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પ્રકયણ – ૧૬, જાહયે ભાહહતી અધધકાયીઓની ધિગત – ૨૦૨૨ 

ક્રભ સયનામ ુ  નાભ હોદ્દો કામયકે્ષત્ર STD 
કોડ 

પોન ન.ં પેક્સ ન.ં E. MAIL 

૧ લડી કચેયી ગાાંધીનગય 
માડલયણ બલન , વેકટય-
૧૦એ, ગાાંધીનગય-
૩૮૨૦૧૦ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી 
ય.ુકે.ઉાધ્મામ 

લ..ઇ. લડી કચેયી 
ગાાંધીનગય 

૦૭૯ ૨૩૨૪૧૫૧૪ --- uh-gpcb-
rti@gujarat.
gov.in  

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી કે. એન. 
ાંડયા 

નવ.લૈ.ભ 
nuh-gpcb-
rti@gujarat.
gov.in 

૨ અભદાિાદ(શહયે), 
પ્રાદેનળક કચેયી 
ફીજ ભા, જુન ુબફલ્ડીંગ, 
માડલયણ બલન 
વેકટય-૧૦એ, 
ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી 
એન.ડી.અજભેયા 

પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

અભદાલાદ ળશયે 
કડયેળન એરયમા 
ઓઢલ,નયડા 
અને લટલા 
જી.આઇ.ડી.વી 
અને  નયર 
એરયમા વરશત) 

- ૯૭૧૨૯૨૪૩૭૭ 
 
 
 
 
 
૯૪૨૬૯૩૧૮૨૦ 

-- ro-gpcb-
ahmc@guja
rat.gov.in  

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
એવ.લી.ભારવત્તય 

ના..ઇ. 
nro-gpcb-
ahmc@guja
rat.gov.in 

૩ આણાંદ, પ્રાદેનળક કચેયી, 
ગજુયાત પ્રદૂણ નનમાંત્રણ 
ફડડ, આણાંદ 
ફાયદાનલારા બલન, 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી 
આય.એન.ળેખ 

ના..ઇ આણાંદ જજલ્ર ૦૨૬૯૨ ૨૬૬૧૯૪    
૨૬૬૧૯૫ 

-- ro-gpcb-
anan@gujar
at.gov.in  

ભદદનીશ કુ. ડી.એન.છુછય ભ..ઇ. 
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ફીજ ભા , ડૉ. ક્રુક યડ, 
આણાંદ-૩૮૮૦૦૧ 
 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

nro-gpcb-
anan@gujar
at.gov.in 

૪ અંકરેશ્વય પ્રાદેનળક 

કચેયી,શરે ભા , 

્રીનય ટેકનરજી 

ડલેરભેન્ટ 

વેન્ટયફીલ્ડીંગ(એઆયઆઇ

એર), પ્રટ નાં  ૧૫૦૧ , 

જીઆઇડીવી એસ્કટેટ , 

અંકરેશ્વય-૩૯૩૦૦૨ 

 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી આય.ફી . 
નત્રલેદી 

પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

અંકરેશ્વ્રય,ઝઘડી
મા શાાંવટ , 
લારીમા તાલકુા 
અને બરૂચ 
જજલ્રા નલસ્કતાય 
તથા નભડદા 
નદીની દબિણન 
નલસ્કતાય અને 
નભડદા 

૦૨૬૪
૬ 

૨૨૨૯૩૩ -- ro-gpcb-
ankl@gujarat
.gov.in  

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
એવ.ફી.યભાય 

ના..ઇ. 
nro-gpcb-
ankl@gujarat
.gov.in 

૫ બરૂચ, પ્રાદેનળક કચેયી,  
વી-૧/૧૧૯/૩, 
જી.આઈ.ડી.વી પેઝ-૨ , 
નભડદાનગય બરૂચ-
૩૯૨૦૧૫ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એપ.એભ.ભદી પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

નભડદા નદીની 
ઉત્તય દીળાભાાં 
આલેર બરૂચ 
જીલ્રાન નલસ્કતાય 

૦૨૬૪૨ ૨૪૬૩૩૩ - ro-gpcb-
bhar@gujara
t.gov.in  

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ફી.ડી.પ્રવાદ ના..ઇ. 
nro-gpcb-
bhar@gujara
t.gov.in 

૬ બાિનગય,પ્રાદેનળક કચેયી, 
સ્કલસ્સ્કતક કમ્પપ્રેિ, શરે 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.જી.ઓઝા પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 
(લૈજ્ઞાનનક 

બાલનગય અને 
અભયેરી 

૦૨૭૮ ૨૫૬૬૧૦૮ - ro-gpcb-
bhav@gujara
t.gov.in 
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ભા, પ્રટ નાં. 
૧૬૧૬/૧૬૧૭, લીય 
ભખડાજી વકડર ાવે, 
ઘઘા યડ, બાલનગય– 
૩૬૪ ૦૦૧. 

અનધકાયી) 
ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી જે.લી.જળી ભ..ઇ. nro-gpcb-
bhav@gujara
t.gov.in 

૭ કચ્છ(ધિભ)  
પ્રાદેનળક કચેયી, કતીયા 
કભળીમર કમ્પરેિ-૧ , 
ભાંગરભ ચાય યસ્કતા ાવે , 
વાંસ્કકાય નગય , ઇન્કભટેિ 
ઓપીવ ાવે, ભજૂ-કચ્છ-
૩૭૦૦૦૧ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ટી.વી.ફાયભેડા પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

કચ્છ(નિભ) 
અફડાવા 
રખત્ત, 
નખત્રાણા, 
ભાાંડલી, ભજુ 

૦૨૮૩૨ ૨૫૦૬૨૦ -- ro-gpcb-
kutw@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી    

શ્રી એન.ી.ચોધયી ના..ઇ. 
nro-gpcb-
kutw@gujar
at.gov.in 

૮ ગાધંીનગય,  પ્રાદેનળક 
કચેયી, માડલયણ  
બલન,વેકટય-૧૦-એ, 
ગાાંધીનગય 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ડી.વી.લાાંકાણી પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

ગાાંધીનગય  ૯૮૨૪૧૮૩૯૩૩ ---- ro-gpcb-
gana@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.ડી.ખાાંધેડીમા લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી 

૯૪૨૭૦૪૪૪૧૯ 
nro-gpcb-
gana@gujar
at.gov.in 

૯ ગોધયા ગજુયાત પ્રદૂણ 
નનમાંત્રણ ફડડ,  
પ્રટ નાં 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી જે.એભ.ભરશડા પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

ાંચભશાર અને 
દાશદ જજલ્ર 

 ૯૮૨૫૩૯૫૭૧૧ 
 
 

-- ro-gpcb-
godh@gujar
at.gov.in 
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:૧૪૦૩, જીઆઇડીવી 
ઓરપવની વાભ,ે 
જીઆઇડીવી, શારર – 
૩૮૯ ૩૫૦ 
તા. શારર -
૩૮૯૩૫૦, જજ. ાંચભશાર 
 

 
 
 
૭૮૭૪૧૪૩૪૫૪ 

nro-gpcb-
godh@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ફી.એભ.ફગડા ભ..ઇ 

૧૦ હહિંભતનગય, પ્રાદેનળક 
કચેયી, ગજુયાત પ્રદૂણ 
નનમાંત્રણ ફડડ,  
આદળડ ફાંગર, ઘય નાં. 
૩૩/૩૪, ભતીપયુા, 
રીટેકનીક યડ, 
રશિંભતનગય, 
જજ.વાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
આય.આય.કનજીમા 

પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

રશિંભતનગય 
જીલ્રા તાલકુાને 
આલયી રે 
રશિંભતનગય, 
ઇડય, ખેડબ્રહ્મા, 
લાડરી, પ્રાાંતજ, 
તરદ અને 
નલજમનગય 
અયલરી જીલ્રા 
તાલકુાને આલયી 
રે બીરડા , 
ધનસયુા, 
ભડાવા, 
ભેઘયાજ, ફામાદ, 
ભરપયુ 

૦૨૭૭૨ ૨૨૯૨૭૩ --- ro-gpcb-
himm@guja
rat.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

ડૉ. એવ.એ.ટેર  લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી. nro-gpcb-

himm@guja
rat.gov.in 

૧૧ જાભનગય, પ્રાદેનળક 
કચેયી, 

જાહયે 
ભાહહતી 

શ્રી ફી.એભ. 
ભકલાણા 

ઇન્ચાર્જ 
પ્રાદેનળક 

જાભનગય અને 
દેલભભૂી દ્વાયકા 

૦૨૮૮ ૨૭૫૨૩૬૬ -- ro-gpcb-
jamn@gujar
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વયદાય ટેર બલન , 
કસ્શળમર કમ્પપ્રેકિ ,  
યાભેશ્વય નગય , કે.જી. 
નલકાવ ગશુ ભાગડ , ફેડી 
ફાંદય યડ ,  જાભનગય – 
૩૬૮૦૦૮ 

અધધકાયી  
 

અનધકાયી જજલ્ર at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી 
કે.એન.યભાય 

ના..ઇ. 
nro-gpcb-
jamn@gujar
at.gov.in 

૧૨ જુનાગઢ, પ્રાદેનળક કચેયી, 
વેંટ આન્વ ચચડની 
વાભ,ેાંકજ ફાંગર, સ્કટેળન 
યડ,  
જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
એભ.આય.ભકલાણા 

પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

જૂનાગઢ અને 
ગીય વભનાથ 

૦૨૮૫ ૨૬૫૧૫૦૬ -- ro-gpcb-
juna@gujar
at.gov.in  
 ભદદનીશ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

કુભાયી. 
એવ.ફી.ચાલડા 

ભ..ઇ. 
nro-gpcb-
juna@gujar
at.gov.in  

૧૩ ભહસેાણા, પ્રાદેનળક કચેયી, 
પ્રટ નાં. એચ/૩-એ, 
જીઆઇડીવી એસ્કટેટ , 
જીઆઇડીવી ઓરપવ 
નજીક, ભઢેયા યડ, 
ભશવેાણા- 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી જે.ડી.નપ્રમદળી પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

ભશવેાણા જજલ્ર ૦૨૭૬૨ ૨૫૮૨૯૪ -- ro-gpcb-
mehs@guja
rat.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી વી.કે. ફાલયલા ભ..ઇ 
nro-gpcb-
mehs@guja
rat.gov.in 

૧૪ નડીમાદ,પ્રાદેનળક કચેયી, 
૨૦૧-૨૦૩, ફી બ્રક, 
વયદાય ટેર બલન, 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.જે. યાઠડ I/C 
પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

ખેડા જજલ્ર ૦૨૬૮ ૨૫૧૪૨૭/૨૮ -- ro-gpcb-
nadi@gujar
at.gov.in 
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નડીમાદ, 
જજ.ખેડા-૩૮૭૦૦૧ 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી આય.ફી.જાડજેા લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી nro-gpcb-

nadi@gujar
at.gov.in 

૧૫ નિસાયી, પ્રાદેનળક કચેયી,  
“વી ”બ્રક , પ્રથભ ભા, 
જુના જીલ્રા વેલા વદન , 
જુના થાણા ,  નલવાયી  -
૩૯૬૪૪૫ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.જી.ટેર પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

નલવાયી અને 
તાી 

જજલ્ર 

2637 247649 -- ro-gpcb-
navs@gujara
t.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.ઓ. નત્રલેદી .ઈ 
nro-gpcb-
navs@gujara
t.gov.in 

૧૬ ારનપયુ, પ્રાદેનળક 
કચેયી,  રૂભ  નાં-૨૦ થી 
૨૪, ત્રીજ ભા, જીલ્રા 
વેલાવદન-૨, જયાલય 
ેરેવ, ારનપયુ  જજલ્ર: 
ફનાવકાાંઠા-૩૮૫૦૦૧. 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
આય.એચ.જીલાણી 

લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી 

ાટણ અને 
ફનાવકાાંઠા 
જજલ્ર 

૦૨૭૪૨ ૨૫૧૩૦૦/૦૧ -- ro-gpcb-
pala@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ટી.એ. નત્રલેદી  લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી nro-gpcb-

pala@gujar
at.gov.in 

૧૭ ોયફદંય, પ્રાદેનળક કચેયી, 
વાંરદ કમ્પપ્રેિ, શરે 
ભા, નયવાંગ ટેકયી,  
ભધલાણી કરેજની વાભ,ે 
યફાંદય-૩૬૦૫૭૭ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી 
કે.એન.યભાય  

પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 
 
 
 
 

યફાંદય જજલ્ર ૦૨૮૬ ૨૨૨૦૦૫૦ -- ro-gpcb-
porb@gujar
at.gov.in 
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ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
ડી.એવ.વાકયીમા 

ભ..ઇ 

nro-gpcb-
porb@gujar
at.gov.in 

૧૮ જેતપયુ, પ્રાદેનળક કચેયી, 
ફારાજી વવામટી નજીક, 
ધયાજી યડ, જેતપયુ, 
જી.યાજકટ- ૩૬૦૩૭૦ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

 
શ્રી કે.ફી.લાઘરેા 

ઇ.ચાર્જ RO જેતપયુ, ધયાજી,  
જાભકન્ડયણા 
અને ઉરેટા 

૦૨૮૨૩ ૨૨૭૨૨૨ -- ro-gpcb-
jetp@gujara
t.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી જી.એ.યાભ ભ..ઇ 
nro-gpcb-
jetp@gujara
t.gov.in 

૧૯ સયુત, પ્રાદેનળક કચે યી, 
ગજુયાત પ્રદુણ નનમાંત્રણ 
ફડડ, ૩૩૮, ફેલ્લ્જમભ 
સ્કકલેય, ટીીકર પસ્કટ 
પરય નવલ્લય પ્રાઝા 
કમ્પરેિ, રીનનમય ફવ 
સ્કટેનડની વાભે , યીંગ યડ , 
સયુત-૩૯૫૦૦૩.  
 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ડાડ. જે.ડી.ઓઝા પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

સયુત જજલ્ર ૦૨૬૧ ૨૪૪૨૬૯૬ -- ro-gpcb-
sura@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ડી.એભ.યાઠડ ના..ઇ. 
nro-gpcb-
sura@gujar
at.gov.in 

૨૦ સયેુન્દ્રનગય, પ્રાદેનળક 
કચેયી,  
પ્રટ નાં.૧૧૮ , -૨, 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી કે.કે.રકુભ પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 
 

સયેુન્રનગય 
જજલ્ર 

૦૨૭૫૨ ૨૪૨૧૨૧ - ro-gpcb-
sure@gujarat
.gov.in 
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જી.આઇ.ડી.વી, લઢલાણ-
૩૬૩૦૩૦.સયેુન્રનગય 

 
 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી 
આય.આય.લીયડા 

ભ..ઇ 
nro-gpcb-
sure@gujarat
.gov.in 

 
 
 
 
 

 
૨૧ િડોદયા, પ્રાદેનળક કચેયી, 

ગેયી કમ્પાઉન્ડ, યેવકવડ 
યડ, લડદયા-૩૯૦૦૦૭ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી આય.ફી.નત્રલેદી પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

લડદયા અને 
છટાઉદેપયુ 
જજલ્ર 

૦૨૬૫ ૨૩૫૪૮૫૦ -- ro-gpcb-
vado@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

 શ્રીભતી 
એભ.ય.ુટેર 

ના..ઇ. 

nro-gpcb-
vado@gujar
at.gov.in 

૨૨ િાી, પ્રાદેનળક કચેયી,  
ળેડ નાં : વી-૫/૧૨૪ , 
લાી જીઆઇડીવી , શટર 
પ્રીતભની ફાજુભાાં , લાી , 
જજ ; લરવાડ-૩૯૬૧૯૫ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.જી. ટેર પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 
(ઇંન્ચાર્જ) 

ધયમ્પપયુ,લરવાડ,
ાયડી,કયાડા 
અને ડાાંગ જજલ્ર 

૦૨૬૦ ૨૪૩૨૦૮૯ -- ro-gpcb-
vapi@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 

શ્રી નલલેક 
આય.નત્રલેદી 

ભ..ઇ 

nro-gpcb-
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અધધકાયી vapi@gujar
at.gov.in 

૨૩ અભદાિાદ (પિુય)    
પ્રાદેનળક કચેયી, પ્રટ નાં: 
૩૫૦૧, પેઝ-૪, 
જી.આઈ.ડી.વી લટલા ,  
અભદાલાદ-૩૮૨૪૪૫. 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી વી.એ.ળાશ પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

જીઆઇડીવી 
લટલા, નયડા, 
જીલીએભએભ, 
નાયર અને 
દસ્કરઈ લગેયે. 

૦૭૯ ૨૯૨૯૫૮૮૦ - ro-gpcb-
ahme@guja
rat.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ડી.ફી.પ્રજાતી નવનનમય 
લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી 

nro-gpcb-
ahme@guja
rat.gov.in 

 
૨૪ સયીગાભ- પ્રાદેનળક કચેયી,  

મ.ુવયીગાભ, (આરશય 
પબમા) બાંડાયલાડ  તા-
ઉભયગાભ –જી. લરવાડ 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એ.જી.ટેર  પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

વયીગાભ, 
ઉભયગાભ જજલ્ર 

૦૨૬૦ ૨૭૮૬૦૩૩ -- ro-gpcb-
sari@gujara
t.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી આય.કે.ભેશતા લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી nro-gpcb-

sari@gujara
t.gov.in 

૨૫ અભદાિાદ (ગ્રામ્મ)  
પ્રાદેનળક કચેયી,  
૧, ડપેરડલ્વ એલન્યુ , 
ઝમાવડ યીવચડ વેન્ટય 
ાવ,ે વયખેજ-ફાલરા ને 
શા. નાં-૮એ , 
ભયૈમા૩૮૨૨૧૩, તા. 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી   વી.એ. ળાશ લ..ઇ અભદાલાદ 
(ગ્રામ્પમ) 
અને ફટાદ 
જજલ્ર 

-- ૭૫૭૪૮૨૭૪૪૪ 
 
 
 
 
 
૯૪૨૭૭૧૦૯૮૮ 

-- ro-gpcb-
ahmr@guja
rat.gov.in 
nro-gpcb-
ahmr@guja
rat.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 

ડ.ી.એવ.દલ ે લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી 
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વાણાંદ, જજલ્ર- 
અભદાલાદ 

ભાહહતી 
અધધકાયી 

૨૬ ભોયફી, પ્રાદેનળક કચેયી, 
રયશ્રભ, ભશાલીય 
વવામટી ાવે, નલા 
ફવસ્કટેન્ડ ની વાભે, 
વનારા યડ, 
ભયફી.- ૩૬૩૬૪૧ 
 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી કે.ફી.લાઘરેા પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

ભયફી જજલ્ર ૦૨૮૨૨ ૨૨૮૦૦૧; 
૨૨૮૦૦૨ 

---- ro-gpcb-
morb@guja
rat.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી એભ.એન.વની ભ..ઇ. 
nro-gpcb-
morb@guja
rat.gov.in 

 
૨૭ યાજકોટ, પ્રાદેનળક કચેયી,  

શટેર દુયખળુ ાવે , યેવ 
કવડ યડ , યીંગ યડ , 
યાજકટ-૩૬૦૦૦૧. 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી ફી.એભ. 
ભકલાણા 
 

પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

ાડધયી, ગોંડર , 
જવદણ, કટડા 
વાાંગાણી અને 
યાજકટ 
જજલ્રાના 
તાલકુાઓ 

૦૨૮૧ ૨૪૭૪૫૨૪ 
 
 
 
 
 
૨૪૭૪૫૨૪ 

-- ro-gpcb-
rajk@gujara
t.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રીભતી 
એભ.આય.થાનકી 

ભ..ઇ. 
nro-gpcb-
rajk@gujara
t.gov.in 

૨૮ કચ્છ (પિુય) , પ્રાદેનળક 
કચેયી, રૂભ.નાં.૨૧૫-૨૧૬-
૨૧૭, ફીજ ભા , કાંડરા 
ટડ ટ્રસ્કટ લશીલટી ભકાન ,  
વેકટય-૮, ગાાંધીધાભ-
૩૭૦૨૦૧. 

જાહયે 
ભાહહતી 
અધધકાયી 

શ્રી કે.ફી.ચોધયી પ્રાદેનળક 
અનધકાયી 

અંજાય, બરુચ , 
ગાાંધીધાભ, મુાંરા , 
અને યાય , કચ્છ 
જજલ્રાના 
તલકુાઓ 

૦૨૮૩૬ ૨૩૦૮૨૮ - ro-gpcb-
kute@gujar
at.gov.in 

ભદદનીશ 
જાહયે 
ભાહહતી 

શ્રી 
ફી.એભ.ડરવીમા 

લૈજ્ઞાનનક 
અનધકાયી nro-gpcb-

kute@gujar
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અધધકાયી at.gov.in 

 

 

 

પ્રથભ અીર અધધકાયીશ્રી 

શ્રી એભ.લી.ટેર ( માડલયણ ઇજનેય)   

ગજુયાત પ્રદૂણ નનમાંત્રણ ફડડ 

રૂભ નાં. ૩૦૯, ફીજ ભા, 

માડલયણ બલન, લડી કચેયી, 

વેકટય-૧૦ એ, ગાાંધીનગય 

ઇ-ભેઇર એડ્રવે- uh-gpcb-rtia@gujarat.gov.in 

 


