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િનયમ સં હ-૧૬  

જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા બોડ, વડ  કચેર ,જલસેવાભવન સેકટર-૧૦એ, ગાધંીનગરની 

િવિવધ શાખાઓના હર મા હતી અિધકાર ઓની અને અપીલ અિધકાર ની  િવગત.        

તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧ 
અ.ન.ં િવિવધ િવષયો માટ કાયરત 

શાખાઓ  

હર મા હતી અિધકાર ી  મદદનીશ હર મા હતી 

અિધકાર ી  

થમ એપલેટ 

અિધકાર ી 

૧ આરટ આઈ શાખા  કાયપાલક ઈજનેર  

(ટક.સેલ)   

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી 

(અબન સેલ)  

 
 
 
 
 

ુ ય વહ વટ  

અિધકાર ી 
 

૨ વહ વટ  શાખા મકમ-૧,૨, 

બોડ સેલ, લીગલ સેલ, 

તપાસ સેલ 

સીનીયર મેનેજર ી  

(પી & એ)   

મદદનીશ અિધ ક/ કચેર  

અિધ ક ી (વહ વટ)  

૩ તકદાર  શાખા   અિધ ક ઈજનેર ી (તકદાર  

એકમ શાખા)  

કાયપાલક  ઈજનેર ી (તકદાર  

એકમ શાખા) 

૪ કો ટુર શાખા કાયપાલક ઇજનેર ી, 

(કો ટુર સેલ)    

મદદનીશ ઈજનેર ી (કો ટુર 

સેલ)    

૫ ટકનીકલ શાખા અિધ ક ઈજનેર ી (ટકનીકલ 

સેલ)  

કાયપાલક ઈજનેર ી  (ટકનીકલ 

સેલ) 

ુ ય ઈજનેર ી 

(ટકનીકલ સેલ) 

૬ અબન સેલ  અિધ ક ઈજનેર ી  

(અબન સેલ) 

કાયપાલક ઈજનેર ી,  

(અબન સેલ) 

ુ ય ઈજનેર ી 

(અબન સેલ) 

૭ મોનીટર ગ એ ડ લાન ગ 

શાખા 

અિધ ક ઈજનેર ી 

(મોનીટર ગ એ ડ લાન ગ 

શાખા) 

કાયપાલક ઈજનેર ી, 

(મોનીટર ગ એ ડ લાન ગ 

શાખા) 

 
 

ુ ય ઈજનેર ી 

(મોનીટર ગ એ ડ 

લાન ગ શાખા) 

 

૮ મરામત અને િનભાવણી 

શાખા, ટોર શાખા 

અિધ ક ઈજનેર ી 

(મોનીટર ગ એ ડ લાન ગ 

શાખા) 

કાયપાલક ઈજનેર ી  

(મરામત અને િનભાવણી શાખા) 

૯ મટ ર યલ શાખા  અિધ ક ઈજનેર ી 

(મટ ર યલ શાખા)  

કાયપાલક ઈજનેર ી 

(મટ ર યલ શાખા) 

ુ ય ઈજનેર ી 

(મટ ર યલ શાખા) 

૧૦ હસાબી શાખા નાયબ નાણા ંિનયં ક ી 

( હસાબી શાખા)  

િસિનયર મેનેજર ી (નાણા)ં 

( હસાબી શાખા)  

 
નાણા ંિનયં ક ી 

૧૧ યાિં ક શાખા કાયપાલક ઈજનેર ી, (યાિં ક 

શાખા)   

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી 

(યાિં ક શાખા)   

 
 

ુ ય ઈજનેર ી 

(યાિં ક શાખા) 

 

૧૨ ઓહાઈ ોલો ટ શાખા ુ ી ટ ડ ગ 

ઓહાઈ ોલો ટ ી, 

( ઓહાઈ ોલો  શાખા)  

ઓહાઈ ોલો ટ ી, 

( ઓહાઈ ોલો  શાખા) 
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જુરાત જલસેવા તાલીમ સં થા સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર સં થાના હર મા હતી અિધકાર ઓની અને 

અપીલ અિધકાર ની  િવગત 
 

ી ભાિવક એ.રાઠોડ (ઇ.ચા ) 

અપીલ અિધકાર  અને િનયામક, જુરાત જલસેવા તાલીમ સં થા સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર 

ફોન. ન.ં ૦૭૯- ૨૩૨૨૩૯૪૧ થી ૪૭ ફકસ ન.ં ૨૩૨૨૩૨૪૩ 

અ. ન.ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ં

નામ 

સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ કાયપાલક ઇજનરે, 

. .ટ .આઇ.,ગાધંીનગર 

જુરાત જલસવેા તાલીમ સં થા, 

સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર 

૨૩૨૨૩૯૪૧ થી ૪૭

  

૨ ુ ય વૈ ાિનક અિધકાર ,  

હર આરો ય ઇજનેર  યોગશાળા, 

વડોદરા 

હર આરો ય  ઇજનેર  યોગશાળા, ગેર  

ક પસ, રસકોસ રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ 

૨૬૫- ૨૩૪૪૪૨૮ 

૩ ુ ય વૈ ાિનક અિધકાર , 

 હર આરો ય ઇજનેર  યોગશાળા, 

ગાધંીનગર 

જુરાત જલસેવા તાલીમ સં થા, 

સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર 

૨૩૨૨૩૯૪૧ થી ૪૭ 
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ી એલ.ક.કોટા (ઇ.ચા ) (મો.ન.ં૯૯૭૮૪૦૬૮૩૬) 

અપીલ અિધકાર  અને ુ ય ઇજનેર, ઝોન-૧, જલસેવા ભવન, ીજો માળ, ગેર  ક પસ, રસકોસ, વડોદરા-૦૭   

ફોન ન.ં૯૯૭૮૪૪૧૧૦૭/૦૮, ફકસ ન.ં ૦૨૬૫-૨૩૩૩૦૯૧ ઈ-મઈલ cezone1@gmail.com 

ન ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ંનામ સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર,ઝોન-૧,વડોદરા  

ુ ય ઇજનેર ી ની કચેર ,ઝોન-૧, જલસેવા        

ભવન, ગેર  ક પસ, રસકોસ, વડોદરા-૦૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૦૧ 

૨ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર હર આરો ય વ ળુ, વડોદરા 

અિધ ક ઇજનેર ી, હર આરો ય વ ળુ, 

ઝોન-૧, જલસેવા ભવન, બીજો માળ, ગેર  

ક પસ, રસકોસ,વડોદરા-૦૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૧૨ 

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૦ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૭૯ 

૩ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર હર આરો ય વ ળુ.ગોધરા 

અિધ ક ઇજનેર ી, .આ.વ. મગંલ િુત 

કો પલે ,બી  માળ, ન સોસાયટ  સામે, 

દાહોદ રોડ, ગોધરા 

૦૨૬૭૨-૨૪૭૫૨૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૮૧૧  

૯૯૭૮૪૪૧૨૩૬ 

ફકસ-૨૪૬૬૫૦ 

૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. વડોદરા 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. 

.ુપા. .ુ અને ગ. ય.બોડ, કોઠ  ચાર ર તા, 

વડોદરા 

૦૨૬૫-૨૪૧૧૯૦૫ 

 ૯૯૭૮૪૪૧૨૮૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૧૪ 

૫ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. છોટાઉદ રુ  

કાયપાલક ઈજનેર ીની કચેર , .આ. 

બાધંકામ િવભાગ, ડ -૧૧ શા ીનગર 

સોસાયટ  વ ુધંરા િમલની બા ુમા 

છોટાઉદ રુ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૬૩ 

૬ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.ગોધરા 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. િસ વર 

લાઝન, ધાનકાવાડ,શા તી ઝેરો ની ઉપર, 

ગોધરા 

૦૨૬૭૨-૨૪૧૯૪૧ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૩૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૩૭ 

ફકસ-૨૫૬૨૯૭૨ 

૭ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.દાહોદ 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. 

એલ.આઇ.સી.ની ઓ ફસ સામે, પોલીસ હડ 

કવાટર રોડ, સ ધી જમણવાડ  પાસે,દાહોદ  

૦૨૬૭૩-૨૪૨૧૬૫ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૪૨ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૪૨ 

ફકસ-૨૪૨૧૬૫ 

૮ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ., ણુાવાડા 

(મહ સાગર)   

કાયપાલક ઇજનરે ી,  આ બાધંકામ 

િવભાગ, જુરાત પા  ુઅને ગટર  ય બોડ, 

કોટજ હો  પીટલ સામ,ે ગોધરા રોડ, ણુાવાડા 

 લો.મ હસાગર   

૯૯૭૮૪૦૬૬૩૭ 

૯ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર ઇજનેર હર આરો ય યાિં ક 

વ ળુ વડોદરા 

અિધ ક ઇજનેર ી, .આ.યા.ં વ ળુ, ઝોન-

૧, જલસેવા ભવન, ીજો માળ, ગેર  

ક પસ, રસકોસ, વડોદરા-૦૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૭૨ 

૯૯૭૮૪૪૧૧૦૯  

ફકસ ન.ં૨૩૩૦૬૫૭ 
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૧૦ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ. વડોદરા      

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.યા.ંિવ.     

જલસેવા ભવન ,૨૦૫-૨૦૬ ,બીજો માળ, 

ગેર  ક પસ, રસકોસ, વડોદરા-૦૭ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૫૯ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૭૬  

૧૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ. છોટાઉદ રુ   

કા.ઇ. ી ની કચેર , .આ.યા.ંિવ., 

છોટાઉદ રુ, િનમળ સોસાયટ  ગોપાલ ગે ટ 

હાઉસના ખાચંામા છોટાઉદ રુ . 

છોટાઉદ રુ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૭૯ 

૧૨ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ ગોધરા 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.યા.ંિવ. મગંલ 

બ ડ ગ ,પચંાલ હો પટલની બા ુમા,ં 

કલે ર મહાદવ રોડ, ગોધરા  

૯૯૭૮૪૪૧૨૬૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૮૮૩ 

૧૩ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ં િુનટ દાહોદ. 

કાયપાલક ઇજનેર ી, .આ.યા.ં િુનટ, 

ગોિવદનગર સોસાયટ , થમ માળ, અ સેન 

ભવનની સામે, આશીવાદ હો પીટલ રોડ, 

દાહોદ. 

૯૯૭૮૪૪૧૨૬૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૮૧ 

૧૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ ણુાવાડા 

(મહ સાગર)  

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.યા.ંિવ., 

ણુાવાડા,  પથીક લ જના ખાચંામા ં

નગરપાલીકા પાસે, વારાચોક, ણુાવાડા 

.મહ સાગર 

૯૯૭૮૪૦૬૬૮૩ 
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ી કાશ એચ.શાહ (મો.ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૬૫૩૪) 

અપીલ અિધકાર  અને ુ ય ઇજનેર ઝોન-૨ ,એલીસ ીજ, અમદાવાદ, ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૬૫૭૮૭૪૭, 

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩ થી ૧૬ ફકસ ન.ં ૨૬૫૭૫૭૧૯ ઈ-મઈલ cezone2@gmail.com 

અ.ન.ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ં

નામ 

સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર,ઝોન-૨,અમદાવાદ 

ુ ય ઇજનેર ી ની કચેર ,ઝોન-૨ 
એલીસ ીજ, અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૬૫૭૮૭૪૭ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૦૪ 

૨ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર , .આ.વ ળુ, નડ યાદ  

અિધ ક ઇજનેર ીની કચેર ,  .આ. 

વ ળુ,બી દાસ લેબોરટર  કંપાઉ ડ ર વે 

ટશન પાછળ, નડ યાદ-૩૮૭૦૦૨    

૦૨૬૮૨-૫૫૫૪૯૪ 

૯૦૯૯૯૫૫૦૨૧   

૩ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ, અમદાવાદ 

અિધ ક ઇજનેર ીની કચેર , .આ. વ ળુ, 

એલીસ ીજ, અમદાવાદ  

૦૭૯-૨૬૫૭૮૭૪૭  

૯૯૭૮૪૦૭૧૮૩  

૪ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ, હમતનગર 

અિધ ક ઇજનેર ીની કચેર , .આ.વ. 

જલભવન, મોતી રુા,બાયપાસ રોડ,સરક ટ 

હાઉસની બા ુમા,ં હમતનગર-૩૮૩૦૦૫, 

૦૨૭૬૨-૨૯૦૧૪૪ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૩૫  

૫ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ, મહસાણા 

અિધ ક ઇજનેર ીની કચેર , .આ.વ ળુ, 

જલભવન, આર.ટ .ઓ. સામે, હાઇવે, 

મહસાણા 

૦૨૭૬૨-૨૨૫૧૮૬ 

૯૯૭૮૪૪૫૨૪૫ 

૬ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.અમદાવાદ  

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ. એલીસ ીજ  અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૬૫૭૮૭૪૭  

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૨૧  

૭ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક 

ઇજનેર , .આ.બા.ંિવ, નડ યાદ  

કાયપાલક ઇજનરે ીનીકચેર , .આ.બા.ં 

િવ.સરદાર ભવન,ડ . લોક , મ 

ન.ં૩૧૦,નડ યાદ  

૯૯૭૮૪૪૫૨૪૬  

૮ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ,આણદં 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ.,સાફ ય બ ડ ગ, બીજો માળ, 

ચરોતર ચોક સામે, આણદં  

૯૯૭૮૪૦૬૯૨૭   

૯ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.મહસાણા 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ,જલભવન, આર.ટ .ઓ. સામે, 

હાઇવે, મહસાણા 

૦૨૭૬૨-૨૨૫૧૮૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૪૮ 
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૧૦ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.ધરોઇ યોજના 

િવ.મહસાણા 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,      .આ. 

ધરોઇ યોજના િવ,જલભવન, આર.ટ .ઓ. 

સામ,ે હાઇવે, મહસાણા 

૦૨૭૬૨-૨૨૫૧૮૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૫૩  

૧૧ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. હમતનગર   

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ. જલભવન,મોતી રુા,બાયપાસ 

રોડ,સરક ટ હાઉસની બા ુમા,ં હમતનગર 

૦૨૭૭૨-૨૬૬૪૨૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૩૫  

૧૨ હર મા હતી અિધકાર  અન ેમદદનીશ 

કાયપાલક  ઇજનેર 

.આ.બા.ંિવ.મોડાસા 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ. આકાર કો લે  આવકાર 

હો પીટલ પાસે,મોડાસા-૩૮૩૩૧૫, 

૦૨૭૭૪૪૨-૨૪૭૩૦૫ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૩૯ 

૧૩ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.ગાધંીનગર   

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  સહયોગ 

બ ડ ગ, પિથકા મ પાસે, સેકટર-૧૧, 

ગાધંીનગર  

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૭  

૧૪ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક 

ઇજનેર , .આ.બા.ંિવ, પાલન રુ 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ.,જલભવન,ડર  રોડ આદશ 

હાઇ ુલની બા ુમા,ં પાલન રુ -

૩૮૫૦૦૧ લો- બનાસકાઠંા 

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૨  

૧૫ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક 

ઇજનેર , .આ.બા.ંિવ, રાધન રુ 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ.જલભવન,હાઇવ ેએસ,ટ .બસ 

ટ ડની સામે,રાધન રુ       

૦૨૭૪૬-૨૭૭૧૭૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૭૦  

૧૬ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર ો કટ મોની. નુીટ ડ સા 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,      

ો કટ મોની. નુીટ  ડ સા -૩૮૫૫૩૫  

૦૨૭૬૬-૨૨૬૭૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૯૪૩  

૧૭ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.ડ સા 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ.મામલતદાર કચેર ના 

ક પાઉ ડમા,ં  ડ સા -૩૮૫૫૩૫  

૦૨૭૬૬-૨૨૬૭૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૬૪  

૧૮ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ.પાટણ 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર , .આ.બા.ં 

િવ. દવદશન કો પલે , સતંોકબા હોલ, 

પાટણ:૩૮૪૨૬૫ 

૦૨૭૬૬-૨૨૬૭૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૭૫  

૧૯ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર , .આ.યા.ંવ ળુ, અમદાવાદ  

અિધ ક ઇજનેર ીની કચેર ,  .આ. 

યા.ંવ ળુ,એલીસ ીજ  અમદાવાદ  

૦૭૯-૨૬૫૭૮૭૪૭  

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૮૩  

૨૦ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ.અમદાવાદ  

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.યા.ંિવ. એલીસ ીજ  અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૬૫૭૮૭૪૭  

૯૯૭૮૪૪૧૧૧૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૮૩  

૨૧ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ. હમતનગર   

કાયપાલક  ઇજનેર ીની 

કચેર , .આ.બા.ંિવ.જલભવન, મોતી રુા, 

બાયપાસ રોડ,સરક ટ હાઉસની બા ુમા,ં 

હમતનગર ૩૮૩૦૦૫, 

૦૨૭૭૨-૨૬૫૬૫૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૫૯૪  
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૨૨ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક 

ઇજનેર , .આ.યા.ં.િવ, પાલન રુ 

કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.યા.ંિવ.,જલભવન,ડર  રોડ આદશ 

હાઇ ુલની બા ુમા,ં પાલન રુ 

૯૯૭૮૪૦૬૭૯૦  

૨૩ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ. મહસાણા 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.યા.ંિવ,જલભવન, આર.ટ .ઓ. સામે, 

હાઇવે, મહસાણા 

૯૯૭૮૪૦૬૭૯૫  

૨૪ હર મા હતી અિધકાર  અન ેકાયપાલક  

ઇજનેર , .આ.યા.ં ટોર 

િવભાગ.ગાધંીનગર 

કાયપાલક  ઇજનેર ીની કચેર ,  

.આ.બા.ંિવ. લોક ન.ં૧૯૩/૩-૪, -

૧,ટાઇપ,સેકટર-૩૦ ગાધંીનગર 

૨૩૨૬૦૧૮૮      

૯૯૭૮૪૦૬૫૩૦  
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ી એલ. . ફલ (મો.ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૬૯૦૫) 

અપીલ અિધકાર  અને ુ ય ઇજનેર ઝોન-૩,જલભવન, સ રતા િવહાર સોસાયટ  સામે, િુન.રોડ,રાજકોટ ફોન ન.ં 

૦૨૮૧-૨૫૬૩૩૭૦/૩૩૬૧ ફકસ ન.ં 2563498 ઈ-મઈલ cez3general@gmail.in 

અ.ન.ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ં

નામ 

સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર,ઝોન-૩,રાજકોટ 

ુ ય ઇજનેર ીની કચેર ,ઝોન-૩, 

જલભવન, સર તા િવહાર સોસાયટ  સામે, 

િુન.રોડ,રાજકોટ 

૦૨૮૧ ૨૫૬૩૩૭૦ 

૦૨૮૧ ૨૫૬૩૩૬૧ 

મો.ન.ં૯૯૭૮૪૦૬૮૦૪ 

૨ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ,રાજકોટ 

ુની કલેકટર ઓ ફસ ક પાઉ ડ,  

રાજકોટ 

૦૨૮૧ ૨૪૪૨૩૧૫ 

૩ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા.ંિવ.ન.ં૧, રાજકોટ 

સર તા િવહાર સોસાયટ  સામે, બશપ હાઉસ 

પાસ,ેરાજકોટ 

૦૨૮૧ ૨૫૬૩૭૪૫  

૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ.મોરબી 

૨,દાઉદ  લોટ રા ય શાળા પાસે, 

મોરબી 

૦૨૮૨૨  ૨૨૩૮૩૯  

૫ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ.ન.ં૨,  

રાજકોટ 

ડ બ ડ ગ સાતમા માળે, મનગર રોડ, 

રાજકોટ 

૦૨૮૧ ૨૪૫૧૧૪૮  

૬ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ. રુ નગર 

જલભવન,નવા અિતિથ હૃ પાસ,ે રાજકોટ 

રોડ, રુ નગર 

૦૨૭૫૨       ૨૫૪૫૯૮  

 

૭ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા.ંિવ. લબડ  

ા ણ બીડ ગ ,લ બડં  ૦૨૭૫૩ ૨૬૦૩૯૭  

૮ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, હર આરો ય યાિં ક વ ળુ, 

રાજકોટ 

હર આરો ય યાિં ક વ ળુ, જલભવન, 

સર તા િવહાર સોસાયટ  સામે, 

િુન.રોડ,રાજકોટ 

૦૨૮૧ ૨૫૬૧૦૫૪ 

૯ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, 

રાજકોટ 

હર આરો ય યાિં ક િવભા ,્ જલભવન, 

સર તા િવહાર સોસાયટ  સામે, 

િુન.રોડ,રાજકોટ 

૦૨૮૧ ૨૫૬૨૦૫૯ 

 

૦૨૮૧ ૨૫૬૨૦૭૯ 
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ી એ. .વનરા (ઇ.ચા ) (મો.ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૬૮૧૧) 

અપીલ અિધકાર  અને ુ ય ઇજનેર ક છ ઝોન-૪ જલસેવા .ક.જનરલ હો પીટલની સામે, જુ ૩૭૦૦૦૧ ફોન 

૦૨૮૩૨-૨૨૧૯૫૯ ફકસન.ં-૨૫૩૦૮૨ ઈ-મઈલ kachchh_zone@yahoo.com 

અ.ન.ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ં

નામ 

સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર ક છ-ઝોન- જુ 

ુ ય ઇજનેર ીની કચેર ,ક છ-ઝોન-૪, 

જલસેવાનગર .ક.જનરલ હો પીટલની 

સામ,ે જુ-ક છ-૩૭૦ ૦૦૧ 

૦૨૮૩૨ ૨૨૧૯૫૯ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૮૩૨ ૨૫૩૦૮૨ 

૨ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર .આ.વ ળુ, જુ  

અિધ ક ઇજનેર ી ની કચેર  .આ.વ. 

જલસેવા નગર .ક.જનરલ હો પીટલની 

સામ,ે  જુ-ક છ-૩૭૦ ૦૦૧  

૦૨૮૩૨ ૨૨૧૮૦૬ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૮૩૨ ૨૫૦૩૭૮ 

૩ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર .આ.વ ળુ, ર-ક  છ  

અિધ ક ઇજનેર ી ની કચેર  .આ.વ. 

જલસેવા  ટોર, દ  પિત સોસાયટ  

સામ,ે ર-ક છ 

૦૨૮૩૬ ૨૪૨૬૪૬ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૮૩૬ ૨૪૬૮૦૫ 

૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. - જુ 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર ,  .આ.બા. 

િવ. જલસેવાનગર .ક.જનરલ હો પીટલની 

સામ,ે  જુ-ક છ-૩૭૦ ૦૦૧ 

૦૨૮૩૨ ૨૫૨૩૧૦ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૮૩૨ ૨૫૦૩૭૮ 

૫ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.િવ. નખ ાણા 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર ,          

.આ.બા.િવ. જલસેવાનગર,પા. .ુકોલોની 

પે ોલ પપં ની સામ,ે તા કુા પચંાયત 

કચેર ની સામ,ેનખ ાણા-ક છ-૩૭૦ ૦૧૫ 

૦૨૮૩૫ ૨૨૧૭૭૦ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૮૩૨ ૨૨૧૮૧૫ 

૬ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા િવભાગ, ભચાઉ 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર  

.આ.બાધંકામ િવભાગ, પા  વનાથ સોસા., 

 લોટ ન.ં૩ અન ે૯, નાયબ પોલીસ 

અિધ કની કચેર  પાછળ, ભચાઉ-ક  છ  

ઓફ સ હાલમાજં શીફટ 

થયેલ હોવાથી ફોન નબંર 

ઉપલ  ધ નથી. 

૭ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા. િવભાગ,  ર 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર  .આ.બા.         

િવ.૨, પા. .ુકોલોની,વૈશાલી િસનેમાની 

પાછળ, દ પિત સોસાયટ  પાસે ર  

૦૨૮૩૬ ૨૪૨૪૧૬ 

ફકસ ન.ં 

(૦૨૮૩૬)૨૪૩૩૧૪  

૮ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ં િવ. - જુ 

કાયપાલક ઇજનરે ીની કચેર , .આ.યા.ં 

િવ. જલસેવાનગર .ક.જનરલ હો પીટલની 

સામ,ે જુ-ક છ-૩૭૦ ૦૦૧ 

૦૨૮૩૨ ૨૨૨૦૮૦૨ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૮૩૨ ૨૫૦૭૫૧ 
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ી બી.એ.િમ ી (મો.ન.ં ૯૯૭૮૪ ૦૬૭૦૧) 

અપીલ અિધકાર  અને ુ ય ઇજનેર ઝોન-૫,જલભવન, બલખા રોડ, ુનાગઢ ફોન ન.ં ૦૨૮૫-૨૬૨૮૪૦૦/ 

૨૬૨૯૪૦૦ ફકસ ન.ં ૨૬૨૮૭૨૫ ઈ-મઈલ cez5general@gmail.com 

અ.ન.ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ં

નામ 

સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ, ુનાગઢ 

જલભવન, ીજો માળ,બીલખા રોડ, ુનાગઢ ૦૨૮૫ - ૨૬૨૮૬૯૪

  

૨ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ,ભાવનગર 

વાધાવાડ  રોડ,જય વાલ બ ડ ગ, 

શામળદાસ કોલેજ સામે, ભાવનગર 

૦૨૭૮ - ૨૫૬૫૦૮૨ 

૩ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર, .આ.વ ળુ,પોરબદંર. 

જલભવન,લો કોલેજ પાસે, લાલ પલેેસ 

હોટલ સામે, પોરબદંર 

૦૨૮૬ -  ૨૨૪૨૫૦૮ 

            ૨૨૪૨૫૨૮

  

૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર ઝોન-૫ ુનાગઢ 

જલભવન, ીજો માળ,બીલખા રોડ, ુનાગઢ ૦૨૮૫ - ૨૬૨૯૪૦૦ 

૫ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ., ુનાગઢ 

જલભવન, ીજો માળ,બીલખા રોડ, ુનાગઢ ૦૨૮૫ - ૨૬૨૫૦૩૬

  

૬ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ., વેરાવળ 

ગીતાનગર-૧, પાણીની ટાકં  પાસે, હો  ડા શો 

મ વાળ  ગલી, વેરાવળ  

૦૨૮૭૬ -  ૨૨૪૮૪૦

  

૭ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ.પોરબદંર  

જલભવન,લો કોલેજ પાસે, પોરબદંર ૦૨૮૬ - ૨૨૪૨૫૦૮ 

૮ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ.ન.ં૧, મનગર 

શ  સકેશન રોડ, ુધની ડર  પાસે, 

જલભવન, મનગર  

૦૨૮૮ - ૨૬૭૭૨૭૯ 

૯ 

 

હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ., ન.ં૨, મનગર  

શ  સકેશન રોડ, ુધની ડર  પાસે, 

જલભવન, મનગર 

૦૨૮૮ - ૨૬૭૮૭૨૬

  

૧૦ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ.ન ં૧,ભાવનગર 

પાનવાડ ,પી.ડબ  ુકંપાઉ ડ, ભાવનગર ૦૨૭૮ -  ૨૪૨૫૮૪૯ 

૧૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા,ંિવ., બોટાદ 

મેઘાણી બાગ, ર  વ ે  ટશન રોડ, હાઈ  ુલ 

પાછળ, બોટાદ 

૦૨૮૪૯ - ૨૫૧૪૭૪ 

૧૨ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા.ંિવ.ન.ં૧, અમરલી 

હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર ીની કચેર , .આ.બા.ંિવ.ન.ં૧, 

અમરલી,ગોપી સીનેમા પાસે,  

થમ માળ,અમરલી  

૦૨૭૯૨ - ૨૨૩૬૧૧ 

૧૩ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.બા.ંિવ.ન.ં૨, અમરલી  

જય નાગનાથ,એલ.આઇ.સી.ઓફ સ 

નીચ,ેનાગનાથ મં દરની પાછળ, પમ ટોક ઝ 

રોડ,અમરલી  

 ૦૨૭૯૨ - ૨૨૩૬૧૨
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૧૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, 

ુનાગઢ 

.આ.યા.ંિવ.,જલસેવાભવન,બીલખા રોડ, 

ુનાગઢ 

૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૩૩૧ 

 

૧૫ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, .આ.યાિં ક િવભાગ, 

ભાવનગર 

કમળ બ ડ ગ, ડોન ચોક,ડો. કપાસી 

સાહબના દવાખાના ઉપર,બી  માળે, 

ભાવનગર  

 ૦૨૭૮ -  ૨૨૧૧૨૮૨

  

૧૬ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર, હર આરો ય યાિં ક િવભાગ, 

મનગર 

.આ.યાિં ક િવભાગ,શ  સકેશન રોડ, 

ુધની ડર  પાસે, જલભવન, મનગર 

૦૨૮૮ - ૨૫૫૫૨૨૮ 
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ી એન.એચ.પટલ (મો.ન.ં૯૯૭૮૪૦૬૮૦૦) 

અપીલ અિધકાર  અને ુ ય ઇજનેર, ઝોન- રુત, રુત ઝોન, અડાજણ પાણીની ટાકં , અડાજણ રોડ, રુત   ફોન 

ન.ં(૦૨૬૧) ૨૭૮૬૧૧૫, ફકસ ન.ં ૦૨૬૧-૨૭૮૭૯૭૫ ઈ-મઈેલ cezonesurat@gmail.com 

ન ં મા હતી અિધકાર  / લગત કચેર ુ ંનામ સરના  ુ ટલીફોન ન.ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર હર આરો ય વ ળુ રુત 

અિધ ક ઇજનેર ી, હર આરો ય વ ળુ 

જલભવન, થમ માળ, અડાજણ રોડ, 

પાણીની ટાકં  પાસે, રુત 

૦૨૬૧-૨૭૮૬૧૧૫ 

૯૯૭૮૪૪૩૨૬૭  

 

૨ હર મા હતી અિધકાર  અને અિધ ક 

ઇજનેર હર આરો ય વ ળુ વલસાડ 

અિધ ક ઇજનેર ી, હર આરો ય વ ળુ, 

અ બાસ ચે બસ, જલારામ રોડ,વલસાડ 

૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૩૫ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૫૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૦૪ 

૩ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. રાજપીપળા 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. કરજણ 

જળાશય વ હવટ  સં ુલ, ીજો માળ, વ ડયા 

ચોકડ , રાજપીપળા 

૦૨૬૪૦-૨૨૧૧૦૫ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૮૨ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૧૮  

૪ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. રુત 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ 

જલભવન, થમ માળ, અડાજણ રોડ, 

પાણીની ટાકં  પાસે, રુત 

૦૨૬૧-૨૭૮૨૦૮૮ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૪૮ 

ફકસ-૨૫૬૨૯૭૨  

૫ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. યારા                  

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ.                  

નુપાક સોસાયટ , ુલયા રોડ, યારા 

૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૩૮ 

૯૯૭૮૪૪૩૨૬૭   

૬ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. ભ ચ 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. 

અમરદ પ કો પલે  ,બીજો માળ, 

ફલ તુીનગર, ટશન રોડ, ભ ચ  

૦૨૬૪૨-૨૬૫૫૬૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૫૨  

૭ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. આહવા 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. 

જલભવન,સા તુારા રોડ,આહવા 

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૧૩ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૬૯ 

૮ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. વલસાડ 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. 

અ બાસ ચે બસ, જલારામ રોડ, વલસાડ 

૦૨૬૩૨-૨૫૩૧૫૮ 

૯૯૭૮૪૪૧૨૪૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૬૦ 

૯ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.બા.ંિવ. નવસાર  

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.બા.ંિવ. ગાય ી 

વુન, જોષી મોહ લો ટાવર પાસે, નવસાર  

૦૨૬૩૭-૨૫૭૦૬૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૬૫  

૧૦ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ. રુત   

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.યા.ંિવ. 

જલભવન,બીજો માળ, પાણીની ટાકં  ના 

ક પાઉ ડમા,ં અડાજણ રોડ, પાણીની ટાકં  

પાસ,ે રુત           

૯૯૭૮૪૪૧૨૭૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૮૯ 

ફકસ ન.ં 

૦૨૬૧-૨૭૯૦૮૨૬ 

૧૧ હર મા હતી અિધકાર  અને કાયપાલક 

ઇજનેર .આ.યા.ંિવ વલસાડ 

કાયપાલક ઇજનરે ી, .આ.યા.ંિવ.           

હા  માકટ,પહલો માળ, કલેકટર ઓ ફસ 

સામ,ે  િતથલ રોડ, વલસાડ  

૯૯૭૮૪૪૧૨૭૪ 

૯૯૭૮૪૦૬૬૯૪ 

ફકસ ન.ં ૦૨૬૩૨-૨૫૧૮૦૬ 

 


