
કોડ કચેર� િનવાસ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 કલેકટર�ી, �મનગર �ી આર. �. માકડ�યા ૧૫-૦૨-૧૯૫૯ ૨૨-૦૬-૨૦૧૫ રાજકોટ ૨૮૮ ૨૫૫૫૮૬૯ ૨૫૫૪૦૫૯ ૯૯૭૮૪ ૦૬૨૧૦

2 િનવાસી અિઘક કલેકટર�ી, �મનગર �ી ક�. બી. ઠકકર ૩૧-૦૩-૧૯૬૬ ૨૩-૦૩-૨૦૧૫ ભાવનગર ૨૮૮ ૨૫૫૦૨૮૪ ૨૬૭૨૧૩૧ ૯૯૭૮૪ ૦૫૨૧૦

3 �ાતં અિઘકાર��ી, �મનગર(શહ�ર) �ી એસ. �. ખાચર ૨૦-૦૬-૧૯૭૨ ૨૧-૦૪-૨૦૧૫ ભાવનગર ૨૮૮ ૨૫૫૨૧૩૦ -- ૯૯૭૮૪ ૦૫૩૪૨

4 �ાતં અિઘકાર��ી, �મનગર(�ા�ય) �ી આર. એમ. રાય�દા ૦૨-૦૬-૧૯૭૩ ૧૬-૦૯-૨૦૧૩ �ુનાગઢ ૨૮૮ ૨૫૫૫૨૨૯ -- ૯૯૭૮૪ ૦૫૧૮૨

5 �ાતં અિઘકાર��ી, �ોલ ખાલી જ�યા -- -- ભાવનગર ૨૮૯૭ ૨૨૨૪૧૧ -- ૭૫૬૭૦ ૦૯૫૪૫

6 �ાતં અિઘકાર��ી, લાલ�રુ ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૯૫ ૨૭૨૭૧૧ -- --

7
ના. કલે.�ી જમીન સપંાદન અને �નુ:વસવાટ
(િસ�ચાય) �મનગર

ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૫૭૦૬૦૩ -- --

8 ના. કલે.�ી મ.ભ.યો, �મનગર ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૫૪૦૭૩૮ -- --

9 �જ�લા �રુવઠા અિઘકાર��ી, �મનગર �ી ક�તન પી. જોષી ૨૪-૦૭-૧૯૬૮ ૧૨-૦૯-૨૦૧૨ �ુનાગઢ ૨૮૮ ૨૫૫૩૮૯૭ --
૯૮૨૫૨ ૬૮૪૯૮
૭૫૬૭૦ ૨૨૪૩૫

10 ના. કલે.�ી �ટ��પ ડ�ટુ� ��ુયાકંન, �મનગર ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૫૫૨૩૫૦ -- --

11 નાયબ િનય�ંક�ી, સીવીલ ડ�ફ��સ, �મનગર �ી આર. વી. બાર�યા ૦૫-૦૬-૧૯૬૩ ૨૩-૦૯-૨૦૧૩ દાહોદ ૨૮૮ ૨૫૪૦૩૭૧ -- ૯૪૨૭૧ ૮૮૪૯૯

12 ��ુય કારોબાર� અિઘકાર��ી, �ડા, �મનગર �ી ડ�. �. �ડ�� ૨૩-૦૨-૧૯૬૫ ૨૧-૦૪-૨૦૧૫ ગાઘંીનગર ૨૮૮ ૨૬૬૩૬૮૧ -- ૯૯૭૮૪ ૦૦૫૪૬

13 �જ�લા આયોજન અિઘકાર��ી, �મનગર �ી એન. આર. ટોપરાણી ૦૮-૦૧-૧૯૭૫ ૧૬-૦૯-૨૦૧૩ મોરબી ૨૮૮ ૨૫૫૦૨૪૮ -- ૯૮૨૫૨ ૭૯૬૦૫

14 નાયબ �જ�લા � ૂટંણી અિઘકાર��ી, �મનગર ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૬૬૩૬૮૧ -- ૯૯૭૮૪ ૦૫૨૭૮

15 �જ�લા ��િુનિસપલ અિઘકાર��ી, �મનગર �ી સી. બી. �ુડ�યા ૧૭-૦૯-૧૯૭૦ ૨૯-૦૮-૨૦૧૩ ક�છ-�જુ ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૩ -- ૯૯૦૯૦ ૧૭૯૭૦

16 મામલતદાર�ી, �મનગર(શહ�ર) �ી ક�. એચ. મસાણી ૦૧-૦૬-૧૯૬૧ ૦૭-૦૯-૨૦૧૫ વઢવાણ ૨૮૮ ૨૬૭૪૫૭૫ --
7800184119

૯૯૭૮૪ ૪૩૭૨૧

17 મામલતદાર�ી, �મનગર(�ા�ય) �ી �. સી. દલાલ ૦૯-૧૦-૧૯૮૧ ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ રાજકોટ ૨૮૮ ૨૬૭૮૭૦૪ -- ૭૫૬૭૦ ૦૨૯૪૬

18 મામલતદાર�ી, �ોલ �ી એ. �.ુ વોરા ૧૨-૧૨-૧૯૫૭ ૨૫-૦૨-૨૦૧૪ અમદાવાદ ૨૮૯૭ ૨૨૨૦૦૧ -- ૭૫૬૭૦ ૦૨૯૧૨

19 મામલતદાર�ી, જોડ�યા �ી એન. બી. ચાવડા ૦૯-૦૪-૧૯૫૯ ૦૯-૦૯-૨૦૧૫ રાજકોટ ૨૮૯૩ ૨૨૨૦૨૧ --
૭૫૬૭૦ ૦૩૦૩૪
૮૨૩૮૯ ૯૦૪૯૩

20 મામલતદાર�ી, કાલાવડ �ી ક�. �. ચાવડા ૨૫-૦૭-૧૯૬૩ ૦૭-૦૯-૨૦૧૫ �ુનાગઢ ૨૮૯૪ ૨૨૨૦૦૨ --
૭૫૬૭૦ ૦૨૮૮૪
૯૮૨૪૩ ૬૬૨૭૯

21 મામલતદાર�ી, લાલ�રુ �ી ક�. ડ�. વ��ડા ૦૧-૦૬-૧૯૫૯ ૦૪-૦૩-૨૦૧૪ ઘ�ંકુા ૨૮૯૫ ૨૭૨૨૨૨ -- ૭૫૬૭૦ ૦૨૮૩૨

22 મામલતદાર�ી, �મજોધ�રુ �ી એ. એમ. કણ�ર�યા ૧૪-૦૫-૧૯૬૦ ૦૭-૦૯-૨૦૧૫ �રુ���નગર ૨૮૯૮ ૨૨૦૦૩૬ -- 99044 50568

23 મામલતદાર�ી, નાનીબચત �ી પી. એલ. દવે ૧૦-૦૪-૧૯૬૦ ૦૭-૦૯-૨૦૧૫ �રુ���નગર ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૧ -- 87349 71212

24 મામલતદાર�ી, ડ�ઝા�ટર (એબય�સ) ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૩ -- --

25 મામલતદાર�ી, �ોટોકોલ, �મનગર ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૫૫૩૪૦૪ -- --

26 મામલતદાર�ી, મ.ભ.યો (કોપો.) , �મનગર ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ -- -- --

27 મામલતદાર�ી, મનોરંજનકર �ી આર. બી. અસાર� ૦૧-૦૬-૧૯૬૫ ૧૧-૦૯-૨૦૧૫ સાબરકાઠા ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૩ --
૮૯૮૦૦૧૫૩૬૮
૯૯૨૫૦૩૭૨૩૩

28 ચીટનીસ �ુ કલેકટર�ી, �મનગર �ી �. ડ�. બાર�યા ૦૧-૦૬-૧૯૬૪ ૦૭-૦૯-૨૦૧૫ દાહોદ ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૨ -- ૯૯૨૫૯૮૪૨૧૯

29 જન સપંક�  અિઘકાર��ી, �મનગર �ી વાય. �. મહ�તા ૦૬-૧૦-૧૯૬૩ ૦૭-૦૯-૨૦૧૫ �રુ���નગર ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૩ -- ૯૪૦૯૪૭૪૫૯૦

30 ર�હ�બીલીટ�શન ઓફ�સર�ી ખાલી જ�યા -- -- -- ૨૮૮ ૨૫૫૭૬૦૨ -- --
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