ુ રાત પાણી પરુ વઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ , ગાાંધીનગર.
ગજ
નામદાર સપ્રુ િમ કોટડ , ન્ય ુ દદલ્હી ખાતે એર્વોકેટશ્રીની યાદી.
ક્રમ

1.

સરનામુાં
શ્રીમપ્રત હેમપ્રાં તકા વાહી, એર્વોકે ટ
નામદાર સુપ્રુ્ િમ કોટડ , ૨૩૫,
ન્યુ લોયસડ ચેમ્બસડ,
સુપ્રિમ કોટડ ઓફ ઇન્ન્ર્યા,

ઓફીસ ફોન નાં. / ઈ-મેઈલ

રહેઠાણ અને મોબાઈલ

ફેકસ નં – ૨૩૩૮૧૧૮૪

-

ટે લી ફોન – ૨૩૦૭૦૧૨૫
E-mail: hemawahi@gmail.com

ન્યુ દદલ્હી – ૧૧૦ ૦૦૧
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ુ રાત પાણી પરુ વઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ , ગાાંધીનગર
ગજ
ુ રાત હાઈકોટડ , અમદાવાદ ખાતેની પેનલ એર્વોકેટશ્રીઓની યાદી.
નામદાર ગજ
ક્રમ

1.

સરનામુાં
શ્રી ર્ી. જી. ચૌહાણ, એર્વોકે ટ,
૧૧૪, આયના કોમ્પ્લેક્ષ, સુવર્ણ વીલ્લા

ઓફીસ ફોન નાં. / ઈ-મેઈલ

રહેઠાણ અને મોબાઈલ

ઓ. - ૦૭૯ ૩૦૧૭૫૩૯૦

૯૮૨૫૦ ૪૮૫૮૩

E-mail :
dgchauhan55@yahoo.co.in

બંગ્લોઝની સામે, ૧૦૦ ફુટ હેબતપુર

R – ૦૭૯ ૨૭૪૯૧૭૮૮
૦૭૯- ૬૫૪૨૧૮૨૭

થલતેજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯.

2.

શ્રી હેમત
ાં એસ. મુન્શા, એર્વોકે ટ

ઓ. - ૨૬૮૫૩૭૬૩

્લોટ નં. ૧૯, સુરેલ બંગલો,

૯૮૨૫૦ ૬૯૨૨૪

રે . - ૨૬૮૫૭૪૬૩

રાજવંશ ફ્લેટની સામે,
હાઈકોટણ જ્જ બંગલા રોડ,
બોડકદે વ (વસ્ત્રાપુર), અમદાવાદ-૧૫.

3.

શ્રી કે. એચ. બક્ષી, એર્વોકે ટ,

૨૭૫૪૨૫૦૮

૯૮૨૫૦ ૪૯૯૩૭

૦૨૭૧૭-૨૪૧૪૪૮

૯૮૨૫૭ ૪૪૧૯૩

ફેકસ - ૦૨૭૧૭-૨૪૧૪૩૮

૯૮૨૫૩ ૨૬૩૬૮

૨૮, સેટેલાઇટ બંગલો, રામદે વ નગર ચાર રસ્તા,
સેટેલાઇટ

રોડ,

મેરીઓન

હોટલની

સામે,

અમદાવાદ – ૧૫

4.

શ્રી મેહલ
ુ રાઠોર્, એર્વોકેટ
એ/૩૨, ગાડણ ન સીટી બંગ્લોઝ,
ગ્રીનવ ૃડ લેક રીસોટણ ,
એસજીવીપી સકણ લ પાસે,
સરદાર પટે લ રીંગ રોડ,
વૈષ્ર્વદે વી મંિદર, ઓગર્જ,

જનરલ
H.C. Fax No. 27496149
E-mail :
mehulrathod.advocate@gmail.com

અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

5.

શ્રી આર. સી. જાની એન્ર્ અસોસીએટ, એર્વોકેટ,
બી – ૪૦૩, સપથ હેક્ષા,
ઓડી કાર શો રૂમની આગળ,

૨૬૮૫૭૭૦૮,
૨૬૮૫૭૭૨૭
E-mail:
janirashmin@yahoo.co.in

૯૪૨૬૬ ૧૧૧૦૧

૨૬૯૨૨૬૨૭

૯૭૨૭૧ ૭૭૧૩૬

હાઇકોટણ ની સામે, એસ.જી.રોડ,
સોલા - અમદાવાદ

6.

શ્રી રીતુરાજ મીના, એર્વોકેટ
૧૦૬-૧૦૭, મલ્હાર ફલેટ, સોલા રે લ્વે ક્રોસીંગની
સામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૬૧

7.

શ્રી અશોક એસ. પ્રિવેદી, એર્વોકેટ,

૨૬૯૨૨૬૨૮
E-mail : riturajm@gmail.com
૯૯૭૯૯૫૯૪૭૧

૦૨૮૮ ૨૬૭૪૪૮૯

શ્રી અપ્રવનાશ ઠક્કર, એર્વોકેટ

ફેકસ - ૦૭૯ – ૨૭૪૬૨૪૦૧

મો. – ૯૮૨૫૦ ૩૧૯૬૧

એ- ૧૦૧, સત્યમેવ કોમ્્લેક્ષ, ગુજરાત હાઇકોટડ ની

૨૭૬૬૩૯૬૧
E-mail :
avinashthacker@gmail.com

૯૪૨૮૮૦૮૩૮૧

જય હરસસદ્ધી, બેડીગેઈટ થી પંચેવર ર ટાવર રોડ,
જામનગર-૩૬૧ ૦૦૧.

8.

સામે, સરખેજ – ગાાંધીનગર હાઇવે, સોલા,
અમદાવાદ – ૩૮૦૦૬૦

C:\Users\atul\Downloads\Advocate List - Website GWSSB.doc

2

9.

શ્રી સી.એસ. નાયડુ, એર્વોકે ટ

૦૭૯ ૨૬૭૬૯૫૦૨

૯૮૨૫૦ ૦ ૮૮૮૪

E mail:- dipakaloria@gmail.com

૯૯૯૮૯ ૫૭૮૯૭

(O) ૨૭૬૬૧૧૦૨
E mail:- rutvij.s.oza@gmail.com

૯૮૭૯૫ ૮૪૮૦૦

૨૭૪૯૫૯૫૦

૯૮૨૫૩ ૨૫૧૪૪

૯૦૬, મૌયાણ ન્સ ઇલન્ઝા,
પારે ખ હોસ્પીટલ પાસે,
શ્યામલ ક્રોસ રોડ,
સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

10. શ્રી દદપક અલોરીયા, એર્વોકેટ
મેગ્નેટ કોપોરે ટ પાકણ , બ્લોક નં. – ૧૪, પ્રથમ
માળ, ઇન્ટાસ કોપોરે ટ હાઉસ પાછળ, ગાન્ડ કે મ્પબે
સામે, સોલા બ્રીજ પાસે, સરખેજ – ગાંધીનગર
હાઇવે, થલતેજ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૪

11. શ્રી રૂતવીજ ઓઝા,એર્વોકેટ ,
ઓઝા એસોસીએટ ,
એ – ૨૦૩, સત્યમેવ – ૧, ગુજરાત હાઇકોટણ ની
સામે, સરખેજ - ગાંધીનગર હાઇવે,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦

12. શ્રીમપ્રત નયનાબેન ગઢવી ,એર્વોકેટ,
એચ/૧ ,ન્યુ સતાધાધાર કોમ્પપલેક્ષ ,રો-હાઉસ ,
હીરાબાગ ,ભાગ-૧ની બાજુ માં ,ભુયગ
ં દે વ ચાર
રસ્તા ,અમદાવાદ-૬૧

13. શ્રી અંદકત યસવાંતભાઇ. બચાણી, એર્વોકે ટ C/o
લેખરાજ

બચાર્ી

િહમાલયા

એન્ડ

કંપની,

એરક્રે ડ,વસ્રાપુર

ર૧૩/બી,

તળાવની

ફોન નં.૨૬૪૬૦૯૮૯
aybachani@rediffmail.com

૯૮૯૮૮૦૨૨૦૦

૦૭૯ ૨૩૨૩૪૦૪૭

૯૯૨૪૦૭૭૯૪૪

સામે,

વસ્રાપુર, અમદાવાદ-૧પ

14. કુ . દકરણ ર્ી. પાાંર્ે, એર્વોકે ટ
એ/૧૦-૧૦૧, ‘‘લા હેબીટટ’’ આયના શોપીંગ

૯૪૨૬૦૭૭૯૪૪

સેન્ટરની સામે, સ્વર્ાણ વીલા બંગલોની પાછળ,
એસજી

હાઇવે

રોડ,

થલતેજ,

અમદાવાદ-

૩૮૦૦૫૯

15. શ્રી ભરત રાવ, એર્વોકે ટ,
જી / ૩૦૨, ઈન્રપ્રસ્થ, ડ્રાય-ઈન-સસનેમા નજીક,
સનરાઈઝ

પાકણ ની

સામે,

ડ્રાય-ઈન-

રોડ,અમદાવાદ-૫૨.

16. શ્રી શંશીકાન્ત ગાડે, એડવોકેટ
બી – ૮૧૬, બી.જી.ટાવર, િદલ્હી દરવાજા સામે,
શાહીબાદ રોડ, અમદાવાદ – ૦૪

–

૩૫૯/૨,

શ્રેયસડ

૨૭૪૫૩૨૪૦

૨૭૪૩૧૭૮૫

E-mail:
bharatrao1@gmail.com

૨૫૬૨૧૩૨૮

rohanyagnik@gmail.com

17. શ્રી રોહન યાજ્ઞીક, એડવોકેટ
નાં.

૯૮૨૫૦ ૩૫૩૫૬

૯૯૭૮૨૩૭૮૨૨
RESI. 22925577

advocate_shashikantgade@y
ahoo.com

ચેમ્પબસણઃ- ૪૪૫, ગુજરાત હાઇકોટણ

્લોટ

ફેક્સ એન્ડ ફોન – ૦૭૯

સોસાયટી,

+91-932-883-

0639

સેકટર – ૨૨, ઘ – પ નજીક, ગાાંધીનગર
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ુ રાત પાણી પરુ વઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ , ગાાંધીનગર
ગજ

1.

સ્થાપ્રનક કોટડ ગાાંધીનગર / અમદાવાદ ખાતેની હાલમાાં કાયડરત એર્વોકેટશ્રીઓની યાદી
શ્રી તુષારભાઈ એચ. પંડયા, એડવોકેટ
૧૦૧, રત્નમાર્ી કોમ્પ્લેક્ષ,
ગાંધગ્રામ રે લ્વે સ્ટેશનની સામે,

2.

૯૮૨૪૦૫૯૨૧૦

રહે. ૨૫૪૬૬૪૬૪

એલીસબ્રબ્રજ પાઈ ટાંક સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.
શ્રી િદપક આર. માંકડ, એડવોકેટ
૮ યોગેવર ર એપાટણ મેન્ટ, ્લોટ નં. ૪૫૪/૬,

3.

ઓફીસ: ૨૬૫૭૪૮૩૨

રહે. ૨૩૨ ૨૨૯૮૦

૯૮૨૪૩૦૨૯૫૫૫૫

રહે. ૨૩૨ ૨૨૫૦૬૩

૯૪૨૬૦૬૦૩૯૦

સેકટર – ૨૩, ગાંધીનગર
શ્રી મંયક વોરા, એડવોકેટ
સવજય કોમ્પપલેક્ષ, ૩જો માળે ,
હોટલ હવેલીની પાછળ,

4.
5.
6.

સેકટર નં.૧૧, ગાંધીનગર.
શ્રીમસત પ્રફુલ્લાબેન વી. ખરસાર્ી, એડવોકેટ,
બ્લોક નં. – ૭૩/૧, સેકટર નં. – ૨૦, ગાંધીનગર
શ્રી ચંરસસિંહ આર. બ્રબહોલા, એડવોકેટ,
૨૩૩, આનંદનગર, સેકટર – ૨૭, ગાંધીનગર
શ્રીમસત િહરલ સનસગણ સરવેદી,
૬૧૨ થી ૬૧૪ સ્પાન રેડ સેન્ટર,

૨૩૨ ૬૧૦૯૭
૨૩૨ ૨૬૨૩૩

૯૪૨૬૨૮૨૮૨૧

E.mail
hiralpanchal_ils@
yahoo.co.in

૯૯૯૮૯૫૯૬૨૪

૪૧૦૫૯૮

૪૨૬૫૦૮

Resi. ૨૨૯૨૫૫૭૭

૯૬૬૨૦૬૫૧૩૫

કોચરબ આશ્રમની સામે,
પાલડી ચાર રસ્તાની બાજમાં, અમદાવાદ-૬

7.

ફેકસ નં.૦૭૯-૨૬૫૭૬૦૦૮/૬૫૨૩૭૦૦૮
શ્રીમસત બ્રબના કે.બક્ષી, એડવોકેટ
૧૦૪, રત્નદીપ કોમ્પપેલેક્ષ,
જુની ગુજરાત હાઇકોટણ પાસે,

8.

નવરં ગપુરા, અમદાવાદ.
શ્રી શંશીકાન્ત ગાડે, એડવોકે ટ ,
બી-૭૮ ,પ્રેરર્ા બંગલો ,
ડો .આંબેડકર હોલ સામે ,

9.

Off. ૨૫૬૨૧૩૨૮

સરસપુર ,અમદાવાદ-૧૮.
શ્રી જયંત આર. શેઠ, એડવોકેટ
(સ્થાસનક કોટણ , અમદાવાદ-ગાંધીનગર

E-mail ૯૩૭૪૨૯૦૦૩૩
sheth_viral@yahoo.com

૪પ, ગોયલ પાકણ , ગોયલ ્લાઝાની સામે,
જજીસ બંગ્લા રોડ, વસ્રાપુર, અમદાવાદ-૧૫
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ુ ી સલાહાકારશ્રીઓની યાદી
બોર્ડ ના કાનન
ક્રમ
૧

નામ અને સરનામુાં

ઓફીસ

મોબાઈલ

--

મો. ૯૯૨૪૦૦૩૧૯૭

૦૭૯ ૬૬૩૧૫૪૪૨

૯૮૨૫૦ ૮૨૬૮૧

૦૭૯ ૬૬૩૧૫૪૪૨

૯૮૨૫૦ ૮૨૬૮૧

ઝોન-૩, રાજકોટ

ટે લી. / ફેકસ નાં. –

૯૮૨૫૭ ૭૬૬૭૭

શ્રી અપ્રનલ.બી.ગોગીયા, એર્વોકેટ

૦૨૮૧ ૨૪૪૭૫૧૫

બોર્ડ ની મુખ્ય કચેરી - કાનુની તજજ્ઞ
શ્રી એમ.આર.ઉપાધ્યાય,
૩૦૨, અદવૈત એપાટણ મેનટ
્ ,
અલય ટાવરની સામે, સવજય ક્રોસ રોડ,
નવરં ગપુરા, અમદાવાદ – ૯

૨

ઝોન-૧, વર્ોદરા
શ્રી એસ. સી. દે સાઈ, એડવોકે ટ,
૫, બીજો માળ, રે ઈન્બો કોમ્પ્લેક્ષ,
રાજીવ ગાંધી અંન્ડર બ્રીઝ પાસે,
નવરં ગપુરા અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.
E-mail: scdadvocate@yahoo.com

૩

ઝોન-૨, અમદાવાદ
શ્રી એસ. સી. દે સાઈ, એડવોકે ટ,
(બોડણ / જીજેટીઆઇની પર્ કામગીરી)

૪

હદરદદશા, જૈન દે રાસરની બાજુમાાં,
પાંચવટી મેઇન રોર્, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧
(જી./૧૬૭૬/૧૯૯૯)
E-mail:- Anilgogia1@yahoo.com
૫

ઝોન – ૪, કચ્છ-ભુજ

--

૯૮૨૫૫ ૬૩૭૧૮

--

૯૮૯૮૫૫૫૨૯૮

શ્રી એચ. જે. જોષી, એડવોકેટ,
સી-૨૦૪, રઘુશીનગર, રાવલવાડી,
6

િરલોકે શ સાઈટ, ભુજ-કચ્છ.
ઝોન – પ, જુ નાગઢ
શ્રી તુષાર એમ. જોષી, એડવોકે ટ, (જી.૭૬૮/૯૬)
સી.- પ, વૈકુંઠ ફલેટ ઉનાવાળ બ્રહ્મ સમાજ પાસે,
ગાંધીગ્રામ – જુ નાગઢ
E-mail:- Joshitushar1971@gmail.com
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