િવધાનસભા
મ

મતિવભાગનો

મતદાર ન ધણી અિધકારી ીનો હો ો

મદદનીશ મતદાર ન ધણી

મદદનીશ મતદાર ન ધણી અિધકારી ીની કચેરીનું સરનામું

અિધકારી ીનો હો ો

નંબર અને નામ
૦૧

૩૯-િવરમગામ

મતદાર ન ધણી અિધકારી
૩૯-િવરમગામ િવધાનસભા મતિવભાગ અને
ાંત અિધકારી, િવરમગામ સબ ડીવીઝન

િવરમગામ ાંતની કચેરી, બીજો માળ, તાલુકા સેવા સદન, માંડલ રોડ,
િવરમગામ. િજ અમદાવાદ

િવરમગામ, િજ.અમદાવાદ
૦૨

૪૦-સાણંદ

ી જે .જે . પટેલ- ૭૫૬૭૦૦૮૯૪૬

(૧) ી એમ.એન. હુ રબડા-મામલતદાર સાણંદ-૯૮૨૫૫૧૨૧૧૮

ાંત અિધકારી ી, સાણંદ ાંત, સાણંદ,

(૨) ી પી.આર. દેસાઇ- મામલતદાર બાવળા-૯૮૨૫૧૭૮૯૫૧

ી
ી લ મણ દસાડીયા, કલાક,
૮૪૮૭૯૧૦૪૪૦

૦૩

૪૧-ઘાટલો ડયા

ી કાજલબા આર. તુંવર- ૯૬૮૭૩૬૧૪૪૯
િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી, કલે ટર કચેરી,

ી એસ.જે .રબારી- મામલતદાર ઘાટલો ડયા-૯૮૨૫૨૪૩૮૨૪
મામલતદાર કચેરી ઘાટલો ડયા, મહેસલ
ુ ભવન, ગોતા િ જ પાસે,

ી મીઠાલાલ-ના.મામ૯૯૧૩૫૪૬૫૬૭
ી િજતે

રાવલ-કલાક-

૮૩૨૦૧૩૧૬૯૭
૦૪

૪૨-વેજલપુર

ી રીટા જે . પટેલ- ૯૪૨૯૨૦૧૫૭૮
નાયબ િજ લા િવકાસ અિધ. (પંચાયત)
િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલ દરવા

૦૫

૪૩-વટવા

ી બી.એસ. બારડ-૯૯૨૫૧૫૩૨૬૩
નાયબ કલે ટર, ટે પ યુટી મુ યાંકન તં િવ-૨,
પોલીટેકનીક કંપાઉ ડ, આંબાવાડી.

(૧) ી એન.બી.ભ ટ-મામલતદાર વેજલપુર-૯૪૨૬૦૨૩૧૬૩
(૨) ી એન.બી.રાઠોડ, મામ. એિલયન રકવરી-૮૨૦૦૧૭૪૭૯૨
(૧) ી એન.એમ. તોગડીયા, સીટી સવ.સુિ -૧, ૯૮૭૯૪૫૨૪૭૫

ી
ી િવજે

સહ સધવ-કલાક-

૭૦૧૬૬૬૭૧૦૨
ી

િજ લા મોજણી ભવન, ભીમ પુરા, વાડજ, અમદાવાદ
(૨)ઇ.ચા. ી આર.જે . મેકવાન, સહાયક રિજ ાર,
િજ લા પંચાયત, લાલ દરવા - ૯૯૦૯૧૪૭૮૯૧

૦૬

૪૪એિલસિ જ

ી જે .બી. દેસાઇ- ૯૯૭૮૪૦૫૨૦૦
સીટી ડે યુટી કલે ટર, (પિ ચમ)
મહેસુલ ભવન, ગોતા િ જ પાસે,

(૧) ી અનીતાબેન લાછુ ન-મામલતદાર સાબરમતી૭૮૭૪૨૦૦૭૩૩ (૨) ી ભ ેશ શાહ, વધારાના િચટનીશ ટુ કલે ટર-

ી
ી વષાબેન ચાવડા-કલાક૯૪૨૭૮૪૨૮૬૭

૯૮૨૫૧૯૦૨૬૫,
િજ લા સેવા સદન, અમદાવાદ.

૦૭

૪૫-નારણપુરા

ી કે.એન. કાચા- ૮૪૬૦૨૮૯૧૨૫
ખાસ જમીન સંપાદન અિધકારી, (ONGC)
અવની ભવન, ચાંદખેડા,

(૧) ી એ.સી. ગામીત, સીટી સવ સુિ -૨, ૯૯૨૫૮૦૯૮૫૯
િજ લા મોજણી ભવન, ભીમ પુરા, વાડજ, અમદાવાદ
(૨)ઈ.ચા.અિ વન બારૈયા, આંત રક અ વેષણ અિધ.,
િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલદરવા

૦૮

૪૬-િનકોલ

ી મમતા સોિજ ા-૯૭૩૭૫૯૦૨૮૬
ખાસ જમીન સંપાદન અિધકારી, (નમદા
યોજના) વેજલપુર,

૦૯

૪૭-નરોડા

ી ક રટ સોલંકી-કલાક૯૪૨૭૩૦૪૬૨૬

- ૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨

(૧) ી સી.કે. પાંડોર, મામલતદાર RTO- ૯૯૭૮૪૦૫૬૧૯
(૨) ી આર.એસ.શાહ, િચટનીશ ટુ કલે ટર-૭૦૧૬૧૬૫૭૧૭

ી રાજે શ આર. ગામીત-૯૮૨૫૩૮૭૦૯૭

(૧) ી જે .બી. પંચાલ, સંશોધન અિધકારી, ૯૮૨૪૯૬૭૦૫૭

િજ લા આયોજન અિધકારી ી, િજ લા સેવા

િજ લા આયોજન અિધકારીની કચેરી, િજ લા સેવા સદન,

સદન, અમદાવાદ.

ી

(૨)ઇ.ચા. ી પી.ટી. અજુ ડીયા, સીટી સવ સુિ -૩,

ી
ીદ ા

પિત-કલાક-

૯૯૦૪૨૭૪૦૨૫

૯૪૨૮૦૪૮૮૮૦
િજ લા મોજણી ભવન, ભીમ પુરા, વાડજ, અમદાવાદ.
૧૦

૪૮-ઠ કરબાપા
નગર

ી વાય.ડી. ગોિહલ-૯૯૭૮૪૪૦૫૧૯૮
અિધક િનવાસી નાયબ કલે ટર ી,
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(૧) ી મતંગ િનમાવત, મામલતદાર સાય સ િસટી-

ી
ી મેઘા વાઘેલા-કલાક-

િજ લા સેવા સદન, અમદાવાદ.

૮૪૬૦૦૪૮૬૫૬

૮૩૪૭૪૪૦૯૬૫

(૨) ી ણવ પટેલ, PRO ટુ કલે ટર- ૯૮૭૯૭૯૩૨૬૪
િજ લા સેવા સદન, સુભાષિ જ સકલ પાસે, અમદાવાદ
૧૧

૪૯-બાપુનગર

ઇ.ચા. ી

.ડી.

પિત-૯૮૭૯૦૧૪૭૭૦

નાયબ િજ લા િવકાસ અિધ. (િવકાસ)
િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલ દરવા

(૧) ી કજલ રબારી, અિધક િચટનીશ ટુ કલે ટર-૯૫૧૨૫૮૫૬૦૬
િજ લા સેવા સદન, સુભાષિ જ સકલ પાસે, અમદાવાદ
(૨)ઇ.ચા. નરે
ICDS,

૧૨

૫૦અમરાઇવાડી

ી જે .વી. દેસાઇ-૯૯૭૮૪૦૫૦૪૨

સહ રાઠોડ, ો ામ ઓ ફસર, ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮

િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલ દરવા ,

(૧) ી દીપ દવે, િજ લા પુરવઠા મામલતદાર- ૯૨૬૫૭૬૫૧૦૬

નાયબ અ ન િનયં ક ી, એ લોક, ૮ મો માળ,
બહુ માળી મકાન, લાલ દરવા

ી

ી
ી અજય પરમાર, કલાક,

િજ લા પુરવઠા મામલતદારની કચેરી, ૮ મો માળ, બહુ માળી

૮૯૦૫૫૪૯૭૧૭

મકાન, લાલદરવા
(૨)ઈ.ચા. િતક યોગી, મદદ.અ ન િનયં ક ી-૦૭૯-૨૫૫૦૦૦૮૧

૧૩

૫૧-દ રયાપુર

ી આરતી ઠ કર- ૯૦૯૯૦૨૮૭૦૬

(૧) ી જયનીલ દેસાઈ, મામલતદાર ઔડા, ૯૮૭૯૮૦૬૭૮૯

નાયબ કલે ટર (વિહવટ), ઔડાની કચેરી,
ઉ માનપુરા, અમદાવાદ.

ી

ઔડાની કચેરી, ઉ માનપુરા,

ી િમ લ અમીન-કલાક૯૯૭૮૫૩૭૩૫૧

(૨) ી રિવ ઠેિસયા, મામલતદાર દબાણ, ૭૫૭૪૦૫૦૯૮૪
ઔડાની કચેરી, ઉ માનપુરા,

૧૪

૫૨- જમાલપુર
ખાડીયા

ી ભરત કે. પટેલ-૯૬૦૧૨૮૫૭૩૫
નાયબ કલે ટર, બીનખેતી, િજ લા સેવા સદન,
સુભાષિ જ સકલ પાસે, અમદાવાદ

(૧) ી એ.એચ. િશરેસીયા, મામલતદાર બીનખેતી-૯૫૭૪૩૪૬૯૭૫

ી
ી માના ચેલાવાલા-કલાક-

િજ લા સેવા સદન, સુભાષિ જ સકલ પાસે, અમદાવાદ
(૨) ી િ તી એમ. પટેલ, મામલતદાર ડઝા ટર-૯૯૦૯૮૧૭૮૨૦

૮૪૬૦૨૯૬૨૧૦

િજ લા સેવા સદન, સુભાષિ જ સકલ પાસે, અમદાવાદ
૧૫

૫૩-મિણનગર

ી અનસુયા આર. જહા- ૭૫૬૭૦૦૮૯૬૫
સીટી ડે યુટી કલે ટર, (પુવ)

(૧) ી વી.કે.પીપળીયા, મામલતદાર મિણનગર- ૯૯૦૪૮૫૩૨૫૨

ી ગો વદ ગો વામી-કલાક-

લાલદરવા , અમદાવાદ.

લાલદરવા , અમદાવાદ.

(૨) ી કે.એમ.રાઠોડ, આિસ.એ

૫૪-દાણીલીમડા

ી ઈ.ચા. બી.એસ. બારડ-૯૯૨૫૧૫૩૨૬૩

૮૧૪૦૬૨૫૩૩૦

.- ૯૪૨૮૪૨૧૩૨૯

કા.ઇ.મા.મ., નવરંગપુરા કચેરી, એ.૪, બહુ માળી મકાન, વ
૧૬

ાપુર,

ી ડી.પી. પટેલીયા, મામલતદાર વટવા-૯૮૨૫૭૯૧૩૯૪

નાયબ કલે ટર, ટે પ યુટી મુ યાંકન તં િવ-૧,
૫૫-સાબરમતી

ી ઘન યામ

ી
ી િવમલ મોદી-કલાક-

પોલીટેકનીક કંપાઉ ડ, આંબાવાડી.
૧૭

ી

૯૦૯૯૦૭૯૧૮૨

પિત- ૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧

નાયબ િજ લા િવકાસ અિધ. (મહેસુલ)
િજ લા પંચાયત કચેરી, લાલ દરવા

(૧) ી બી.એસ. લાસણીયા, TDO દ ોઇ- ૯૫૭૪૯૮૪૦૪૦

ી

િજ લા પંચાયત કંપાઉ ડ, લાલદરવા ,
(૨) ી આર.એસ. ગરાસીયા, વહીવટી અિધકારી, ૯૦૯૯૦૭૩૮૪૯
િજ લા પંચાયત કચેરી, આરો ય શાખા , લાલ દરવા

૧૮

૫૬-અસારવા

ી પી.એલ. જનકાત-૯૮૨૫૭૩૮૪૩૫
નાયબ કલે ટર ી, જમીન સુધારણા અને અપીલ્,
િજ લા સેવા સદન, અમદાવાદ

(૧) ઈ.ચા. એ.એચ. િશરેસીયા -મામલતદાર અસારવા-

ી

મામલતદાર કચેરી, અસારવા, દેવી સીનેમા પાસે
(૨) ઈ.ચા.

િચટનીશ ટુ DDO –

િજ લા પંચાયત, લાલદરવા ,
૧૯

૫૭-દ ોઇ

ીમતી કે.બી. પટેલ- ૭૫૬૭૦૦૯૦૩૮
ાંત અિધકારી ી, દસ ોઈ ાંત, વ
રોડ, વ

ાલ, અમદાવાદ.
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(૧) ઈ.ચા. અનીતાબેન લાછુ ન, મામલતદાર દસ ોઈમહેસુલ ભવન, વ

ાલ ર ગ રોડ,

(૨) ી પી.ટી. અજુ ડીયા, DILR, ૯૪૨૮૦૪૮૮૮૦

ી

િજ લા મોજણી ભવન, ભીમ પુરા, વાડજ,
૨૦

૫૮-ધોળકા

ી આર.એમ. જલંધર- ૯૯૭૮૪૦૫૨૦૨
ાંત અિધકારી ી, ધોળકા ાંત, ધોળકા,
અમદાવાદ.

૨૧

૫૯-ધંધુકા

(૧) ી એચ.એમ. ડામોર, મામ. ધોળકા- ૭૫૬૭૦૦૦૬૧૯
મામલતદાર કચેરી ધોળકા, રે વે ટેશનની ન ક,
(૨) ી પી.આર. દેસાઇ- મામલતદાર બાવળા-૯૮૨૫૧૭૮૯૫૧

ીમતી દશના ભગલાણી- ૯૮૨૫૩૩૬૮૦૮

(૧) ી ડી.આર.ધોરા યા- મામલતદાર ધંધુકા-૯૯૨૫૧૫૮૨૨૦

ાંત અિધકારી ી, ધંધુકા ાંત, ધંધુકા,

(૨)ઈ.ચા. ી વી.સી.ડાભી- મામલતદાર બરવાળા-૯૨૭૭૭

અમદાવાદ.

ી

(૧) ી
ી ઇમરાન ઘોઘારી-કલાક-

૫૭૩૧૪

૯૭૨૫૩૩૪૦૬૭

(૩)ઈ.ચા ી એલ.કે.ભ ટ- મામલતદાર રાણપુર-૯૭૨૫૧૦૮૩૮૩

(૨) ના.મામ. ી-બરવાળા-

(૪) ી પી.એસ. શાહ-મામલતદાર ધોલેરા- ૯૪૨૯૧૩૪૦૬૬

૯૬૬૪૯૮૨૨૯૧
(૩) ના.મામ. ી-રાણપુર૮૭૫૮૯૦૮૮૦૧
(૪) ી આર. .ઓઝા ના.મામ.
૯૯૭૯૭૨૫૯૨૪
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