
વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨નાાં અધિકારીશ્રીઓની યાદી તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૧ અંધતત 
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નાંબર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ શ્રી એન.આર.પટેલ ઇ.ચા.નનયામકશ્રી જિલ્લા ગ્રામ નિકાસ એિન્સી ૭૫૬૭૦૧૭૮૧૭ 

૨ શ્રી એ.જી.ગામીત નાયબ જિલ્લા નિકાસ અનિકારીશ્રી(પચંાયત) પચંાયત શાખા, જિ.પ.ંસરુત ૭૫૬૭૦૭૫૮૦૫ 

૩ શ્રી િી.કે.સાબંડ નાયબ જિલ્લા નિકાસ અનિકારીશ્રી(મહસેલુ) મહસેલુ શાખા, જિ.પ.ંસરુત ૭૫૬૭૦૧૭૮૦૦ 

૪ શ્રી એન.આર.પટેલ નાયબ જિલ્લા નિકાસ અનિકારીશ્રી(નિકાસ/મહકેમ) નિકાસ શાખા, જિ.પ.ંસરુત ૭૫૬૭૦૧૭૮૧૭ 

૫ શ્રી જે.કે.પટેલ કાયયપાલક ઇિનેરશ્રી બાિંકામ શાખા ૯૪૨૬૪૩૯૧૬૫ 
૬ શ્રી એસ.ઝેડ.ચૌિરી હહસાબી અનિકારીશ્રી/ઇ.ચા.આંતહરક અન્િેષણ અનિકારીશ્રી હહસાબી શાખા ૯૪૦૮૪૪૯૦૨૧ 

૭ શ્રી આર.બી.ગાનંિત કાયયપાલક ઇિનેરશ્રી નસિંચાઇ શાખા ૯૪૨૮૭૧૭૩૧૦ 

૮ ડો.એચ.જે.ચૌિરી મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અનિકારીશ્રી આરોગ્ય શાખા ૯૭૨૭૭૦૯૫૦૧ 

૯ ડો.એમ.એમ.લાખાણી અનિક જિલ્લા આરોગ્ય અનિકારીશ્રી/ઇ.ચા.આર.સી.એચ.ઓ.શ્રી આરોગ્ય શાખા ૯૭૨૭૭૦૯૫૦૪ 

૧૦ શ્રી એન.જી.ગામીત ઇ.ચા.જિલ્લા ખેતીિાડી અનિકારીશ્રી ખેતીિાડી શાખા ૯૯૭૮૩૫૪૯૦૧ 

૧૧ શ્રી િી.સી.માડંિીયા ઇ.ચા.જિલ્લા આંકડા અનિકારીશ્રી આંકડા શાખા ૯૯૦૯૯૪૯૨૬૯ 

૧૨ ડો. હિપક િરજી જિલ્લા પ્રાથનમક નશક્ષણાનિકારીશ્રી નશક્ષણ શાખા ૯૯૦૯૯૭૧૬૯૭ 

૧૩ ડો. એન.સી.િિ ે ઇ.ચા.નાયબ પશપુાલન નનયામકશ્રી પશપુાલન શાખા ૯૨૨૭૨૬૦૫૬૭ 

૧૪ શ્રીમનત િક્ષાબેન ડી. તબીયાર પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી આઇસીડીએસ શાખા ૯૦૯૯૯૦૨૧૪૭ 

૧૫ શ્રી પ્રશાતં સલેર ઇ.ચા.જિલ્લા મલેેરીયા અનિકારીશ્રી મેલેરીયા શાખા ૯૭૨૭૭૦૯૫૨૭ 

૧૬ શ્રી એચ.સી.ગામીત ખેતી અનિકારીશ્રી/ઇ.ચા.મિિનીશ રજીસ્ટ્રારશ્રી ખેતીિાડી શાખા ૯૫૩૭૬૮૬૩૮૭ 

૧૭ શ્રી િી.આઇ.પટેલ મિિનીશ ખેતી નનયામકશ્રી(પા.સ) ખેતીિાડી શાખા ૯૯૨૪૮૯૮૩૪૮ 

૧૮ ડો.નમલન એન.િશોંિી ઇ.ચા.જિલ્લા આયિેુહિક અનિકારીશ્રી આયિેુહિક શાખા ૯૮૯૮૫૯૯૨૦૦ 

૧૯ શ્રી પી.ટી.પટેલ ઇ.ચા.જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ અનિકારીશ્રી સમાિ કલ્યાણ શાખા ૯૪૦૮૫૬૪૧૪૧ 

૨૦ ડો.નપયષુ શાહ એપેડેનમક મેડીકલ ઓફીસરશ્રી આરોગ્ય શાખા ૯૭૨૭૭૦૯૫૦૬ 
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નામ  
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૨૧ ડો.એમ.કે.પટેલ ક્ય.ુએમ.ઓ.શ્રી આરોગ્ય શાખા ૯૭૨૭૭૧૬૬૮૯ 

૨૨ શ્રી આર.બી.ગાનંિત ના.કા.ઇ.શ્રી(નસિંચાઇ) નસિંચાઇ શાખા ૯૪૨૮૭૧૭૩૧૦ 

૨૩ શ્રી કે.એન.બુિેંલા િહહિટી અનિકારીશ્રી(આરોગ્ય) આરોગ્ય શાખા ૯૮૯૮૦૬૬૩૦૭ 

૨૪ શ્રી એમ.કે.ગોહહલ િહહિટી અનિકારીશ્રી(કુ.ક)/ઇ.ચા.ચીટનીશ કમ તા.નિ.અ.શ્રી કુટંુબ ક્લલ્યાણ શાખા ૯૯૯૮૫૯૨૮૪૩ 

૨૫ શ્રીમનત એસ.જી.પરમાર ઇ.ચા.ડી.પી.એચ.એન.ઓ.શ્રી(કુ.ક) કુટંુબ ક્લલ્યાણ શાખા ૭૨૮૪૯૦૭૦૫૬ 

૨૬ શ્રી પી.એફ.ચૌિરી મિિનીશ ખેતી નનયામકશ્રી(બાગાયત) ખેતીિાડી શાખા ૮૧૪૧૦૦૦૪૭૯ 

૨૭ શ્રી ડી.એ.શાહ ના.કા.ઇ.પેટા નિભાગશ્રી(પચંાયત) બાિંકામ શાખા ૯૪૨૬૨૪૬૧૦૪ 

૨૮ શ્રી રૂપલ એન. પરમાર આઇ.સી.ટી.ઓફીસરશ્રી જીલ્લા પચંાયત સરુત ૮૮૬૬૧૧૪૮૯૨ 
૨૯ શ્રી ડી.જે.િસાિા યોિના સહ તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંમાડંિી ૯૯૦૯૯૨૫૨૭૪ 

૩૦ શ્રી બી.િી.િસાિા ઇ.ચા.તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંચોયાયસી ૭૫૬૭૦૧૫૯૩૨ 

૩૧ શ્રી આર.એચ.રાઠિા તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંમહુિા ૭૫૬૭૦૧૫૯૫૭ 

૩૨ શ્રી એન.એચ.બોરીચા તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંબારડોલી ૭૫૬૭૦૧૫૮૩૪ 

૩૩ શ્રી સરેુશ પટેલ ઇ.ચા.તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંપલસાણા ૭૫૬૭૦૧૫૮૦૫ 

૩૪ શ્રી સી.ડી.ચૌિરી ઇ.ચા.તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંઉમરપાડા ૯૨૬૫૬૦૮૧૫૦ 

૩૫ શ્રી એસ.એ.ચાિડા તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંઓલપાડ ૭૫૬૭૦૧૫૯૭૧ 

૩૬ શ્રીમતી એસ. એમ. પટેલ તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંકામરેિ ૯૮૭૯૯૮૮૦૨૧ 

૩૭ શ્રી ડી.એફ. છાસઠીયા તાલકુા નિકાસ અનિકારીશ્રી તા.પ.ંમાગંરોળ ૭૫૬૭૦૧૫૮૫૨ 

 


