પ્રકરણ -૮
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ર્ાહિતી પસ્ુ તતકા (હિરે કટરી)
ક્રર્.

અધિકારીઓના નાર્

િોદ્દો

કચેરી ફોન નં.

1

શ્રી િી.િી. કાપહિયા

કધર્શનર, આઇ.એ.એસ

079-232-54095

2

શ્રી નયન એચ. થોરાત

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી

079-232-54078

3

શ્રી બળદે વ જે. દે સાઇ

ુ બોિમ અધિકારી
યથ

079-232-54154

4

શ્રી બળદે વ જે. દે સાઇ

સચચવ (તપોટમ સ કાઉ્સીલ)

079-232-54085

5

શ્રી બળદે વ જે. દે સાઇ

વિીવટી અધિકારી

079-232-54085

6

શ્રી વાલજીભાઇ કે. ચૌિાણ

સિાયક ધનયાર્ક(સંતકૃધતક)

079-232-54092

7

શ્રી ભરતધસિંિ િી. ગોહિલ

સિાયક ધનયાર્ક(ઉજવણી)

079-232-54084

8

શ્રી સાંઇ જજગ્નેશ કે. પટેલ

સિાયક ધનયાર્ક(સાિસ)

079-232-54097

9

શ્રી જૈધર્ન સોલંકી

હિસાબી અધિકારી(ઓિીટ)

079-232-54091

10

શ્રી દ્રોચણક શ્રીર્ાળી

પ્રચાર અધિકારી

079-232-54092

11

શ્રી ધનર્મલ ભટૃ

હિસાબી અધિકારી(િીસાબ)

079-232-54091

12

શ્રી હદલીપધસિંિ જે. રોહિત

કધર્શનરશ્રીના અંગત

079-232-54095

ર્દદનીશ

ુ ા ધવકાસ અધિકારીઓના નાર્ / ર્ોબાઇલ નંબરની યાદી
જજલ્લા યવ
ક્રર્

અધિકારીશ્રીન ંુ નાર્

જજલ્લો/ર્િાનગરપાચલકા

ર્ોબાઇલ નંબર

૧

શ્રી બી.જે.દે સાઈ

અર્દાવાદ

૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦

૨

શ્રી.એ.જે.ભલાણી

ભાવનગર

૯૯૭૮૪૦૮૮૫૧

૩

શ્રી.આર.એસ.વસાવા

પંચર્િાલ

૯૮૨૫૦૨૭૪૨૨
૯૯૭૮૪૦૮૮૪૪

૪

કુ .એસ.િી.ગાંિી

બોટાદ

૯૯૭૮૪૦૮૮૫૪
૯૪૨૮૭૯૭૮૮૫

૫

શ્રી ધવરે ્દ્ર.સી.પટેલ

પાટણ

૯૯૭૮૪૦૮૮૪૫

૬

શ્રીર્તી હિરલ અર્ીત વ્યાસ

ર્ોરબી

૮૧૪૧૫૨૧૫૫૨

૭

શ્રી હિતેશ ધવઠ્ઠલભાઈ હદિોરા

જુનાગઢ

૯૮૭૯૨૯૦૯૪૦

૮

કુ . તેજલબેન હદલીપધસિંિ ચૌિાણ

ગાંિીનગર

૯૭૩૭૧૬૦૦૨૨

૯

શ્રી અક્ષય પ્રર્ોદચંદ્ર ર્કવાણા

ખેિા

૯૯૯૮૮૮૩૨૨૭

૧૦

શ્રી િર્મરાજધસિંિ જયવીરધસિંિ વાઘેલા

રાજકોટ

૯૯૦૯૩૫૪૦૭૫

૧૧

શ્રી રસીક વાલજીભાઈ ર્કવાણા

પોરબંદર

૯૪૨૬૧૨૯૦૭૧

૧૨

ુ ભાઈ પટોળીયા
શ્રી હિરે ન ર્નસખ

નવસારી

૯૫૭૪૮૪૩૪૨૫

૧૩

શ્રી ધવક્રર્ધસિંિ ભરતધસિંિ પરર્ાર

અર્રે લી

૭૫૬૭૦૪૪૬૧૮

૧૪

શ્રી ર્ોિસીનખાન ઈનાયતખાન પઠાણ

કચ્છ

૯૫૫૮૮૫૧૩૭૬

૧૫

શ્રી હિતેશકુ ર્ાર ચતરુ દાસ ર્ેસવાણીયા

સરુ ે ્દ્રનગર

૯૩૭૫૪૪૫૫૧૭

૧૬

શ્રી િરે શકુ ર્ાર િનજીભાઈ ર્કવાણા

ગીર-સોર્નાથ

૯૪૨૬૨૨૧૯૫૫

૧૭

ુ કુ ર્ાર દલપતભાઈ ર્િેરીયા
શ્રી કેતલ

વિોદરા

૯૯૨૫૦૫૪૦૦૭

૧૮

શ્રી ધપ્રતેશકુ ર્ાર નવીનચંદ્ર સોની

બનાસકાંઠા

૯૯૭૪૬૪૨૨૯૧

૧૯

શ્રી ર્િેશ વાઘજીભાઈ દે સાઈ

ર્િેસાણા

૯૭૧૪૯૯૮૭૭૦

૨૦

શ્રી પરબત આલાભાઈ િાથલીયા

નર્મદા

૯૯૨૪૨૨૮૬૫૧

૨૧

કુ . નીતાબેન દુદાભાઈ વાળા

જાર્નગર

૯૦૯૯૭૬૬૫૫૩

૨૨

કુ . રાધિકા િરે શભાઈ લાઠીયા

સરુ ત

૯૫૭૪૬૭૮૪૦૧

૨૩

કુ . ર્ીતાબેન રણછોિભાઈ ગવલી

વલસાિ

૬૩૫૨૧૧૯૫૨૧

૨૪

કુ . અમ ૃતાબેન રર્ેશભાઈ ગાર્ીત

તાપી

૯૯૭૮૩૨૧૨૪૯

જજલ્લા રર્તગર્ત અધિકારીઓના નાર્ / ર્ોબાઇલ નંબરની યાદી
ક્રર્

અધિકારીશ્રીન ંુ નાર્

જજલ્લો/ર્િાનગરપાચલકા

ર્ોબાઇલ નંબર

૧

શ્રી બળદે વ.જે.દે સાઈ (જજ.ય.ુ ધવ.અ)

અર્દાવાદ-ગ્રામ્ય (ચાર્જ)

૯૮૨૫૩૦૦૩૨૦

૨

શ્રી. િરીશ ર્ણાત

આણંદ

૯૯૭૮૪૦૮૮૧૨

૩

શ્રી અરુણ.જે.ભલાણી (જજ.ય.ુ ધવ.અ)

ભાવનગર શિેર (ચાર્જ)

૯૯૭૮૪૦૮૮૫૧

અર્રે લી (ચાર્જ)

૯૮૨૫૦૨૭૪૨૨,

૪
શ્રી.અશરફ કુ રેશી (જજ.ર.ગ.અ)

૯૯૭૮૪૦૮૮૪૪

૫

ુ ેશ ઘોયા
શ્રી મક

બનાસકાંઠા

૯૯૦૯૬૪૦૫૫૫

૬

શ્રી ર્િેશ અણદાભાઇ ચૌિરી

ગાંિીનગર

૯૯૦૯૩૦૦૧૦૯

૭

કુ સીર્ાબેન.િી.ગાંિી(જજ.ય.ુ ધવ.અ)

ભાવનગર-ગ્રામ્ય(ચાર્જ)

૯૯૭૮૪૦૮૮૫૪,
૯૪૨૮૭૯૭૮૮૫

૮

કુ .સોનલ બી.ચાવિા

વિી કચેરી, ગાંિીનગર

૮૧૪૦૦૮૮૯૬૫

૯

કુ નીતાબેન દુદાભાઈ વાળા

(જજ.યુ.ધવ.અ)

જાર્નગર-શિેર(ચાર્જ)

૯૦૯૯૭૬૬૫૫૩

૧૦

કુ નીતાબેન દુદાભાઈ વાળા

(જજ.યુ.ધવ.અ)

જાર્નગર-ગ્રામ્ય(ચાર્જ)

૯૦૯૯૭૬૬૫૫૩

૧૧

શ્રી નરે શ ચૌિરી

ર્િેસાણા

૯૯૧૩૭૬૪૮૫૪

૧૨

શ્રી ધવશાલ હદિોરા

જુનાગઢ-શિેર

૯૮૭૯૪૬૩૭૩૭

૧૩

શ્રી ધવશાલ હદિોરા

જુનાગઢ-ગ્રામ્ય(ચાર્જ)

૮૫૧૧૦૩૧૦૬૦,
૯૭૩૭૧૬૮૮૦૦

૧૪

શ્રી ભાવેશ રાવલીયા

પોરબંદર(ચાર્જ)

૯૭૧૨૧૫૭૩૭૭

૧૫

શ્રી ધવશાલ જોષી(પ્રાં.ય.ુ ધવ.અ)

ગીર સોર્નાથ(ચાર્જ)

૯૭૧૨૧૫૭૩૭૭

૧૬

શ્રી રોહિતસંગ પરર્ાર

ુ
કચ્છ-ભજ

૯૯૭૯૦૯૯૮૯૦

૧૭

શ્રીર્તી િષામ બેન ઠાકોર

અરવલ્લી

૯૯૦૯૭૯૨૫૪૬

૧૮

શ્રી ધવરલ ટી પટેલ

સરુ ત-ગ્રામ્ય

૯૮૯૮૨૭૯૪૪૯

૧૯

શ્રી ધવરલ ટી પટેલ

આિવા-િાંગ(ચાર્જ)

૯૮૯૮૨૭૯૪૪૯

૨૦

શ્રી ગે તરોલભાઈ વળવી

નવસારી

૩૬૮૭૭૯૩૮૬૧

૨૧

શ્રી ધવરલ એ ચૌિરી

દાિોદ

૯૬૩૮૫૦૩૮૨૫

૨૨

શ્રી નટવરભાઈ સવજીભાઈ અસારી

વિોદરા-ગ્રામ્ય

૯૪૨૬૭૭૭૧૦૭

૨૩

શ્રી પ્રકાશ કલાસવા

ગોિરા

૯૪૨૮૯૧૪૮૭૫

૨૪

શ્રીર્તી િષામ બેન ઠાકોર

સાબરકાંઠા(ચાર્જ)

૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮,
૯૯૭૮૪૦૮૮૪૧

૨૫

શ્રી ધવરે ્દ્ર.સી.પટેલ (જજ.ય.ુ ધવ.અ)

પાટણ(ચાર્જ)

૯૯૭૮૪૦૮૮૪૫

૨૬

શ્રી બળવંતધસિંિ ચૌિાણ

સરુ ે ્દ્રનગર

૭૬૯૮૪૬૫૦૭૦

૨૭

ુ િી ર્િેરીયા(જજ.ય.ુ ધવ.અ)
શ્રી કેતલ

વિોદરા-શિેર(ચાર્જ)

૯૯૨૫૦૫૪૦૦૭

૨૮

ુ ાભાઇ ચૌિાણ
શ્રી લક્ષર્ણધસિંિ બિ

ુ
છોટા ઉદે પર

૭૮૭૪૬૦૬૭૬૭

૨૯

શ્રી ર્િેશકુ ર્ાર ર્ાનસગ
ંુ ભાઈ પટેલ

વલસાિ

૯૪૨૯૦૮૭૭૧૫

૩૦

ુ ાઇ ચૌિરી
શ્રી અધર્તભાઈ પથભ

ખેિા

૯૮૨૪૧૮૧૬૮૯

૩૧

શ્રી અર્રધસિંગભાઇ ર્ેતરભાઈ રાઠવા

તાપી

૮૯૮૦૯૬૭૯૦૭

૩૨

શ્રી નરે શભાઇ ઠાકરશીભાઇ ગોહિલ

બોટાદ

૯૯૯૮૩૧૮૬૩૩

૩૩

શ્રી ભાવેશભાઇ જેઠાભાઇ રાવલીયા

દે વભધુ ર્ દ્વારકા

૯૪૨૬૦૪૭૩૫૪

૩૪

કુ પ્રધવણા રણર્લભાઇ પાંિાવદરા

રાજકોટ-ગ્રામ્ય

૯૯૭૪૮૬૮૯૦૩

૩૫

શ્રી ધવરે ્દ્રધસિંિ જાિેજા

રાજકોટ શિેર

૯૬૮૭૬૮૬૩૯

૩૬

ુ બાળા હદનેશભાઇ ગોહિલ
કુ ર્યર

ર્હિસાગર

૮૪૬૯૯૭૬૮૪૦

૩૭

શ્રી હદનેશ ધશવાજીરાવ કદર્

સરુ ત શિેર

૯૭૨૬૮૬૭૬૮૬

૩૮

શ્રી ધવરલ પટેલ

ભરૂચ(ચાર્જ)

૯૭૧૪૮૯૧૧૦૪,
૯૮૨૫૬૬૦૧૭૫

૩૯

કુ પ્રધવણા રણર્લભાઇ પાંિાવદરા

ર્ોરબી(ચાર્જ)

૯૯૭૪૮૬૮૯૦૩

૪૦

શ્રી નટવર અસારી

નર્મદા

૯૪૨૬૭૭૯૧૦૭

