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રઽ� ષફી બનીુપગીળૂક 

મ�ંીગણમ�ંીગણમ�ંીગણમ�ંીગણ  

ગૉમૂફૉડ રઅ�ૂ�ૂક 

�મ �મ �મ �મ 

નંન ંન ંન.ં... 
નામ નામ નામ નામ / / / / િવભાગ અને િવભાગ અને િવભાગ અને િવભાગ અને 

િવભાગ નામિવભાગ નામિવભાગ નામિવભાગ નામ 

હો�ોહો�ોહો�ોહો�ો ફોન નબંરફોન નબંરફોન નબંરફોન નબંર 
ઈઈઈઈ----મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ સરના�ુંસરના�ુંસરના�ુંસરના�ુ ં

૧ �ી નીિતનભાઇ પટ$લ�ી નીિતનભાઇ પટ$લ�ી નીિતનભાઇ પટ$લ�ી નીિતનભાઇ પટ$લ 

નાણા,ં આરો& ય, તબીબી િશ)ણ, 

પ*રવાર ક, યાણ, વાહન - યવહાર  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ઓપર$ટર  

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૯ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૭ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૬૨૦ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૦ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૬૧૬ 

min-fin@gujarat.gov.in 

pa2min-fin@gujarat.gov.in 

ps2min-fin@gujarat.gov.in 

staff1tomin-fin@gujarat.gov.in 

staff2tomin-fin@gujarat.gov.in 

staff3tomin-fin@gujarat.gov.in 

staff4tomin-fin@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૧/૬,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 
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૨ �ીમતી આનદં4બને મફતભાઇ પટ$લ�ીમતી આનદં4બને મફતભાઇ પટ$લ�ીમતી આનદં4બને મફતભાઇ પટ$લ�ીમતી આનદં4બને મફતભાઇ પટ$લ 

મહ$Cલુ, DુE કાળ-રાહત, જમીન 

Cધુારણા, Hનુઃવસવાટ, Hનુઃિનમા6ણ, 

માગ6 મકાન, પાટનગર યોજના, શહ$ર4 

િવકાસ, શહ$ર4 Jહૃ િનમા6ણ. 

મ�ંી�ી 

.ગત સ0ચવ 

.ગત મદદનીશ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૫ 

min-rev@gujarat.gov.in 

ps2min-rev@gujarat.gov.in 

pa2min-rev@gujarat.gov.in 

staff1tomin-rev@gujarat.gov.in 

staff2tomin-rev@gujarat.gov.in 

staff3tomin-rev@gujarat.gov.in 

staff4tomin-rev@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૧/૬,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૩ �ી રમણલાલ વોરા�ી રમણલાલ વોરા�ી રમણલાલ વોરા�ી રમણલાલ વોરા 

સામાMજક 3 યાય અન ેઅિધકાર4તા, 

(અN.ુOિતઓNુ ંક, યાણ સામાMજક અન ે

શ)ૈ0ણક ર4ત ેપછાત વગRNુ ંક, યાણ 

સહ4ત), રમત-ગમત, Tવુા સાUં Vૃિતક 

WXિૃYઓ.  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

કમ6ચાર4ઓ 

ઓપર$ટર  

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૯૭૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૫ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૦૨ 

min-sj@gujarat.gov.in 

pa2min-sje@gujarat.gov.in 

ps2min-sje@gujarat.gov.in 

staff1tomin-sje@gujarat.gov.in 

staff2tomin-sje@gujarat.gov.in 

staff3tomin-sje@gujarat.gov.in 

staff4tomin-sje@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૧/૬,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૪ �ી Zપુ3ે [�ી Zપુ3ે [�ી Zપુ3ે [�ી Zપુ3ે [િસ\હ મNભુા ]ડુાસમાિસ\હ મNભુા ]ડુાસમાિસ\હ મNભુા ]ડુાસમાિસ\હ મNભુા ]ડુાસમા 

િશ)ણ (Wાથિમક, મા` યિમક, Wૌઢ), 

ઉd ચ અન ેટ$કનીકલ િશ)ણ, કાયદો 

અન ે3 યાયત�ં, અe નાગ*રક Hરુવઠો, 

gાહકોની બાબતો, પચંાયત gામ Jહૃ 

િનમા6ણ, gામ િવકાસ  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૯ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૧૭ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૫૫૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૦ 

min-education@gujarat.gov.in 

pa2min-edu@gujarat.gov.in 

ps2min-edu@gujarat.gov.in 

staff1tomin-edu@gujarat.gov.in 

staff2tomin-edu@gujarat.gov.in 

staff3tomin-edu@gujarat.gov.in 

staff4tomin-edu@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૧/૭,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૫ �ી સૌરભ પટ$લ�ી સૌરભ પટ$લ�ી સૌરભ પટ$લ�ી સૌરભ પટ$લ  મ�ંી�ી ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૧ min-ind@gujarat.gov.in 

ps2min-ind@gujarat.gov.in 
@લોક ન:ં 
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ઉO6 અન ેપhેોક$િમક, સ, ખાણ ખનીજ, 

Vુટ4ર ઉjોગ, મીઠા ઉjોગ, છાપકામ, 

લેખન સામgી, આયોજન, Wવાસન, 

નાગ*રક ઉkયન, �મ અન ેરોજગાર  

.ગત સ0ચવ 

.ગત મદદનીશ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૪૨૭૦ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૧૫ 

pa2min-ind@gujarat.gov.in 

staff1tomin-ind@gujarat.gov.in 

staff2tomin-ind@gujarat.gov.in 

staff3tomin-ind@gujarat.gov.in 

staff4tomin-ind@gujarat.gov.in 

૧/૭,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૬ �ી ગણપતભાઇ વUે તા�ી ગણપતભાઇ વUે તા�ી ગણપતભાઇ વUે તા�ી ગણપતભાઇ વUે તાભાઇ વસાવાભાઇ વસાવાભાઇ વસાવાભાઇ વસાવા 

વન અન ેપયા6વરણ, આ*દOિત 

િવકાસ, મ*હલા અન ેબાળ ક, યાણ, 

વધૈાિનક અન ેસસંદ4ય બાબતો  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ  

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૯ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૨૭ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૩૦૬ 

min-fne@gujarat.gov.in 

pa2min-fne@gujarat.gov.in 

ps2min-fne@gujarat.gov.in 

staff1tomin-fne@gujarat.gov.in 

staff2tomin-fne@gujarat.gov.in 

staff3tomin-fne@gujarat.gov.in 

staff4tomin-fne@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૧/૭,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૭ �ી બાlભુાઇ બી�ી બાlભુાઇ બી�ી બાlભુાઇ બી�ી બાlભુાઇ બી. . . . બોખીર4યાબોખીર4યાબોખીર4યાબોખીર4યા 

જળ સપંિY (ક, પસર િસવાય) પાણી 

Hરુવઠો, Vૃિષ, સહકાર, પoપુાલન, 

મp U યોjોગ, ગૌ સવંધ6ન  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૬૪૨૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૩૫ 

min-ws@gujarat.gov.in 

pa2min-ws@gujarat.gov.in 

ps2min-ws@gujarat.gov.in 

staff1tomin-ws@gujarat.gov.in 

staff2tomin-ws@gujarat.gov.in 

staff3tomin-ws@gujarat.gov.in 

staff4tomin-ws@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૧/૮,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 
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ળી� લગ�ીફી રઅ�ૂ�ૂક 

�મ �મ �મ �મ 

નંન ંન ંન.ં... 

નામ નામ નામ નામ / / / / િવભાગ અન ેિવભાગ નામિવભાગ અન ેિવભાગ નામિવભાગ અન ેિવભાગ નામિવભાગ અન ેિવભાગ નામ હો�ોહો�ોહો�ોહો�ો ફોન નબંરફોન નબંરફોન નબંરફોન નબંર ઈઈઈઈ----મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ સરના�ુંસરના�ુંસરના�ુંસરના�ુ ં

૧ �ી HqુુષોYમભાઇ ઓધવrભાઇ �ી HqુુષોYમભાઇ ઓધવrભાઇ �ી HqુુષોYમભાઇ ઓધવrભાઇ �ી HqુુષોYમભાઇ ઓધવrભાઇ 

સોલકં4સોલકં4સોલકં4સોલકં4 

�મ - રોજગાર 

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ઓપર$ટર  

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૩૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૩૭ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૩૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૩૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૩૯ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૩૯ 

mos-labour@gujarat.gov.in 

pa2mos-labour@gujarat.gov.in 

ps2mos-labour@gujarat.gov.in 

staff1tomos-

labour@gujarat.gov.in 

staff2tomos-

labour@gujarat.gov.in 

staff3tomos-

labour@gujarat.gov.in 

staff4tomos-

labour@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૩,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૨ �ી પરબતભાઇ સવાભાઇ પટ$લ�ી પરબતભાઇ સવાભાઇ પટ$લ�ી પરબતભાઇ સવાભાઇ પટ$લ�ી પરબતભાઇ સવાભાઇ પટ$લ 

આરો& ય અન ેપ*રવાર ક, યાણ, વાહન 

- યવહાર  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ઓપર$ટર  

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૮૬૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૩  

mos-hnfw@gujarat.gov.in 

pa2mos-hnfw@gujarat.gov.in 

ps2mos-hnfw@gujarat.gov.in 

staff1tomos-

hnfw@gujarat.gov.in 

staff2tomos-

hnfw@gujarat.gov.in 

staff3tomos-

hnfw@gujarat.gov.in 

staff4tomos-

@લોક ન:ં 

૨/૩,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 
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ફ$) ૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૪૫ hnfw@gujarat.gov.in 

૩ �ીમતી વCબુેન નર$3 [�ીમતી વCબુેન નર$3 [�ીમતી વCબુેન નર$3 [�ીમતી વCબુેન નર$3 [ભાઇ િ�વેદ4ભાઇ િ�વેદ4ભાઇ િ�વેદ4ભાઇ િ�વેદ4 

િશ)ણ, મ*હલા અન ેબાળ ક, યાણ  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

કચરે4  

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૧૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૬૫ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૫૭૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૯૨ 

mos-wncw@gujarat.gov.in 

pa2mos-wncw@gujarat.gov.in 

ps2mos-wncw@gujarat.gov.in 

staff1tomos-

wncw@gujarat.gov.in 

staff2tomos-

wncw@gujarat.gov.in 

staff3tomos-

wncw@gujarat.gov.in 

staff4tomos-

wncw@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૩,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૪ �ી Wદ4પિસ\હ ભગવતિસ\હ Oડ$O�ી Wદ4પિસ\હ ભગવતિસ\હ Oડ$O�ી Wદ4પિસ\હ ભગવતિસ\હ Oડ$O�ી Wદ4પિસ\હ ભગવતિસ\હ Oડ$O 

કાયદો, 3 યાયત�ં, વધૈાિનક અન ે

સસંદ4ય બાબતો, sુર4ઝમ, દ$વU થાન, 

યા�ાધામ, િવકાસ, U વિૈd છક સUં થાઓNુ ં

સકંલન, 0બન િનવાસી Jજુરાતી 

Wભાગ, Wોટોકોલ  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૯ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૭ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૨૪૮૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૦ 

mos-legal@gujarat.gov.in 

pa2mos-legal@gujarat.gov.in 

ps2mos-legal@gujarat.gov.in 

staff1tomos-

legal@gujarat.gov.in 

staff2tomos-

legal@gujarat.gov.in 

staff3tomos-

legal@gujarat.gov.in 

staff4tomos-

legal@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૩,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૫ �ી લીલાધરભાઇ ખોડાr વાઘલેા�ી લીલાધરભાઇ ખોડાr વાઘલેા�ી લીલાધરભાઇ ખોડાr વાઘલેા�ી લીલાધરભાઇ ખોડાr વાઘલેા 

પoપુાલન, મp U યઉjોગ, ગૌ સવંધ6ન, 

સામાMજક, શ)ૈ0ણક પછાત વગRNુ ં

મ�ંી�ી 

.ગત સ0ચવ 

.ગત મદદનીશ 

૦૭૯ - ૨૩૨૨૦૨૨૫ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૨૮ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૨૯ 

mos-fisheries@gujarat.gov.in 

ps2mos-

fisheries@gujarat.gov.in 

pa2mos-

@લોક ન:ં 

૨/૩,  

સ0ચવાલય,  



  .                                                                                    www.pgondaliya.blogspot.in                                                         . 

ક, યાણ.  એ3ટ4 5મ 

કચરે4 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૨૬ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૩૦ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૬૩ 

fisheries@gujarat.gov.in 

staff1tomos-

fisheries@gujarat.gov.in 

staff2tomos-

fisheries@gujarat.gov.in 

staff3tomos-

fisheries@gujarat.gov.in 

staff4tomos-

fisheries@gujarat.gov.in 

ગાધંીનગર 

૬ �ી રજનીકાતં સોમાભાઇ પટ$લ�ી રજનીકાતં સોમાભાઇ પટ$લ�ી રજનીકાતં સોમાભાઇ પટ$લ�ી રજનીકાતં સોમાભાઇ પટ$લ 

Jહૃ, પોલીસ આવાસો, સરહદ4 Cરુ)ા, 

નાગ*રક સરં)ણ, Jહૃ ર)ક દળ, gામ 

ર)ક દળ, vલ, નશાબધંી, આબકાર4.  

મ�ંી�ી 

.ગત સ0ચવ 

.ગત મદદનીશ 

એ3ટ4 5મ 

કચરે4 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૭૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૭૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૭૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૭૫ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૭૨ 

mos-home@gujarat.gov.in 

ps2mos-home@gujarat.gov.in 

pa2mos-home@gujarat.gov.in 

staff1tomos-

home@gujarat.gov.in 

staff2tomos-

home@gujarat.gov.in 

staff3tomos-

home@gujarat.gov.in 

staff4tomos-

home@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૪,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૭ �ી ગોિવ\દભાઇ પટ$લ�ી ગોિવ\દભાઇ પટ$લ�ી ગોિવ\દભાઇ પટ$લ�ી ગોિવ\દભાઇ પટ$લ 

Vૃિષ, અe અન ેનાગ*રક Hરુવઠા અન ે

gાહકોની બાબતો, વન અન ેપયા6વરણ  

મ�ંી�ી 

.ગત મદદનીશ 

.ગત સ0ચવ 

એ3ટ4 5મ 

કચરે4 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૫ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૨૭૪ 

mos-agri@gujarat.gov.in 

Pa2mos-agri@gujarat.gov.in 

Ps2Mos-Agri@gujarat.gov.in 

staff1tomos-agri@gujarat.gov.in 

staff2tomos-agri@gujarat.gov.in 

staff3tomos-agri@gujarat.gov.in 

staff4tomos-agri@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૪,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 
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૮ �ી નાNભુાઇ ભગવાનભાઇ વાનાણી�ી નાNભુાઇ ભગવાનભાઇ વાનાણી�ી નાNભુાઇ ભગવાનભાઇ વાનાણી�ી નાNભુાઇ ભગવાનભાઇ વાનાણી 

પાણી Hરુવઠો, જળસપંિY (ક, પસર 

િસવાય)  

મ�ંી�ી 

.ગત સ0ચવ 

.ગત મદદનીશ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૫ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૦૧૮૦ 

mos-ws@gujarat.gov.in 

ps2mos-ws@gujarat.gov.in 

pa2mos-ws@gujarat.gov.in 

staff1tomos-ws@gujarat.gov.in 

staff2tomos-ws@gujarat.gov.in 

staff3tomos-ws@gujarat.gov.in 

staff4tomos-ws@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૪,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

૯ �ી જયતંીભાઇ રામrભાઇ કવાડ4યા�ી જયતંીભાઇ રામrભાઇ કવાડ4યા�ી જયતંીભાઇ રામrભાઇ કવાડ4યા�ી જયતંીભાઇ રામrભાઇ કવાડ4યા 

પચંાયત, gામ Jહૃ િનમા6ણ, gામ 

િવકાસ  

મ�ંી�ી 

.ગત સ0ચવ 

.ગત મદદનીશ 

એ3ટ4 5મ 

કમ6ચાર4ઓ 

ફ$) 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૧ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૪ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૩ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૨ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૧૯૪૦ 

૦૭૯ - ૨૩૨૫૭૯૬૬ 

mos-rd@gujarat.gov.in 

ps2mos-rd@gujarat.gov.in 

pa2mos-rd@gujarat.gov.in 

staff1tomos-rd@gujarat.gov.in 

staff2tomos-rd@gujarat.gov.in 

staff3tomos-rd@gujarat.gov.in 

staff4tomos-rd@gujarat.gov.in 

@લોક ન:ં 

૨/૪,  

સ0ચવાલય,  

ગાધંીનગર 

  

 


