િજલ્લા સંકલન સિમિતની બેઠકના અધ્યક્ષ
કલેક્ટર�ી કે.કે.િનરાલા (IAS)
ફોન :- ઓફીસ-૨૭૫૫૧૬૮૧, ફેક્સ-૨૭૫૫૨૧૪૪, રહેઠાણ-૨૨૮૬૩૫૯૮ મોબાઈલ-૯૯૦૮૪૦૬૨૦૧
અનુ.

કચેરીનું સરનામું

હાજર રહેલ અિધકારી�ીનું
નામ તથા હો�ો

પોલીસ કિમ�નરની કચેરી,

�ી આશીષ ભાટીયા

શાહીબાગ, અમદાવાદ.
મ્યુિનસીપલ કિમ�નર�ી
2.

અમદાવાદ મ્યુિનિસપલ કોપ�રેશન,
સરદાર પટેલ ભવન,દાણાપીઠ, અમદાવાદ.
સરદાર પટેલ ન્યુ માક�ટ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

�ીમુકેશ કુમાર

hclerk-a2br-

25633434

9978406258

ahd@gujarat.gov.in

25633333

cp-ahd@gujarat.gov.in

22865511-10

9978407676

પી એ ટુ મ્યુની.કિમ�નર�ી
િવશાલભાઇ

9712967724

�ી એ.બી. ગોર

99784 02857

mcahmedabad@ahmedabad
city.gov.in
auda_urban@yahoo.co.in

િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�, લાલદરવા�,

�ી અ�ણ મહેશબાબુ

99784 06226

ddo-ahd@gujarat.gov.in

અમદાવાદ.
િજલ્લા પોલીસ અિધક્ષક�ી, અમદાવાદ (�ામ્ય),
5.

�દવ્યભાસ્કર �ેસ પાસે, એસ.�. હાઇવે,
મકરબા, અમદાવાદ.

25391830
25391811
Fax-26841203
27545055
25506487

િજલ્લા િવકાસ અિધકારી�ી
4.

કચેરીનો નંબર

9978405093

મુખ્ય કારોબારી અિધકારી�ી ઔડા,
3.

ઇ-મેઈલ એ�ેસ

25630200

પોલીસ કિમ�નર�ી અમદાવાદ (શહેર)
1.

મોબાઈલ નંબર

25508141
25507903

�ી આર.વી. અસારી

079 - 2689116

sp-ahd@gujarat.gov.in

26891110

rd-sp-ahd@gujarat.gov.in

26890886
26890440
26891168

નાયબ વનસંરક્ષક�ી
6.

નાયબ વનસંરક્ષક�ીની કચેરી, પહેલો માળ,
હાંસોલ નસર્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ,
ઈન્દીરા �ીજ પાસે, અમદાવાદ

7.
8.

ડો. સ�કરાબેગમ આર.
A.C.F.
�ી એ.બી. નાયક

નાયબ વનસંરક્ષક�ી

ડૉ. બી.ડી. ચૌધરી

નળસરોવર પક્ષી અભયારણ્ય, તા.-સાણંદ, અમદાવાદ

DCF નળસરોવર

િનવાસી અિધક કલેક્ટર �ી,
કલેક્ટર કચેરી , અમદાવાદ

7574950060

dcf.ahd.forest@gmail.com

29701083

9429748469

7574950465

�ી એચ.એમ.વોરા

99784 05173

(ઇ/ચા)�ી સી.એમ. િ�વેદી

99784 05792

dfonalsarovar@gmail.com
Addl-collectorahd@gujarat.gov.in

અિધક કલેકટર�ી સરદારનગર ટાઉનશીપ,
9.

સદરદારનગર ટાઉનશીપ કચેરી, િજલ્લા સેવાસદન,
અમદાવાદ.
િનયામક�ી, િજલ્લા �ામ િવકાસ એજન્સી,

10.

ગુજરાત �ામહાટ, અંજલી ચાર રસ્તા,

079-26643148
�ી પંકજ ઔધીયા

9978407443

drda.ahd@gmail.com

વાસણા, અમદાવાદ.

11.

�ાદેશીક કિમ�નર�ી નગરપાિલકાઓ
અમદાવાદ ઝોનની કચેરી, પાંચમો માળ,
ગુજરાત હાઉસ�ગ બોડર્ િબિલ્ડગ,
�ગતીનગર, અમદાવાદ

Fax-07926643147

મનીષ બંસલ ias

9978408713

pra.com.ahm@gmail.com

મહેસુલી કચેરીઓ
12.
13.

અિધક િજલ્લા ચુંટણી અિધકારી,

15.

અિધક િનવાસી નાયબ કલેકટર�ી,

�ીવાય.ડી. ગોિહલ

9978405198

�ી પી.એલ.જણકાત

079-27561970

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.
to 77

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.
નાયબ કલેકટર, �ોટોકોલ,

(Exte.108)
�ી જે .બી. બારૈયા

9978405199

�ી આર.આર.ગામીત

079-27561970

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.
િજલ્લા આયોજન અિધકારી

16.

9978405282

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.

નાયબ કલેકટર, જ.સુ. અને અપીલ,
14.

�ી સી.એ. ગાંધી

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.

to 77
(Exte.113)

17.
18.
19.

20.

નાયબ કલેકટર બીનખેતી

�ી બી.કે. પટેલ

કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.
વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન અિધકારી�ી
કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ
બી� વધારાના ખાસ જમીન સંપાદન અિધકારી�ી
કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ
નાયબ કલેક્ટર�ી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી િવભાગ-૧
પોિલટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ

૯૬૦૧૨ ૮૫૭૩૫

079-27561970 to

9601285735
(ઇ/ચા)�ી બી.કે. પટેલ
(ઇ/ચા)�ી બી.કે. પટેલ

૯૬૦૧૨ ૮૫૭૩૫
9601285735
૯૬૦૧૨ ૮૫૭૩૫
9601285735

77 (Exte.106)
addsplao@gmail.com

27551683

addsplao@gmail.com

27561970 to77

9925153263
�ી ભાવના બારડ

26306251

21.

22.

નાયબ કલેક્ટર�ી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી િવભાગ-૨
પોલીટેકિનક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ
િજલ્લા પુરવઠા અિધકારી�ી પુરવઠા શાખા,
કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.

�ી ભાવના બારડ

સુ�ી કાજલબા તુવર

9925153263
૯૬૮૭૩ ૬૧૪૪૯
9687361449

મદદનીશ કલેકટર�ી િવરમગામ
23.

બીજો માળ, તાલુકા સેવા સદન, માંડલ રોડ,
ગાંધી હોસ્પીટલની બાજુ માં, તા.-િવરમગામ,

સુ�ી સુરભી ગૌતમ ias

9978405201

26304993
dsoahmedabadcity001@gmai
l.com

sdm-viramahd@gujarat.gov.in
ro39elc@gmail.com

�. અમદાવાદ.

27561970 to77

02715-234082
02715-295042

�ાંત અિધકારી�ી અમદાવાદ (પૂવ)ર્
24.

પહેલો માળ, મહેસુલ ભવન, સ્ટેટ બ�ક ઓફ
ઇન્ડીયાની સામે, મજુ ર મહાજન સંઘ, લાલદરવા�,

સુ�ી એ.આર. ઝા

75670 08965

ro53elc@gmail.com

27560256

અમદાવાદ.
25.

�ાંત અિધકારી�ી અમદાવાદ (પિ�ચમ), મહેસુલ
ભવન, �થમ માળ, �ાહક સુરક્ષા કચેરીની બાજુ માં,
ગોતા, અમદાવાદ.

�ી જે .બી. દેસાઇ

9978405200

cdcwestahd@gmail.com

સુ�ી કોમલબેન પટેલ

9825732268

ro57elc@gmail.com

27551201
279110508

�ાંત અિધકારી�ી દસ્�ોઈ
26.

સરદાર પટેલ ર�ગ રોડ, રીલાયન્સ પે�ોલ પંપ સામે,

22970058

વસ્�ાલ, તા.-દસ્�ોઈ, અમદાવાદ.

27.
28.

�ાંત અિધકારી�ી સાણંદ
�ાંત કચેરી સાણંદ, તા.-સાણંદ, �.-અમદાવાદ
�ાંત અિધકારી�ી ધોળકા

sdm-sanand�ી જે .જે . પટેલ

7567008946

ahd@gujarat.gov.in
ro40elc@gmail.com

�ી આર.એમ. �લંધરા

99784 05202

ro58elc@gmail.com

02717223351/52
02714-222433

�ાંત કચેરી ધોળકા, તા.-ધોળકા, �-અમદાવાદ.
29.
30.

�ાંત અિધકારી�ી ધંધુકા
�ાંત કચેરી ધંધુકા, તા.-ધંધુકા �.-અમદાવાદ.
સીટી મામલતદાર�ી સાબરમતી
મામલતદાર�ીની કચેરી, કલેક્ટર કચેરી, અમદાવાદ.

�ીમિત ડી.આઈ. ભગલાણી
(ઇ/ચા) �ી ડી.આર.શાહ

સીટી મામલતદાર�ી ઘાટલોડીયા
31.

તાલુકા સેવા સદન, �ાહક સુરક્ષા કચેરીની બાજુ માં,

�ી શકરાભાઇ રબારી

ગોતા, અમદાવાદ.
32.

33.

સીટી મામલતદાર�ી વેજલપુર
મામલતદાર વેજલપુરની કચેરી,
વોડાફોન હાઉસની બાજુ મા, સરખેજ, અમદાવાદ.
સીટી મામલતદાર�ી અસારવા
તાલુકા સેવા સદન, નેશનલ હાઇવે નં.૮, એમરલ્ડ
હોટલની સામે, નરોડા, અમદાવાદ.

�ી એન.બી. ભટ્ટ

(ઇ/ચા)�ી િ�તીબેન પટેલ

સીટી મામલતદાર�ી વટવા
34.

સરદાર પટેલ ર�ગ રોડ, પાવર�ીડ સ્ટેશનની બાજુ માં,

�ી ડી.પી. પટેલીયા

અસલાલી ચાર રસ્તા, લાંભા, અમદાવાદ.

35.

36.

સીટી મામલતદાર�ી મિણનગર,
મહેસુલ ભવન, મજુ ર મહાજન સંઘની બાજુ માં,
એસ.બી.આઇ બ�ક સામે, લાલદરવા�, અમદાવાદ
તાલુકા મામલતદાર�ી દસ્�ોઈ
સરદાર પટેલ ર�ગરોડ, �રલાયન્સ પે�ોલ પંપ સામે,

99253 36808
76670 09142

ro59elc@gmail.com

૯૯૨૫૯ ૦૦૦૩૨
9925900032
૯૮૨૫૨૪૩૮૨૪

mamghatlodiya@gmail.com

9925900032
9426023163

aro42vejalpur@gmail.com
jigar93rajpal@gmail.com

7574953037

75749 53053
9825791394

mamlatdarasarwa@gmail.co

9427675099

m

7600285123

Mamlatdarvatva123@gmail.c
om
mam.maninagar10@gmail.co

�ી વી.કે.પીપળીયા

99048 53252

m

75749 53076

mam-maniahd@gujarat.gov.in

(I/C) પી.વી. પટેલ

02713-222006

98797 93264
75670 00399

mam-daskoi@gujarat.gov.in

વસ્�ાલ, તા.-દસ્�ોઈ, અમદાવાદ.
37.
38.
39.

તાલુકા મામલતદાર�ી ધોળકા
મામલતદાર કચેરી ધોળકા, તા.ધોળકા, �.-અમદાવાદ.
તાલુકા મામલતદાર�ી બાવળા

7567000619

�ી પી.આર.દેસાઇ

૯૮૨૫૧૭૮૯૫૧
8925178951

મામલતદાર કચેરી બાવળા, �.-અમદાવાદ
તાલુકા મામલતદાર�ી ધંધુકા

ડી.આર.ધોરા�યા

મામલતદાર કચેરી સાણંદ, તા.-સાણંદ,

(ઇ/ચા) �ી પી.આર.દેસાઇ

41.

42.

મામલતદાર કચેરી માંડલ, તા.-માંડલ, �.અમદાવાદ.
તાલુકા મામલતદાર�ી દે�ોજ
મામલતદાર કચેરી દે�ોજ, તા.-દે�ોજ,�.અમદાવાદ.

�ી �.એસ. બાવા

મામલતદાર કચેરી િવરમગામ, તા.-િવરમગામ

�ી વી.એસ. ખાંટ

(ઇ/ચા)�ી �.એસ. બાવા

�.-અમદાવાદ
44.
45.

તાલુકા મામલતદાર�ી ધોલેરા
મામલતદાર કચેરી ધોલેરા, તા.ધોલેરા, �.અમદાવાદ
�ડિસ્�ક્ટ ઈન્સ્પેકટર�ી લ�ડ્ઝ રેકડ્સર્ DILR
િજલ્લા મોજણી ભવન, ભીમ�પુરા, નવા વાડજ,

9909748433
75670 00338

તાલુકા મામલતદાર�ી િવરમગામ
43.

૯૮૨૫૧૭૮૯૫૧

mam-dholka@gujarat.gov.in

02714-222316
02714-222303

mam-bavla@gujarat.gov.in
mam-

02713-222259

dhandhuka@gujarat.gov.in
mam-sanand@gujarat.gov.in

૦૨૭૧૭-૨૨૨૨૩૭

mam-mandal@gujarat.gov.in

૯૭૨૬૮૭૦૩૦૭

mam-detroj@gujarat.gov.in

02715-255513

8925178951

�.-અમદાવાદ
તાલુકા મામલતદાર�ી માંડલ

૯૯૨૫૧૫૮૫૨૦
9925158520

મામલતદાર કચેરી ધંધુકા, તા.-ધંધુકા, �.અમદાવાદ.
તાલુકા મામલતદાર�ી સાણંદ

40.

�ી હ�દક ડામોર

�ી પી.એસ.શાહ
�ી પી.ટી. અજુ �ડયા

7874368780

૯૪૨૮૩૬૧૨૯૫

mam-

9428361295

viramgam@gujarat.gov.in

૯૪૨૯૧ ૩૪૦૬૬

mam-dholera@gujarat.gov.in

02713-234040

dilr-ahd@gujarat.gov.in

27645845

9428361295
૯૪૨૮૦ ૪૮૮૮૦
8401151253

અમદાવાદ.
નાયબ િનયામક�ી જમીન દફ્તર
46.

િજલ્લા મોજણી ભવન, ભીમ�પુરા,

�ી આર.કે. ગાંધી

9998602718

Ssinp1982@gmail.com

નવા વાડજ, અમદાવાદ
47.

સીટીસવ� સુિ�ન્ટ�ડેન્ટ�ી-૧
મોજણીભવન, સેવા સદન, ભીમ�પુરા,
નવા વાડજ, અમદાવાદ.

48.

સીટીસવ� સુિ�ન્ટ�ડેન્ટ�ી-૨
મોજણીભવન, સેવા સદન, ભીમ�પુરા,
નવા વાડજ, અમદાવાદ.

�ી મીરલ વાઘેલા

49.

સીટીસવ� સુિ�ન્ટ�ડેન્ટ�ી-૩
મોજણીભવન, સેવા સદન, ભીમ�પુરા,
નવા વાડજ, અમદાવાદ.

�ીમિત બી.બી. મોરી

�ી એ.એસ. મોદી

�ી �ની સાહેબ

૯૪૨૬૯ ૭૩૭૦૨

cso-ahd@gujarat.gov.in

9426973702
97732 68953

90678 38729

cso-ahd@gujarat.gov.in

cso-ahd@gujarat.gov.in

9426905272

ન�ધણી િનરીક્ષક�ી સબ ર�સ્�ાર હેડક્વાટર્સ
પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ.
50.

irahmedabad117@gmail.com

9879813410

િજલ્લા પંચાયત કચેરી
51.
52.
53.
54.

નાયબ િજલ્લા િવકાસ અિધકારી�ી (મહેસુલ)
િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�, અમદાવાદ
નાયબ િજલ્લા િવકાસ અિધકારી�ી (િવકાસ)
િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�, અમદાવાદ
નાયબ િજલ્લા િવકાસ અિધકારી�ી (પંચાયત)
િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�, અમદાવાદ
િજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અિધકારી�ી
િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�, અમદાવાદ
મુખ્ય િજલ્લા આરોગ્ય અિધકારી�ી

55.

આરોગ્ય શાખા, િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�,
અમદાવાદ
િજલ્લા �ાથિમક િશક્ષણાિધકારી�ી

56.

૩જો માળ, િજલ્લા પંચાયતની કચેરી, ભ�,

�ી �.ડી. ��પિત

9428001131

dydd.rev.ahd@gmail.com

25508141

(ઇ/ચા)�ી �.ડી. ��પિત

9428001131

dyddo.vikas.ahd@gmail.com

9925025476

�ીમતી રીટાબેન પટેલ

94292 01578

dyddo.pan.ahd@gmail.com

9879967025

�ી જ્યોિતબેન ગજ્જર

8320451956

swo.ddo.ahd@gmail.com

ડૉ.સિતષ મકવાણા

96876 79006

(I/C CDHO)
�ી ડૉ. િશલ્પાબેન યાદવ
(ADHO)

cdho.health.ahmedabad@gm
90990 64799

ડૉ. મુકેશ પટેલ

9909971649

�ી ડી.એમ. વાઘેલા

9106167211

અમદાવાદ.
57.

મદદનીશ િજલ્લા રિજસ્�ાર�ી
મદદનીશ િજલ્લા રિજસ્�ાર�ી સહકારી મંડળીઓ
ચોથો માળ, િજલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ

ail.com

dpeo.ddo.ahd@gmail.com

25507076

25507126

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી �સચાઇ (પંચાયત)
58.

િજલ્લા કચેરી, ભ�, લાલદરવા�,
અમદાવાદ.

�ી ગો�વદભાઇ
��પિત(ઇ.ચા.)

૯૮૨૪૯ ૬૧૬૨૫

Irrigation.ahmedabad@gmail.

9824961625

com

�ી એમ.એસ. ભોયા

9979002455

exe_ahd@yahoo.in

25511608

�ી જે .પી. મોમીન

૯૮૨૫૩ ૩૧૦૯૧

treasury-ah@gujarat.gov.in

25507654
25506625

25507470

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી માગર્ અને મકાન (પંચાયત)
59.

િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�, લાલદરવા�,
અમદાવાદ.

60.
61.

િજલ્લા િતજોરી અિધકારી�ી

9825331091

િજલ્લા િતજોરી કચેરી, ભ�, લાલદરવા�,અમદાવાદ
નાયબ િનયામક�ી પશુપાલન અિધકારી

ડો. એસ.બી. ઉપાધ્યાય સાહેબ

9099761453

�ી બી.વી. વસોયા

9426940488

મીનલ મેહતા

9712967943

�ી હા�દક ��પિત

9974245213

ડૉ. એચ.એમ. જોષી

98245 34889

�ી એચ.એન. ભાવસાર
�િતિનિધ

7567898281

પશુપાલન શાખા, િજલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ

dydir-ahd@gujarat.gov.in

િજલ્લા ખેતીવાડી અિધકારી�ી
62.

ખેતીવાડી અિધકારીની કચેરી, િજલ્લા પંચાયત,

dao.ddo.ahd@gmail.com

25506874

ભ�, અમદાવાદ
(I/C) િજલ્લા �ો�ામ ઓફીસર�ી (ICDS)
63.

64.

સંકિલત બાળિવકાસ યોજના િજલ્લા પંચાયત કચેરી
અમદાવાદ
િહસાબી અિધકારી�ી િહસાબી શાખા,
િજ.પં., ભ�, લાલદરવા�, અમદાવાદ

programofficerabd@yahoo.in

25510522

િજલ્લા આયુવ��દક અિધકારી�ી
65.

આયુવ�દ શાખા, િજલ્લા પંચાયત કચેરી, ભ�,

dao.ahd@gmail.com

9824534889

લાલદરવા�, અમદાવાદ
66.

�ોજે કટ િનયામક�ી
િજલ્લા જળસ્�ાવિવકાસ એકમ પહેલો માળ,

079-25500208

સીટી તાલુકા પંચાયત, ભ�, અમદાવાદ
67.
68.

�લ્લા મલેરીયા અિઘકારી�ી
િજલ્લા પંચાયત કચેરી, લાલદરવા�, અમદાવાદ.
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી દસ્�ોઈ, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.દસ્�ોઈ, �.અમદાવાદ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી ધોળકા, તાલુકા પંચાયત

69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.

કચેરી, તા.ધોળકા, �.અમદાવાદ

તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી ધંધુકા, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.ધંધુકા, �.અમદાવાદ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી ધોલેરા, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.ધોલેરા, �.અમદાવાદ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી િવરમગામ, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.િવરમગામ, �.અમદાવાદ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી દે�ોજ, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.દે�ોજ, �.અમદાવાદ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી માંડલ, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.માંડલ, �.અમદાવાદ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી બાવળા (ઇ.ચા.), તાલુકા
પંચાયત કચેરી, તા.બાવળા, �.અમદાવાદ

�ી નર���સહ રાઠોડ
�ી પી.જે . મિહડા

�ી બી.બી. સાધુ

�ી બી.વી. લીફવાલા

�ી નવીનભાઇ

9099064008

dmo.health.ahmedabad@gm
ail.com

૮૧૬૦૦૩૪૦૬૨
8160034062

tdo.daskroi@gmail.com

9427816257

tdo-dholka@gujarat.gov.in

7567011871

tdo.dholka@gmail.com

૯૮૨૪૨ ૬૭૮૯૦
9824269890
૯૮૨૪૧ ૯૬૬૩૧

079-25507569

079 25506751

079222503

tdodhandhuka@gujarat.gov.in

079223018

tdo.dhandhuka@gmail.com
tdo.dholeraa@gmail.com

079237994

૯૮૯૮૯૯૭૫૮૩

tdo-viramgam@gujarat.gov.in

9898997583

tdo.viramgam@gmail.com

079233230/
231807

૯૮૨૫૯ ૨૩૭૦૦

tdo-detroj@gujarat.gov.in

9825923700

tdo.detroj@gmail.com

�ીમિત આર.એમ. પરમાર

૯૯૭૮૬ ૦૨૬૬૩
8141245340

tdo-mandal@gujarat.gov.in

�ી વી.કે. બારોટ

9722237637

�ી ડી.એન.ચારણ
�ી ડી.� દેસાઇ

9824196631

tdo.mandal@gmail.com
tdo-bavla@gujarat.gov.in
tdo.bavla@gmail.com

079255644
079253493
079231073

76.

તાલુકા િવકાસ અિધકારી�ી સાણંદ, તાલુકા પંચાયત
કચેરી, તા.સાણંદ, �.અમદાવાદ

�ી પી.એ. ��ભટ્ટ (ઇ.ચા.)

9429066747

tdo-sanand@gujarat.gov.in

7567011779

tdo.sanand@gmail.com

ચીફ ઓ�ફસર�ી
કટારા સાહેબ

8758516280

પરા�મ�સહ મકવાણા

96879 51797

હેમંત પટેલ

99099 67512

ચીફ ઓફીસર�ી, બાવળા નગરપાિલકા કચેરી,
તા.બાવળા, �.અમદાવાદ.

િસધ્ધાથર્ પટેલ

98247 99626

Np_bavla@yahoo.co.in

81.

ચીફ ઓફીસર�ી, ધંધુકા નગરપાિલકા કચેરી,
તા.ધંધુકા, �.અમદાવાદ.

દેવાશું એસ. પોટા

96625 31400

Np_dhandhuka@yahoo.co.in

82.

ચીફ ઓફીસર�ી, બારે� નગરપાિલકા કચેરી,
તા.બારે�, �.અમદાવાદ.

વી. વી. મછાર

98259 09844

Np_bareja@yahoo.co.in

99099 67512

Bgnagarpalika58@gmail.com

77.

ચીફ ઓફીસર�ી, ધોળકા નગરપાિલકા કચેરી,
તા.ધોળકા, �.અમદાવાદ.

78.

ચીફ ઓફીસર�ી, િવરમગામ નગરપાિલકા કચેરી,
તા.િવરમગામ, �.અમદાવાદ.

79.

ચીફ ઓફીસર�ી, સાણંદ નગરપાિલકા કચેરી,
તા.સાણંદ, �.અમદાવાદ.

80.

ચીફ ઓફીસર�ી, બોપલ-ઘુમા નગરપાિલકા કચેરી,
તા.બોપલ-ઘુમા, �.અમદાવાદ.
83.

હેમંત પટેલ

Np_dholka@yahoo.co.in
Np_vgam@yahoo.co.in
np_sanand@yahoo.co.in

079222031

સીવીલ સજર્ ન

drjagdishsolanki@gmail.com

Ms.health.ahmedabad.civil@
84.

તબીબી અિધક્ષક�ી સીવીલ હોિસ્પટલ
અસારવા, અમદાવાદ

સીવીલ સજર્ ન�ી સોલા
તબીબી અિધક્ષક સી.ડી.એમ.ઓ. િસિવલ સજર્ ન
૩જો માળ, �.એમ.ઇ.આર.એસ. સીવીલ હૉિસ્પટલ,
85.

એસ.�. હાઇવે, હાઇકોટર્ની બાજુ માં,
ઓ.પી.ડી. િબલ્ડ�ગ, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

�ી જે .પી.મોદી

98250 62095

CDMO / સીવીલ સજર્ ન

9978905371
9824539571

RMO સાહેબ

gmail.com

22680732
22683721

cdmo.health.ahmedabadsola

EPA BOX 079-

@gmail.com

27661526-27

ઇજનેર�ી
કાયર્પાલક ઇજનેર�ી �સચાઇ (રાજ્ય)
86.

અમદાવાદ �સચાઇ િવભાગ, બ્લોક-સી, ૯મો માળ,
બહુ માળી ભવન, વસ્�ાપુર, અમદાવાદ.

�ી ચેતન�સહ વાઘેલા

૮૧૬૦૭ ૧૮૦૨૮
8160718028

27913497
eeaidn121@gmail.com

07912805
27910683

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી માગર્ અને મકાન (શહેર)
87.

બ્લોક-એ, �ીજો માળ, બહુ માળી મકાન, વસ્�ાપુર,

�ી પી.કે. જણસારી

9978405241

exe2-ahd-rnb@gujarat.gov.in

અમદાવાદ.
88.

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી માગર્ અને મકાન (રાજ્ય)
બ્લોક-સી, બીજોમાળ, વસ્�ાપુર, અમદાવાદ
કાયર્પાલક ઈજનેર�ી રા�ીય ધોરીમાગર્ િવભાગ

89.

બહુ માળી ભવન, વસ્�ાપુર સહકારી વસાહત,
િહમાલયા મોલ સામે, �ાઈવઇન િસનેમા રોડ,
અમદાવાદ.
કાયર્પાલક ઈજનેર�ી (ગુ.પા.પુ.ગ.વ્ય.બોડર્)

90.

�હેર આરોગ્ય અને બાંધકામ િવભાગ, ૧લો માળ,
જલભવન, ટાઉનહૉલની પાછળ, અમદાવાદ

91.

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી (ગુ.પા.પુ.ગ.વ્ય.બોડર્)
યાંિ�ક િવભાગ, બીજો માળ, જલભવન,

F-

FAX27911191

�ી કૌશલ ��ભટ્ટ
�ી વાય.પી. પાઠક

૯૮૨૫૭ ૭૩૨૮૨
9825773282

rnbahmedabad@gmail.com

9426484305

27910154
Fax 27910236
27910992
F-

�ી બી.સી. ગજ્જર ના.કા.ઇ.
�ી એમ.આર. �ીમાળી
(વાસ્મો) ��ભટ્ટ સાહેબ
�ી જે .પી.િ�વેદી

9428320305
9978406719
૯૯૭૮૪૦૬૭૧૮
૯૯૭૮૪૦૬૮૮૩
9978406883

27910993
99784 41113gwseecamd1@gmail.com

117
I.C.101

gwseemamd0@gmail.com

99784 41113116

ટાઉનહૉલની પાછળ, અમદાવાદ

92.

93.

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી (સં.િન.)
ઉ�ર ગુજરાત વીજ કંપની, સાબરમતી, અમદાવાદ.

કાયર્પાલક ઈજનેર�ી (સં.િન.)
ઉ�ર ગુજરાત વીજ કંપની, બાવળા, અમદાવાદ
કાયર્પાલક ઈજનેર�ી (સં.િન.)

94.

ઉ�ર ગુજરાત વીજ કંપની, બોપલ, �ીજો માળ,
આરોહી આક�ડ, સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે, અમદાવાદ

FAX-26575624

�ી કે.એચ. શાહ
�ી એ.એસ.મુલાણી
(Dy.Eng.)

�ી M.H. Patel
એમ.એસ.
કનસાગરા(Dy.Eng.)
�ીમિત બી.એમ. ઝા
�ીમતી સી.ટી.
�ની(Dy.Eng.)

કાયર્પાલક ઇજનેર�ી, મેડીકલ ડીવીઝન
95.

(આર. એન્ડ બી.) બહુ માળી ભવન, વસ્�ાપુર,

�ી એ.પી. િ�વેદી

અમદાવાદ
�ી વીપુલ પટેલ
96.
નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર�ી) મેડીકલ મા.મ. પેટા
િવભાગ

9879201521
૯૮૭૯૨ ૦૧૫૨૧
૯૯૨૫૨૧૨૦૬૪

desbtdo@ugvcl.com
eesbtdo@ugvcl.com

9925212064

9925212664

eebavlado@ugvcl.com

૯૯૨૫૨ ૧૨૦૭૨
eebopaldo@ugvcl.com

9925212042

detech2bopaldo@ugvcl.com

27910414
9898353626

27506436
27505599

02714-232714
968763 33862

9925212054

9428657116

27506070

ee.medical.rnb@gmail.com

02717-231344

અન્ય કચેરી
મુખ્ય કારોબારી અિઘકારી�ી, ઘોલેરા SIR
97.

98.

ઘોલેરા સ્પેશીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રી�યોનલ ડેવલ૫મેન્ટ
ઓથોરીટી, ઉ�ોગ ભવન, બ્લોક નં.-૧૧-૧૨,
�ીજો માળ, સેકટર-૧૧, ગાંઘીનગર.
સંયુક્ત વાિણજ્યવેરા કિમ�નર�ી િવભાગ-૧
એ-૩ રાજ્ય કરભવન, આ�મરોડ, અમદાવાદ

પી.એ.
�ી હા�રત શુક્લા IAS

�ી એમ.કે.ભંડારી

સંયુક્ત વાિણજ્યવેરા કિમ�નર�ી િવભાગ-૨
99.

સી-૩, �ીજોમાળ, રાજ્ય કરભવન, આ�મરોડ,

�ી બી.કે. પટેલ

અમદાવાદ
100.

101.

સંયુક્ત માિહતી િનયામક�ી

vhoraabdulkarim874@gmail.c

29750501)

om

૯૮૨૪૩ ૪૯૮૪૮

addl1-ct@gswan@gov.in

26586715
26584032

jc2-ct@gswan@gov.in

26583269
26586271
26583967

9824349848
૯૮૨૫૬૧૩૩૫૬
9825613356
99784 05783

પોિલટેકિનક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ
માિહતી િનયામક�ી અમદાવાદ
પોિલટેકિનક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ
આિસસ્ટન્ટ કિમ�નર�ી ગુજરાત હાઉસ�ગ બોડર્

102.

�ી એમ.વી. રાણા

(079-

૪થો માળ, ગુજરાત હાઉસ�ગ બોડર્ની કચેરી,
�ગિતનગર પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ.

cdmo-ahd@gujarat.gov.in
samacharabd5@gmail.com

�ી �હમાશુ ઉપાધ્યાય
�ી શેખર મહેતા

(079) - 26306737
26301145

99789 04203
Dhcghb1@gmail.com
90999 96560

gujarathousingboard@gmail.c
om

27447012

�ાદેિશક વાહનવ્યવહાર અિધકારી�ી,
103.

આર.ટી.ઓ.ની કચેરી, સુભાષ�ીજ સકર્લ,

�ી બી.વી લીબ્માસીયા

7567023848

અમદાવાદ.

rtoahmedabad01@yahoo.in
rtoahmedabadeast27@yahoo

27559696

.in

ખોરાક અને ઔષ� િનયમન તં�
104.

મદદનીશ કિમ�નર�ી,
ઓ-૪, ન્યુ મેન્ટલ કમ્પાઉન્ડ, મેઘાણીનગર, અસારવા,

�ી પી.કે. પટેલ

98986 30475

�ી ડાભી સર

94280 05918

અમદાવાદ. ઝોન-૧
ખોરાક અને ઔષ� િનયમન તં�
105.

મદદનીશ કિમ�નર�ી,
વસ્�ાપુર , બહુ માળી ભવન, અમદાવાદ ઝોન-૨
ઇ/ચા. અિધક્ષક�ી

106.

નશાબંધી અને આબકારી અિધક્ષકની કચેરી,

�ી આર.એસ.વસાવા

િવક્ટોરીયા ગાડર્ન, લાલદરવા�, અમદાવાદ.

107.

ચેરીટી કિમ�નર�ી (શહેર)
બહુ માળી ભવન-૨, �ીજોમાળ, ગુ�કુળ પાસે, �ાઇવ
ઇન રોડ, અમદાવાદ.

108.

ચેરીટી કિમ�નર�ી (�ામ્ય)
બહુ માળી ભવન-૨, �ીજોમાળ, ગુ�કુળ પાસે, �ાઇવ
ઇન રોડ, અમદાવાદ.

109.

અન્ન િનયં�ક�ી
અન્ન અને નાગ�રક પુરવઠા િનયં�કની કચેરી,

�ી વાય.એલ.વ્યાસ

�ી પી.એમ.રાવલ
�ી �.વી.દેસાઇ
�ી દીપ દવે

૯૮૨૫૯ ૭૭૧૩૫

૦૭૯ ૨૫૫૦૩૯૧૯

9825977135

૦૭૯૨૭૯૧૧૭૫૩
079-27911753

Checommiahd@gujarat.gov.in

૨૭૯૧૧૭૩૮
૨૭૯૧૧૭૬૫
૨૭૯૧૧૭૬૦

૦૭૯૨૭૯૧૧૭૬૩
097-27911753
૯૯૭૮૪ ૦૫૦૪૨
૮૪૬૦૧૪૫૬૬૩

fncsuppliesahd@gujarat.gov.in

િમહીરભાઇ
૯૧૭૩૪ ૮૪૮૩૩

બ્લોક નં.-સી, બહુ માળી મકાન, ભ�ય તળીયે,

9978405042

અપનાબ�ર, લાલ દરવા�, અમદાવાદ.

8460145663

મદદનીશ ભુસ્તરશાસ્�ી�ી ખાણ અને ખનીજ
110.

�ી એ.વાય. તલાટ

બ્લોક-સી, ચોથો માળ, બહુ માળી ભવન, અસારવા,

9727706360

geologist-ahd@gujarat.gov.in

25508997

gm-dic-ahd@gujarat.gov.in

25502987

િગરધરનગર, અમદાવાદ
111.

જનરલ મેનેજર�ી િજલ્લા ઉધોગ કેન્�
બચત ભવન, �રલીફરોડ, અમદાવાદ.

મેનેજર�ી આર.કે. વસાવા

8460827591/
7567020310

લીડ ડીિસ્�ક્ટ મેનેજર�ી ભારતીય સ્ટેટ બ�ક.
112.

સ્ટેટ બ�ક ઓફ ઈિન્ડયા, એડિમિનસ્�ેટીવ ઓફીસ,
૧લો માળ, સી.એન. િવ�ાલય કોમ્પ્લેક્સ પાસે,

Ldm.ahmedabad@sbi.co.in
�ી િહતેશ શાહ

7600044433

આંબાવાડી, અમદાવાદ.
િજલ્લા ર�સ્�ાર�ી (શહેર)
113.

સહકારી મંડળીની કચેરી,
૧લો માળ, કૃિષ ભવન, પાલડી,

�ી ઉવર્શીબેન ��ભટ્ટ

૭૬૦૦૫૬૪૪૭૮
7600564478

અમદાવાદ.

drcscity@gmail.com
drhousingamdavad@gmail.co

26583949

m
drcsruralahmedabad@gmail.

િજલ્લા ર�સ્�ાર�ી (�ામ્ય) + (હાઉસ�ગ)
114.

િજલ્લા ર�સ્�ાર સહકારી મંડળીઓ,
ચોથો માળ, એ-�વગ, કૃિષ ભવન, પાલડી,
અમદાવાદ-૬.

ચેતનભાઈ પરમાર
(�રલ ઇ.ચા.)

com
9227208683

drcsruralahmedabad@gmail.
com
drhousingamdavad@gmail.co
m

26583830-48

નાયબ િનયામક�ી અનુ.�િત કલ્યાણ
115.

એ-બ્લોક, ૧૦મો માળ, બહુ માળી મકાન,

�ી મનીષભાઈ સોલંકી

9510596639

�ી સી.�. રાબડીયા

dbcwo-ahd@gujarat.gov.in

25501123

98259-38562

vo-tdd-ahd@gujarat.gov.in

25510126

�ી જગદીશ વઢવાણા

9978404499

dydir_dcw@yahoo.in

29701120

�તલબેન પંડ્યા

9624322211

લાલદરવા�, અમદાવાદ
નાયબ િનયામક�ી અનુ.જન�િત કલ્યાણ
116.

એ-બ્લોક, છઠ્ઠો માળ, બહુ માળી મકાન,
લાલદરવા�, અમદાવાદ
નાયબ િનયામક�ી (િવકસતી �િત)

117.

ઈ-બ્લોક, બહુ માળી ભવન,
મંજુ�ી મીલ કંમ્પાઉન્ડ, ગીરધરનગર,
અસારવા, અમદાવાદ.

118.

119.
120.
121.

િજલ્લા સમાજ સુરક્ષા અિધકારી�ી

dsdo-ahd@gujarat.gov.in

એ-૨ બહુ માળી મકાન, લાલદરવા�, અમદાવાદ
િજલ્લા દહેજ �િતબંધક અિધકારી�ી

�ી િનલેષ ગોિહલ

8000527598

એ�જ મન્સુરી

9712716060

એચ.આર.તોસાણી

8200310478

�ી આર.સી. પટેલ (DEO)

9428405219

એ-૨, બહુ માળી મકાન, લાલદરવા�, અમદાવાદ
િજલ્લા મિહલા અને બાળ કલ્યાણ અિધકારી�ી
એ-૨, બહુ માળી મકાન, લાલદરવા�, અમદાવાદ
સમાજ કલ્યાણ અિધકારી�ી
સમરસ કુમાર છા�ાલય, અમદાવાદ.

9428029552
25508712

dsdo-ahd@gujarat.gov.in
25509778
dsdo-ahd@gujarat.gov.in
pr-led-kh@gujarat.gov.in

26309100

Sveepahd2019@gmail.com

27912966

ahmcdeo@gmail.com

27910383

િજલ્લા િશક્ષણાિધકારી�ી (શહેર)
122.

બહુ માળી મકાન, વસ્�ાપુર સરકારી વસાહત,
�ાઈવઇન રોડ, અમદાવાદ.

િજલ્લા િશક્ષણાિધકારી�ી (�ામ્ય)
123.

બહુ માળી મકાન, વસ્�ાપુર સરકારી વસાહત,

�ી આર.આર. વ્યાસ

9909970202

ahmrdeo@gmail.com

�ાઈવઇન રોડ, અમદાવાદ.
124.

125.

મદદનીશ િનયામક�ી રોજગાર
બ્લોક એ/બી, ૫હેલો માળ, બહુ માળી ભવન,
ગીરઘરનગર �ીજ પાસે, અસારવા, અમદાવાદ.
ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર�ી
ઇન્ડસ્�ીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ
૩-૫, �મભવન, ગનહાઉસની બાજુ માં, ખાનપુર,
અમદાવાદ

�ી એસ.આર. િવજયવગ�ય

�ી એલ.બી. રોિહત
�ી સી.સી. વોરા

9898410646

dish-ahd@gujarat.gov.in
94275 38155

126.

�મયોગી કલ્યાણ ભવન, ગવમ�ન્ટ, � કોલોની,

27913264
29702021
29703642
29700329
25502346-47-4956-64
Fax.25502357

9427590358

વેલ્ફેર કિમ�નર�ી કામદાર કલ્યાણ કેન્�
ગુજરાત �મયોગી કલ્યાણ બોડર્,

adeemp123@gmail.com

27912966

glwb1961@gmail.com
એચ.ડી. રાહુ લ (ઇ.ચા.)

9327547185

�ી એસ.આર. રાઠોડ

9978408812

�ી પૃથ્વી ઠાકોર

84693 74800

�ી એન. બી. િસસોદીયા
ગાંધી સાહેબ
�.એસ. પટેલ

6359918263
6359919026

22773304-05-06
22771160

સુખરામનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૧
િજલ્લા રમતગમત અિધકારી�ી (શહેર)
127.

૭મો માળ, રિવશંકર રાવળ કળા ભવન, લૉ ગાડર્ન,

baldevdesai6019@gmail.com

26561850

અમદાવાદ
િજલ્લા રમતગમત અિધકારી�ી (�ામ્ય)
128.

૭મો માળ, રિવશંકર રાવળ કળા ભવન, લૉ ગાડર્ન,
અમદાવાદ

129.

િવભાગીય િનયામક�ી એસ.ટી. િવભાગ
રાયપુર, આસ્ટો�ડયા દરવા� સામે, અમદાવાદ

dcabdgsrtc01@gmail.com
akgsrtc@gmail.com

25462552

130.

9712967943

�ો�ામ ઓફીસર�ી (ICDS)
અમદાવાદ અબર્ન મ્યુિનિસપલ કોપ�રેશન

મીનલ મેહતા

સભ્ય સિચવ�ી
131.

િજલ્લા જળ અને સ્વચ્છતા એકમ (વાસ્મો)
નાયબ બાગાયત િનયામક�ી
બીજો માળ, કૃિષભવન, પાલડી, અમદાવાદ
�ાદેિશક અિધકારી�ી GPCB

133.

(અમદાવાદ મ્યુિનિસપલ કોપ�રેશન એ�રયા)
�દુષણ િનયં�ણ બોડર્, પયાર્વરણ ભવન, જૂ નું

m

99784 41113
99784 41116
26574025

ddh.ahmedabad@gmail.com

26577316

ahmedabad.dwsc@gmail.co

�ી આર.જે . ��ભટ્ટ

99784 06718

�ી જતીન પટેલ

9725346564

�ી એન.ડી. અજમેરા

9712924377

સંજય માલ્સટ્ટાર

7984829806

ro-gpcb-ahmc@gujarat.gov.in

૭૫૭૪૮૨૭૪૪૪

gpcbrosan@gmail.com ro-

7574827444

gpcb-ahmr@gujarat.gov.in

9824180382

ro-gpcb-ahme@gujarat.gov.in

9426597370

ddaextahmedabad@gujarat.g

27506646

ov.in

પાંચમો માળ, જળભવન, એિલસ�ીજ, અમદાવાદ
132.

amc.icds@gmail.com

બીલ્ડ�ગ, 2જો માળ, સેક્ટર ૧૦એ, ગાંધીનગર
�ાદેિશક અિધકારી�ી (�ામ્ય) GPCB
134.

૧- ડ�ફો�ડલ્સ એવન્�ુ
ગાય છાપ બેસન સામે મોર� યા તા. સાણંદ

�ી સી.એ. શાહ

�જ.અમદાવાદ.
�ાદેિશક અિધકારી�ી (અમદાવાદ પૂવર્)
135.

(ગુજરાત �દુષણ િનયં�ણ બોડર્) ઓમ શાંિતનગર,
૩-પ્લસ, �ા.ફ્લોર, દેવીમાતા મં�દરપાસે, વટવા,

�ી ટી.બી. શાહ

અમદાવાદ
136.

નાયબ ખેતી િનયામક�ી (િવસ્તરણ)
િવસત પે�ોલપંપ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ.

જે . એસ. ૫ટેલ

29295880

137.

(ઇ.ચા.)નાયબ �મ આયુકત�ી
�મ ભવન, ગન હાઉસની બાજુ માં,
ખાનપુર, અમદાવાદ.
ડીવીઝન મેનેજર�ી રેલ્વેઝ

138.

બંગલા નં.-૩૦, જુ ની એટીએસ ઓફીસ,
શાહીબાગ, અમદાવાદ.

139.

ચીફ �ોજે કટ મેનેજર�ી રેલ િવકાસ િનગમ
અિધક્ષક ઇજનેર�ી નમર્દા યોજના વતુર્ળ નં.-૬

140.

141.

�ી એચ.આર.મુિલયાણા

ahd@gujarat.gov.in

�ી �ીજે શ ગુપ્તા
એ.એસ.વાય. રમેશ

9724093017

polstn-spwr-

93002 97240

gnr@gujarat.gov.in

દેવેન્�કુમાર

૮૫૧૧૨૦૧૭૨૫
8511201725

�ી બી.એ. પટેલ

9909925628

piurvnladi@gmail.com
secc6.ssnnl@gmail.com
Fax. 26923460

અમદાવાદ

જોષી સાહેબ

9913701318

અિઘક મુખ્ય નગર િનયોજક�ી
છઠૃો માળ, અપનાબ�ર, લાલ દરવા�, અમદાવાદ.

આકાશ શાહ

9924504070

પી. કે. તુવર

9924981812

Stp.cg.tpvd@gmail.com

Tpounit1ahd@gmail.com

૩જો માળ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સંકુલ,

tuvarpankaj@gmail.com

શહેરી િવકાસ સ�ા મંડળ બી�લ્ડગ, ઉસ્માનપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪,

143.

નગરરચના અિધકારી�ી
અમદાવાદ નગરરચના યોજના એકમ ૨
એ-બ્લોક, છઠ્ઠોમાળ, બહુ માળી મકાન,
લાલદરવા�, અમદાવાદ

079-25502842 /
25501820

drmadiwr@gmail.com

નમર્દા વસાહત, કણાર્વતી ક્લબસામે, વેજલપુર,

નગરરચના અિધકારી�ી
અમદાવાદ નગરરચના યોજના એકમ ૧
142.

Dycom-lab-

ટી. ટી. દેવાિસયા

9099807336
stp.u2.amd@gmail.com

25506334

144.

નગરરચના અિધકારી�ી
અમદાવાદ નગરરચના યોજના એકમ ૩

બી. એમ. પટેલ

7778900470
9825143034

રમતગમત સંકુલ, રાયપુર દરવા� રોડ,

unitstp3ahm@gmail.com

ન્યુક્લોથ માક�ટની સામે, સારંગપુર, અમદાવાદ
145.

146.

આસીટન્ટ ડાયરેકટર�ી ફીશરીઝ,
પુષ્પકુંજ કાંકરીયા તળાવ, મણીનગર, અમદાવાદ.
ચીફ જનરલ મેનેજર�ી મે�ો રેલ �ોજે કટ
(કોપ�રેટ પ્લાન�ગ)
મેગા કંપની લીમીટેડ, કમર્યોગીભવન, બ્લોક-૧,

�ીમિત �ચતલબેન સૂચક

અિમત ગુપ્તા
હીમાંશુ પટેલ

પહેલો માળ, સેક્ટર-૧૦, ચ-૩ સકર્લ પાસે, ગાંધીનગર
147.

�ીન્સીપાલ�ી આઇ.ટી.આઇ કુબેરનગર, અમદાવાદ
GVK EMRI (108)

148.

108 Emergency Manegement Centre
Naroda-Kathwada Road,
Naroda, Ahmedabad-382330

98981 64800

07923248572
૯૦૯૯૯૦૬૪૧૧
9099906411

�ીમતી એ. પી. ૫ટેલ

૯૬૬૨૫૩૦૩૭
9662533037

leena_patel74@yahoo.com
amitgupta@gujaratmetrorail.c
om
cao@gujaratmetrorail.com
prlkubernagariti@yahoo.co.in

22810638

Jeetendra_shahi@emn.in

079-22814896

�ી �તેન્� શાહી
Program Manager
Ahmedabad

9909409927

FX-079-22814896

