
 

 

 
 
 
 
  

ઉચ્ચશ્રેણી 

ક્રમ      નામ અન ેહોદો  કચેરી 

૧ વિલિયમ, જિન્સી.આર.(આઇ.એ.એસ) 
જિલ્િા વિકાસ અવિકારી 

જિલ્િા પચંાયત નમમદા 
રાિપીપિા 

૨  ચારણ સ્તવૃત,(આઇ.એ.એસ) 
જિલ્િા વિકાસ અવિકારી 

જિલ્િા પચંાયત કાયમિય,મોડાસા 
અરિલ્િી 

૩ શ્રીગોસાિી હવષિત 
પથુ્િીરાિ,(આઇ.એ.એસ) 
 

અમદાિાદ મ્યવુનવસપિ કોપોરેશન, 
સ.પ.ભિન,અમદાિાદ-૧ 

૪ આગ્રે લિપ્રા સયુમકાન્ત,(આઇ.એ.એસ) 
 જિલ્િા વિકાસ અવિકારી 

જિલ્િા પચંાયત ,ભરૂચ 

પ શ્રી આર.િનપાિ,(ભા.િ.સે) 
નાયબ િન સરંિકશ્રી 

સામાજીક િનીકરણ વિભાગ, 
 દેિભવૂમ દ્વારકા-ખભંાિીયા 

૬ ડામ. સકકીરા બેગમ આર ( આઇ.એફ. 
એસ) 

નાયબ િનસરંિકશ્રીની કચરેી. 
સમાજીકિનીકરણ વિભાગ, અમરેિી. 

૭ મીણા મરુારીિાિ. ( આઇ.એફ. એસ)  નાયબ િનસરંિકશ્રીની કચરેી 
 ગીર પશ્ર્વિમ વિભાગ. જુનાગઢ. 

૮ શ્રી અિય િોશી (ભા.િ.સે) 

 
નાયબ િન સરંિકશ્રીની કચેરી, 
દલિણ ડાગં, િન વિભાગ આહિા 

૯ એમ. નાગરાિન ( આઇ.એ.એસ)  કિેકટર અન ેજિલ્િા મેજીસ્ટેે્ટ કચેરી, જીલ્િો 
અરિલ્િી,મોડાસા, 

૧૦ વસકબાિ કેતનવસહ ંશ્યામવસહ (બાગાયત 
અવિકારી) 

 નાયબ બાગાયત અવિકારીની 
કચેરી, ભિૂ-કચ્છ 

૧૧ શ્રીઅવમતકુમાર (મરીન ઈિનેર,) ગિુરાત મેરીટાઇમ બોડમ,ગાિંીનગર, 

૧૨. વસિંઘ શલિની એિ.ડી.કૉિેિ ઓફ એંજિનીયરીંગ, નિરંગપરુા 
અમદિાદ 



 

 

 
 
 
 
  

 

૧૩ ગપુ્તા લિવતિ આર.(મદદનીશ ઇિનેર) અવિિક ઇિનેરની કચેરી.નમમદા યોિના નહરે. 
િતુમળ.નબંર-૪. િડોદરા 

૧૪ ગપુ્તા  િમેન્રકુમાર   રામભરોસ, 

મદદનીશ ઇિનેર, 
નાયબ કાયમપાિકઇિનેરનીકચેરી, 
જામિોિપરુ(માગમઅનેમકાન)જામનગર, 

૧૫ ડામ. સન્ની પરુોહીત(દંત સર્જન) સામહુહક આરોગ્યકેન્ર .આંકિાિ.જીલ્િો.આણદં 

૧૬ ચન્ર િીરિ મનોહરદત્ત 
(સહાયકપ્રાધ્યાપક) 

 

  એિ. ડી.કોિેિ ઓફ એન્જી.નિરંપરુા 
અમદાિાદ. ૧૫ 

૧૭ શ્રી મીના શૈિેન્ર કુમાર રામહહર 

(મદદનીશ ઇિનેર) 
કાયમપાિક ઈિનેરની કચેરી, માગમઅનેમકાન 
(રાિય),સ્મીથબગંિો,ઓફીસસમ.કિબનીસામે.ભિુ(કચ્છ) 

૧૮ શ્રી વનલખિ કુમાર વસિંહ(વ્યાખ્યાતા) સરકારી પોિીટેકાીીક, 
સેકટર, -૨૬ ,ગાિંીનગર, 

૧૯ ભરાડીયા જીતેન્ર શ્યામિાિ 
(મદદનીશઇિનેર) 

કાયમપાિકઈિનેરનીકચેરી,માગમઅનેમકાન વિભાગ, 
ડી.એસ.પી ઓફીસસામે. આણદં 

૨૦ ચૈાિરી મકેુશ બાબિુાિ (સ્ટાફ બ્રિર)  જી.એમ.ઇ.આર. એસ.િનરિ હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર, 

૨૧ ઓમપ્રકાશ પણુામરામ(સ્ટાફ બ્રિર) જી.એમ.ઇ.આર. એસ.િનરિ હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૨૨ આહહર હકશનિાિ નારાયણિાિ (સ્ટાફ 
બ્રિર) 

જી.એમ.ઇ.આર. એસ.િનરિ હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૨૩ યાદિ િયપાિવસિંહ જે. અમદાિાદમ્યવુન.કોપોરેશન ઢોરવનિારણ શાખા 
અમદાિાદ મ્યવુન.કોપોરેશન 

૨૪ કાસંિા જિનય ચાદંમિ (મદદનીશ 
ઇિનેર,) 

કાયમપાિક ઇિનેરનીકચેરી,નમમદા યોિના મખુ્ય નહરે 
વિભાગન-ં૪/૩-સી,કડી, ગિુરાત 

૨૫ અરૂપકુમાર રોય જિલ્િા સૈવનક કલ્યાણ અને પનુિમસિાટ કચેરી, િડોદરા 

૨૬ ડામ. િયોવત પોદ્દાર (આવસસ્ટન્ટપ્રોફેસર) જી.સી.આર.આઇ અસારિા, અમદાિાદ 



 

 

 
 
 
 
  

 

નિમ્િ શે્રણી 

૨૭ શ્રીઆનદંકુમાર.એસ.(ભા.િ.સે) નાયબ િન સરંિકશ્રીનીકચરેી.વ્યારા.િન 
વિભાગ.વ્યારા.જી. તાપી 

ક્રમ િામ અિે હોદો કચેરી 
૧ કુમાર રત્નેશ પ્રસાદ અચાયમશ્રીની કચેરી ,એમ.એન,કોિેિ,  વિસનગર, 
૨ ગોંગ ે અમોિ  પ્રલ્હાદ 

બાગાયત અવિકારી 
નાયબ બાગાયતવનયામકનીકચેરી,સરકારી 
ટેકનીકિ,સ્કુિ,કંમ્પે્ઉન્ડ,નિાપરા,ભાિાગર, 

૩  ડામ. પ્રજ્ઞા.પી ખન્ના, 
પેડીયાટ્રીશ્ચન 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િડનગર,જી મહસેાણા 
૪ મનાલરુ,રાહિુ િોશેફ 

મદદનીશ ઈિનેર, 
કાયમપાિક ઇિનેરનીકચેરી,તાપી(માગમઅનેમકાન) 
વિભાય,વ્યારા,જીલ્િાસેિાસદન,વ્યારા 

૫ ડામ. મહાિીરકુમાર તડૈયા 
આઆસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 

િ ગિુરાતકેન્સરએન્ડ હરસચમ વઇન્સ્ટયટુ,અમદાિાદ, 
અમદાિાદ, -૧૭ 

૬ ડામ. રિગર મનીષ 
ગણેશિાિ 

િનરિ હોસ્પીટિ રાિપીપળા,કોિિરોડ જી-નમમદા 

૭ શ્રી પી.સી રાિપતુ, 

રાિય િેરાવનરીિક 
સહાયક રાિયિેરા કવમશ્રનરશ્રીની કચેરી,િટક-૧૧ 
બહમુાળીમકાન અમદાિાદ, 

૮ બિેિ  શેિેન્રવસિંહ 
િયપ્રતાપવસિંહ 

મદદનીશ ઈિનેર 

વસિંચાઈ વિભાગ જીલ્િાપચંાયત કચેરી આણદં,  

૯ વિશ્વકમામ શ્યામનારાયણ 
વશિનાથ (ઇન્સ્ટ્રકટર) 

િમમવસિંહ દેસાઇ કોિેિ, યવુનિસટી, કોિેિરોડ,નહડયાદ, 

૧૦ ગૈારિ સભુાષ વસિંહ  
મદદનીશ ઈિનેર 

કાયમપાિક ઇિનેરનીકચેરી,નમમદા યોિના મખુ્ય નહરે વિભાગન-ં
૧૮,મહસેાણા 

૧૧ ડામ લબન્દુ.એમ. મદુગિ 

(ઇ.ચા અવિિક) 
 અિીિકશ્રીની કચેરી,સામહુીક અરોગ્ય કેન્ર 

થાનગઢ,જી સરેુન્રનગર, 
૧૨ યાદિ િોગીન્દર તિુારામ 

આમમ પોિીસ કોન્સ્ટેબિ 
સિમતી શાખા,બ્િોક ન-ં૮(ભોઇતળીયે) નિાસલચિાિય, 
ગાિંીનગર, 



 

 

 
 
 
 
  

૧૩ વસિંઘ હરયા વિરિકુમાર િમનાબાઈ િનરિ હોશ્ર્સ્પટિ, િડોદરા  
૧૪ મેિિાિ  િિામરામ દાિારામ 

હ. પો. સબ ઇન્પેકટર, 
સેનાપવત,રાિયઅનામત પોિીસદળ,જુથ -૧૨ 
સેકટર-૨૭, ગાિંીનગર, 

૧૫ કદમ યોગેશકુમાર વરિંબકરાિ  
િકમ આસીસ્ટન્ટ, 
 

કાયમપાિક ઇિનેરનીકચેરી,નમમદા યોિના મખુ્ય નહરે વિભાગન-ં
૧૭,કાિોિ,(પચંમાહાિ) હઠેળ,િડોદરા, 

૧૬ દીલિત સિુાશં ુ
મદદનીશ ઈિનેર 

અવિિક, ઇિનેરની કચેરી,મહી  વસચાઇં િતુમળ,મીશનરોડ,રામ 
તિાિડી,સરકારીિસાહત, 
નડીયાદ-૩૮૭ ૦૦૨ 

૧૭ રાિપતુ સદંીપકુમાર 
િિાહરિાિ 
(સહાયક પ્રાધ્પક) 

સરકારી ઇિનેરી કોિેિ,સેકટર,-૨૮,ગાિંીનગર, 

૧૮ કુિદીપ દીિીપ શમામ 
(સહ.પહરચાહરક) 

જી.એફ.એસ.ય.ુ ગાિંીનગર, 

૧૯ ગૈાર અરુણ કુમાર(મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક) 

ડીનશ્રીની,કચેરી મેડીકિ કોિેિ, િડોદરા 

૨૦ અગ્રિાિ રાખી(એસોસીએટ 
પ્રોફેસર) 

જી.એફ.એસ.ય.ુ ગાિંીનગર, 

૨૧ યાદિ રાજેન્રવસિંહ નત્થરુામ   
(હવથ.પો.અ. ઇન્સ) 

સેનાપવત, રાિય અનામત પોિીસદળ, જુથ -૭ 
 ગાિંીનગર/નડીયાદ, 

૨૨ યાદિ સબેશકુમાર એસ. 
 (હ.પો. સ.ઇ) 

સેનાપવત,રાિયઅનામત પોિીસદળ,જુથ -૩મડાણા 

૨૩ લચરોિ હોરેશમારી 
બાિહકશન 

અચાયમશ્રીની કચેરી ,ઐાિોલગક તાિીમ સસં્થા  

ગાિંીિામ, 
૨૪ રમણ રિનીકાન્ત  

(મદદનીશ ઈિનેર)   
નાયબ કાયમપાિક ઇિનેરની કચેરી,સૈારાષ્ટ્શાખા નહરે પેટા 
વિભાગન-ં૩/૧,સી,બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 

૨૫ જીતેન્ર રામચરં કુમાર 
(મદદનીશ વ્યિસ્થાપક)   

સરકારી મરુણ અને િેખન સમાગ્રી, ઉિોગભિન. 
ગાિંીનગર. 

૨૬ વસિંિ કુિહદપ(મરીન 
એન્જીનીયર) 

ગિુરાત મેરીટાઇમ બોડમ.બદંર અવિકારીની કચેરી. 
ભાિનગર. 



 

 

 
 
 
 
  

૩૦ યાદિ ચરણવસિંહ મહને્રવસિંહ 
(હ.પો. સ.ઇ) 

રાિય અ. પોિીસ દળ.. કંપની-જી ગોિરા  

૩૧ ડામ મીન ુએમ. જૈન (ટયટુર) સરકારી દંત માહાવિધ્યાિય અને રૂગ્ણાિય 
અમાદાિાદ-૧૬ 

૩૨ મેિાડા હહમાશં ુ
રામેશ્વર(મદદનીશ 
વ્યિસ્થાપક) 

સરકારી મરુણ  અન ેિેખન સમાગ્રી ઉિોગભિન. 
ગાિંીનગર. 

૩૩ કુ. વસિંહ સાિના (મદદનીશ 
ઈિનેર)   

અવિિક ઇિનેરની કચેરી અમદાિાદ, વસિંચાઇ યોિના િતુમળ 
અમદાિાદ-૫૨ 

૩૪ ઠાકોર રુબીના વિકાસ (સીસ્ટર 
ઇન્ચાર્જ) 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િિસાડ 
૩૫ ઉપાધ્યાય વનતન બી 

(સહાયક પરીચારીકા) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િિસાડ 
૩૬ બ્રિરાિ વિનોદકુમાર શમામ 

(સહાયક પહરચારક ) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િિસાડ 
૩૭ પરાસર બિબીર બી. 

(સહાયક પરીચારક) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િિસાડ 
૩૮ અવમત બી.શમામ (સહાયક 

પરીચારીકા) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િિસાડ 
૩૯ કુિદીપ ઓમપ્રકાશ 

ભારદ્વાિ(સહાયક પરીચારીકા 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ,,િિસાડ 

૪૦ સથુાર હહતેશકુમાર 
કમિાશકંર (સહાયક 
પરીચારક) 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

િિસાડ 

૨૭ સતીશ કુમાર (અસીસ્ટન્ટ 
પ્રોફેસર.) 

આઇ.એફ.એસ. જીએફએસય.ુ ગાિંીનગર 

૨૮   રાિતાની દીપક 
(એસો.પ્રોફેસર.) 

ગિુરાત ફોરેશ્ર્ન્સસયાન્સીઝ યવુનિવસિટી.ગાિંીનગર 

૨૯ ખરી વનતાશા ગિુરાત પયામિરણ પ્રબિંન સસં્થાન (ગેમી) જુનાસલચિાિય. 
ગાિંીનગર. 



 

 

 
 
 
 
  

૪૧ રાિપતૂ અરૂણા કપરુવસિંહ 
(સહાયક પરીચારીકા 
 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

ગાિંીનગર, 

૪૨ રાિપતૂ કુસમુ કપરુવસિંહ 
(સહાયક પરીચારીકા) 
 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

ગાિંીનગર, 

૪૩ મીના રામકેશ ભરોવસિાિ  
(સહાયકપરીચારીકા                                                                                                                                                      

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરિ હોસ્પીટિ, 

ગાિંીનગર, 
૪૪ િમામ પ્રહદપ હદનેશચરંર 

(ઇન્ચાર્જ  બ્રિસમ) 
  

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર, 

૪૫ સેિક માવમિક 
બરીનારાયાણ(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૪૬ ભટ્ટ ઉમગં વનવતન કુમાર 
(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૪૭ ગેહિોત જીતેન્ર ભરુારામ 
(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર, 

૪૮ ચૈાહાણ પષુ્ટપ રાિવસિંહ ભિાની 
પ્રતાપવસિંહ (સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૪૯ સોિકંી   અિય 
હહરાિાિ(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૦ કુમ્હાર બસંીિાિ   ધિુાજી 
(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૧ ચૈાહાણ િયેન્રવસિંહ રામવસિંહ 
(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૨ ભોઇ િનપ્રકાશ ભેમાજી. 
(સ્ટાફ બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૩ નાયક પ્રેમનારાયણ 
મોહનિાિ (સ્ટાફ બ્રિસમ) 

 જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 



 

 

 
 
 
 
  

૫૪ રાઠોડ  વિક્રમવસિંહ તેિવસિંહ 
(સ્ટાફ   બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૫ ચૈાહાણ નરેન્રવસિંહ રોશનવસિંહ( 
સ્ટાફ બ્રિસમ) 
 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૬ ચૈાહાણ શભંવુસિંહ કેસરવસિંહ 
(સ્ટાફ બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ ,હહિંમતનગર 

૫૭ કિાિ  પ્રહદપ અમરતિાિ( 
સ્ટાફ બ્રિસમ) 
 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

૫૮ જૈન વિનેશ વિમિચનં્ર (સ્ટાફ 
બ્રિસમ) 

જીએમઇઆરએસ,મેહડકિ કૉિેિ  
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહિંમતનગર 

 

  



 

 

 
 
 
 
  

બોિચાિ શ્રણેી-શ્રતુ િેખન સાથે 

૧ શમામ ભગિાન દાસ િનીરામ( સહાયક પરીચારીકા) 
  

જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,િારપરુ-પાટણ 

૨ યાદિ નરેન્ર કુમાર બિિતંવસિંહ( સહાયક પરીચારીકા) 
 

જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,િારપરુ-પાટણ 

૩ અહીર રતનિાિ નારાયણિાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,િારપરુ-પાટણ 

૪ ગગમપ્રકાશ પખુરાિ ( સહાયક પરીચારીકા જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,િારપરુ-પાટણ 

૫ ચમ્પાિાિ િાિરામ ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,ગાિીનગર, 

૬ યોગેશ કુમાર અજુ મ દાસ ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,ગાિીનગર, 

૭ કુમાિત દેિેન્ર  રતનિાિ( સહાયક પરીચારીકા જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,ગાિીનગર 

૮ સાિિી સરેુશરોશનિાિ( સહાયક પરીચારીકા) કામદાર રિય વિમા યોિના ડી,૩િમનગર 
૯ રીતેશ તિિાડીયા( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 

સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 
૧૦ ઝાિા કુશાિવસિંહ  ડી. ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 

સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 
૧૧ ચૈાહાણ મહને્રપાિવસિંહ પી ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 

સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 
૧૨ પડંીયા હકષણકાતંભગિતીપ્રસાદ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 

સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 
૧૩ શકિતાિત ભમેૂશ પ્રતાપવસિંહ એસ.( સહાયક 

પરીચારીકા) 
જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૧૪ શમામ સિંય દેિીિાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

                                                                                                           



 

 

 
 
 
 
  

 

 

૧૫ મેિિાિ રમેશકુમાર બી.( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૧૬ મેિિાિ ગોપાિરામ .ડી.( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૧૭ વરિેદી દપમણ શ્યામહકશોર. ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૧૮ પરુલબયા િોકેશ કેશિુાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૧૯ કુમાિત મકેુશકુમાર વશિચદં( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૦ શમામ ઉમેશ મીઠાિાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૧ શમામ રોહહત દેિીિાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૨ શમામ રવિ પ્રકાશ વપતાબંરપ્રસાદ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૩ પરુલબયા િોકેશ કેશિુાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૪ કુમાિત મકેુશકુમાર વશિચદં( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૫ શમામ ઉમેશ મીઠાિાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૬ લમુ્બીની ચરંકુમાર( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૭ શમામ રોહહત દેિીિાિ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૨૮ શમામ રોહહતવપતાબંર પ્રસાદ( સહાયક પરીચારીકા) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 



 

 

 
 
 
 
  

 

     બોિચાિ શ્રેણી 

   

૨૯ શકુિાઆરતીદેિી .કે (સ્ટાફબ્રિસમ) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૩૦ સીરિી સન્ત ુકુમારી કેશરુામ( સ્ટાફબ્રિસમ) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૩૧ પડંયા અમીત આર (સ્ટાફબ્રિસમ) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,સોિા.અમદિાદ 

૩૨ જીતેન્ર વસિંહ ડી.શકાિાત (સ્ટાફબ્રિસમ) જીએમઇઆરએસ,મડીકિકોિેિ 
સિંગ્ન હોશ્ર્સ્પટિ,હહમતંનગર 

૩૩ મળેૂ   શૈિેન્ર   દતારય (ડ્રાઇિર) અવિિક, ચેપીરોગ હોસ્પીટિ,િડોદરા- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


