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િનયમ સં હ-૯ 
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની મા હતી - ુ તકા (ડ રકટર ) 

લાવાર મા હતી.  પીએબીએકસ ફોન ન.ં  (૦૭૯)૨૩૨૪૩૩૫, ૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૩૯૪૧, ફકસ ન.ં૦૭૯-૨૫૯૭૯ 

(પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા બોડ, સેકટર-૧૦, એ, ગાધંીનગરની ુ ય કચેર મા ંફરજ બ વતા વગ-૧ અને ર અિધકાર  / કમચાર ઓની મા હતી.)  માહ : ૦૮/૨૦૨૧ 
 

મ નામ હો ો એસ.ટ . 

ડ .કોડ 

ફોન નબંર ફકસ ઇ-મેઇલ સરના  ુ

કચેર  મોબાઇલ 

૧ ી ધનજંય વેદ  

(IAS)  

અ  ય    ૨૩૨ ૫૧૦૫૦ 

૨૩૨ ૨૦૮૫૭ 

 ૨૩૨ ૫૧૦૮૫ chairman-
gwssb@gujarat.gov.in 

જલસેવા ભવન, 

સેકટર-૧૦, 

ગાધંીનગર 

!! 
 ૨ ી મ રુ ક.મહતા(IAS)  સ  ય સ ચવ  ૨૩૨ ૫૧૦૪૯ 

૨૩૨ ૨૨૪૧૭ 

 ૨૩૨ ૫૧૦૮૬ msgwssb@gmail.com 

૩ ી એમ.ક.ઉ ી  કાયકાર  સ ચવ ી  ૨૩૨ ૫૧૦૫૦ 

૨૩૨ ૨૦૮૫૭  

 ૨૩૨ ૫૧૦૮૫ chairman-
gwssb@gujarat.gov.in !! 

૪ ી .ક.પટલ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  ૨૩૨ ૫૧૦૪૯ 

૨૩૨ ૨૨૪૧૭ 

 ૨૩૨ ૫૧૦૮૬ gkp10764@gmail.com !! 

૫ ી િનરવ પી.સોલકં  ુ  ય ઇ નર (િસ.)  

ો કટ ડાયરકટર, અબન સેલ (ચા ) 

 ૨૩૨ ૫૧૦૮૮  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ ucgwssb@gmail.com 
mc-civil-
gwssb@gujarat.gov.in 

!! 

૬ ી ડ . .રામચદંાણી ુ  ય ઇજનેર (િસ.) મોનીટર ગ એ  ડ  લાન ગ   ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ gwssb.monicell@gmail.com !! 
૭ ી આર.બી.સેઇલર અિધ ક ઇજનેર (િસ.) ટકનીકલ સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ gwssb.monicell@gmail.com 

ucgwssb@gmail.com !! 
૮ ીમતી ધરા એ. યાસ અિધ ક ઇજનેર (િસ.) (ચા ) 

તકદાર  / િ વે  ટ વ િવ લ  સ 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 

૯ ી ડ .એમ.પરમાર .ુઇ.(યા)ં ચા  અને અિધ ક ઇજનેર (િસ.)  

મટ .સેલ 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 

૧૦ ી એમ.પી. ુ રા નાણા ંિનયં ક  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૧૧ ી ભરત દવે નાયબ નાણા ંિનયં ક   ૨૩૨ ૫૧૩૫૯  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૧૨ ી એ.ડ .ચૌહાણ ુ ય વહ વટ  અિધકાર    ૨૩૨ ૪૩૩૩૫  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ cao-gwssb@gujarat.gov.in !! 
૧૩ ી .એન.બાર યા અિધ ક ૂ તરજળશા ી (ચા )  ૨૩૨ ૫૧૩૨૨  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ rcell.gwssb@yahoo.in !! 
૧૪ ી એલ.બી.ચૌધર  અિધ ક ઇજનેર -યાિં ક  (ચા  )  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૧૫ ી બી.બી.ચૌહાણ કરાર આધાર ત -સીનીયર મેનેજર (ના/ હ)         !! 
૧૬ ી આર.પી.લાલવાણી હસાબી અિધકાર          !! 
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૧૭ ી ટ .એ.મલ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) ટક. સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ setechcell@gmail.com !! 
૧૮ ી વૈભવી એ.પર ખ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) તકદાર  એકમ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૧૯ ી એચ.વી.રાજ તૂ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  મોની.એ  ડ  લા.સેલ/ 

સીની.મેનેજર(પી.એ ડ એ) ચા   

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૨ gwssb.monicell@gmail.com !! 

૨૦ ી એસ.વાય.મન રુ  કાયપાલક ઇજનેર(િસ) મટ ર યલ સેલ         !! 
૨૧ ી રા ુલ એમ.સોલકં  કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) કો   ટુર સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૨   !! 
૨૨ ી .પી.પટલ કાયપાલક ઇજનેર(િસ) અબન સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૨૩ ી વી.વી.મોદ  કાયપાલક ઇજનેર(િસ) અબન સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૨૪ ી બી.વી.વાળંદ નાયબ મેનેજર (ના./ હ.) ચા   ૨૩૨ ૨૦૮૫૯  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯   !! 
૨૫ અમી આર.પટલ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (યા.ં) યાિં ક સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ cemgwssb@gmail.com !! 
૨૬ િૂમકા વી.િ યદશ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ) યાિં ક સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૯ cemgwssb@gmail.com !! 
૨૭ ી .એ.િ યદશ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) મટ .સેલ  ૨૩૨ ૫૧૩૨૪  ૨૩૨ ૨૫૯૭૨   !! 
૨૮ ી જતીન પી.પટલ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

મોની.એ  ડ  લા.સેલ 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭  ૨૩૨ ૨૫૯૭૨ gwssb.monicell@gmail.com !! 

૨૯ િવપા એચ.પટલ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

મોની.એ  ડ  લા.સેલ 

        !! 

૩૦ ી નીિતન આર. નેુ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

તકદાર  એકમ 

      vigilancecell@gmail.com !! 

૩૧ ુ . અ કા .પર ખ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

તકદાર  એકમ 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 

૩૨ ી . ક. કપાસીયા નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

તકદાર  એકમ 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 

૩૩ ી જતીન બી.પચંાલ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર(િસ.)  

તકદાર  એકમ 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 

૩૪ ી એ.એમ.થાનક  કો ાકટ બેઝ-ના.કા.ઇ.(યા)ં તકદાર  એકમ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 
૩૫ ી રા શ એ.ચાવડા નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

િ વે ટ વ વી લ સ સલે 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 

૩૬ ી િ યાકં પી. વઘાસીયા નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.)  

ક ોલ મ ,બોડ કચેર ,ગાધંીનગર 

 ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 

૩૭ વષા એ. લુાણી નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) અબન સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 
૩૮ ફા નુ જતીન પાઠક નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) અબન સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 
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૩૯ ી એમ.આર.રાઠોડ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસ.) અબન સેલ  ૨૩૨ ૨૨૫૪૭      !! 
૪૦ ી બી.ઓ.પં ડત હાઇ ોલો ટ   ઓલો કલ શાખા  ૨૩૨ ૫૧૩૨૨  ૨૩૨ ૨૫૯૭૨ balkrishen@gmail.com !! 
૪૧ ીમિત િ તી આર. 

ચૌઋિષ 

મદદનીશ ઇજનેર- ટકનીકલ સેલ       !! 

૪૨ ઋિુષકા .ુઝવેર  મદદનીશ ઇજનેર- ટકનીકલ સેલ       !! 
૪૩ ી ધુીર ક.પટલ મદદનીશ ઇજનેર-અબનસેલ       !! 
૪૪ ીમિત કજલ  દલવાડ  અિધક મદદનીશ ઇજનેર(િસ)-કો ટુર સેલ       !! 
૪૫ ીમિત મોિનકા સઘંવી અિધક મદદનીશ ઇજનેર(િસ)-અબનસલે       !! 
૪૬ ી એસ.ટ . હમભ  અ.મ.ઇ.(િસ)-મેઇટન સ સેલ       !! 
૪૭ ીમિત  નેહલ રોય અિધક મદદનીશ ઇજનેર(યા)ં        !! 
૪૮ દિપકા એન. ચૌહાણ સહાયક અ.મ.ઇ.-યાિં ક શાખા       !! 
૪૯ િવ મ વી.દસાઇ સહાયક અ.મ.ઇ.-ટકનીકલ સેલ       !! 
૫૦ કજલ ુમાર  ગરાસીયા સહાયક અ.મ.ઇ.-ટકનીકલ સેલ       !! 
૫૧ ુ . ર ધી ડોડ યા અ.મ.ઇ.(િસ)-િ વે ટ વ વી લ સ સેલ       !! 
૫૨ ુ .જલધી ચ શ ુમાર 

મહતા 

અ.મ.ઇ.(િસ)-મટ ર યલ સેલ       !! 
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પાણી રુવઠા અન ેગટર યવ થા બોડ, સેકટર-૧૦, એ, ગાધંીનગરની ુ ય કચેર મા ંફરજ બ વતા  

વગ-૩ અને ૪ કમચાર ઓની મા હતી.           માહ :૦૮/૨૦૨૧ 
મ નામ હો ો એસ.ટ . ડ .કોડ ફોન નબંર ફકસ ઇ-મેઇલ સરના  ુ

કચેર  મોબાઇલ 

૧ .ુ ી તેજલ એમ.ભ  િવભાગીય હસાબનીશ  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- જલસેવા ભવન, 

સેકટર-૧૦, 

ગાધંીનગર!! 

!! 

૨ ી .આર.પચંાલ િવભાગીય હસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- 

૩ ી પી.આર.ઠાકોર િવભાગીય હસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ૯૮૨૫૩ ૨૯૧૩૭  ૨૩૨૨૫૯૭૯ thakorpr@gmail.com 

૪ ી એચ.આર.પટલ િવભાગીય હસાબનીશ ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૫ ી બી.આર.પડંયા  મદદનીશ અિધ ક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૬ ી આર.એસ.રાઠોડ મદદનીશ અિધ ક  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૭ ી એચ.આર.પટલ ઓવરશીયર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૮ ીમિત ડ .એચ.દરાસર   સી.કલાક( હ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૯ ીમિત વી.બી.મહર યા  સી.કલાક( હ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૦ ી એસ.ક.રાઠોડ  સી.કલાક( હ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૧ ીમતી ડ .એચ.જોષી સી. કલાક( હ)  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૨ ી .ડ .તરાલ સી.કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૩ ી બી.આર.ઝાલા  સી.કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૪ ીમતી પા લ .પટલ  સી.કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૫ ી રતેષ. વી.પરમાર  સી.કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૬ ી એમ.એસ.ચૌહાણ  સી.કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૭ ીમતી ટ .ટ .ભ  સી.કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૮ ી બી.બી.પટલ ુનીયર કલાક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૧૯ ી એચ.ક.પોમલ ટાઇપી ટ( ે ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૨૦ ીમિત એસ.એસ.નાયર   ટનો ેડ-૧( ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

૨૧ ી એમ.ક.ઉ ી   ટનો ેડ-૧( ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
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૨૨ ીમતી એન.બી.પટલ  ટનો ેડ-૨( જુરાતી)  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ૯૯૭૮૪૪૧૯૪૭ ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૩ ી એમ.એ.રાવળ  ટનો ેડ-૨( ે ) ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ૯૯૭૮૪૦૬૬૨૨ ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૪ ી ક.પી.સથવારા  ડટા એ  ઓપરટર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૫ ુ . પા લ આર.ચૌહાણ  ડટા એ  ઓપરટર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૬ ી ક.ક.ભ ૃ  ડટા એ  ઓપરટર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૭ ી આર.ક.દસાઇ  ડટા એ  ઓપરટર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૮ ી એલ.વાય.ઢાપા  રખનકાર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૨૯ ી .ક.પરમાર  રખનકાર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૦ ી એ.બી.વસાવા  ાઇવર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૧ ી એસ.આર.ડાભી ાઇવર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૨ ી એ.સી.નાયક  ાઇવર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ -- ૨૩૨૨૫૯૭૯  !! 
૩૩ ી એ.ક.પરમાર ાઇવર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૪ ી આર.સી.વાધેલા  નાયક ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૫ ી એ.ક.અસાર  પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૬ ી એમ.આર.ચૌહાણ પટાવાળા  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૭ ી આર.બી.નાયકા  પટાવાળા  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૮ ી બી.આર. પિત  પટાવાળા  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૩૯ ી આર.એસ.ઠાકોર  પટાવાળા  ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૦ ી સી.સી.રાવળ  પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૧ ી .ક.ગઢવી પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૨ ીમતી ક બેુન.એમ.વાધેલા  પટાવાળા ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૩ ી પી.વાય. િ  ચયન  રોજમદાર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૪ ી એલ. .તલવાડ  રોજમદાર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૫ ી એ. .સોલકં   રોજમદાર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 
૪૬ ી આર.એન. ખુાનદં   રોજમદાર ૦૭૯ ૨૩૨૨૨૫૪૭ ----- ૨૩૨૨૫૯૭૯ ----- !! 

 
  


