચવ

parimaljshah2006@gmail.com

Ĵી પરાગ શુ╞

૫૦૦૭૨
૫૦૦૫૪

૯૯૭૮૪૦૫૯૪૩

નાયબ સિચવ

Ĵી રાકыશ વી. ãયાસ

૫૭૦૭૯

૯૯૨૫૦૧૨૫૮૦

૫૦૦૯૮

૯૮૭૯૩૦૩૬૦૦

૫૦૦૫૭

૯૯૭૮૪૦૪૬૫૭

૫૦૦૧૫

૯૯૭૮૪૦૫૯૯૫

૫૦૦૫૩

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૯

૫૪૪૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૫૦

ખાસ ફરજ પરના અિધકારી

Ĵે યોગે×ĩ દъસાઇ
ખાસ ફરજ પરના અિધકારી

Ĵી ĬણવકЮમાર પારъખ
ખાસ ફરજ પરના અિધકારી

Ĵી Īુમીલભાઈ પટъલ
અંગત મદદનીશ

Ĵી નીલ પટъલ
અંગત મદદનીશ

Ĵી ઉદય વૈæણવ
નાયબ માિહતી િનયામક
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ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય
િવΖલભાઇ ૫ટъલ ભવન, સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી ડી. એમ. પટъલ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

સિચવ

૨૦૯૯૮
૫૩૦૭૬
૨૦૯૦૨ (ફы.)

૧૦૮૩૬
૯૯૭૮૪૦૬૧૪૯

Ĵી અ તલાલ. બી કરોવા

૫૩૧૨૦

૬૦૪૪૫
૯૯૭૮૪૪૬૯૭૭

૫૩૧૩૫

૯૯૭૮૪૬૦૬૭૩

૫૩૦૩૬

૫૩૧૦
૯૯૭૮૪૫૩૭૭૬

૫૩૦૩૭

૬૩૦૦૪
૯૮૨૫૭૪૩૦૨૧

૫૩૦૩૨

૮૪૬૦૨૦૭૪૪૮

૫૩૧૧૬

૯૯૭૮૪૦૬૭૪૭

૫૩૦૩૧

૪૦૯૨૦
૯૮૭૯૨૪૨૪૪૫

નાયબ સિચવ

Ĵી ચેતન પંડ્યા
નાયબ સિચવ

Ĵીમતી રીટા મહъતા
નાયબ સિચવ

Ĵી મુકыશ આઇ. મહъતા
નાયબ સિચવ

Ĵીમતી કિવતાબેન એસ. પંચોલી
નાયબ સિચવ

Ĵી મેરામણ હમીરભાઈ કરѕગીયા
નાયબ સિચવ

Ĵી હિષ↓લ પટъલ
નાયબ સિચવ

મુÅય સિચવĴીનું કાયા↓લય
૫૦૩૦૧-૦૨
૫૦૩૦૫ (ફы.)

Ĵી પંકજ કЮમાર, IAS
મુÅય સિચવ

૫૪૯૩૫
૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪

chiefsecretary@gujarat.gov.in

Ĵી જે. એમ. જોષી

૫૦૩૦૭

મુÅય સિચવĴીના સંયુŪ સિચવ

૨૭૬૦૩૧૨૨
૯૯૭૮૪૦૫૯૨૯

Js2cs@gujarat.gov.in
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સામા×ય વહીવટ િવભાગ

સામા×ય વહીવટ િવભાગ
Úલોક નંબર-૧,૭, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર

કમ↓ચારીગણ Ĭભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી એ. કы. રાકыશ, IAS
અિધક મુÅય સિચવ (ક.ગ.)

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૩૧૩

૯૯૭૮૪૦૭૩૨૮

secpers@gujarat.gov.in

Ĵી અશોકકЮમાર એન. દવે

૫૪૬૩૬

અિધક સિચવ (સેવા)

૯૯૭૮૪૦૫૬૩૬

js-ser-gad@gujarat.gov.in

Ĵી Żલંત િĦવેદી

૫૦૩૫૩
૫૭૯૯૫

અિધક સિચવ (Ĭોટોકોલ)

૯૮૨૫૦૦૬૩૦૩

js-pro-gad@gujarat.gov.in

ડા↓. જયશંકર ઓધવાણી

૫૦૩૪૩

નાયબ સિચવ (મહъકમ)

૯૮૨૫૭૮૬૧૫૩

ds-est-gad@gujarat.gov.in

૫૦૩૩૬
૫૦૩૩૮

Ĵી તેજસ સોની
નાયબ સિચવ (ક.ગ.-૧)

૨૯૭૯૪૨૬૬
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૮

ds-per2-gad@gujarat.gov.in

Ĵી મનીષ સી. શાહ

૫૦૩૪૬

નાયબ સિચવ (તપાસ)

૯૯૭૮૪૦૭૪૬૯

ds-inq-gad@gujarat.gov.in

Ĵી સીમરન પોપટાણી

૫૦૩૬૨

નાયબ સિચવ (બજેટ/સંકલન/ક.ગ.-૨)

૯૭૨૫૨૦૦૧૨૩

ds-budget-gad@gujarat.gov.in

આયોજન Ĭભાગ
Úલોક નંબર-૭/૪, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર

૫૦૪૦૪
૫૦૪૦૫ (ફы.)

Ĵી રાકыશ શંકર, IAS
સિચવ (આયોજન)

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૮

secplan@gujarat.gov.in

૫૦૪૬૭

Ĵી મનીષ પંડયા
સંયુŪ સિચવ (આયોજન) (ઇ.ચા.)

૮૧૬૦૬૧૦૮૪૩

ds-plan-gad@gujarat.gov.in

૫૦૪૦૬

Ĵી રાહુલ છĦપિત

૯૯૨૪૬૨૦૪૦૦

mplads123@gmail.com

નાયબ સિચવ (એમપીલાÐસ)

૫૦૪૧૦

Ĵી નેહા કЮમારી, IAS

૭૦૬૦૪૩૫૮૭૩

ds-mlp-gad@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (એમ.એલ.પી.)

૫૦૪૦૭

Ĵીમતી માયાબેન એમ. ડાભી

૬૩૫૭૧૪૯૭૯૮

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

નાયબ સિચવ (વહીવટ)

૫૨૯૫૫

Ĵી મનીષ પંડયા
નાયબ સિચવ (યુ.આઇ.ડી.)

૮૧૬૦૬૧૦૮૪૩

sno.gujarat@uidai.net.in
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સામા×ય વહીવટ િવભાગ

ચૂંટણી Ĭભાગ
Úલોક નંબર – ૭/૨, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી અનુપમ આનંદ, IAS
મુÅય િનવા↓ચન અિધકારી અને સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૩૧૬
૫૦૩૧૮

૯૯૭૮૪૦૭૭૯૧

ceo-gujarat@eci.gov.in

Ĵી આર. કы. પટъલ

૫૮૫૧૪
૫૮૫૧૫

અિધક મુÅય િનવા↓ચન અિધકારી (SVEEP)

૯૯૭૮૪૦૫૮૮૫

aceooffice@gmail.com

Ĵી અજય એસ. ભž

૫૦૪૫૨

સંયુŪ મુÅય િનવા↓ચન અિધકારી અને નાયબ સિચવ

૯૯૦૯૧૯૨૯૭૧

jtceo_gujarat@gujarat.gov.in

Ĵી નીિતન આચાય↓

૫૭૭૫૨

નાયબ સિચવ (ચૂંટણી)

૯૯૭૮૪૦૫૮૦૫

nitinacharyaoffice@gmail.com

Ĵી એમ. બી. દъસાઇ

૫૭૦૮૪

૯૮૨૪૧૭૯૯૪૨

૫૮૭૯૯

૭૦૪૬૫૬૩૫૩૭

નાયબ સિચવ (MCC)

Ĵીમતી ડી. એન. રાંક
અિધક કલેકટર

વહીવટી સુધારણા તાલીમ અને િબન-િનવાસી ભારતીય Ĭભાગ
Úલોક નં. ૭/૧, સિચવાલય, ગાંધીનગર

Ĵી ધનંજય Ч˛વેદી, IAS

૫૦૩૩૩

સિચવ (વસુતાĬ અને એનઆરઆઇ)

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

sec-artd@gujarat.gov.in

Ĵી કы. રાજેશ, IAS

૫૦૪૩૪
૫૮૮૬૬

સંયુŪ સિચવ (વસુતાĬ-૧ અને ૩)

૯૯૭૮૪૦૩૦૫૯

ds-artd1-gad@gujarat.gov.in

Ĵી રાજે×ĩિસંહ રાઠોડ

૫૦૪૩૭

૯૪૨૭૭૯૭૮૭૦

નાયબ સિચવ (વસુતાĬ-૪ અને આર.ટી.આઇ.)

લોકાયુŪ કચેરી
સેÄટર-૨૧ પોલીસ çટъશન સામે, સેÄટર ૧૦-બી, ગાંધીનગર

જçટીસ રાજેશ એચ. શુ╞

૫૬૬૬૭
૫૬૬૬૮
૫૫૭૫૫ (ફы.)

લોકાયુŪ

૯૮૨૫૦૪૯૪૦૫
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સામા×ય વહીવટ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૬૬૬૭
૫૬૬૬૮
૫૬૬૭૦

--

Ĵી બી. ડી. સોની
રજીçĺાર

Ĵી કы. પી. શાહ

૯૮૨૫૦૯૯૦૬૯

સિચવ

ગુજરાત માિહતી આયોગ, કમ↓યોગી ભવન
Úલોક નં. ૧, બીજો માળ, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

Ĵી અ ત પટъલ, IAS (Rtd.)

૫૨૭૦૧
૫૨૮૨૯

રાËય મુÅય માહીતી કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૪

gscic@gujarat.gov.in

Ĵી કы. એમ. અÖવયુ↓

૫૭૩૧૫

૯૯૭૮૪૦૭૦૯૭

commi2-gic@gujarat.gov.in

રાËય માહીતી કિમશનર

Ĵી રમેશ કારીઆ

૫૫૭૫૮

રાËય માહીતી કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૦

commi1-gic@gujarat.gov.in

Ĵી િવરъ×ĩ પંડ્યા

૫૨૭૦૨

૯૩૨૭૦૧૯૪૯૫

૫૮૩૩૩

૯૯૭૮૪૦૭૦૨૩

૫૨૯૬૬

--

રાËય માહીતી કિમશનર

ડા↓. સુભાષ સોની
રાËય માહીતી કિમશનર

Ĵી હъમાંગ જે. પુરોિહત
સિચવ

ec-gic@gujarat.gov.in

ગુજરાત જાહъર સેવા આયોગ
સેÄટર -૧૦/એ, છ રોડ, છ-3 સક↕લ પાસે, ગાંધીનગર

૫૮૯૫૧

--

૫૮૯૫૫

--

૫૮૯૫૭

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૩

અÖયΤ

Ĵી એન. ડી. સોસા
સÛય

Ĵી રાજેશ શુ╞
સÛય

rajeshpshukla@yahoo.com

Ĵી આર. જે. હાલાણી, IAS

--

૫૮૪૦૨
૫૮૯૫૯

સિચવ

રાËય ચૂંટણી આયોગ
Úલોક નં ૯, ૬ માળ, સિચવાલય, ગાંધીનગર, ગુજરાત

Ĵી સંજય Ĭસાદ, IAS (Rtd.)

૫૨૧૪૯
૫૨૩૦૭

રાËય ચૂંટણી કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૬૩૪૮

comm-sec@gujarat.gov.in

Ĵી જી. સી. ĮΜભž, IAS (Rtd.)

૫૨૩૨૬
૫૨૧૪૯

સિચવ

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૪

sec-sec@gujarat.gov.in
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સામા×ય વહીવટ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી એન. કы. ડામોર
સંયુŪ કિમશનર

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૨૧૪૬

૯૪૨૭૦૦૯૨૪૯

dc1-election-com@gujarat.gov.in

ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારીની કચેરી
Úલોક નં ૨, ડી-૧, Ħીજો/ચોથો માળ, કમ↓યોગી ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી મનીષ શાહ

૫૦૩૪૬

૯૯૭૮૪૦૭૪૬૯

૫૪૫૮૫

૯૦૯૯૨૪૦૪૬૧

૫૩૩૬૪

૯૯૭૯૮૮૫૨૫૫

૫૪૫૨૩

૯૯૭૮૪૪૦૮૦૬

૫૩૩૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૮૭૯

૫૩૫૨૨

૯૮૨૪૯૬૩૬૦૦

ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારી (વહીવટ)

Ĵી એસ. કы. પંડ્યા, IAS (Rtd.)
ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારી

Ĵી કы. બી. ભž, IAS (Rtd.)
ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારી

Ĵી પી. એ. શાહ, IAS (Rtd.)
ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારી

Ĵી પી. આઈ. સુથાર
ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારી

Ĵી કы. ડી. સુથાર
ખાતાકЫય તપાસના ખાસ અિધકારી

ગુજરાત મુàકЫ સેવા િĺÚયુનલ
Úલોક નં.૧/૧, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

૫૩૭૭૨/૭૩
૫૩૭૬૨ (ફы.)

Ĵી રાજ ગોપાલ, IAS (Rtd.)
અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૨

presidentgcst@gujarat.gov.in

Ĵી એ. જે. શાહ

૫૩૭૬૧

૯૯૭૮૪૧૧૦૬૦

૫૩૭૭૬

૯૪૨૮૫૦૨૨૯૨

૫૩૭૬૩
૫૭૧૨૩

૯૮૨૫૦૨૪૬૮૦

સÛય

Ĵી કы. કы. પંડ્યા
સÛય

Ĵી એન. એલ. પુજારા, IAS (Rtd.)
સિચવ

sec-gcst@gujarat.gov.in

સરદાર પટъલ લોકĬશાસન સંçથા (çપીપા)
ઈસરો સામે, સેટъલાઈટ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૦૦૧૫

Ĵી આર. સી. મીના, IAS

૨૯૭૦૩૭૦૫

૯૯૭૮૪૦૭૫૩૫

dg-spipa@gujarat.gov.in

મહાિનદъશક
12

ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

સામા×ય વહીવટ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી કы. સી. સંપત, IAS
નાયબ મહાિનદъશક

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૯૭૦૩૭૦૪

૯૦૯૯૯૫૨૮૩૩

dydg-spipamain@gujarat.gov.in

Ĵીમતી ઋતુ એસ. ભž

૨૬૯૧૯૯૦૦

૯૯૭૮૪૦૫૨૦

નોલેજ મેનેજર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
Úલોક નં.૨ Ĭથમ માળ, કમ↓યોગી ભવન, િનમા↓ણ ભવનની પાછળ, સેÄટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર

૫૩૬૩૧
૫૬૩૩૨ (ફы.)

Ĵી અિસતભાઈ વોરા
અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૫

chairmangsssb@gmail.com

૫૬૩૩૧

Ĵી એસ. આર. ઐયર
સÛય

૯૮૨૫૦૨૮૬૪૫

membergsssb@gmail.com

૫૩૬૩૦

Ĵી ડી. પી. ચૌહાણ
સિચવ

૯૯૭૮૪૦૧૯૦૨

secgssspm@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાજય િબન-િનવાસી ગુજરાતી ĬિતWÌëÞ
Úલોક નં.૧૬, Ħીજો માળ, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૧, ગુજરાત

Ĵી ધનંજય Ч˛વેદી, IAS

૩૮૨૭૮
૫૧૩૧૮

અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

nrgfoundation@yahoo.co.in

Ĵી િવĝમિસંહ જાદવ

૩૮૨૮૦
૫૧૩૧૪

િનયામક

૯૯૭૮૪૦૫૨૬૦

િનવાસી આયુŪĴીની કચેરી
ગુજરાત ભવન, ૧૧, કૌЧટàય માગ↓, ચાણÄયપુરી, ગુજરાત સરકાર, નવી Чદàહી-૧૧૦૦૨૧

Ĵીમતી આરતી કіવર, IAS

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૧/
૪૬૨૭૮૭૦૪

િનવાસી આયુŪ

૯૯૯૯૯૭૮૦૦૧/
૯૯૭૮૪૦૭૮૮૮

rcgujarat@yahoo.co.in

૦૧૧-૪૬૨૭૮૭૦૭

Ĵી િનલેશ શુ╞
સંયુŪ માિહતી િનયામક

૯૯૫૩૭૧૦૦૨૫

neellio@gmail.com

૦૧૧-૨૩૦૪૫૭૦૦

કыØટન Ĭશાંત િસંહ
મુÅય વહીવટી અિધકારી

૯૮૧૮૬૩૪૪૨૬

cao-rco-delhi@gujarat.gov.in
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સામા×ય વહીવટ િવભાગ

ગુજરાત રાËય હજ સિમિત
Úલોક નં. ૮/૮, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૯૮૭
૫૦૪૬૦
૫૪૨૬૫
૫૦૯૮૭

૯૯૭૮૪૦૫૧૩૨

અÖયΤ

Ĵી એ. એચ. મ×સુરી
સિચવ

અથ↓શાçĦ અને આંકડાશાçĦ િનયામકની કચેરી
સેÄટર-૧૮, ગાંધીનગર

૫૨૯૩૦

ડા↓. રાકыશ આર. પંડ્યા

૯૩૭૭૨૯૮૬૨૦

dirdes@gujarat.gov.in

િનયામક

િનયામકĴી, મુàયાંકનનું કાયા↓લય
સેÄટર-૧૮, ગાંધીનગર

૫૨૮૬૧

ડા↓. િહતેન પારъખ

૯૯૭૮૪૦૫૯૨૫

direvl@guj.gov.in

િનયામક

ગુજરાત સામાજીક આંતરમાળખાકЫય િવકાસ સોસાયટી (GSIDS)
અથ↓શાçĦ અને આંકડાશાçĦ કіપાઉ×ડ, સેÄટર-૧૮, ગાંધીનગર

Ĵી ડી. એમ. મકવાણા

૫૭૧૭૫

િનયામક અને સÛય સિચવ

૯૪૦૮૪૫૨૭૧૩

dir-hd@gujarat.gov.in

Ĵી એસ. એસ. સુથાર

૫૭૪૧૦

સંયુŪ િનયામક

૯૯૨૫૪૦૫૦૫૩

dy-dir-hd@gujarat.gov.in
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

અ³−³, નાગЧરક પુરવઠા અને Ġાહકોની બાબતોનો િવભાગ

અ³−³, નાગЧરક પુરવઠા અને Ġાહકોની બાબતોનો િવભાગ
Úલોક નં.૧૪, પાંચમો માળ, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી મોહÜમદ શાિહદ, IAS
સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૧૬૩

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૮

secfcs@gujarat.gov.in

Ĵી પંકજ પંચાલ

૫૧૧૭૧

નાયબ સિચવ

૯૯૭૮૪૦૬૮૫૭

ds-ca-fcs@gujarat.gov.in

Ĵીમતી નયનાબેન કы. પટъલ

૫૧૧૭૫

નાયબ સિચવ

૯૯૭૮૪૦૯૭૧૮

ds-pds-fcs@gujarat.gov.in

અ³−³ અને નાગЧરક પુરવઠાની કચેરી
Úલોક નં.૧૪, છΖો માળ, સિચવાલય, ગાંધીનગર

Ĵી તુષાર ધોળЧકયા, IAS

૫૧૧૭૦

િનયામક

૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫

dire-cs-fcs@gujarat.gov.in

Ĵી પી. ટી. સાધુ

૫૧૧૬૮

સંયુŪ િનયામક

૭૯૯૦૦૧૦૮૨૫

jd-dfcs-gnr@gujarat.gov.in

કાનૂની માપ િવΦાન અને Ġાહક સુરΤાની કચેરી
કમ↓યોગી ભવન, Úલોક નં. ૨, સાતમો માળ, Чડ-૧ િવંગ, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

૫૫૬૯૮
૫૫૭૨૧

Ĵી ચંĩેશ સી. કોટક
િનયંĦક

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૬

tolmap-ahd@gujarat.gov.in

૫૫૭૦૩

Ĵી એસ. એન. પાટડીયા
નાયબ િનયંĦક

૯૮૨૫૫૨૯૬૮૦

tolmap-ahd@gujarat.gov.in

રાËય Ġાહક તકરાર િનવારણ કિમશન
“Ġાહક ભવન”, ગોતા ચાર રçતા, અમદાવાદ

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૯૬

Ĵી એન. એસ. હળબે
રિજçĺાર

૯૯૭૮૪૦૮૭૧૭

reg-scdrc@gujarat.gov.in

૦૨૭૧૭-૨૪૧૬૧૪

Ĵી બી. એસ. મોદી
ડેØયુટી રિજçĺાર

૯૮૨૫૫૦૩૮૧૮

dyreg-scdrc@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય અ³−³ આયોગ, “અ³−³ ભવન”
ટાઉન હોલની બાજુમાં, સેÄટર-૧૭, ગાંધીનગર

Ĵી મોહÜમદ શાિહદ, IAS

૫૮૪૮૩

અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૮

sfc-gujarat@gujarat.gov.in
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અ³−³, નાગЧરક પુરવઠા અને Ġાહકોની બાબતોનો િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૮૪૮૫

૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫

Ĵી તુષાર એમ. ધોળકЫયા
સÛય સિચવ

અ³−³ િનયંĦકĴીની કચેરી, બહુમાળી ભવન
લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

Ĵી જે. કы. જેગોડા

૨૫૫૦૯૨૪૮

અ³−³ િનયંĦક

૯૯૭૮૪૦૫૦૪૩

fncsupplies-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય નાગЧરક પુરવઠા િનગમ િલ.
સેÄટર-૧૦/એ, સિચવાલય સામે, ગાંધીનગર.

૫૯૭૫૯

Ĵી તુષાર એમ. ધોળЧકયા, IAS
મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫

md-gscsc@gujarat.gov.in

૨૦૪૬૨

Ĵી એસ. કы. મોદી, IAS
એÄઝીÄયુટીવ ЧડરъÄટર

૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨

skmodigscsc@gmail.com
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

આЧદજાિત િવકાસ િવભાગ

આЧદજાિત િવકાસ િવભાગ
Úલોક નંબર ૮/૬, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ડા↓. એસ. મુરલી િĝæણા, IAS
સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૨૦૮૦
૫૨૦૮૬

૯૯૭૮૪૪૧૫૯૦

sectdd@gujarat.gov.in

Ĵી યોગેશ પટъલ

૫૨૦૦૨
૫૭૬૭૭

અિધક સિચવ (બજેટ/મહъકમ)

૯૮૨૫૩૮૦૫૦૭

ds-bud-tdd@gujarat.gov.in

Ĵી એમ. એન. મોદી

૫૨૨૫૪

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૧

ds-estt-tdd@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (સંકલન)

કિમશનર, આЧદજાિત િવકાસની કચેરી
િબરસા મુંડા ભવન, ગાંધીનગર

૫૩૬૧૪
૫૨૨૬૩ (ફы.)

Ĵી Чદલીપ રાણા, IAS
કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬

ctdgujarat@gujarat.gov.in

કЮ. એસ. આર. ગોçવામી

૫૩૩૪૯

૯૭૩૭૭૭૦૨૯૩

jtcommi2-ctd-gnr@ gujarat.gov.in

સંયુŪ કિમશનર

Ĵીમતી આર. એચ. ગઢવી

૫૩૨૫૯

૭૨૨૭૮૯૧૫૪૨

સંયુŪ કિમશનર

ગુજરાત જમીન િવહોણા મજૂરો અને હળપિત ગૃહિનમા↓ણ બોડ↓
Úલોક નં.૧૧/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી Чદલીપ રાણા, IAS

૫૩૬૧૪

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬

Ĵીમતી આર. એચ. ગઢવી

૫૪૫૮૨

૭૨૨૭૮૯૧૫૪૨

સÛય સિચવ

memsec-gllhhd@gujarat.gov.in

અÖયΤ

ડેવલોપમે×ટ સપોટ↓ એજ×સી ઓફ ગુજરાત
િબરસા મુંડા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી આર. એસ. િનનામા, IAS

૫૮૬૧૭

મુÅય કારોબારી અિધકારી

૯૪૨૬૦૧૮૮૧૮

ceo-dsag@gujarat.gov.in

ગુજરાત çટъટ ĺાયબલ એËયુકыશનલ સોસાયટી
િબરસા મુંડા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી જી. એસ. પરમાર, IAS

૫૮૫૯૭

૯૯૭૮૪૦૮૮૬૮

emrs-ed@gmail.com

કાય↓પાલક િનયામક
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ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

આЧદજાિત િવકાસ િવભાગ

ગુજરાત આЧદજાિત િવકાસ િનગમ
ભ℮યતિળયે, િબરસા મુંડા ભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી સુમન ર મ દશЪ↓, IRS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૩૮૮૭

--

કાય↓પાલક િનયામક

ed-gtdc@gujarat.gov.in

ગુજરાત આЧદવાસી સંશોધન અને તાલીમ સોસાયટી
િબરસા મુંડા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી Чદલીપ રાણા, IAS

૫૩૬૧૪

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૬

િનયામક
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આરોÆય અને પЧરવાર કàયાણ િવભાગ

આરોÆય અને પЧરવાર કàયાણ િવભાગ
Úલોક નંબર -૭/૮,૯, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી મનોજ અĠવાલ, IAS

૫૧૪૦૧
૫૧૪૦૨ (PA)
૫૧૪૦૩ (PS)
૫૪૬૫૩ (ફы.)

અિધક મુÅય સિચવ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫

sechfwd@gujarat.gov.in

Ĵી જયĬકાશ િશવહરъ, IAS
સિચવ, જાહъર આરોÆય અને પЧરવાર કàયાણ

Ĵી આઇ. એમ. કЮરъશી

૫૧૪૧૬
૫૩૨૭૧
૫૧૪૧૧

૯૯૭૯૦૦૫૬૫૬

૫૧૪૨૮

૯૮૯૮૦૮૭૩૪૧

૫૪૬૬૦
૫૫૬૭૯
૫૧૪૨૮

૯૯૭૮૪૦૬૮૫૨

૯૯૭૮૪૦૪૦૮૩

અિધક સિચવ (તબીબી સેવાઓ /G.M.S.C.L.)

Ĵી િવકàપ ભાર˛ાજ, IAS
નાયબ સિચવ
(આયુષ/SHSRC/ PIU)

Ĵી વી. બી. પઢારીયા
નાયબ સિચવ (જા.આ/FDCA)

Ĵીમતી બી. સી. શામળ

૭૫૬૭૦૮૫૪૭૮

નાયબ સિચવ
(તબીબી સારવાર કલેઇમ/ તપાસ /સંકલન/બજેટ)

Ĵી બી. વી. ડામોર
નાયબ સિચવ
(çથાિનક મહъકમ/ ĠાÜય આરોÆય, પ.ક. NHM, અબ↓ન હъàથ, SIHFW)

Ĵી બી. બી. રાઠોડ

૫૮૩૬૯
૫૮૮૫૧

૯૭૨૩૧૫૭૬૦૯

૫૫૫૪૮

૮૮૪૯૫૧૩૯૯૦

નાયબ સિચવ
(તબીબી િશΤણ/ GMERS)

કિમશનરĴી, આરોÆય સેવાઓ, તબીબી સેવાઓ, તબીબી િશΤણ અને સંશોધન
Úલોક નં. ૫, ડા↓. જે.એમ.ભવન ગાંધીનગર

Ĵી જયĬકાશ િશવહરъ, IAS

૫૩૨૭૧
૫૩૨૭૯

કિમશનર

૯૯૭૯૦૦૫૬૫૬

cohealth@gujarat.gov.in

સુĴી રъÜયા મોહન, IAS

૫૩૨૯૯

મીશન ડાયરъકટર (NHM)

--

md-nhm@gujarat.gov.in

ડા↓. નયન પી. જાની

૫૩૩૧૧

૯૯૭૮૪૪૧૫૫૮

અિધક િનયામક
(પЧરવાર કàયાણ)
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આરોÆય અને પЧરવાર કàયાણ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ડા↓. િનલમ પટъલ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૭૯૪૮

૯૦૯૯૦૬૪૦૦૯

૫૩૨૮૬

૯૪૨૬૩૬૭૫૫૭

૫૭૦૬૯

૯૪૨૬૭૩૬૧૯૯

૫૬૬૪૧

--

અિધક િનયામક
(જાહъર આરોÆય )

Ĵી એચ. કы. ભાવસાર
અિધક િનયામક (તબીબી સેવાઓ)

ડા↓. આર. ЧદΤીત
અિધક િનયામક,
(તબીબી િશΤણ અને સંશોધન)

Ĵી જે. આર. પટъલ
અિધક િનયામક (આંકડા)

કિમશનરĴીની કચેરી, ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તંĦ
Úલોક નં.૮, Ĭથમ માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

ડા↓. એચ. જી. કોિશયા

૫૩૩૯૯

કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૫૦૫૪

comfdca@gujarat.gov.in

Ĵી કы. જે. ભž

૫૩૩૯૮

૯૪૨૭૩૨૪૩૩૫

સંયુકત કિમશનર

િનયામક આયુષની કચેરી
ડા↓. જે.એમ.ભવન Úલોક નં. ૧/૨ જુના સિચવાલય, ગાંધીનગર

Ĵી જે. એમ. પરમાર

૫૩૭૮૫
૫૩૭૯૭

િનયામક

૯૪૨૬૨૦૭૫૪૩

dir-ayush@gujarat.gov.in

કામદાર રાËય વીમા યોજના, ગુજરાત
િનયામક, તબીબી સેવાઓની કચેરી, Ħીજો માળ, પંચદીપ ભવન, ઈ×કમ ટъΤ સક↕લ,
આĴમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪

ડા↓. સમીર શાહ

૭૯૨૭૫૪૦૯૯૦
૭૯૨૭૫૪૧૮૬૬

િનયામક

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૦

kvy-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાત મેડીકલ સિવ↓સીસ કોપђ↓રъશન લીમીટъડ
ડા↓. જે.એમ.ભવન Úલોક નં. ૧૪ જુના સિચવાલય, ગાંધીનગર

૫૦૭૬૭

Ĵી Ĭભવ જોશી, IAS

૯૯૭૮૪૧૫૫૭૪

md-gmscl@gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ડાયરъÄટર
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ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ

ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ
Úલોક નં. ૫/૪, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ડા↓. રાજીવ કЮમાર ગુΆા, IAS
અિધક મુÅય સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪

secimd@gujarat.gov.in

Ĵી હાЧરત શુ╞ા, IAS

૫૦૭૦૬
૫૦૭૦૭
૫૧૮૬૨

સિચવ (Ĭવાસન)

૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

sectourism@gujarat.gov.in

Ĵી Ĭિવણ કы. સોલંકЫ, IAS

૫૭૩૮૮
૫૭૩૮૯
૫૭૩૯૦ (ફы.)

સિચવ (કЮЧટર અને Ġામો˜ોગ)

૯૯૭૮૪૦૪૯૮૫

seccri@gujarat.gov.in

Ĵી બી. એસ. મહъતા

૫૦૭૩૨
૫૦૭૧૯

સંયુŪ સિચવ (ĬોÓસાહન)

૯૪૨૭૬૧૬૬૮૬

js-inc-imd@gujarat.gov.in

Ĵીમતી જે. વી. દъસાઈ

૫૦૭૧૫
૫૦૭૧૬

નાયબ સિચવ (મહъકમ, કો.સેલ, સંકલન)

૯૯૭૮૪૦૬૯૫૩

ds-estt-imd@gujarat.gov.in

Ĵીમતી જે. વી. દъસાઈ

૫૦૭૧૫
૫૦૭૧૬

નાયબ સિચવ (બજેટ) (ચાજ↓)

૯૯૭૮૪૦૬૯૫૩

ds-estt-imd@gujarat.gov.in

Ĵી જે. બી. પટъલ

૫૫૫૪૪
૫૬૪૬૬

નાયબ સિચવ (ઉ˜ોગ)

૯૪૨૭૬૨૬૬૪૨

ds-ind-imd@guj.gov.in

સુĴી કы. એચ. પાઠક

૫૦૭૧૩
૫૦૭૧૪

નાયબ સિચવ (ખાણ, સેવા)

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૯

ds-mines-imd@gujarat.gov.in

સુĴી ભાિવતા રાઠોડ

૫૦૭૨૧
૫૦૭૩૦

નાયબ સિચવ (કЮટીર અને Ġામો˜ોગ)

૯૮૯૮૧૫૩૭૮૫

ds-ci-imd@gujarat.gov.in

ઉ˜ોગ કિમશનરĴીની કચેરી
Úલોક નં. ૧/૨, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

ડા↓. રાહુલ બી. ગુΆા, IAS

૫૨૫૨૫
૫૨૫૨૧

ઉ˜ોગ કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૧૩૯૦

comind@gujarat.gov.in
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ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી રѕજીથ કЮમાર જે., IAS

૫૨૫૩૨
૫૨૫૩૩ (ફы.)

કિમશનર એમ.એસ.એમ.ઇ, સૂΣમ નાના અને મÖયમ ઉ˜ોગો

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૬૯૭૧

comm-msme@gujarat.gov.in

Ĵીમતી નીલમ રાની, IFS

૫૨૫૩૪
૫૨૬૮૩ (ફы.)

અિધક ઉ˜ોગ કિમશનર (SP)

૭૫૬૭૭૬૬૪૬૬

icaicsp@gujarat.gov.in

૫૨૫૯૧

Ĵી કમલ એન. શાહ, IAS

૯૯૭૮૪૦૫૭૫૯

icaice@gujarat.gov.in

અિધક ઉ˜ોગ કિમશનર (િવçતરણ)

ભૂçતર િવΦાન અને ખિનજ કિમશનરની કચેરી
Úલોક નં. ૧, ૨/૭મો માળ, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

૫૪૧૫૧

Ĵી λપવંત િસંહ, IAS
કિમશનર

૯૪૨૬૪૯૧૭૧૭

wcommissioner-cgm@gujarat.gov.in

૫૩૯૫૫

Ĵી ડી. એમ. સોલંકЫ
અિધક િનયામક (િવકાસ)

--

ad-devp-cgm@gujarat.gov.in

૫૪૦૫૦

Ĵી પી. એલ. ઝાંકટ
અિધક િનયામક (એફ.એસ.)

--

ad-fs-cgm@gujarat.gov.in

૫૩૯૫૭

Ĵી એચ. પી. પટъલ
અિધક િનયામક (સંશોધન)

--

ad-tech-cgm@gujarat.gov.in

કિમશનરĴી કЮટીર અને Ġામો˜ોગ, ગુજરાત રાËય, ગાંધીનગર
Úલોક નં. ૭/૧, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

Ĵી Ĭિવણ કы. સોલંકЫ, IAS

૫૯૪૭૭
૫૯૪૭૮

કિમશનર અને સિચવ

૯૯૭૮૪૦૪૯૮૫

comcri@gujarat.gov.in
psccri@gujarat.gov.in

િનયામકĴી, સરકારી મુĩણ અને લેખનસામĠી, ગાંધીનગર
Úલોક નંબર-૮, ચોથો માળ, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

૫૯૩૫૧
૫૯૩૩૫
૫૯૩૫૦ (ફы.)

Ĵી વી. એમ. રાઠોડ
િનયામક

૭૫૬૭૦૨૧૨૧૦

dir-ptgsty@gujarat.gov.in
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ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ

ગુજરાત λરલ ઇ×ડçĺીઝ માક⎯ટỲગ કોપђ↓રъશન િલ. (Ġીમકો)
Úલોક નં. ૧૭/૫, સેÄટર-૧૧, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી રỲ કыશ પટъલ
મેનેિજંગ ડીરъÄટર

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૭૦૬૫
૨૭૨૪૪

૯૮૨૫૦૧૯૫૨૦

grimco_1979@yahoo.com

ગુજરાત રાËય હાથશાળ અને હçતકલા િવકાસ િનગમ િલ.
હъ×ડલુમ ટъકનોલોજી ઇ×çટીટ્યુટ િબàડỲગ, રъàવે çટъશન રોડ, સેÄટર-૧૩, ગાંધીનગર

Ĵી Ĭિવણ કы. સોલંકЫ, IAS

૩૯૫૫૯

૯૯૭૮૪૦૪૯૮૫

chairman-gshhdc@gujarat.gov.in

અÖયΤ

ઇ×ડçĺીયલ એÄΤટъ×શન કોટъજ (ઇ×ડેΣટ-સી)
Úલોક નં. ૭/૧, ઉ˜ોગભવન ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭

Ĵી ડી. એમ. શુ╞

૫૪૨૬૧

૯૯૦૯૨૦૦૦૩૬

કાય↓વાહક િનયામક

exdire-indextc@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય નાણાકЫય િનગમ
Úલોક નં. ૧૦, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એમ. આર. માલપાણી

૫૬૭૬૧
૫૨૨૦૪

એÄઝીÄયુટીવ ઓફЫસર (એચઆરડી)

૯૪૨૮૧૨૩૩૧૧

dymgr-bifer-gsfc@gujarat.gov.in

ઇ×ડçĺીયલ એΣટъ×શન Úયૂરો (ઇ×ડેΣટ બી)
Úલોક નં.૧૮, બીજા માળъ, ઉ˜ોગભવન, ઘ-૪, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

Ĵીમતી િનલમ રાની, IFS

૫૬૦૧૭
૫૬૦૧૨
૫૦૪૯૦

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૭૫૬૭૭૬૬૪૬૬

md@indextb.com

નાગરીક ઉƒયનની કચેરી, ગુજસેલ કોÜપલેΤ
ટોરъ×ટ-સબçટъશનની પાસે, SVPI એરપોટ↓, સરદારનગર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૪

કыØટન અજય ચૌહાણ

૨૨૮૮૨૦૬૮

૯૯૦૯૯૧૮૮૮૮

director-cad@gujarat.gov.in

િનયામક

ગુજરાત પિવĦ યાĦાધામ િવકાસ બોડ↓
Úલોક નં. ર અને ૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, જૂના સિચવાલય, ગાંધીનગર

Ĵી આર. આર. રાવલ

૫૨૪૫૯

૭૦૬૯૦૧૯૪૪૧

gpyvb@yahoo.co.in

સિચવ
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ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ

ગુજરાત Ĭવાસન િનગમ િલિમટъડ
Úલોક નં. ૧૬-૧૭/૪, ઉ˜ોગભવન, ઘ-૪, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર - ૩૮ર ૦૧૧
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી આલોકકЮમાર પાંડે, IAS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૨૦૨૯

૯૯૭૮૪૦૮૫૫૨

md@gujarattourism.com

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

ગુજરાત ઔ˜ોિગક િવકાસ િનગમ (જી.આઇ.ડી.સી.)
Úલોક નં. ૪/૨, ઉ˜ોગભવન, ઘ-૪, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર - ૩૮ર ૦૧૧

Ĵી બલવંતિસંહ રાજપુત

--

--

chairman@gidcgujarat.org

ચેરમેન

Ĵી એમ. થે³−³ારસન, IAS

--

૫૦૫૮૩
૫૦૫૮૪

ઉપાÖયાΤ અને વહીવટી સંચાલક

-૪૩૯૧૪

Ĵીમતી કы. એમ. શેઠ

૯૮૭૯૧૧૦૦૦૩

dir-exe@gidcgujarat.org

કાય↓પાલક િનયામક

Ĵી એચ. એમ. ચાવડા

૫૦૫૭૧

કાય↓પાલક િનયામક

--

dir-exe1@gidcgujarat.org

ગુજરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ િલિમટъડ, વçĦાપુર, અમદાવાદ
૫૦૭૦૧

ડા↓. રાજીવ કЮમાર ગુΆા, IAS

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪

secimd@gujarat.gov.in

અÖયΤ

Ĵી λપવંત િસંહ, IAS

૨૭૯૧૩૭૬૧

વહીવટી િનયામક

૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫

m_d@gmdcatd.com

Ĵી લાવÒય કжલlõWÌë

૨૭૯૧૨૭૪૬

ચીફ જનરલ મેનેજર અને સી.એફ.ઓ.

૯૭૨૭૭૯૨૫૦૫

lkulshrestha@gmdcltd.co.in

ધોલેરા çપેશીયલ ઈનવેçટમે×ટ રીજીયોનલ ડેવલોપમે×ટ ઓથોરીટી
ડા↓. રાજીવ કЮમાર ગુΆા, IAS

૫૦૭૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪

--

૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

અÖયΤ

Ĵી હાЧરત શુ╞ા, IAS
મુÅય કારોબારી અિધકારી

ceo@dholerasir.com

Ĵી પી. ડી. માનસાતા

૪૦૧૫૪
૪૦૧૫૦
૪૦૧૪૯

ડેØયુટી કલેÄટર

--

dc@dholerasir.com
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ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ

ધોલેરા ઈ×ડçĺીયલ િસટી ડેવàપમે×ટ િલિમટъડ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી હાЧરત શુ╞ા, IAS

૨૯૭૫૦૫૦૧

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

md-dicdl@gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

ધોલેરા ઈ×ટરનેશનલ એરપોટ↓ કіપની િલમીટъડ, ગાંધીનગર
૫૮૫૨૮

Ĵી હાЧરત શુ╞ા, IAS

૯૯૭૮૪૦૭૭૫૫

md-diacl@gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

ગાંધીનગર રъલવે એ×ડ અબ↓ન ડેવલપમે×ટ કોપђ↓રъશન િલ., ગાંધીનગર
૫૦૭૦૧
૫૦૭૦૩
૫૦૮૪૪

ડા↓. રાજીવ કЮમાર ગુΆા, IAS
અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪

secimd@gujarat.gov.in
--

Ĵી એસ. એસ. રાઠોર

૯૯૭૮૪૦૬૧૪૦

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

ગુજરાત ઇ×ĭાçĺũર ડેવલપમે×ટ બોડ↓
ઉ˜ોગભવન, ઘ-૪, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર

Ĵીમતી અવંિતકાિસંઘ ઔલખ, IAS

--

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧

મુÅય કારોબારી અિધકારી

ceo@gidb.org

Ĵી çવાતી બુચ

૩૨૭૦૧
૩૨૭૦૪
૨૨૪૮૧ (ફы.)

જનરલ મેનેજર

૯૮૨૪૦૨૩૧૦૭

sbuch@gidb.org

ગુજરાત રъલ ઇ×ĭાçĺકચર ડેવલપમે×ટ કોપђ↓રъશન લી.
Ĵીમતી અવંિતકાિસંઘ ઔલખ, IAS

૫૦૦૨૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧

sec2cm@gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

Ĵી સંતોષકЮમાર, IRS

૩૨૭૨૮

૯૧૦૬૬૨૮૫૩૭

directorpp@gride.org.in

ડાયરъÄટર (પી એ×ડ પી)

દહેજ સેઝ લી., ગાંધીનગર
૨૯૭૫૦૮૩૮

Ĵી િપયુષ માંકડ
મુÅય કારોબારી અિધકારી

૯૮૭૯૫૪૬૪૨૬

ceo@dahejsez.com
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ઉ˜ોગ અને ખાણ િવભાગ

ગુજરાત પેĺોિલયમ કыિમકલ એ×ડ પેĺોકыિમકàસ çપેäયલ ઇ×વેçટમે×ટ રીજીયનલ ડેવલપમે×ટ ઓથોરીટી
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી પંકજકЮમાર, IAS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૩૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪

અÖયΤ

ગુજરાત માટીકામ કલાકારી λરલ ટъūોલોજી સંçથાન
ઘ-૪ નજીક, મહાÓમા મંЧદર રોડ, સેÄટર-૧૨, ગાંધીનગર

૫૧૬૭૧

Ĵી એચ. બી. પટъલ
િનયામક

--

dir-gmkrti@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય ખાદી Ġામો˜ોગ બોડ↓
૨૦૩૨૫

Ĵી એ. એમ. પંચાલ
સÛય સિચવ

૯૯૭૮૯૭૭૩૨૯

khadiboard@gmail.com

ગુજરાત ઔ˜ોિગક સંશોધન અને િવકાસ સંçથા (GIRDA)
વડોદરા

Ĵી અિમતકЮમાર પી. ધારવા

૦૨૬પ–૨૭૯૧૯૦પ
૦૨૬પ–૨૭૯પપ૪૮

િનયામક

૭૬૦૦૦૨૬૪૯૪

info@girda.org.in
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ઊજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ િવભાગ

ઊજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ િવભાગ
Úલોક નં. ૫/૫, ૫મો માળ, નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૭૭૧

૯૯૭૮૪૦૭૩૦૧

૫૦૭૭૯

૯૪૨૬૮૬૪૦૦૬

Ĵી એમ. આઇ. પટъલ, IAS

૫૦૭૮૮

૯૯૭૮૪૦૮૯૬૯

સંયુŪ સિચવĴી (ઉજા↓ અને સંકલન)

ds-est-cod-epd@gujarat.gov.in

Ĵી જયĬકાશ જોષી

૫૦૮૭૬

નાયબ સિચવ
(રી×યુએબલ એનજЪ↓, બજેટ અને મુ.િવ.િન.અને િવ.શુ, સમાહતા↓
કચેરીનું મહъકમ સંબંિધત બાબતો)

ds-energy-epd@gujarat.gov.in

Ĵીમતી મમતા વમા↓, IAS
અĠ સિચવ

Ĵી એમ. વી. પટъલ
અિધક સિચવ (પાવ- જનરъશન ĺાંસમીશન GUVNL સંબિધત
કામગીરી, પેĺોકыિમકàસ)

૯૯૯૮૮૭૧૯૬૫

િનયામકĴી, પેĺોિલયમ (DoP)
Úલોક નં. ૬, ૩જો માળ, ઉ˜ોગભવન, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર

Ĵી એમ. વી. પટъલ

૫૭૨૨૫

૯૪૨૬૮૬૪૦૦૬

િનયામક (ઇ.ચા.)

મુÅય િવ˜ુત િનરીΤકĴીની કચેરી
ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦

Ĵી એચ. એચ. ખોજા

૫૬૬૪૪
૫૬૬૭૬

મુÅય િવ˜ુત િનરીΤક

૨૩૨૨૮૦૭૦
૯૮૯૮૨૬૭૮૨૭

િવ˜ુુત શુàક સમાહતા↓Ĵીની કચેરી
Úલોક નં. ૧૮, ૭ મો માળ ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦

Ĵી એચ. એચ. ખોજા

૫૬૬૪૪

૯૮૯૮૨૬૭૮૨૭

િવ˜ુત શુàક સમાહતા↓

ગુજરાત çટъટ પેĺોિલયમ કોપђ↓રъશન િલ. (GSPC), ગાંધીનગર
જી.એસ.પી.સી. ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી પંકજ કЮમાર, IAS

--

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪

૬૬૭૦૧૨૦૩/૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮

ચેરમેન અને િનયામક

Ĵી સંજીવ કЮમાર, IAS
મેનેિજગ ЧડરъÄટર
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ઊજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ િવભાગ

ગુજરાત ગેસ લી., અમદાવાદ.(GGL)
૩જો માળ, Úલોક નં ૧૫, ઉ˜ોગભવન, સેÄટર -૧૧, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦, િજ·ો: ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

--

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪

૬૬૭૦૧૨૦૩/૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮

Ĵી પંકજ કЮમાર, IAS
ચેરમેન અને િનયામક

Ĵી સંજીવ કЮમાર, IAS
મેનેિજગ ЧડરъÄટર

ગુજરાત çટъટ પેĺોનેટ લી. (GSPL)
ઇ-૧૮, જી.આઇ.ડી.સી. ઇલેÄĺોિનક એçટъટ, સેÄટર -૨૬, ગાંધીનગર

Ĵી પંકજ કЮમાર, IAS

--

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪

૬૬૭૦૧૨૦૩/૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૪૮

ચેરમેન અને િનયામક

Ĵી સંજીવ કЮમાર, IAS
મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

ગુજરાત çટъટ ફટЪ↓લાઇઝસ↓ એ×ડ કыમીકàસ
પો. ફટЪ↓લાઇઝર નગર, વડોદરા -૩૯૧૭૫૦

Ĵી મુકыશ પુરી, IAS

૦૨૬૫-૨૨૪૦૮૫૫

૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩

મેનીિજંગ ЧડરъÄટર

ગુજરાત નમ↓દા વેલી ફટЪ↓લાઇઝસ↓ એ×ડ કыમીકàસ
નમ↓દા નગર, ભλચ

Ĵી પંકજ કЮમાર, IAS

--

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૪

૨૬૪૨૨૪૭૧૨૯
૨૬૪૨૨૪૭૧૧૫

૯૯૭૮૪૦૫૯૬૧

ચેરમેન અને િનયામક

Ĵી પંકજ જોષી, IAS
મેનીિજંગ ЧડરъÄટર

ગુજરાત ઈલેÄĺીસીટી રъÆયુલેટરી કમીશન (GERC)
૬Ζો માળ, ગીÙટ વન, રોડ ૫-સી, ઝોન-૫, ગીÙટ સીટી, ગાંધીનગર

ડૉ. અનીલ મુકЫમ, IAS (Rtd.)

૨૩૬૦૨૦૦૦

૯૯૭૮૪૦૫૯૦૪

૨૩૬૦૨૦૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૭૦૫

ચેરમેન

Ĵી λપવંત િસંહ, IAS
સિચવ

gerc@gercm.org

28
ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

ઊજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ િવભાગ

ગુજરાત ઉજા↓ િવકાસ િનગમ િલિમટъડ, (GUVNL) વડોદરા
સરદાર પટъલ િવ˜ુત ભવન, રъસ કોસ↓, વડોદરા PBX - 0265-2310583 86
ફыકસ નંબર 0265 - 2337918 / 2338164
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵીમતી મમતા વમા↓, IAS

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૭૭૧

--

અÖયΤ

Ĵીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS

૦૨૬૫ ૨૩૪૦૭૦૩

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

md-guvnl@gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

ગુજરાત çટъટ ઇલેકĺીસીટી કіપની િલ. વડોદરા. (GSECL)
િવ˜ુત ભવન, રъસ કોસ↓, વડોદરા PBX - 0265-2310583 86
ફыકસ નં. 0265 - 2337918 / 2338164

Ĵીમતી મમતા વમા↓, IAS

૫૦૭૭૧

--

૦૨૬૫ ૨૩૪૨૪૯૧

--

અÖયΤ

Ĵી એમ. Ĭસ³−³ા કЮમાર

md.gsecl@gebmail.com

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

ગુજરાત એનજીર્ ĺા×સિમશન કો. (GETCO)
સરદાર પટъલ િવ˜ુત ભવન, રъસ કોસ↓, વડોદરા PBX - 0265-2310583 86
ફыકસ નંબર 0265 - 2337918 / 2338164

Ĵીમતી મમતા વમા↓, IAS

૫૦૭૭૧

--

અÖયΤ

Ĵીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS

૦૨૬૫ ૨૩૫૩૦૮૫

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

md-guvnl@gebmail.com

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

મÖય ગુજરાત વીજ કіપની િલ. (MGVCL) વડોદરા
સરદાર પટъલ િવ˜ુત ભવન, રъસ કોસ↓, વડોદરા

Ĵીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS

૦૨૬૫ ૨૩૫૩૦૮૫

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

૦૨૬૫ ૨૩૫૮૨૪

--

અÖયΤ

Ĵી ટી. વાય. ભž, IAS

md.mgvcl@gebmail.com

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

દિΤણ ગુજરાત વીજ કіપની લી. (DGVCL) સુરત
કોપђ↓રъટ ઓЧફસ , નાના વરાછા રોડ, કપોદરા ચાર રçતા, વરાછા, સુરત

Ĵીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS

૦૨૬૫ ૨૩૩૯૧૪૮

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

૦૨૬૧ ૨૫૦૬૧૦૧

--

અÖયΤ

Ĵી અરિવંદ વી, IAS
મેનેિજંગ ડીરъકટર

md.dgvcl@gebmail.com
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ઊજા↓ અને પેĺોકыિમકàસ િવભાગ

ઉǼર ગુજરાત વીજ કіપની લી. (UGVCL) મહъસાણા
કોપђ↓રъટ ઓЧફસ, મહъસાણા
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૦૨૭૬ ૨૨૨૨૦૮૦

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

૦૨૭૬ ૨૨૨૨૦૯૭

--

અÖયΤ

Ĵી કы. એસ. રѕધાવા, IAS

md.ugvcl@gebmail.com

મેનેિજંગ ડીરъકટર

પિΌમ ગુજરાત વીજ કіપની િલ.(PGVCL), રાજકોટ
રજી.. અને કોપђ↓રъટ ઓЧફસ, “પિΌમ ગુજરાત વીજ સેવા સદન નાના માવા મેઇન રોડ
લΣમીનગર, રાજકોટ – 36004

Ĵીમતી શાહમીના હુસૈન, IAS

૦૨૬૫-૨૩૩૯૧૪૮

૯૫૩૭૧૫૫૦૫૫

૦૨૮૧-૩૬૧૭૫૦

--

અÖયΤ

Ĵી વλણ કЮમાર બરનવાલ, IAS
મેનેિજંગ ડીરъકટર

md.pgvcl@gebmail.com

પંЧડત દીનદયાળ પેĺોિલયમ યુિનવિસ↓ટી કыÜપસ રાયસણ
પંЧડત દીનદયાળ પેĺોિલયમ યુિનવિસ↓ટી કыÜપસ રાયસણ, ગાંધીનગર 382 007

Ĵી તιણ શાહ

૭૫૦૦૭

૯૪૨૬૩૮૩૦૦૮

રિજçĺાર
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╞ાઈમેટ ચે×જ િવભાગ

╞ાઈમેટ ચે×જ િવભાગ
Úલોક નં. ૧૧/૧, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી એસ. જે. હэદર, IAS
અĠ સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૭૩૭૮

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૦

secccd@gujarat.gov.in

Ĵી િબપીન તલાટી

૫૭૩૭૪

સંયુŪ સિચવ

૯૯૨૫૨૨૮૮૩૮

ds-ccd@gujarat.gov.in

Ĵી રાજેશ પટъલ

૫૭૩૬૧

૯૩૨૮૨૭૫૨૩

નાયબ સિચવ

ગુજરાત ઊજા↓ િવકાસ એજ×સી
Úલોક નં. ૧૧-૧૨/૪, ઉ˜ોગભવન, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર

Ĵી બી. એ. શાહ

૯૯૭૮૪૦૧૩૨૯

િનયામક

૫૭૦૯૩
૫૭૨૫૦

Ĵી િવજય Ĭજાપિત

૫૭૨૬૦

૯૯૨૪૭૪૫૬૩૪

મેનેજર (વહીવટ અને િહસાબ)
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કાયદા િવભાગ

કાયદા િવભાગ
૪-સરદારભવન, રજો માળ, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી પી. એમ. રાવલ

૫૦૯૦૧
૫૦૯૦૨
૫૦૯૦૩
૫૦૯૦૫ (ફы.)

સિચવ અને આર.એલ.એ.

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૬૧૨૬

m.g.dave99@yahoo.com

Ĵી િમલન જી. દવે

૫૦૯૨૫

સંયુŪ સિચવ

૯૮૭૯૩૯૨૦૪૯

m.g.dave99@yahoo.com

Ĵી િચરાગ એચ. શાહ

૫૦૯૧૯

સંયુŪ સિચવ

૭૯૮૪૩૫૧૯૬૦

js-d-legal @gujarat.gov.in

Ĵી દીપલકЮમાર જે. મહъતા

૫૮૩૩૯

સંયુŪ સિચવ

૯૪૨૮૧૧૭૭૮૮

js-b-legal @gujarat.gov.in

Ĵી એચ. આર. શાહ

૫૦૯૨૪

નાયબ સિચવ

૨૭૯૨૨૦૪

dysec-d-legal @gujarat.gov.in

Ĵી અંજારીયા કૌશાંગકЮમાર અિનલકЮમાર

૫૦૯૧૬

૯૮૯૮૬૬૧૪૭૮

ds-a-legal @gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ

Ĵી દъવે×ĩ સુરъશભાઈ જોષી

૫૦૯૧૭

નાયબ સિચવ

૯૪૦૮૮૦૭૪૧૫

ds-j-legal @gujarat.gov.in

Ĵી એમ. ડી. મોગલ

પ૦૯૨૦

૯૯૭૮૦૭૯૦૭૯

ds-e-legal@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ

Ĵી ડી. એમ. ભાભોર

પ૦૯૧૧

નાયબ સિચવ

--

ds-notary@gujarat.gov.in

Ĵી એચ. એચ. પટъલ

૨૭૬૬૫૩૩૫

૯૯ર૪૬૭૮રર૩

૫૦૯૦૮

૯૪૨૭૦૦૯૮૪૫
૬૩૫૭૧૪૯૭૨૧

નાયબ સિચવ
(સરકારી વકЫલની કચેરી) લાયેઝન શાખા
સરકારી વકЫલની કચેરી, લાયેઝન કચેરી (સંયકુ ત સિચવનો ચાજ↓),
લીગલ સેલ- નવી Чદàહી (નાયબ સિચવનો ચાજ↓)

Ĵી કы. પી. રાણા
નાયબ સિચવ

ds.it.legal@gujarat.gov.in
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કાયદા િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી સી. બી. મખોડીયા
નાયબ સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૯૦૯

૮૭૮૦૫૩૬૩૯૯

chandramakhodiya1968@gmail.com

નામ. ગુજરાત હાઇકોટ↓
ગુજરાત હાઇકોટ↓ સંકЮલ, સોલા, અમદાવાદ

જçટીસ અરિવંદકЮમાર

૨૭૬૬૪૬૧૬
૨૭૬૬૪૬૧૮
૨૭૬૬૪૬૧૯ (ફы.)

મુÅય ×યાયાધીશ

--

ગુજરાત રાËય કાનૂની સેવા સǼા મંડળ
Ĭથમ માળ, એડવોકыટ ફыસીલીટી િબàડỲગ, “એ” વીગ, ગુજરાત હાઈકોટ↓ સંકЮલ, સોલા, અમદાવાદ

૨૭૬૬૪૬૧૬
૨૭૬૬૪૬૧૮

--

સÛય સિચવ

૨૭૬૬૫૪૦૦

--

ĬોજેÄટ ઓЧફસર

૨૭૬૬૫૨૯૬

--

જçટીસ અરિવંદકЮમાર
ચીફ જçટીસ નામ. ગુજરાત હાઈકોટ↓ અને પĺોન ઈન - ચીફ,
ગુજરાત રાËયકાનૂની સેવા સǼા મંડળ

એડવોકыટ જનરલ અને એડીશનલ એડવોકыટ જનરલ
નામ. ગુજરાત હાઇકોટ↓ સંકЮલ, સોલા, અમદાવાદ

Ĵી કમલ વી Ħીવેદી

૨૭૬૬૩૪૪૦

૯૮૨૫૪૯૩૭૧૦

એડવોકыટ જનરલ

સરકારી વકЫલĴીની કચેરી
કાયદાભવન, નામ. ગુજરાત હાઇકોટ↓ સંકЮલ, સોલા, અમદાવાદ

સુĴી મિનષા લવકЮમાર શાહ

૨૭૬૬૨૫૯૪

૨૬૮૫૬૬૫૦
૯૯૭૮૪૦૬૯૭૯

--

૯૯૭૯૦૩૩૩૨૨

મુÅય સરકારી વકЫલ

Ĵી િમતેષ આર. અમીન
સરકારી વકЫલ

ડાયરъÄટર ઓફ ĬોસીÄયુશન
Úલોક નં. ૨, ડી િવંગ, કમ↓યોગી ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી ૫રъશ. એસ. ઘોરા

૫૮૩૩૭

િનયામક

૯૯૭૮૪૦૨૩૭૯

dop-legal-gnr@gujarat.gov.in
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કાયદા િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી સૌરભ બી. લંબયા (આઈ.પી.એસ)
સંયુકત િનયામક

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૮૪૩૩

૯૯૭૮૪૦૬૩૪૨

sp-admine-crime@gujarat.gov.in

ગુજરાત નેશનલ લો યુિનવિસ↓ટી
અžાિલકા એવે×યુ, નોલેજ કોЧરડોર, કોબા, ગાંધીનગર

ડા↓. સંજીવી શાંતાકЮમાર

૭૬૬૧૧

૯૯૯૯૫૯૬૬૬૬
vc@gnlu.ac.in

િનયામક

ડા↓. જગદીશ ચંĩા

૭૬૬૧૨

--

registrar@gnlu.ac.in

રજીçĺાર

ગુજરાત રાજય, વકફ ĺીÚયુનલ
Úલોક નં.૧, ભોયતિળયે, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એ. આઇ. શેખ

૫૮૭૩૭
૫૮૭૩૮
ગુજરાત રાËય વકફ બોડ↓

અÖયΤ

૯૯૭૮૬૯૨૩૦૧

Úલોક નં.૮, ભોયતિળયે, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
અÖયΤ

મુÅય કારોબારી અિધકારીĴી

૩૫૪૬૭
૫૩૩૯૭
૪૬૫૦૨
૫૩૩૯૭
ચેЧરટી કિમશનરની કચેરી

---

ગુજરાત રાËય, બહુમાળી ભવન-ર, Ħીજો માળ, ગુιકЮળ પાસે, ļાઇવઇન રોડ, અમદાવાદ-૫૨

Ĵી વાય. એમ. શુકલ

૨૭૯૧૧૭૩૮
૨૭૯૧૧૭૬૦
૨૭૯૧૧૭૬૧ (ફы.)

ચેЧરટી કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૫૬૩૭

checommi-ahd@gujarat.gov.in

Ĵી વાય. એલ. ãયાસ

૨૭૯૧૧૭૩૮
૨૭૯૧૧૭૬૦

સંયુકત ચેЧરટી કિમશનર

૯૮૨૫૩૬૮૭૫૫

jointchecommi-ahd@gujarat.gov.in
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કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ

કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ
સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૭૧૧૨

સિચવ (કжિષ)

૫૦૮૦૧
૫૦૮૦૨

Ĵી નિલન ઉપાÖયાય, IAS

૫૦૩૨૬

Ĵી મનીષ ભાર˛ાજ, IAS

secagri@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫

seccpd@gujarat.gov.in

સિચવ (પ.પા., ગૌ સંવધ↓ન, મÓçયો˜ોગ અને સહકાર)

૫૦૮૦૯
૫૨૦૦૭

કЮ. કાનન એચ. પંડયા
નાયબ સિચવ (કжિષ)

૯૪૨૮૨૩૦૦૫૩

ds-agri-gnr@gujarat.gov.in

૫૦૮૧૬

Ĵીમતી અિનતા પી. ઝુલા (ઇ.ચા.)

૯૯૦૯૯૮૫૧૬૦

as-agri-gnr@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (કж.યુિન./તપાસ)

૫૦૮૧૬

Ĵીમતી અિનતા પી. ઝુલા

૯૯૦૯૯૮૫૧૬૦

ds-esta-agri@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (મહъકમ/સંકલન)

૫૦૮૦૭
૫૨૦૦૪

Ĵી એમ. આર. સોની
નાયબ સિચવ (બજેટ/આયોજન)

૯૩૨૮૦૩૩૧૬૦

ds-bud-agri@gujarat.gov.in

૫૧૪૮૪

Ĵી એમ. બી. પટъલ
નાયબ સિચવ (અપીલ)

૯૯૨૪૮૪૧૨૬૬
૬૩૫૭૧૪૯૭૩૧

ds-appeal-agri@gujarat.gov.in

કЮ. કы. વી. પટъલ

૫૦૮૬૨

૯૩૭૪૯૩૧૦૨૫

ds-coop-agri@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (સહકાર)

કЮ. કы. વી. પટъલ

૫૦૮૬૨

૯૩૭૪૯૩૧૦૨૫

ds-credit-agri@gmail.com

નાયબ સિચવ (િધરાણ)

ડા↓. કы. એન. િĦવેદી

૫૧૪૮૩

૯૮૨૫૮૨૭૪૧૫

નાયબ સિચવ (પ.પા./મÓçયોઘોગ)

ds-anihus-agri.@gujarat.gov.in

ખેતી િનયામકĴીની કચેરી
કжિષભવન, સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર

Ĵી એસ. જે. સોલંકЫ

૫૬૦૭૨

૯૮૨૪૦૧૩૭૧૯

dir-agr@gujarat.gov.in

ખેતી િનયામક

Ĵી ડી. વી. બારોટ

૫૬૧૬૩

૯૪૨૬૭૦૭૭૮૨

addl-ext-agri@gujarat.gov.in

અિધક ખેતી િનયામક (િવ.)

બાગાયત િનયામકĴીની કચેરી
કжિષભવન, પહъલો માળ, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

૫૬૧૦૫
૫૬૧૧૩ (ફы.)

ડા↓. પી. એમ. વઘાિસયા
બાગાયત િનયામક

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૨

dir-bag@gujarat.gov.in
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કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ

પશુપાલન િનયામકĴીની કચેરી
કжિષભવન, સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ડા↓. ફાàગુની. એસ. ઠાકર
પશુપાલન િનયામક

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૬૧૪૧
૫૬૧૪૩

૯૪૨૮૦૪૯૫૬૫

dir-anml@gujarat.gov.in

૦૨૮૧-૨૪૭૪૮૦૯

ડા↓. બી. એલ. ગોિહલ

૯૪૨૬૪૫૧૧૦૯

jd-ah-raj@gujarat.gov.in

િવભાગીય સંયુŪ પશુપાલન િનયામક રાજકોટ િવભાગ

૦૨૬૫-૨૩૩૭૦૦૪

ડા↓. પી. એસ. ડામોર

૯૫૮૬૯૧૭૩૭૨

rjd-ah-vad@gujarat.gov.in

િવભાગીય સંયુŪ પશુપાલન િનયામક વડોદરા િવભાગ

૨૬૫૭૯૪૪૭

ડા↓. કы. એ. વસાવા (ઈ.ચા.)

૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬

ad-ah-ahd@gujarat.gov.in
addir-anml@gujarat.gov.in
drkiranvasava@gmail.com

અિધક પશુપાલન િનયામક
પશુઆરોÆય, પશુપાલન સંકЮલ, અમદાવાદ

૧૬૪૬૫
૧૬૪૬૪ (શાખા)

ડા↓. બી. ટી. રાઠવા
સંયુŪ પશુપાલન િનયામક
પશુજૈિવક સંçથા ગાંધીનગર

૮૭૮૦૬૫૬૫૪૧

jd-ah-gnr@gujarat.gov.in
drbipinrathva2000@gmail.com

ડા↓. કы. જી. ĮΜΤિĦય

૨૬૫૭૯૩૩૬

િવભાગીય સંયુŪ પશુપાલન િનયામક
અમદાવાદ િવભાગ

૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯

jt-ah-ahd@gujarat.gov.in

મÓçયો˜ોગ કિમશનરĴીની કચેરી
ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

૫૩૭૪૨

Ĵી િનિતન સાંગવાન, IAS

૯૯૭૮૪૦૪૮૦૨

commi- isheries@gujarat.gov.in

મÓçયો˜ોગ કિમશનર

રિજçĺારĴી, સહકારી મંડળીઓ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
૫૩૮૬૮
૫૩૮૬૨
૫૩૮૬૨ (ફы.)

Ĵી ડી. પી. દъસાઇ, IAS
રિજçĺાર

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫

rcs@gujarat.gov.in

ખાંડ િનયામકĴી, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
૫૩૪૩૬
૫૩૪૩૭

Ĵી બી. એમ. જોષી
ખાંડ િનયામક

૯૮૯૮૦ ૨૭૭૧૫

directorsugar@gmail.com
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કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ

મુÅય કાય↓પાલક અિધકારીĴીની કચેરી
િનરીΤણ અને અ×વેષણ સિમિત, સહકાર ખાતુ, ગુજરાત રાËય, પાલડી, અમદાવાદ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

Ĵી આર. એમ. આસોડીયા

--

૯૮૨૫૧૫૬૯૮૪

મુÅય કાય↓પાલક અિધકારીĴી

exoff-agri-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય સહકારી ĺીÚયુનલ
બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

--

Ĵી બી. બી. પાથક

૯૪૨૬૭૬૬૨૨૯

gsctribunal@gmail.com

Ĭમુખ

--

Ĵી કы. જે. જોષી

૯૮૨૫૦૨૭૭૫૬

gsctribunal@gmail.com

સÛય

--

Ĵી એસ. આર. શાહ

૯૪૨૯૯૦૨૨૪૪

gsctribunal@gmail.com

રિજçĺાર

ગુજરાત રાËય બીજ િનગમ િલ.
સેÄટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી પી. એસ. રબારી

૫૬૬૯૦

૯૦૯૯૯૧૬૨૧૫

md@gurabini.com

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

આÓમા ડાયરъÄટોરъટ એ×ડ સમેિત
કжિષ ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી ડી. વી. બારોટ

૫૮૪૪૫

૯૪૨૬૭૦૭૭૮૨

sameti.gujarat@gmail.com

િનયામક, સમેિત અને çટъટ નોડલ ઓЧફસર, આÓમા

રાËય કжિષ યુિનવિસ↓ટી પЧરષદ
કжિષભવન, સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર

૫૦૮૧૬

Ĵી બી. એમ. મોદી
સÛયસિચવ-વ-નાયબ સિચવĴી (કжિષ.યુિન.)

૯૪૨૭૩૧૪૧૦૫

saucouncil@gmail.com

આણંદ કжિષ યુિનવિસ↓ટી
આણંદ

ડા↓. કы. બી. કિથરીયા

૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૩

કЮલપિત

૯૯૯૮૦૦૯૯૬૦

vc@aau.in

ડા↓. ગૌતમ આર. પટъલ (ઇ.ચા.)

૦૨૬૯૨-૨૬૧૩૧૦

૯૯૯૮૦૦૯૯૭૪

registrar@aau.in

કЮલસિચવ
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કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ

જૂનાગઢ કжિષ યુિનવિસ↓ટી
જૂનાગઢ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૦૨૮૫-૨૬૭૧૭૮૪

ડા↓. એન. કы. ગ℮ટીયા (ઇ.ચા.)

૯૮૭૯૬૪૪૩૪૪

vc@jau.in

કЮલપિત

ડા↓. આર. કы. માથુЧકયા (ઇ.ચા.)

૦૨૮૫-૨૬૭૨૩૪૬

૯૮૭૯૧૦૪૬૬૦

registrar@jau.in

કЮલસિચવ

નવસારી કжિષ યુિનવિસ↓ટી
નવસારી

૦૨૬૩૭-૨૮૩૮૬૯
૦૨૬૩૭-૨૮૨૫૫૪ (ફы.)

ડા↓. ઝેડ. પી. પટъલ
કЮલપિત

૯૮૨૫૦૮૪૯૧૪

vc@nau.in

૦૨૬૩૭-૨૮૨૮૨૩
૦૨૬૩૭-૨૮૩૭૯૪ (ફы.)

ડા↓. એચ. વી. પંડયા
કЮલસિચવ

૯૮૨૫૧૩૬૭૯૩

registrar@nau.in

સરદાર કжિષનગર દાંતીવાડા કжિષ યુિનવિસ↓ટી
સરદાર કжિષનગર

ડા↓. આર. એમ. ચૌહાણ

૦૨૭૪૮૨૭૮૨૨૨
૦૨૭૪૮૨૭૮૪૪૪
૦૨૭૪૮૨૭૮૨૬૧ (ફы.)

કЮલપિત

૯૪૨૭૦૧૪૭૪૪

vc@sdau.edu.in

૦૨૭૪૮૨૭૮૨૨૬
૦૨૭૪૮૨૭૮૨૩૪ (ફы.)

Ĵી જે. આર. વડોદરીયા (ઈ.ચા.)
કЮલસિચવ

૯૪૨૬૯૭૪૪૯૬

registrar@sdau.edu.in

કામધેનુ યુિનવિસ↓ટી
ગાંધીનગર

૨૦૭૧૨

ડા↓. એન. એચ. કыલાવાલા

૭૫૭૩૦૩૫૧૦૧
vc@kamdhenuuni.edu.in

કЮલપિત

ગુજરાત વેટરનરી કાઉЩ×સલની કચેરી
ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, સેÄટર ૧૦/બી, ગાંધીનગર

ડા↓. ફાàગુની. એસ. ઠાકર

૨૪૪૧૯૭

Ĭમુખ

૭૫૭૫૦૩૭૬૭૯
president@gvc.org.in

ડા↓. િહતા પટъલ

૨૪૪૧૯૭

૯૯૨૪૮૫૫૬૫૯
registrar@gvc.org.in

રિજçĺાર
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કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ

ગુજરાત પશુધન િવકાસ બોડ↓
કжિષ ભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૭૯૧૬
૪૪૬૧૮

૭૫૭૫૦૩૭૬૯

ડા↓. એફ. એસ. ઠાકર
મુÅય કારોબારી અિધકારી

gldb.gandhinagar@gmail.com

ગુજરાત મÓçયો˜ોગ કыЩ×ĩય સહકારી સંçથા
નેહιિĮજ કોન↓ર, આĴમ રોડ, અમદાવાદ

Ĵી એમ. કы. ãયાસ

૨૬૫૮૦૪૮૩
૨૬૫૭૫૨૭૫ (ફы.)

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૯૯૦૯૭૫૧૦૦૮

gujarat isheries@yahoo.com

ગુજરાત રાËય બીજ Ĭમાણન એજ×સી “બીજ Ĭમાણન ભવન”
äયામલ રો-હાઉસ, સેટъલાઈટ, અમદાવાદ

Ĵી બી. એમ. મોદી

૨૬૭૩૪૧૧૬

૯૦૯૯૯૧૬૨૨૨

gssca80@gmail.com

િનયામક

ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન િવકાસ િનગમ િલિમટъડ
ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એન. બી. ઉપાÖયાય, IAS

૫૦૩૨૮

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫

૩૨૨૧૯
૫૪૪૬૨-૬૩

૯૮૭૯૦૯૭૫૨૨
૯૯૭૮૪૦૭૭૧૫

અÖયΤ

ડા↓. પોષક પટъલ
મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

gswdcgandhinagar@yahoo.com

ગુજરાત રાËય વેરહાઉિસંગ કોપђ↓રъશન
સેÄટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી સંજય નંદન, IAS

૨૧૦૭૪
૨૧૦૭૫

ચેરમેન અને મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૨૬૪૦૩૦૬૦
૯૯૭૮૪૦૫૬૮૨

ગુજરાત એĠો ઇ×ડçĺીઝ કોપђ↓રъશન િલિમટъડ
સેÄટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી મધુભાઈ Ĵીવાçતવ

૨૦૫૯૯
૪૦૨૦૮

ચેરમેન

૯૮૭૯૬૧૫૦૦૧

chairman.gaic@gmail.com

39
ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

કжિષ, ખેડૂત કàયાણ અને સહકાર િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી મહъશ િસંહ, IFS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૪૦૨૭૮

૯૮૭૯૫૫૧૦૫૯

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

md.gaicl@gmail.com

ગુજરાત રાËય કжિષ બજાર બોડ↓
Úલોક નં. ૧૨/૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી નિલન ઉપાÖયાય, IAS

૫૪૦૦૫

ચેરમેન

--

gsamboard2017@gmail.com

Ĵી જે. જી. પંડ્યા

૫૪૦૦૬

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૯૭૨૭૪૬૨૩૩૩

gsamboard2017@gmail.com

ગૌ સેવા અને ગૌચર િવકાસ બોડ↓
Úલોક નં. ૭/૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

ડા↓. કы. એમ. ડામોર

૫૬૩૨૮

--

gauseva.gov@gmail.com

સÛય સિચવ સહ સંયુŪ પશુપાલન િનયામક
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ગૃહ િવભાગ

ગૃહ િવભાગ
Úલોક નં.૨/૧, સિચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી રાજકЮમાર, IAS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૫૦૫

--

અિધક મુÅય સિચવ

sechome@gujarat.gov.in-

સુĴી િનપુણા તોરવણે, IPS

૫૦૫૧૧

સિચવĴી (ગૃહ)

૯૯૭૮૪૦૬૩૩૮

secsrp@gujarat.gov.in

Ĵી િનિખલ ભž (I/C)

૫૦૫૨૧

અિધક સિચવĴી (કા.ãય)

૯૯૭૮૪૦૬૪૮૯

as-lno-home@gujarat,gov.in

Ĵી િનિખલ ભž

૫૦૫૨૧

અિધક સિચવĴી (ક.ગ)

૯૯૭૮૪૦૬૪૮૯

js-pers-home@gujarat.gov.in

Ĵી ભરત વૈæણવ

૫૮૪૪૮

નાયબ સિચવĴી (સંકલન/બજેટ)

૯૯૭૮૪૦૬૩૭૫

ds-bud-home@gujarat.gov.in

Ĵી િનકЮіજ જાની

૫૮૫૫૩

નાયબ સિચવĴી (તપાસ) (ઇ.ચા.)

ds-enq -home@gujarat.gov.in

Ĵી િનકЮіજ જાની

૫૮૩૫૮

નાયબ સિચવĴી (મહъકમ)

૯૯૭૮૪૦૨૨૧૫
૯૯૭૮૪૦૨૨૧૫

ds-estt-home@gujarat.gov.in

Ĵી સમીર જોષી

૫૦૫૨૫

નાયબ સિચવ (ફЧરયાદ અને નશાબંધી)

ds-compl -home@gujarat.gov.in

Ĵી જીગર પટъલ

૫૦૫૨૩

નાયબ સિચવĴી (ટી.સી.એ×ડ ટી)

૯૯૭૮૪૦૦૬૩૦
૯૮૭૯૩૯૯૯૯૯

ds-tcnt-home@gujarat.gov.in

ગુજરાત તકыદારી આયોગ
સેÄટર ૧૦ બી, ગાંધીનગર

Ĵીમતી સંગીતા િસંહ, IAS (Rtd.)

૫૬૯૦૩
૨૨૪૨૬
૫૬૯૦૧

તકыદારી આયુકત

--

commi-vigilance@gujarat.gov.in

Ĵી આર. જી. દъસાઇ

૫૬૯૦૦
૫૬૯૦૪

સિચવ

૯૯૭૮૪૪૪૯૫૧

secyvc@ gujarat.gov.in
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ગૃહ િવભાગ

પોલીસ મહાિનદъશક અને મુÅય પોલીસ અિધકારીĴીની કચેરી
૧લો માળ, પોલીસ ભવન, સેÄટર-૧૮, ગુજરાત રાËય, ગાંધીનગર.
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી આશીષ ભાટીયા, IPS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૪ર૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૭૫

૫૪૪૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૧૧૮

૫૪૩૦૨

૯૯૭૮૪૦૫૨૯૯

૦૨૭૧૭-૨૪૧૦૦૩

૯૯૭૮૪૦૬૨૮૨

૫૯૪૪૮
૫૩૯૧૮ (ફы.)
૨૯૨૮૯૬૧૨

૯૯૭૮૪૦૮૨૧૧
૯૯૭૮૯૮૮૯૯૯

૫૪૪૪૧

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૧

૫૯૯૯૨

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૧

૫૯૯૯૨

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૧

પોલીસ મહાિનદъશક અને મુÅય પોલીસ અિધકારી

Ĵી ટી. એસ. િબΓ, IPS
પોલીસ મહાિનદъશક
સી.આઇ.ડી ĝાઇમ (ĝાઇમ અને રъàવેઝ.)

Ĵી અનુપિસંહ ગેહલોત, IPS
અિધક પોલીસ મહાિનદъશક, સી.આઇ.ડી. (આઇ.બી)

Ĵી અિમત િવΐકમા↓, IPS
I/C. અિધક પોલીસ મહાિનદъશક,
એ.ટી.એસ- અમદાવાદ

Ĵી િવકાસ સહાય, IPS
પોલીસ મહાિનદъશક (તાલીમ)

Ĵી એન. એન. ચૌધરી, IPS
નાયબ પોલીસ મહાિનરીΤક અને આચાય↓Ĵી,
ગુજરાત પોલીસ અકાદમી કરાઇ

Ĵી રાજુ ભાગ↓વ, IPS
અિધક પોલીસ મહાિનદъશક, હિથયારી એકમો,

Ĵી રાજુ ભાગ↓વ, IPS
I/C અિધક પોલીસ મહાિનદъશક, તકિનકЫ સેવાઓ

Ĵી રાજુ ભાગ↓વ, IPS
I/C અિધક પોલીસ મહાિનદъશક, એસ.સી.આર.બી,

લાંચ λΐત Úયૂરો
બંગલા નં. ૧૭, એ.સી.બી ભવન, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

Ĵી સંજય Ĵીવાçતવ, IPS

૨૨૮૬૯૨૨૪

િનયામક

૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

dir-acb-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાત માનવ અિધકાર આયોગ
Úલોક નં.૧/૪,૫, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર.

જçટીસ Ĵી રિવકЮમાર આર. િĦપાઠી

૫૭૬૨૫
૫૫૬૩૭
૫૫૬૩૮

માનનીય અÖયΤ

૯૮૨૫૦૪૯૪૦૮
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ગૃહ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી એમ. એચ. શાહ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૭૫૪૬

--

૫૭૪૯૮

--

૫૭૫૪૭

--

સÛય

Ĵી જે. કы. ભž, IPS (Rtd.)
સÛય

Ĵી Чદનેશ પટъલ, IAS
સિચવ અને મુÅય કારોબારી અિધકારી

િનયામકĴી, ×યાય સહાયક િવΦાનની કચેરી, ગાંધીનગર
ડા↓. જે. એમ. ãયાસ

૫૬૨૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૯૫

િનયામક

નશાબંધી અને આબકારી િનયામકની કચેરી
લોકાયુŪ ભવનની પાછળ, સેÄટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર

Ĵી સુિનલકЮમાર િહરાલાલ ઢોલી, IAS

૫૮૭૭૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૬૨

િનયામક

ડાયરъÄટર જનરલ હોમગાડ↓ઝ, અમદાવાદ
ડા↓. િનરજા ગોટλ, IPS

૨૫૫૦૬૪૧૧

૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩

કમા×ડ×ટ જનરલ

િનયામકĴી, નાગЧરક સંરΤણ કચેરી, અમદાવાદ
ડા↓. િનરજા ગોટλ, IPS

૨૫૫૦૬૪૧૧

૯૯૭૮૪૦૫૩૦૩

િનયામક

ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી, ગાંધીનગર
Ĵી ડી. ડી. પટъલ

૪૫૮૨૪

૯૯૭૮૪૦૭૩૫૭

૫૬૮૦૦
૫૬૮૦૬

૯૯૭૮૪૦૬૨૬૫

ચેરમેન

Ĵી હસમુખ પટъલ, IPS
અિધક પોલીસ મહાિનદъશક અને મેનેિજંગ ЧડરъÄટર
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નમ↓દા, જળસંપિǼ, પાણી પુરવઠા અને કàપસર િવભાગ

નમ↓દા, જળસંપિǼ, પાણી પુરવઠા અને કàપસર િવભાગ
Úલોક નં. ૯, નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી સી. વી. સોમ, IAS
અિધક મુÅય સિચવ (પુનવ↓સવાટ)

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૬૫૧
૫૧૬૫૨

--

serrnwrws@gujarat.gov.in

કЮ. મમતા વમા↓, IAS

--

૫૪૫૮૭
૫૧૬૪૬

અĠ સિચવ (નમ↓દા)

secnarmada@gujarat.gov.in

Ĵી ધનંજય Ч˛વેદી, IAS

--

૫૨૧૩૫
૫૦૮૧૨

સિચવ (પાણી પુરવઠા)

secws@gujarat.gov.in

૫૧૭૦૪
૫૪૨૧૬ (ફы.)

Ĵી કы. એ. પટъલ
સિચવ (જળસંપિǼ)

૯૯૭૯૮૫૧૨૮૦

secwr@gujarat.gov.in

Ĵી કы. બી. રાબડીયા (ઇ.ચા.)

૫૨૨૩૩
૫૨૨૩૫

સિચવ (કàપસર)

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૮

sec-kalpsar@gujarat.gov.in

Ĵી કы. બી. રાબડીયા

૫૧૭૦૦
૫૧૭૩૫
૫૮૬૨૩ (ફે.)

ખાસ સિચવ (જળસંપિǼ)

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૮

splsec-nwrws@gujarat.gov.in

Ĵી ડી. સી. ઠŨર

૫૭૧૫૩

૯૯૦૯૯૦૭૩૭૪

cc-nwrs@gujarat.gov.in

(મુÅય ઇંજનેર (ક-૧) અને અિધક સિચવ)

Ĵી એમ. આર. પટъલ

૫૧૬૬૪
૫૧૬૬૩

મુÅય ઇજનેર (દિΤણ ગુજરાત) અને અિધક સિચવ

૬૩૫૭૧૫૦૧૭૧

ce-sg-nwrws@gujarat.gov.in

Ĵી એ. ડી. કાનાણી

૫૧૬૬૭
૫૧૬૬૮

મુÅય ઇજનેર (મÖય ગુજરાત) અને અિધક સિચવ

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૩

Ce-cg-nwrws@ gujarat.gov.in

Ĵી એચ. યુ. કàયાણી

૫૪૨૧૮
૫૨૨૮૦
૫૧૭૦૮ (ફે.)

મુÅય ઈєજનેર (ઉǼર ગુજરાત) અને અિધક સિચવ

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૨

ce-ng-nwrws@gujarat.gov.in

44
ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

નમ↓દા, જળસંપિǼ, પાણી પુરવઠા અને કàપસર િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી એ. ડી. કાનાણી (ઇ.ચા.)

૫૧૭૧૨
૫૧૭૧૩ (ફы.)

મુÅય ઇજનેર (સૌરા∆) અને અિધક સિચવ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૩

ce-saur-nwrws@gujarat.gov.in

Ĵી એમ. આર. પટъલ

૫૧૭૦૯
૫૭૧૧૧ (ફы.)

મુÅય ઇજનેર (પંચાયત) અને અિધક સિચવ

૬૩૫૭૧૫૦૧૭૧

ce-panchayat-nwrws@gujarat.gov.in

Ĵી એ. ડી. કાનાણી

૫૧૭૦૯

૯૯૦૯૯૩૯૮૦૩

ce-qc-nwrws@gujarat.gov.in

મુÅય ઇજનેર (ગુણવતા િનયમન) અને અિધક સિચવ

Ĵી ડી. એ. ઠŨર

૫૨૮૩૭
૫૭૯૧૩

મુÅય ઇજનેર (યાંĦીક) અને અિધક સિચવ

૯૭૧૨૯૯૬૧૬૪

ce-mech-nwrws@gujarat.gov.in

સરદાર સરોવર નમ↓દા િનગમ િલિમટъડ
૫૨૬૧૧
૫૨૬૧૨

Ĵી કюલાસ નાથન, IAS
અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૬૦૦૩

patochairmanssnnl@gmail.com

ડા↓. રાજીવકЮમાર ગુΆા, IAS

૫૨૩૫૫
૫૭૬૫૫

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૯૯૭૮૪૦૬૦૫૪

mdssnl2009@gmail.com

Ĵી રિવ શંકર, IAS

--

૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૨

જોઇ×ટ મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

સરદાર સરોવર પુન:વસવાટ એજ×સી
નમ↓દા ભવન, Úલોક- એ, છΖો માળ, બરોડા-૩૯૦૦૦૧

Ĵી રિવ શંકર, IAS

--

૦૨૬૫-૨૪૨૧૭૨૩
sspa-vad@gujarat.gov.in

કિમશનર

સરદાર Ĭાદъિશક તાલીમ કы×ĩ (વાàમી, ગાંધીનગર)
૭૪૧૪૨
૨૨૭૦૧

Ĵી ડી. કы. રાઠોડ
અધીΤક ઇજનેર
એસ.આર.ટી.સી. – ગાંધીનગર

૯૮૨૪૭૩૨૦૪૮

sepim-rtcg-nwrws@gujarat.gov.in
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નમ↓દા, જળસંપિǼ, પાણી પુરવઠા અને કàપસર િવભાગ

ગુજરાત જળસંપિત િવકાસ િનગમ, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૭૩૫

૯૯૭૯૮૫૧૨૮૦

Ĵી કы. એ. પટъલ
અÖયΤ

ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર ãયવçથા બોડ↓, જલસેવા ભવન
બોડ↓ મુÅય કચેરી, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦

Ĵી ધનંજય Ч˛વેદી, IAS

૫૨૧૩૫
૫૧૬૮૩
૫૪૬૫૬ (ફы.)

અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

gwssb@gujarat.gov.in

ગુજરાત વોટર ઇ×ĭાçĺũર િલિમટъડ, ગાંધીનગર (GWIL)
Ĵી ધનંજય Ч˛વેદી, IAS

૨૨૬૯૬ (ફы.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૭૯

૨૨૬૯૬ (ફы.)

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૦

અÖયΤ

Ĵી મયુર મહъતા
મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

msgwssb@gmail.com

િનયામકĴીની કચેરી, ગુજરાત જલસેવા તાલીમ સંçથા,
સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર

Ĵી ડી. એમ. પરમાર

૨૩૩૦૦૭
૨૩૨૪૨ (ફы.)

િનયામક (વ)

--

gjti.gwssb@gmail.com
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નાણા િવભાગ

નાણા િવભાગ
Úલોક નં. ૪, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી જે. પી. ગુΆા, IAS
અĠ સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૬૧૧ ૫૦૬૧૩/૧૪

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૪

secfd@gujarat.gov.in

Ĵી િમિલ×દ તોરવણે, IAS

૫૦૬૦૧
૫૦૬૦૨
૫૦૬૦૩

સિચવ (આ.બા)

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૦

secea@gujarat.gov.in

સુĴી મનીષા ચંĩા, IAS

૫૦૬૦૬
૫૦૬૦૭
૫૦૬૦૮

સિચવ (ખચ↓)

૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬

secexp@gujarat.gov.in

સુĴી એસ. છાકછુઆક, IAS

૫૬૭૯૯
૫૦૬૪૦

અિધક સિચવ (બજેટ)

૯૯૭૮૪૦૮૩૧૯

as-bud- in@gujarat.gov.in
dir- inance@gujarat.gov.in

Ĵીમતી સપના વી. રણા

૫૦૬૨૫
૫૦૬૨૬

નાયબ સિચવ (ક.ગ.)

૯૮૭૯૪૩૭૫૧૧

ds-estt- in@gujarat.gov.in

સુĴી Чદપલ આર. હЧડયલ

૫૫૭૪૮
૫૦૬૨૩

નાયબ સિચવ (પે×શન - િતજોરી)

૯૭૨૪૪૬૬૬૧૯

js-try- in@gujarat.gov.in

Ĵી એમ. કы. વસાવા

૫૦૬૧૭

નાયબ સિચવ (સેવા)

૯૬૬૨૫૪૫૮૭૮

ds-ser- in@gujarat.gov.in

Ĵી Чદલીપ ઠાકર

૫૨૪૭૭

નાયબ સિચવ (કર)

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨

as-tax- in@gujarat.gov.in

Ĵી કોમલ ભž

૫૦૬૯૨

નાયબ સિચવ (કરકસર)

૯૯૭૮૪૦૭૨૯૨

ds-eco- in@gujarat.gov.in

Ĵી Чદલીપ ઠાકર

૫૨૪૭૭

નાયબ સિચવ (૧૫મું નાણા પંચ)

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨

as-tax- in@gujarat.gov.in
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નાણા િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵીમતી સપના વી. રણા
નાયબ સિચવ (જાહъર સાહસ Úયુરો)

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૬૨૫
૫૦૬૨૬

૯૮૭૯૪૩૭૫૧૧

ds-estt- in@gujarat.gov.in

Ĵી આસવ પી. ગઢવી

૫૫૭૬૪

૮૪૬૯૦૬૦૬૭૭

fa-revenue-fd@gujarat.gov.in

નાણા સલાહકાર (મહъસૂલ/પંચાયત)

9428770350

Ĵી આર. કы. જોષી

૫૧૭૧૮

નાણા સલાહકાર (નમ↓દા/રમત ગમત અને સાં.Ĭ./મિહલા અને
બાળ િવકાસ િવભાગ)

fa-narmada-fd@gujarat.gov.in

Ĵી રાજેશ જોષી

૫૫૮૪૩

નાણા સલાહકાર (આરોÆય/કાયદા/વૈ. અને સં. બા./) અને નાયબ
સિચવ (આર.ટી.આઇ)

Ĵી ડી. બી. િનમાવત

fa-health-fd@gujarat.gov.in

૫૦૮૦૮

નાણા સલાહકાર (કжિષ-સહકાર/ગૃહ)

૯૪૨૮૭૭૦૩૫૦

૬૩૫૭૧૪૯૭૯૧

fa-agriculture-fd@gujarat.gov.in

Ĵીમતી અંЧકતાબેન િĝિΌયન

૫૦૬૪૩
૫૪૭૫૪

નાણા સલાહકાર
(ઉ˜ોગ/ઉજા↓/Ĵમ અને રોજગાર/િવΦાન અને Ĭો.)

૯૯૦૯૯૧૭૦૩૮

fa-imd-fd@gujarat.gov.in

સુĴી એ. ટી. સંગાડા

૫૪૭૨૧

નાણા સલાહકાર
(િશΤણ/સા.વ.િવ/માિહતી અને Ĭ./બંદરો અને વા.ãય.)

fa-education-fd@gujarat.gov.in

Ĵી ડી. બી. િનમાવત

૫૦૬૫૮

નાણા સલાહકાર
(માગ↓ અને મકાન/શહъરી િવકાસ/ અ³−³ અને નાગЧરક પુ. અને Ġા.
બાબતોનો િવભાગ)

Ĵી Чદલીપ ઠાકર

૬૩૫૭૧૪૯૮૦૫

૬૩૫૭૧૪૯૭૯૧

fa-rnb-fd@gujarat.gov.in

૫૨૪૭૭

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૨

dir- inance@gujarat.gov.in

િનયામક (સં.િવ) તથા હોˆાની λએ સંયુŪ સિચવ

Ĵી જી. પી. ફણસે

૫૦૬૨૭

૯૪૨૬૫૭૩૧૩૧

osd-pac- in@gujarat.gov.in

ખાસ ફરજ પરના અિધકારી (જા.સા.Úયુરો)

રાËયવેરા કિમશનરĴીની કચેરી,
રાËયકર ભવન આĴમ રોડ, અમદાવાદ

Ĵી િમિલ×દ તોરવણે, IAS

૨૬૫૮૧૯૨૯

૯૯૭૮૪૦૬૯૯૦

૨૬૫૮૩૫૩૯

૯૮૨૫૦૧૭૦૧૩

મુÅય કિમશનર

Ĵી સમીર વકЫલ, IRS
ખાસ કિમશનર
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નાણા િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી ભાિવન કы. પંડ્યા, IAS

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૬૫૮૧૩૯૩

૯૯૭૮૪૦૬૦૧૯

૨૬૫૮૩૯૨૧

૯૯૭૮૮૬૫૮૪૪

૨૬૫૮૭૦૩૬

૯૮૨૫૧૭૮૫૩૩

ખાસ કિમશનર

Ĵી એચ. જે. Ĭજાપતી
અિધક રાËયવેરા કિમશનર

Ĵી બી. કы. માંકડ (ઇ.ચા)
અિધક રાËયવેરા કિમશનરĴી

િહસાબ અને િતજોરી િનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર.
Úલોક નં.૧૭, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન સંકЮલ, ગાંધીનગર

Ĵી આર. ટી. શાહ

૫૪૩૭૭
૫૯૭૬૦ (ફы.)

િનયામક

૯૯૭૯૫૦૭૭૫૫
૬૩૫૭૧૪૭૭૦૧

dir-dat@gujarat.gov.in

Ĵી એ. કы. રાઠવા

૫૪૩૯૪

સંયુŪ િનયામક (વહીવટ)

૯૦૧૬૨૯૧૪૮૬
૯૪૨૭૫૭૮૭૭૦

jtdiradm-dat@gujarat.gov.in

કЮ. એફ. કы. શુકલ

૫૪૪૪૦

૯૮૨૫૦૦૯૫૮૦

dydir1-dat@gujarat.gov.in

સંયુŪ િનયામક (ટી.સી)

પે×શન અને Ĭોિવડ×ટ ફіડ િનયામકની કચેરી, ગાંધીનગર
Ĵી એસ. એસ. ઠાકરъ

૫૩૨૧૩

િનયામક

૬૩૫૭૧૪૭૭૨૨

dir-ppf@gujarat.gov.in

વીમા િનયામકની કચેરી
Úલોક નં. ૧૭/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન સંકЮલ, ગાંધીનગર

Ĵી આર. એ. મેઘા

૫૪૬૦૬
૫૬૩૫૨

વીમા િનયામક

૯૯૭૮૪૦૫૪૦૧

dir-ins@gujarat.gov.in

િનરીΤકĴી, çથાિનક ભંડોળ િહસાબ
Úલોક નં.- ૧૭, બીજો માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૦

કЮ. સી. એન. ભž

૫૪૬૨૦

િનરીΤક

૯૪૨૮૪૦૭૫૨૨

exam-dat@gujarat.gov.in
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નાણા િવભાગ

ગુજરાત çટъટ ઇનવેçટમે×Îસ િલિમટъડ
૬ઠો માળ, એચ. કы. હાઉસ, આĴમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી જી. એસ. પાઠક
મુÅય નાણાકЫય અિધકારી

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૬૫૭૯૭૩૧

9825300688

infoatgsil@gmail.com

Ĵી એસ. કы. શાહ

૨૬૫૮૬૬૩૬

9824900701

infoatgsil@gmail.com

કіપની સિચવ

ગુજરાત çટъટ ફાઇનાЩ×સયલ સિવ↓િસસ િલિમટъડ
૩જો માળ, “બી” િવંગ, ખનીજ ભવન, યુિનવિસ↓ટી Ġાઉѕડ ની સામે, વçĦાપુર, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૫૨

Ĵી જે. પી. ગુΆા, IAS

૫૦૬૧૧ / ૫૦૬૦૫ (ફы.)

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૯૯૭૮૪૦૬૦૬૪

secfd@gujarat.gov.in

Ĵી નીરજ જૈન

૨૭૯૧૨૫૨૭/
૨૭૯૧૨૫૩૪ (ફы.)

કіપની સેĝыટરી

7574822526

neeraj.jain@gsfs.in
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પંચાયત, Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ અને Ġામ િવકાસ િવભાગ

પંચાયત, Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ અને Ġામ િવકાસ િવભાગ
Úલોક નંબર -૮/૩, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી િવપુલ િમĦા, IAS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૧૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૧૩૫

અિધક મુÅય સિચવ

secprh@ gujarat.gov.in

Ĵી એચ. કы. ગોિહલ

૫૧૧૧૩

નાયબ સિચવ (પંચાયત, મહъકમ)

૯૯૭૮૯૭૪૧૨૩

ds-est-prh@gujarat.gov.in

Ĵી આિશષ વી. વાળા

૫૧૧૦૭

નાયબ સિચવ (તપાસ)

૯૯૭૮૪૦૮૮૧૪

ds-inq-prh@gujarat.gov.in

Ĵી આિશષ વી. વાળા

૫૮૪૧૮

નાયબ સિચવ (સેવા)

૯૯૭૮૪૦૮૮૧૪

ds-ser-pan@gujarat.gov.in

Ĵી હЧરષ કы. Ĭજાપિત

૫૧૫૦૫

નાયબ સિચવ (Ġુ.િન.)

૯૪૨૭૦૭૫૬૬૦

as-rd-prh@gujarat.gov.in

Ĵી એન. કы. વાઘેલા

૫૧૧૧૭

નાયબ સિચવ (બજેટ/સંકલન)

૯૪૨૬૩૮૨૪૪૮

housing-prh@gujarat.gov.in

િવકાસ કિમશનરĴીની કચેરી
ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, Úલોક નં.૧૬/ર, ગાંધીનગર

Ĵી સંЧદપ કЮમાર, IAS

--

૫૪૦૬૮
૫૪૦૬૯

િવકાસ કિમશનર

commi-prh@gujarat.gov.in

Ġામ િવકાસ કિમશનરની કચેરી, ગાંધીનગર
Úલોક નં. ૧૬/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵીમતી સોનલ િમĴા, IAS

--

૫૩૪૬૧
૫૩૪૫૪

કિમશનર – વ – સિચવ

secrd@gujarat.gov.in
commi-rd@gmail.com

Ĵી એન. એસ. યાદવ, IFS

૪૧૦૮૮

મુÅય કારોબારી અિધકારી (વોટરશેડ)
ગુજરાત રાજય વોટરશેડ મેનેજમે×ટ એજ×સી

૯૯૭૮૪૦૬૧૬૧
ceo@gswma.in

ડા↓. નવનાથ કો×ડીબા ગવાહને, IAS

૫૬૭૫૫

અિધક કિમશનર
સેગી/ ંદાવન ગામ/િમશન અંÓયોદય/ઇઝ ઓફ િલિવંગ/ ંદાવન
ગામ યોજના/Чરિજયોનલ સે×ટર
ઇ.ચા. મુÅય કારોબારી અિધકારી, ગુજરાત રાજય વોટરશેડ
મેનેજમે×ટ એજ×સી

--

magujarat@gmail.com
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પંચાયત, Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ અને Ġામ િવકાસ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

--

૯૯૭૮૪૦૧૯૮૫

Ĵી િવશાલ ગુΆા, IAS
અિધક કિમશનર
મહъકમ/ĬધાનમંĦી આવાસ યોજના–Ġામીણ/તકыદારી/äયામા Ĭસાદ
મુખજЪ↓ λબ↓ન િમશન/આઇ.ટી.

addcomm1-crd@gujarat.gov.in
crdesta@gmail.com
spmrmguj@gmail.com
addcommissionerpmay@gmail.com

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોડ↓, ગાંધીનગર
Ĵી નરъશ એચ. શાહ

૫૮૫૩૨

અÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૪

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

Ĵી િનતીનભાઇ સી. પટъલ

૫૮૫૩૫

૯૯૭૮૪૦૬૩૯૪

૫૮૫૩૭

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૪

૫૮૫૩૧

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૩

Ĵી ભરત. સી. પરમાર

૫૮૫૨૯

૯૯૭૮૪૦૭૬૯૫

સિચવ

sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in

સÛય

Ĵીમતી રાજીકાબેન કચેરીયા
સÛય

Ĵી Ĭશાંત વી. વાળા
સÛય

ગુજરાત Ġામ ગૃહ િનમા↓ણ બોડ↓, ગૃહ િનમા↓ણ ભવન, સેÄટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર
Ĵી મુળુભાઇ બેરા

૫૦૭૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૦૩૪

૫૦૭૨૨

૯૯૨૫૦૨૫૪૭૬

અÖયΤ

Ĵી આર. એન. કЮચારા
સિચવ

રાËય Ġામ િવકાસ સંçથા
C/O સરદાર પટъલ ઈ×çટીટ્યુટ ઓફ ઈકોનોમીÄસ એ×ડ સોિશયલ રીસચ↓ (çપાઈસર) કыÜપસ,
એડીડીસી િબàડỲગ, ઉદગમ çકвલ સામે, થલતેજ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૫૪
-૨૬૮૫૯૦૩૭ (ફы.)
િવશેષ િનયામક

director.sirdguj@gmail.com

ગુજરાત લાઇવલીહૂડ Ĭમોશન કіપની િલ.
Úલોક નં, ૧૮/૩, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

સુĴી ભાગ↓વી દવે, IAS

૨૪૮૫૧૨

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર

૯૯૭૮૪૦૭૫૮૧

md@glpc.co.in
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બંદરો અને વાહન ãયવહાર િવભાગ

બંદરો અને વાહન ãયવહાર િવભાગ
Úલોક નં. ૨, ૮મા અને ૯મો માળ, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૦૭૮

૯૭૨૭૭૮૦૦૦૧

Ĵી એમ. કы. દાસ, IAS
અિધક મુÅય સિચવ

sectrans@gujarat.gov.in

Ĵી આર. વી. ભž

૫૦૫૩૧

નાયબ સિચવ
(વાહન ãયવહાર)

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૭

ds-trans-ptd@gujarat.gov.in

Ĵી કыતન સુથાર

૫૧૪૮૧

નાયબ સિચવ
(બંદરો)

૯૯૭૮૪૦૬૩૪૫

ds-ports-ptd@gujarat.gov.in

વાહન ãયવહાર કિમશનરĴીની કચેરી
Úલોક નં.૬, બીજો-Ħીજો માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી રાજેશ માંજુ, IAS

૫૧૩૬૧

વાહન ãયવહાર કિમશનર

૯૯૧૩૫૦૮૬૦૬

commi-trans@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય માગ↓ વાહન ãયવહાર િનગમ મÖયçથ કચેરી
રાણીપ અમદાવાદ-૮૦

Ĵી એચ. આર. પટъલ, IAS

૨૨૮૩૧૬૦૧
૨૨૮૦૩૦૬૫

ઉપાÖયΤ અને વહીવટી અિધકારી

૯૯૭૮૪૦૧૫૩૧

mdgsrtc@yahoo.com

Ĵી જે. એસ. Ĭજાપિત, (ઈ×ચાજ↓)

૨૨૮૩૧૬૦૨
૨૨૮૦૩૦૩૭

કાય↓પાલક સંચાલક (તકыદારી)

૬૩૫૯૯૯૧૯૦૦૪

edv.gsrtc@yahoo.com

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ↓, ગાંધીનગર
સેÄટર—૧૦/એ, છ રોડ, એરફોસ↓ çટъશનની સામે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૨૨૮૬૩૫૯૮

Ĵીમતી અવંિતકાિસંઘ ઔલખ, IAS
મુÅય કારોબારી અિધકારી અને ઉપાÖયΤ

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧

vc-gmb@gujarat.gov.in

ગુજરાત રોડ સેÙટી ઓથોરીટી, આંકડાશાçĦ ભવન પહъલો માળ
સેÄટર -૧૮, ગાંધીનગર

૫૮૧૪૮
રોડ સેÙટી કિમશનર

--

cot-trans-rsa@gujarat.gov.in
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મહъસૂલ િવભાગ

મહъસૂલ િવભાગ
Úલોક નં. ૧૧, નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૦

અિધક મુÅય સિચવ

૫૧૫૦૧
૫૧૫૦૩

Ĵી અિમત ઉપાÖયાય

૫૧૫૨૧

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૯

નાયબ સિચવ (રાહત)

૫૧૬૧૧
૫૧૬૧૨

૯૮૨૪૨૫૦૧૩૬
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭

Ĵી ડી. આર. ભÜમર

૫૧૫૧૭

૯૯૭૮૪૪૨૫૪૦

૫૭૩૩૯

૯૯૭૮૪૪૨૫૪૦

૫૧૫૨૩

૯૯૭૮૪૦૫૧૩૨

૫૧૫૨૫

૯૧૦૬૯૩૪૮૪૪

૫૧૫૩૩

૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧

૫૧૫૨૮

૯૯૭૮૪૦૫૧૩૨

૫૧૫૭૧

૯૯૭૮૪૦૮૯૪૧

૫૧૫૪૫

૯૯૭૯૨૦૨૮૪૨

Ĵી કમલ દયાની, IAS

નાયબ સિચવ (સેવા/બજેટ)

Ĵી સી. સી. પટъલ

નાયબ સિચવ (જમીન)

Ĵી ડી. આર. ભÜમર (ઇ.ચા.)
નાયબ સિચવ (મહъકમ)

Ĵી એ. એચ. મ×સુરી
નાયબ સિચવ (તપાસ)

Ĵી મહъશ બી. સોની
નાયબ સિચવ (çટъÜપ)

Ĵી પી. એન. મકવાણા (ચાજ↓)
નાયબ સિચવ (જ.સુ)

Ĵી એ. એચ. મ×સુરી (ચાજ↓)
નાયબ સિચવ (સંકલન/આઇ.ટી.)

Ĵી પી. એન. મકવાણા
નાયબ સિચવ (યુએલસી)

Ĵી એચ. જે. રાઠોડ (ચાજ↓)
નાયબ સિચવ (જમીન સંપાદન)

મહъસૂલ તપાસણી કિમશનર અને સિચવĴી (મહъસૂલ િવભાગ)ની કચેરી
Úલોક નં.૧૧, ૭મો માળ, નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર

Ĵી Чદનેશ પટъલ, IAS

૫૧૬૦૩
૫૨૩૩૦ (ફы.)

મહъસૂલ તપાસણી કિમશનર અને સિચવ

--

secric@gujarat.gov.in

ડા↓. એલ. કы. વાણીયા

૫૧૬૦૭

નાયબ કલેÄટર (તપાસણી-૧)

૯૮૭૯૦૭૭૩૫૭

dc-insp-rev@gujarat.gov.in
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મહъસૂલ િવભાગ

જમીન સુધારા કિમશનર કચેરી
Úલોક નં. ૧૧/૭મો માળ, નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી çવλપ. પી., IAS
કિમશનર અને સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૨૬૨૦
૫૧૫૧૧

૯૯૭૮૪૦૭૬૭૪

eclr@gujarat.gov.in

ખાસ સિચવ (િવવાદ)ની કચેરી, મહъસૂલ િવભાગ
૨૯૭૦૮૪૫૫
૨૯૭૦૮૪૫૬
૨૯૭૦૮૪૫૧

Ĵી કы. એમ. ભીમજીયાણી, IAS
સિચવ

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫

as-ssrd-ahd-gujarat.gov.in

Чદનદયાળ મ℮જણી અને મહъસૂલી વહીવટી સંçથા
ખ-૫, અિહѕસા સક↕લ, સવ› કыÜપસ, સેÄટર-૧૪ ગાંધીનગર

૫૬૮૯૯

Ĵી કы. એમ. ભીમજીયાણી, IAS
િનયામક

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫

scndlr-rev@gujarat.gov.in

રાહત િનયામકની કચેરી
Úલોક નં.૧૧/૮, મહъસૂલ િવભાગ, નવા સિચવાલય, ગાંધીનગર

૫૧૫૦૯

Ĵીમતી આĩા અĠવાલ, IAS

cor-rev@gujarat.gov.in

રાહત િનયામક અને અિધક સિચવ

Ĵી જેનુ દъવન, IAS

--

સુિĬ×ટъ×ડ×ટ ઓફ çટъÜØસĴીની કચેરી, ગાંધીનગર
૮૮૫૭૫

સુિĬ×ટъ×ડ×ટ ઓફ çટъÜØસ અને ન℮ધણી સર િનરીΤક

૯૯૭૮૪૦૬૯૧૬

stampd-gnr@gujarat.gov.in

સેટલમે×ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક ગુજરાત રાËય
ખ-૫, અિહѕસા સક↕લ, રъલવે ĝોસỲગ પાસે સેÄટર-૧૪, ગાંધીનગર

Ĵી કы. એમ. ભીમજીયાણી, IAS

૫૬૮૯૯
૫૭૬૬૪ (ફы.)

સેટલમે×ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૫

scndlr@gujarat.gov.in

ગુજરાત ઇЩ×çટટ્યુટ ઓફ Чડઝાçટર મેનેજમે×ટ
પી.ડી.પી.યુ પાછળ, રાયસણ ગામ, ગાંધીનગર

૭૫૮૦૪

Ĵી પી. કы. તનેજા
મહાિનદъશક

૯૯૭૮૪૦૬૧૪૬

dg-gidm@gujarat.gov.in
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મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ
Úલોક નં. ૯/૬ માળ, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી કы. કы. િનરાલા, IAS

૫૪૮૨૨
૫૨૦૭૬
૫૪૮૨૩ (ફы.)

સિચવ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૮૫૫૧

sec-wncw@gujarat.gov.in

સુĴી મનીષાબેન પટъલ

૫૪૮૨૧

૯૪૨૬૯૭૮૭૦૬

ds-ww-wncw@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (બજેટ/મિહલા વỲગ)

કિમશનરĴી મિહલા અને બાળિવકાસની કચેરી
Úલોક નં. ૨૦, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી કы. કы. િનરાલા, IAS

૫૧૭૧૦

૯૯૭૮૪૦૮૫૫૧

૫૩૩૦૫

૯૯૭૮૪૦૨૯૮૩

૫૧૩૦૩

૯૯૭૮૪૪૫૯૫૬

૫૧૭૧૦

૬૩૫૭૧૧૭૮૦૨

કિમશનર

Ĵી ડી. એન. મોદી, IAS
િનયામક (ICDS)

ડા↓. જી×સી રોય, IAS
િનયામક (ઇ.ચા.) (મિહલા કàયાણ)

Ĵીમતી િસЩÖધ એ. પટъલ
અિધક કિમશનર (ઇ.ચા.) (મિહલા કàયાણ)

ગુજરાત મિહલા આિથ↓ક િવકાસ િનગમ લી.
Úલોક નં. ૮/૮, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

Ĵીમતી જયĴી ઝλ

૨૨૬૪૪

૮૨૩૮૯૨૦૪૧૯

જનરલ મેનેજર

ગુજરાત રાËય મિહલા આયોગ
Úલોક નં. ૫, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵીમતી કы. એસ. યાિΦક

૫૧૬૦૪

સÛય સિચવ

૮૪૦૧૬૮૦૯૧૯

gscfw.2019@gmail.com

જે×ડર Чરસોસ↓ સે×ટર
Úલોક નં. ૧, પોલીટъકનીકલ કÜપાઉ×ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

Ĵીમતી અવંિતકા એ. દરજી

૨૯૬૫૦૦૦૮

િનયામક

૮૯૮૦૦૪૨૨૨૫

info@grcgujarat.org

ગુજરાત રાËય સમાજ કàયાણ બોડ↓
૨૧-અશોકનગર સોસાયટી, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ

Ĵી ડી. એન. મોદી, IAS

૨૬૬૨૦૩૬૪

૯૯૭૮૪૦૨૯૮૩

અÖયΤ
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

માગ↓ અને મકાન િવભાગ
Úલોક નં. ૧૪, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી એસ. બી. વસાવા
સિચવ

Ĵી પી. આર. પટъિલયા
મુÅય ઇજનેર (મા.મ.) અને અિધક સિચવ

Ĵી પી. આર. પટъિલયા
મુÅય ઇજનેર (પા.યો.) અને અિધક સિચવ (ઈ.ચા.)

Ĵી વાય. એમ. ચાવડા
મુÅય ઇજનેર (પંચાયત) અને અિધક સિચવ

Ĵી એચ. સી. મોદી
મુÅય ઇજનેર (રા.ધો.) અને અિધક સિચવ

Ĵી કы. એમ. પટъલ
મુÅય ઇજનેર (ગુણવǼા િનયમન) અને અિધક સિચવ

Ĵી કы. એમ. પટъલ
મુÅય ઇજનેર (પોલીસી એ×ડ ØલાનỲગ) (ઇ.ચા.)

સુĴી અંજના િĝΌન

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૮૦૧
૫૧૮૦૨

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૪

૫૧૮૧૩
૫૧૮૧૪

૯૯૭૮૪૦૫૯૯૩

૫૧૮૧૭
૫૧૮૧૮

૯૯૭૮૪૦૫૯૯૩

૫૧૮૧૫
૫૧૮૧૬

૯૯૭૮૪૦૬૪૮૧

૫૧૮૧૧
૫૧૮૧૨

૯૦૯૯૯૫૪૨૩૭

૫૧૮૨૦
૫૧૮૧૯

૯૬૮૭૦૩૯૧૭૨

૫૧૮૦૮
૫૧૮૦૬
૫૨૫૦૩

૯૬૮૭૦૩૯૧૭૨
૯૯૭૮૪૦૮૪૯૮

૫૧૮૨૯

૯૭૨૫૨૦૩૮૯૫

૫૪૮૦૦

૯૮૨૪૨૯૧૧૬૬

નાયબ સિચવ (બજેટ/વસવાટ)

Ĵી હરъ×ĩિસંહ પરમાર
નાયબ સિચવ (વહીવટ/મહъકમ)

Ĵી િહતેશ એસ. પટъલ
નાયબ સિચવ (તપાસ)

મુÅય નગર િનયોજક અને મુÅય çથપિતĴીની કચેરી, ગાંધીનગર
Ĵી િવશાલ એ. ãયાસ

૫૨૯૦૦

મુÅય નગર િનયોજક અને મુÅય çથપિત

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૯

િનયમાકĴી, ઇજનેરી çટાફ ĺેનỲગ કોલેજ, ગાંધીનગર
ચ-૫, સેÄટર-૧૭, ગાંધીનગર

Ĵી પારસ કы. સંઘવી

૫૬૪૬૩

૯૮૭૯૫૫૪૮૫૭

મુÅય ઇજનેર

િનયામક, ઉપવન અને બગીચા, ગાંધીનગર
િનમા↓ણ ભવન, Ħીજો માળ સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર

ડા↓. ડી. પી. ઠાકોર

૫૪૭૯૭
૫૪૭૯૮

િનયામક

૯૯૨૪૯૨૮૨૨૩
૯૯૭૮૪૦૫૯૧૨
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માગ↓ અને મકાન િવભાગ

અધીΤક ઇજનેરĴીઓની કચેરી
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી એ. સી. પટъલ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૭૯૧૦૯૯૫

૯૮૨૫૧૭૦૬૫૬

૫૪૦૮૩

૯૯૭૯૬૪૪૧૫૫

૫૩૯૩૪
૫૩૯૩૫
૫૯૩૯૬
૫૯૨૪૯
૫૩૫૧૪

૯૮૭૯૫૫૪૮૫૭

૫૨૯૧૨
૫૨૯૧૫
૫૨૯૮૬

૯૯૭૮૪૦૮૦૫૦

૨૭૯૧૦૬૨૩

૭૫૬૭૦૭૧૪૪૮

૨૬૩૦૫૨૯૬

૯૮૨૪૧૯૧૬૦૬

અધીΤક ઇજનેર, પંચાયત મા.મ. વતુ↓ળ, અમદાવાદ

Ĵી સી. પી. પટъલ
અધીΤક ઇજનેર, પાટનગર યોજના વતુ↓ળ, ગાંધીનગર

Ĵી પારસ કы. સંઘવી
અધીΤક ઇજનેર, આલેખન મા.મ. વતુ↓ળ, ગાંધીનગર (ઇ.ચા.)

Ĵી આર. કы. દъલવાડીયા
અધીΤક ઇજનેર, પંચાયત મા.મ. વતુ↓ળ, ગાંધીનગર

Ĵી કы. કы. ઓઝા

૯૮૭૯૨૭૫૦૩૬
૯૯૭૮૪૦૫૦૫૧

અધીΤક ઇજનેર, િવઘુત મા.મ. વતુ↓ળ, ગાંધીનગર

Ĵી એ. કы. પટъલ
મુÅય ઇજનેર, ગુજરાત રાËય માગ↓ િવકાસ િનગમ િલ. ગાંધીનગર

Ĵી ડી. કы. સોલંકЫ
અધીΤક ઇજનેર, ગુજરાત રાËય યોજના અમલીકરણ યુિનટ,
ગાંધીનગર

Ĵી એમ. આઇ. પટъલ

૨૭૫૨૧૮૧૬
૯૮૨૫૫૬૨૬૯૩

અધીΤક ઇજનેર, શહъર મા.મ. વતુ↓ળ, અમદાવાદ

Ĵી આર. એમ. વસાવા
અધીΤક ઇજનેર, મા.મ. વતુ↓ળ-૧, અમદાવાદ
અધીΤક ઇજનેર, મા.મ. વતુ↓ળ-૨, અમદાવાદ

૨૬૩૦૧૫૪૫
૨૬૩૦૨૬૦૩
૨૬૩૦૨૮૬૪
૭૯૨૭૯૧૨૮૭૭

અધીΤક ઇજનેર, એકસĬેસ વે, અમદાવાદ

Ĵી કы. બી. બારોટ

--૯૮૭૯૨૯૮૭૪૮

અધીΤક ઇજનેર, યાંિĦક મા.મ.વતુ↓ળ, અમદાવાદ

Ĵી એ. જે. ચૌહાણ

--

૯૮૨૫૮૭૩૮૪૯

અધીΤક ઇજનેર મા.મ.વતુ↓ળ, મહъસાણા

કાય↓પાલક ઇજનેરĴીની કચેરી

૨૮૧૨૪૬૫૦૧૫

--

(િવ˜ુુત) અમદાવાદ (િવભાગ-ર) અમદાવાદ

Ĵી આર. એન. માથુર

૨૨૨૩૫

૯૪૦૯૩૦૨૯૮૦

૫૨૯૮૬
૫૨૯૯૦

૭૯૮૪૨૭૧૨૬૫

અધીΤક ઇજનેર, રા∆ીય ધોરીમાગ↓ વતુ↓ળ, ગાંધીનગર

Ĵી રાજેશ વી. પટъલ
અધીΤક ઇજનેર, çટъટ હાઇવે ડેવલોપમે×ટ ĬોજેÄટ, ગાંધીનગર
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માિહતી અને Ĭસારણ િવભાગ

માિહતી અને Ĭસારણ િવભાગ
Úલોક નં. ૨/૯, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૬૦૮૧

સિચવ

૫૪૭૩૫
૫૧૨૮૧

Ĵી કы. એલ. પટъલ

૫૧૨૮૬

૯૯૭૮૪૦૫૭૮૮

Ĵીમતી અવંિતકાિસંઘ ઔલખ, IAS

સંયુŪ સિચવ

માિહતી િનયામકĴીની કચેરી
Úલોક નં. ૧૯, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી ડી. પી. દъસાઇ, IAS

૫૩૩૮૮

૯૯૭૮૪૦૧૪૫૩

૫૩૩૮૦

૪૩૬૪૯
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૫

૫૩૫૨૩

૯૯૭૮૪૦૫૮૩૫

૫૩૩૭૯

૯૯૨૪૩૩૬૦૨૦

માિહતી િનયામક

Ĵી એ. આર. પટъલ
અિધક માિહતી િનયામક

Ĵી પી. એમ. િĦવેદી
સિચવ, Ĭેસ અકાદમી અને સંયુŪ માિહતી િનયામક

Ĵી જી. એફ. પાંડોર
સંયુŪ માિહતી િનયામક
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રમતગમત યુવા અને સાંçકжિતક Ĭ િતઓ િવભાગ

રમતગમત યુવા અને સાંçકжિતક Ĭ િતઓ િવભાગ
Úલોક નં.૨/૮, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી અિΐની કЮમાર, IAS

૫૧૩૭૧
૫૧૩૭૩
૫૧૩૭૪
૫૨૯૯૫ (ફы.)

સિચવ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧

secsyc@gujarat.gov.in

Ĵી એસ. કы. હુદા, IAS

૫૪૭૬૨

૯૯૭૮૪૦૫૮૦૩

ds-synca@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (સાંçકжિતક Ĭ િતઓ)

Ĵી યુ. એ. પટъલ

૫૪૬૮૭

૯૯૭૮૪૦૫૮૭૨

નાયબ સિચવ (રમતગમત)

dssports-synca@gujarat.gov.in

કિમશનરĴી, યુવક સેવા અને સાંçકжિતક Ĭ િǼઓ
Úલોક નં. ૧૧/૩ માળъ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી Ĭશાંત જોશી, IAS

૫૪૦૯૫
૫૪૦૯૬

કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૩૧૫૭

commi-synca@gujarat.gov.in

ડાયરъÄટર જનરલĴી, çપોટ↓સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત
Úલોક નં. ૧૪, ૩જો માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી અિΐની કЮમાર, IAS

૫૩૯૦૨
૫૪૧૧૩ (ફы.)

ડાયરъÄટર જનરલ

૯૯૭૮૪૦૭૨૫૧

dg-sag@gujarat.gov.in

Ĵી આર. ડી. ભž

૫૪૭૮૨

--

sec-sag@gujarat.gov.in

સિચવ

Ġંથાલય િનયામકની કચેરી, Ġંથાલય ભવન,
સેÄટર-૧૭, ગાંધીનગર

Ĵી પંકજ ગોçવામી

૨૨૪૮૪

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫

directorateo libraries@gmail.com

િનયામક

િનયામક પુરાતǽવ અને સંĠહાલય ખાતુ, ગાંધીનગર
સેÄટર-૧૭, ગાંધીનગર

Ĵી પંકજ શમા↓

૫૬૭૪૧

૯૪૧૩૭૮૪૬૬૯

dirmuseum@gujarat.gov.in

િનયામક
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રમતગમત યુવા અને સાંçકжિતક Ĭ િતઓ િવભાગ

ભાષા િનયામકની કચેરી
Úલોક નં. ૬, પહъલો માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી પંકજ ગોçવામી

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૩૬૮૧

૯૪૨૮૫૦૩૧૯૫

dir-language@gujarat.gov.in

િનયામક

અિભલેખાગાર િનયામકĴીની કચેરી
ગુલાબ ઉ˜ાન સામે, સેÄટર-૧૭, ગાંધીનગર

Ĵી એચ. જી. રાઠવા

૫૨૦૯૩

૯૯૯૮૮૮૫૪૨૮

dir-archi-gnr@gujarat.gov.in

િનયામક

ગુજરાત રાËય સંગીત નાટક અકાદમી
Úલોક નં. ૯, પહъલો માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી અમરત દъસાઇ

૫૪૫૫૨

૯૯૨૪૪૫૪૦૦૩

sna24365@gmail.com

સÛય સિચવ

ગુજરાત સાિહÓય અકાદમી
અિભલેખાગાર ભવન, સેÄટર-૭, ગાંધીનગર

Ĵી િવæણુભાઇ પંડ્યા

૫૬૭૯૮

--

gsgandhinagar@gmail.com

અÖયΤ

ગુજરાત રાËય લિલત કલા અકાદમી
અમદાવાદ

Ĵી બળદъવ દъસાઇ

૨૫૫૬૨

૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦

lalitkalaacademygujaratstate@gmail.com

સિચવ

çવિણ↓મ ગુજરાત çપોટ↓સ યુિનવિસ↓ટી
સરકારી કોમસ↓ કોલેજ કોÜપલેΤ, સેÄટર-૧૫, ગાંધીનગર

Ĵી અમરત દъસાઇ

૮૮૬૦૩

રજીçĺાર

૯૯૨૪૪૫૪૦૦૩

registrar-sgsu@gujarat.gov.in
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વન અને પયા↓વરણ િવભાગ

વન અને પયા↓વરણ િવભાગ
Úલોક નંબર - ૧૪/૮, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી અιણકЮમાર સોલંકЫ, IAS

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૦૫૧
૫૧૦૫૩

અિધક મુÅય સિચવ

-secfed@gujarat.gov.in

Ĵી એસ. જે. પંЧડત, IFS

૫૧૦૬૨ (PA)
૫૨૧૫૪ (D)

અિધક સિચવ (વન અને વ×ય જીવન, પયા↓વરણ)

--

js-fed@gujarat.gov.in

Ĵી Ĭકાશ મજમુદાર

૫૧૦૬૭

૯૯૦૯૯૮૪૭૫૫
ds-f-fed@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ (સેવા)

Ĵી િવપુલ એમ. વસાવા

૫૧૦૫૬

૯૯૭૮૪૦૦૧૩૬

ds-estt-fed@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવĴી (મહъકમ, સંકલન, બજેટ અને મોનીટરỲગ)

ગુજરાત રાËય વન િવકાસ િનગમ િલિમટъડ
૦૨૬૫-૨૩૫૫૨૯૧
Ĵી અιણકЮમાર સોલંકЫ, IAS

--

secfed@gujarat.gov.in

અÖયΤ

Ĵી એસ. કы. ચતુવ›દી, IFS

૦૨૬૫-૨૩૫૫૨૯૧

મેનેિજંગ ડાયરъકટર

Ĵી આર. કы. સુગૂર, IFS

૦૨૬૫-૨૩૩૬૯૫૫

જોઇ×ટ મેનેિજંગ ડાયરъÄટર

૦૨૬૫-૨૩૮૮૮૧૭
૯૯૭૮૪૦૬૧૬૭
૦૨૬૫-૨૩૮૮૮૧૭
૯૯૭૮૪૪૦૮૧૭

jmdgsfdc@gmail.com

Ĵી આર. બી. િલÜબચીયા

૦૨૬૫-૨૩૫૫૯૯૨,
૯૩, ૯૪

કіપની સિચવ

૯૯૧૩૭૨૫૭૭૭

rajeshlimbachia76@gmail.com

Ĵી આર. બી. બારડ, IAS
ચેરમેન

ગુજરાત Ĭદૂષણ િનયંĦણ બોડ↓
૨૨૪૨૫
૩૨૧૬૧ (ફы.)

૪૦૯૧૨

chairman-gpcb@gujarat.gov.in
-૩૨૧૫૨

સÛય સિચવ

૨૨૭૮૪ (ફы.)
ms-gpcb@gujarat.gov.in

અĠ મુÅય વન સંરΤકની કચેરી
અરÒયભવન, સેÄટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

ડા↓. Чદનેશ કЮમાર શમા↓, IFS

૫૪૧૧૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૨૯

pccf.fst.hoff@gmail.com
pccf-forest@gujarat.gov.in

અĠ મુÅય વન સંરΤક અને હъડ ઓફ ફોરъçટ ફોસ↓,

Ĵી äયામલ ટીકાદર, IFS

૫૪૧૨૫

અĠ મુÅય વન સંરΤક (વ×યજીવ)

૯૯૦૯૦૨૧૮૮૮
cwlw@gujarat.gov.in
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વન અને પયા↓વરણ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૪૧૩૫

૯૯૭૮૪૦૫૮૧૨

Ĵી યુ. ડી. સỲઘ, IFS
અિધક અĠ મુÅય વન સંરΤક (િવકાસ અને ãયવçથા)

apccf.fst.dm@gmail.com

Ĵી આર. કы. સુગુર, IFS

૫૫૦૯૨

અિધક અĠ મુÅય વન સંરΤક (મનરъગા)

૯૪૨૭૦૦૯૨૭૫

ccfmgnrega@yahoo.com

ડા↓. સંજીવ Óયાગી, IFS

૫૯૩૦૦

૯૪૦૯૩૦૦૬૩૯૯

apccfrtgs@gmail.com

અિધક અĠ મુÅય વન સંરΤક (Research & Training)

Ĵી એન. Ĵીવાçતવ, IFS

૫૪૧૨૪

૮૯૮૦૭૫૫૦૫૫

apccf.fst.fm@gmail.com

અિધક અĠ મુÅય વન સંરΤકĴી, નાણાંકЫય

Ĵી રામકЮમાર, IFS

૫૪૧૪૩

૯૯૭૮૪૦૫૭૭૬

apccf.fst.sf@gmail.com

અિધક અĠ મુÅય વન સંરΤકĴી, (સામાજીક વનીકરણ)

ગુજરાત ૫યા↓વરણ Ĭબંધ સંçથાન (ગેમી)
Úલોક નં. ૧૩, Ħીજો માળ, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન (જુના સિચવાલય), સેÄટર-૧૦બી, ગાંધીનગર

Ĵી એ. કы. ઝા, IFS

૪૦૯૬૪
૪૦૨૨૦
૪૦૯૬૫ (ફы.)

િનયામક

૯૯૦૯૯૪૨૬૦૩

info-gemi@gujarat.gov.in

ગુજરાત ઈકોલોજીકલ એËયુકыશન એ×ડ રીસચ↓ (ગીર) ફાઉ×ડેશન, ગાંધીનગર
૨૩૯૭૭૩૦૦
૯૮૨૫૦૪૯૪૨૭
Ĵી આર. ડી. કÜબોજ, IFS
dir-geer@gujarat.gov.in

િનયામકĴી

Ĵી ડી. સી. મહъતા, IFS

૨૩૯૭૭૩૦૪

૭૫૭૩૦૨૨૧૧૯

dydir1-geer@gujarat.gov.in

નાયબ િનયામક (ઈ.ઈ.)

ગુજરાત ઇકોલોજી કમીશન
Úલોક નં. ૧૮/૧, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

Ĵી äયામલ ટીકાદર, IFS

૫૭૬૬૦
૫૭૬૫૭

સÛય સિચવ

૯૯૦૯૦૨૧૮૮૮

ms@geciczmp.com

Ĵી એ. ઈ. સેÜયુલ, IFS

૫૭૬૫૭/૫૮

૯૪૨૭૦૩૪૮૫૧

dir@geciczmp.com

િનયામક

ગુજરાત બાયોડાયવિસ↓ટી બોડ↓
અરÒયભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એમ. એમ. શમા↓, IFS

૫૭૪૦૫
૫૫૧૪૧

પી.સી.સી.એફ અને ચેરમેન

૯૯૭૮૪૦૬૧૮૩

chairman-biodiversity@gujarat.gov.in

Ĵી એ. ઈ. સેÜયુલ, IFS

૫૭૪૦૫

સÛય સિચવ (ઈ.ચા.)

૯૪૨૭૦૩૪૮૫૧

infogbb2014@gmail.com
membersec-biodiversity@gujarat.gov.in
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વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતોનો િવભાગ

વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતોનો િવભાગ
Úલોક નં. ૪/૪, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી મનોજ અĠવાલ, IAS

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૨૦૧

૯૯૭૮૪૪૪૧૦૫

sec-inpa@gujarat.gov.in

અિધક મુÅય સિચવ

Ĵી સી. જે. ગોઠી

૫૦૯૬૨

૯૯૭૮૪૦૬૫૦૦

secpa@gujarat.gov.in

સિચવ (સંસદીય)

Ĵી કы. એમ. લાલા

૫૫૮૩૬

૯૯૭૮૪૦૮૦૮૫

seclnpa@gujarat.gov.in

સિચવ (વૈધાિનક)

Ĵી જી. એચ. શાહ

૫૦૯૫૯

૯૪૨૮૬૦૮૨૭૨

ds1-lpa@gujarat.gov.in

સંયુŪ સિચવ

Ĵી ટી. એસ. શાહ

૫૦૯૫૩

૯૯૨૪૮૧૩૯૭૮

ds-e-lpa@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ

Ĵી આર. આર. સોલંકЫ

૫૭૪૪૩

૯૯૨૫૩૦૭૧૯૫

ds-lpd-gnr@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ

Ĵી વી. એન. શેખ

૫૦૯૬૮

૯૩૬૬૩૦૨૨૬૩

dysec1-lnpa@gujarat.gov.in

નાયબ સિચવ

Ĵી અમરિસંહ એમ. પરમાર

૫૮૧૪૪

૯૭૨૩૦૨૨૬૬૦

નાયબ સિચવ

amarsinhparmar9@gmail.com

ગુજરાત રાËય કાયદાપંચની કચેરી
Úલોક નં. ૮/૮, સરદારભવન, સિચવાલય ગાંધીનગર

જçટીસ એમ. બી. શાહ

૨૨૮૬૨૯૪૦
૨૨૮૬૨૯૪૧ (ફы.)
૨૨૮૬૨૯૪૨

ચેરમેન

--

Justice-coi-ahd@gujarat.gov.in
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િવΦાન અને Ĭૌ˜ોિગકЫ િવભાગ

િવΦાન અને Ĭૌ˜ોિગકЫ િવભાગ
Úલોક નં. ૭/૫, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી િવજય નહъરા, IAS
સિચવ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૯૯૯૯
૫૦૩૨૫ (ફы.)

--

secdst@gujarat.gov.in

સુĴી ગાગЪ↓ જૈન

૫૦૪૩૫
૫૦૩૨૫ (ફы.)

નાયબ સિચવ (BT)

--

dsbt@gujarat.gov.in

Ĵી નરъ×ĩદાન એચ. ગઢવી

૫૦૪૩૫
૫૦૩૨૫ (ફы.)

નાયબ સિચવ (IT)

૯૯૭૮૪૦૬૯૫૨

asit@gujarat.gov.in

ડાયરъÄટર ઓફ આઇ.ટી. અને ઇ-ગવ↓ન×સ
Úલોક નંબર - ૨/૨, સી અને ડી-વỲગ, કમ↓યોગી ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી સિચન ગુસીયા, IRS

૫૯૨૨૨

ઇ×ચાજ↓ ડાયરъÄટર (આઇ.ટી. અને ઇ-ગવ↓×સ)

૯૮૧૦૨૯૭૬૬૧

mdgil@gujarat.gov.in

ગુજરાત કાઉЩ×સલ ઓન સાય×સ એ×ડ ટъકનોલોજી (ગુજકોçટ)
Úલોક : બી, ૭મો માળ, એમ.એસ.િબЩàડંગ, હોટલ પિથકાĴમની પાસે, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૧

ડા↓. નરોǼમ સાહુ

૫૯૩૬૨

સલાહકાર

૯૪૨૬૪૯૦૭૫૫

adv-gujcost@gujarat.gov.in

ડા↓. પૂનમ ભાગ↓વા

૫૯૩૬૨

મુÅય વૈΦાિનક અિધકારી

૮૮૯૦૫૮૯૭૯૫

pso-gujcost@gujarat.gov.in

ગુજરાત કાઉЩ×સલ ઓફ સાય×સ સીટી (જીસીએસસી)
સાય×સ સીટી રોડ, અમદાવાદ

Ĵી હષ↓વધ↓ન મોદી

૨૯૭૦૩૧૨૧
૨૯૭૦૩૧૨૨

એÄઝીÄયુટીવ ડાયરъÄટર

૮૯૮૦૩૬૬૯૯૯

ЧડરъÄટરъટ ઓફ ઇ×ફમ›શન એ×ડ કોÜયુિનકыશન ટъકનોલોજી એ×ડ ઇ-ગવન↓×સ
Úલોક નં. ૨/૨, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર.

Ĵી સિચન ગુસીયા, IRS

૫૯૨૨૨

૯૮૧૦૨૯૭૬૬૧

mdgil@gujarat.gov.in

ઇ×ચાજ↓ ડાયરъÄટર (આઇ.ટી. અને ઇ-ગવ↓×સ)

ગુજરાત બાયોટъકનોલોજી રીસચ↓ સે×ટર (જી.બી.આર.સી)
એમ.એસ.િબЩàડંગ, Úલોક બી & ડી, ૬Ζો માળ, ઘ-રોડ, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર

Ĭો. ચૈત×ય જી. જોષી

૫૮૬૮૦

(િનયામક)

૯૨૨૭૫૩૧૦૭૫

dir-gbrc@gujarat.gov.in
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િવΦાન અને Ĭૌ˜ોિગકЫ િવભાગ

ગુજરાત ઇ×ફોમ›ЧટÄસ લીમીટъડ (જી.આઇ.એલ)
Úલોક નં.- ૨/૨, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦એ, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી સિચન ગુસીયા, IRS
ઇ×ચાજ↓ ડાયરъÄટર

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૯૨૨૨

૯૮૧૦૨૯૭૬૬૧

mdgil@gujarat.gov.in

ઇ×çટીટ્યુટ ઓફ િસçમોલોજીકલ રીસચ↓ (આઇ.એસ.આર)
પંЧડત Чદનદયાલ પેĺોલીયમ યુિનવસЪ↓ટીની પાસે, રાયસણ, ગાંધીનગર

ડા↓. સુમેર ચોપરા

૬૬૭૩૯૦૦૧
૬૬૭૩૯૦૨૮

I/C િનયામક જનરલ

૯૪૨૬૫૬૪૦૩૮

dg-isr@gujarat.gov.in

ડા↓. સુમેર ચોપરા

૬૬૭૩૯૦૦૧
૬૬૭૩૯૦૨૮

િનયામક

૯૪૨૬૫૬૪૦૩૮

dg-isr@gujarat.gov.in

સાવલી ટъકનોલોજી અને િબઝનેસ ઇ×Äયુબેટર (એસ.ટી.બી.આઇ.)
ઇપીએફસી/સીએફસી િબЩàડંગ, સાવલી જી.આઇ.ડી.સી. એçટъટ, મંજુસર, વડોદરા ૩૯૧ ૭૭૫

ડા↓. આનંદ એન. ભાડળકર

૦૨૬૬૭-૨૬૬૦૦૧

િનયામક, એસટીબીઆઈ

૯૪૨૬૩૮૫૭૧૯

dir-stbi-vdr@gujarat.gov.in

ગુજરાત ફાઇબર Ġીડ નેટવક↕ િલિમટъડ (જી.એફ.જી.એન.એલ)
Úલોક નં. - ૧, ૮મો માળ, ઉ˜ોગભવન, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર, ૩૮૨૦૧૦

Ĵી િવજય નેહરા, IAS

૫૯૯૯૯

--

secdst@gujarat.gov.in
md@bharatnet.gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ડાયરъÄટર

Ĵી ધમ›×ĩ શમા↓, ITS

૫૮૪૪૦

૯૪૧૪૦૦૯૬૮૮

હъડ/ડાયરъÄટર (ટъકની╞ અને ઇ×ĭાçĺકચર)

directort@bharatnet.gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય બાયોટъકનોલોજી િમશન (જી.એસ.બી.ટી.એમ)
Úલોક નં. - ૧૧, ૯મો માળ, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર
ફોન નં.-૦૭૯-૨૩૨૫૨૧૯૭, ફыÄસ-૨૩૨૫૨૧૯૫, ઇમેઇલ- info-btm@gujarat.gov.in

સુĴી ગાગЪ↓ જૈન, IAS

૫૨૧૯૪
૫૨૧૯૫

િમશન િનયામક

૯૭૧૭૩૮૧૨૨૧

mdbtm@gujarat.gov.in

ગુજરાત બાયોટъકનોલોજી યુિનવિસ↓ટી (જી.બી.યુ)
Úલોક નં.-૧૧, ૯મો માળ, ઉ˜ોગભવન, ગાંધીનગર

Ĵી સિચન ગુસીયા, IRS

૫૯૨૨૨

રજીçĺાર (ઇ.ચા.)

૯૮૧૦૨૯૭૬૬૧

registrar-gbu@gujarat.gov.in
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સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા િવભાગ
Úલોક નંબર - ૫/૯, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵીમતી સુનયના તોમર, IAS

૫૧૨૦૧
૫૧૨૦૩
૫૪૮૧૭ (ફы.)

અિધક મુÅય સિચવ

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫
૬૨૦૦૦

secswd@gujarat.gov.in

Ĵી Чદનેશ બી. પરમાર

૫૧૨૧૨
૫૮૮૦૮
૫૧૨૧૮

સંયુકત સિચવ (અ.જા.ક./મહъકમ/રોçટર/રોકડ)

૯૯૯૮૮૬૨૬૫૪

js-sje@gujarat.gov.in

Ĵી જી. પી. પટъલ

૫૧૨૧૩
૫૮૮૧૦

નાયબ સિચવ (સ.સુ./બજેટ-આયોજન)

૯૯૭૮૪૫૪૧૮૬

ds-sje@gujarat.gov.in

Ĵી આર. જે. ખરાડી

૫૧૨૦૭
૫૮૮૦૬

નાયબ સિચવ (િવ.જા.ક./ખા.ત.એ./કોÜØયુ./સંકલન)

૯૪૨૭૩૦૨૬૦૪

ds-cor-sje@gujarat.gov.in

િનયામકĴી, અનુસૂિચત જાિત કàયાણની કચેરી
Úલોક નંબર - ૪/૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી વી. પી. ચૌહાણ, IAS

--

૫૩૨૨૯
૫૩૨૩૫

િનયામક, અનુસૂિચત જાિત કàયાણ

dir-dscw@gujarat.gov.in

િનયામકĴી, િવકસતી જાિત કàયાણની કચેરી
Úલોક નંબર - ૪/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એન. એ. િનનામા, IAS

૫૩૨૪૫

િનયામક, િવકસતી જાિત કàયાણ

૯૯૭૮૪૦૨૧૬૫

dire-dcw@gujarat.gov.in

િનયામકĴી, સમાજ સુરΤાની કચેરી
Úલોક નંબર - ૧૬, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી Ĭકાશ સોલંકЫ, IAS (Rtd.)

૫૬૩૦૯

૯૪૨૬૨૫૦૨૦૦

dir-sd@gujarat.gov.in

િનયામક, સમાજ સુરΤા

િવકલાંગ ãયિŪઓ માટъના કિમશનરĴીની કચેરી
Úલોક નંબર - ૧૬, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી વી. જે. રાજપુત, IAS

૫૬૭૪૬/૫૬૭૪૯

કિમશનર

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૪

commir-pwd@gujarat.gov.in
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સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

ગુજરાત અનુસૂિચત જાિત િવકાસ કોપђ↓રъશન
Úલોક નંબર - ૧૦/૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી Ĭકાશ સોલંકЫ, IAS (Rtd.)

૫૩૮૮૩
૫૩૮૮૨ (ફы.)
ગુજરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ

મેનેિજંગ ડીરъકટર (ઇ.ચા.)

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૭૩૧૪

Úલોક નંબર - ૧, બી-૧ વỲગ, Ħીજો માળ, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

Ĵી આર. બી. ખેર

૫૬૪૯૧
૫૬૪૯૫

મેનેિજંગ ડીરъકટર (ઇ.ચા.)

૯૯૭૯૧૭૪૩૯૨

md-gskvn@gujarat.gov.in

ડા↓. આંબેડકર અંÓયોદય િવકાસ િનગમ (અ.જા.)
Úલોક નંબર - ૧, ડી-૨ વỲગ, ચોથો માળ, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

Ĵી Ĭકાશ સોલંકЫ, IAS (Rtd.)

૫૬૩૨૫

મેનેિજંગ ડીરъકટર (ઇ.ચા.)

૯૯૭૮૪૦૭૩૧૪

sec-bsadb.@gujarat.gov.in

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમ
Úલોક નંબર - ૧૬, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

ડા↓. એચ. એમ. સાવલીયા

૫૬૪૮૮

૯૯૭૪૬૫૫૭૦૮

md-gtkvn@gujarat.gov.in

મેનેિજંગ ડીરъકટર (ઇ.ચા.)

ગુજરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ િલ.
Úલોક નંબર - ૭/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

કЮі. Чદãયાંકા આર. જાની

૫૬૪૯૧
૫૬૪૯૫

મેનેિજંગ ડીરъકટર (ઇ.ચા.)

૯૨૭૪૪૬૪૩૪૬

md-ggdcl@gujarat.gov.in

ગુજરાત પછાત વગ↓ િવકાસ િનગમ
Úલોક નંબર - ૧૧/૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એચ. એમ. વાઘાણી

૫૭૫૫૭

મેનેિજંગ ડીરъકટર (ઇ.ચા.)

૯૪૨૬૯૨૦૭૦૫

mdgbcdc14@gmail.com

ગુજરાત અàપસંÅયક નાણાં અને િવકાસ િનગમ
Úલોક નંબર-૧૧/૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી આર. એન. કЮચારા

૫૪૫૮૩

મેનેિજંગ ડીરъÄટર (ઇ.ચા.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૬૫

md-gmfdcl@gujarat.gov.in

ગુજરાત િવચરતી અને િવમુŪ જાિત િવકાસ િનગમ
Úલોક નંબર - ૧૯, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

કЮ. Чદãયાંકા આર. જાની

૫૮૭૭૫

મેનેિજંગ ડીરъકટર

૯૨૭૪૪૬૪૩૬૪

swontdntnigam@gmail.com
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સામાિજક ×યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

ગુજરાત િબન અનામત શૈΤિણક અને આિથ↓ક િવકાસ િનગમ
Úલોક નંબર - ૨/૭, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી નલીન ઠાકર, IAS (Rtd.)

૫૮૬૮૮/૮૪

મેનેિજંગ ડીરъકટર

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૯

gueedc.1234@gmail.com

ગુજરાત િબન અનામત વગђ↓નું આયોગ
Úલોક નંબર - ૧/૬, એ-૨ વỲગ, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર

Ĵી વી. એ. વાઘેલા, IAS (Rtd.)

૫૭૫૫૭

૯૪૨૬૯૨૦૭૦૫

મેનેિજંગ ડીરъકટર

ગુજરાત રાËય િવકલાંગ (Чદãયાંગ) નાણાં અને િવકાસ િનગમ
Úલોક નંબર - ૧, એ-૧ વỲગ, ૬થો માળ, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

Ĵી આર. એન. કЮચારા

--

મેનેિજંગ ડીરъÄટર (ઇ.ચા.)

૯૯૭૮૪૦૭૧૬૫

md-gshfdc@gujarat.gov.in

ગુજરાત રાËય બાળ અિધકાર સંરΤણ આયોગ
Úલોક નંબર - ૧૯/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵીમતી જાગૃતીબેન પંડ્યા

૨૯૨૯૭૯૭૫

૯૮૨૫૦૨૯૯૩૬

૫૫૬૭૩
૫૫૬૭૦

૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨

અÖયΤ

Ĵી પી. બી. ઠાકર, IAS (Rtd.)
સિચવ

sec-gscpcr@gujarat.gov.in

અ×ય પછાત વગђ↓ માટъનું પંચ
સેÄટર-૧૯, ગાંધીનગર

જçટીસ એસ. કы. ભž

૫૭૫૪૯

--

૫૭૫૪૯

૯૪૨૯૬૦૧૫૯૯

અÖયΤ

Ĵી ટી. પી. મહъતા
સિચવ

ડા↓. આંબેડકર અંÓયોદય િવકાસ િનગમ (અનુ.જાિત)
Ĵી Ĭકાશ સોલંકЫ, IAS (Rtd)

૫૬૩૨૪

મેનેિજંગ ડીરъÄટર

૯૪૨૬૨૫૦૨૦૦

sec-bsadb@gujarat.gov.in
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શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ િવભાગ

શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ િવભાગ
Úલોક :- ૧૪/૯, નવા સિચવાલય ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૦૦૧
૫૧૦૦૩
૫૧૦૧૪
૫૧૦૩૭
૫૧૦૧૧

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૦

Ĵી મુકыશ કЮમાર, IAS
અĠસિચવ

Ĵી રાકыશ શંકર, IAS
સિચવ (હાઉસỲગ)

Ĵીમતી Щçમતા શાહ

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૮
૯૯૭૮૪૦૮૦૮૮

Js-est-udd@gujarat.gov.in

સંયુŪ સિચવ

--

Ĵી પી. બી. પટણી

૯૯૭૮૪૦૬૩૧૪

ds-pro-udd@gujarat.gov.in

સંયુŪ સિચવ

૫૧૦૧૫

Ĵી આનંદ ઝỲઝાલા

૯૯૭૮૪૦૭૦૭૬

jsudd@gujarat.gov.in

સંયુŪ સિચવ (શ.િવ)

૫૨૭૦૯

Ĵી Ĭકાશ દǼા

૯૪૨૬૩૭૬૬૮૦

osd.udd@gmail.com

સંયુŪ સિચવ

--

Ĵી આર. એચ. વસાવા

૯૯૭૮૪૩૭૧૮૬

સંયુŪ સિચવ

ds-nulm ire-udd@gujarat.gov.in

Ĵી તેજસ પરમાર, IAS

૫૧૦૧૯

૯૧૦૬૦૦૬૬૪૮

નાયબ સિચવ

ગુજરાત શહъરી આજીિવકા િમશન (GULM)
પહъલો માળ, ગુજરાત Üયુિનિસપલ ફાયના×સ બોડ↓ની કચેરી, સેÄટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

૫૧૦૧૯

--

િમશન ડાયરъÄટર

ગુજરાત રીયલ એçટъટ રъÆયુલેટરી ઓથોરીટી (RERA)
ચોથો માળ, સહયોગ સંકЮલ, પિથકાĴમની બાજુમાં, ઘ-રોડ, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર

ડા↓. અમરજીત િસંઘ, IAS (Rtd.)
ચેરમેન

Ĵી એ. જે. દъસાઈ
સિચવ

૫૮૬૫૨
૫૮૬૫૪
૫૮૬૫૨
૫૮૬૫૪
એફોડ›બલ હાઉસỲગ િમશન (AHM)

---

બીજો માળ, Úલોક નં. ૨, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, સેÄટર-૧૦, ગાંધીનગર

૫૧૦૩૭

--

િમશન ડાયરъÄટર

ગુજરાત હાઉસỲગ બોડ↓ (GHB)
Ĭગિતનગર, અમદાવાદ

Ĵી મુકыશ કЮમાર, IAS

૨૭૪૪૭૦૦૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૦

અÖયΤ
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શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ િવભાગ
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી રાકыશ શંકર, IAS
કિમશનર

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૭૪૪૭૦૦૨
૨૭૪૪૭૦૧૬
çવÉછ ભારત િમશન (SBM)

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૮

ભ℮યતિળયે, ગુજરાત Üયુિનિસપલ ફાયના×સ બોડ↓ની કચેરી, સેÄટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી એસ. કы. Ĭજાપિત, IAS

૫૦૨૯૪

૯૯૭૮૪૨૨૫૨૫

િમશન ડાયરъકટર

કિમશનરĴી Üયુિનિસપલ એડિમિનçĺેશનની કચેરી
Üયુિનિસપલ કિમશનરĴીની કચેરી, કમ↓યોગી ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી રાજકЮમાર બેનીવાલ, IAS

૪૬૧૨૬

૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯

કિમશનર, Üયુિનિસપલ એડિમિનçĺેશન

ગુજરાત Üયુિનિસપલ ફાયના×સ બોડ↓ (GMFB)
ગુજરાત Üયુિનિસપલ ફાયના×સ બોડ↓ની કચેરી, સેÄટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

૫૦૨૯૩

Ĵી ધનસુખ ભંડારી

૯૯૦૯૦૩૧૩૧૧

gm b1@yahoo.co.in

અÖયΤ

Ĵી બી. સી. પટણી, IAS (Rtd.)

૫૦૨૯૪

૯૯૭૮૪૨૨૫૨૫

મુÅય કારોબારી અિધકારી

ગુજરાત શહъરી િવકાસ િમશન (GUDM)
ભોયતળીયે, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી રાજકЮમાર બેનીવાલ, IAS

૫૭૫૮૩

૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯

અિધક મુÅય કારોબારી અિધકારી

ગુજરાત શહъરી િવકાસ કіપની (GUDC)
ભ℮યતળીયે, કમ↓યોગી ભવન, સેÄટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી રાજકЮમાર બેનીવાલ, IAS

૪૬૧૨૬

૯૯૭૮૪૪૭૪૯૯

મેનેિજંગ ડાયરъકટર

ગુજરાત ઇ×ટરનેશનલ Чફના×સ સીટી કіપની લી. (GIFT)
ગીÙટ સીટી કіપની લી., ઝોનલ ફыસીલીટી સે×ટર, Úલોક-૧૨, ઝોન ગીÙટ સીટી, ગાંધીનગર

Ĵી સુધીર માંકડ, IAS (Rtd.)

૬૧૭૦૮૩૦૦

--

ચેરમેન

Ĵી તપન રъ, IAS (Rtd.)

--

૯૯૯૯૩૦૬૧૧૩

મેનેિજંગ ડાયરъકટર

ગુજરાત મેĺોરъલ કіપની લી. (MEGA)
મેગા કіપની લી. Úલોક નં. ૧, કમ↓યોગી ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એસ. એસ. રાઠોર, (Rtd.)

૪૮૫૭૨

--

મેનેિજંગ ડાયરъÄટર
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શહъરી િવકાસ અને શહъરી ગૃહ િનમા↓ણ િવભાગ

રાËય અЩગ્ન િનવારણ સેવાઓ (FIRE)
Úલોક નં. ૧૩/૩, જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી કы. કы. િબ ોઈ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૭૦૨૨/૨૩/૨૪

૯૮૭૯૫૩૧૧૦૧

િનયામક (ઇ.ચા.)

મુÅય નગર િનયોજકની કચેરી (CTP)
રોડ નં. ૩, સેÄટર ૧૦-એ, ગાંધીનગર

Ĵી Ĭકાશ દǼા

૫૪૧૩૮

૯૪૨૬૩૭૬૬૮૦
ctp-udd@gujarat.gov.in

મુÅય નગર િનયોજક

મહાનગરપાિલકાઓ
૨૫૩૯૧૮૧૧ થી
૨૫૩૯૧૮૩૦

Ĵી લોચન સેહરા, IAS
Üયુિનિસપલ કિમશનર,
અમદાવાદ Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૯૭૮૪૦૯૯૦૨

mc@ahmedabadcity.gov.in

Ĵી બંછાિનિધ પાની, IAS

૨૬૧-૨૪૨૩૭૫૦ થી
૨૪૨૩૭૫૬

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
સુરત Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૭૨૪૩૪૫૦૦૦

commissioner@suratmunicipal.gov.in

સુĴી શાિલની અĠવાલ, IAS

૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૧૬

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૯૭૮૪૦૭૬૭૪

commissioner@vmc.gov.in

Ĵી અિમત અરોરા, IAS

૦૨૮૧-૨૨૨૪૨૫૮

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
રાજકોટ Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧

mc_rmc@rmc.gov.in

Ĵી એમ. એ. ગાંધી, IAS

૦૨૭૮-૨૪૨૪૮૦૧

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
ભાવનગર Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૯૭૮૪૦૩૦૦૦

comm-bmc@gujarat.gov.in

Ĵી િવજયકЮમાર લાલુભાઈ ખરાડી, IAS

૦૨૮૮-૨૫૫૦૨૩૧-૨૩૫

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
જામનગર Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૩૨૭૩૭૨૧૭૯

mcjamnagar@gmail.com

Ĵી આર. એમ. ત³−³ા, IAS

૦૨૮૫-૨૬૫૪૭૩૦

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
જુનાગઢ Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

municipalcorporationjund@yahoo.co.in

Ĵી ધવલકЮમાર ЧકરીટકЮમાર પટъલ, IAS

૨૦૪૪

Üયુિનિસપલ કિમશનર,
ગાંધીનગર Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન

૯૯૭૮૪૦૦૫૦૧

૯૯૭૮૪૪૫૧૩૫

gmc8gandhinagar@gmail.com
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િશΤણ િવભાગ

િશΤણ િવભાગ
Úલોક નં. ૫/૭, સરદારભવન, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

Ĵી એસ. જે. હэદર, IAS

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૧૩૦૬
૫૧૩૦૮
૫૪૬૯૭ (ફы.)

અĠ સિચવ (િશΤણ)

--

secedu@gujarat.gov.in

ડા↓. િવનોદ આર. રાવ, IAS

૫૧૩૦૧
૫૧૩૦૫ (ફы.)

સિચવ (Ĭાથિમક અને માЩÖયમક િશΤણ)

૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫

secedu-pri@gujarat.gov.in

Ĵી ભાવેશ એરડા

૫૧૩૧૧

--

js-sec@gujarat.gov.in

અિધક સિચવ (Ĭાથિમક િશΤણ)

Ĵી ભાવેશ એરડા

૫૧૩૧૧

--

js-sec@gujarat.gov.in

અિધક સિચવ (અિપલ) (ઇ.ચા.)

Ĵીમતી મૌલીકા શાહ

૫૭૦૯૬
૫૧૩૧૯

અિધક સિચવ (માÖયિમક િશΤણ) (ઇ.ચા.)

--

ds-service-edu@gujarat.gov.in

Ĵીમતી મૌલીકા શાહ

૫૧૩૩૩
૫૪૭૫૯

નાયબ સિચવ (ટъકિનકલ િશΤણ)

--

ds-techdu@gujarat.gov.in

Ĵી એમ. કы. વાઘ

૫૧૩૩૩
૫૪૭૫૯

નાયબ સિચવĴી (ઉŵ િશΤણ)

--

ds-high-edu@gujarat.gov.in

Ĵી બી. વી. રાઠવા

૫૭૦૯૬
૫૧૩૧૯

નાયબ સિચવ (સેવા/મહъકમ/સંકલન)

--

ds-it-edu@gujarat.gov.in

ઉŵ િશΤણ કિમશનરĴીની કચેરી
Úલોક નં. ૧ર/ર, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

Ĵી એમ. નાગરાજન, IAS

૫૪૦૦૦

કિમશનર

commi-highedu@gujarat.gov.in

૯૯૭૮૪૦૧૯૩૬

Ĵી એન. એન. માધુ

૫૩૯૯૧

૭૬૦૦૧૫૦૦૮૦

અિધક કિમશનર

કિમશનર શાળાઓની કચેરી
Úલોક નં. ૯/૧, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર

53453
53463

Ĵીમતી શાલીની દુહાન, IAS
િનયામક

૯૯૭૮૪૦૧૯૫૯

dosgujarat@gmail.com
dir-cos-edu@gujarat.gov.in
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િશΤણ િવભાગ

કિમશનર મÖયાહન ભોજન યોજનાની કચેરી, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૩૪૫૦
૫૩૪૫૧

૯૩૨૭૩૭૨૧૭૯

Ĵી એસ. એ. પટъલ, IAS
કિમશનર

commissionermdm@gmail.com

ગુજરાત માÖયિમક અને ઉŵતર માÖયિમક િશΤણ બોડ↓, ગાંધીનગર
પ૩૮૧૭
Ĵી એ. જે. શાહ, IAS

--

ajshahgseb@gmail.com

અÖયΤ

Ĵી ડી. એસ. પટъલ

પ૩૮૨૯

૯૭૧૨૩૨૯૬૭૮

સિચવ

ગુજરાત રાËય શાળા પાઠ્યપુçતક મંડળ
સે. 10/એ, ગાંધીનગર

૨૨૬૫૪
22536

કાય↓વાહક Ĭમુખ
િનયામક (ઈ×ચાજ↓)

9978408545

director@gsbstb.org

રાËય પરીΤા બોડ↓, ગાંધીનગર
Ĵી પી. એ. જલુ

૪૮૪૬૧

9727752647

અÖયΤ

Ĵી એમ. જી. ãયાસ
સિચવ

૪૮૪૬૧
૪૮૪૬૨
ટъકિનકલ િશΤણ કિમશનરĴીની કચેરી

--

કમ↓યોગી ભવન, Úલોક નંબર-૨, છΖો માળ, સેÄટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

Ĵી જી. ટી. પંડ્યા, IAS

૫૩૫૪૬

dire-dte@gujarat.gov.in,
dteguj@yahoo.co.in

કિમશનર

ડા↓. એમ. આઇ. જોષી

૯૯૭૮૪૦૧૨૯૫

Ĭાથિમક િશΤણ િનયામકની કચેરી
Úલોક નં. ૧૨/૧, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
૫૩૯૮૦

9978405031

dpe.guj@gmail.com

િનયામક

સાΤરતા અને િનરѕતર િશΤણ િનયામકની કચેરી
Úલોક નં. ૧૨/૩, ડા↓. જીવરાજ મહъતા ભવન, ગાંધીનગર
Ĵી નયન રાવલ

૫૪૦૨૫
૫૪૦૨૪

િનયામક

--

slmgujarat3@gmail.com
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Ĵમ, કૌશàય િવકાસ અને રોજગાર િવભાગ

Ĵમ, કૌશàય િવકાસ અને રોજગાર િવભાગ
Úલોક નં. ૫, ૬/૬, સિચવાલય, ગાંધીનગર
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૫૦૮૭૧
૫૦૮૭૩

૯૯૭૮૪૦૫૬૦૦

Ĵીમતી અંજુ શમા↓, IAS
અĠ સિચવ

secled@gujarat.gov.in

કЮ. જે. એમ. ચૌહાણ

૫૦૮૭૭
૫૬૪૬૮

નાયબ સિચવ (રોજગાર)

૯૯૭૮૪૪૩૨૮૪

ds-empl-led@gujarat.gov.in

Ĵીમતી ડી. એમ. પઠાણ

૫૪૫૪૬
૫૬૪૬૫

નાયબ સિચવ (મહъકમ)

૯૯૦૯૦૮૫૮૮૧

ds1-led@gujarat.gov.in

Ĵી જી. એચ. રાજ

૫૪૫૧૮
૫૬૪૬૧

નાયબ સિચવ (Ĵમ)

૯૮૨૪૦૬૫૦૯૪

ds-labour-led@gujarat.gov.in

Ĵીમતી આર. સી. જાડેજા

૫૪૫૨૭
૫૭૨૪૫

નાયબ સિચવ (બજેટ)

૮૪૬૦૭૪૫૦૭૫

ds-lne@gujarat.gov.in

Ĵમ આયુŪ તંĦ
Úલોક નં. ૧૧, ૧૨, ૧૪/૨, ઉ˜ોગભવન, સેÄટર-૧૧, ગાંધીનગર

Ĵીમતી પી. ભારતી, IAS

૫૭૫૦૦

Ĵમ આયુŪ

૯૯૭૮૪૦૮૫૪૫

commi-labour@gujarat.gov.in

રોજગાર અને તાલીમ િનયામકĴીની કચેરી, ગાંધીનગર
--

૫૩૮૦ર
૫૩૮૦૫

િનયામક

director-det@gujarat.in

Ĵી કы. વી. ભાલોડીયા, GAS

૫૩૭૮૩

અિધક િનયામક

૯૨૯૯૦૧૮૦૫૭

adddir-det@gujarat.gov.in
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Ĵમ, કૌશàય િવકાસ અને રોજગાર િવભાગ

ઔ˜ોિગક સલામતી અને çવાçÔયની કચેરી
અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

Ĵી પી. એમ. શાહ
િનયામક

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ/ઇ-મેઇલ

૨૫૫૦૨૩૪૯
૨૫૫૦૨૩૫૭

૬૩૫૭૧૪૭૭૩૧

dish-ahd@gujarat.gov.in

ગુજરાત મકાન અને અ×ય બાંધકામ Ĵમયોગી કàયાણ બોડ↓, અમદાવાદ
“Ĵમભવન” કÜપાઉ×ડ, λçતમ કામા માગ↓, ખાનપુર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧

Ĵી કы. વી. ભાલોડીયા

૨૫૫૦૨૯૭૦
૨૫૫૦૨૨૭૨

સÛય સિચવ

૯૦૯૯૦૧૮૦૫૭

ms-bocw-ahd@gujarat.gov.in

મહાÓમા ગાંધી Ĵમ સંçથાન
માનવમંЧદર સામે, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦પર

Ĵીમતી અંજુ શમા↓, IAS

૪૦૦પપર૭૪
૪૦૦૧૩૭૦૨/૭પ૪

મહાિનયામક

૯૯૭૮૪૦૫૬૦૦

infomgli@gmail.com

Ĵી એચ. આર. સુથાર, IAS (Rtd.)

૪૦૦૧૩૭૦૨
૪૦૦૧૩૭૫૪

ક×સàટ×ટ (Admin, Prog., & Mgmt.)

૯૯૭૮૪૩૨૧૬૦

infomgli@gmail.com

ગુજરાત Ġામ Ĵમયોગી કàયાણ બોડ↓
Ĵી કы. વી. ભાલોડીયા

૫૩૬૮૨

--

eo-grwwb@gujarat.gov.in
grwwb24365@gmail.com

સÛય સિચવ,

ગુજરાત Ĵમયોગી કàયાણ બોડ↓
Ĵી િહતેશ ડી. રાહુલ

૨૨૭૭૧૧૬૦

૯૩૨૭૫૪૭૧૮૫

wc-ahd@gujarat.gov.in

વેલફыર કિમશનર, વડી કચેરી
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િજ·ા કલેÄટરĴીઓ
િજ·ો

અિધકારીĴીનું નામ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ

અમદાવાદ

Ĵી સંЧદપ જે. સાગલે

૦૭૯-૨૭૫૫૧૬૮૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૧

અમરъલી

Ĵી ગૌરાંગભાઇ એચ. મકવાણા

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૦૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૨

આણંદ

Ĵી એમ. વાય. દΤીણી

૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૩

અરવ·ી (મોડાસા)

ડા↓. નરъ×ĩ કЮમાર મીણા

૦૨૭૭૪-૨૫૦૨૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૫

બનાસકાંઠા (પાલનપુર)

Ĵી આનંદ બાબુલાલ પટъલ

૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૪

ભλચ

Ĵી સુમેરા તુષાર દલપતભાઇ

૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૫

ભાવનગર

Ĵી િનરગુડે યોગેશ બÚ રાવ

૦૨૭૮-૨૪૨૮૮૨૨

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૬

બોટાદ

Ĵી બી. એ. શાહ

૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૧

છોટા ઉદъપુર

કЮ. çતુતી ચરણ

૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૩

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૭

દાહોદ

ડા↓. હિષ↓ત પÔવીરાજ ગોસાઇ

૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૭

ડાંગ (આહવા)

Ĵી બી. કы. પંડ્યા

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૮

દъવભૂિમ˛ારકા (ખંભાિળયા)

Ĵી એમ. એ. પંડ્યા

૦૨૮૩૩-૨૩૨૮૦૪

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૩

ગાંધીનગર

Ĵી કЮલદીપ આય↓

૦૭૯-૨૩૨૨૦૬૩૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯

ગીર સોમનાથ (વેરાવળ)

Ĵી આર. જી. ગોહીલ

૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૪

જામનગર

ડા↓. સૌરભ પારધી

૦૨૮૮-૨૫૫૫૮૬૯

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૦

જુનાગઢ

Ĵી રિચત રાજ

૦૨૮૫-૨૬૩૦૧૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૧

કÉછ (ભૂજ)

સુĴી Ĭવીણા Чડ. કы.

૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૨૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૩

ખેડા (નડીઆદ)

Ĵી કы. એલ. બચાણી

૦૨૬૮-૨૫૫૩૩૩૪

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૨

મિહસાગર (લુણાવાડા)

ડા↓. મનીષ કЮમાર

૦૨૬૭૪-૨૫૦૬૬૪

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૬

મહъસાણા

Ĵી ઉЧદત અĠવાલ

૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૧૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૪

મોરબી

Ĵી જે. બી. પટъલ

૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૨

નમ↓દા (રાજપીપળા)

Ĵી ડી. એ. શાહ

૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬

નવસારી

Ĵી અિમત Ĭકાશ યાદવ

૦૨૬૩૭-૨૪૪૯૯૯

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૫

પંચમહાલ (ગોધરા)

Ĵી સુજલ મયાĦા

૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૭

પાટણ

Ĵી સુરĬીતિસંગ ગુલાટી

૦૨૭૬૬-૨૩૩૩૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૮

પોરબંદર

Ĵી એ. એમ. શમા↓

૦૨૮૬-૨૨૨૧૮૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૯

રાજકોટ

Ĵી અλણ મહъશ બાબુ

૦૨૮૧-૨૪૭૩૯૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૦

સાબરકાંઠા (િહѕમતનગર)

Ĵી એચ. કы. કોયા

૦૨૭૭૨-૨૪૧૦૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૧

સુરત

Ĵી આયુષ સંજીવ ઓક

૦૨૬૧-૨૬૫૨૫૨૫

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૨

સુરъ×ĩનગર

Ĵી અ તેશ કાલીદાસ ઓરાંગબડકર

૦૨૭૫૨-૨૮૨૨૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૩

તાપી (ãયારા)

Ĵી હરજીભાઇ કы. વઢવાણીયા

૦૨૬૨૬-૨૨૪૪૬૦

૯૯૭૮૪૦૫૩૬૪

વડોદરા

Ĵી એ. બી. ગોર

૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૦૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૪

વલસાડ

Ĵીમતી િΤĬા એસ. અĠે

૦૨૬૩૨-૨૫૩૬૧૩

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૫

77
ગાંધીનગરના પાંચ અંકના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ ૨૩૨ લગાવીને ફોન કરવો. અમદાવાદના ટъલીફોન નંબસ↓ આગળ ૦૭૯ લગાવીને ફોન કરવો.

િજ·ા િવકાસ અિધકારીĴીઓ
િજ·ો

અિધકારીĴીનું નામ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ

અમદાવાદ

Ĵી અનીલભાઇ ટી. ધામેલીયા

૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬

અમરъલી

Ĵી ЧદનેશકЮમાર ગૌરવ

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૧૩

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૭

આણંદ

Ĵી બી. જી. Ĭજાપિત

૦૨૬૯૨-૨૪૧૧૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૮

અરવ·ી (મોડાસા)

કЮ. ΐેતા તેઓટીયા

૦૨૭૭૪-૨૫૦૦૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૬

બનાસકાંઠા (પાલનપુર)

Ĵી çવપનીલ ખરъ

૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૯

ભλચ

Ĵી યોગેશ ચૌધરી

૦૨૬૪૨-૨૪૦૬૦૩

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૦

ભાવનગર

ડા↓. Ĭશાંત જીલોવા

૦૨૭૮-૨૪૨૬૮૧૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૧

બોટાદ

Ĵી લિલત નારાયણિસંઘ સાંડુ

૦૨૮૪૯-૨૫૫૨૨૨

૯૯૭૮૪૦૫૫૯૨

છોટા ઉદъપુર

Ĵી ગંગા િસંહ

૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨

દાહોદ

Ĵી િમલỲદ બાપના

૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૬૬

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૨

ડાંગ (આહવા)

ડા↓. વીપીન ગગ↓

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૫૪

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩

દъવભૂિમ˛ારકા (ખંભાિળયા)

Ĵી Чડ. જે. જાડેજા

૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૨

ગાંધીનગર

કЮ. સુરભી ગૌતમ

૦૭૯-૨૩૨૨૨૬૧૮

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪

ગીર સોમનાથ (વેરાવળ)

Ĵી રિવ×ĩ Öયાનેΐર ખટાલે

૦૨૮૭૬-૨૪૯૨૫૫

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૫

જામનગર

Ĵી િમિહર ĬિવણકЮમાર પટъલ

૦૨૮૮-૨૫૫૩૯૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૫

જુનાગઢ

Ĵી િમરાંત જતીન પЧરખ

૦૨૮૫-૨૬૩૫૩૧૫

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬

કÉછ (ભૂજ)

Ĵી ભãય વમા↓

૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૮૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૮

ખેડા (નડીઆદ)

Ĵી એમ. કы. દવે

૦૨૬૮-૨૫૭૨૬૨

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૭

મિહસાગર (લુણાવાડા)

Ĵી કы. ડી. લાખાણી

૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭

મહъસાણા

ડા↓. ઓમ Ĭકાશ

૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૯

મોરબી

Ĵી પી. જે. ભગદъવ

૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯

૯૯૭૮૪૦૬૪૭૦

નમ↓દા (રાજપીપળા)

Ĵી પી. ડી. પલાસણા

૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧

નવસારી

કЮ. અિપ↓ત સાગર

૦૨૬૩૭-૨૪૪૨૯૯

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૦

પંચમહાલ (ગોધરા)

Ĵી એ. બી. રાઠોડ

૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨

પાટણ

Ĵી આર. એ. મેરજા

૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩

પોરબંદર

Ĵી વી. કы. અડવાણી

૦૨૮૬-૨૨૪૩૮૦૩

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૪

રાજકોટ

Ĵી દъવ ચૌધરી

૦૨૮૧-૨૪૭૭૦૦૮

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૫

સાબરકાંઠા (િહѕમતનગર)

Ĵી ડી. એચ. શાહ

૦૨૭૭૨-૨૪૨૩૫૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૬

સુરત

Ĵી ડી. એસ. ગઢવી

૦૨૬૧-૨૪૨૨૧૬૦

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૭

સુરъ×ĩનગર

Ĵી કы. સી. સંપત

૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૫૨

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮

તાપી (ãયારા)

Ĵી ડી. ડી. કાપડીયા

૦૨૬૨૬-૨૨૨૧૪૧

૯૯૭૮૪૦૫૨૬૩

વડોદરા

ડા↓. રાજે×ĩકЮમાર મહъ×ĩભાઇ પટъલ

૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૯

વલસાડ

Ĵી મનીષ ગુλવાણી

૦૨૬૩-૨૨૫૩૧૮૪

૯૯૭૮૪૦૬૨૫૦
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પોલીસ કિમશનરĴીઓ
િજ·ો

અિધકારીĴીનું નામ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ

૦૭૯-૨૫૬૩૩૬૩૬

૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૪, ૨૪૩૧૫૧૫

૯૯૭૮૪૦૬૨૭૩

અમદાવાદ (શહъર)

Ĵી સંજય Ĵીવાçતવ

વડોદરા (શહъર)

ડા↓. શમશેરિસંઘ

રાજકોટ (શહъર)

Ĵી મનોજ અĠવાલ

૦ર૮૧-ર૪પ૯૮૮૮

૯૯૭૮૪૦૬૨૯૭

સુરત (શહъર)

Ĵી અજય કЮમાર તોમર

૦૨૬૧-૨૨૪૪૪૪૦

૯૯૭૮૪૦૫૮૫૮

પોલીસ મહાિનરીΤકĴીઓ
િવભાગ

અિધકારીĴીનું નામ અને હોˆો

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ

ગાંધીનગર િવભાગ

Ĵી અભય ચુડાસમા
પોલીસ મહાિનરીΤક

૨૩૨-૬૦૧૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૩૬૨

અમદાવાદ િવભાગ

Ĵી વી. ચંĩસેકર
પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૭૯-૨૬૮૯૦૯૩૧

૯૯૭૮૪-૦૨૪૭૧

વડોદરા િવભાગ

Ĵી એમ. એસ. ભરાડા
નાયબ પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૨૬૫-૨૪૩૨૪૦૦

૯૯૭૮૪-૦૧૦૧૬

પંચમહાલ-ગોધરા િવભાગ

Ĵી એમ. એસ. ભરાડા
નાયબ પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૨૬૭૨-૨૪૫૫૦૪૬

૯૯૭૮૪૦૧૦૧૬

સુરત િવભાગ

ડા↓. એસ. પી. રાજકЮમાર
અિધક પોલીસ મહાિનદъશક

૦૨૬૧-૨૬૬૮૬૬૬

૯૯૭૮૪૦૭૯૯૮

રાજકોટ િવભાગ

Ĵી સંદીપ િસંહ
પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૨૮૧-૨૪૭૭૫૧૧

૯૯૭૮૪૦૮૭૦૫

જૂનાગઢ િવભાગ

Ĵી મિન×દર Ĭતાપિસંહ પવા
નાયબ પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૨૮૫-૨૬૫૦૪૦૧

૯૯૭૮૪૦૨૪૨૧
૯૯૨૪૦૨૧૬૯૬

ભાવનગર િવભાગ

Ĵી અશોક કЮમાર યાદવ
પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૨૭૮-૨૫૧૮૮૧૦

૯૯૭૮૪૦૫૩૬૮

સરહદી િવભાગ

Ĵી જે. આર. મોથલીયા
પોલીસ મહાિનરીΤક

૦૨૮૩૨-૨૩૨૩૬૬

૯૯૭૮૪૦૭૨૮૩

િજ·ા પોલીસ અધીΤકĴીઓ
િજ·ો
અમદાવાદ (ĠાÜય)

અિધકારીĴીનું નામ
Ĵી િવરъ×ĩિસંહ યાદવ

ખેડા

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ

૦૭૯-૨૬૮૯૦૪૪૦

૯૯૭૮૪૦૬૩૪૨

૦૨૬૮-૨૫૫૦૧૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૨

૦૨૬૯૨-૨૬૦૦૨૭

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૪

૨૩૨૫૯૧૪૨

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૦

આણંદ

Ĵી અજીત રાિજયન

ગાંધીનગર

Ĵી મયુર ચાવડા

સાબરકાંઠા

Ĵી િનરજકЮમાર બડગુજર

૦૨૭૭૨-૨૪૭૩૩૩

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૧

મહъસાણા

ડા↓. પાથ↓રાજિસંહ ગોહીલ

૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૩૩

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૪
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િજ·ો

અિધકારીĴીનું નામ

ટъલી. નં. કચેરી

મોબાઇલ

અરવ·ી

Ĵી સંજય ખરાત

૦૨૭૭૪-૨૪૮૭૭૭

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૮

વડોદરા (ĠાÜય)

Ĵી સુધીર દъસાઇ

૦ર૬પ-ર૪૧રરપપ

૯૯૭૮૪૦૬૦૯૪

ભλચ

Ĵી રાજે×ĩિસંહ ચુડાસમા

૦૨૬૪૨-૨૨૩૬૩૩

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૬

નમ↓દા

Ĵી િહમકર િસંઘ

૦ર૬૪૦-રરર૧૬૭

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬

છોટા ઉદъપુર

Ĵી ધમ›×ĩ શમા↓

૦૨૬૬૯૦ ૨૩૩૦૭૭

સુરત (ĠાÜય)

સુ.Ĵી ઉષા રાડા

૦ર૬૧ - ર૪૬૩૯૮૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૨

વલસાડ

Ĵી રાજદીપિસંહ ઝાલા

૦૨૬૩૨-૨૫૪૨૨૨

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૫

નવસારી

Ĵી ઋિષકыશ ઉપાÖયાય

૦ર૬૩૭-૨૪૫૩૩૩, ૨૪૫૩૩૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૫

ડાંગ- આહવા

Ĵી રિવરાજિસંહ જાડેજા

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૯

૯૯૭૮૪૦૫૦૨૧

તાપી-ãયારા

સુ.Ĵી સુજાતા મજમુદાર

૨૨૨૭૦૦

૯૯૭૮૪૦૫૪૮૮

જુનાગઢ

Ĵી વાસમસેžી રવી તેજા

૦૨૮પ-૨૬પપ૬૩૩

૯૯૭૮૪૦૫૨૫૦

પોરબંદર

Ĵી રવી મોહન સૈની

૦૨૮૬-૨૨૧૧૨૨૨

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૯

ગીર-સોમનાથ

Ĵી રાહુલ િĦપાઠી

૦૮૨૭૬-૨૨૨૧૦૧

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૪

રાજકોટ ĠાÜય

Ĵી બલરામ િમણા

૦૨૮૧-૨૪૭૭૨૨૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૦

જામનગર

Ĵી દીપન ભĩન

૦૨૮૮-૨પપ૪૨૦૩

૯૯૭૮૪૦૫૬૩૯

સુરъ×ĩનગર

Ĵી મહъ×ĩ બગડીયા

૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૦૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૩

મોરબી

Ĵી એસ. આર. ઓેડેદરા

૨૮૨૨-૨૪૩૪૭૮

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૫

દъવભૂિમ-˛ારકા

Ĵી સુનીલ જોષી

૦૨૮૩૩-૨૩૩૨૨૩

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૬

પિΌમ કÉછ-ભુજ

Ĵી સૌરભ િસંઘ

૦૨૮૩૨-૨૫૦૪૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૩

કÉછ-પૂવ↓, ગાંધીધામ

Ĵી મયુર પાટીલ

૦૨૮૩૬-૨૨૭૯૩૪

૯૯૭૮૪૦૫૬૯૦

પાટણ

Ĵી અΤયરાજ મકવાણા

૦૨૭૬૬-૨૩૦૧૦૪

બનાસકાંઠા

Ĵી તλણકЮમાર દુÆગલ

૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૧૫

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૫

ભાવનગર

Ĵી જયપાલિસંહ રાઠોડ

૦૨૭૮-૨૫૨૦૦૫૦

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૭

અમરъલી

Ĵી િનલЪ↓Ά રાય

૦૨૭૯૨-૨૨૨૩૩૩

૯૯૭૮૪૦૫૦૮૭

બોટાદ

Ĵી હષ↓દ મહъતા

૦૨૮૪૯-૨૫૧૧૬

૯૯૭૮૪૦૫૯૮૮

પંચમહાલ

ડા↓. લીના પાટીલ

૦૨૬૭૨-૨૪૨પ૦૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૭

દાહોદ

Ĵી િહતેષ જોયસર

૦૨૬૭૩-૨૪૦૯૪૪

૯૯૭૮૪૦૫૦૬૮

મહીસાગર

Ĵી આર. પી. બારોટ

૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૨૮

૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦

----------સરકારી મÖયçથ મુĩણાલય, ગાંધીનગર.
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