
એનેક્ષર - એ 

ગજુરાત પ્રદૂવણ નનયતં્રણ બોર્ડ 
                          નનયામક મરં્લના શભ્યશ્રીઓની યાદી 

                      (મે ૨૦૨૨ની સ્થથનતએ) 

ક્રમ નામ/ષોદ્દો અને શરનામુ ં ષોદ્દો 

૧ શ્રી આર.બી.બારર્, આઇ.એ.એશ. 
અઘ્મ ક્ષશ્રી,  
ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફડડ , ગાધંીનગય 

અધ્મક્ષ 

૨ શ્રી એમ. થેનારશરન, આઈ.એ.એશ.  
ઉાઘ્મક્ષશ્રી અને લશીલટી વચંારકશ્રી,  
ગજુયાત ઔધગગક નલકાવ નનગભ, બ્રટક ન.ં૪/ય, ઉધગ બલન, 
વેકટય-૧૧, ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૩ ર્ૉ. રાહુ બી.ગપુ્તા, આઈ.એ.એશ .  
ઉધગ કનભશ્નયશ્રી, 
ઉધગ કનભશ્નયશ્રીની કચેયી, 
બ્ર ક ન.ં૧/ય, ઉધગ બલન, વેકટય-૧૧, ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૪ ર્ૉ. રાહુ બી.ગપુ્તા, આઈ.એ.એશ,  
ભેનેજીંગ ડડયેક્ટયશ્રી, 
ગજુયાત ઔધગગક મડુી યકાણ નનગભ,  
ઉધગ બલન, બ્ર,ક ન.ં૧૧-૧ય/૬ઠ્ઠ ભા, વેકટય-૧૧, ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૫ શ્રી રાજે માજું, આઇ.એ.એશ., 

લાશન વ્મલશાય કનભશ્નયશ્રી, 

લાશન વ્મલશાય કનભશ્નયશ્રીની કચેયી, 

જુના વગચલારમ, ગાધંીનગય. 

વભ્મ 

૬ શ્રી રાજકુમાર બેનીળા, આઈ.એ.એશ.   

એક્ષ-ઑપીવીઓ, ભેનેજીંગ ડડયેક્ટયશ્રી, 

ગજુયાત અફડન ડેલરભેન્ટ કંની, 

બ્રક ન.ં ૬, ૫ભ ભા, ઉદ્યગ બલન, ગાધંીનગય 

વભ્મ  



૭ શ્રી રાજકુમાર બેનીળા, આઈ.એ.એશ.   
કનભશ્નય ઓપ મ્યનુનનવર એડભીનીસ્ટ્રેળન 
નગયાગરકાઓના નનમાભકશ્રીની કચેયી, 
બ્રાાક ન.ં૧૪/૩, જુના વગચલારમ, જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૮  શ્રી એ.પી.ગઢળી, 
ડામયેકટય, 
બ્રક ન.ં૪ વાતભ ભા, 
નાણા ંનલબાગ, વગચલારમ, 
ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૯ શ્રી એશ.જે.પરં્ીત, આઇ.એફ.એશ. 
અનધક વગચલશ્રી(માડલયણ) 
લન અને માડલયણ નલબાગ, બ્ર ક ન.ં૧૪/૮, વગચલારમ, ગાધંીનગય 

વભ્મ 

૧૦. શ્રી એ.ળી.ાષ, 
વભ્મ વગચલશ્રી, 
ગજુયાત પ્રદૂણ નનમતં્રણ ફડડ , ગાધંીનગય 

વભ્મ વગચલ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



એનેક્ષર- બી 
ગજુરાત પ્રદૂવણ નનયતં્રણ બોર્ડ 

બોર્ડના દરેક ળગડના કમડચારીઓની શખં્યા 
                                                                                 (મે ૨૦૨૨ની સ્થથનતએ) 

ક્રમ નામ અને ષોદ્દો ભરતી થયે જગ્યા 

૧ વભ્મ વગચલ  ૧ 

૨ નામફ મખુ્મ માડલયણ ઇજનેય ૦ 

૩ નવનનમય માડલયણ લૈજ્ઞાનનક  ૧ 

૪ નવનનમય માડલયણ ઇજનેય ૬ 

૫ નવનનમય લૈજ્ઞાનનક અનધકાયી ૧૦ 

૬ માડલયણ ઇજનેય  ૧૯ 

૭ કામદા અનધકાયી   ૧ 

૮ લશીલટી અનધકાયી  ૦ 

૯ મખુ્મ ડશવાફી અનધકાયી  ૦ 

૧૦ ડશવાફી અનધકાયી  ૦ 

૧૧ લૈજ્ઞાનનક અનધકાયી ૫૪ 

૧૨ નામફ માડલયણ ઇજનેય ૩૧ 

૧૩ ભદદનીળ માડલયણ ઇજનેય  ૧૧૮ 

૧૪ નવનીમય લૈજ્ઞાનનક ભદદનીળ  ૫૭ 

૧૫ ભદદનીળ કામદા અનધકાયી  ૦ 

૧૬ જનવંકડ અનધકાયી ૧ 

૧૭ જુનનમય અનધકાયી  ૯ 

૧૮ નવનીમય નક્ળાગાય  ૦ 

૧૯ નામફ અનધક્ષક ૧૨ 

૨૦ અંગ્રેજી સ્ટ્ટેનગ્રાપય કક્ષા-૧ ૧ 

૨૧ અંગ્રેજી સ્ટ્ટેનગ્રાપય કક્ષા-૨ ૧ 

૨૨ ગજુયાતી સ્ટ્ટેનગ્રાપય કક્ષા-૧ ૧ 

૨૩ અંગ્રેજી સ્ટ્ટેનગ્રાપય કક્ષા-૩ ૧ 

૨૪ ગજુયાતી સ્ટ્ટેનગ્રાપય કક્ષા-૨ ૦ 

૨૫ ગજુયાતી સ્ટ્ટેનગ્રાપય કક્ષા-૩ ૦ 
 

 



 

 

 

૨૬ કમ્્યટુય પ્રગ્રાભય  ૨ 

૨૭ નવનનમય ક્રાકડ  ૧૬ 

૨૮ ક્રાકડ કભ ટાઇીસ્ટ્ટ  ૨ 

૨૯ લામયભેન  ૦ 

૩૦ ડ્રામલય  ૬ 

૩૧ શલારદાય, નામક, ટાલાા કભ ચકીદાય, 

સ્ટ્લીય, શભાર 

૨૩ 

કુ ૩૭૩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



એનેક્ષર- શી 

ગજુરાત પ્રદુવણ નનયતં્રણ બોર્ડની કચેરીઓ 
મખુ્મ કામાડરમ  :  ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ 

     માડલયણ બલન, વેક્ટય-૧૦/એ, ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦ 
    પન ન.ં : ૦૭૯-૨૩૨૩૨૧૫૨,  

     website :www.gpcb.gov.in  

ક્રમ પ્રાદેનક કચેરી ગજુરાત પ્રદુવણ નનયતં્રણ બોર્ડ કાયડકે્ષત્રના જજલ્ાઓ 

૧ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, 
અભદાલાદ(ળશયે) 
શારન ુવયનામુ ં:- માડલયણ બલન, જુન ુભકાન, વેકટય-૧૦ 
એ, ગાધંીનગય 
 
  

દાણીરીભડા,ફાપનુગય, 
વયવપયુ,યગખમાર,ગભતીપયુ, 
વીટીએભ એયીમા,એએભવી 

એયીમા. 

૨ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, લડદયા  
જી.ઇ.આય.આઇ કમ્ાઉન્ડ, યેવકવડ યડ, લડદયા 
પન : (૦૨૬૫) ૨૩૫૪૮૫૦, ૨૩૩૧૯૨૮, પેક્વ (૦૨૬૫) 
૨૩૩૯૨૦૫       

લડદયા 

૩ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, યાજકટ  
શટર દુયખળૂ ાવે, યેવ કવડ યડ, યીંગ યડ, યાજકટ-૩૬૦૦૦૧  
પન:(૦૨૮૧) ૨૪૭૪૫૨૪, ૨૪૫૯૮૩૧, પેક્વ:(૦૨૮૧) 
૨૪૫૨૧૮૯ 

યાજકટ 

૪ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, સયુત  
બ્રેઝીમભ સ્ટ્કલેય, વીલ્લય ્રાઝા કમ્્રેકક્ષ, રીનીમય ફવ 
સ્ટ્ટેન્ડની વાભે,  
પન : (૦૨૬૧) ૨૪૪૨૬૯૬, ૨૪૧૧૧૯૨, પેક્વ (૦૨૬૧) 
૨૪૨૯૭૩૩     

સયુત અને તાી 

૫ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, લાી  
ળેડ ન ં: વી-૫/૧૨૪ , લાી જીઆઇડીવી, શટર પ્રીતભની 
ફાજુભા,ં લાી, જજ ; લરવાડ-૩૯૬૧૯૫ 
પન ; (૦૨૬૦) ૨૪૩૨૦૮૯, ૨૪૨૬૨૦૭ પેક્વ (૦૨૬૦) 
૨૪૩૨૮૨૬ 

લરવાડ અને ડાગં 

http://www.gpcb.gov.in/


૬ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ,બરૂચ  
વી-૧,  ૧૧૯/૩ જીઆઇડીવી, પેઝ/૨ નભડદાનગય, બરૂચ-૩૯૨ 
૦૧૫  
પન : (૦૨૬૪૨) ૨૪૬૩૩૩, ૨૪૮૬૬૫ પેક્વ : (૦૨૬૪૨) 
૨૪૬૩૪૫ 

બરૂચ જજલ્ર નલસ્ટ્તાય નભડદા 
નદીની ઉત્તયે બરૂચ,દશજે ારેજ, 

નલરામત,SEZ 

૭ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, જાભનગય  
વયદાય ટેર કભોનળમર કભ્રેક્ષ, યાભેશ્વય નગય કે.જી નલકાવ 
ગશૃ ભાગડ, ફેડી ફદંય યડ જાભનગય – ૩૬૮૦૦૮  
પન : (૦૨૮૮) ૨૭૫૨૩૬૬ પેક્વ : (૦૨૮૮) ૨૭૫૩૫૪૦ 

જાભનગય  

૮ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, બાલનગય  
સ્ટ્લસ્સ્ટ્તક કમ્રેક્ષ શરે ભા, ્રટ ન.ં૧૬૧૬/૧૬૧૭ લીય 
ભખડાજી વકડર ાવે,ઘઘા યડ,બાલનગય-૩૬૪૦૦૧  
પન : (૦૨૭૮) ૨૫૨૪૧૦૮ પેક્વ (૦૨૭૮) ૨૫૨૫૮૩૭ 

બાલનગય અને અભયેરી 

૯ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, ભશવેાણા 
એચ/૩-એ, પેઝ-૧, જીઆઇડીવી એસ્ટ્ટેટ, જીઆઇડીવી ઓડપવ 
નજીક, ભઢેયા યડ, ભશવેાણા-૩૮૯૦૦૨                                 
 પન:(૦૨૭૬૨) ૨૫૮૨૯૪, ટેરી પેક્વ:(૦૨૭૬૨) ૨૫૮૧૦૬ 

ભશવેાણા 

૧૦ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, ગધયા  
્રટ ન.ં૧૪૦૩, વાભે જીઆઇડીવી ઓડપવ, જીઆઇડીવી 
શારર,ચંભશાર -૩૮૯ ૩૫૦ 
પન:(૦૨૬૭૨) ૨૪૫૮૬૯, પેક્વ:(૦૨૬૭૨) ૨૪૫૯૯૧ 

ચંભશાર અને દાશદ 

૧૧ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, કચ્છ (નિભ)   
કટીયા કમ્રેક્ષ-૧, ભગંરભ ચાય યસ્ટ્તા,વસં્ટ્કાયનગય, ભજૂ-
૩૭૦૦૦૧           
પન:(૦૨૮૩૨) ૨૫૦૬૨૦, પેક્વ:(૦૨૮૩૨) ૨૫૦૬૨૧ 

ભજુ,નખત્રાણા ભાડંલી, રખત, 
અફડાવા 

૧૨ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, કચ્છ(પલૂડ)  
રૂભ ન.ં૨૧૫-૧૬-૧૭, ફીજ ભા, કંડરા ટડ રસ્ટ્ટ, લશીલટી 
ગફલ્ડીંગ,વેક્ટય-૦૮,ગાધંીધાભ-૩૭૦૨૦૧  

પન:(૦૨૮૩૬) ૨૩૦૮૨૮, પેક્વ (૦૨૮૨૨) ૨૨૮૦૦૨ 

અંજાય,બચાઉ,યાય, 
ગાધંીધાભ,મદુ્રા 

૧૩ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, નડીમાદ  
ફી બ્રક ૨૦૧-૨૦૩, વયદાય ટેર બલન, ભીર યડ, ેરર 
ંની ાવ,ે નડીમાદ, જજ.ખેડા-૩૮૭૦૦૧                                            
પન:(૦૨૬૮) ૨૫૫૧૪૨૭, પેક્વ:(૦૨૬૮) ૨૫૫૧૪૨૮ 

ખેડા 



૧૪ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, જૂનાગઢ  
‘કંજ ફગંર,’ સ્ટ્ટેળન યડ, વેંટ એની’ઝ ચચડની વાભ,ે  
જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧, 
પન:(૦૨૮૫) ૨૬૫૧૫૦૬, પેક્વ:(૦૨૮૫) ૨૬૫૧૫૦૩ 

જૂનાગઢ 

૧૫. પ્રાદેનળક કચેયી,ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ,ગાધંીનગય  
માડલયણ બલન, જુન ુભકાન, વેકટય-૧૦ એ, ગાધંીનગય-
૩૮૨૦૧૦, પન ; ૨૩૨૨૨૦૯૬ 

 

ગાધંીનગય 

૧૬ પ્રાદેનળક કચેયી,ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, ડશિંભતનગય  
આદળડ ફગંર, ઘય ન.ં ૩૩/૩૪, ભતીપયુા, રીટેકનીક યડ, 
ડશિંભતનગય, જજ.વાફયકાઠંા-૩૮૩૦૦૧               
પન:(૦૨૭૭૨) ૨૨૯૨૭૨, પેક્વ:(૦૨૭૭૨) ૨૨૯૨૨૭૩ 

વાફયકાઠંા 

૧૭ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ,અંકરેશ્વ્રય  
કરીનય ફગંર, ઘય ન.ં ૩૩/૩૪, ભતીપયુા, રીટેકનીક યડ, 
ડશભતંનગય, જજ. ફનાવકાઠંા-૩૮૩૦૦૧.                
પન:(૦૨૬૪૬) ૨૨૨૯૩૩, પેક્વ:(૦૨૬૪૬) ૨૨૨૯૩૨ 

અંક્રેશ્વય અને બરૂચ જજલ્રા 
નલસ્ટ્તા,નભડદા જજલ્રા 

અંકરેશ્વ્રય,ાનરી,ઝગડીમા  

૧૮ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ,સયેુન્દ્રનગય  
 ્રટ ન.ં૧૧૮ પેઝ ૨, જીઆઇડીવી લઢલાણ, તા.લઢલાણ  
જજ. સયેુન્દ્રનગય-૩૬૩૦૩૦  
પન:(૦૨૭૫૨) ૨૪૨૧૨૧, ૨૪૨૧૨૨ 

સયેુન્દ્રનગય 

૧૯ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, યફદંય  
વડંદ કમ્્રેક્ષ, શરે ભા, ભધલાણી કરેજની વાભ,ે નયવગં 
ટેકયી, એયટડ યડ, યફદંય-૩૬૦૫૭૭ 
પન:(૦૨૮૬) ૨૨૨૦૦૫૦,પેક્વ:(૦૨૮૬) ૨૨૨૦૦૩૦  

યફદંય 

૨૦ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, નલવાયી 
વી-બ્રક, શરે ભા,જુના જીલ્રા વેલા વદન,જુના થાના, 
નલવાયી-૩૯૬૪૪૫ 
પન:(૦૨૬૩૭) ૨૪૭૬૪૯, પેક્વ:(૦૨૬૦) ૨૪૩૮૨૬ 

નલવાયી 

૨૧ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ,ારનપયુ  
જીલ્રા વેલાવદન-૨,કરેક્ટય ઓડપવ,જયાલય ેરેવ, ત્રીજ 
ભા,રૂભ  ન-ં૨૦ થી ૨૪, ારનપયુ પન:(૦૨૭૪૨) ૨૫૧૩૦૦ 
પેક્વ:(૦૨૭૪૨)૨૫૧૩૦૧ 

ાટણ અને ફનાવકાઠંા 



૨૨ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, આણદં  
ફીજ ભા, ફાયદાનલારા કમ્રેક્ષ, ડૉ. ક્રુક યડ, આણદં 
પન:(૦૨૬૯૨) ૨૬૬૧૯૪,  પેક્વ:(૦૨૬૯૨) ૨૬૬૧૯૫ 

આણદં 

૨૩ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, જેતપયુ  
ફારાજી વવામટી ાવ ે, ધયાજી યડ, જેતપયુ 
પન:(૦૨૮૨૩) ૨૨૭૨૨૨ 

જેતપયુ, ધયાજી,  જાભકન્ડયણા 
અને ઉરેટા 

૨૪ પ્રાદેનળક કચેયી,ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ,(અભદાલાદ 
ગ્રામ્મ) 
ડપે ડડલ્વ એલન્ય,ુભયૈમા,પ્રથભ ભાે દગક્ષણ ફાજુ,કેડડરાના 
ફાજુભા,ંચાગંદય શાઇલ ે
 

અભદાલાદ (ગ્રામ્મ)અને ફટાદ 

૨૫ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ અભદાલાદ(પલૂડ)  
્રટ ન.ં૩૫૦૧ પેઝ - ૪, જીઆઇડીવી,લટલા અભદાલાદ. 
 પન:(૦૭૯)૨૯૨૯૫૮૮૦ 

લટલા,નયડા, ઓઢલ,નાયર, 
દવકઇ,કઠલાડા 

૨૬ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, વયીગાભ 

મ.ુવયીગાભ (બડંાયલાડ) -૩૯૬ ૧૧૫  

તા.ઉભયગાભ, જજ ; લરવાડ. 
પન ; (૦૨૬૦) ૨૭૮૬૦૪૪, પેક્વ (૦૨૬૦) ૨૭૮૬૦૩૩ 

વયીગાભ, ઉભયગાભ 

૨૭ પ્રાદેનળક કચેયી, ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, ભયફી 
યીશ્રભ, ભશાલીય વવામટી ાવે, વનારા યડ ભયફી-૩૬૩૬૪૧ 

પન:(૦૨૮૨૨)૨૨૮૦૦૧, પેક્વ (૦૨૮૨૨) ૨૨૮૦૦૨ 

ભયફી, ભારીમા,ટંકાયા, 
લાકંાનેય,શલદ 

તકેદારી કચેરી 

ક્રભ 
ન.ં  

તકેદારી કચેરી, જી.પી.શી.બી. કાયડકે્ષત્ર નળથતાર 

૧ તકેદાયી અનધકાયી 
ગજુયાત પ્રદુણ નનમતં્રણ ફડડ, માડલયણ બલન, 
વેકટય ન.ં ૧૦-એ, ગાધંીનગય. 
 

ટીભ ન.ં ૧ તથા ૨ 

 

 


