જ લા પંચાયતનાં અિધકાર
મ

અિધકાર

ી/પદાિધકાર

1

ી ું નામ

2

ઓ ફસ

વો સએપ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ફકસ નંબર

3

4

5

6

7

8

9

૨૮૪૧૨૭

૯૯૭૯૯૨૫૨૫૨

૯૯૭૯૯૨૫૨૫૨

૨૮૩૪૦૨

chetanrkhachar@gmail.com

૨૮૪૧૨૭

૯૮૨૫૯૪૨૪૪૦

૯૮૨૫૯૪૨૪૪૦

૨૮૩૪૦૨

rmetaliya@gmail.com

૨૮૪૧૨૭

૯૯૭૯૦૭૧૯૧૬

૭૩૮૩૫૧૧૬૪૧

૨૮૩૪૦૨

ી ચેતનભાઇ રામકુ ભાઇ ખાચર

2

ીમિત સિવતાબેન રાઘવભાઇ મેટાલીયા

3

ી નરો મભાઇ પ્રેમજીભાઇ ગરાંભા

5

ી િદલીપભાઇ બાલાશંકર રાવલ

Retd. Cl. 3

ી ભગવાનજી પોપટભાઇ સુદાણી

G.A.S.

6

ી મનીષકુ માર, આઇ.એ.એસ.

ીઓનાં ફોન નંબરની યાદ

હોદો

1

4

ી/પદાિધકાર

વગ

Class 3
I.A.S.

પ્રમુખ ી, િજ લા પંચાયત, સુરે દ્રનગર
ઉપ પ્રમુખ ી, િજ લા પંચાયત,
સુરે દ્રનગર
પી.એ. ટુ પ્રમુખ ી
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી

૨૮૩૭૫૨/૨૮૨૦૧૬
૨૮૪૮૦૮/૨૮૪૮૦૯/
૨૮૩૩૮૮ (અંગત)

ઇ.ચા. નાયબ ચીટનીશ (રે ગ્યુલર
ના.ચી. િસંચાઇ શાખા, િજ.પં.)

૨૮૪૮૦૮/૨૮૪૮૦૯/
૨૮૩૩૮૮ (અંગત)

7

ી હરે દ્રભાઇ ગુણવંતરાય યાસ

8

ી એચ.કે. રબારી

9

ી ધવલભાઇ જીતે દ્રભાઇ આચાયર્

Class 3

10

ી વાલચંદભાઇ રવજીભાઇ ચારે લ

G.A.S.

11

ી યોગેશભાઇ જયંિતલાલ મહેતા

Class 3

12

ી વાલચંદભાઇ રવજીભાઇ ચારે લ

G.A.S.

13

ી પારસ હસમુખભાઇ પટેલ

Class 3

14

ી વાલચંદભાઇ રવજીભાઇ ચારે લ

G.A.S.

15

ી પ્રમોદભાઇ ભાનુશકં ર ઠાકર

Class 3

16

ી વાલચંદભાઇ રવજીભાઇ ચારે લ

G.A.S.

નાયબ િજ લા િવકાસ
અિધકારી ી(વહીવટ)

17

ી બળવંતિસંહ ચનુભા ઝાલા

Class 3

નાયબ ચીટનીશ ી(વહીવટ)

Class 3

Retd. Cl. 1

૨૮૩૭૫૨/૨૮૨૦૧૬

પી.એ. ટુ ડી.ડી.ઓ.
િનયામક ી, િજ લા ગ્રામ િવકાસ
એજ સી

ઇ.ચા. પ્રો કટ મેનેજર ી િજ લા
જળ ાવ િવકાસ એકમ, (િજ.ગ્રા.િવ.એ.)

ઇ-મેઇલ

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮

૨૮૩૪૦૨
૨૮૩૪૦૨

chetanrkhachar@gmail.com
ddo‐srn@gujarat.gov.in
dbravalpaddo@gmail.com

૭૫૬૭૦૩૯૮૩૭

૭૫૬૭૦૩૯૮૩૭

૨૮૪૨૭૬

drda.srn1@gmail.com

૭૩૮૩૮૧૯૫૦૫

૭૩૮૩૮૧૯૫૦૫

૨૮૪૨૭૬

drda.srn1@gmail.com

૯૪૨૭૬૬૩૮૩૪

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૪

૨૮૩૨૦૪

૯૪૨૬૫૮૩૧૮૫

૯૪૨૬૫૮૩૧૮૫

૨૮૩૨૦૪

surendranagar@gswma.in

એમ.ડી.ટી. એકાઉ ટ ટ
નાયબ િજ લા િવકાસ
અિધકારી ી(મહેકમ)

૨૮૩૨૦૪

૯૪૨૯૦૦૦૨૦૦

૭૫૬૭૮૯૯૬૧૦

૨૮૩૨૦૪

surendranagar@gswma.in

૨૮૨૦૧૯

૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧

૭૫૬૭૦૧૭૯૨૪

૨૮૩૪૦૨

dyddoest.srn@gmail.com

નાયબ ચીટનીશ ી(મહેકમ)

૨૮૨૦૧૯

૯૯૭૯૦૦૧૩૬૩
૯૯૨૫૦૬૪૭૬૫

૯૯૭૯૦૦૧૩૬૩
૯૯૨૫૦૬૪૭૬૫

૨૮૩૪૦૨

dyddoest.srn@gmail.com

૨૮૩૮૧૬

૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧

૭૫૬૭૦૧૭૯૨૪

૨૮૩૪૦૨

dyddo‐pan‐srn@gujarat.gov.in

નાયબ િજ લા િવકાસ
અિધકારી ી(પંચાયત)
નાયબ ચીટનીશ ી(પંચાયત)
નાયબ િજ લા િવકાસ
ુ )
અિધકારી ી(મહેસલ
ુ )
નાયબ ચીટનીશ ી(મહેસલ

૨૮૩૮૧૬

૯૯૭૮૦૬૨૯૦૧

૯૯૭૮૦૬૨૯૦૧

૨૮૩૪૦૨

dyddo‐pan‐srn@gujarat.gov.in

૨૮૪૮૦૧/૨૮૫૬૦૨

૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧

૭૫૬૭૦૧૭૯૨૪

૨૮૩૪૦૨

dyddo‐rev‐srn@gujarat.gov.in

૨૮૪૮૦૧/૨૮૫૬૦૨

૯૬૨૪૫૯૯૮૧૪

૮૨૩૮૦૯૬૩૦૧

૨૮૩૪૦૨

૨૮૨૦૬૮

૯૭૨૭૭૭૫૦૦૧

૭૫૬૭૦૧૭૯૨૪

૨૮૩૪૦૨

dyddo‐rev‐srn@gujarat.gov.in
dyddo‐adm‐srn@gujarat.gov.in

૨૮૨૦૬૮

૯૮૭૯૮૦૬૯૫૨

૯૮૭૯૮૦૬૯૫૨

૨૮૩૪૦૨

૨૮૪૮૦૧/૨૮૩૮૧૬

૯૪૦૯૨૮૬૪૪૬

૯૪૦૯૨૮૬૪૪૬

૨૮૩૪૦૨

dyddo‐vikas‐srn@gujarat.gov.in

૨૮૪૮૦૧/૨૮૩૮૧૬

૯૭૨૬૯૨૨૮૫૨

૮૨૩૮૭૨૨૮૫૩

૨૮૩૪૦૨

dyddo‐vikas‐srn@gujarat.gov.in

dyddo‐adm‐srn@gujarat.gov.in

18

ુ ાઇ. પટેલ
ીમતી મનીષાબેન હેમાંશભ

G.A.S.

નાયબ િજ લા િવકાસ
અિધકારી ી(િવકાસ)

19

ી ઉપે દ્ર ચંદુલાલ રાવલ

Class 3

નાયબ ચીટનીશ ી(િવકાસ)

૨૮૩૭૧૭

૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧

૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧

૨૮૩૪૦૨

po.icds.srn@gmail.com

૨૮૩૭૧૭

૯૮૨૫૮૮૭૯૨૯

૯૮૨૫૮૮૭૯૨૯

૨૮૩૪૦૨

po.icds.srn@gmail.com

૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫
૯૯૦૯૯૭૦૨૧૯

૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫
૯૯૦૯૯૭૦૨૧૯

૨૮૩૪૦૨

dpeosnr@gmail.com

૯૯૨૫૭૩૫૧૮૦

૨૮૩૪૦૨

dpeosnr@gmail.com

20

ી ડાર્. ચંદ્રમણી કુ માર

Class 1

ઇ.ચા.પ્રોગ્રામ ઓિફસર ી(રે ગ્યુલર
આર.સી.એચ.ઓ.)

21

ી ચંદ્ર ેશ ડી. દોશી

Class 3

નાયબ ચીટનીશ ી, આઇ.સી.ડી.એસ.

Class 1

ઇ.ચા.િજ લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકારી ી
(રે ગ્યુલર િજ લા િશક્ષણાિધકારી ી)

૨૮૩૦૯૯/૨૮૨૯૭૩

Class 2

ઇ.ચા. નાયબ િજ લા પ્રાથિમક
િશક્ષણાિધકારી ી (રે ગ્યુલર ટી.પી.ઓ.
ધ્રાંગધ્રા)

૨૮૩૦૯૯/૨૮૨૯૭૩

-

૯૪૦૮૧૧૦૩૫૫

૯૪૦૮૧૧૦૩૫૫

૨૮૩૪૦૨

bnjoshi1565@gmail.com

૨૮૫૩૮૩/૨૮૩૭૦૬

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧
૯૭૨૭૭૨૧૩૭૬

૨૮૫૩૮૩

cdho.health.surendranagar@gmail.com

૨૮૫૩૮૩

૯૭૨૭૭૪૨૩૧૯

૯૭૨૭૭૪૨૩૧૯

૨૮૫૩૮૩

cdho.health.surendranagar@gmail.com

૨૮૫૩૮૩/૨૮૩૭૦૬

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧
૯૭૨૭૭૨૧૩૭૬

૨૮૫૩૮૩

cdho.health.surendranagar@gmail.com

૨૮૫૩૮૩

૮૯૮૦૮૧૦૪૫૫

૮૯૮૦૮૧૦૪૫૫

૨૮૫૩૮૩

cdho.health.surendranagar@gmail.com

૨૮૪૨૧૦/૨૮૪૨૧૧

૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧

૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧

૨૮૫૩૮૩

ao.rch.health.surendranagar@gmail.com

૨૮૪૨૧૦/૨૮૪૨૧૧

૮૯૮૦૮૧૦૪૫૫

૮૯૮૦૮૧૦૪૫૫

૨૮૫૩૮૩

ao.rch.health.surendranagar@gmail.com

22
23

ી રે વાભાઇ છગનભાઇ ૫ટેલ
ી ગીરીશભાઇ મોતીભાઇ સોલંકી

24

ી ભાનુશકં ર નંદલાલ જોષી

Class 2

ઇ.ચા. િજ લા નાયબ િનરં તર
િશક્ષણાિધકારી ી(રે ગ્યુલર આસી ટ ટ
લેબોરે ટરી કો-ઓડ નેટર)

25

ી ડાર્. એસ.એમ. દે વ

Class 1

ઇ.ચા.મુખ્ય િજ લા આરોગ્ય
અિધકારી ી (રે ગ્યુલર અિધક મુખ્ય
િજ લા આરોગ્ય અિધકારી ી)

26

ીમિત યોિતબેન એસ. ખોડકીયા

Class 2

વહીવટી અિધકારી ી, આરોગ્ય શાખા

27

ી ડાર્. એસ.એમ. દે વ

Class 1

અિધક િજ લા આરોગ્ય અિધકારી ી

28

ી ચંદ્રકાંતભાઇ વજાભાઇ ચૌહાણ

Class 2

ઇ.ચા. વહીવટી અિધકારી ી

29

ી ડાર્. ચંદ્રમણી કુ માર

Class 1

િજ લા આર.સી.એચ. ઓિફસર

30

ી ચંદ્રકાંતભાઇ વજાભાઇ ચૌહાણ

Class 2

31

ી ડાર્. મનોજકુ માર આલમચંદ તારવાણી

Class 1

32

ી િનલમકુ માર િવજયિસંહ વસૈયા

Class 1

33

ી ઉદયભાઇ લિલતભાઇ દવે

Class 2

વહીવટી અિધકારી ી, આર.સી.એચ.,
િજ.પં.
ઇ.ચા. િજ લા આયુવેર્દીક
અિધકારી ી(રે ગ્યુલર મેડીકલ ઓફીસર,
ભડવાણા)
કાયર્પાલક ઇજનેર ી માગર્ અને મકાન
પંચા. િવભાગ
નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર ી, આયોજન
પંચાયત પે.િવ. સુરે દ્રનગર
કાયર્પાલક ઇજનેર ી િસંચાઇ પંચાયત
િવભાગ
નાયબ ચીટનીશ, સંચાઇ પંચાયત
િવભાગ

34

ી ભગુભાઇ બી. પટેલ

Class 1

35

ી હરે દ્રભાઇ ગુણવંતરાય યાસ

Class 3

36

ી ડાર્. પ્રિવણભાઇ કાંિતલાલ મોદી

Class 2

ઇ.ચા. નાયબ પશુપાલન િનયામક ી
(રે ગ્યુલર વી.ઓ. ચોટીલા)

37

ી ડ . શશીકાંત સી. પટેલ

Class 2

ઇ.ચા. મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી
(રે ગ્યુલર વી.ઓ. રતનપર)

38

ી હસમુખભાઇ દામજીભાઇ વાદી

Class 1

િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી

39

ી મહેશભાઇ

Class 2

40

ી પ્રશાંતકુ માર પ્રતાપિસંહ રાઠોડ

ઝાભાઇ ઝીડ

Class 1

મદદનીશ ખેતી િનયામક, ખેતીવાડી
શાખા
િહસાબી અિધકારી ી

ી વી.પી. ચૌહાણ

Class 3

નાયબ ચીટનીશ

42

ી નરસંગ ભુરાભાઇ આલ

Class 2

આંતિરક અ વેષણ અિધકારી ી

43

ી બલભદ્રિસંહ અનોપિસંહ ઝાલા

Class 3

44

ી રે વાભાઇ બેચરભાઇ વાઘેલા

Class 2

45

ી રે વાભાઇ બેચરભાઇ વાઘેલા

Class 1

46

ી દશરથિસંહ ઘન યામભાઇ જાદવ

47

41

૨૮૩૨૦૩

૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪

૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪

૨૮૩૪૦૨

daosnr@gmail.com

૨૮૫૮૧૨/૨૮૨૮૧૨

૮૧૪૧૪૯૯૭૩૧

૮૧૪૧૪૯૯૭૩૧

૨૮૫૩૬૫

exet‐sur‐rnb@gujarat.gov.in

૨૮૫૯૧૪

૯૪૦૮૯૯૯૧૩૮

૯૮૨૫૧૩૫૭૩૪

૨૮૫૩૬૫

udayandave63@gmail.com

૨૮૪૯૦૨

૯૪૨૭૦૫૦૮૭૯

૯૪૨૭૦૫૦૮૭૯

૨૮૩૪૦૨

snrpid@gmail.com

૨૮૪૯૦૨

૭૩૮૩૮૧૯૫૦૫

૭૩૮૩૮૧૯૫૦૫

૨૮૩૪૦૨

snrpid@gmail.com

૨૮૩૭૮૫

૯૪૨૬૩૮૪૨૬૬

૯૪૨૬૩૮૪૨૬૬

૨૮૩૪૦૨

dahosnr@gmail.com

૨૮૩૭૮૫

૯૮૨૫૯૮૯૯૯૬

૯૮૨૫૯૮૯૯૯૬

૨૮૩૪૦૨

dahosnr@gmail.com

૨૮૫૪૦૨/૨૮૫૯૦૨

૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬

૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬

૨૮૩૪૦૨

dao_surendranagar@yahoo.in

૨૮૫૯૦૨

૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩

૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩

૨૮૩૪૦૨

dao_surendranagar@yahoo.in

૨૮૩૨૬૬

૯૪૨૮૨૧૮૫૩૬

૯૪૨૮૨૧૮૫૩૬

૨૮૩૪૦૨
૨૮૩૪૦૨

ao‐ddo‐srn@gujarat.gov.in
ao‐ddo‐srn@gujarat.gov.in
‐

૨૮૩૨૬૬

૮૧૨૮૩૨૯૨૬૮

૯૯૨૫૭૩૫૪૫૩

૨૮૨૦૬૬

-

૯૦૯૯૧૯૫૧૫૮

૨૮૩૪૦૨

૨૮૨૦૬૬

૯૭૩૭૩૪૬૭૮૯

૯૭૩૭૩૪૬૭૮૯

૨૮૩૪૦૨

‐

૨૮૨૦૧૮

૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

૨૮૩૪૦૨

dso‐ddo‐srn@gov.in

ઇ.ચા. િજ લા આંકડા અિધકારી ી
(સંસોધન અિધકારી ી)

૨૮૨૦૧૮

૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

૨૮૩૪૦૨

dso‐ddo‐srn@gov.in

Class 3

સંસોધન મદદનીશ, આંકડા શાખા

૨૮૨૦૧૮

૯૪૨૮૪૭૪૪૪૮

૯૪૨૮૪૭૪૪૪૮

૨૮૩૪૦૨

dso‐ddo‐srn@gov.in

ી િહતેષભાઇ રમણીકભાઇ તોસાની

Class 2

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી

૨૮૩૭૦૨

૯૪૨૭૨૪૪૦૨૨

૯૪૨૭૨૪૪૦૨૨

૨૮૩૪૦૨

swop.srn@gmail.com
hiteshtoshani@gmail.com

48

ી અશોકભાઇ કોશીયા

Class 3

49

ી મહેશભાઇ

Class 2

ઝાભાઇ ઝીડ

િવભાગીય િહસાબનીશ, આંતિરક
અ વેષણ
સંસોધન અિધકારી ી

આંકડા મદદનીશ ી, સમાજ ક યાણ
શાખા
ઇ.ચા. મદદ. િજ લા
રજી ટ્રાર ી,(સ.મં.લી) (રે ગ્યુલર
મ.ખે.િન.)

૨૮૩૭૦૨

-

૯૭૨૩૭૮૦૨૦૨

૨૮૩૪૦૨

swop.srn@gmail.com

૨૮૨૮૬૩

૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩

૭૬૦૦૦૬૪૫૪૩

૨૮૩૪૦૨

dpadr2016@gmail.com

50

ીમિત માયાબેન હરીપ્રસાદ જાની

Class 3

સી.ક્લાકર્ વહીવટ, સહકાર શાખા

૨૮૨૮૬૩

૭૩૫૯૬૩૩૫૬૩

૭૩૫૯૬૩૩૫૬૩

૨૮૩૪૦૨

dpadr2016@gmail.com

51

ી ડાર્. અરિવંદ દે વવલીર્ િસંગ

Class 2

િજ લા મેલેરીયા અિધકારી ી

૨૮૪૮૫૧

૯૪૨૬૯૪૪૧૮૮

૯૪૨૬૯૪૪૧૮૮

૨૮૩૪૦૨

dmo.health.surendranagar@gmail.com

52

ી માવજીભાઇ પ્રજાપિત

Class 3

સી.ક્લાકર્ વહીવટ, મેલેરીયા શાખા

૨૮૪૮૫૧

-

૯૮૭૯૭૮૩૦૧૮

૨૮૩૪૦૨

dmo.health.surendranagar@gmail.com

૨૮૩૧૦૬

૯૮૭૯૮૦૬૯૫૨

૯૮૭૯૮૦૬૯૫૨

૨૮૩૪૦૨

53

ી બળવંતિસંહ ચનુભા ઝાલા

Class 3

ઇ.ચા. ચીટનીશ(રજી ટ્રી શાખા)
(રે ગ્યુલર ના.ચી. વહીવટ શાખા)

54

ી ડાર્. અરિવંદ દે વવલીર્ િસંગ

Class 2

ઇ.ચા. એપેડેમીક મેડીકલ ઓિફસર
(રે ગ્યુલર િજ લા મેલેરીયા અિધકારી ી)

૨૮૫૩૮૨

૯૪૨૬૯૪૪૧૮૮

૯૪૨૬૯૪૪૧૮૮

૨૮૩૪૦૨

dsu.snr@gmail.com

Class 3

ઇ.ચા. તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,
વઢવાણ
(રે ગ્યુલર

૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૩૫

૯૮૨૫૮૮૭૯૨૯

૯૮૨૫૮૮૭૯૨૯

૦૨૭૫૨
૨૪૦૫૩૫

tdo‐vadhvan@gujarat.gov.in

55

ઇ.ચા. ી ચંદ્ર ેશ ડી.દોશી (રે ગ્યુલર ના.ચી.,
આઇ.સી.ડી.એસ.)

56

ી પરે શભાઇ પરમાર

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. વઢવાણ

૦૨૭૫૨ ૨૪૩૯૩૫

૭૫૬૭૫૩૯૯૫૯

૯૬૮૭૬૨૭૩૯૮

57

ી િત્રકમભાઇ મુળજીભાઇ મકવાણા

Class 2

ઇ.ચા. તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,
પાટડી

૦૨૭૫૭ ૨૨૭૦૩૩

૭૫૬૭૦૧૬૦૨૨

૯૮૭૯૦૬૧૦૫૪

58

ી વીણાબેન પટેલ

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. પાટડી

૦૨૭૫૭ ૨૨૭૦૩૩

૭૮૦૨૯૩૫૯૩૨

૯૯૨૫૬૭૬૫૬૨

ઇ.ચા. ી સુરેશભાઇ એચ. ભેંસજાળીયા
59
(રે ગ્યુલર ના.ચી. પંચાયત)

Class 3

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, ધ્રાંગધ્રા

૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮

૯૮૭૯૬૪૨૮૨૮

૯૮૭૯૬૪૨૮૨૮

60

ી ગીરીશભાઇ પટેલ

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. ધ્રાંગધ્રા

૦૨૭૫૪ ૨૬૨૫૨૮

૯૦૯૯૭૭૩૦૩

૯૦૯૯૭૭૩૦૩

61

ી એમ. આર. ચૌહાણ

Class 2

ઇ.ચા.તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,
થાનગઢ

૦૨૭૫૧ ૨૨૦૩૨૦

૯૯૨૪૨૮૧૮૬૦

૯૯૨૪૨૮૧૮૬૦

62

ી નરે દ્ર બાલાશંકર રાવલ

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. થાનગઢ

૦૨૭૫૧ ૨૨૦૩૨૦

૯૪૨૮૨૨૨૯૯૫

૯૪૨૮૨૨૨૯૯૫

63

ીમિત પુિણર્માબેન શૈલેષકુ માર પંડયા

Class 2

ઇ.ચા.તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,
લખતર

૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૨૮

૯૪૨૮૬૦૯૩૭૭

૯૪૨૮૬૦૯૩૭૭

64

ી યોગેશભાઇ એમ. રાવલ

૦૨૭૫૯ ૨૭૩૨૨૮

૯૮૨૫૩૫૮૨૩૧

૮૪૮૭૯૨૬૪૫૦

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. લખતર

ઇ.ચા. ી િહંમતભાઇ લજીભાઇ ભુવાત્રા
65
(રે ગ્યુલર એ.ટી.ડી..ઓ. લીંબડી)

Class 3

ઇ.ચા.તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,
લીંબડી

૦૨૭૫૩ ૨૬૦૦૯૭

૯૮૨૪૪૭૧૫૮૯

૯૮૨૪૪૭૧૫૮૯

66

ી િહંમતભાઇ લજીભાઇ ભુવાત્રા

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. લીંબડી

૦૨૭૫૩ ૨૬૦૦૯૭

૯૮૨૪૪૭૧૫૮૯

૯૮૨૪૪૭૧૫૮૯

67

ી એચ.એચ. બારોટ

Class 2

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, મુળી

૦૨૭૫૬ ૨૩૩૩૨૨

૯૮૯૮૮૬૫૫૪૫

૯૮૯૮૮૬૫૫૪૫

68

ી પરે શભાઇ દવે

Class 3

ઇ.ચા. નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. મુળી

૦૨૭૫૬ ૨૩૩૩૨૨

૯૪૨૭૮૦૯૪૩૬

૯૪૨૭૮૦૯૪૩૬

69

ી પંકજભાઇ પુરુષોતમભાઇ સે ી

Class 2

ઇ.ચા. તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,
સાયલા

૦૨૭૫૫ ૨૮૦૬૧૮

૯૯૯૮૮૦૨૩૯૬

૯૯૯૮૮૦૨૩૯૬

70

ી શૈલેષકુ માર આઇ. ઝીં વાડીયા

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. સાયલા

૦૨૭૫૫ ૨૮૦૬૧૮

૯૯૦૯૨૦૧૩૬૯

૯૯૦૯૨૦૧૩૬૯

ઇ.ચા. ી એમ.આર. ચૌહાણ(રે ગ્યુલર
71
ટી.ડી.ઓ. થાનગઢ)
72
73
74

ી પ્રિદપકુ માર રામજીભાઇ િસંધવ
ી િહંમતભાઇ લજીભાઇ ભુવાત્રા
(એ.ટી.ડી.ઓ. લીંબડી)
ી િપયુષકુ માર કાનજીભાઇ રાવત

Class 2

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, ચોટીલા

૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૦

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. ચોટીલા

૦૨૭૫૧ ૨૮૦૩૨૦

Class 3

ઇ.ચા. તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, ચુડા

૦૨૭૫૩ ૨૩૩૭૨૫

Class 3

નાયબ ચીટનીશ, તા.પં. ચુડા

૦૨૭૫૩ ૨૩૩૭૨૫

૦૨૭૫૨
૨૪૦૫૩૫
૦૨૭૫૭
૨૨૭૭૩૩
૦૨૭૫૭
૨૨૭૭૩૩
૦૨૭૫૪
૨૬૦૭૨૬
૦૨૭૫૪
૨૬૦૭૨૬
૦૨૭૫૧
૨૮૦૩૨૦
૦૨૭૫૧
૨૮૦૩૨૦
૦૨૭૫૯
૨૭૩૬૫૮
૦૨૭૫૯
૨૭૩૬૫૮
૦૨૭૫૩
૨૬૩૧૯૭
૦૨૭૫૬
૨૩૩૦૬૨
૦૨૭૫૬
૨૩૩૦૬૨
૦૨૭૫૬
૨૩૩૦૬૨
૦૨૭૫૫
૨૮૦૬૧૮
૦૨૭૫૫
૨૮૦૬૧૮

૯૯૨૪૨૮૧૮૬૦

૦૨૭૫૧
૨૮૦૩૨૦

૯૮૨૪૪૭૧૫૮૯

૯૮૨૪૪૭૧૫૮૯

૯૬૮૭૮૧૧૭૯૭

૯૭૩૭૩૯૦૦૩૭

૦૨૭૫૧
૨૮૦૩૨૦
૦૨૭૫૩
૨૩૩૭૩૧
૦૨૭૫૩
૨૩૩૭૩૧

૯૯૨૪૨૮૧૮૬૦

dyddo‐adm‐srn@gujarat.gov.in

tdo‐vadhvan@gujarat.gov.in
tdo‐patadi@gujarat.gov.in
tdo‐patadi@gujarat.gov.in
tdo‐dhangadhra@gujarat.gov.in
tdo‐dhangadhra@gujarat.gov.in
acc.thangadh@gmail.com
acc.thangadh@gmail.com
tdo‐lakhatar@gujarat.gov.in
tdo‐lakhatar@gujarat.gov.in
tdo‐limbdi@gujarat.gov.in
tdo‐limbdi@gujarat.gov.in
tdo‐muli@gujarat.gov.in
tdo‐muli@gujarat.gov.in
tdo‐sayla@gujarat.gov.in
tdo‐sayla@gujarat.gov.in
tdo‐chotila@gujarat.gov.in
tdo‐chotila@gujarat.gov.in
tdo‐chuda@gujarat.gov.in
tdo‐chuda@gujarat.gov.in

