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1 ી ગરુવ િદનેશ રમેશ િજ  લા િવકાસ અિધકારી 1 02792 222313 222378 9978406227 ddo-amr@gujarat.gov.in

2 ી વાય.પી.જોષી ઇ/ચા નાયબ િજ  લા 
િવકાસ અિધકારી(પચંાયત)

1 02792 223209  --- 8980035045 dyddo-pan-amr@gujarat.gov.in

3 ી વાય.પી.જોષી ઇ/ચા નાયબ િજ  લા 
િવકાસ અિધકારી(મહકેમ)

1 02792 223613 223613 7567017226 dyddo-adm-amr@gujarat.gov.in

4 ી વાય.પી.જોષી નાયબ િજ  લા િવકાસ 
અિધકારી(મહસેલુ)

1 02792 223220  --- 7567017226 dyddo-rev-amr@gujarat.gov.in

5 ી આર.કે.કટારીયા ઇ/ચાનાયબ િજ  લા િવકાસ 
અિધકારી(િવકાસ)

1 02792 223546  --- 99789 43049 dyddo-dev-amr@gujarat.gov.in

6 ડો .એચ.પટેલ  મખુ્ ય િજ  લા આરોગ્ ય 
અિધકારી

1 02792 222115  --- 9099086262 cdhoamreli@gmail.com

7 ડો આર.એમ.જોષી અિધક િજ  લા આરોગ્ ય 
અિધકારી

1 02792 222115  --- 9426438342 cdhoamreli@gmail.com

8 ડો.એમ.પી.કાપડીઆ આર.સી.એચ.ઓ. 1 02792 222115  --- 9426026266
9726805366 cdhoamreli@gmail.com

9 ડો એ.કે.સીંગ ઇ/ચા િજ  લા મેલેરીયા 
અિધકારી

1 02792 222008  --- 9727723302 dmo.health.amreli@gmail.com

10 સ.ુ ી એમ.બી.બારોટ િજ  લા પર્ોગર્ામ ઓફીસર 1 02792 231326  --- 9099064006 po.icds.amreli@gmail.com

11 ડો ટી.સી.ભાડજા ઇ/ચા નાયબ પશપુાલન 
િનયામક

1 02792 223058 223058 9426243142 dydir-ah-amr@gujarat.gov.in

12 કુ.એસ. .મહતેા િહસાબી અિધકારી 1 02792 223321  --- 9624960098 ao-ddo-amr@gujarat.gov.in

13 ી એ.વી.વીસાવળીયા ઇ/ચા.આંતરીક અન્વષેણ 
અિધકારી

2 02792 223321  --- 9428707403 ao-ddo-amr@gujarat.gov.in

14 ી એમ.જી.પર્જાપતી ઇ/ચા િજ લા પર્ાથિમક 
િશક્ષણાિધકારી

1 02792 222109  --- 9909970203 adpeoamr@gmail.com

15 ી એસ.બી.પરુોિહત કાયર્પાલક ઇજનેર 
(પ)ંમ.અને મા. અમરેલી

1 02792 222112 225665 99254 71776 Xenpanamr14@yahoo.com

16 ી એસ.ઓ.પાડવી  કાયર્પાલક ઇજનેર 
(પ)ંિસચાઇ અમરેલી

1 02792 222164 222164 9427460009 amrpid@yahoo.co.in

17 ી .કે.કાનાણી િજ  લા ખેતીવાડી અિધકારી 1 02792 223324 223168 9913215747 daoamreli@gmail.com

18 કુ. ી ડી.એસ.વસાવા ઇ/ચા િજ  લા આંકડા 
અિધકારી

1 02792 220653  --- 9725972715 dso-ddo-amr@gujarat.gov.in

19 ી ઓ.જી.યાદવ ઇ/ચા િજ  લા આયવુેર્દ 
અિધકારી

1 02792 222072  --- 94269 41322 dao-amr@gujarat.gov.in

20 ી .આર.સ દરવા ઇ/ચા.િજ  લા 
સમાજક  યાણ અિધકારી

2 02792 223217  --- 9714055580 swo-amr@gujarat.gov.in

21 ી જી.એમ.રાઠોડ ઇ/ચા મદદનીશ િજ  લા 
રજી  ટાર

2 02792 229826  --- 9825559838

22 ી કે. .આચાયર્ ઇ/ચા. તાલકુા િવકાસ 
અિધકારી અમરેલી

2 02792 223204 223204 9408157648 tdo-amr@gujarat.gov.in

23 ી આર.કે.કટારીયા તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
બાબરા

2 02791 233423 233423 99789 43049 tdo-babara@gujarat.gov.in

24 કુ.હતેલ કટારા તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
લીલીયા

2 02793 236535 236535 9712778107 tdo-liliya@gujarat.gov.in

25 ી એલ.પી.દવે ઇ/ચા તાલકુા િવકાસ 
અિધકારી ધારી

2 02797 221017 221017 9427505100 tdo-dhari@gujarat.gov.in

26 ી એસ.સી.ભ તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
ખાભંા

2 02797 260532 260532 9429083769 tdo-khambha@gujarat.gov.in

27 ી જી.બી.ચૌધારી તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
રાજુલા

2 02794 222039 220039 7567012028 tdo-rajula@gujarat.gov.in

28 ી એમ.વી.િતર્વદેી ઇ/ચા. તાલકુા િવકાસ 
અિધકારી જાફરાબાદ

2 02794 245421 246109 ૬૩૫૩૨૯૦૭૮૫ tdo-jafarabad@gujarat.gov.in

29 ી કે.પી.અકબરી ઇ/ચા તાલકુા િવકાસ 
અિધકારી લાઠી

2 02793 250069 250069 9426223185 tdo-lathi@gujarat.gov.in

30 ી એમ.જી.રાવ  તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
કંુકાવાવ

2 02796 238229 239197 9662224777 tdo-kukavav@gujarat.gov.in

31 ી પી.સી.પરમાર તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
સાવરકંુડલા

2 02845 225811  --- 9723483375 tdo-savarkundla@gujarat.gov.in

32 ી એસ.પી.બોદર  તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
બગસરા

2 02796 221999 221999 94084 64409 tdo-bagasara@gujarat.gov.in

અમરલી જ  લાના અિધકાર ઓના ટલીફોન નબંરની યાદ


