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 �કરણ ૮ 

(િનયમ સં�હ -૭) 
 

સરકારી  માિહતી  
અિધકારીઓનાં  નામ

હો�ો  અને  અ�ય  િવગતો
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                                         �કરણ ૮

િનયમ  સં�હ  ૭  

સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓના ંનામ, હો�ો અને અ�ય િવગતો. 

૮.૧   �હ�ર ત�ંના સમાજ �રુ�ા અિધકાર��ીઓ, મદદનીશ સરકાર� અિધકાર��ીઓ અને 

િવભાગીય સ�ા અિધકાર� િવશેની સપંક� મા�હતી નીચેના �મુનામા ંઆપી. 

સરકાર� ત�ં�ુ ંનામઃ સમાજ �રુ�ા િનયામકની કચેર�, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર. 

અ

.નં 

નામ  હો�ો  એસટી ડ

◌ીકોડ  
ફોન  નંબર  ફે�સ  ઈ મેઈલ  સરનામ ું  

કચેરી  ઘર 

૧  �ી પી . બી. ઠાકર

(આઈ.એ.એસ.) 

િનયામક ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૦૯ - ૨૩૨ 

૫૬૩૦૮ 

Dir-
dsd@gujarat.
gov.in 

- 

સરકાર� ત�ં�ુ ંનામઃ- સમાજ �રુ�ા િનયામકની કચેર�, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર. 

અ.

નં 

નામ  હો�ો  એસટી ડી
કોડ  

ફોન  નંબર  ફે�સ  ઈ મેઈલ  સરનામ ું  
કચેરી  ઘર 

૧  �ીમિત ક�.ડ�.ભ� નાયબ 

િનયામક 

૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૨૨ - ૨૩૨ 

૫૬૩૦૮ 

- ડૉ. �વરાજ મહ�તા 

ભવન, �લોક નં. ૧૬, 

�ૂના સ�ચવાલય, 

ગાંધીનગર. 
૨ �ી એલ.સી. 

ગામીત  

�હસાબી 

અિધકાર� 

૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૧૨ - ૨૩૨ 

૫૬૩૦૮ 

- ડૉ. �વરાજ મહ�તા 

ભવન, �લોક નં. ૧૬, 

�ૂના સ�ચવાલય, 

ગાંધીનગર. 
૩ �ુ.એન.ડ�.�ુ�લ આયોજન 

અિધકાર� 

૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૨૦ - ૨૩૨ 

૫૬૩૦૮ 

- ડૉ. �વરાજ મહ�તા 

ભવન, �લોક નં. ૧૬, 

�ૂના સ�ચવાલય, 

ગાંધીનગર. 

સરકાર� મા�હતી અિધકાર�ઓ (�જ�લા ક�ાએ) – 

અ.

નં 

નામ  હોદ્ દો  એસટી ડ

◌ીકોડ  
ફોન  નંબર  ફે�સ  ઈ મેઈલ  સરનામ ું  

કચેરી  ઘર    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ગાધંીનગર 

૧  �ી 

એમ.એન.બ લા ત  

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�. 

૦૭૯ ૨૩૨ 

૫૩૨૬૬ 

૨૩૨ 

૩૫૧૬૨ 

- - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

�લોક ન ં. ૫,  ડૉ. 

�વરાજ મહ �તા 

ભવન, �ૂના 
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સ�ચવાલય, 

ગાધંીનગર. 
૨  �ી એમ.એન. 

બલાત, ઇનચા� 

 

મ�હલા અિધ�ક  

(ઇન ચા�) 

૦૭૯ ૨૩ 

૯૫૫૫૩૮  

- - - મ�હલા �ભ�કુ �હૃ, 

એ.પી.ર��વ,ે � ુ. 

ડભોડા, 

તા.�જ.ગાધંીનગર . 
૩  �ી. પી.�.ચૌધર� અિધ�ક-કમ - �ોબેશન 

ઓ�ફસર 

૦૭૯ ૨૩૨ - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, 

સ�ેટર-૧૩ , �લોક-

૩૩૧-ડ�, ગાધંીનગર. 

અમદાવાદ  

૪ �ી બી.એમ.દ�સાઇ  

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા અિધકાર��ી 

૦૭૯ ૨૫૫૦૮૭૧૨  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર� -સહ- ��લા  

સમાજ �રુ�ા 

અિધ�ક�ીની કચેર�,  

બ�મુાળ� ભવન,�લોક 

ન ં.૨ બી� માળે,અપના 

બ�ર લાલ 

દરવા�,અમદાવાદ 

૫ �ી એમ.ડ�. 

રાઓલ 

ઓ�ફસર-ઇન -ચા ��ી. ૦૭૯ ૨૨૮૭૧૮૭૨  - - - �ભ�કુ �વીકાર ક���, 

�.આઈ.ડ�. સી. ઓઢવ, 

અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫  

૬ �ીમતી બી.પી. 

જોગ  

 

અિધ�ક�ી, ૦૭૯ ૨૨૮૭૧૦૨૩  - - - �ુવનેાઇલ હોમ ફોર 

ગ�સ �,  

�.આઈ.ડ�. સી. પોલી સ 

ચોક� પાસ,ે 

વ�લભનગર ની 

બા�ૂમા,ં ઓઢવ, 

અમદાવાદ-૧૫ . 

૭ �ી 

એસ.�.મન�રુ� 

(ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક�ી ૦૭૯ ૨૨૮૭૧૮૭૨  - - - ��લા આ�ય �હૃ, 

�.આઈ.ડ�. સી. પોલી સ

ચોક� પાસ,ે 

વ�લભનગર ની 

બા�ૂમા,ં ઓઢવ, 

અમદાવાદ-૧૫ . 

૮ �ી બી.એમ.દ�સાઇ 

(ચા�મા)ં 

  

 

સો�યલ સાય�ા��કસ ૦૭૯ ૨૫૯૭૯૭૪૪  - - - માનિસક �વા�થય ક���, 

િવ�નાથ �વુન, 

સ�યાસ આ�મની 

બા�ુમા,ં ટાઉનહોલ 

સામ,ે આ�મરોડ, 

અમદાવાદ. 
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૯ �ી 

એલ.�.ભરવ ાડ 

(ચા�મા)ં 

 

ચીફ ઓગ�નાઇઝર ૦૭૯ - - - - બાળ ��ુહા િનવારણની 

કચેર�, �લોક ન ં.૧૦ , 

�મ ન ં. ૪૧૭, સી-

કોલોની, નરોડા રોડ,  

અમદાવાદ-૧૮ . 

નડ�યાદ - ખડેા 

૧૦  �ી � ુ.એમ..છ�પા 

(ચા�મા)ં 

 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા અિધકાર�. 

૦૨૬૮  ૨૫૫૦૬૪૦ - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

સરદાર પટ�લ ભવન, 

બ�મુાળ� સ�ંુલ, સી-

�લોક,  નડ�યાદ, �જ. 

ખેડા. 

મહ�સાગર 

૧૧  �ી આર.પી.ખાટંા 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા અિધકાર�. 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

મહ�સાગર 

આણદં 

૧૨  �ી 

એચ.એસ.નાયકા 

(ચા�મા)ં 

 

બાળ લ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા અિધકાર�. 

૦૨૬૯૨ - - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

૨૨૭-૨૨૮, �જ�લા 

સવેા સદન, બોરસદ 

ચોકડ� પાસ,ે આણદં. 

વડોદરા 

૧૩  �ી. વી.આર. 

પરમાર  

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા અિધકાર�. 

૦૨૬૫  ૨૪૨૮૦૪૮ - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

નમ�દા �વુન, સી-

�લોક, 

૧લો માળ, વડોદરા. 

૧૪  �ી.પી.આર.પટ�લ 

(ચા�મા)ં 

 

ઓ�ફસર ઇન-ચા� ૦૨૬૫  ૨૫૬૨૧૧૨ - - - �ભ�કુ �વીકાર ક���, 

આર.ટ�.ઓ. કચેર�ની 

બા�ુમા ં , વારસીયા 
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કોલોની, વડોદરા-૦૧ . 

૧૫  �ીમિત

આઇ.એ.મકેવાન 

અિધ�ક ૦૨૬૫  ૨૭૮૦૨૮૦ - - - નાર� સરં�ણ �હૃ, 

નીઝામ�રુા રોડ, 

વડોદરા 

૧૬  �ીમિત

ડ�.એસ.શાહ 

અિધ�ક. ૦૨૬૫  ૨૨૮૦૪૨૧ - - - �ુવનેાઇલ હોમ ફોર 

બોયઝ, શા�ી �ીજ 

ન�ક, એલે�બીક રોડ, 

વડોદરા-૦૩ . 

૧૭  �ી ડ�.બી.પડંયા 

(ચા�મા)ં 

અિધ�ક ૦૨૬૫  ૨૭૯૧૬૭૯ - - - અપગં બાળ�હૃ, 

પ�ેશન�રુા, ફતહેગજં, 

વડોદરા. 

૧૮  �ી. વી. પી. 

રાઠવા (ચા�મા)ં 

આચાય � ૦૨૬૫  -    સરકાર� �ધ 

િવઘાલય, પ�ેશન�રુા, 

વડોદરા. 

૧૯  �ી પી.આર. પટ�લ  

 

અિધ�ક ૦૨૬૫  ૨૪૯૨૨૯૦- - - - માનિસક �િતવાળા 

બાળકો� ુ ં �હૃ, 

કાર�લીબાગ, ��ુ�ૃપા 

સોસાયટ� પાસ,ે 

પાણીની ટાકં� પાછળ, 

વડોદરા. 

૨૦  �ી 

એસ.એમ.� હોર ા 

(ચા�મા)ં 

 

ચીફ ઓગ�નાઈઝર ૦૨૬૫  - - - - બાળ �ભ�ા (બાળ 

��ુહા) િનવારણની 

કચેર�, નાગરવાડા, 

નવી ધરતી, 

રાણાવાસ, વડોદરા-

૩૯૦૦૦૧  

૨૧  �ી વી.પી.રાઠવા 

(ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક ૦૨૬૫  ૨૭૯૩૧૬૩ - - - આફટર ક�ર હો�ટ�લ , 

પ�ેશન�રુા, વડોદરા-

૦૨  

૨૨  �ી 

એન.�.ગ�જર 

(ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક-કમ - �ોબેશન 

ઓ�ફસર  

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૬૩  -   ઓ�ઝવ�શન હોમ, ૪-

અ-સરદારનગર ડ �પોની 

બા�ુમા,ં છોટાઉદ ��રુ, 

�જ. વડોદરા-૩૯૧૧૬૫  

છોટાઉદ�� ુર 

૨૩  �ી 

વી.આર.પરમાર  

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�. 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

છોટાઉદ ��રુ. 
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ભ�ચ 

૨૪  �ી 

વી.બી.છ�ીવાલ ા 

(ચા�મા)ં 

 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૬૪૨ ૨૬૩૮૨૩  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, 

�ાઉ�ડ ફલોર, 

ગાય�ીનગર. ભ�ચ. 

૨૫  �ીમિત 

આર.ક�.રાણા 

(ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક ૦૨૬૪૨ - - - - �ુવનેાઈલ હોમ ફોર 

ગ�સ �, નદં �વારોડ, 

ર�વ�ેટ�શન પાસ,ે 

ભ�ચ. 

૨૬  �ી આર.એસ.મોર� 

(ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક ૦૨૬૪૨ ૨૨૩૬૬૯  - - - �ુવનેાઈલ હોમ ફોર 

બોઈઝ, �ુકરવાડા 

ગામ, ભ�ચ-૦૧  

 

રાજપીપળા- નમ�દા 

૨૭  �ી 

વી.આર.પરમાર  

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૬૪૦ ૨૨૪૫૭૫  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�, �હ �રા� ુગંા 

શાળા, કં�પાઉ�ડ, 

રાજપીપળા, �જ.નમ�દા. 

૨૮  �ી આર.ડ�.ખરાડ� 

 

આચાય � ૦૨૬૪૦ - - - - સરકાર� બહ �રા � ુગંા 

શાળા, પટ�લ 

છા�ાલયના મકાનમા,ં 

ર��વ�ેટ�શન પાછળ,  

� ુ.રાજપીપળ ા, 

�જ.નમ�દા-૪૫ . 

આહવા ડાગં 

૨૯  �ી. આર.એસ. 

ચૌધર� 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૬૨૯  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

કલેકટર કચેર�, 

કં�પાઉ�ડ, ર��વ�ેટ�શન 

પાસ,ે આહવા-�જ. ડાગં. 

૩૦  �ી. આર.એસ. 

ચૌધર� 

અિધ�ક-કમ - 

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૪૯  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, 

પવડ� વસાહત પાસ,ે 
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� ુ. આહવા - �જ.ડાગં. 

નવસાર� 

૩૧  �ી એમ.વી. 

�નુીયા 

(ચા�મા) 

 

બાળ લ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૬૩૭ ૨૩૨૪૪૦  - - - બાળ લ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, 

કલે�ટર કચેર� 

કં�પાઉ�ડ, �જ. 

નવસાર�.  

૩૨  �ી એમ.વી. 

�નુીયા 

 

અિધ�ક-કમ - 

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૬૩૭ ૨૫૭૩૬૯  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ,  

��તમવાડ� રોડ ન ં. ૯ 

/૨૩૧,  � ુ. નવસાર�-

૩૯૬૪૪૫ , નવસાર�. 

વલસાડ 

૩૩  �ી ડ�.એમ.પટ�લ 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�  

૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૬૩  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

�લોક ન ં.૮. ૬�ોમાળ, 

બ�મુાળ�, ભવન,  વલસાડ 

�રુત 

૩૪  �ી બી.બી. 

છ�ીવાલા 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�  

૦૨૬૧  ૨૪૭૯૮૭૫  - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

મા�હતી ક���ની બા�ુમા,ં ચોક 

બ�ર, �રુત. 

૩૫  �ી. એસ.એન. 

વસાવા (ચા�મા)ં 

 

ઓ�ફસર -ઇન- ચા� ૦૨૬૧  ૨૭૬૪૨૪૫ - - - �ભ�કુ �વીકાર ક���, રામનગર 

કોલોની, રાદં �ર રોડ,    

�રુત-૦૫ . 

૩૬  �ી. અિનલભાઇ 

િશ�ક (ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક ૦૨૬૧  ૨૫૩૦૬૪૨ - - - �ુવનેાઇલ હોમ ફોર બોયઝ, 

કતાર ગામ, � ુ. �રુત.  

�જ. �રુત. 

૩૭  �ીમતી 

એચ.એમ.ભગ ત 

(ચા�મા)ં 

અિધ�ક ૦૨૬૧  ૨૭૬૮૭૬૧ - - - �ુવનેાઇલ હોમ ફોર ગ�સ �, 

રામનગર, રાદં �ર રોડ, �રુત 

૩૮  �ી. એ.વાય. 

મડંોર�  

 

ચીફ ઓગ�નાઇઝર ૦૨૬૧  - - - - બાળ ��ુહા િનવારણ ક���, 

મદં� ુ��વાળા બાળકોની 

િશ�ણ તાલીમ સ�ંથાના 

કં�પાઉ�ડમા,ં અડાજણ તળાવ 
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પાસ,ે � ુ. �રુત -૦૧  

તાપી 

૩૯  �ી. આર.એ. 

ચૌધર� 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

- - - - - ��લા સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�, ��લા સવેા 

સદનઘ�લોક ન ં.૪, પાનવાડ� 

ભ�યત�ળય,ે �યારા �.તપી 

૪૦  �ી. આર.એ. 

ચૌધર� 

(ચા�મા)ં 

 

અિધ�ક-કમ - 

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૬૧  ૨૬૬૯૪૮૫ - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, જડંાચોક, 

ઔ�દ�યવાડ�, તળાવ પાસ,ે 

�યારા -�જ. �રુત.-૫૦  

પાટણ 

૪૧  �ી 

એમ.આર.પટ�લ 

(ચા�મા)ં  

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૭૬૬ ૨૨૨૬૫૧  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, �મ 

ન ં.૭, નશેનલ ચે�બસ �, , 

�થમમાળ, બગવાડા, પાટણ. 

મહ�સાણા 

૪૨  �ી બી.પી.ખરાડ�  

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી 

૦૨૭૬૨ ૨૨૧૪૩૧  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, ભ�યત�ળય,ે 

મહ �સાણા. 

૪૩  �ી. ડ�.એ.રાઠોડ આચાય � ૦૨૭૬૨ ૨૨૦૪૯૬  - - - સરકાર�  બહ �રા-� ુગંા શાળા, 

પીલા� ગજં, �ટ�શન રોડ, 

મહ �સાણા-૦૪ . 

૪૪  �ી એચ.આર. 

પટ�લ 

 

અિધ�ક ૦૨૭૬૨ ૨૫૩૨૯૮  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, જયભારત 

સોસાયટ�, રાધન�રુ ચાર 

ર�તા, નશેનલ હાઈવ,ે 

મહ �સાણા-૦૨ . 

બનાસકા ંઠા 

૪૫  �ી �.�.ચૌધર� 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી 

૦૨૭૪૨ ૨૫૨૪૭૮  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

મ�ુર અિધકાર�ની કચેર�, 

પાસ,ે જોરાવર પલેેસ, � ુ. 

પાલન�રુ, 

�જ. બનાસકાઠંા. 

૪૬  �ી એમ.ક�. જોષી 

 

� ુિ��ટ��ડ ��ટ -કમ -

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૭૪૨ ૨૫૩૭૯૫  - - - ઓ�ઝવ�શ હોમ, હાઈવ ે

હ�મુાન ટ�કરા, �વ�તીક 
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�ાથિમક શાળા સામ,ે � ુ. 

પાલન�રુ, 

 �જ. બનાસકાઠંા. 

�જૂ -ક�છ 

૪૭  �ી �.આર. પટ�લ 

    (ચા�મા )  

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી. 

૦૨૮૩૨ ૨૫૬૦૩૮  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

નાગર�ક સોસયટ� પાસ,ે લાલ 

બગંલા આગળ , �જૂ ક�છ. 

૪૮  �ી �.આર. પટ�લ 

 

આચાય ��ી ૦૨૮૩૨     સરકાર� �ધશાળા, નાગર�ક 

સોસયટ� પાસ,ે લાલબગંલા 

આગળ , �જૂ-ક�છ. 

૪૯  �ી એ.આર.પટણી 

    (ચા�મા ) 

� ુિ�ટ��ડ ��ટ -કમ - 

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૮૩૨ ૨૨૨૧૧૦  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, નાગર�ક 

સોસયટ� પાસ,ે લાલબગંલા 

આગળ , �જૂ-ક�છ. 

સાબરકા ંઠ ા 

૫૦  �ી એન.ક�.પરમાર  

 

બાળલ�ન 

�િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-

�જ�લા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર��ી. 

૦૨૭૭૨ ૨૪૧૫૯૮  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, �લોક ન ં. 

બી, ભ�યત�ળય.ે �હ�મતનગર, 

�જ. સાબરકાઠંા. 

૫૧  �ી �.પી. પટ�લ � ુિ�ર્�ટ��ડ �� ટ-કમ-

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૭૭૨ ૨૨૨૧૯૫  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, મહ �તા�રુા, 

પરબડા રોડ,  �હ�મતનગર.  

�જ. સાબરકાઠંા. 

અરવ�લી 

૫૨  �ી એન.ક�.પરમાર બાળલ�ન 

�િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-

�જ�લા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર��ી. 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

અરવ�લી 

�રુ� ��નગર 

૫૩  �.ુએચ.પી.દવ ે

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી 

૦૨૭૫૨ ૨૮૫૫૫૨  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, એ-

૫, બ�મુાળ� ભવન, ખેરાળ� 

રોડ, �રુ���નગર. 

૫૪  �ી 

�.એન.મકવાણા 

� ુિ��ટ��ડ�ટ -કમ -

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૭૫૨ ૨૮૨૭૦૩  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, �જ�લા 

પચંાયતની કચેર� પાસ,ે 
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 �રુ���નગર-૦૧  

રાજકોટ 

૫૫  �ી ક�.વી.ઝાલા 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી 

૦૨૮૧  ૨૪૪૮૫૯૦ - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, ૩જો માળ, 

�મન ં.૭ રાજકોટ 

૫૬  �ી 

એસ.એમ.ર ાઠો ડ 

(ચા�મા ) 

નાયબ અિધ�ક ૦૨૮૧  ૨૫૭૧૯૮૪ - - - �ભ�કુ �વીકાર ક���, કાલાવાડ 

રોડ, પાણીની ટાકં� પાસ,ે  

રાજકોટ-૦૫  

૫૭  �ી 

આર.ક�.પટોડ�યા 

 

અિધ�ક ૦૨૮૧  ૨૫૭૭૨૯૭ - - - માનિસક �િતવાળા બાળકો� ુ ં

�હૃ, કાલાવાડ રોડ, 

સ�ે�ો�લુની બા�ુમા,ં રાજકોટ 

૫૮  �.ુબી.�.જોષી અિધ�ક ૦૨૮૧  ૨૩૬૨૩૯૬ - - - અપગ ં બાળ �હૃ, ભ�કતનગર 

�ટ�શન રોડ, રાજકોટ 

૫૯  �ી.એમ.પી.પ ં� ડત � ુિ�ટ��ડ ��ટ -�મ -

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૮૧  ૨૩૬૨૧૫૮ - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, સરદાર ગઢ 

બગંલો, ગ�ડલ રોડ, રાજકોટ 

૬૦  �ી બી.વી.ભડં �ર�    

(ચા�મા ) 

 

અિધ�ક ૦૨૮૧  ૨૪૪૧૧૬૦ - - - �પ�ેયલ હોમ ફોર બોયઝ, 

જકાતનાકા પાસ,ે �મનગર 

રોડ, રાજકોટ-૦૧  

૬૧  �ીમિત વી.�. 

જોષી 

અિધ�ક  ૦૨૮૧  ૨૩૬૨૩૯૮ - - - �પ�ેયલ હોમ ફોર ગ�સ �,  

ભ��તનગર �ટ�શનરોડ,  

રાજકોટ-૦૨  

૬૨  �ી એમ.એન. 

ગો�વામી 

અિધ�ક ૦૨૮૧  ૨૪૬૨૦૮૭ - - - ��ુુષ રા�ય આ�ય �હૃ, 

�કશોર�ુંજ ઉઘોગનગર,   

રાજકોટ-૦૨ . 

૬૩  �.ુએસ.સી.મણીયા

ર 

 

ચીફ ઓગ�નાઈઝર ૦૨૮૧  -- - - - બાળ ��ુહા િનવારણની કચેર�, 

�મનગર રોડ, જકાતનાકા 

પાસ,ે રાજકોટ-૦૨  

મોરબી 

૬૪  �ી ક�.વી.ઝાલા 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

મોરબી 

�મનગર 

૬૫  �ી એસ.ક�. 

ઇસરાણી 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી 

૦૨૮૮  ૨૫૬૩૪૫૮ - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

રણ�ત નગર રોડ, સોમનાથ 
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�ૃપા, �ી લેઉવા પટ�લ સમાજ 

સામ,ે  �મનગર. 

૬૬  �ી વાય.એ. 

�ડ �� 

 

� ુિ�ર્�ટ��ડ �� ટ-કમ-

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૮૮  ૨૬૭૬૬૩૮ - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, 

રણ�તસાગ ર રોડ, �મનગર. 

દ�વ� ૂિમ �ારકા 

૬૭  �ી વી.આર.�યાસ 

(ચા�મા ) 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી, 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની 

કચેર�,દ�વ�િૂમ �ારકા 

�નૂાગઢ 

૬૮  �ીમિત એચ.એન. 

વાળા 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી, 

૦૨૮૫  ૨૬૨૪૫૪૬ - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

મહા�માગાધં ી રોડ, હાથીખાના, 

બાળ અદાલત સામ,ે �ૂનાગઢ. 

 

૬૯  �ી. એન.એન. 

પડંયા  

આચાય � ૦૨૮૫  - - - - સરકાર� �ધશાળા, 

મહા�માગાધં ી રોડ, હાથી ખાના, 

મ�વડ� દરવા� પાસ,ે 

�ૂનાગઢ. 

૭૦  �ી આર.�.ખરાડ � 

(ચા�મા)ં 

 

આચાય � ૦૨૮૫  ૨૬૨૯૦૨૮ - - - સરકાર� બહ �રા-� ુગંા શાળા, 

હાથી ખાના ચોક, મહા�માગાધંી 

રોડ, ક�યાણ�ામ, �ૂનાગઢ-૦૧  

૭૧  �ીમિત 

આર.બી.ભ� 

(ચા�મા)ં 

� ુિ��ટ��ડ ��ટ -�મ-

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૮૫  ૨૬૨૦૧૫૭    ઓ�ઝવ�શન હોમ, હાથી ખાના 

રોડ, એમ.�.રો ડ, �જ�લા �લ 

પાછળ,  �ૂનાગઢ.-૦૧  

ગીર સોમનાથ 

૭૨  �ી બી.આર.સોલકં � બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી, 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�,ગીર 

સોમનાથ 

અમર�લી 

૭૩  �ી પી.�. િ�વદે�. 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર��ી, 

૦૨૭૯૨ ૨૨૩૦૨૯  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, ભ�યિતળય,ે  

ગાધંીરોડ, અમર�લી. 

૭૪  �ી � ુિ�ર્�ટ��ડ �� ટ-કમ- ૦૨૭૯૨ ૨૨૨૧૮૬  - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, �તાપ�રુા, 
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એમ.એમ.�યાસ  �ોબેશન ઓ�ફસર નાના કડ�યા રોડ, અમર�લી. 

ભાવનગર 

૭૫  �ી બી.પી.�ડુા�મા 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર. 

૦૨૭૮  ૨૪૨૫૬૦૯ ૨૪૪૭૮૯૨ - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

એસ.ટ�. �ટ��ડ પાસ,ે �-૨, 

એન�ેી, બ�મુાળ� ભવન, 

ભાવનગર. 

૭૬  �ી પી.બી.ગો�હલ  

 

� ુિ�ર્�ટ��ડ �� ટ-કમ-

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૭૮  ૨૨૦૩૬૦૫ - - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, ૧૭ -

અજયવાડ� , �ભુાષનગર, �� ુ

એરો�ામ રોડ, ભાવનગર.-૦૧ . 

૭૭  �ી 

એમ.આર.�ં�ચુા 

(ચા�મા)ં 

 

ચીફ ઓગ�નાઈઝર ૦૨૭૮      બાળ ��ુહા િનવારણ ક���, 

�વુાળ�યા  કોળ� �ાિતની 

બોડ�ગ, તળા� રોડ, ભાગલી 

ગેઈટ સામ,ે આઝાદનગર 

ભાવનગર. 

બોટાદ 

૭૮  �ી બી.પી.�ડુા�મા 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર. 

     બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની 

કચેર�,બોટાદ 

પચંમહાલ 

૭૯  �.ુપી.એફ.ખો� 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૬૭૨ ૨૪૧૪૮૭  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

બ�મુાળ� ભવન, �થમમાળ, 

ગોધરા,  

�જ. પચંમહાલ . 

૮૦  �ી �.એચ. 

લખારા 

 

� ુિ�ર્�ટ��ડ �� ટ-કમ-

�ોબેશન ઓ�ફસર 

૦૨૬૭૨ ૨૪૧૪૯૩  -- - - ઓ�ઝવ�શન હોમ, પ�થર 

તલાવડ�, લૉ કોલ ોજ પાસ,ે 

(વ�ેટન ર��વ)ે � ુ. ગોધરા,  

�જ. પચંમહાલ . 

દાહોદ 

૮૧  �ી આર.પી.ખાટંા 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર�, 

૦૨૬૭૩ ૨૨૦૨૨૫  - - - બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

૪૩૨-ચ�ંી�સાદ વસતંલાલ 

ઉપા�યાના મકાનમા,ં 

રા��ર�ભાઈ મદં� રોડ, �ટ�શન 
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રોડ, તા.�. દાહોદ. 

પોરબદંર 

૮૨  �ી 

એસ.ક�.ઇસરાણી 

(ચા�મા)ં 

 

બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા 

સમાજ �રુ�ા 

અિધકાર� 

૦૨૮૬      બાળલ�ન �િતબધંક 

અિધકાર�-સહ-� જ�લ ા સમાજ 

�રુ�ા અિધકાર�ની કચેર�, 

�જ�લા પચંાયત કચેર�, 

એસ.ટ�. ડ �પો સામ,ે પોરબદંર. 

 
 
 
 
 
 
 
 


