
 

 

 

 

 

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની 

ર્ાધિતી પુધતતકા (ધિરકે્ટરી) 
 

 

 

 

 

 

 

 



અ.નં નાર્ િોદ્રો એસ.ટી. 

િી.કોિ 

ફોન નંબર કચેરી ફેકસ ઇ-ર્ેલ 

૧ શ્રી જી. એન. નાચીયા નનયામક ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૦૯ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dir-sd@gujarat.gov.in 

ર્િેકર્ શાખા 

૨ સુશ્રી એચ.એન.વાળા  નાયબ નનયામક ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૫ 

૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd1-dsd@gujarat.gov.in 

3 શ્રી જ.ેકે.પરમાર  હેડ કલાકક  

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૭ 

૪ શ્રીમતી જીતલબેન પંડયા  પ્રો.ઓ 

૫ સુશ્રી કે.એન.શાહ  સીનનયર કલાકક  

૬ શ્રી પી.એસ.પ્રજાપનત  સી.ક્લાકક  

૭ શ્રી ચેતનનસંહ એ. વાઘેલા  જુનનયર કલાકક  

૮ શ્રી પી.આર.શ્રીમાળી  જુનનયર કલાકક  

૯ શ્રી એસ.એમ.ચૌહાણ   ડર ાઇવર 

રજીતટ્્ી શાખા 

૧૦ શ્રી વી.સી.ઝાલા  જુનનયર કલાકક  
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૭ 

૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd1-dsd@gujarat.gov.in ૧૧ શ્રી જી.આર.સોલંકી  જુનનયર કલાકક  

૧૨ શ્રી જી.આર.પલાસ  પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૪ 

રકેિમ શાખા 

૧૩ શ્રી કે.પી.બડવાલ  સી.ક્લાકક  
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૭ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd1-dsd@gujarat.gov.in 

૧૪ શ્રી એચ.એસ.ભીલ જુ.ક્લાકક  

ધિસાબી શાખા 

૧૫ શ્રી એચ. એચ. ઠેબા નહસાબી 

અનિકારી 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૨ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd4-dsd@gujarat.gov.in ૧૬ શ્રી ડી. પી. પારગી  નનરીક્ષક 

૧૭ સુશ્રી એચ.એ. પટેલ  સી.ક્લાકક  

૧૮ શ્રી એસ. આર.દેશમુખ સી.ક્લાકક  
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૧૯ કુ.નકંજલ એસ.સુતનરયા જુ.ક્લાકક  

૨૦ શ્રી આર.ડી.ઠાકોર જુ.ક્લાકક  

૨૧ સુશ્રી બી. એ. ચૌિરી  જુ.ક્લાકક  

૨૨ શ્રી એમ.એસ.ગોનહલ  જુ.ક્લાકક  

૨૩ શ્રી કે. વી. પટણી  પટાવાળા  

િીપી સેલ 

૨૪ શ્રી બી.જી.નૈનવાલે  નહસાબી 

અનિકારી 

વગક-૨ 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૩ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dpcell@gujarat.gov.in ૨૫ કુ.કંુદન ડી.કોટડીયા સી.ક્લાકક  

૨૬ શ્રી યોગેશ એલ.ગોનહલ જુ.ક્લાકક  

૨૭ સુશ્રી આર .જ.ેચૌિરી જુ.ક્લાકક  

૨૮ શ્રી બી. એસ. ડાભી  પટાવાળા  

 

યોજના શાખા 

૨૯ શ્રી એસ. કે. ગઢવી નાયબ 

નનયામકશ્રી 
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૮ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dydir-dsd@gujarat.gov.in 

૩૦ કુ.ડી. આર. ચૌિરી જુ.ક્લાકક  

૩૧ શ્રી એસ.આર.અમલીયાર  જુ.કલાકક   

બાંિકાર્ શાખા 

૩૨ શ્રી આર. બી. સોલંકી  સી.કલાકક   ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૮ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dydir-dsd@gujarat.gov.in 

સીપીિી શાખા 

૩૩ શ્રી પી.જ.ેનિવેદી નાયબ નનયામકશ્રી 

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૬ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd2-dsd@gujarat.gov.in 
૩૪ સુશ્રી પી.વી.ચાવડા નનરીક્ષક 

૩૬ શ્રી વાય.જી.પટણી પ્રોબેશન ઓનિસર 

૩૭ સુશ્રી નનકુબા કે. ચાવડા પ્રોબેશન ઓનિસર 
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બલભ શાખા 

૩૮ શ્રી એચ.આર.પટેલ નનરીક્ષક 
૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૬ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ 

dd2-dsd@gujarat.gov.in 

૩૯ શ્રી નવજયભાઇ ચૌિરી  જુ.ક્લાકક   

અપગ શાખા 

૪૦ 
સુશ્રી એચ. એન. વાળા  

(ચાજકમાં)  
નાયબ નનયામક  ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૫ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd2-dsd@gujarat.gov.in 

૪૧ શ્રી કે.એચ.વાનણયા  
અપંગોના ખાસ 

અનિકારી 

૦૭૯ 
 

૨૩૨ ૫૬૩૨૨ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ dd2-dsd@gujarat.gov.in 

૪૨          શ્રી એસ.જી.ચૌિરી નનરીક્ષક 

૪૩ શ્રી એમ.વી.ડાભી નનરીક્ષક 

૪૪ શ્રી એન.એન.મોદી સી.ક્લાકક  

૪૫ સુશ્રી પી.એમ.પટેલ  સી.ક્લાકક  

૪૬ શ્રી મુકેશ પુનારામ.ભાટી સી.ક્લાકક  

૪૭ શ્રી મનોજ બી.ગોનહલ સી.ક્લાકક  

૪૮ સુશ્રી પી.બી.પરમાર જુ.ક્લાકક  

૪૯ શ્રી બી.એસ.પ્રજાપનત જુ.ક્લાકક  

૫૦ શ્રી જ.ેવી. ભટ્ટ  પટાવાળા 

વૃધ્િ શાખા 

૫૧ શ્રી વી.આર.પરમાર  નાયબ નનયામક  

૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૪ ૨૩૨ ૫૬૩૦૮ nsapguj@gujarat.gov.in 

૫૨ શ્રી જ.ેઆર.સોલંકી પ્રોબેશન 

ઓનિસર 

૫૩ શ્રી ડી.એ.રબારી જુ.ક્લાકક  

૫૪ શ્રી એ.એસ.વાઘેલા જુ.ક્લાકક  

૫૫ શ્રી આર.બી.નબહોલા  પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૩૧૭   
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