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૩
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૫

જિલ્લા વિકાસ અવિકારીશ્રી

૨૮૩૭૫૨/ ૨૮૨૦૧૬

૧૦૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૮

૨૮૩૪૦૨

ddo-srn@gujarat.gov.in

૨

શ્રી એસ. ડી. દે સાઇ

ના.જિ.વિ.અ. (પંચાયત) ઇે.ચા.

૨૮૩૮૧૬

૧૧૨

૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

૨૮૩૪૦૨

dyddo-pan-srn@gujarat.gov.in

૩

શ્રી એસ. ડી. દે સાઇ

ુ )
ના.જિ.વિ.અ. (મહેસલ

૨૮૪૮૦૧/ ૨૮૫૬૦૨

૧૦૯

૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

૨૮૩૪૦૨

dyddo-rev-srn@gujarat.gov.in

૪

શ્રી એસ. ડી. દે સાઇ

ના.જિ.વિ.અ. (વિકાસ) ઇે.ચા.

૨૮૪૮૦૧/ ૨૮૩૮૧૬

૧૧૨

૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

૯૯૨૫૬૨૩૯૩૮

૨૮૩૪૦૨

dyddo-vikas-srn@gujarat.gov.in

૫

ડો. પી. કે. પરમાર

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અવિકારીશ્રી,

૨૮૫૩૮૩/ ૨૮૩૭૦૬

૧૧૭

૯૭૧૨૯૯૯૭૬૮

૯૭૧૨૯૯૯૭૬૮

૨૮૫૩૮૩

cdho.health.surendranagar@gmail.com

૬

ડો. એસ. એમ. દે િ

અવિક જિલ્લા આરોગ્ય અવિકારીશ્રી,

૨૮૫૩૮૩/ ૨૮૩૭૦૬

૧૧૬

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

૨૮૫૩૮૩

cdho.health.surendranagar@gmail.com

૭

ડો. એસ. એમ. દે િ

જિલ્લા આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી

૨૮૪૨૧૦/ ૨૮૪૨૧૧

૧૧૫

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

૨૮૫૩૮૩

ao.rch.health.surendranagar@gmail.com

જિલ્લા પ્રાથવમક વિક્ષણાવિકારીશ્રી, ઇ.ચા.

૨૮૩૦૯૯/ ૨૮૨૯૭૩

-

૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫

૯૯૦૯૯૭૧૬૯૫

૯૯૦૯૯૭૦૨૧૯

૯૯૦૯૯૭૦૨૧૯

૨૮૩૪૦૨

dpeosnr@gmail.com

૮

શ્રી આર. સી. પટેલ,
જિ.વિક્ષણાવિકારીશ્રી

૯

શ્રી એન. િી. િસૈયા

કા.ઇ.શ્રી, પંચાયત, મા અને મ વિભાગ

૨૮૫૮૧૨/ ૨૮૨૮૧૨

-

૮૧૪૧૪૯૯૭૩૧

૮૧૪૧૪૯૯૭૩૧

૨૮૫૩૬૫

exet-sur-rnb@gujarat.gov.in

૧૦

શ્રી એચ.એમ.રીબડીયા

કા.ઇ.શ્રી, પંચાયત, વસિંચાઇ વિભાગ ઇ.ચા.

૨૮૪૯૦૨

-

૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧

૯૯૦૯૬૮૦૪૦૧

૨૮૩૪૦૨

snrpid@gmail.com

૧૧

ડો. એસ.એમ.દે િ

પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ.,ઇ.ચા.

૨૮૩૭૧૭

-

૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧

૮૯૮૦૮૧૦૩૧૧

૨૮૩૪૦૨

po.icds.srn@gmail.com

૧૨

કુ .એ.બી.િાઘેલા

હહસાબી અવિકારીશ્રી ઇ.ચા.

૨૮૩૨૬૬

-

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

૨૮૩૪૦૨

ao-ddo-srn@gujarat.gov.in

૧૩

શ્રી એચ. ડી. િાદી

જિલ્લા ખેતીિાડી અવિકારીશ્રી

૨૮૫૪૦૨/ ૨૮૫૯૦૨

-

૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬

૯૮૨૫૧૮૪૨૭૬

૨૮૩૪૦૨

dao_surendranagar@yahoo.in

નાયબ પશુપાલન વનયામકશ્રી, ઇ.ચા.

૨૮૩૭૮૫

-

૯૮૨૫૪૬૧૬૫૦

૯૮૨૫૪૬૧૬૫૦

૨૮૩૪૦૨

dahosnr@gmail.com

જિલ્લા આયુિેદ અવિકારીશ્રી, ઇ.ચા.

૨૮૩૨૦૩

-

૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪

૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪

૨૮૩૪૦૨

daosnr@gmail.com

૨૮૫૯૦૨

-

-

૯૬૮૭૧૯૯૩૩૪

૨૮૩૪૦૨

-

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

૯૪૨૬૯૫૫૬૦૦

૨૮૩૪૦૨

-

૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

૨૮૩૪૦૨

dso-ddo-srn@gov.in

૧૪
૧૫

ડો. પી.એન. દડગા, મદદનીિ
પશુપાલન વનયામક
ડો. એમ. એ. તારિાણી, મેડીકલ
ઓફીસરશ્રી, ભડિાણા

૧૬

શ્રી એસ.આર.અણીયાળીયા

મદદનીિ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી (સ.મં.)

૧૭

કુ .એ.બી.િાઘેલા

આંતરીક અન્િેષણ અવઘકારી ઇ.ચા.

૧૮

શ્રી આર. બી. િાઘેલા, સંિોિન
અવિકારીશ્રી

આંકડા અવિકારીશ્રી, ઇ.ચા.

૨૮૨૦૧૮

-

