
ક્રમ નામ હોદ્દો કચેરીન ું સરનામ ું

૧ પટેલ મહેશક માર શીવ ભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૨ પટેલ જજૈમન  બાબ લાલ ના. મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૩ ચૈાધરી જસધ્ધરાજ ડાહયાભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૪ ભગોરા સુંજયક માર કન ભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૫ મેણાત ભાગ્યશ્રી જવનોદભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૬ ખાુંટ ધ ળજીભાઇ રણછોડભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૭ રાવલ સ જનલભાઇ જઠેાભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, મેઘરજ,જજ. અરવલ્લી

૮ પરમાર પાવન  રમેશભાઇ ના. સેકશન અજધ. ઉપ સજચવશ્રી, માગગ અન ેમકાન જવભાગ, બલોક નું. ૧૪, નવા સજચવાલય , ગાુંધીનગર

૯ પટેલ અજમતક માર રામજસુંગભાઇ ના. કા. ઇજનેર
ના.કા. ઇ. ની કચેરી, રાષ્ટ્ર ીય  ધોરી માગગ પેટા જવ. ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, ગાયત્રી 
નગર, ભરૂચ

૧૦ વસાવા જશવપ્રસાદ જવક્રમભાઇ મદદ. ઇજનેર
ના.કા. ઇ. ની કચેરી, રાષ્ટ્ર ીય  ધોરી માગગ પેટા જવ. ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, ગાયત્રી 

નગર, ભરૂચ

૧૧ શાહ જમૈીન જગદીશચુંદ્ર મદદ. ઇજનેર
ના.કા. ઇ. ની કચેરી, રાષ્ટ્ર ીય  ધોરી માગગ પેટા જવ. ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, ગાયત્રી 
નગર, ભરૂચ

૧૨ પટેલ જહતેશક માર વાલજીભાઇ તા. જવ. અજધકારી તાલ કા જવકાસ અજધકારી દાુંતીવાડા ,બનાસકાુંઠા

૧૩ દેસાઇ ધવલ બાબ ભાઇ મદદ. પ્રયોજન અજધ. જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, જોરાવર પેલેસ , પાલનપ ર

૧૪ પ્રજાપજત કરણક માર પ્રજવણભાઇ તા. જવ. અજધકારી તાલ કા જવકાસ અજધકારી (ગ્રા.જવ.) ડીસા, બનાસકાુંઠા

૧૫ ઓઝા અુંજકતાબેન બાબ લાલ તા. જવ. અજધકારી જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, જોરાવર પેલેસ , પાલનપ ર

૧૬ રાઠોડ દક્ષાબહેન જત્રભોવનદાસ જ ની. આસી.
ગ જરાત રાજય માગગ વાહનવ્યવહાર  જન. જવભાગીય કચેરી, ગાયત્રી મુંજદર રોડ, એસ.ટી. 

મહેસાણા

૧૭ ગોસ્વામી જવભાબેન નયનગીરી મદદ.વન સુંરક્ષક ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાુંધીનગર , ઇન્દ્રોડા પ્રકૃજત ઉદ્યાન, પો. ઓ. સેકટર-૭, ગાુંધીનગર

૧૮ પરમાર ઉન્નજત  ગણપતલાલ કારક ન મામલતદાર કચેરી, સુંખેડા ,જજ. છોટાઉદેપ ર

૧૯ સ રતી ગૈારાુંગ બાબ ભાઇ લેબો. આસી. અસ્પી બાગાયત -વ- વનીય મહાજવધ્યાલય , નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી , નવસારી

૨૦ રાજપ રા એજાજ અશરફભાઇ મદદ. પ્રયોજન અજધ. જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, તાલ કા સેવા સદન , પાળીયાદ રોડ, બોટાદ

૨૧ લેઉઆ મૈત્રી જગદીશક માર મદદ. પ્રયોજન અજધ. જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, જજ. સેવા સદન , બીજો માળ, છોટાઉદેપ ર

૨૨ પરમાર જમજહકા ઇશ્વરભાઇ
ચીટનીસ કમ તા. જવ. 

અ.
જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, તાલ કા સેવા સદન , પાળીયાદ રોડ, બોટાદ

૨૩ કોટક દીપા હસમ ખભાઇ
ચીટનીસ કમ તા. જવ. 

અ.
જજ. જવકાસ અજધકારી , જજલ્લા પુંચાયત ભવન, મહેકમ શાખા, જામનગર

૨૪ મોજણીદાર સમીર રફીકભાઇ
ચીટનીસ કમ તા. જવ. 

અ.
જજલ્લા પુંચાયત કચેરી, સરકારી પોલીટેકજનક કેમ્પસ , છોટાઉદેપ ર

૨૫ પુંડયા હેલી ભારતેન્દ દુંત સજગન સામ જહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ગડખોલ, તા. અુંકલેશ્વર  જજ. ભરૂચ

૨૬ સ્નેહી જદજપકાબેન હરશેભાઇ   જ . કારક ન
જનરીક્ષક ,સ્થાજનક ભુંડોળ જહસાબની કચેરી, બ્લોકનું. ૧૭, બીજો માળ, ડો. જી. મ. ભવન, 

ગાુંધીનગર

૨૭ પટેલ જમુંકલક માર ભીખાભાઇ જસજન. સરવેયર
જસટી સરવે સ પજરન્ટેન્ડન્ટ-૨ અમદાવાદની કચેરી, જજ. મોજણી સેવા સદન, ભીમજીપૂરા, નવા 

વાડજ, અમદાવાદ

૨૮ રાજપ ત કેતનજસુંહ નટવરજસુંહ ના. સેકશન અજધ.
ઉપ સજચવશ્રી, ન.જ.સું.પા. પ . અન ેક. જવભાગ, બલોક નું. ૯/૮, મો માળ,  નવા સજચવાલય , 

ગાુંધીનગર

૨૯ બારીઆ વૈભવક માર રમેશભાઇ ના. સેકશન અજધ.
ઉપ સજચવશ્રી, ન.જ.સું.પા. પ . અન ેક. જવભાગ, બલોક નું. ૯/૮, મો માળ,  નવા સજચવાલય , 
ગાુંધીનગર

૩૦ બરુંડા જદવ્યાબેન ચુંદ લાલ ના. સેકશન અજધ.
ઉપ સજચવશ્રી, ન.જ.સું.પા. પ . અન ેક. જવભાગ, બલોક નું. ૯/૮, મો માળ,  નવા સજચવાલય , 

ગાુંધીનગર

૩૧ રબારી હજિગલક માર  જવનોદભાઇ ના. સેકશન અજધ.
ઉપ સજચવશ્રી, ન.જ.સું.પા. પ . અન ેક. જવભાગ, બલોક નું. ૯/૮, મો માળ,  નવા સજચવાલય , 

ગાુંધીનગર

૩૨ મજમ ુંદાર જરજધ્ધ  રાજ લભાઇ   જ . કારક ન
જજલ્લા  રજીસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ , પાટણ ની કચેરી, બ્લોક-૨, જજલ્લા સેવા સદન, 

ભોયતળીએ પાટણ

૩૩ ચૈાધરી નીતાબેન સતાભાઇ   કારક ન જજલ્લા આયોજન કચેરી, મહેસાણા રાજમહેલ કુંમ્પાઉન્ડ, મહેસાણા

૩૪ પટેલ રૂપલ પજથકક માર લેબો. ટેકજનજશયન આચાયગશ્રી, પશ જચજકત્સા અન ેપશ પાલન મહાજવદ્યાલય,નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી , નવસારી

૩૫ અસારી જજતેન્દ્રક માર રમણલાલ   જ . કારક ન જહસાબી અજધકારીની કચેરી, અરવલ્લી જજલ્લા પુંચાયત, મોડાસા

૩૬ અસારી વસુંતક માર રામાભાઇ   જ . કારક ન જજલ્લા ખેતીવાડી અજધકારીની કચેરી, અરવલ્લી જજલ્લા પુંચાયત, મોડાસા

૩૭ સોની રાજા દીપકક માર   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 

લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૩૮ પરમાર જમજહરજસુંહ દોલતજસુંહ   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 

લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૩૯ શેખ મોહુંમદમઆઝ ગ લામફરીદ   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૪૦
મનસ રી અકીલઅહમદ 

સાબીરભાઇ
  જ . કારક ન

અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૪૧ જાદવ જહમાુંશ  ઇશ્વરભાઇ   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૪૨ ભારાઇ ભ પત પરબતભાઇ   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 

લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૪૩ પટેલ જસલ્વરીબેન જયુંજતલાલ   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 

લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૪૪ મારૂ ધારા શાુંજતલાલ   જ . કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૪૫ પ્રજાપજત જકુંજલ  મહેન્દ્રભાઇ ટય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, બી. જ.ે મેડીકલ કોલજે, અમદાવાદ

૪૬ રાઠોડ  જૂઇ પી. ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૪૭ ચૈાધરી હીનાબેન ખ શાલભાઇ ના.સે.અજધકારી સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૪૮ દવે સુંકેત હેમેન્દ્રક માર ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૪૯ સાવલીયા ક લદીપ પ્રજવણભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૦ ગામીત જજજ્ઞેશક માર જીતેન્દ્રભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૧ પટેલ અુંજકતા જીતેન્દ્રભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

તા. ૧૦-ર-ર૦૧૯ અન ેતા. ૧૧-ર-ર૦૧૯ના રોજ યોજાનાર જહન્દી ભાિાની ઉચ્ચશે્રણીની પરીક્ષાનાું ઉમેદવારોની યાદી



૫૨ જલુંબાત જચુંતલ મનોજભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૩ દેસાઇ ઉન્નતીબેન જયરામભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૪ વાઘેલા સુંજદપક માર જીવણભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૫ પરમાર મૈાજલક રમેશભાઇ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૬ પ્રજાપજત મયુંકક માર નાથાલાલ ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૭ અમીન ધવલ રમેશચુંદ્ર ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૮ ઠકકર જનરવક માર રમેશક માર ના.સે.અજધ. સેકશન અજધકારીશ્રી,  સામાન્ય વહીવટ જવ., સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૫૯ પટેલ જચરાગભાઇ નગીનભાઇ સેકશન અજધ. ના. સજચવશ્રી ગ જરાત જવધાનસભા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૦ પ્રજાપજત  પાથગ જદનેશભાઇ સેકશન અજધ. ના. સજચવશ્રી ગ જરાત જવધાનસભા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૧ રબારી જવરને્દ્રક માર  કરમશીભાઇ ઓજફસ આસી. સેકશન અજધકારીશ્રી,  નાણા જવભાગ , બ્લોકનું ૪/૯, સરદાર ભવન,  સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૬૨ લેઉવા રાહ લક માર ચુંદ લાલ ના.સે.અજધ.
સેકશન અજધકારીશ્રી,  જશક્ષણ  જવભાગ,  બ્લોકનું ૫/૭, સરદાર ભવન,   સજચવાલય ,  
ગાુંધીનગર

૬૩
ખાુંભલા જમહીલભાઇ 

લખમણભાઇ
મદદ.ઇજનેર (સી.) ના.કા. ઇ. ની કચેરી, જળ જસુંચન  પેટા જવ.નું. ૧, તળેટી રોડ, પાલીતાણા

૬૪ ભટ્ટ શ્રધ્ધા ભરતભાઇ મદદ. પ્રયોજન અજધ. જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, જજલ્લા પુંચાયત ભવન, લાલપ ર બાય પાસ રોડ, દેવભૂજમ દૂ્રરકા

૬૫ ચૈાધરી સોનલબેન નાનજીભાઇ   જ . કારક ન જપ્રનસીપાલ ડીસ્ટર ીકટ કોટગ  , બહ માળી ભવન, સાબરકાુંઠા, જહુંમતનગર

૬૬ પરમાર ધમેન્દ્રક માર નાન ભાઇ   જ . કારક ન આચાયગશ્રી , સરકારી પોલીટેકનીક ,આબાુંવાડી અમદાવાદ-૧૫

૬૭
ડોડીયા અજનરૂધ્ધભાઇ 

રણછોડભાઇ
અ. મદદ.ઇજનેર

કા. ઇ. ની કચેરી, જા. આ. બાું. કા. જવ. , ગ . પા. પ . અન ેગ. વ્ય. બોડગ, જીન પરા રોડ, લી ુંબડી 
,જજ. સ રને્દ્રનગર

૬૮ માુંકડ તસનીમ અબ્બાસભાઇ ઓજફસ આસી.
સેકશન અજધકારીશ્રી,  જશક્ષણ  જવભાગ,  બ્લોકનું ૫/૭, સરદાર ભવન,   સજચવાલય ,  
ગાુંધીનગર

૬૯ ગઢવી  અુંજકતાબેન જવષ્ણ દાન   કારક ન ના. વન સુંરક્ષકશ્રીની કચેરી, પ્રસારણ જવભાગ, વન સુંશોધન સુંક લ, સે. -૨૦, ગાુંધીનગર

૭૦ પટેલ ગાયત્રી  જ.ે   કારક ન ના. વન સુંરક્ષકશ્રીની કચેરી, પ્રસારણ જવભાગ, વન સુંશોધન સુંક લ, સે. -૨૦, ગાુંધીનગર

૭૧ પઢારીયા સુંજયક માર વનરાજભાઇ ઓજફસ આસી. ના. સજચવશ્રી ગ જરાત જવધાનસભા ,જવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨ માળી  જપન્ટ ભાઇ  અરજણભાઇ ઓજફસ આસી. ના. સજચવશ્રી ગ જરાત જવધાનસભા ,જવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૩ વાઘેલા  જદવ્યરાજ રાજને્દ્રજસુંહ ઓજફસ આસી. ના. સજચવશ્રી ગ જરાત જવધાનસભા ,જવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૪ ઠાકોર માજલનીબેન રમેશચુંદ્ર સુંશોધન અજધકારી ના. સજચવશ્રી ગ જરાત જવધાનસભા ,જવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૫ જસુંઘ રીચા ધીરજક માર
કલીનીકલ 

સાયકોલોજીસ્ટ
    જમનાબાઇ જનરલ હોજસ્પટલ , માુંડવી, વડોદરા

૭૬ ગોજહલ જહતેન્દ્રજસુંહ ચુંદ્રજસુંહ પો. સબ. ઇ. પોલીસ મહાજનદેશકશ્રીની કચેરી, સી. આઇ.ડી. ક્રાઇમ અન ેરલે્વેઝ , ગ . રા. ગાુંધીનગર

૭૭ ચૈાહાણ મય રી જદનેશભાઇ પો. સબ. ઇ. પોલીસ મહાજનદેશકશ્રીની કચેરી, સી. આઇ.ડી. ક્રાઇમ અન ેરલે્વેઝ , ગ . રા. ગાુંધીનગર

૭૮ જહુંગ  જનક જ મહેન્દ્રક માર
ર.ે ઓ. (એ. એસ. 

આઇ.)
પોલીસ મહાજનદેશકશ્રીની કચેરી, સી. આઇ.ડી. ક્રાઇમ અન ેરલે્વેઝ , ગ . રા. ગાુંધીનગર

૭૯ પરમાર મ કેશક માર કાન્તીલાલ પો. સબ. ઇ.
પોલીસ મહાજનદેશકશ્રીની કચેરી, સી. આઇ.ડી. ક્રાઇમ અન ેરલે્વેઝ, પોલીસ ભવન , ગ . રા. 

ગાુંધીનગર

૮૦ દોમડીયા જહતેિ વ્રજલાલ ના.સે.અજધ.
સેકશન અજધકારીશ્રી, મજહલા અન ેબાળ જવકાસ  જવભાગ,  બ્લોકનું ૯/૬, સજચવાલય ,  

ગાુંધીનગર

૮૧ બચ્છાવ રાજારામ સીતારામ  હ. પો. સબ. ઇ. સેનાપજતશ્રી ની કચેરી, રા. અ. પો. દળ, જ થ- ૧, વડોદરા

૮૨ ચૈાધરી જદજક્ષતાબેન  મન ભાઇ ખેતીવાડી અજધકારી સુંશોધન વૈજ્ઞાજનક , જમીન જવજ્ઞાન જવભાગ  ,નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી , નવસારી

૮૩ પટેલ કાજલબહેન જગરીશભાઇ ખેતીવાડી મદદનીશ નોડલ ઓજફસર (મેગાસીડ) અન ેય જનટ હેડ, કઠોળ ઓ જદવેલા સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી

૮૪ ચૈાધરી રીપલબેન  મન ભાઇ તા. જવ. અજધકારી જજ. જવકાસ અજધકારી , જજલ્લા પુંચાયત કચેરી, મહેકમ શાખા, મોતીબાગ, ભાવનગર

૮૫ ડામોર જયેશક માર વેચાતભાઇ તબીબી અજધકારી અજધક્ષકની કચેરી, જનરલ હોજસ્પટલ , ખેડબ્રહમા , જજ. સાબરકાુંઠા

૮૬ ચૈાધરી જજગ્નેશક માર ડાહયાલાલ ખેતીવાડી અજધકારી
નાયબ ખેતી જનયામકશ્રી (જવ.) ની કચેરી, બીજો માળ, બ્લોક નું. -૧, બહ માળી ભવન, 

મહેસાણા

૮૭ મોઢ રચના નજવનચુંદ્ર ના.સે.અજધ.
સેકશન અજધકારીશ્રી, ન. જ.સું. પા. પ . અન ેક.  જવભાગ,  બ્લોકનું ૯, સરદાર ભવન,   

સજચવાલય ,  ગાુંધીનગર

૮૮ ડાભી જસપાલજસુંહ ભરતજસુંહજી સહાયક પ્રાધ્યાપક આચાયગશ્રી , જવશ્વકમાગ સરકારી ઇજનેરી કોલજે, ચાુંદખેડા, અમદાવાદ

૮૯ રાઓલ ભૂજમકા પ્રજદપજસુંહ ચી. કમ તા. જવ. અ. ના. જજલ્લા જવકાસ અજધકારી , મહેસૂલ શાખા , જજલ્લા પુંચાયત , વડોદરા

૯૦ રાવ જમલન  ગૈાતમભાઇ આચાયગ પુંચાયતી રાજ , પ્રાદેશીક તાલીમ કેન્દ્ર, વડોદરા, જજલ્લા પુંચાયત , વડોદરા

૯૧ ડાગ.શાહ  મનીિ  વી. મ.પ્રા. ઓથોપેડીકસ
જનયામકશ્રીની કચેરી, ગવનગમેન્ટ સ્પાઇન ઇનસ્ટી. અન ેજફઝીયોથેરાપી કોલજે, જસ. હો. 

કેમ્પસ ,અમદાવાદ

૯૨ તરખાલા નાગાજણ માલદેભાઇ ચી. કમ - ટીડીઓ ના. જજલ્લા જવકાસ અજધકારી , મહેસ લ શાખા , જજલ્લા પુંચાયત , અમરલેી

૯૩ પટેલ જમતેશક માર જદનેશભાઇ ના.સે.અજધ.
નાયબ મેનજેશ્રી , સરદાર સરોવર નમગદા જન.જલ. બ્લોક નું. ૧૨, બીજો માળ, નવા સજચવાલય, 
ગાુંધીનગર

૯૪ વોરા જનમગલક માર અત લભાઇ જહસાબનીશ પેન્શન અને પ્રો. ફુંડ જનયામકશ્રીની કચેરી, બ્લોક નું. ૧૮, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫ પ્રજાપજત  જનજખલ રમેશભાઇ
ર.ે ઓ. (એ. એસ. 
આઇ.)

 અજધક પોલીસ મહાજનદેશક અન ેકજમશનરશ્રીની કચેરી, તકજનકી સેવાઓ પોલીસ ભવન , 
સે.૧૮, ગાુંધીનગર

૯૬ પટેલ ધવલ શૈલેિભાઇ   જ . કારક ન
 અજધક પોલીસ મહાજનદેશક અન ેકજમશનરશ્રીની કચેરી, તકજનકી સેવાઓ પોલીસ ભવન , 

સે.૧૮, ગાુંધીનગર

૯૭ બારોટ ક લદીપજસુંહ પીરાજી હેડ કલાકગ
જનયામક, અન્ન અન ેનાગજરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક- ૧૪/૬, સરદાર ભવન, નવા સજચવાલય, 
ગાુંધીનગર

૯૮ બાવજળયા પરશે માવજીભાઇ જ . ફામાગજસસ્ટ
કા. રા .જવ. યોજના ડી-૧ વાપી , ફોચ્ય ગન મોલ , ત્રીજો માળ, વી. આઇ. એ. રોડ, ઓજફસનું. 
૩૦૫,૩૦૬,૩૦૭,વાપી

૯૯ ખાુંભલા જશલ્પા રમેશભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી,  તાલ કા સેવા સદન મ ન્દ્રા રોડ, ભજૂ - કચ્છ

૧૦૦ વડેચા મોજનકા રમેશચુંદ્ર કારક ન મામલતદાર કચેરી, તાલ કા સેવા સદન,  મ ન્દ્રા રોડ, ભજૂ - કચ્છ

૧૦૧ રાણા હિગલ રમેશભાઇ ફીજીઓથેરાપીસ્ટ ફીજીઓથેરાપી જવભાગ, જનરલ હોજસ્પટલ, રાજપીપળા, જજ.નમગદા

૧૦૨ પરમાર જપ્રયુંકા મોતીલાલ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી,  તાલ કા સેવા સદન મ ન્દ્રા રોડ, ભજૂ - કચ્છ

૧૦૩ સોલુંકી રીન્ક  પ્રકાશક માર   જ . કારક ન જજલ્લા રજજસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ, સહયોગ સુંક લ, બી-વી ુંગ-છઠ્ઠો માળ, ગાુંધીનગર

૧૦૪ ચૌધરી જદનેશભાઇ ગણેશભાઇ   જ . કારક ન જજલ્લા રજજસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ, સહયોગ સુંક લ, બી-વી ુંગ-છઠ્ઠો માળ, ગાુંધીનગર



૧૦૫ ઝાલા જયજદપજસુંહ મહેન્દ્રજસુંહ પો. સ. ઇ.  એન્ટી ટેરરીસમ સ્કોડ,  નીરમા ય ની. પાસે એસ.જી. હાઇવે, ગ .રા.અમદાવાદ

૧૦૬ પાજલયા હરશે  પ્રજવણભાઇ પો. સ. ઇ.  એન્ટી ટેરરીસમ સ્કોડ, નીરમા ય ની. પાસે એસ.જી. હાઇવે, ગ .રા.અમદાવાદ

૧૦૭ પટેલ જદવ્યેનક માર મહેન્દ્રભાઇ સપોટી ુંગ સ્ટાફ વજહષ્ઠ વૈજ્ઞાજનક અન ેવડા, કે.વી.કે, ન.ફ.ય , દેડીયાપાડા

૧૦૮ મ સા રમીઝ એ. તબીબી જશક્ષક મ્ય જનજસપલ મેડીકલ કોલજે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ

૧૦૯ ગ જગર ત લસી ધમગવીર બાગાયત અજધકારી નાયબ બાગાયત જનયામકની કચેરી, ઓલપાડી મહોલ્લો, લાલબુંગલો, અઠવાલાઇન્સ, સૂરત

૧૧૦ ગામીત ઉવગશીક મારી રોજહતભાઇ બાગાયત અજધકારી નાયબ બાગાયત જનયામકની કચેરી, ઓલપાડી મહોલ્લો, લાલબુંગલો, અઠવાલાઇન્સ, સૂરત

૧૧૧ ગરાસીયા તજેલ રમેશભાઇ તબીબી  અજધકારી સા.આ.કેન્દ્ર, વડગામ, બનાસકાુંઠા

૧૧૨ સ મરા હેતલ જીગરક માર રા.વ.જન. સ.રા.વ.ેજનરીક્ષકની કચેરી, ઘટક-૨૧, બચતભવન રીલીફ રોડ, અમદાવાદ

૧૧૩ ચૌધરી ભરતભાઇ નથ ભાઇ    કારક ન કલેકટર કચેરી, પાટણ

૧૧૪ દેસાઇ વિાગબેન તળજાભાઇ    કારક ન કલેકટર કચેરી, પાટણ

૧૧૫ ખેર અલ્પેશક માર ભોજાભાઇ    કારક ન કલેકટર કચેરી, પાટણ

૧૧૬ પટેલ મેહ લક માર પરસોતમભાઇ    કારક ન કલેકટર કચેરી, પાટણ

૧૧૭ પુંડયા અજશ્વનક માર મોહનલાલ    કારક ન કલેકટર કચેરી, પાટણ

૧૧૮ ઇટાજલયા લાલજીભાઇ માધાભાઇ જવસ્તરણ અજધકારી
જજલ્લા પુંચાયત ભવન, ખેતીવાડી શાખા, પ્રથમ માળ, લાલપ ર બાયપાસ રોડ, 
મ .ખુંભાળીયા,જજ. દેવભૂજમ દ્વારકા

૧૧૯ ચાુંજચયા ગોપાલ વજેાભાઇ ગ્રામ સેવક
જજલ્લા પુંચાયત ભવન, ખેતીવાડી શાખા, પ્રથમ માળ, લાલપ ર બાયપાસ રોડ, 

મ .ખુંભાળીયા,જજ. દેવભૂજમ દ્વારકા

૧૨૦ કોલીઢોર ક્રષ્ણાબેન એસ. તબીબી  અજધકારી પ્રા.આ.કેન્દ્ર, માુંકલી, તા.બોડેલી, જજ.છોટાઉદેપ ર

૧૨૧ જત્રવેદી જમતેશક માર રમેશક માર ના.સે.અ. જવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોજગકી જવભાગ, બ્લોક નું-૭, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૨૨ ચાવડા મોજહતક માર જગદીશભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ જવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોજગકી જવભાગ, બ્લોક નું-૭, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૨૩ ગૌસ્વામી જવકાસ જયુંજતગીરી ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ જવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોજગકી જવભાગ, બ્લોક નું-૭, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૨૪ પરમાર જજગરક માર રમેશભાઇ રાજપજત્રત સા.આ.કેન્દ્ર, રાનસણ, તા.ડીસા, જજ.બનાસકાુંઠા

૧૨૫ ઘોડાસરા વૈશાલી નાનજીભાઇ
સ પરવાઇઝર 

ઇન્સ્ટર કટર
ઔદ્યોજગક તાલીમ સુંસ્થા, તરસલી, વડોદરા

૧૨૬ ચારલે ધીરને જયજસુંહ અધી.મદદ.ઇજનેર
કા.પ.ઇ.ની કચેરી, કેજન્દ્રય કારખાના જવભાગ, (મા-મ) જવભાગ, ૮-બી, બહ માળી ,વન, 

વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

૧૨૭ પરમાર જયેશ નથ ભાઇ લેકચરર
સરકારી જફઝીયોથેરાપી કોલજે, ડેન્ટલ કોલજે પાસે, જૂની ટી.બી હોજસ્પટલ જબલ્ડી ુંગની અુંદર, 
જામનગર

૧૨૮ ડામોર રાકેશક માર સરદારજસુંહ પો. સ. ઇ.
સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ, સહયોગ સુંક લ, ત્રીજો માળ, આજથગક ગ ન્હા જનવારણ શાખા,, સેકટર-
૧૧,ગાુંધીનગર

૧૨૯ ખોખર મહેશક માર સોમજીભાઇ વ્યાખ્યાતા એ.વી.પારખે ટેકનીકલ ઇન્સ્ટીટય ટ, હેમ  ગઢવી હોલ સામે, ટાગોર રોડ, રાજકોટ

૧૩૦ ઠકકર શૈલી ત્યાગરાજ ડેન્ટલ સજગન સા.આ.કેન્દ્ર, અજલન્દ્રા, તા.નજડયાદ, જજ.ખેડા

૧૩૧ દેસાઇ મૌજલક જયેન્દ્રભાઇ તબીબી  અજધકારી સા.આ.કેન્દ્ર, અજલન્દ્રા, તા.નજડયાદ, જજ.ખેડા

૧૩૨ પરીખ જહરલ દેવાુંગભાઇ જફઝીયોથેરાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર, અજલન્દ્રા, તા.નજડયાદ, જજ.ખેડા

૧૩૩ ગૌસ્વામી પરશેગીરી ઇશ્વરગીરી ખેતી અજધકારી
નાયબ ખેતી જનયામક (જવ) ની કચેરી, જવનાયક પ્લાઝા, ઓફીસ નું૩૩-૩૪,ત્રીજો માળ, 

વેરાવળ, ગીર સોમનાથ

૧૩૪ બારડ ભાવનાબેન ભીખાભાઇ ખેતી અજધકારી
નાયબ ખેતી જનયામક (જવ) ની કચેરી, જવનાયક પ્લાઝા, ઓફીસ નું૩૩-૩૪,ત્રીજો માળ, 

વેરાવળ, ગીર સોમનાથ

૧૩૫ જશસોજદયા રાવત રામભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક અસ્પી બાગાયત-વ-મહાજવદ્યાલય, નવસારી, કૃ.ય .ની-નવસારી

૧૩૬ પરમાર ઇમરાનખાન અસરફખાન    કારક ન પ્રાુંત કચેરી, ઠાસરા, મ .પો.ઠાસરા, જજ.ખેડા

૧૩૭ ચૌધરી જદનેશક માર ચતરાભાઇ બાગાયત અજધકારી ના.બા.ની કચેરી, ૩૨૦, બહ માળી ભવન, ભ જ-કચ્છ

૧૩૮ લડવા મય ર જદનેશભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૩૯ જાદવ જવશાલક માર ચુંદ્રકાુંતભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૦ ભરવાડ રમેશભાઇ સવજીભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૧ વાઘેલા કેતનક માર ઉકાભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૨ પુંડયા સજચનક માર પ્રકાશચુંદ્ર રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૩ ડાભી વનરાજજસુંહ મોહનજસુંહ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૪ ચૌધરી ભાવનાબેન શામળભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૫ પુંચાલ પન્નાબેન નારાયણભાઇ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૬ પ્રજાપજત પ્રજદપક માર બાબ લાલ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૭ ગજજર અત લક માર કનૈયાલાલ રવેન્ય   તલાટી મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૮ ગોજહલ જદલીપજસુંહ માધવજસુંહ રવેન્ય  કારક ન મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૪૯ દેસાઇ સેજલબેન સાહરભાઇ રવેન્ય  કારક ન મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૫૦ રબારી સ જનતાબેન લાલજીભાઇ રવેન્ય  કારક ન મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૫૧ વાળા વમેન્દ્રજસુંહ ઉદેજસુંહ રવેન્ય  કારક ન મામલતદાર કચેરી, ખુંભાત, ત્રણ દરવાજા પાસે, તા.ખુંભાત, જજ.આણુંદ

૧૫૨ કજડયા જદજક્ષત કમલેશભાઇ કારક ન સ જપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, પ્રથમ માળ, સે-૧૪, ગાુંધીનગર

૧૫૩ ઝાલા  હરજદપજસુંહ કાળ ભા કારક ન સ જપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, પ્રથમ માળ, સે-૧૪, ગાુંધીનગર

૧૫૪ ડામોર જકરણક માર વાજલ્મકભાઇ કારક ન સ જપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, પ્રથમ માળ, સે-૧૪, ગાુંધીનગર

૧૫૫ ગજરેા જનષ્ઠા સવજીભાઇ કારક ન સ જપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, પ્રથમ માળ, સે-૧૪, ગાુંધીનગર

૧૫૬ પટેલ જાહન્વીબેન કન ભાઇ કારક ન સ જપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, પ્રથમ માળ, સે-૧૪, ગાુંધીનગર

૧૫૭ પ્રજાપજત શ્રધ્ધા રમેશભાઇ કારક ન સ જપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, પ્રથમ માળ, સે-૧૪, ગાુંધીનગર



૧૫૮ સોલુંકી  જદપાલી ડી. ના.સે.અ. નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૫૯ પટેલ અજમિા પ નાલાલ ના.સે.અ. નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૦ ચૌધરી જકરણબેન બાબ ભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૧ ખરાડી યાજમની હરીશભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૨ ચૌધરી મોનાબેન ભીખાભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૩ રબારી હીના રત્નાભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૪ પરમાર ભાજવની રમેશભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૫ ભગોરા મનીિા બચ ભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૬ જાની શૈલી હજરશચુંદ્ર ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નાણા જવભાગ, ઠ-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૭ સ મેરા આશા રમેશભાઇ જસ.કા. જનયામક અન .જાજત કલ્યા, બ્લક નું૪, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૧૬૮ પટેલ પ્રજતકક માર સ રશેભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ રમતગમત, ય વા અન ેસાુંસ્કૃજતક પ્રવૃજિ  જવભાગ,ક-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૬૯
પ રોજહત ગણપતજસુંહ 

વેદરાજજસુંહ
ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ રમતગમત, ય વા અન ેસાુંસ્કૃજતક પ્રવૃજિ  જવભાગ,ક-શાખા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૭૦ ઓડેદરા જયમલ વીરમ
આય વેદ મજડકલ 

ઓજફસર
આય વેદ દવાખાન ું, ફટાણા મ .ફટાણા (વાયા-બગવદર) જૂનાગઢ

૧૭૧ બ ચ ઋત  સુંજયભાઇ ટય ટર પી.એસ.એમ. જવભાગ, ગવગમેન્ટ મેજડકલ કોલજે, સ રત

૧૭૨ રાવળ કેતન રમેશક માર કારક ન જનયામકશ્રી, અથગશાસ્ત્ર આુંકડાશાસ્ત્રની કચેરી, સેકટર-૧૮, ગાુંધીનગર

૧૭૩ બલેવા લક્ષ્મણભાઇ જસુંગાભાઇ કારક ન જનયામકશ્રી, અથગશાસ્ત્ર આુંકડાશાસ્ત્રની કચેરી, સેકટર-૧૮, ગાુંધીનગર

૧૭૪ ચૌધરી ખ શ્બ ક મારી બક લભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક ગવગમેન્ટ મેજડકલ કોલજે, સ રત

૧૭૫ સોસા જયદીપક માર મ ળજીભાઇ પ્રાધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, જજ.તાપી

૧૭૬ પટેલ  ઉન્નજતબેન પ્રજવણભાઇ ખેતી અજધકારી ના.ખે.ની (જવ)ની કચેરી, નીરા કેન્દ્રની ઉપર, કલ્યાણબાગ, તા.જજ.વલસાડ

૧૭૭ પટેલ જમજલન્દક માર નટ ભાઇ ટય ટર ગવગમેન્ટ મેજડકલ કોલજે, સ રત

૧૭૮ ઇસરાની જદલજીતદાન શજકતદાન પો. સ. ઇ. સુંય કત પોલીસ કજમશનરશ્રી, ટર ાજફક, અમદાવાદ શહેર

૧૭૯ પરમાર જકુંજલ રમેશચુંદ્ર ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૮૦ હ દડ ઇન્દ્રજીત મ ળેભાઇ પો. સ. ઇ. સુંય કત પોલીસ કજમશનરશ્રી, ટર ાજફક, અમદાવાદ શહેર

૧૮૧ સડવા બાબ ભાઇ મથ રભાઇ કારક ન
જજલ્લા રજજસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ (રૂરલ) અમદાવાદની કચેરી, પાલડી, કૃજિભવન, 
અમદાવાદ

૧૮૨ ધવન અજભિેક રામજીભાઇ પો. સ. ઇ. સુંય કત પોલીસ કજમશનરશ્રી, ટર ાજફક, અમદાવાદ શહેર

૧૮૩ જગડ કજરશ્મા બી. લેકચરર સરકારી જફઝીયોથેરાપી  કોલજે, જ ની ટી.બી. હોજસ્પટલ વીલ્ડી ુંગ, જામનગર

૧૮૪ પટેલ અુંક ર રજતભાઇ રહસ્ય સજચવ ગૃહ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૮૫ ધરસુંડા રણજીત કારા મદદ.પ્રાધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, ગાજરયાધાર, નાની વાવડી રોડ, જજ.ભાવનગર

૧૮૬ પટેલ જનક ુંજ સ રશેભાઇ મદદ.ઇજનેર આલેખન (મા-મ) વત ગળ, બ્લો-૧૩, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૧૮૭ ભાલોજડયા દશગન રજસકભાઇ સવેઅર
અજધક મ ખ્ય નગર જનયોજકની કચેરી, બ્લો-એ, છઠ્ઠો માળ, બહ માળી ભવન, લા.દ., 

અમદાવાદ

૧૮૮ પરમાર વૈશાલીબેન રાજશેભાઇ ખેતી અજધકારી ના.ખે.ની (જવ)ની કચેરી, બ્લોક -સી, ૩૧૫, સરદાર પટેલ ભવન, ત્રીજો માળ, નડીયાદ

૧૮૯ પાદરીયા સુંજયક માર વશરામભાઇ પો. સ. ઇ. પોલીસ કજમશનરની કચેરી, રસેક્રોસ રોડ, રાજકોટ

૧૯૦ ડોજડયા ભાજવશાબેન સુંજયક માર કારક ન મામલતદાર કચેરી, લ ણાવાડા, જજ.મજહસાગર

૧૯૧ જક્રજિયન જરચાડગસન રમણભાઇ ખેતી અજધકારી ના.ખે.ની (જવ)ની કચેરી, બ્લોક -સી, ૩૧૫, સરદાર પટેલ ભવન, ત્રીજો માળ, નડીયાદ

૧૯૨ શ્રીમાળી પ જાબેન જવનોદચુંદ્ર કારક ન મામલતદાર કચેરી, લ ણાવાડા, જજ.મજહસાગર

૧૯૩ પરમાર જશ ભાઇ નાથાભાઇ પો. સ. ઇ.
પોલીસ ઇન્સ્પેકટરની કચેરી, સી.આઇ.ડી. (ઇન્ટે) ગોધરા બહ માળી ભવન, સેવા સદન-૨, 

જજ.પુંચમહાલ

૧૯૪ જજન્સી મેથ્ય ખેતી અજધકારી ના.ખે.ની (જવ) આણુંદની કચેરી, બોરસદ ચોકડી નજીક, આણુંદ

૧૯૫ પ્રજાપજત સોજહલ ક માર કન ભાઇ ખેતી અજધકારી મદદ.ખેતી જનયામકની કચેરી, જમીન ચકાસણી પ્રયોગ શાળા, જપલવાઇ, જવજાપ ર

૧૯૬ ચૌધરી રીપલબેન સેંધાભાઇ જ .કારક ન
અજધકપોલીસ મહા જનદેશકશ્રી અન ેકજમશ્નર તકજનકી સેવાઓ, પોલીસ ભવન, ૭ મો માળ, 

ગાુંધીનગર

૧૯૭ રાઠોડ પ્રજદપક માર કાળ ભાઇ રા.વ.ેજન.
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરશ્રીની કચેરી, બઘટક-૧૧, ડી-૬, હ માળી ભવન, લા.દ., 

અમદાવાદ

૧૯૮ ગોજહલ રણછોડભાઇ લક્ષ્મણભાઇ જ .કારક ન જજલ્લા રજજસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ પાટણની કચેરી, જજ.પાટણ

૧૯૯ રબારી જવષ્ણ ુંભાઇ દલાભાઇ જ .કારક ન જજલ્લા રજજસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ પાટણની કચેરી, જજ.પાટણ

૨૦૦ પરમાર બાબ ભાઇ રામાભાઇ નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, પાટણ

૨૦૧ વોરા અજનતાબેન મોહનલાલ રવેન્ય  કારક ન મજણનગર મામલતદારની કચેરી,એ-૫, બહ માળી ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૨૦૨ સોલુંકી હેતલબહેન શૈલેિભાઇ રવેન્ય  કારક ન મજણનગર મામલતદારની કચેરી,એ-૫, બહ માળી ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૨૦૩ જાદવ તૃજિ મુંગળદાસ રવેન્ય  કારક ન મજણનગર મામલતદારની કચેરી,એ-૫, બહ માળી ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૨૦૪ પ રાણી જવજયક માર વાજલ્મકભાઇ રવેન્ય  કારક ન મજણનગર મામલતદારની કચેરી,એ-૫, બહ માળી ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૨૦૫ ગોજહલ રજવરાજ ગુંભીરજસુંહ રવેન્ય  કારક ન મજણનગર મામલતદારની કચેરી,એ-૫, બહ માળી ભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૨૦૬ છાસીયા ક ણાલક માર મોતીલાલ પો. સ. ઇ. ડોલવણ તાલ કા પોલીસ સ્ટેશન, જજ.તાપી

૨૦૭ સોલુંકી જદલીપજસુંહ ચુંદનજસુંહ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૦૮ જાડેજા ભાજવક હસમ ખભાઇ ના.સે.અ. જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૦૯ ચૌધરી પારૂલબેન જઠેાલાલ ના.સે.અ. જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૧૦ ચૌધરી જય સોમાભાઇ ના.કા.ઇ.
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, જા.આ.પે.જવભાગ, ગ .પ.પ  અન ેગ.વ્ય.બોડગ, મ છડીયા સજીકલ શેરી, 

રાજ લા, જજ.અમરલેી



૨૧૧ ગરોડ સુંકેત રૂપેશભાઇ ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ મેડીકલ કોલજે અન ેહોજસ્પટલ, ગોત્રી-વડોદરા

૨૧૨ સ વે સ જનલ ડી. ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ મેડીકલ કોલજે અન ેહોજસ્પટલ, ગોત્રી-વડોદરા

૨૧૩ સોલુંકી ઉિમક માર એમ. મદદ.પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ મેડીકલ કોલજે અન ેહોજસ્પટલ, ગોત્રી-વડોદરા

૨૧૪ ઠાકોર લીલાજી અજમલજી હેડ કવાગટર આસી. જજલ્લા જનરીક્ષક જમીનદફતરની કચેરી, કોલજે રોડ, પાટણ

૨૧૫ વાઘ રજવન્દ્ર સ ભાિ પો. વા.સ. ઇ. રાજય અનામત પોલીસ દળ જૂથ-૧૦, રૂપનગર, વાલીયા

૨૧૬ ચૌધરી ભૂજમકા સુંજદપભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક ગવગમેન્ટ મેજડકલ કોલજે, સ રત

૨૧૭ ચૌહાણ હેતાુંગી પ્રધ્ય મનજસુંહ જ .ફામાગજસસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર,  વસો, તા.વસો, જજ.ખેડા

૨૧૮ મોરી અશોકભાઇ ભ રજીભાઇ હ.પો. સ. ઇ. માુંગરોળ પોલીસસ્ટેશન, સ રત ગ્રામ્ય, સ રત

૨૧૯ પઠાણ દોલતખાન હીમતખાન જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૨૦ ચૌધરી જીતેન્દ્રક માર લવજીભાઇ જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૨૧ ડાભી અજસ્મતાબહેન જશવુંતજસુંહ જ .કારક ન ખોરાક અને ઔિધ જનયમન તુંત્ર, બ્લોક-૮, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૨૨ જાળીયા અચગનાબા ભૂપતજસુંહ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૨૩ લેઉવા જરજધ્ધ અમૃતલાલ ના.સે.અ. જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૨૪ જસુંધવ જવજયજસુંહ જઠેાભાઇ જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૨૫ સોલુંકી ઉપેન્દ્રક માર જગદીશચુંદ્ર જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૨૬ દવે ઉજજવલ રમેશચુંદ્ર સહાયક પ્રાધ્યાપક સરકારી ઇજનેરી કોલજે, સેકટર-૨૮, ગાુંધીનગર

૨૨૭ મકવાણા ગોપાલ રાધવભાઇ ટય ટર સરકારી  મેજડકલ કોલજે,પેથોલોજી જવભાગ, ભાવનગર

૨૨૮ શેખ પરવેઝઅહમદ ઐય બમીયા ના.સે.અ. જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૨૯ પુંવાર વસુંતજસુંહ હજરજસુંહ ઓડીટર
જજલ્લા સહાયક જનરીક્ષકશ્રીની કચેરી, સ્થાજનક ભુંડોળ જહસાબ, પહેલો માળ, બહ માળી, 

ગ રુક લ, અમદાવાદ

૨૩૦ ગજરે જજતન હરશેભાઇ મદદ.ઇજનેર ના.કા.ઇ.ની કચેરી, જસુંચાઇ પેટા જવભાગ, જ નાગઢ રોડ, જતેપ ર

૨૩૧ ગ ુંદણીયા પૂવી ભીખ ભાઇ જ .કારક ન ના.કા.ઇ.ની કચેરી, જસુંચાઇ પેટા જવભાગ, જ નાગઢ રોડ, જતેપ ર

૨૩૨ જોગી જનહારીકા પ્રજવણભાઇ આુંકડા મદદનીશ અથગ શાસ્ત્ર અન ેઆુંકડા શાસ્ત્રની કચેરી, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૨૩૩ પટેલ જદપીકા અરજવુંદભાઇ ના.મામલતદાર
ના.કલેકટર અન ેસબ જડજવઝનલ મજેીસ્ટેટની કચેરી, કસ્ત રબા મજહલા મુંડળ રોડ, તા.વેરાવળ 

જજ.ગીર સોમનાથ

૨૩૪ પટેલ જરજધ્ધબેન ભીકનભાઇ જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૨૩૫ ઉદેશા અલ્કા પ્રજવણચુંદ્ર જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૨૩૬ પટેલ કમલેશભાઇ શુંકરભાઇ જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૨૩૭ વાજણયા રજવ ઉકાભાઇ જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૨૩૮ પટેલ મહેન્દ્રક માર મણીલાલ જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૩૯ કોટવાલ રોનક બચ ભાઇ મેજડકલ ઓજફસર પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, જનાલી તા.જભલોડા જજ.અરવલ્લી

૨૪૦ ખાુંટ સુંજય લાલજીભાઇ મેજડકલ ઓજફસર પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ટોરડા  તા.જભલોડા જજ.અરવલ્લી

૨૪૧ જનનામા સોનલબેન મગનલાલ મેજડકલ ઓજફસર પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પાલ્લા  તા.જભલોડા જજ.અરવલ્લી

૨૪૨ રાઠોડ જવનોદ પ્રભાતજસુંહ ક .ઉ.અજધકારી જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, દાહોદ, ઝાલોદ રોડ, મ .ખરોડ, જજ.દાહોદ

૨૪૩ ચૌધરી રૂચાબેન રઘજીભાઇ કારક ન સબ રજજસ્ટર ાર કચેરી, બહ માળી ભવન, સી-બ્લોક, બીજો માળ, સી-૨૦૮, જહુંમતનગર

૨૪૪ ચૌધરી જીગરક માર રઘજીભાઇ કારક ન તાલ કા કચેરી વડાલી, જજ.સાબરકાુંઠા

૨૪૫ સોલુંકી ભૂપેન્દ્રક માર જયુંજતલાલ જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૪૬ ચ ડાસમા સ્નેહા જયેશભાઇ જસજનયર કારક ન ના.ખે.જન (વ)કચેરી, સેવા સદન-૨, લાલ બુંગલા કમ્પાઉન્ડ, જામનગર

૨૪૭ પે્રમ જહતેશક માર રજનીકાન્ત જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૪૮ પાલોદ્રા વુંદનાબેન મનસ ખલાલ કારક ન ના.વ.સુંરક્ષકની કચેરી, સુંશોધન જવભાગ, અક્ષરધામ  પાસે, બોરીજ, ગાુંધીનગર

૨૪૯ મકવાણા રાહ લ નરજસુંહભાઇ ના.સે.અ. જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૫૦ ઠાકોર જવન જી જયુંજતજી જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૫૧ ચૌહાણ જીજ્ઞેશભાઇ આર. સ્પી. થેરાપીસ્ટ
જનયામકશ્રીની કચેરી, ગવનગમેન્ટ સ્પાઇન ઇનસ્ટી. અન ેજફઝીયોથેરાપી કોલજે, જસ. હો. 
કેમ્પસ ,અમદાવાદ

૨૫૨ પટેલ મૌજલન્દ  પ્રહલાદભાઇ સ.પ્રા.બાયોમેડીકલ સરકારી ઇજનેરી કોલજે, પશ  જજૈવક સુંસ્થા પાસે, સેકટર-૨૮, ગાુંધીનગર

૨૫૩ મહેતા હેતલ કે. સ.પ્રા.બાયોમેડીકલ સરકારી ઇજનેરી કોલજે, પશ  જજૈવક સુંસ્થા પાસે, સેકટર-૨૮, ગાુંધીનગર

૨૫૪ સરવૈયા ય વરાજજસુંહ ભીખ ભા હ.પો. સ. ઇ.
ના.પો.અધીક્ષક (વહીવટ)ની કચેરી, મૂ.મશ્રીની સ રક્ષા, બુંગલો નું-૮, સે-૨૦, મુંત્રી જવસ્તાર, 
ગાુંધીનગર

૨૫૫ જાદવ કેતનક માર મોહનલાલ જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૫૬ બાુંભણીયા કાુંજતભાઇ ગોપાલભાઇ મદદ. પ્રાધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, ગાજરયાધાર, નાની વાવડી રોડ, જજ.ભાવનગર

૨૫૭ સોલુંકી ક લદીપક માર પાનાભાઇ જ .કારક ન જજલ્લા અદાલત, પાટણ

૨૫૮
ચૌહાણ રૂજજવતભાઇ 

બનેશુંગભાઇ
ખેતી મદદનીશ ના.ખે.જનયામકની કચેરી, ડી.એસ.પી. ઓફીસ સામે, બોરસદ ચોકડી નજીક, આણુંદ

૨૫૯ પરમાર ભાવેશક માર ચુંદ લાલ જ .કારક ન ના.ખે.જનયામકની કચેરી, ડી.એસ.પી. ઓફીસ સામે, બોરસદ ચોકડી નજીક, આણુંદ

૨૬૦ અુંકલેશ્વરીયા સ રભી અરજવુંદભાઇ
લેબોરટેરી 

આજસસ્ટન્ટ
એસ.જી.હોજસ્પટલ, વડોદરા

૨૬૧ મેગળ ઇલાબેન રાણી ુંગભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ નમગદા જળ સુંપજત પાણી પ રવઠા અન ેકલ્પસર જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૬૨ સોલુંકી બળવુંતજસુંહ ભરતજસુંહ વનપાલ સહાયક ર ેંજ ફોરસે્ટ ઓજફસરની કચેરી, સુંસોધનર ેંજ, બાસણ જજ.ગાુંધીનગર

૨૬૩ પરમાર ગીતા ભીખાભાઇ રવેન્ય  કારક ન સીટી મામલતદાર, સાબરમતીની કચેરી, કલેકટ કચેરી,, સ ભાિબ્રીજ, અમદાવાદ



૨૬૪ પટેલ ભૂજમકા સ રશેક માર જ .કારક ન સીટી મામલતદાર, સાબરમતીની કચેરી, કલેકટ કચેરી,, સ ભાિબ્રીજ, અમદાવાદ

૨૬૫ વાઘ જીણાભાઇ વાઘસ રભાઇ જ .કારક ન મામલતદાર કચેરી, તા.રાજ લા જજ.અમરલેી

૨૬૬ પરીખ જહમાલીશૈલેશભાઇ ના.સે.અ.  ગૃહ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૨૬૭ જીવાણી હાજદગ ક જદનેશક માર ઓપ્થેજલ્મક સજગન પદ્મક ુંવરબા હોજસ્પટલ, પેલેસ રોડ, રાજકોટ

૨૬૮ મેમાણ આકીબ આરીફભાઇ સબ ઓજડટર જનરીક્ષક સ્તાજનક ભુંડોળ જહસાબની કચેરી, બ્લોક-૧૭, ડાગ.જી.મે ભવન, ગાુંધીનગર

૨૬૯ ડાગ.વેગડ આજિસ હરજીવનભાઇ મદદ. પ્રાધ્યાપક શ્રી એમ.પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલજે, જામનગર

૨૭૦
બામણીઆ સ જનલક માર 

જાલમભાઇ
લેકચરર સરકારી મોડેલ આય વેદ કોલજે, કોલવડા, ગાુંધીનગર

૨૭૧ ગાુંભવા ભાવેશ મનસ ખભાઇ જ.દ.જનરીક્ષક જજલ્લા જમીન દફતર જનરીક્ષક, પ્રથમ માળ, સેવા સદન, જામખુંભાળીયા જજ.દેવભૂજમ દ્વારકા

૨૭૨ નાણાવટી હેતલ જીતેન્દ્રભાઇ ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, બહ માળી બીલ્ડી ુંગ, મહેસાણા

૨૭૩ મહેતા સ જનલક માર ગોજવુંદભાઇ ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, બહ માળી બીલ્ડી ુંગ, મહેસાણા

૨૭૪ પુંડયા ચેતના બળદેવભાઇ ડી.ઇ.લ.ેર.ે
જજલ્લા જમીન દફતર જનરીક્ષકની કચેરી, સવે ભવન કલેકટર ઓજફસ કુંમ્પાઉન્ડ, જહુંમતનગર, 
જજ.સા.કાું.

૨૭૫ પુંચાલ અજમતક માર પ્રજવણક માર જ .કારક ન પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, પૂવગ-કચ્છ, ગાુંધીધામ

૨૭૬ ચૌધરી જદજક્ષતાબેન મન ભાઇ ખેતીવાડી અજધકારી સુંશોધન વૈજ્ઞાન જવભાગ, નવસારી કૃ.ય -નવસારી

૨૭૭ રાણા નીલ અજમતક માર ટય ટર એનેસ્થેજસયોલોજી જવભાગ, બી.જ.ેમેજડકલ કોલજે, અસારવા, અમદાવાદ

૨૭૮ તડવી જમજકરક માર જકશોરભાઇ જસજનયર કારક ન સુંય કત ખેતી જનયામક (જ.સું.)ની કચેરી, વડોદરા જવભાગ, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, રાવપ રા, વડોદરા

૨૭૯ મોદી જવશાલક માર હિગદભાઇ જસજનયર કારક ન સુંય કત ખેતી જનયામક (જ.સું.)ની કચેરી, વડોદરા જવભાગ, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, રાવપ રા, વડોદરા

૨૮૦ જોગલ વજનતા નારણભાઇ જસજનયર કારક ન સુંય કત ખેતી જનયામક (જ.સું.)ની કચેરી, વડોદરા જવભાગ, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, રાવપ રા, વડોદરા

૨૮૧ રામાણી મજનિ મ કેશભાઇ બાગાયત અજધકારી
ના.બાગાયત જનયામકની કચેરી, રૂમ નું.૯-૧૨, બીજો માળ, જજલ્લા સેવા સદન, ગોધરા 

જજ.પુંચમહાલ

૨૮૨ ટાુંક જનલેશ જવનોદરાય જ .સ પ્રીટેન્ડન્ટ સૌરાષ્ટ્ર  ય જનવજસગટી, ય જન.કેમ્પસ, રાજકોટ

૨૮૩ મકવાણા ધમેશ જદલીપભાઇ જ .સ પ્રીટેન્ડન્ટ સૌરાષ્ટ્ર  ય જનવજસગટી, ય જન.કેમ્પસ, રાજકોટ

૨૮૪ ઠ ુંમર કૌજશક પરસોતમભાઇ લેબોરટેરી ટેકનીશન સૌરાષ્ટ્ર  ય જનવજસગટી, ય જન.કેમ્પસ, રાજકોટ

૨૮૫ ગોસાઇ કમલાજદપ ગ લાબજગજર લેબોરટેરી ટેકનીશન સૌરાષ્ટ્ર  ય જનવજસગટી, ય જન.કેમ્પસ, રાજકોટ

૨૮૬ પટેલ જનરવક માર ડાહ્યાભાઇ સ.પ્રા.ઇલેકજટર કલ . સરકારી ઇજનેરી કોલજે, સેકટર-૨૮, ગાુંધીનગર

૨૮૭ ભાવસાર જપ્રયાુંક રમેશભાઇ સ.પ્રા.ઇલેકજટર કલ . સરકારી ઇજનેરી કોલજે, સેકટર-૨૮, ગાુંધીનગર

૨૮૮ પરમાર ધ્વજન જદલીપભાઇ ટય ટર એસ.એસ.જી.મેજડકલ કોલજે અન ેહોજસ્પટલ, વડોદરા

૨૮૯ બારીઆ ત િાર રામજસુંહભાઇ ટય ટર એસ.એસ.જી.મેજડકલ કોલજે અન ેહોજસ્પટલ, વડોદરા

૨૯૦ સાુંખલા અજયક માર ગોરધનભાઇ
આય . મેજડકલ 

ઓજફસર
સરકારી આય વેદ દવાખાન ું, અમીરગઢ જજ.બનાસકાુંઠા

૨૯૧ શમાગ રોનકક માર રમેશચુંદ્ર ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર, લણવા જજ.પાટણ

૨૯૨ મકવાણા નયન પોપટભાઇ
મદદ.મત્સ્યોદ્યોગ 

અધીક્ષક

મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષકની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, બ્લો-૨૦૩-૨૦૫, છાપરી, ઝાલોદ રોડ, 

દાહોદ

૨૯૩ વસાવા જદનેશક માર દેવજીભાઇ સ .ઇ.ફીટર આઇ.ટી.આઇ. મજ રા ગેટ, સ રત

૨૯૪ જનનામા  મ કેશક માર ધ ળજીભાઇ જ .કારક ન પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, જહુંમતનગર, સાબરકાુંઠા

૨૯૫ વ્યાસ ભૂજમકા ધનશ્યામભાઇ જ .કારક ન જજલ્લા રજજસ્ટાર સહકારી મુંડળીઓની કચેરી દ્વારકા હાઇવે, ખુંભાજળયા જજ.દેવભૂજમ દ્વારકા

૨૯૬ ચૌધરી જયક માર ગણેશભાઇ ખેતી અજધકારી મદદનીશ ખેતી જનયામકની કચેરી, જમીન ચકાસણી પ્રયોગ શાળા, ડીસા,જજ.બનાસકાુંઠા

૨૯૭ ખાુંટ જમનેિ કાળ જસુંહ પો. સ. ઇ. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાુંચ (એલ.સી.બી.) એસ.પી.ઓફીસ, કચ્છ-પૂવગ,  આજદપ ર રોડ,ગાુંધીધામ

૨૯૮ પટેલ જનખીલક માર બળદેવભાઇ આચાયગ ઔદ્યોગીક તાલીમસુંસ્થાન-માુંગરોળ મ ,શીલ, ઝરીયાવાડા, તા.માુંગરોળ જજ.જૂનાગઢ

૨૯૯ રાઠોડ યોગરાજજસુંહ મ ળ ભા રાઉન્ડ ફોરસે્ટર ર ેૂજ ફોરસે્ટ કચેરી, પાવી જતેપ ર, છોટાઉદેપ ર

૩૦૦ દ બે સપનાબેન રામલખન કારક ન
ખાસ સજચવ, મહેસ લ જવભાગ, જવવાદ, નારાયણ બુંગલોજની સામે, સોલા પોલીસ સ્ટેશન 

પાછળ, ગોતા,અમદાવાદ

૩૦૧ પુંડયા દેવજિગ જદપકક માર જ .કારક ન ડીનશ્રીની કચેરી,  મેડીકલ કોલજે, ભાવનગર

૩૦૨ ચાવડા અજશ્વનક માર જી. જ .કારક ન ડીનશ્રીની કચેરી,  મેડીકલ કોલજે, ભાવનગર

૩૦૩ ચ ડાસમા વી.પી જ .કારક ન ડીનશ્રીની કચેરી,  મેડીકલ કોલજે, ભાવનગર

૩૦૪ ચાવડા જદપીકાબેન એન. જ .કારક ન ડીનશ્રીની કચેરી,  મેડીકલ કોલજે, ભાવનગર

૩૦૫ પુંડયા પ્રજ્ઞેશક માર પ્રજદપભાઇ જ .કારક ન પો.મહા.જન.ની કચેરી, સીઆઇ.ડી. અન ેરલે્વેઝ, ૪ માળ, સે-૧૮, પોલીસ ભવન, ગાુંધીનગર

૩૦૬ પટેલ અલ્પેશક માર જીવાભાઇ જસ.કારક ન પો.મહા.જન.ની કચેરી, સીઆઇ.ડી. અન ેરલે્વેઝ, ૪ માળ, સે-૧૮, પોલીસ ભવન, ગાુંધીનગર

૩૦૭ સકસેના જનજખલક માર નટવરલાલ કારક ન મામલતદારની કચેરી, આણુંદ, નવ  સેવા સદન, કલેકટર કચેરી, આણુંદ

૩૦૮ પટણી જહતેશક માર રમેશલાલ પોલીસ કોસ્ટેબલ ટાફીક શાખા, મીઠાખળી, છ રસ્તા, અમદાવાદ

૩૦૯ દેસાઇ સુંજય વાસ દેવ જ .કારક ન જનરીક્ષકશ્રી, સ્થાજનક ભુંડોળ જહસાબ, બ્લો-૧૭/૨, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૧૦ પ્રજાપજત હરશેક માર જવઠ્ઠલભાઇ સબ ઓડીટર જનરીક્ષકશ્રી, સ્થાજનક ભુંડોળ જહસાબ, બ્લો-૧૭/૨, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૧૧ સ તરીયા જમજલન્દ પ રુિોિમભાઇ જસજન.સવેઅર જસટી સરવે સ પજરન્ટેન્ડન્ટ-૪ ની કચેરી,કોઠી જબલ્ડી ુંગ, વડોદરા

૩૧૨ શાહ જચુંતન જદલીપભાઇ આચાયગ આ.ટી.આઇ. કલ્યાણપ ર, જજ.દેવભૂજમ દ્વારકા

૩૧૩ ચૌધરી રાકેશક માર લક્ષ્મણભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, સુંખેડા, તાલ કા સેવા સદન તચા.સુંખેડા, જજ.છોટા ઉદેપ ર

૩૧૪ પટેલ ક ુંજલ રસીકલાલ મહેસૂલી તલાટી મામલતદાર કચેરી, સુંખેડા, તાલ કા સેવા સદન તચા.સુંખેડા, જજ.છોટા ઉદેપ ર

૩૧૫ પાથગ જનજશત પટેલ ડી.ઇ.લ.ેર.ે જજલ્લા જનરીક્ષક જમીન દફતરની કચેરી, જજલ્લા મોજણી સેવા સદન, કોલજે રોડ, પાટણ

૩૧૬ ચાવડા જકતીબેન પસાભાઇ જ .કારક ન મદદ.કજમશ્નર આજદજાજત જવકાસની કચેરી, સી-બ્લો-છઠ્ઠો માળ, નાનપ ર, સ રત



૩૧૭ રાજપૂત દેવયાની જવરને્દ્રજસુંહ હેડ કલાકગ મદદ.કજમશ્નર આજદજાજત જવકાસની કચેરી, સી-બ્લો-છઠ્ઠો માળ, નાનપ ર, સ રત

૩૧૮
માણજસયા ક રબારહ સેન 

ઇસ્માઇલભાઇ
રાજય વેરા જનરીક્ષક રાજય કર ભવન, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડીયાની બાજ માું, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

૩૧૯ પટેલ જવજયક માર ધનશ્યામભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક રાજય કર ભવન, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડીયાની બાજ માું, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

૩૨૦ શાહ કૃજત રમેશભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ પુંચાયત ગરામ ગૃહ જનમાગણ અન ેગ્રામ જવકાસ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૨૧ પટેલ જપ્રયુંકા ધીરૂભાઇ ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેજડકલ કોલજે, વડનગર

૩૨૨ જહાુંગી ઓરીઆ ધારા નવીનચુંદ્ર ટય ટર પી.એસ.એમ જવભાગ, સરકારી તબીબી મહાજવદ્યાલય, સ રત

૩૨૩ ગાુંધી પૂવી જવનોદભાઇ ટય ટર માઇક્રોબાયોલોજી જવભાગ, સરકારી તબીબી મહાજવદ્યાલય, સ રત

૩૨૪ પટેલ શશાુંકક માર બી. ટય ટર પી.એસ.એમ જવભાગ, સરકારી તબીબી મહાજવદ્યાલય, સ રત

૩૨૫ મેવાડા જસ્મત ભરતક માર જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૩૨૬ જવહોલ મહેન્દ્રક માર દપ જી જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૩૨૭ શેખ વસીમહ સેન મહેમ દભાઇ જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૩૨૮ કદમ સ જનલરાવ જવષ્ણ રાવ જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૩૨૯ ગોજહલ જયજદપજસુંહ નટવરજસુંહ જ .કારક ન પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૩૩૦ ખટાણા જસધ્ધરાજ શુંભ ભાઇ ના.સે.અ. વૈધાજનક અને સુંસદીય બાબતોનો જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૩૧ એમ.જ.ેજશુંગાળા રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૪, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૩૨ કે.પી. કુંસારા વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૪, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૩૩ વી.એન.પરમાર જસજનયર કારક ન
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૪, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૩૪ જવ.જ.ેક કડીયા જસજનયર કારક ન
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૪, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૩૫ કે.એન.પ્રજાપજત જસજનયર કારક ન
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૪, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૩૬ એન.જ.ેડોડીયા જ જનયર કારક ન
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૪, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૩૭ દેસાઇ મ કેશ મોતીભાઇ ના.સે.અ. વૈધાજનક અને સુંસદીય બાબતોનો જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૩૮ માલીવાડ સરલા કલસી ુંગભાઇ ના.સે.અ. આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૩૯ પટેલ જનજકતાબેન મોહનભાઇ
મદદ.ઇજનેર 

(જસજવલ)
પુંચાયત જસુંચાઇ જવભાગ,   જજલ્લા પુંચાયત, લાલ બુંગલો-  જામનગર

૩૪૦ પુંચાલ દશગન માણેકલાલ રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૨, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૪૧ અમીન કૃણાલક માર જયુંતીલાલ રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૨, સી-બ્લોક,પ મો માળ, બહ માળી ભવન 

લા.દ., અમદાવાદ

૩૪૨ દેસાઇ જવક્રમભાઇ આર. સબ રજીસ્ટર ાર ગ્રેડ-૨ નોધણી જનરીક્ષકની કચેરી, જોરાવર પેલેસ, બનાસકાુંઠા-પાલનપ ર

૩૪૩ નગજરયા અુંજના રમેશક માર જપ્રજન્સપાલ ઇન્ડજસ્ટરયલ ટરેઇજનુંગ ઇન્સ્ટીટય ટ લાતી પ્લોટ, ઝીલમીલ ચોક પાસે, કોલજે રોડ, ઉપલેટા

૩૪૪ રોજાસરા જબલ્લવ પ રૂિોતમભાઇ ટય ટર એમ.પી.શાહ  સરકારી મેડીકલ કોલજે, જામનગર

૩૪૫ રાજ મૌનેશ પ્રણવભાઇ ટય ટર એમ.પી.શાહ  સરકારી મેડીકલ કોલજે, જામનગર

૩૪૬ શ કલ  અજભજીત પ્રભાકર
મદદ.ઇજનેર 

(જસજવલ)
નાયબ કા.પા.ઇ.ની કચેરી, મા અન ેમ પેટા જવભાગ, બોડેલી, જજ.છોટાઉદેપ ર

૩૪૭ પટેલ તરૂણક માર અમૃતલાલ જસજનયર કારક ન મા-યોજના, બ્લોક-૪, પ્રથમ માળ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૩૪૮ ગોજહલ મનોજક માર ધીખાભાઇ જસજનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૪૯ જોિી રાધવક માર ગોપાલભાઇ
પજરક્ષેત્ર વન 

અજધકારી
ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાુંધીનગર , ઇન્દ્રોડા પ્રકૃજત ઉદ્યાન, પો. ઓ. સેકટર-૭, ગાુંધીનગર

૩૫૦ ગોજહલ રીટા કરમશીભાઇ જ .કારક ન
ગ્રાહક તકરાર જનવારણ ફોરમ, અમદાવાદ (ગ્રામ્ય), ગોતા ઓવરજબ્રજની નજીક, 
એસ.જી.રોડ,અમદાવાદ

૩૫૧ મહેતા જમહીર સુંજયક માર જસજનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૫૨ કોટડીયા ક ુંદનબેન દેવજીભાઇ જસજનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૫૩ રાઠોડ ધમેન્દ્રક માર બબાભાઇ ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર પોલીસ મહાજનદેશકશ્રી (ઇન્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૩૫૪ રાઠોડ પ જનત રાયસુંગભાઇ ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર પોલીસ મહાજનદેશકશ્રી (ઇન્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૩૫૫ પ્રજાપજત રોનકબેન શુંકરભાઇ જસજનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૫૬ પટેલ જહનબેન અલ્પેશક માર જસજનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૫૭ વસાવા શૈલેન્દ્રજસુંહ ફતેસુંગ ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર પોલીસ મહાજનદેશકશ્રી (ઇન્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૩૫૮ પટેલ દેવેન્દ્રક માર કરશનભાઇ ખેતીવાડી અજધકારી આચાયગશ્રી, કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી, કૃજિ ય જનવજસગટી, મકતમપ ર, ભરૂચ

૩૫૯ પાટીલ પ્રશાુંત અમૃત ખેતીવાડી અજધકારી આચાયગશ્રી, કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી, કૃજિ ય જનવજસગટી, મકતમપ ર, ભરૂચ

૩૬૦ પરમાર વાલજીભાઇ તજેાભાઇ ખેતીવાડી અજધકારી આચાયગશ્રી, કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી, કૃજિ ય જનવજસગટી, મકતમપ ર, ભરૂચ

૩૬૧ પટેલ રખેા મનસ ખભાઇ
લેબોરટેરી 

ટેકનીશીયન
આચાયગશ્રી, કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી, કૃજિ ય જનવજસગટી, મકતમપ ર, ભરૂચ

૩૬૨ પરમાર સ જનલક માર નાથાભાઇ ખેતી મદદનીશ આચાયગશ્રી, કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી, કૃજિ ય જનવજસગટી, મકતમપ ર, ભરૂચ

૩૬૩ ચૌહાણ વત્સલા ભરતભાઇ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૩૬૪ ચૌધરી ભાવેશાબેન અમૃતભાઇ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૩૬૫ ગોજહલ મહાવીરજસુંહ સેંધાજી જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૬૬ ચૌધરી સેજલ નાગજીભાઇ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૩૬૭ ચૌધરી રજશ્મકાબેન જઠેાભાઇ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૬૮ શાહ કલગી જ જનયર કારક ન
ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ ફોરને્સીક સાયન્સસાયન્સ, ગ જરાત ફોરને્સીક સાયન્સીસ ય જનવગજસટી, સે-
૯, ગાુંધીનગર

૩૬૯ પ્રજાપજત પજૂા પ્રહલાદભાઇ જ જનયર કારક ન અજધક પોલીસ મહાજનદેશકશ્રી, સી.સી.એસ.સી.આર.બી. પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર



૩૭૦ પટેલ હેપી નજવનચુંદ્ર જ જનયર કારક ન પ્રા.આ.કેન્દ્ર, કોલકી, રબારીકા રોડ, તા.ઉપલેટા  જજ.રાજકોટ

૩૭૧ ચૌધરી દક્ષાબેન રમેશભાઇ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૩૭૨ શ્રીમાળી પ્રશાુંત રજતલાલ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રી, સમાજ સ રક્ષા ખાતાની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૩૭૩ પટેલ અચગનાબહેન જનમગલક માર જ જનયર કારક ન ક લ સજચવશ્રીની કચેરી, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, નવસારી

૩૭૪ પટેલ તૃજિબેન રુંજનક માર જસજનયર કારક ન ક લ સજચવશ્રીની કચેરી, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, નવસારી

૩૭૫ જોિી જકરીટક માર રૂગનાથભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૭૬ ટી ુંટોડીયા રજનીકાુંત નાનજીભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૭૭ પટેલ એન.એસ. જસજનયર કારક ન ના.વા.વ ેકજમશનરની કચેરી, વત ગળ-૬ રાજય કર ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

૩૭૮ પાવરા એ.જી. જ જનયર કારક ન ના.વા.વ ેકજમશનરની કચેરી, વત ગળ-૬ રાજય કર ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

૩૭૯ મહેશ્વરી ડી.એસ. જ જનયર કારક ન ના.વા.વ ેકજમશનરની કચેરી, વત ગળ-૬ રાજય કર ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

૩૮૦ કોજડયા પી.આર. જ જનયર કારક ન ના.વા.વ ેકજમશનરની કચેરી, વત ગળ-૬ રાજય કર ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

૩૮૧ જપ્રયદશી મૌજલક જનલેશભાઇ જ જનયર કારક ન ઉચ્ચ જશક્ષણ કજમશ્નરની કચેરી, બ્લો-૧૨/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૩૮૨ ચૌધરી સુંજદપક માર જીવજીભાઇ જ જનયર કારક ન ઉચ્ચ જશક્ષણ કજમશ્નરની કચેરી, બ્લો-૧૨/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૩૮૩ ચૌધરી માનજસભાઇ આર. જ જનયર કારક ન ઉચ્ચ જશક્ષણ કજમશ્નરની કચેરી, બ્લો-૧૨/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૩૮૪ પરમાર ગીતાબેન રામજસુંહભાઇ ના.સે.અ. માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૮૫ દવે જરધ્ધી અજમત ના.સે.અ. માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૮૬ નાયી સુંદીપક માર જયુંજતલાલ ના.સે.અ. માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૮૭ ગઢવી રાજદીપ સાગરદાન ના.સે.અ. માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૩૮૮ પટેલ રજવક માર ભોગીલાલ જજલ્લા  જનરીક્ષક
જજલ્લા જનરીક્ષક જમીન દફતરની કચેરી, બ્લો-૪ બીજો માળ, રાજમહેલ રોડ, બહ માળી 

મકાન, મહેસાણા

૩૮૯ અઘેરા બ્રીજશે અમૃતલાલ જજલ્લા  જ.દ.જનરીક્ષક ડી.ઇ.બે.ર.ે કચેરી, સવેભવન, ટીવી રીલે કેન્દ્રની સામે, સ રને્દ્રનગર

૩૯૦ પટેલ દેવેન્દ્રક માર રમણભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, ભરૂચ

૩૯૧ પટેલ સ મન અમૃતભાઇ સ.અ.મદદ.ઇજનેર જા.આ.સ .પે.જવભાગ,જહુંમતનગર

૩૯૨ ચૌધરી ઊજમગલાબેન જબજપનભાઇ વ્યાખ્યાતા સરકારી પોલીટેકનીક-દાહોદ, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ

૩૯૩ પટેલ મોન્ટ  હસમ ખભાઇ જ જનયર કારક ન
બાળલગ્ન પ્રજતબુંધક અજધકારી-સહ જજલ્લા સમાજસ રક્ષા અજધકારીની કચેરી, બ્લો-૧, 
બહ માળી, મહેસાણા

૩૯૪ પટેલ શે્વતા હસમ ખભાઇ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રી, મેડીકલ કોલજે, વડોદરા

૩૯૫ જાડેજા જશવરાજજસુંહ મહેન્દ્રજસુંહ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રીની કચેરી, ગવનગમેન્ટ સ્પાઇન ઇનસ્ટી. અન ેજફઝીયોથેરાપી કોલજે, જસ. હો. 

કેમ્પસ ,અમદાવાદ

૩૯૬ અમીન જચન્મય નગીનલાલ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રીની કચેરી, ગવનગમેન્ટ સ્પાઇન ઇનસ્ટી. અન ેજફઝીયોથેરાપી કોલજે, જસ. હો. 

કેમ્પસ ,અમદાવાદ

૩૯૭ રબારી નેહલબેન સાગરભાઇ જ જનયર કારક ન
જનયામકશ્રીની કચેરી, ગવનગમેન્ટ સ્પાઇન ઇનસ્ટી. અન ેજફઝીયોથેરાપી કોલજે, જસ. હો. 

કેમ્પસ ,અમદાવાદ

૩૯૮ જાડેજા ગીતાુંજલી રામજસુંહ જસજનયર કારક ન
આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, એપીડેમીક બ્રાન્ચ, બ્લો-૫, ડાગ.જીવરાજ 

મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૩૯૯ પુંડયા હેમાુંગ સૂયગકાુંત સ.પ્રા.જવદ્ય ત સરકારી ઇજનેરી કોલજે, મોડાસા

૪૦૦ ઠાકર દશગન ઉપેન્દ્રભાઇ સ.પ્રા.જવદ્ય ત સરકારી ઇજનેરી કોલજે, મોડાસા

૪૦૧ સૈયદ સોહેલ ફરીદભાઇ મ .જવમા.ત.અજધકારી કા.રા.જવ.યોજના, ડી-૩૧,ગોમતીપ ર, અમદાવાદ

૪૦૨ ચૌધરી રક્ષાબેન હરખાભાઇ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર-ચાણસ્મા, જજ.પાટણ

૪૦૩ પરીખ છોરમબેન નટવરલાલ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર-ચાણસ્મા, જજ.પાટણ

૪૦૪ શાહ રજશ્મકાબેન જતીનભાઇ જસજનયર કારક ન આચાયગશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી જવજ્ઞાન મહાજવદ્યાલય, આણુંદ કૃ.ય -આણુંદ

૪૦૫ રાઠવા ભારતજસુંહ સોમાભાઇ મદદ.વહી.અજધકારી આચાયગશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી જવજ્ઞાન મહાજવદ્યાલય, આણુંદ કૃ.ય -આણુંદ

૪૦૬ નાજડયા મહેશભાઇ જરેામભાઇ તા.જવ.અજધકારી જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, પાલનપ ર જજ.બનાસકાુંઠા

૪૦૭ ઠકકર જીગરક માર પ્રહેલાદભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેડીકલ કોલજે, વડનગર

૪૦૮ પુંચાલ યોગેશક માર રજતલાલ ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર-હલદરવાસ,તા.મહેમદાવાદ

૪૦૯ મોરબીયા રાજન ધનસ ખ
જ જનયર નગર 

જનયોજક
રાપર જવસ્તાર જવકાસ મુંડળ, જ ની રફેરલ હોજસ્પટલ કમ્પાઉન્ડ, રાપર જજ.કચ્છ

૪૧૦ ગોજહલ જનલાબા બી. નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, સે-૧૧, જજલ્લા સેવા સદન, ગાુંધીનગર

૪૧૧ જમશ્રા ચુંદ્રવદન નટવરલાલ નાયબ જનયામક નાયબ જનયામકશ્રી (અ સૂજચત જાજત કલ્યાણ) બહ માળી ભવન, બ્લો-૧/૩, જૂનાગઢ

૪૧૨ ચૌધરી ગોજવુંદભાઇ અભેરાજભાઇ
પજરક્ષેત્ર વન 

અજધકારી
અુંબાજી જક્ષણ ર ેંજ, અુંબાજી

૪૧૩ વરજાણી જદપા જગદીશભાઇ દુંત સજગન સા.આ.કેન્દ્ર, કડાણા જજ.આણુંદ

૪૧૪ ખરાડી મય રભાઇ ખાત ભાઇ જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૧૫ ચાવડા રજવ દેવરાજ જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૧૬ પટેલ પ્રીતીબહેન આર. જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૧૭ પટેલ અજપગતાબેન ધવલક માર જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૧૮ ચૌધરી  જદલાશાબેન બી. જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૧૯ પટેલ જશલ્પબેન બી. જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૨૦ શાહ જકુંજલ અુંજકતભાઇ જ જનયર કારક ન બાગાયત જનયામકની કચેરી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ, પહેલો માળ, ગાુંધીનગર

૪૨૧ બાવળીયા સુંજય સોમાભાઇ જ જનયર કારક ન જનયામકશ્રી, રોજગાર અન ેતાલીમ, બ્લો-૧, ત્રીજો માળ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૪૨૨ પટેલ તરુણક માર જવષ્ણ ભાઇ જ .ફામાગજસસ્ટ પ્રા.આ.કેન્દ્ર, દાુંતીવાડા જજ.બનાસકાુંઠા



૪૨૩ સોની શૈલેિક માર જીતેન્દ્રક માર જ .ફામાગજસસ્ટ પ્રા.આ.કેન્દ્ર, દાુંતીવાડા જજ.બનાસકાુંઠા

૪૨૪ કાચા ધમેશક માર જમનાદાસ
મદદ.સુંશોધન 

વૈજ્ઞાજનક
મ ખ્ય ચોખા સુંશોધન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃજિ ય જનવજસગટી, નવાગામ જજ.ખેડા

૪૨૫ થોરાત સુંજ ભાઇ સોમાભાઇ
મદદ.સુંશોધન 

વૈજ્ઞાજનક
મ ખ્ય ચોખા સુંશોધન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃજિ ય જનવજસગટી, નવાગામ જજ.ખેડા

૪૨૬ ભરવાડ જનક લભાઇ જયુંજતભાઇ ખેતીવાડી મદદનીશ મ ખ્ય ચોખા સુંશોધન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃજિ ય જનવજસગટી, નવાગામ જજ.ખેડા

૪૨૭ પાઠક અજપગતા  ક ણાલક માર જ જનયર કારક ન મ ખ્ય ચોખા સુંશોધન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃજિ ય જનવજસગટી, નવાગામ જજ.ખેડા

૪૨૮ શેખ લજતફહ સૈન શૈલેિભાઇ જ જનયર કારક ન મ ખ્ય ચોખા સુંશોધન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃજિ ય જનવજસગટી, નવાગામ જજ.ખેડા

૪૨૯ સ થાર જીમી નટવરલાલ કારક ન મામલતદાર કચેરી, તા.દેત્રોજ-રામપ રા જજ.અમદાવાદ

૪૩૦ ચૌધરી જદનેશક માર મુંગાભાઇ મહેસૂલ તલાટી મામલતદાર કચેરી, તા.દેત્રોજ-રામપ રા જજ.અમદાવાદ

૪૩૧ વાઘેલા કૃણાલ જહતેન્દ્રભાઇ મહેસૂલ તલાટી મામલતદાર કચેરી, તા.દેત્રોજ-રામપ રા જજ.અમદાવાદ

૪૩૨ વાઘેલા બળવુંતજસુંહ માધ જસુંહ મહેસૂલ તલાટી મામલતદાર કચેરી, તા.દેત્રોજ-રામપ રા જજ.અમદાવાદ

૪૩૩ પ્રજાપજત ભાવેશક માર દશરથભાઇ મહેસૂલી તલાટી મામલતદાર કચેરી, તા.દેત્રોજ-રામપ રા જજ.અમદાવાદ

૪૩૪ જાદવ અરૂણા જઠેાભાઇ જ જનયર કારક ન નાયબ જનયામક (અન .જાતી કલ્યાણ કચેરી)  એ/૧૦, બહ માળી જબલ્ડી ુંગ લા.દ,અમદાવાદ

૪૩૫ વાઘેલા જદિીબેન જીવણલાલ જ જનયર કારક ન નાયબ જનયામક (અન .જાતી કલ્યાણ કચેરી)  એ/૧૦, બહ માળી જબલ્ડી ુંગ લા.દ,અમદાવાદ

૪૩૬ ચૌધરી ધીરજભાઇ રામશીભાઇ જ જનયર કારક ન સબ રજજસ્ટર ાર કચેરી, મામલતદાર કેમ્પસ, નખત્રાણા

૪૩૭ પાુંડવ ઘોશા જનલેશ મદદ.પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રી, જી.એમઇઆરએસ મેડીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૪૩૮ પટેલ જદપીકા પી. ટય ટર ડીનશ્રી, સરકારી તબીબી મહાજવદ્યાલય, મજ રા દરવાજા બહાર, સ રત

૪૩૯ તાજવયા કાનજીભાઇ મેરાભાઇ ફામગસીસ્ટ અધાક્ષકશ્રી, રા.રા.જનરલ હોજસ્પટલ, લી ુંબડી, સ રને્દ્રનગર

૪૪૦ બોલા પ્રદીપ જ ગલાલ બાગાયત અજધકારી નાયબ બાગાય અજધકારીની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, જામખુંભાળીયા જજ.દેવભૂજમ દ્વારકા

૪૪૧ ધાખડા જગજ ભાઇ આપભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, ૫ મો માળ, જરલીફરોડ, 

અમદાવાદ

૪૪૨ દુંતાણી સ જનલક માર ગ ણવુંતભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, ૫ મો માળ, જરલીફરોડ, 

અમદાવાદ

૪૪૩ સોલુંકી રીનેશ કન ભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, ૫ મો માળ, જરલીફરોડ, 

અમદાવાદ

૪૪૪ રાઠોડ હેતલ અન પક માર રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, ૫ મો માળ, જરલીફરોડ, 

અમદાવાદ

૪૪૫ પટેલ સજચનક માર અમૃતલાલ જસજનયર કારક ન કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અન ેતબીબી સેવાઓ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૪૪૬ શ્રીમાળી જવભાબેન જહુંમતલાલ જસજનયર કારક ન કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અન ેતબીબી સેવાઓ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૪૪૭ ચૌધરી ભાવનાબેન મગનલાલ રાજય વેરા જનરીક્ષક સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, પાલનપ ર, જજ.બનાસકાુંઠા

૪૪૮ ગોસ્વામી વૈશાલીબેન સુંજયપ રી રાજય વેરા જનરીક્ષક સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, પાલનપ ર, જજ.બનાસકાુંઠા

૪૪૯ ચૌધરી જજજ્ઞેશભાઇ નટવરભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૪૫૦ પટેલ જપનાકીન હાથીભાઇ ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર
નાયબ કજમશ્નર ઓફ ઇન્ટેલીજન્ટ કચેરી, બુંગલા નું.૩૦, નવરોજી હોલની બાજ માું સાહીબાગ, 

અમદાવાદ

૪૫૧ મોહનીઆ રખેાબહેન રમેશભાઇ ફોરમેન ઇસ્ટર કટર ઔદ્યોજગક તાલીમ સુંસ્થા, પ્રભા રોડ, ગોધરા

૪૫૨ ડામોર નરને્દ્ર નાથ ભાઇ જ જનયર કારક ન ઔદ્યોજગક તાલીમ સુંસ્થા, પ્રભા રોડ, ગોધરા

૪૫૩ પરમાર રાહ લ નાથાભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ અન્ન, નાગજરક પ રવઠા અન ેગ્રાહકની બાબતો જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૪૫૪ રામાન જ રોનક ભરતભાઇ ટય ટર સરકારી મેડીકલ કોલજે, ભાવનગર

૪૫૫ સોનારા રાજશેક માર મૂળજીભાઇ એકસર ેટેકનીશીયન સા.આ.કેન્દ્ર, બાવળા તા.બાવળા જજ.અમદાવાદ

૪૫૬ મ્હેર રીચા હિગલ સુંશોધન અજધકારી
આુંકડા અજધકારી (જનરીક્ષણ)ની કચેરી,  બ્લોક-સી, ૮ મો માળ, બહ માળી ભવન-૧ વસ્ત્રાપ ર, 
જજ.અમદાવાદ

૪૫૭ ચૌહાણ અજનલક માર ગૌતમભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક
નાયબ રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, અન્વેિણ, જવભાગ-૫, પહેલો માળ, બ્લોક નું.૨ 

બહ માળી, મહેસાણા

૪૫૮ ગઢવી રમાબેન જકસોરદાન જ જનયર કારક ન ખેતી જનયામકશ્રી, કૃજિ ભવન, સે-૧૦/એ,  ગાુંધીનગર

૪૫૯
જનનામા અજનલક માર 

હસમ ખભાઇ
જ જનયર કારક ન

સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૩, બચતભવન, ૬  ઠ્ઠો માળ, જરલીફરોડ, 
અમદાવાદ

૪૬૦ શેખ આફરીનબાન ું ઉસ્માનગની જ જનયર કારક ન
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૩, બચતભવન, ૬  ઠ્ઠો માળ, જરલીફરોડ, 
અમદાવાદ

૪૬૧ પટેલ પાયલબહેન બાબ ભાઇ જસજનયર કારક ન
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૩, બચતભવન, ૬  ઠ્ઠો માળ, જરલીફરોડ, 

અમદાવાદ

૪૬૨ યાદવ ગૌરવ રાજશેભાઇ જ જનયર કારક ન
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૩, બચતભવન, ૬  ઠ્ઠો માળ, જરલીફરોડ, 

અમદાવાદ

૪૬૩ સેનમા જગદીશભાઇ શુંકરભાઇ
પ્રયોગશાળા 

મદદનીશ
સરકારી પોલીટેકનીક, જહુંમતનગર,

૪૬૪ છત્રાજલયા ભરતભાઇ ચેલાભાઇ પો.સ.ઇ પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૪૬૫ દેવમ રારી તપસ્વીની કપીલદાસ પો.સ.ઇ પોલીસ કજમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર

૪૬૬ રાવ રાજશેક માર રોજહતભાઇ જસજનયર કારક ન પ્રાદેજશક કપાસ સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, મફતપ ર, ભરૂચ

૪૬૭ મૈસ જરયા નરને્દ્રક માર જયુંજતલાલ ખેતીવાડી મદદનીશ પ્રાદેજશક કપાસ સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, મફતપ ર, ભરૂચ

૪૬૮ સૈયદ તોસીફઅલી સોફતઅલી ખેતીવાડી મદદનીશ પ્રાદેજશક કપાસ સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, મફતપ ર, ભરૂચ

૪૬૯ શેખ મહુંમદ અજરૂદીન એમ. તબીબી અજધકારી સા.આ.કેન્દ્ર, વડગામ જજ.બનાસકાુંઠા

૪૭૦ પઠાણ  એઝાઝખાન ય સ ફખાન જ .આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ , સાબરકાુંઠા-જહુંમતનગર

૪૭૧ કટીર વૈશાલી ભ પતભાઇ જસજનયર કારક ન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૪,ડી-૫,  બહ માળી મકાન, જરલીફરોડ, અમદાવાદ

૪૭૨ ચૌધરી ગીરીશભાઇ લગધીરભાઇ જસજનયર કારક ન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૪,ડી-૫,  બહ માળી મકાન, જરલીફરોડ, અમદાવાદ

૪૭૩ દેસાઇ પારૂલબેન નાગજીભાઇ જ જનયર કારક ન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૪,ડી-૫,  બહ માળી મકાન, જરલીફરોડ, અમદાવાદ

૪૭૪ વાઘેલા જવકાસ કન ભાઇ ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, જહુંમતનગર

૪૭૫ સોની હેરતક માર જદનેશચુંદ્ર ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, જહુંમતનગર



૪૭૬ પટેલ જીગીિાબહેન દેવેન્દ્રભાઇ જસજનયર કારક ન જહસાબ જનયામકશ્રીની કચેરી, નવસારી કૃજિ ય જનવજસગટી, નવસારી

૪૭૭ હરખાણી ઉમેશ બી. સીટી સવે.સ જપ્રટેન્ડન્ટ જસટી સરવે સ પજરન્ટેન્ડન્ટની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, નવસારી

૪૭૮ સાધ  સીતાકામભાઇ જવઠ્ઠલદાસ રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૩૩, પહેલો માળ, ભૂમી કોમ્પલેક્ષ, તા.કડી,  

મહેસાણા

૪૭૯ દેસાઇ રજજશક માર આર. જ જનયર કારક ન
સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૩૩, પહેલો માળ, ભૂમી કોમ્પલેક્ષ, તા.કડી,  
મહેસાણા

૪૮૦ ઠકકર જમલન એમ. મદદ.ઇજનેર ગ જરાત મેરીટાઇમ બોડગ, સાગર ભવન, સે-૧૦/એ, ગાુંધીનગર

૪૮૧ રાવલ ઐશ્વયાગ જવનય મદદ.ઇજનેર ગ જરાત મેરીટાઇમ બોડગ, સાગર ભવન, સે-૧૦/એ, ગાુંધીનગર

૪૮૨ જનયોગી દીપાશેખા અપરૂપક માર મદદ.ઇજનેર મહીસાગર મા-મ જવભાગ, કોટેજ હોજસ્પટલ પાસે, લ ણાવાડા

૪૮૩ રાઠોડ જમનાક્ષી નરને્દ્રભાઇ જ જનયર કારક ન સ જપ્ર. ઓફ સ્ટેમ્પ્સની કચેરી, સ્ટેમ્પ અન ેનોુંધણી ભવન, ખ-પ, સેકટર-૧૪, ગાુંધીનગર

૪૮૪ ચૌહાણ ગોજવુંદભાઇ ચીમનભાઇ કોસ્ટેબલ અધીક્ષકશ્રી, નશબુંધી ભવન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર,  સેકટર-૧૦-બી, ગાુંધીનગર

૪૮૫ ઝાલોજડયા તમન્ના એચ. નાયબ કલેકટર કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, ગાુંધીનગર

૪૮૬ ગોજહલ મૃણાલદેવી એ. નાયબ કલેકટર કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, ગાુંધીનગર

૪૮૭ ક કડીયા જનલેશ ભ પતભાઇ નાયબ કલેકટર કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, ગાુંધીનગર

૪૮૮ રાઠોડ જનજકતા જવન ભાઇ મદદ.ઇજનેર
કાયગપાલક ઇજનેરની કચેરી, ન.યો.મ .ન.બાું.જવ. નું.૨૪, નમગદા વહીવટ સુંશ લ, રાધનપ ર 

હાઇવે, મહેસાણા

૪૮૯ ખ માણ જશવરાજ જકશોરભાઇ ચીટનીશ-તા.જવ.અ. ચીટનીસ કમ તા.જવ.અજધકારી (જ.દ.), જજલ્લા પુંચાયત, આણુંદ, બોરસદ ચોકડી નજીક

૪૯૦
રાજપ રોજહત સોહનજસુંહ 

ગુંગાજસુંહ
મોવાજન-વગગ-૨ સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, સેકટર-૩, એ-ન્ય .ગાુંધીનગર

૪૯૧ એસ.જ.ેમલેક મોવાજન-વગગ-૨ સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, સેકટર-૩, એ-ન્ય .ગાુંધીનગર

૪૯૨ સી.સી.વોરા મોવાજન-વગગ-૨ સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, સેકટર-૩, એ-ન્ય .ગાુંધીનગર

૪૯૩ પટેલ અુંજલક માર આર. સમોવાજન-વગગ-૩ સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, સેકટર-૩, એ-ન્ય .ગાુંધીનગર

૪૯૪ ચૌધરી ચેતનક માર એલ. સમોવાજન-વગગ-૪ સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, સેકટર-૩, એ-ન્ય .ગાુંધીનગર

૪૯૫ પટેલ કેય રભાઇ સી. સમોવાજન-વગગ-૫ સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, સેકટર-૩, એ-ન્ય .ગાુંધીનગર

૪૯૬ ચાવડા અવની બીપીનુંદ્ર આશી.પ્રોફેસર એ.એમ.સી.મેટ મેજડકલ કોલજે, મણીનગર,અમદાવાદ

૪૯૭ બારોટ જજજ્ઞા પુંકજક માર મદદ.પ્રાધ્યાપક એ.એમ.સી.મેટ મેજડકલ કોલજે, મણીનગર,અમદાવાદ

૪૯૮ પરમાર જપ્રયુંકા ઇન્દ્રજીતજસુંહ ટય ટર સરકારી ડેન્ટલ  કોલજે, અમદાવાદ

૪૯૯ પટેલ અજનકાબેન જદનેશભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બાયડ, તા.બાટડ, જજ.અરવલ્લી

૫૦૦ ચૌહાણ રમેશક માર વસરામભાઇ જ જનયર કારક ન
મ ખ્ય પોલીસ અજધકારી અન ેજનયામકશ્રી, લાુંચ રૂશ્વત જવરોધી બ્ય રો, બુંગલા નું૧૭, 

શાહીબાગ,ડફનાળા, અમદાવાદ

૫૦૧ ભગોરા જચન્મયક માર જીવાભાઇ જ જનયર કારક ન
મ ખ્ય પોલીસ અજધકારી અન ેજનયામકશ્રી, લાુંચ રૂશ્વત જવરોધી બ્ય રો, બુંગલા નું૧૭, 

શાહીબાગ,ડફનાળા, અમદાવાદ

૫૦૨ પાવરા બીનાબેન અજીતભાઇ જ જનયર કારક ન
મ ખ્ય પોલીસ અજધકારી અન ેજનયામકશ્રી, લાુંચ રૂશ્વત જવરોધી બ્ય રો, બુંગલા નું૧૭, 

શાહીબાગ,ડફનાળા, અમદાવાદ

૫૦૩ ડાુંગર અુંજકતક માર ખૈગારભાઇ જ જનયર કારક ન
મ ખ્ય પોલીસ અજધકારી અન ેજનયામકશ્રી, લાુંચ રૂશ્વત જવરોધી બ્ય રો, બુંગલા નું૧૭, 

શાહીબાગ,ડફનાળા, અમદાવાદ

૫૦૪ રબારી જકશનભાઇ જકશીભાઇ જ જનયર કારક ન
મ ખ્ય પોલીસ અજધકારી અન ેજનયામકશ્રી, લાુંચ રૂશ્વત જવરોધી બ્ય રો, બુંગલા નું૧૭, 

શાહીબાગ,ડફનાળા, અમદાવાદ

૫૦૫ બેન્કર પજૂા સુંજય જ જનયર કારક ન
મ ખ્ય પોલીસ અજધકારી અન ેજનયામકશ્રી, લાુંચ રૂશ્વત જવરોધી બ્ય રો, બુંગલા નું૧૭, 

શાહીબાગ,ડફનાળા, અમદાવાદ

૫૦૬ રબારી લક્ષ્મી રાયમલભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક સહાયક રાજયવેરા કજમશનરની કચેરી, ઘટક-૧૬,૩જો માળ, બચતભવન, લા.દ., અમદાવાદ

૫૦૭ આનુંદ શ્રધ્ધાબેન નૌશીલ આસીસ્ટન્ટ અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોટગ , જમરઝાપ ર, અમદાવાદ

૫૦૮ અપરનાથી મહેકગીરી ગણેશગીરી મદદ.ઇજનેર ના.કા.ઇ. ભાદર પેટા જવભાગ, ધોરાજી, સ્ટેશન રોડ, ભાદર કોલોની, ધોરાજી

૫૦૯ પટેલ ભવદીપ દીત ભાઇ પેટા જહસાબનીશ મજજલ્લા જતજોરી કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, લ ણાવાડા, મજહસાગર,

૫૧૦ મછાર જજગીશાબેન કહજીભાઇ પેટા જહસાબનીશ મજજલ્લા જતજોરી કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, લ ણાવાડા, મજહસાગર,

૫૧૧ જોજિયારા રાજશેક માર જવઠ્ઠલભાઇ ટય ટર ફોરજેન્સક મેડીસીન જવભાગ, અસારવા, અમદાવાદ

૫૧૨ પટેલ અજપગતક માર દશરથભાઇ વ્યાખ્યાતા ડાગ. એસ.એસ.ગાુંધી કોલજે, મજ રા ગેટ, સ રત

૫૧૩ મોદી ક ુંજનક માર વી. ટય ટર ફોરજેન્સક મેડીસીન જવભાગ, અસારવા, અમદાવાદ (બી.જ.ે મેડીકલ કો.)

૫૧૪ પોકળ હાજદગ કક માર ધીરૂભાઇ પેટા જહસાબનીશ પગાર અને જહસાબ કચેરી, બ્લોક નું૧૧/૧૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૫૧૫ પટેલ ભાવેશ દશરથભાઇ પેટા જહસાબનીશ પગાર અને જહસાબ કચેરી, બ્લોક નું૧૧/૧૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૫૧૬ ગોહેલ મૃગેશક માર મહેશભાઇ પેટા જહસાબનીશ પગાર અને જહસાબ કચેરી, બ્લોક નું૧૧/૧૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૫૧૭ પરમાર નરને્દ્ર ધમેન્દ્રભાઇ પેટા જહસાબનીશ પગાર અને જહસાબ કચેરી, બ્લોક નું૧૧/૧૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૫૧૮ સરવૈયા જીતેિ જલલાધરભાઇ ટય ટર
એમ.પી.શાહ ગવગમેન્ટ, મેડીકલ કોલજે અન ેજી.જી.હોસ્પીટલ, જામનગર (રડેીયોથેરાપી 

જવભાગ)

૫૧૯ સોલુંકી જપ્રયકાુંત મણીલાલ હેડ કલાકગ કજમશ્નરશ્રી, ક જટર અન ેગ્રામોદ્યોગની કચેરી, બ્લો-૭/૨, ઉદ્યોગભવન, સે-૧૧,ગાુંધીનગર

૫૨૦ ગાુંધી જદવ્યા જયેન્દ્રક માર હેડ કલાકગ કજમશ્નરશ્રી, ક જટર અન ેગ્રામોદ્યોગની કચેરી, બ્લો-૭/૨, ઉદ્યોગભવન, સે-૧૧,ગાુંધીનગર

૫૨૧ ચૌહાણ જીજ્ઞેશ એમ. પ્રોફેસર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેજડકલ કોલજે, ગાુંધીનગર (પી.એમએસ જવ.)

૫૨૨ ભાલોજડયા દશગનભાઇ રસીકભાઇ સવેયર
નગર રચના અજધકારીની કચેરી, અમદાવાદ ન.ર.યોજના એકમ-૧ઔડા જવલ્ડી ુંગ, આશ્રમ 

રોડ, ઉસ્માનપ ર,અું.વા

૫૨૩ ચૌધરી ધરતીબેન જદનેશભાઇ જ .કારક ન
નગર રચના અજધકારીની કચેરી, અમદાવાદ ન.ર.યોજના એકમ-૧ઔડા જવલ્ડી ુંગ, આશ્રમ 

રોડ, ઉસ્માનપ ર,અું.વા

૫૨૪ પરમાર હજિગદા કાજન્તલાલ કારક ન નાયબ કેલકટર, સ્ટેમ્પ ડય ટી મૂલ્યાુંકન તુંત્ર, બીજો માળ, જજલ્લા સેવા સદન, ગાુંધીનગર

૫૨૫ ભોઇ જદપકક માર કાજન્તલાલ
લેબોરટેરી 

આજસસ્ટન્ટ
એમ.એન.કોલજે, જવસનગર, ભૌજતકશાસ્ત્ર જવભાગ

૫૨૬ પટેલ અશજવનક માર અમૃતલાલ ના.મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, તલોદ, જજ.સાબરકાુંઠા

૫૨૭ ગોસ્વામી શે્વતા રણજીતગીરી કારક ન મામલતદાર કચેરી, પારડી, તાલ કા સેવા સદન, જજ.વલસાડ

૫૨૮ પટેલ કીતીક માર ઇશ્વરભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, પારડી, તાલ કા સેવા સદન, જજ.વલસાડ



૫૨૯ હળપજત આશા ડી. મદદ.પ્રાધ્યાપક એમ.પી.શાહ મેજડકલ કોલજે, જામનગર

૫૩૦ ડામોર અજનલક માર રાવજીભાઇ ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, મજહસાગર, લ ણાવાડા

૫૩૧
ગોમતીવાલા નવીનક માર 

જયુંજતલાલ
ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, મજહસાગર, લ ણાવાડા

૫૩૨ ચારલે મનીિા ચીમનભાઇ ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, મજહસાગર, લ ણાવાડા

૫૩૩ ચાવડા નરને્દ્રજસુંહ મન જી કારક ન અથગશાસ્ત્ર અન ેઆુંકડાશાસ્ત્ર જનયામકની કચેરી, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૫૩૪ પરમાર હાજદગ ક બીપીનભાઇ બાગાયત અજધકારી નાયબ બાગાયત જનયામકની કચેરી, બહ માળી ભવન, ખેરાળી રોડ, બ્લો-સી-૨૦૮, સ રને્દ્રનગર

૫૩૫ જપ્રયદશી સાલાપ અમૃતભાઇ આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ ,અમદાવાદ, ગ્રામ્ય, મીરઝાપ ર

૫૩૬ પટેલ જનશા બાબ ભાઇ જસજનયર કારક ન
કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, બ્લો-૫, ડાગ.જીવરાજ મહેતા 

ભવન, ગાુંધીનગર

૫૩૭ પટેલ ગ ુંજનબહેન હાદીક જસજનયર કારક ન
કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, બ્લો-૫, ડાગ.જીવરાજ મહેતા 

ભવન, ગાુંધીનગર

૫૩૮ ઝાલા જવશાલ જદનેશક માર જસજનયર કારક ન
કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, બ્લો-૫, ડાગ.જીવરાજ મહેતા 

ભવન, ગાુંધીનગર

૫૩૯ ભેઘલાતર ભદે્રશક માર પ્રતાપભાઇ આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ ,અમદાવાદ, ગ્રામ્ય, મીરઝાપ ર

૫૪૦ રાવલ જપ્રતેશક માર જયદેવભાઇ મહેસ લી તલાટી મામલતદાર કચેરી, જસધ્ધપ ર કોટગ  કમ્પાઉન્ડ, તા.જસધ્ધપ ર જજ.પાટણ

૫૪૧ રામી હાજદગ કક માર દશરથભાઇ જ જનયર કારક ન અધીક્ષકશ્રી, જજલ્લા જલે-જહુંમતનગર, જજ.સાબરકાુંઠા

૫૪૨ પટેલ જયદીપ દશરથભાઇ કારક ન મ ખ્ય વન સુંશક્ષકશ્રીની કચેરી, બી-વી ુંગ, ૫ મો માળ, અરણ્યભવન, ગાુંધીનગર

૫૪૩ શેલત સુંજયક માર ભજકતપ્રસાદ જસજનયર કારક ન ના.જજ.વી.અધીકારી, પુંચાયત શાખા, જજલ્લા પુંચાયત, આણુંદ,

૫૪૪ બારીયા રજશ્મબેન આર. આસી.પ્રોફેસર આઇ.ટી.આઇ., સે-૧૫, ગાુંધીનગર

૫૪૫ અજડયેચા રોશનીબેન પી. આસી.પ્રોફેસર આઇ.ટી.આઇ., સે-૧૫, ગાુંધીનગર

૫૪૬ પટેલ જનમેિક માર બી. મેજડકલ આોફીસર ગાુંધી હોજસ્પટલ, સા.આ.કેન્દ્ર, જવરમગામ, અમદાવાદ

૫૪૭ રાણા કૂષ્ણજદપ તજે ભા આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ ,અમદાવાદ, ગ્રામ્ય, મીરઝાપ ર

૫૪૮ લબાના સ જનલક માર બળદેવભાઇ આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ ,અમદાવાદ, ગ્રામ્ય, મીરઝાપ ર

૫૪૯ પટેલ જકરણક માર નગીનભાઇ પે.જત.અજધકારી પેટા જતજોરી કચેરી, મામલતદાર કચેરી સામે,તા.માુંડવી જજ.સ રત

૫૫૦ ચૌધરી રાજશેભાઇ રૂજવયાભાઇ જ જનયર કારક ન પેટા જતજોરી કચેરી, મામલતદાર કચેરી સામે,તા.માુંડવી જજ.સ રત

૫૫૧ દેસાઇ શ્રધ્ધા ધરમશીભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જવદ્યાનસભા, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૫૨ ગોજહલ યશક માર દ ગેજસુંહ મદદ.ઇજનેર અધીક્ષક ઇજનેરની કચેરી, સાગરભવન, ગ જરાત મેરીટાઇમ બોડગ, સે-૧૦/એ, ગાુંધીનગર

૫૫૩ પુંચાલ સમીરક માર જવનોદભાઇ કોચ જસજનયર કોચ, જજલ્લા રમત પ્રજશક્ષણ, મહાત્મા ગાુંધી મુંજદર, સે-૨૧, ગાુંધીનગર

૫૫૪ રબારી મનહરભાઇ ડાહ્યાભાઇ અ.તા.જવ.અજધકારી તાલ કા જવકાસ અજધકારી, જજલ્લા પુંચાયત, વડોદરા

૫૫૫ પરાકર રજશ્મકા વસુંતભાઇ ના.મામલતદાર કલેકટર અને જજલ્લા મેજજસ્ટરેટની કચેરી,વલસાડ

૫૫૬ ઠાકોર કમલેશક માર બાબ જી રાજય વેરા જનરીક્ષક
સહાયક રાજય વેરા જનરીક્ષકની કચેરી, સરદાર બાગની પાસે, અક ર હોસ્પીટલ ઉપર, કલોલ, 

જજ.ગાુંધીનગર

૫૫૭ પરમાર ઉન્નજત ગણપતભાઇ કલાકગ મામલતદાર કચેરી, તાલ કા સેવા સદન, સુંખેડા, જજ.છોટા ઉદેપ ર

૫૫૮ પટેલ ભાજવન્ક માર લલ્લ ભાઇ બાગાયત અજધકારી ના.બા.જન.કચેરી, ઘ કૃજિ ભવન, જનલમબાગ, જ નાગઢ

૫૫૯ વાઘડીયા  જપય િ શુંભ ભાઇ બાગાયત અજધકારી ના.બા.જન.કચેરી, ઘ કૃજિ ભવન, જનલમબાગ, જ નાગઢ

૫૬૦ માુંગરોળીયા ગ ુંજન સ રશેભાઇ બાગાયત અજધકારી ના.બા.જન.કચેરી, ઘ કૃજિ ભવન, જનલમબાગ, જ નાગઢ

૫૬૧ જહરાણી અુંજ બેન ભન ભાઇ બાગાયત અજધકારી ના.બા.જન.કચેરી, ઘ કૃજિ ભવન, જનલમબાગ, જ નાગઢ

૫૬૨ વાઘેલા જીગરજસુંહ ઇન્દ્રજસુંહ જ જનયર કારક ન
નગર રચના અજધકારીની કચેરી, અમદાવાદ ન.ર.યોજના એકમ-૧ઔડા જવલ્ડી ુંગ, આશ્રમ 

રોડ, ઉસ્માનપ ર,અું.વા

૫૬૩ નાગર પાથગ ભગવતીપ્રસાદ આસીસ્ટન્ટ જપ્રન્સીપાલ જસજનયર જસજવલ કોટગ , સાણુંદ

૫૬૪ ખોખરા પ્રશાુંત નવનીતરાય પો.સ.ઇ. વજેલપ ર પોલીસ સ્ટશન, અમદાવાદ શહેર

૫૬૫ ડાગ. ગ િા શોભના પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેજડકલ કોલજે, ગાુંધીનગર

૫૬૬ પરસાણા અજનતા જદલીપભાઇ જસજનયર કારક ન
અન્ન અન ેનાગજરક જનયુંત્રકની કચેરી, બ્લોક- સી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, બહ માળી ભવન, 
લાલદરવાજા, અમદાવાદ

૫૬૭ પરમાર અજનલક માર બી. ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર સી.આઇ.ડી. ઇન્ટેલીજન્સની કચેરી, પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૫૬૮ પટેજલયા અપેક્ષા નારાયણ સેકશન અજધકારી માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૬૯ માળી  મહેન્દ્ર મુંગળદાસ વાયરમેન આઇ.ટી.આઇ., તાલ કા સેવા સદન, જ ના બનાર જજ.વડોદરા

૫૭૦ માછી રજનીકાુંત ઇશ્વરભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક મેડીકલ કોલજે અન ેએસએસજી હોજસ્પટલ, આનુંદપ રા, વડોદરા

૫૭૧ જડુંડોડ જવશાલ મનહરક માર પ્રાધ્યાપક મેડીકલ કોલજે અન ેએસએસજી હોજસ્પટલ, આનુંદપ રા, વડોદરા

૫૭૨ કામળીયા વનરાજભાઇ મુંગળ ભાઇ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
શ્રમ અન ેરોજગાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૩ દેસાઇ જવકાસક માર નાગજીભાઇ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
શ્રમ અન ેરોજગાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૪ પટેલ જનક ુંજક માર એમ.
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
ઉદ્યોગ અને ખાણ  જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૫ ગઢવી જકશનદાન જબરદાન અ.સેકશન અજધકારી આરોગ્ય અને પજરવાર કલ્યાણ  જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૬ રાણપરીયા હજિગલ પ્રાગજીભાઇ અ.સેકશન અજધકારી આરોગ્ય અને પજરવાર કલ્યાણ  જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૭
મ લીયાણા જચુંતનક માર 

જદનેશભાઇ
અ.સેકશન અજધકારી આરોગ્ય અને પજરવાર કલ્યાણ  જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૮ ખેતાણી જનજકતા જવનોદભાઇ અ.સેકશન અજધકારી આરોગ્ય અને પજરવાર કલ્યાણ  જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૭૯ ટીલાળા આરતીબેન રમણીકલાલ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
કૃજિ, ખેડૂત  કલ્યાણ  અન ેસહકાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૮૦ ચૌધરી જપ્રયુંકાબેન માધ ભાઇ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
કૃજિ, ખેડૂત  કલ્યાણ  અન ેસહકાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૮૧
મકવાણા અરજવુંદક માર 

અમરજસુંહભાઇ

નાયબ સેકશન 

અજધકારી
કૃજિ, ખેડૂત  કલ્યાણ  અન ેસહકાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર



૫૮૨ રાઠોડ જનજશપક માર જસવુંતજસુંહ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
કૃજિ, ખેડૂત  કલ્યાણ  અન ેસહકાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૮૩ પટેલ જચરાગક માર ગોજવુંદભાઇ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
કૃજિ, ખેડૂત  કલ્યાણ  અન ેસહકાર જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૫૮૪ દેત્રોજા ધવલક માર ભલાભાઇ જબન રાજપજત્રત જજલ્લા સમાજ સ રક્ષા અજધકારીની કચેરી, સહયોગ સુંક લ, એ-વી ુંગ, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૫૮૫ પરમાર જરપલબેન કનૈયાલાલ મદદ.પ્રાધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, વડનગર, સરકારી પોજલટેકનીક કેમ્પસ, વડનગર જજ.મહેસાણા

૫૮૬ કચોટ ધવલક માર ગોજવુંદભાઇ જસજનયર કારક ન સરકારી આય વેદ મહાજવદ્યાલય, પુંચેશ્વર રોડ, જ નાગઢ

૫૮૭ સ મેરા પારૂલબેન પાલજીભાઇ જ .જનયર કારક ન ખાસ જમીન સુંપાદન અજધકારીની કચેરી, બ્લો-૬૪/૧, વસાહત નું.૨, સ રને્દ્રનગર

૫૮૮ પટેલ ભાજવનક માર અમૃતલાલ જ .આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ , સાબરકાુંઠા-જહુંમતનગર

૫૮૯ ભગોરા જપનાકીનીબહેન કન ભાઇ મ.પ્રા.અ. ડી.આર.ડી.એ. જજલ્લા પુંચાયત, નમગદા વડીયા ચોકડી નજીક, રાજપીપળા

૫૯૦ પનારા કેતન લવજીભાઇ નોુંધણી જનરીક્ષક નોુંધણી જનરીક્ષકની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, મોડાસા જજ.અરવલ્લી

૫૯૧ નાયક જવજક્ષતા લજલતક માર ટય ટર પેથોલોજી જવભાગ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, જહુંમતનગર

૫૯૨ ખાુંટ વિાગબેન સોમાભાઇ ટય ટર પેથોલોજી જવભાગ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, જહુંમતનગર

૫૯૩ ગામીત જમતલબેન જીવાભાઇ ટય ટર પેથોલોજી જવભાગ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, જહુંમતનગર

૫૯૪ મોદી જડમ્પલ જીતેન્દ્રભાઇ ટય ટર પેથોલોજી જવભાગ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, જહુંમતનગર

૫૯૫ સોલુંકી હેતલબા એચ. જહસાબનીશ
ઇ.પગાર અને જહસાબની કચેરી, ડીએટી તાલીમ કેન્દ્ર બ્લો-૧૯/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૫૯૬ ચૌધરી અલ્પેશક માર કાળ ભાઇ પેટા જહસાબનીશ
ઇ.પગાર અને જહસાબની કચેરી, ડીએટી તાલીમ કેન્દ્ર બ્લો-૧૯/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૫૯૭ ચૌધરી જદનેશક માર કરસનભાઇ પેટા જહસાબનીશ
ઇ.પગાર અને જહસાબની કચેરી, ડીએટી તાલીમ કેન્દ્ર બ્લો-૧૯/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૫૯૮ દેસાઇ  મુંથન જહમાુંશ ભાઇ પેટા જહસાબનીશ
ઇ.પગાર અને જહસાબની કચેરી, ડીએટી તાલીમ કેન્દ્ર બ્લો-૧૯/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 
ગાુંધીનગર

૫૯૯ ચૌધરી વાસ દેવભાઇ સોનાભાઇ પેટા જહસાબનીશ
ઇ.પગાર અને જહસાબની કચેરી, ડીએટી તાલીમ કેન્દ્ર બ્લો-૧૯/૨, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, 

ગાુંધીનગર

૬૦૦ પટેલ પ્રફ લા જચરાગભાઇ
લેબોરટેરી 

ટેકનીજશયન
સા.આ.કેન્દ્ર, વાગડોદ, તા.સરસ્વતી, જજ.પાટણ

૬૦૧
બામજણયા વરૂણક માર 

ખીમજીભાઇ
રવેન્ય  તલાટી જવરમગામ, માુંડલ રોડ, તાલ કા સેવા સદન, જવરમગામ

૬૦૨ લોયા વસીમ કાદરભાઇ રવેન્ય  તલાટી જવરમગામ, માુંડલ રોડ, તાલ કા સેવા સદન, જવરમગામ

૬૦૩ પટેલ જયક માર જયુંજતલાલ કલાકગ જવરમગામ, માુંડલ રોડ, તાલ કા સેવા સદન, જવરમગામ

૬૦૪ નાયક બીના યજતનક માર કલાકગ કાયગપાલક ઇજનેરની કચેરી, ૭-બી, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

૬૦૫ ખત્રી મહુંમદહ સેન આઇ. દુંત સજગન ર.ેહો.અન ેસા.આ.કેન્દ્ર બોડેલી, જજ.છોટા ઉદેપ ર

૬૦૬ ચકવતી જવમલજકતી વનરાજભાઇ નાયબ કલેકટર જજલ્લા સેવા સદન, સ ભાિજબ્રજ પાસે, અમદાવાદ

૬૦૭ મકવાણા દક્ષેશક માર ભૂપેન્દ્રભાલ નાયબ કલેકટર જજલ્લા સેવા સદન, સ ભાિજબ્રજ પાસે, અમદાવાદ

૬૦૮ મહેતા મીતલબેન મનહરલાલ પો.સ.ઇ. પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, રાજમહેલ રોડ, મહેસાણા

૬૦૯ ચૌધરી રીપલબેન શીવરાજભાઇ પેટા જહસાબનીશ જજલ્લા જતજોરી કચેરી, બહ માળી, ગોધરા જજ.પુંચમહાલ

૬૧૦ રુગાની પરાગ જહુંમતલાલ નથી ગ જરાત ફોરજેન્સક સાયન્સ ય જનવજસગટી, સેકટર-૯, ગાુંધીનગર

૬૧૧ પટેલ જજૈમન જયુંજતલાલ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
મજહલા અને બાળ જવકાસ જવભાગ, બ્લો-૯, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૧૨ મોદી આજશિ હિગવધગન ડી.ઇ.લ.ેર.ે ડી.ઇ.લ.ેર.ે કચેરી, કોઠી જબલ્ડી ુંટ, ચાર રસ્તા, વડોદરા

૬૧૩ ક ગજસયા જનશાુંત જદલીપભાઇ
તાલ કા જવકાસ 

અજધકારી
જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, રાજમહલ કોટગ  કેમ્પસ પાછળ, અમરલેી

૬૧૪ હઠીલા જનજધ ભરતભાઇ ડેન્ટલ સજગન ર.ેહો. અન ેસા.આ.કેન્દ્ર, જસજવલ કોટગની બાજ માું નવા બજાર-કરજણ, જજ.વડોદરા

૬૧૫ ઠાકોર આકાશ કાનજીભાઇ ડીસ્ટર ીક કોચ રીજનલ કોચી ુંગ સેન્ટર, રૂક્ષમણીબેન સરકારી હોજસ્પટલની પાસે, ખોખરા, અમદાવાદ

૬૧૬ કટારા સોજનયા અજનલક માર જબન રાજપજત્રત ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૧૭ ભરવાડ માગી અમૃતલાલ જ .કારક ન ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૧૮ પટેલ ભાજવકક માર દ્વારકાદાસ જ .કારક ન ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૧૯ સોલુંકી પાયલ સ રશેક માર જબન રાજપજત્રત ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૨૦ સોલુંકી જવશાલક માર નારણભાઇ જ .કારક ન ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૨૧ ગોજહલ કાજલબા પ્રજવણજસુંહ જબન રાજપજત્રત ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૨૨ ટાુંક જદશા ગોપાલ જબન રાજપજત્રત ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૬૨૩ પટેલ ચુંજદ્રકાબેન શુંકરભાઇ જબન રાજપજત્રત એમ.એમ.ચૌધરી આટરગસ કોલજે, રાજને્દ્રનગર, તા.જહુંમતનગર જજ.સા.કાું.

૬૨૪ પટેલ સ્પશગ ચેલાભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન તા.જહુંમતનગર જજ.સા.કાું.

૬૨૫ પટેલ જકરણક માર જશ ભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન તા.જહુંમતનગર જજ.સા.કાું.

૬૨૬ નાયક ઋત બેન પરશેભાઇ સ.પ્રા.બાયોમેડીકલ સરકારી ઇજનેરી કોલજે, બાયો મેડીકલ જવભાગ,  સે-૨૮, ગાુંધીનગર

૬૨૭ શાહ જપ્રયુંક કેતનક માર સ.પ્રા.બાયોમેડીકલ સરકારી ઇજનેરી કોલજે, બાયો મેડીકલ જવભાગ,  સે-૨૮, ગાુંધીનગર

૬૨૮ નાણાવટી મનન મ કેશક માર સ.પ્રા.બાયોમેડીકલ સરકારી ઇજનેરી કોલજે, બાયો મેડીકલ જવભાગ,  સે-૨૮, ગાુંધીનગર

૬૨૯ દેસાઇ ગોજવુંદભાઇ શુંકરભાઇ કારક ન નાયબ કલેકટરશ્રી અન ેસ્ટેમ્પ ડય ટીની કચેરી, બીજો માળ જજલ્લા સેવા સદન, ગાુંધીનગર

૬૩૦ પટેલ ભાગગવ જશવુંતલાલ સે.અ.શ્રી. ઊજાગ અન ેપેટર ોકેજમકલ્સ જવભાગ, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૩૧ માુંગજલયા ભરત પ્રજવણચુંદ્ર ભ સ્તરશાસ્ત્રી ભ સ્તરશાસ્ત્રી-૨ ની કચેરી, ઇજનેરી ભૂસ્તરીય પેટા જવભાગ, ૪૦૮, બહ માળી ભવન, ભ જ-કચ્છ

૬૩૨ ખેંગાર દેવેન્દ્ર જ.ે જસજનયર કારકૂન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૮ ડી-૩, બહ માળી મકાન, લા.દ., અમદાવાદ

૬૩૩ સોલુંકી જીતેન્દ્રક માર એ. જ જનયર કારકૂન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૮ ડી-૩, બહ માળી મકાન, લા.દ., અમદાવાદ

૬૩૪ ઠાકોર ભરતજી વી. જ જનયર કારકૂન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૮ ડી-૩, બહ માળી મકાન, લા.દ., અમદાવાદ



૬૩૫ પ્રજાપજત ધ્ર વી પી. જ જનયર કારકૂન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૮ ડી-૩, બહ માળી મકાન, લા.દ., અમદાવાદ

૬૩૬ દેસાઇ દીજપકાબેન જગમાલભાઇ નાયબ મામલતદાર પ્રાુંત કચેરી, છોટા ઉદેપ ર, બ્લો-એ/૩, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જજલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપ ર

૬૩૭ તવડીયા માલજવકા જદનેશભાઇ નાયબ મામલતદાર પ્રાુંત કચેરી, છોટા ઉદેપ ર, બ્લો-એ/૩, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જજલ્લા સેવા સદન, છોટાઉદેપ ર

૬૩૮ પટેલ જ હી ભરતક માર નાયબ મામલતદાર પ્રાુંત કચેરી, બોડેલી, તાલ કા સેવા સદન, જજ.છોટાઉદેપ ર

૬૩૯ મોમીન વાહીદહ સેન દાઉદભાઇ જહસાબનીશ જજલ્લા સેવા સદન, બ્લો-ડી, એમ.એસ.જબલ્ડી ુંગ, પથીકાશ્મ, ગાુંધીનગર

૬૪૦ રાઠોડ જવવેકચુંદ્ર રમેશચુંદ્ર પેટા જહસાબનીશ જજલ્લા સેવા સદન, બ્લો-ડી, એમ.એસ.જબલ્ડી ુંગ, પથીકાશ્મ, ગાુંધીનગર

૬૪૧ ચૌધરી રચનાબેન મોતીભાઇ પેટા જહસાબનીશ જજલ્લા સેવા સદન, બ્લો-ડી, એમ.એસ.જબલ્ડી ુંગ, પથીકાશ્મ, ગાુંધીનગર

૬૪૨ જાની જહરલ ભરતભાઇ કય રટેર ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ ટીચસગ એજય કેશન, સે-૧૫, ગાુંધીનગર

૬૪૩ ચૌધરી જીગ્નેશક માર ગણેશભાઇ ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર ડી.જી.પી.સી.આઇ.ડી. (ઇન્ટે), પોલીસભવન, બીજો માળ, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૬૪૪ ડાગ. ગાુંધી રચના મધ સ દન મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૪૫ ડાગ. શાહ જીજ્ઞા રાજને્દ્ર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૪૬ ડાગ. પ્રજાપજત ઇલાબેન અુંબાલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૪૭ ડાગ. શાહ અલ્કા પ્રજતક મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૪૮ ડાગ. માવાણી માધવી એસ. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૪૯ ડાગ. સોલુંકી અવની એમ. ટય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૫૦ ડાગ. શ કલા જમતાલી બી. ટય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૫૧ ડાગ. જમશ્રા રજશ્મ આર. ટય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ

૬૫૨ શાહ સ દીપક માર જદનેશભાઇ
તાલ કા જવકાસ 

અજધકારી
જજલ્લા પુંચાયત કચેરી, મહેસાણા, વીસનગર રોડ, મહેસાણા

૬૫૩ ગોસ્વામી જય નરને્દ્રપ રી રાજપજત્રત જજલ્લા ગ્રમ જવકાસ એજન્સી, ૮૦ ફટૂ રોડ, વેરાવળ જજ.ગીર-સોમનાથ

૬૫૪ પરમાર જમનાક્ષી નાથાભાઇ કારકૂન મામલતદાર કચેરી, સુંખેડા ,જજ. છોટાઉદેપ ર

૬૫૫ જાદવ જહમાુંશ ભાઇ બાબ લાલ કારકૂન
સહાયક વાજણજજયક વેરા કજમશ્નરની કચેરી, લાલ દરવાજા, ઘટક-૫, એમ.એસ.જબલ્ડી ુંગ, 

અમદાવાદ

૬૫૬ ઉપાધ્યાય અુંક રક માર પ્રકાશભાઇ સે.અ.શ્રી. સામાજજક ન્યાય અન ેઅજધકારીતા જવભાગ, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૫૭ પટેલ જચરાગક માર રજસકલાલ સે.અ.શ્રી. સામાજજક ન્યાય અન ેઅજધકારીતા જવભાગ, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૫૮ કાલમા જવક્રમસી ુંગ હડમતાજી ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ સામાજજક ન્યાય અન ેઅજધકારીતા જવભાગ, સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૫૯ ચૌધરી જપન્કી કાનજીભાઇ નાયબ ચીટનીશ જજલ્લા પુંચાયત, જહસાબી શાખા, પાટણ

૬૬૦ જસુંધવ જનશાબેન જઠેાભાઇ કારકૂન જજલ્લા પુંચાયત, જહસાબી શાખા, પાટણ

૬૬૧ પાઠક વુંદનાબહેન ક મ દચુંદ્ર કારકૂન જજલ્લા પુંચાયત, જહસાબી શાખા, પાટણ

૬૬૨ પરમાર જદનેશજી જયુંજતજી કારકૂન જજલ્લા પુંચાયત, જહસાબી શાખા, પાટણ

૬૬૩ ગૌતમ અજચત મહેશક માર વ્યાખ્યાતા ડાગ.એસ.એન્ઙએસ.એસ. ગાુંધી કોલજે ઓફ એન્જી.એન્ડ ટેક. મજ બાગેટ, સ રત

૬૬૪ બારીયા જનલેશક માર રતનજસુંહ ના.સે.અ. જશક્ષણ જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૬૫ દેસાઇ આજદત્ય રામમોહનરાય સે.અ.શ્રી. આજદજાજત જવકાસ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૬૬ યાજજ્ઞક હાજદગ કક માર બી. ટય ટર શ્રી એમ.પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલજે, જામનગર

૬૬૭ પટેલ જકશનક માર પ્રજવણક માર મદદ.ઇજનેર ના.કા.ઇ.ની કચેરી, મા અન ેમ પેટા જવભાગ, થરાદ, જજ.પુંચાયત બનાસકાુંઠા

૬૬૮ ભગત હરશેક માર ધનજીભાઇ મદદ.ઇજનેર ના.કા.ઇજનેરશ્રી, નમગદાયોજના મ ખ્ય નહેર,બ્લો-૯, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૬૯ પટેલ ચેતનાબેન અલ્પેશભાઇ રવેન્ય  તલાટી કલેકટર કચેરી, તાલ કા સેવા સદન, દહેગામ જજ.ગાુંધીનગર

૬૭૦ વાઘેલા ધમગરાજ અજીતજસુંહ જ .કારકૂન પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, સે-૨૭, ગાુંધીનગર

૬૭૧ ગામેતી વજનતાબેન ઝીણાભાઇ જ .કારકૂન પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, સે-૨૭, ગાુંધીનગર

૬૭૨ પટેલ મીન  રમેશભાઇ જસ.કારકૂન
કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, બ્લો-૫, ડાગ.જીવરાજ મહેતા 

ભવન, ગાુંધીનગર

૬૭૩ ઓઝા ભૌજમકક માર મલયક માર જડસ્ટર ીકટ કોચ સ્ટોટગસ ઓથોરીટી ઓફ ગ જરાત,બ્લો-૧૪/૩, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૭૪ પટેલ કૌજશક નટ ભાઇ જડસ્ટર ીકટ કોચ સ્ટોટગસ ઓથોરીટી ઓફ ગ જરાત,બ્લો-૧૪/૩, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૭૫ પરમાર જચરાગક માર નટવરલાલ જ .કારકૂન જજલ્લા પુંચાયત, જહસાબી શાખા, પાટણ

૬૭૬ પટેલ અશોકભાઇ જ.ે પ્લાન્ટ ઓપરટેર જસજવલ હોજસ્પટલ, અસારવા, અમદાવાદ

૬૭૭ ચૌહાણ જચરાય  યશવુંતરાય સહા.મો.વા.જન. સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, મહાદેવનગર, વસ્ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ

૬૭૮ પટેલ જવશાલક માર ધ ળાભાઇ સહા.મો.વા.જન. સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, મહાદેવનગર, વસ્ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ

૬૭૯ સરવૈયા સત્યજીતજસુંહ દશરથજસુંહ સહા.મો.વા.જન. સહાયક પ્રાદેજશક વાહન વ્યવહાર અજધકારીની કચેરી, મહાદેવનગર, વસ્ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ

૬૮૦
ગઢવી ભાન પ્રતાપજસુંહ 

ગુંગાદાનજી
ખેતી અજધકારી નાયબ ખેતી જનયામક (જવ)ની કચેરી, પાલનપ ર જજ.બનાસકાુંઠા

૬૮૧ મકવાણા રાકેશક માર રામાભાઇ ખેતી અજધકારી નાયબ ખેતી જનયામક (જવ)ની કચેરી, પાલનપ ર જજ.બનાસકાુંઠા

૬૮૨
શ્રીવાસ્તવ વૈભવક માર 

નીતીનક માર
તબીબી અજધકારી સા.આ.કેન્દ્ર, સીમળી, તા.જશનોર જજ.વડોદરા

૬૮૩ ચૌધરી વિાગબેન બાબ ભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ કાયદા જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૮૪ ચૌધરી કલ્પનાબેન મોતીભાઇ
મદદ.પ્રાયોજન 

અજધકારી
જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ પાસે, રાજ મહેલ રોડ, મહેસાણા

૬૮૫ પાટીદાર રાકેશક માર જ.ે ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, છોટા ઉદેપ ર

૬૮૬ પ્રજાપજત જવજયા એમ.
મદદ.પ્રાયોજન 

અજધકારી
મદદ.પ્રાયોજન અજધકારીની કચેરી, જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, પાટણ

૬૮૭ તજબયાર અુંજકતા મગનભાઇ જસ.કારકૂન નાયબ રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી,વત ગળ-૫, રાજય કર ભવન, ડી-બ્લોક, અમદાવાદ



૬૮૮ બરાડીયા ધવલભાઇ પ્રવીણભાઇ જલે સહાયક રાજકોટ મધ્યસ્થ જલે, રાજકોટ

૬૮૯ બળાયકા રૂખડભાઇ પોપટભાઇ જલે સહાયક રાજકોટ મધ્યસ્થ જલે, રાજકોટ

૬૯૦ ડાભી આનુંદભાઇ બાબ ભાઇ જલે સહાયક રાજકોટ મધ્યસ્થ જલે, રાજકોટ

૬૯૧ મ ુંધવા નારાયણભાઇ  જાદવભાઇ હવાલદાર રાજકોટ મધ્યસ્થ જલે, રાજકોટ

૬૯૨ યાજજ્ઞક જનસગગક માર સ જનલક માર દુંત સજગન ર.ેહો. અન ે  સા.આ.કેન્દ્ર, ખરવાસા તા.ચોયાગસી, જજ.સ રત

૬૯૩ પટેલ જહરનેક માર ડી. જસ.કારકૂન વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા

૬૯૪ પજઢયાર ભરતક માર એસ. જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા

૬૯૫ મકવાણા જદપકભાઇ આર. જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા

૬૯૬ કોરડીયા ઉિાબેન ડાહ્યાભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક નાયબ રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી,કોપોરટે ઇેલ-૨, બી-૫, રાજય કર ભવન, અમદાવાદ

૬૯૭ દેસાણી ચૌહાણ અમદાસ ટય ટર એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલજે, ફોરને્સીક મેડીસીન જવભાગ, જામનગર

૬૯૮ જાડેજા અુંજકતા એ. સેકશન અજધકારી કાયદા જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૬૯૯ ચૌધરી કીતનક માર કનૈયાલાલ સેકશન અજધકારી કાયદા જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૦૦ પ્રજાપજત મેહ લક માર ઇશ્વરભાઇ
પજરક્ષેત્ર વન 

અજધકારી
નાયબ વન સુંરક્ષકની કચેરી, બનાસકાુંઠા વન જવભાગ, સોનારીયા બુંગલો, પાલનપ ર

૭૦૧ ગગગ અનુંત નરશે સેકશન અજધકારી આજદજાજત જવકાસ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૦૨ પટેલ જકરીટક માર હિગદભાઇ રાજય વેરા જનરીક્ષક નાયબ રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, જવભાગ-૭, ચોથો માળ, બહ માળી, નાનપ રા, સ રત

૭૦૩ ગામીત રૂથાબહેન રશેમાભાઇ જ .સા.આ.
નાયબ ભૂજમ મોજણી અજધકારીની કચેરી, ભૂજમ મોજણી પેટા જવભાગ, જજલ્લા સેવા સદન, 
સ રત

૭૦૪ જમસ્ત્રી પલક રમણલાલ જફઝીયોથેરાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર, શામળાજી, તા.જભલોડા જજ.અરવલ્લી

૭૦૫ રાઠોડ જશલ્પા પરજદપક માર
મદદ.સુંશોધન 

વૈજ્ઞાજનક
સરદારનગર દાુંતીવાડા કૃજિ ય જનવજસગટી, દહેગામ વાસણા રોડ, દહેગામ જજ.ગાુંધીનગર

૭૦૬ પટેલ સજતિક માર દેવચુંદભાઇ સેકશન અજધકારી મજહલા અને બાળ જવકાસ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૦૭ પટેલ તીથગક માર રજસકભાઇ સેકશન અજધકારી મજહલા અને બાળ જવકાસ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૦૮ નમેરા રાજ રમેશભાઇ સેકશન અજધકારી મજહલા અને બાળ જવકાસ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૦૯ ગઢવી જવજયદાન જબન રાજપજત્રત મામલતદાર કચેરી, તા.વાવ જજ.બનાસકાુંઠા

૭૧૦ રાજયગ રુ લાભશુંકર મ ઇશુંકર હ.પો.સ.ઇ. એસ.આર.પી. એફ. જ થ-૨૦, જવરમગામ કુંપની-ઇ, જવરમગામ

૭૧૧ જવરગામી મયુંકક માર જયુંજતલાલ આ.પો.કો. એસ.આર.પી. એફ. જ થ-૨૦, જવરમગામ કુંપની-ઇ, જવરમગામ

૭૧૨ ચૌધરી રજવક માર ભીખાભાઇ હ.પો.સ.ઇ. એસ.આર.પી. એફ. જ થ-૨૦, જવરમગામ કુંપની-ઇ, જવરમગામ

૭૧૩ ચૌહાણ જપ્રતેશ મોહનજસુંહ આ.પો.કો. એસ.આર.પી. એફ. જ થ-૨૦, જવરમગામ કુંપની-ઇ, જવરમગામ

૭૧૪ મછાર જનરાલી રાજને્દ્ર ખેતીવાડી અજધકારી નાયબ ખેતી જનયામક (જવ)ની કચેરી, સે-૧૫, ગાુંધીનગર

૭૧૫ જાદવ જીતેન્દ્રક માર બાબ ભાઇ
આસી.ઇન્ટેલીજન્સ 

ઓફીસર
પોલીસ મહાજનરદેશકશ્રી, ઇન્ટેલીજન્સ, સે-૧૮, પોલીસ ભવન, ગ .રા. ગાુંધીનગર

૭૧૬ શાહ કૌશલ જજૈમલભાઇ લેકચરર
ડીપાટગમેન્ટ ઓફ ઓથોડોન્ટીકસ, એએમસી ડેન્ટલ કોલજે એન્ડ હોસ્પીટલ, અન પમ 

સીનેમાની સામે, ખોખરા, અું.વાદ

૭૧૭ ચોકસી રોનક હેમુંત લેકચરર
ડીપાટગમેન્ટ ઓફ ઓથોડોન્ટીકસ, એએમસી ડેન્ટલ કોલજે એન્ડ હોસ્પીટલ, અન પમ 

સીનેમાની સામે, ખોખરા, અું.વાદ

૭૧૮ ઠકકર અમરીશ સ રશેક માર રાજપજત્રત જહસાબ જનયામકની કચેરી, જૂનાગઢ કૃજિય જનજસગટી, જૂનાગઢ

૭૧૯ ત વર અજધરથ ભ પતભાઇ
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૦ પરમાર મહેશક માર હરદાસભાઇ ઓજફસ આસીસ્ટન્ટ મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૧ થોરાટ જકુંજલબેન ભાઇલાલભાઇ સેકશન અજધકારી મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૨ પટેલ જયજમન મ કેશભાઇ સેકશન અજધકારી મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૩ સખરલેીયા પુંકજ રસીકભાઇ સેકશન અજધકારી મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૪ ઠાકોર જનરવક માર મહેન્દ્રસુંહ સેકશન અજધકારી મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૫ દેસાઇ દશગન દેવાભાઇ સેકશન અજધકારી મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૬ હરણ અવનીબેન અશોકભાઇ સેકશન અજધકારી મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૭ જોિી યાજમનીબેન વાસ દેવભાઇ ઓજફસ આસીસ્ટન્ટ મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૮ પાુંડે જજજ્ઞેશક માર એ.
નાયબ સેકશન 

અજધકારી
મહેસૂલ જવભાગ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૨૯ ચૌહાણ જચરાગ રમેશભાઇ મો.વા.જન. વાહન વ્યવહાર કજમશ્નરની કચેરી, બ્લો-૬ બીજો માળ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૭૩૦ પટેલ કાજતગકક માર બબાભાઇ સ.મો.વા.જન. વાહન વ્યવહાર કજમશ્નરની કચેરી, બ્લો-૬ બીજો માળ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૭૩૧ પટેલ જકુંજલ મ કેશભાઇ મેડીકલ ઓફીસર સી.એચ.સી. છાલા, જજ.ગાુંધીનગર

૭૩૨ કાયસ્થ જપ્રયુંકા રાજશેભાઇ અજહસાબી અજધકારી પ્રાદેજશક નગરપાજલકા અજધકારીની કચેરી, અમદાવાદ

૭૩૩ સ થાર પ્રજવણક માર રામાજી એકાઉન્ટન્ટ માુંડવી નગરપાજલકા, રાધ ેમોટેલની સામે, માુંડવી-કચ્છ

૭૩૪ પટેલ જવમલક માર હસમ ખભાઇ તા.જવ.અ. તાલ કા પુંચાયત કચેરી, ચ ડા, જજ.સ રને્દ્રનગર

૭૩૫ ડામોર ગૌરાુંગ મન ભાઇ મદદ.પ્રયો.અજધકારી જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, ગોધરા-પુંચમહાલ

૭૩૬ મહેસાણીયા મ ઝફફરહ સેન એમ. જહસાબી અજધકારી મદદનીશ પ્રયોજના અજધકારી, જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, મોડાસા જજ.અરવલ્લી

૭૩૭
ગોજહલ પૃથ્વીરાજજસુંહ 

અજનરૂધ્ધજસુંહ

ચીટનીશ-કમ-
તા.જવ.અ.

જજલ્લા પુંચાયત કચેરી, દેવભ જમ દ્વારકા, ધરમપ ર, લાલપ ર બાયપાસ રોડ, જામ ખુંભાળીયા

૭૩૮ પરમાર રખેાબેન અરજવુંદભાઇ પેટા જહસાબનીશ પેન્શન અને પ્રો. ફુંડ જનયામકશ્રીની કચેરી, બ્લોક નું. ૧૭, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૩૯ ડોજડયા રૂજતકાબેન જવજયભાઇ જહસાબી અજધકારી
ગ જરાત સફાઇ કામદાર જવકાસ જનગમ, બ્લો-૧-બી વી ુંગ, કમગયોગી ભવન, સે-
૧૦/એ,ગાુંધીનગર

૭૪૦ પરમાર હિગ મહેન્દ્રક માર ના.કા.ઇ.
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, જા.આ.સ  પેટા જવ, એલ.આઇ.સી ઓજફસ મેડા ઉપર શામળાજી રોડ, 

જભલોડા, જજ.અરવલ્લી



૭૪૧ ધમાગજધકારી જવશાલ મ કેશભાઇ જહસાબી અજધકારી નાગજરક સુંરક્ષણ જનદેશાલય, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૭૪૨ કાુંતાર હેતલ ચેતન જૂ.કારકૂન નાગજરક સુંરક્ષણ જનદેશાલય, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૭૪૩ ચૌહાણ અજનતાબેન જહરાભાઇ જૂ.કારકૂન ગ્રામ સુંરક્ષણ દળ, ૧૦૬ હોમગાડગઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૭૪૪ વસાવા સ મન સુંજયભાઇ જહસાબી અજધકારી ખેતી જનયામકની કચેરી, કૃજિભવન, સે-૧૦, ગાુંધીનગર

૭૪૫ પટેલ તન્વી જવઠ્ઠલભાઇ
નાયબ ઉદ્યોગ 

કજમશ્નર
ઉદ્યોગ કજમશ્નરશ્રી, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, નડીયાદ, ઉદ્યોગ ભવન, સે-૧૦, ગાુંધીનગર

૭૪૬ આચાયગ કુંદપગ જગદીશભાઇ જહસાબી અજધકારી સરદાર સરોવર નમગદા જનગમ લી. બ્લો-૧૨, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૪૭ મામતોરા જવનોદક માર પ્રભ લાલ જહસાબી અજધકારી એલ.ડી.એજન્જજનયરી ુંગ કોલજે, નવરુંગપ રા, અમદાવાદ

૭૪૮ બારોટ જમતેશક માર કૌજશકભાઇ જહસાબી અજધકારી
ગ જરાત કાઉન્સીલ ઓફસ્ટેટ સેકન્ડરી એજય  સ્વામી જવવેકાનુંદ સ્કૂલ કેમ્પસ, સે-૧૨/બી, 

ગાુંધીનગર

૭૪૯
સાુંગાણી ભાજવનક માર 

દામોદરદાસ
જ .સહાયક જનરીક્ષક સ્થાજનક ભુંડોળ અન ેજહસા, સરદાર બાગ, જૂનાગઢ

૭૫૦ વાળા જનલેશક માર મુંગળ ભાઇ જ .સહાયક જનરીક્ષક સ્થાજનક ભુંડોળ અન ેજહસા, સરદાર બાગ, જૂનાગઢ

૭૫૧ ફ મજકયા રજવ જકરીટભાઇ જ .સહાયક જનરીક્ષક સ્થાજનક ભુંડોળ અન ેજહસા, સરદાર બાગ, જૂનાગઢ

૭૫૨ ચૌધરી સવજીભાઇ રણછોડભાઇ જૂ.કારકૂન વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા

૭૫૩ પટેલ મજહપાલક માર નરજસુંહભાઇ જૂ.કારકૂન વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા

૭૫૪ સાુંગાણી રણજીતભાઇ ઇશ્વરભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા

૭૫૫ સોની અનેરી પ્રજદપ જહસાબી અજધકારી જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, બરોડા, નમગદાભવન, સી-બ્લોક, પહેલો માળ, વડોદરા

૭૫૬ પટેલ ફરહીનબાન  ફારૂકભાઇ જહસાબી અજધકારી શ્રી કે.જ.ેપોજલટેકજનક કોલજે, ભરૂભ

૭૫૭ પ રોજહત પ્રણવક માર ભરતભાઇ નાયબ મામલતદાર ભરૂચ અુંકલેશ્વર શહેરી જવકાસ સિા મુંડળ, ભરૂચ જ ની કલેકટર કચેરી, ભરૂચ

૭૫૮ નક મ નયના બીજલભાઇ જહસાબી અજધકારી ભરૂચ અુંકલેશ્વર શહેરી જવકાસ સિા મુંડળ, ભરૂચ જ ની કલેકટર કચેરી, ભરૂચ

૭૫૯ ઉમટ શ ભમ રજતલાલ મ.પ્રા.અજધકારી જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, તાલ કા સેવા સદન , પાળીયાદ રોડ, બોટાદ

૭૬૦ કટારા મનોજક માર રજતલાલ જબન રાજપજત્રત સબરજીસ્ટર ાર કચેરી, મોડાસા જજ.અરવલ્લી

૭૬૧ સાજદયા જવજય ગોજવુંદભાઇ જહસાબી અજધકારી સરકારી ઇજનેરી કોલજે, કણકોટ, રાજકોટ

૭૬૨ ડાુંગર હિગરાજ ગોકળભાઇ વ્યાખ્યાતા ડાગ.જ.ેએન.સરકારી પોલીટેકનીક, લાઠી રોડ, અમરલેી

૭૬૩ રાવળ ફાલ્ગ ન રાજ ભાઇ
સ પરવાઇઝર 

ઇન્સ્ટર કટર
આઇ.ટી.આઇ. ખેરાલ  રોડ, જવસનગર

૭૬૪ દેસાઇ શૈલેિ શુંભ ભાઇ જૂ.કારકૂન સરકારી ફોટોલીથો પે્રસ, દ ધેશ્વર રોડ, અમદાવાદ

૭૬૫ પરમાર જનલેશક માર જવનોદભાઇ
સ.,મ્રા.વા.વ્ય.અજધકા

રી
આર.ટી.ઓ.ઓફીસ, સ ભાિબ્રીજ, અમદાવાદ

૭૬૬ શાહ પજરકા નીજતન જ .લેકચરર એન.એચ.એલ.મ્ય .મેડીકલ કોલજે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ

૭૬૭ પુંચાલ ગાગી શરદક માર જ .લેકચરર એન.એચ.એલ.મ્ય .મેડીકલ કોલજે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ

૭૬૮ પરમાર ક ણાલ રાજશેક માર જૂ.કારકૂન
કા.પા.ઇ.ની કચેરી, અમદાવાદ જવદ્ય ત જવભાગ-૨, મા અન ેમ જવભાગ, બહ માળી,લાલ 

દરવાજા, અમદાવાદ

૭૬૯ સૈયદ જ નેદઅલી કાદરઅલી જસ.કારકૂન કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અન ેતબીબી સેવાઓ, ડાગ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર

૭૭૦ તબીયાર બીજલબેન મગનભાઇ જહસાબી અજધકારી
જનયામક તબીબી સેવાઓની કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેે્ ર નજીક, 

અમદાવાદ

૭૭૧ સોલુંકી જવપ લ ડાહ્યાભાઇ
લઘ  ભૂસ્તરશાસ્ત્રી-

વગગ-૩

ભૂસ્તરશાસ્ત્રી-ર ની કચેરી, યોજના બાુંધકામ જવભાગ નું.૩, જસુંચાઇ ભવન, છામળીઆ રોડ, 

જહુંમતનગર

૭૭૨ ખ ુંગલા જવક્રમ સાદ રભાઇ જહસાબી અજધકારી જજલ્લા ગ્રામ જવકાસ એજન્સી, મોરબી

૭૭૩ રાઠોડ જીનલ હેમુંતક માર જૂ.કારકૂન સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૧૯, બચત ભવન,રીલીફ રોડ, અમદાવાદ

૭૭૪ ચૌધરી જપનલબેન શુંકરભાઇ જસ.કારકૂન પશ પાલન જનયામકની કચેરી, સે-૧૦/એ, કૃજિ ભવન, બ્લો-બી, ગાુંધીનગર

૭૭૫ દેસાઇ મોજહની જીવરાજભાઇ જહસાબી અજધકારી મ ખ્ય નગર જનયોજકની કચેરી, ન.આ.અન ેમૂ., સે-૧૦/એ રોડ નું.૩, ગાુંધીનગર

૭૭૬ જોશી ચામી રજસકલાલ મદદનીશ જનયામક
જનયામકશ્રી, અન્ન અન ેનાગજરક પ રવઠાની કચેરી, બ્લો-૧૪-૬ માળ, નવા સજચવાલય, 

ગાુંધીનગર

૭૭૭ પટેલ જનમગલ જગદીશભાઇ મદદનીશ જનયામક
જનયુંત્રકશ્રી કાન ની માપજવજ્ઞાન અન ેજનયામક  ગ્રાહક બાબતોની કચેરી, સે-૧૧, 
એમ.એસ.જબલ્ડી ુંગ, ગાુંધીનગર

૭૭૮ ગોજહલ પ્રજતતી જીલ ભાઇ આસી.પ્રોફેસર
એન.એચ.એલ.મ્ય જનજસપલ કોપોરશેન, શારદાબેન હોજસ્પટલ અન ેમેજડકલ કોલજે, સરસપ ર, 
અમદાવાદ

૭૭૯ પટેલ નેહલ રણજીતભાઇ આસી.પ્રોફેસર
એન.એચ.એલ.મ્ય જનજસપલ કોપોરશેન, શારદાબેન હોજસ્પટલ અન ેમેજડકલ કોલજે, સરસપ ર, 

અમદાવાદ

૭૮૦ ગરાજણયા રૂપલ રામભાઇ આસી.પ્રોફેસર
એન.એચ.એલ.મ્ય જનજસપલ કોપોરશેન, શારદાબેન હોજસ્પટલ અન ેમેજડકલ કોલજે, સરસપ ર, 

અમદાવાદ

૭૮૧ પુંચાલ સૌજરન ભરતક માર મદદ.પ્રાધ્યાપ
એન.એચ.એલ.મ્ય જનજસપલ કોપોરશેન, શારદાબેન હોજસ્પટલ અન ેમેજડકલ કોલજે, સરસપ ર, 
અમદાવાદ

૭૮૨ પટેલ પાથગ હરશેક માર રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૩ પટેલ શે્રયસક માર જયુંજતલાલ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૪ રાવળ જવષ્ણ ભાઇ ઇશ્વરભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૫ ચૌહાણ અજવરાજજસુંહ મહેન્દ્રજસુંહ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૬ દેવડા ઘનશ્યામજસુંહ મગનજસુંહ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૭ રાઠોડ સ રને્દ્રજસુંહ જવજયજસુંહ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૮ વાઘેલા મેહ લક માર સ રશેભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૮૯ ચૌધરી કોમલબેન જસ ભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૯૦ ચાવડા જપુંકલ ચુંદ્રકાન્ત રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૯૧ ગોજહલ કોમલબા મનહરજસુંહ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૯૨ પટેલ રોનકબેન અલ્પેશભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, બહ માળી ભવન, કલેકટર કચેરી કેમ્પસ, જહુંમતનગર,જજ. સા.કાું.

૭૯૩ ગ ણા ભાવેશક માર છગનભાઇ મદદનીશ (ટેક) ગ જરાત રૂરલ ઇન્ઙમાકે.કોપો.લી. બ્લો-૧૭-પાુંચમો માળ, ઉદ્યોગભવન, ગાુંધીનગર



૭૯૪ પટેલ સોજહલક માર જદપકભાઇ જસ.કારકૂન સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, પારડી, જજ.વલસાડ

૭૯૫ ઠાકોર પજૂાબેન અમરાજી જહસાબી અજધકારી રાહત જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૧/ ૮મો માળ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૯૬ પટેલ ઝલક કૌજશકભાઇ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨)
જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૯૭ જાડેજા સુંજયજસુંહ રમજ ભા
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૨)

જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૯૮ નેન જી સ્વાજતબેન ચ જનલાલ
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૨)

જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૭૯૯ ધોળજકયા પાયલ ભ પેન્દ્રભાઇ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨)
જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૦૦ સોલુંકી જગદીશભાઇ પેટા જહસાબનીશ જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૦૧ રાઠોડ ભરતભાઇ વરસુંગભાઇ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨)
જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૦૨ સ મેરા જવજયક માર કરશનભાઇ ભ સ્તરશાસ્ત્રી વગગ-૧ ભ સ્તતરશાસ્ત્રીની કચેરી, બહ માળી ભવન-૩,ખેરાલી રોડ,પહેલો માળ,સ રને્દ્રનગર

૮૦૩ ચૌધરી સતીિક માર ડી. હેડ કલાકગ અન્ન અન ેનાગજરક પ રવઠા કચેરી, બ્લો-૧૪-૬ માળ, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૦૪ નાયક જયપ્રકાશ રજતલાલ તબીબી અજધકારી પ્રા.આ.કેન્દ્ર, ગાબર તા.બાયડ જજ.અરવલ્લી

૮૦૫ ચૌહાણ સ રને્દ્રજસુંહ જહે જસુંહ આ.હે.કો. રાજય અનામત પોલીસ દળ જ થ-૧૫, ઓ.એન.જી.સી. મહેસાણા

૮૦૬ દેસાઇ અજય અમૃતભાઇ પો.સ.ઇ. પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, સે-૨૭, ગાુંધીનગર

૮૦૭ વાળા હ જરચન્દ્રજસુંહ જદલાવરજસુંહ આઇ.ઓ. પોલીસ મહાજનદેસકશ્રી, (ઇન્ટે) પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૮૦૮ પ્રજાપજત ધવલ દશરથભાઇ એ.આઇ.ઓ. પોલીસ મહાજનદેસકશ્રી, (ઇન્ટે) પોલીસ ભવન, સે-૧૮, ગાુંધીનગર

૮૦૯ સથવારા જીજ્ઞાશા કનૈયાલાલ પેટા જહસાબનીશ પેન્શન અને પો.ફુંડ જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૮, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૧૦ ચાવડા અનસ યાબેન શુંકરલાલ પેટા જહસાબનીશ પેન્શન અને પો.ફુંડ જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૮, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૧૧ ગાયવાલા ભાજવન અજશ્વનભાઇ દુંત સજગન સા.આ.કેન્દ્ર, વાસદ ગામ-વાસદ તા.આણુંદ, કોપો બેંકની સામે

૮૧૨ પટેલ કાલીચરણ ગોજવુંદભાઇ જસ.કારકૂન કૃજિ ય જનવજસગટી પજરિદ, કૃજિભવન, સે-૧૦/એ, ગાુંધીનગર

૮૧૩ સોલુંકી જજૈમનજસુંહ ઘનશ્યામજસુંહ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨
રજજસ્ટર ારશ્રી, સહકારી મુંડળીઓ, બ્લો-૧૦, પહેલો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૧૪ શેખ મોહમુંદસોહેબ જી.
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨
રોજગાર અને તાલીમ જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧, ત્રીજો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૧૫ સ તરીયા શે્રયાુંશ પ્રજ્ઞેશભાઇ ડેન્ટલ સજગન  -વગગ-૨ સી.એચ.સી. તારાપ ર જજ.પુંચાયતની સામે તારાપ ર જજ.આણુંદ

૮૧૬ જોશી યશક માર રમેશચુંદ્ર રાજપજત્રત
ભ સ્તરશાસ્ત્રીની કચેરી, ભ સ્તર જવજ્ઞાન અન ેખજનજ ખાત , બ્લો-૨-૨/૩ માળ, બહ માળી 
ભવન, સરદાર બાગ, જ નાગઢ

૮૧૭ મહેતા તજેસ રજશ્મકાુંતભાઇ
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૨

જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, બીજો માળ, (તાલીમપ્રભાગ) જ ના 
સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૧૮ ચૌધરી જયેશક માર જીતેન ભાઇ ઓજફસ આજસસ્ટન્ટ ન.જ.સું.પા.પ . અન ેકલ્પસર જવભાગ, બ્લો-૯, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૧૯ ચુંદન જવરલ રમજણકભાઇ સેકશન અજધકારી ન.જ.સું.પા.પ . અન ેકલ્પસર જવભાગ, બ્લો-૯, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૨૦ ગઢવી અવનીબેન ઇશ્વરભાઇ સેકશન અજધકારી ન.જ.સું.પા.પ . અન ેકલ્પસર જવભાગ, બ્લો-૯, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૨૧ પટેલ પાયલ કેશ ભાઇ સેકશન અજધકારી ન.જ.સું.પા.પ . અન ેકલ્પસર જવભાગ, બ્લો-૯, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૨૨ વાઘેલા રજવરાજજસુંહ હલીરજસુંહ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨
જવકાસ કજમશ્નરની કચેરી, બ્લો-૧૬, બીજો માળ,  જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૨૩ દેસાઇ જીગર જવજયક માર ડેન્ટલ સજગન  -વગગ-૨ સા.આ.કેન્દ્ર, કામરજે સ્ટેશનની બાજ માું જજ.સ રત

૮૨૪ પટેલ સ્મૃજતબહેન જગદીશભાઇ મદદ.પ્રધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, કોટગ  સોનગઢ જજ.તાપી

૮૨૫ ચૌધરી પ્રજતકક માર ઉદેજસુંહ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨
પ્રાયોજના વહીવટદારની કચેરી, (ટી.એ.એસ.પી.) લાલ ટાવર પાસે, રાજપીપળા, જજ.નમગદા

૮૨૬ સોદાગર જનશીતા હરશેક માર રાજપજત્રત ઉદ્યોગ કજમશ્નરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લો-૧, સે-૧૧, ગાુંધીનગર

૮૨૭ જાડેજા જયજદપજસુંહ જકશોરજસુંહ
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૨

જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૨૮ ડામોર જનકભાઇ ધનાભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, કડાણા જજ.મહીસાગર

૮૨૯ રાઠોડ જનજકતા મન ભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, કડાણા જજ.મહીસાગર

૮૩૦ ચૌહાણ જપ્રયુંકા ચૈતન્યભાઇ આુંતજરક ઓડીટર કજમશ્નરશ્રી આજદજાજત જવકાસની કચેરી, સે-૧૦/એ, જબરસા મ ુંડા ભવન, ગાુંધીનગર

૮૩૧ શમાગ જજજ્ઞેશક માર જકરણક માર જહસાબી અજધકારી ખોરાક અને ઐિધ જનયમન તુંત્ર બ્લો-૮, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૩૨ ભગત બબાભાઇ જોરાભાઇ જૂ.કારકૂન શ્રમ આય કતની કચેરી, ઉદ્યોગભવન, બ્લો-૧૧,૧૨, અન ે૧૩, બીજો માળ, ગાુંધીનગર

૮૩૩ પટેલ જબન્દી જબપીનભાઇ જસ.કારકૂન
કજમશ્નરશ્રી આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, બ્લો-૫, જ ના સજચવાલય, 

ગાુંધીનગર

૮૩૪ પારખે જરપલબેન રાજશેભાઇ જસ.કારકૂન
કજમશ્નરશ્રી આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અન ેતબીબી જશક્ષણ, બ્લો-૫, જ ના સજચવાલય, 
ગાુંધીનગર

૮૩૫ પટેલ જજૈમનક માર નરશેભાઇ મદદનીશ ઇજનેર કાયગપાલક ઇજનેરની કચેરી, માગગ અન ેમકાન પેટા જવભાગ,  પાલનપ ર

૮૩૬ બાવન જયરાજજસુંહ ચુંદનજસુંહ મદદનીશ ઇજનેર કાયગપાલક ઇજનેરની કચેરી, માગગ અન ેમકાન પેટા જવભાગ,  પાલનપ ર

૮૩૭ ગઢવી જપ્રયરાજ જગદીશક માર મદદનીશ ઇજનેર કાયગપાલક ઇજનેરની કચેરી, માગગ અન ેમકાન પેટા જવભાગ,  પાલનપ ર

૮૩૮ ચૌહાણ જનજતનક માર દેવચુંદભાઇ
અજધક મદદનીશ 

ઇજનેર
કાયગપાલક ઇજનેરની કચેરી, માગગ અન ેમકાન પેટા જવભાગ,  પાલનપ ર

૮૩૯ ચૌહાણ વુંદનાબેન એસ. જસ.કારકૂન અધીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જલે, સાબરમતી, અમદાવાદ- ૨૭

૮૪૦ ખાુંટ જીજ્ઞેશક માર કલ્પેશભાઇ જૂ.કારકૂન અધીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જલે, સાબરમતી, અમદાવાદ- ૨૮

૮૪૧ પાુંડવ દક્ષા મગનભાઇ જૂ.કારકૂન અધીક્ષકશ્રી, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જલે, સાબરમતી, અમદાવાદ- ૨૯

૮૪૨ પરમાર જચરાગ બાબ લાલ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, જહુંમતનગર

૮૪૩ પાુંચાણીનયનક માર મનસ ખલાલ
મદદનીશ પ્રધ્યાપક-
રસા

સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, પારડી જજ.વલસાડ

૮૪૪ મકવાણા ભાવેશક માર ભૂપેન્દ્રભાઇ
મદદનીશ પ્રધ્યાપક -

રસા
સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, પારડી જજ.વલસાડ

૮૪૫ ગોહેલ ભાવેશભાઇ રમેશભાઇ
મદદનીશ પ્રધ્યાપક -
અુંગ્રજી

સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, પારડી જજ.વલસાડ

૮૪૬ સૈયદ મોહસીના સોયેબમોહુંમદ
મદદ.આ.જા.જવ.અજધ

કારી

મદદનીશ કજમગશ્નરશ્રી, આજદજાજત જવકાસ મદદનીશ કજમશ્નરની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, 

જહુંમતનગર જજ.સા.કાું.



૮૪૭ સાધ  તરુણાબેન જગદીશચુંદ્ર
મદદ.આ.જા.જવ.અજધ

કારી

મદદનીશ કજમગશ્નરશ્રી, આજદજાજત જવકાસ મદદનીશ કજમશ્નરની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, 

જહુંમતનગર જજ.સા.કાું.

૮૪૮ શાહ હેમીન મય રક માર તબીબી અજધકારી સા.આ.કેન્દ્ર, મેનાબેન ટાવર પાસે-ધોળકા તા.ધોળકા જજ.અમદાવાદ

૮૪૯ ચુંદ્દા મય ર મોહનભાઇ મદદનીશ જનયામક
જજલ્લા ગ્રાહક તકરાર જનવારણ ફોરમ, ભરૂચ, ઓજફસ નું.૧૩૨-પહેલો માળ, જરજલફ જસનેમા 

પાસે, ભરૂચ

૮૫૦ કલસરીયા ધારા ડી. મદદનીશ ઇજનેર ગ જરાત રૂરલ રોડ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી, જનમાગણ ભવન-બીજો માળ, સે-૧૦/એ, ગાુંધીનગર

૮૫૧ માળી જગદીશભાઇ એચ. મદદનીશ ઇજનેર ગ જરાત રૂરલ રોડ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી, જનમાગણ ભવન-બીજો માળ, સે-૧૦/એ, ગાુંધીનગર

૮૫૨ જગાણી જદનેશક માર મોતીભાઇ રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, તા.વડગામ જજ.બનાસકાુંઠા

૮૫૩ સાવરીયા પી.આર વ્યાખ્યાતા એલ.ઇ.કોલજે જડપ્લોમા, મોરબી

૮૫૪ મામૈયા ડી.એન. વ્યાખ્યાતા એલ.ઇ.કોલજે જડપ્લોમા, મોરબી

૮૫૫ રાજ કે.એચ. વ્યાખ્યાતા એલ.ઇ.કોલજે જડપ્લોમા, મોરબી

૮૫૬ પ્રજાપજત જશતલબેન ધીરજલાલ જૂ.કારકૂન મામલતદાર કચેરી, વડોદરા ગ્રામ્ય, નમગદા ભવન, ૬ ઠ્ઠો માળ, જલે રોડ, વડોદરા

૮૫૭ ચૌધરી રોજહતક માર દશરથભાઇ જબન રાજપજત્રત નોુંધણી જનરીક્ષકની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, મોડાસા જજ.અરવલ્લી

૮૫૮ ચૌધરી જવરને્દ્રજસુંહ ભગવાનભાઇ
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૨

જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૫૯ વાજણયા ઉવગશીબેન યશક માર જબન રાજપજત્રત નોુંધણી જનરીક્ષકની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, મોડાસા જજ.અરવલ્લી

૮૬૦ માળી જગરીશભાઇ શુંકરભાઇ રાજપજત્રત ર.ેહો. અન ેસા.આ.કેન્દ્ર, રૂમલા તા.જચખલી જજ.નવસારી

૮૬૧ બરજોડ પ્રકાશ કરસનભાઇ બી.ડી.એસ. ર.ેહો. અન ેસા.આ.કેન્દ્ર, ખડસ પા તા.જજ.નવસારી

૮૬૨ શાહ ધરતી હરશે સે.અ.શ્રી
અન્ન અન ેનાગજરક પ રવઠા અન ેગ્રાહક બાબતોનો જવભાગ, બ્લો-૧૪, નવા સજચવાલય, 
ગાુંધીનગર

૮૬૩ પટેલ અુંક રક માર ઇશ્વરભાઇ ખેતી અજધકારી સુંય કત ખેજત જનયામકશ્રી, જવસત પેટર ોલ પુંપની બાજ માું સાબરમતી, અમદાવાદ

૮૬૪ મહેતા જવભૂજતબેન નટવરભાઇ
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨
જનયામકશ્રી, આય િની કચેરી, બ્લો-૧-૨, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૬૫ મનસ રી નસીમબાન  કાદરભાઇ
મદદ.આ.જા 

જવ.અજધકારી
મદદનીશ કજમશ્નરશ્રી, આજદજાજત જવકાસ, જજલ્લા સેવા સદન, એ-બ્લોક, ૩ માળ, જહુંમતનગર

૮૬૬ ગોસ્વામી મહેશ્વર નરને્દ્રભાઇ લેબ આસીસ્ટન્ટ ડાગ.જ.ેએન.મહેતા, સરકારી પોલીટેકનીક, લાઠી રોડ, અમરલેી

૮૬૭ પટેલ જયેશક માર ભીખાભાઇ જસ.કારકૂન
અન્ન અન ેનાગજરક પ રવઠા જનયુંત્રક કચેરી, સી-બ્લો,બહ માળી ભવન, લાલ દરવાજા, 

અમદાવાદ

૮૬૮ વ્યાસ દેવાુંગ પ્રજવણચુંદ્ર
જહસાબી અજધકારી -

વગગ-૨
સરકારી ફોટોલીથો પે્રસ, દ ધેશ્વર રોડ, અમદાવાદ

૮૬૯ ખાજફફ ઝરીના અબ્દ લમજીદ
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૩

જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, જજલ્લા સેવા સદન-૩, લાલ બુંગલા કુંમ્પાઉન્ડ, જામનગર

૮૭૦ સોલુંકી અુંક રક માર ભરતભાઇ
જહસાબી અજધકારી -
વગગ-૨

ગ જરાત ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ, બ્લો-૬, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૮૭૧ વાઘેલા અુંજકતક માર હજરશચુંદ્ર જલે સહાયક (જસપઇ) વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, મભ્યસ્થ જલે,  નમગદા ભવનની સામે, વડોદરા

૮૭૨ પટેલ જવનોદક માર છગનભાઇ જલે સહાયક (જસપઇ) વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, મભ્યસ્થ જલે,  નમગદા ભવનની સામે, વડોદરા

૮૭૩ પરમાર પરસોતમ લાલજીભાઇ જલે સહાયક (જસપઇ) વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, મભ્યસ્થ જલે,  નમગદા ભવનની સામે, વડોદરા

૮૭૪ પટેલ આકાુંક્ષા ગોપાલભાઇ હેડ કલાકગ કજમશ્નરશ્રી, ક ટીર અન ેગ્રામોદ્યોગની કચેરી, બ્લો-૭/૨, ઉદ્યોગ ભવન, ગાુંધીનગર

૮૭૫ પ્રજાપજત જલ્પાબેન જયુંજતભાઇ હેડ કલાકગ કજમશ્નરશ્રી, ક ટીર અન ેગ્રામોદ્યોગની કચેરી, બ્લો-૭/૨, ઉદ્યોગ ભવન, ગાુંધીનગર

૮૭૬ પટેલ ધરતીબેન પ્રકાશભાઇ ખેતી અજધકારી ના.ખે.જનયામકની કચેરી, ખાતર ચકાસણી પ્રયોગશાળા, સે-૧૫, ગાુંધીનગર

૮૭૭ ગજરેા જનલેશક માર ધીરૂભાઇ
આસી.એન્જીનીયર-

સીવીલ
રાજકોટ મહાનગર પાજલકા,, ટર ાફીક અન ેટર ાન્સપોટગ  શાખા, નાના મવા રોડ, રાજકોટ

૮૭૮ સરધારા યજ્ઞેશ દેવચુંદભાઇ રાજપજત્રત ર.ેહો.અન ેસા.આ.કેન્દ્ર સાયલા તા.ઓલપાડા, જજ.સ રત

૮૭૯ પટેલ જક્રષ્ના હિગદભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૦ ભરવાડ રીમા જજતેન્દ્ર ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૧ નાયર ધારા શૈલેિભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૨ પટેલ વુંદના મણીલાલ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૩ દેસાઇ અલ્પા રમેશભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૪ પટેલ રીત  રાજશેભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૫ કરુંગીયા પમી કરશનભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૬ પુંચાલ જહમાુંશ ક માર કાજન્તલાલ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૭ ચૌહાણ ક લજદપજસુંહ પ્રજવણજસુંહ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૮ ડભાલા જનક લક માર સવાભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૮૯ રાઠોડ જહતેન્દ્રજસુંહ કાળ જસુંહ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૯૦ પરમાર ક ણાલજસુંહ હેમેન્દ્રજસુંહ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૯૧ ચાવડા ગૌરવ જગમાલભાઇ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૯૨ શાહ જીગર જકજરટક માર ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૯૩ મોરી યશપાલજસુંહ દેવીજસુંહ ના.સે.અ. ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ભવન, સે-૧/એ, છ રોડ, છ-૩ સકગ લ, ગાુંધીનગર

૮૯૪ દવે જચતરુંજન જવનોદરાય મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, એમ.ડી.હાઇસ્કૂલ, ગાજરયાધાર, જજ.ભાવનગર

૮૯૫ પટેલ ઉજાસક માર જવષ્ણ ભાઇ જસ.કારકૂન
સુંય કત રાજયવેરા કજમશનરશ્રીની કચેરી, જવભાગ-૨,સી-૩, ટાઇમ્સ ઓફ ઇજન્ડયા 

પાછળ,રા.કરભવન, અમદાવાદ

૮૯૬ રાજપ ત જચરાગ જલાભાઇ જસ.કારકૂન
સુંય કત રાજયવેરા કજમશનરશ્રીની કચેરી, જવભાગ-૨,સી-૩, ટાઇમ્સ ઓફ ઇજન્ડયા 

પાછળ,રા.કરભવન, અમદાવાદ

૮૯૭ ટું ડેલ રામાન જ છગનભાઇ દુંત સજગન ર.ેહો. અન ેસા.આ.કેન્દ્ર, ગણદેવી, જજ.નવસારી

૮૯૮ બારડ રાકેશ જી. રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, તાલ કા સેવા સદન, વીરમગામ

૮૯૯ લક મ અજીતક માર વી. રવેન્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, તાલ કા સેવા સદન, વીરમગામ



૯૦૦ નાયકા જયેશભાઇ સોમાભાઇ જ .કારકૂન ક લ સજચવશ્રી, જૂનાગઢ કૃજિ ય જનવજસગટી, જૂનાગઢ

૯૦૧ વાળા મય રજસુંહ લાલ ભા જ .કારકૂન પોલીસ કજમશ્નરશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ શહેર

૯૦૨ ચાવડા મહેન્દ્રક માર કન જસુંહ જ .કારકૂન પોલીસ કજમશ્નરશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ શહેર

૯૦૩
વાઘેલા મય રધ્વજજસુંહ 

જગજદશજસુંહ
જ .કારકૂન પોલીસ કજમશ્નરશ્રીની કચેરી, અમદાવાદ શહેર

૯૦૪ ડાગ. રાવલ જય  લક્ષ્મીકાન્ત તબીબી અજધકારી જનરલ હોજસ્પટલ, સ રને્દ્રનગર

૯૦૫ ભાવસાર સજચન ત લસીદાસ જ .કારકૂન આર.ટી.ઓ. કચેરી, નજડયાદ

૯૦૬ ચૌધરી પાથગક માર રમણીકભાઇ મદદનીશ ઇજનેર મા અન ેમ પેટા જવભાગ, મોડાસા માલપ ર રોડ, મોડાસા

૯૦૭ દેસાઇ ભાવનાબહેન બળદેવભાઇ મદદ.વન સુંરક્ષક નાયબ વન સુંરક્ષકની કચેરી, સામાજજક વજનકરણ જવભાગ, કણબીવગા, ભરૂચ

૯૦૮ પરમાર રાહ લ ચુંદ્રકાન્ત વ્યાખ્યાતા સરકારી પોલીટેકનીક, માલણ દરવાજા બહાર, તા.પાલનપ ર જજ.બનાસકાુંઠા

૯૦૯ પઠાણ હ માખાનમ માઅરૂફખાન
જહસાબી અજધકારી-
વગગ-ર

જનયામકશ્રી જહસાબ અન ેજતજોરી, તાલીમ જવભાગ, બ્લો-૧૮, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૧૦ મકવાણા જનજકતા જયુંતક માર
પ્રયોગ શાળા 

મદદનીશ
સરકારી ઇજનેરી કોલજે, -૨૮ ગાુંધીનગર

૯૧૧ બારોટ જપ્રયુંકાબેન રાજશેક માર
જહસાબી અજધકારી-
વગગ-ર

જનયામકશ્રી જહસાબ અન ેજતજોરી, તાલીમ જવભાગ, બ્લો-૧૮, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૧૨ પજઢયાર ગણેશ જકરીટભાઇ કારકૂન કલેકટર કચેરી, પાલનપ ર, બનાસકાુંઠા- ચૂટણી શાખા

૯૧૩ ઉકાણી આનુંદક માર રમેશભાઇ ગ .વ.સે-વગગ-૧ કલેકટર કચેરી જજલ્લા સેવા સદન, તા.જજ.મહેસાણા

૯૧૪ પટેલ રોનકક માર સ રશેભાઇ મામલતદાર કલેકટર કચેરી જજલ્લા સેવા સદન, તા.જજ.મહેસાણા

૯૧૫ ગઢીયા જમેીની મગનભાઇ મામલતદાર કલેકટર કચેરી જજલ્લા સેવા સદન, તા.જજ.મહેસાણા

૯૧૬ ડાગ.પ રોજહત તૃજિ જમલન મદદ.પ્રાધ્યાપક પી.ડી.ય . મેડીકલ કોલજે, રાજકોટ

૯૧૭ ડાગ.પ રોજહત જમલન બી. મદદ.પ્રાધ્યાપક પી.ડી.ય . મેડીકલ કોલજે, રાજકોટ

૯૧૮ ડાગ. જોશી તજેલ કીજરટભાઇ મદદ.પ્રાધ્યાપક પી.ડી.ય . મેડીકલ કોલજે, રાજકોટ

૯૧૯ ડાગ. એસ.કે.અુંટાલા મદદ.પ્રાધ્યાપક પી.ડી.ય . મેડીકલ કોલજે, રાજકોટ

૯૨૦ પરમાર જયોજતકાબેન ખેમાભાઇ ના.મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મધ્યાહન ભોજન શાખા, જજ.પાટણ

૯૨૧ સેલર મયુંક શાુંજતલાલ જડસ્ટર ીકટ કોચ રીજનલ કોચી ુંગ સેન્ટર, રૂક્ષમણીબેન સરકારી હોજસ્પટલની પાસે, ખોખરા, અમદાવાદ

૯૨૨ ચાવડા શુંકરભાઇ જહરાભાઇ ખેતીવાડી મદદનીશ મદદનીશ સુંશોધન વૈજ્ઞાજનકની કચેરી, ફળ સુંશોધન કેન્દ્ર તા.દહેગામ જજ.ગાુંધીનગર

૯૨૩ ઠાકર જપનલ અરજવુંદક માર
જહસાબી અજધકારી-
વગગ-ર

જનયામકશ્રી જહસાબ અન ેજતજોરી, તાલીમ જવભાગ, બ્લો-૧૮, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૨૪ મલ્હોત્રા રીતેશ પ્રહલાદભાઇ આસીસ્ટન્ટ ડીસ્ટર ીકટ એન્ડ સેશન્સ કોટગ , અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) જમરઝાપ ર, અમદાવાદ

૯૨૫ ડાગ.ડોબરીયા રાજશે દામજીભાઇ ટય ટર પી.ડી.ય . મેડીકલ કોલજે, રાજકોટ

૯૨૬ રાણા જલ્પા ભગીરથજસુંહ આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર સરકારી જવનયન અન ેવાજણજય કોલજે, કડોલી, જહુંમતનગર, સાબરકાુંઠા

૯૨૭ મ કેશ પોપટભાઇ ચૌધરી
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (તા)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૨૮ ધાુંધલ્યા જહતેિ દયારામભાઇ
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (તા)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૨૯ પરમાર નમગતા જીતેન્દ્રભાઇ જસ.કારકૂન પશ પાલન જનયામકની કચેરી, સે-૧૦/એ, કૃજિ ભવન, બ્લો-બી, ગાુંધીનગર

૯૩૦ ચૌહાણ નીજતબેન પ્રશાુંતક માર જસ.કારકૂન પશ પાલન જનયામકની કચેરી, સે-૧૦/એ, કૃજિ ભવન, બ્લો-બી, ગાુંધીનગર

૯૩૧ વાઢેર સુંજય ચમનભાઇ મદદ.ઇજનેર ના.કા.ઇ ની કચેરી, સૌરાષ્ટ્ર  શાખા નહેર જવભાગ, નું-૪, લી ુંબડી

૯૩૨ ચૌધરી અજભિેકક માર જવનયભાઇ
તબીબી અજધકારી-

વગગ-૨
જજલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, વ્યારા, તાપી

૯૩૩ દૂધાત વાણી જકરીટક માર
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (તા)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૩૪ ગોસ્વામી જનલમબેન ભરતજગરી
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (પ્રો)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૩૫ પટેલ અવની લાલજીભાઇ વ્યાખ્યાતા આર.સી.ટેકનીકલ ઇન્સ્ટીટય ટ,કોમ્પ્ય ટર એુંજીનીયરી ુંગજવભાગ,  સોલા, અમદાવાદ

૯૩૬ શાહ અુંજકતા ઓમપ્રકાશ સેકશન અજધકારી ગૃહ જવભાગ, બ્લો-૨, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૩૭ સખરલેીયા ખ્યાજત રામજીભાઇ સેકશન અજધકારી ગૃહ જવભાગ, બ્લો-૨, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૩૮ લાડાણી એકતાબેન ગોજવુંદભાઇ સેકશન અજધકારી ગૃહ જવભાગ, બ્લો-૨, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૩૯ દેસાઇ સત્કાર અુંબારામભાઇ સેકશન અજધકારી ગૃહ જવભાગ, બ્લો-૨, નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૪૦ પાયલા રૂહીબેન હ સનભાઇ
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (પ્રો)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૪૧ દેસાઇ ક ણાલભાઇ ઇશ્વરભાઇ
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (પ્રો)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૪૨ નાયક મુંજીત જીતેન્દ્રભાઇ ટય ટર બી.જ.ેમેડીકલ કોલજે, જસજવલ હોજસ્પટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ (ફો.મે.ડી.)

૯૪૩ પ્રજાપજત જપ્રયુંકાબેન જ.ે મેજડકલ ઓજફસર સા.આ.કેન્દ્ર, મેઘરજ, જજ.અરવલ્લી

૯૪૪ રામાવત મજનિ રમેશચુંદ્ર
પ્રોફેસર અન ેવડા 

જફઝીયો.
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. મેજડકલ કોલજે, ધારપ ર, પાટણ

૯૪૫ ગોજહલ જસ્મત મૂકેશભાઇ
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (પ્રો)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૪૬ ભારાઇ રાજધકા ભગવાનભાઇ
નાયબ પોલીસ 

અધીક્ષક (તા)
ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૪૭ પ્રજાપજત પ્રકાશક માર મોહનભાઇ રાજપજત્રત ગ જરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ જજ.ગાુંધીનગર

૯૪૮ ભરાડ મૌજલક બળવુંતરાય જ જનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૪૯ મલેક આફતાબહ સેન ઝાજકરહ સેન જ જનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૦ કોડીયા ત િાર જાદવ અધીક્ષક મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૧ ચારણ નરપતદાન પ્રભ દાન જ જનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૨ ભરાડ ધવલ જગજરશભાઇ જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર



૯૫૩ પટેલ તૃજિ ખીમજીભાઇ જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૪ પટેલ આવૃજતબહેન અશોકભાઇ જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૫ ભરવાડ ઘનશ્યામ જી. જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૬ વાઘેલા ઇન્દ્રજીતજસુંહ જી. જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૭ વાઘેલા જીનેશ જગદીશભાઇ જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૫૮ બારડ જદલીપભાઇ પ્રભાતજસુંહ જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર



૯૫૯ સોનેરી યશરાજ અશોકક માર જસજનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૬૦ મોદી જપ્રતીબેન કન ભાઇ જ જનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૬૧ પ્રજાપજત જકુંનલબેન અશજવનભાઇ જ જનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૬૨ વાઘેલા સોનલ ઇશ્વરભાઇ જ જનયર કારકૂન મત્સ્યદ્યોગ કજમશનરની કચેરી, બ્લો-૧૦-૩ માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૯૬૩ સ થાર મ કેશભાઇ પી. ઇન્ટે.ઓફીસર પોલીસ ઇન્સ્પેકટરની કચેરી, સી.આઇ.ડી. આઇ.બી. ગાુંધીધામ

૯૬૪ પ્રજાપજત  રાજશેક માર નારણભાઇ મદદ.જનયામક અન્ન જનયુંત્રકની કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સી-બ્લોક, બહ માળી ભવન, લાલ  દરવાજા, અમદાવાદ

૯૬૫ અજાગીયા એકતા જદનેશભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૬૬ અસારી કમલક માર શાુંજતલાલ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૬૭ કલ્યાણી અશોકભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૬૮ પ રાણી ભાગગવ સ રશેભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૬૯ દદ જડયા જકષ્ના ગોજવુંદભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૭૦ ગામીત સ જનલક માર બાલ ભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૭૧ મારૂ યોગેશક માર કાનજીભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૭૨ શાહ અક્ષર નયનભાઇ
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૭૩ ભટ્ટ ભાજવન અક્ષયક માર
નાયબ રાજયવેરા 

અજધકારી

નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૭૪ સોની ધૃજતબેન જવજયક માર રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૭૫ પરમાર જમનાક્ષીબેન મહેશભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૭૬ ભટ્ટ જહમાદ્રી જયદેવભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૭૭ ગોજહલ કૃષ્ણક મારજસુંહ એમ. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૭૮ ભટ્ટ નૈજમિા રાજશેક માર રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૭૯ પરમાર મજનિાબેન ઇન્દ ક માર રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૦ ગઢવી હેમાબેન જકશોરભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૧ મોડવાજડયા રખેા આર. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૨ ચૌધરી શૈલેિક માર દલજીભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૩ ચાવડા જકશનલાલ ગોજવુંદભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૮૪ સોલુંકી અજશ્વનક માર મહેન્દ્રભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૫ ચૌધરી પ્રકૃજત નટવરલાલ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૬ ઝાલા મૌજલક ચુંદ લાલ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૮૭ દેસાઇ જડમ્પલ એલ. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૮ કેસ ર ધનશ્યામ ત લસીભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૮૯ રાજદે જચરાગક માર હસમ ખલાલ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૯૦ વારલી જપ્રતેશક માર દેવરામભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૯૧ પટેલ મય રક માર ધનસ ખભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૨ પટેલ સુંજયક માર ખોડાભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૩ વશ્નાણી પ જા ચુંદ લાલ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૪ વાજા પ જા હરશેભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૯૯૫ પ્રજાપજત કેતનભાઇ ડી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૬ પ્રજાપજત પજૂાબેન રજસકભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૭ ઉપાધ્યાય મોની અલ્કેશક માર રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૮ પ્રજાપજત દૂગ જષ્ટ્ જવનય રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૯૯૯ વાઘાણી જજજ્ઞેશ લાભ ભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૦૦ વાઘેલા રજવરાજજસુંહ પી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૦૧ પરમાર જીતેન્દ્રક માર બી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૦૨ વકાતર ઇનાબેન જગ ભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૦૩ પ્રજાપજત જનક ુંજ મહેન્દ્રભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૦૪ પછાણ શાહરૂખખાન એન. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૦૫ મહેતા રોહન બીપીનભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૦૬ પરમાર મજહપાલજસુંહ ડી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ



૧૦૦૭ ઠ ુંમર સુંજયક માર ખ શાલભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૦૮ રાણા પજરમલ સ જનલક માર રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૦૯ બારોટ સુંજદપક માર જી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૦ ગોજહલ ક ુંવરજસુંહ બી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૧ પટોજળયા જનજકતા રજતલાલ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૧૨ ઓડેદરા જનક મેરૂભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૩ ભાુંભળા યોગરાજજસુંહ આર. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૧૪ પ્રજાપજત ગોપાલ રજતલાલ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૫ બવાગ પરશેક માર વી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૧૬ પુંજડત મહેશક માર બી. રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૭ પટેલ શૈલેિ બાબ ભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૮ ભટ્ટી જીતેન નજવનભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૧૯ અસારી આકાુંક્ષા અરજવુંદભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 
અમદાવાદ

૧૦૨૦ તડવી નગીનભાઇ ઉકેડભાઇ હ.પો.સ.ઇ.
રા.અ.પો.દળ જ થ-૧૮, કેવડીયા કોલોની, જજ.નમગદા   (સહીના નમૂના પ્રમાજણત કરી 

લાવવાની શરત)ે

૧૦૨૧ બારીયા જહુંમતભાઇ ઉકાભાઇ હ.પો.સ.ઇ.
રા.અ.પો.દળ જ થ-૧૮, કેવડીયા કોલોની, જજ.નમગદા  (સહીના નમૂના પ્રમાજણત કરી 

લાવવાની શરત)ે

૧૦૨૨ સ્વામી સતીિ ઇશ્વર હ.પો.સ.ઇ.
રા.અ.પો.દળ જ થ-૧૮, કેવડીયા કોલોની, જજ.નમગદા  (સહીના નમૂના પ્રમાજણત કરી 

લાવવાની શરત)ે

૧૦૨૩ પરમાર અમીતાબેન  ડી. ના.મામલતદાર
તાલ કા સેવા સદન, બોડેલી,પ્રાુંત કચેરી બીજો માળ જજ.છોટા ઉદેપ ર(સહીના નમૂના 

પ્રમાજણત કરી લાવવાની શરત)ે

૧૦૨૪ શાહ એકતા ગીત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.એન્ઙજ.ેઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ ઓપ્થેલમોલોજી, જસજવલ હોજસ્પટલ કેમ્પસ, અસારવા, 

અમદાવાદ

૧૦૨૫ ટાુંક ગ ુંજન પરાગ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.એન્ઙજ.ેઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ ઓપ્થેલમોલોજી, જસજવલ હોજસ્પટલ કેમ્પસ, અસારવા, 

અમદાવાદ

૧૦૨૬ ચાવડા ફ લચુંદ્રજસુંહ અજ ગનજસુંહ રાજય વેરા જનરીક્ષક સહાયક રાજય વેરા કજમશ્નરની કચેરી,પહેલો માળ,કડી

૧૦૨૭ ચાવડા યોગેન્દ્રક માર ગણપતભાઇ
જ જનયર ઉદ્યોગ 

નીરીક્ષક
જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, જજલ્લા સેવા સદન, ખસરોડ, બોટાદ

૧૦૨૮ ચૌહાણ જનતેશભાઇ વી.
જહસાબી અજધકારી 

વગગ-૨
જહસાબ અને જતજોરી જનયામકની કચેરી, બ્લો-૧૭, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૨૯ ડોડીયા જવષ્ણ ભાઇ પ્રભાતભાઇ ખેતી અજધકારી નાયબ ખેતી જનયામક (જવ)ની કચેરી, જવસત પેટર ોલ પુંપ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ

૧૦૩૦ પીઠવા શીતલ પ્રમોદભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી જવજ્ઞાન કોલજે, સે-૧૫, ગાુંધીનગર

૧૦૩૧ દેસાઇ અજનરૂધ્ધ જ.ે ડીસ્ટર ીક કોચ સ્પોટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગ જરાત, બ્લો-૧૪ ત્રીજો માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૩૨ વધાગની હેમલ રમેશભાઇ ડીસ્ટર ીક કોચ સ્પોટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગ જરાત, બ્લો-૧૪ ત્રીજો માળ, જ ના સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૩૩ શાહ રૂચી જવ. ટય ટર
માઇક્રોલોજી જવભાગ, શ્રી એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલજે, જવકાસ ગૃહ રોડ, ટી.બી.હોસ્પીટલ, 

પહેલો માળ, જામનગર

૧૦૩૪ ગાજીપરા જનજકતા જનકભાઇ જૂકલાકગ મદદનીશ ખેતી જનયામક (જ.સ.ય .)ની કચેરી,સરકારી વસાહત,વાલસ રા રોડ, બેડી-જામનગર

૧૦૩૫ રાજપ રા કેય ર જગદીશચુંદ્ર ભૂસ્તરશાસ્ત્રી -વગગ-૧
ભ સ્તરશાસ્ત્રીની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, કણબીવગા, ભરૂચ (સહીના નમૂના પ્રમાજણત 

કરવાની શરત)ે

૧૦૩૬ પરમાર જવપ લક માર ધનજીભાઇ ચીફ ઓફીસર ચીફ ઓફીસર, ગઢડા નગર પાજલકા, જજ.બોટાદ

૧૦૩૭ વાઘેલા હરદેવજસુંહ દલપતજસુંહ
અનામગ આશી.સબ 

ઇન્સ્પેકટર
પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી, સે-૨૧, પોલીસ સ્ટેશન, ગાુંધીનગર

૧૦૩૮
પ્રજાપજત જજૈમનક માર 

પ્રહલાદભાઇ
ના.સે.અ. માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૩૯ પરમાર ફકીરમહુંમદ નબીમહુંમદ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૪૦ સરવાળીયા હાજદગ ક જવષ્ણ ભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૪૧ પ્રજાપજત ચ તનક માર મનોજભાઇ ઓફીસ આજસસ્ટન્ટ માગગ અન ેમકાન જવભાગ,  નવા સજચવાલય, ગાુંધીનગર

૧૦૪૨ શાહ પાયલ ગૌરાુંગ અજધક મદદ.ઇજનેર અધીક્ષક ઇજનેરની રાષ્ટ્ર ીય ધોરીમાગગ વત ગળ, પાટનગર યોજના ભવન, સે-૧૬, ગાુંધીનગર

૧૦૪૩ પટેલ કલ્પેશક માર મોહનલાલ નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૪૪ પટેલ સાજનક માર એમ. નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૪૫ પટેલ અપલક માર કન ભાઇ નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૪૬ પ્રજાપજત જવરને્દ્રક માર મુંગળદાસ નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૪૭ પટેલ જયજદપક માર જદનેશક માર નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૪૮ મકવાણા રણજીત મૂળજીભાઇ  મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૪૯ પટેલ કૃણાલ જવનોદભાઇ નાયબ મામલતદાર કલેકટર કચેરી, મહીસાગર લ ણાવાડા

૧૦૫૦ વ્યાસ આસ તોિ શૈલેિક માર અધીક્ષક
ગ .ઔ. સું. અન ેજવકાશ સુંસ્થા, ગીરડા, સાયન્સ કોલજે કમ્પાઉન્ડ, એમ.એસ.ય જનવજસગટી, 

સયાજી ગુંજ, વડોદરા

૧૦૫૧ મકવાણા લક્ષ્મણભાઇ જીવણભાઇ હ.પો.સબ.ઇન્સ્પેકટર સેનાપજતશ્રી, રાજય અનામત પોલીસ દળ જ થ-૨૧, બેડી-જામનગર

૧૦૫૨ બરોજલયા સગરામભાઇ બચ ભાઇ રાજયવેરા અજધકારી
નાયબ રાજય વેરા કજમશનરની કચેરી, ગોદાવરી નગર જવભાગ-૧, ચાર રસ્તા, વાસણા, 

અમદાવાદ

૧૦૫૩ ગોજહલ વ્રજલાલ ધનજીભાઇ હ.પો.સ.ઇ. નાયબ પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, ચેતક કમાન્ડો ય જનટ-૩, સે-૩૦, ગાુંધીનગર

    પ્રમાજણત કય ું                      ભાિા જનયામક

પ્રકાશન અજધકારી                    ગ .રા. ગાુંધીનગર


