
ક્રમ નામ હોદ્દો  કચેરીન ું સરનામ ું સહી  

૧ સોનારા મમત્તલબેન નરશેભાઇ મસમનયર કારક ન સા.આ.કેન્દ્ર, બોપલ-ઘ મા, તા. દસકોઇ, મિ.અમદાવાદ 

૨ પ્રજાપમત મચરાગક માર અમતૃલાલ િ મનયર ફામાાસીસ્ટ  ડી-૧, કા.રા.વી.યોિના, સીલ્વર કોમ્પલકે્ષ, શીલ્પા ગરેિેની સામે, મહેસાણા હાઇવે, મહેસાણા 

૩ સેનમા હર્ાદક માર બાબ લાલ મસમનયર કારક ન સહાયક રાિય વરેા કમમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૩૬, પાટણ રોડ, ઉઝા

૪ પટેલ મપ્રયાબેન મકમતાક માર  ખેતી અમિકારી-વગા-૨ ખેતી મનયામકની  કચેરી, કૃમર્ ભવન, ચ-રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર 

૫ પટેલ અમિનક માર  િનજીભાઇ મસમનયર કારક ન ના.રા.વ.ે કમમશનરની  કચેરી,વત ાળ-૮, બ્લોક નું-૨, બીિો માળ, બહ માળી મકાન, મહેસાણા 

૬ ચમાર ઉર્ાબહેન અમતૃભાઇ િ મનયર કારક ન સ.રા.વ.ેકમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧૦-ડી-૭, બહ માળી ભવન, અપના બજાર, અમદાવાદ  

૭ ઠકકર અસોકક માર  કીમતાલાલ શ્રમ અમિકારી-વગા-૨ સરકારી શ્રમ અમિકારી (ખેત)ની કચેરી, બ્લોક-૪, બીિો માળ, સેવાસદન-૩, રાિકોટ  

૮ પટેલ હામદા ક અરમવુંદભાઇ  વકા  આસીસ્ટન્દ્ટ-વગા-૩ ના.કા.ઇની કચેરી, મડસ્ટર ીક સબ મડવીઝન, પાટનગર યોિના ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૬, ગાુંિીનગર 

૯ દેસાઇ પાયલબેન અમથાભાઇ િ મનયર કારક ન એલ.ડી.એન્દ્જીનીયરી ુંગ કોલિે, ગ િરાત ય મનવસીટી  સામે, નવરુંગપ રા, અમદાવાદ 

૧૦ વાઘલેા ગૌતમક માર દલપતભાઇ મસમનયર કારક ન સ.રા.વ.ેકમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧-બી-૯, બહ માળી ભવન, અપના બજાર, અમદાવાદ  

૧૧ કાપમડયા સુંદીપક માર મવનોદભાઇ િ મનયર કારક ન સ.રા.વ.ેકમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧-બી-૯, બહ માળી મકાન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ  

૧૨ કાવર પ્રકાશભાઇ બળદેવભાઇ મસમનયર કારક ન સ.રા.વ.ેકમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧-બી-૯, બહ માળી મકાન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ  

૧૩ પટેલ રોમહતક માર ભીખાલાલ મસમનયર કારક ન સ.રા.વ.ેકમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૩-સી-૪, બહ માળી મકાન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ  

૧૪ બારોટ ઉમુંગ નમવનચુંર મામહતી મદદનીશ પ્રાદેશીક મામહતી કચેરી, આુંબાવાડી, પોલીટેકનીક  કુંમ્પાઉન્દ્ડ, અમદાવાદ 

૧૫ ચૌિરી સ રશેભાઇ ભ દરભાઇ કારક ન સબ રજીસ્ટર ાર કચેરી, દહેગામ, તાલ કા સેવા સદન, મામલતદાર કચેરી કુંમ્પાઉન્દ્ડ, ગ્રાઉન ફલોર, દહેગામ 

૧૬ પટણી મદપક કાન્દ્તીભાઇ ફોરમને ઇન્દ્સ્ટરકટર-વગા-૩ ઔ.તા.સુંસ્થા, ગાુંિીનગર, એલડીઆરપી રોડ, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર

૧૭ મિવદેી મચરાગ િગદીશભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ આમદજામત મવકાસ મવભાગ, બ્લોક-૮, છઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૮ પુંચાલ પ મનત િગદીશચુંર આુંતમરક ઓમડટ અમિકારી ખેડા મિલ્લા પુંચાયત, નમડયાદ 

૧૯ ડોમડયા રૂમતકા મવિયભાઇ મહસાબી અમિકારી-વગા-૨ ગ િરાત સફાઇ કામદાર મવકાસ મનગમ, બ્લોક-૧, બી-મવુંગ િીિો માળ, કમાયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર

૨૦ પ્રજાપમત નરને્દ્રક માર બળદેવભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત રાિય માનવ અમિકાર આયોગ, બ્લોક-૧, ૪-૫ મો માળ, કમાયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર

૨૧ બ્રહ્મભટ્ટ મન ભાઇ નટવરલાલ આચાયા/પ્રાધ્યાપક આચાયાશ્રીની કચેરી, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૨૨ પરમાર મચરાગક માર પ્રતાપમસુંહ મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞામનક પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૨૩ િામી અરિણભાઇ જીવરાિભાઇ પ્રાધ્યાપક ગાયનકેોલોજી મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૨૪ પરમાર બાબ ભાઇ રામાભાઇ લબે ટેકમનશ્યન  મડેીસીન મવભાગ, વટેરનરી સાયન્દ્સ કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૨૫ ડાા.પુંન્દ્ડે અમવનાશ મિ કર  પ્રાધ્યાપક અને વડા વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૨૬ વાગ લ સ દીપરાવ સ મદેવરાવ મસમનયર કારક ન પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૨૭ મુંડલી ઘનશ્યામભાઇ  ચત રભાઇ પ્રાધ્યાપક મડેીસીન મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૨૮ પટેલ શામજીભાઇ સભરામભાઇ પ્રાધ્યાપક આચાયાશ્રીની કચેરી, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૨૯ રાવલ સ નતક માર કાુંતીલાલ પ્રાધ્યાપક મડેીસીન મવભાગ, વટેરનરી  કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૦ સાિ  દશરથક માર બળદેવભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક મડેીસીન મમેડમસન મવભાગ,પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૩૧ પઠાણ મોહસીનખાન  મ સ્ત ફાખાન મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

જાન્દ્ય આરી -૨૦૨૦         સરકારી કમાચારીઓ માટેની મહન્દ્દી ભાર્ાની ઉચ્ચ શે્રણી પરીક્ષા તા.    ૧૯/૦૧/૨૦૨૦ અને તા.    ૨૦/૦૧/૨૦૨૦  ના રોિ ગાુંિીનગર કેન્દ્ર ખાતે યોજાનાર ઉમદેવારોની યાદી                                                                                                                            

                                   કેન્દ્રઃ ગાુંિીનગર



૩૨ મમિરા સૂયા. પ્રકાશ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૩ ગામીત મામટાનાબેન  અિમાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૩૪ ચૌિરી જીતને્દ્રક માર ભોગીલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૫ પરમાર ભ પને્દ્રક માર ચત રભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૬ નાયક જીતને્દ્રક માર ભોગીલાલ સહ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૭ ભાવસાર શૈલરે્ક માર કામન્દ્તલાલ    પ્રાધ્યાપક વટેનરી ફામકેોલોજી અને ટોકસીકોલોજી  મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૮ માથકીયા  રફીગ દ્દીન અલાવદી મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૩૯ દરજી િયશેક માર રતીલાલ  પ્રાધ્યાપક મડેીસીન મવભાગ, વટેરનરી  કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૦ વાઘલેા ભગવાનમસુંહ ડાહ્યાભાઇ એનીમલ એટેન્દ્ડટ ગાયનકેોલોજી મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૧ ટકેલાવાલા ડાા.મદવ્યશે એન. ટીચી ુંગ એસોસીયટે સિારી અને રડેીયોલોજી મવભાગ,  વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૨ વહોરા સફીમહુંમદ  ગ લામરસ લ સુંશોિન વજૈ્ઞામનક પશ પોર્ણ સુંશોિન કેન્દ્ર,  વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૩ કોઠમડયા કાિલ મગરિરભાઇ લબે ટેકમનશ્યન  વટેનરી મકલનીક કોમ્પલકે્ષ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૪ જાની કૃમતકાબેન રાહ લ લબેોરટેરી ટેકમનશ્યન  વટેનરી મકલનીક કોમ્પલકે્ષ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૫ પમિયાર મહેશભાઇ શનાભાઇ એક્ષર ેટેકમનશ્યન  સિારી અને રડેીયોલોજી મવભાગ,  વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૬ પટેલ િગદીશક માર અુંબાલાલ  પ્રાધ્યાપક ડીપાટામને્દ્ટ  ઓફ ગાયનકેોલોજી પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૪૭ પટેલ આમશર્ક માર ચુંદ લાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પશ  િનીતકીય અને પશ  પ્રિન્દ્ત મવભાગ,  વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૮ સાદરીયા કમલશે અમરશીભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ફામકેોલોજી અને ટોકસીકોલોજી  મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૪૯ મનમાવત મવપ ર આર. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય , આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૫૦ ભુંડેરી ભરત બાબ ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેનરી માઇક્રોબાયોલોજી  મવભાગ, પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૫૧ વસાવા સુંિયભાઇ નટ ભાઇ ખેતી મદદનીશ પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, રામના મ વાડા, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૨ ચૌિરી મદનશેક માર વકતાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ગાયનકેોલોજી મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૩ પરમાર વસુંતક માર ઇશ્વરભાઇ લબે ટેકમનશ્યન  આર.બી.આર.ય . વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૪ પરમાર જીગ્નશેક માર િયુંતીલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેનરી મકલનીકલ કોમ્્લકે્ષ મવભાગ,વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૫૫ શેખ મમનાઝબાન  એમ. ખેતી મદદનીશ પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૬ પુંડયા ધ્ર વક માર શૈલરે્ભાઇ પશ િન મનરીક્ષક પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૭ પટેલ મહરનેક માર હમરભાઇ લાઇવસ્ટોક ઇન્દ્સ્પકેટર પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૮ પટેલ યોગશેક માર ગ લાબભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પશ  સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૫૯ પટેલ ઉમશેક માર મણીલાલ સહ પ્રાધ્યાપક મવસ્તરણ મશક્ષણ મવભાગ, વટેરનરી કોલિે, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૦ સોરિીયા કલ્પશે કેશ ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પશ  પર્ણ સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૧ દેવળીયા ભરતક માર રવજી મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞામનક પશ  પર્ણ સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૨ પઠાણ શહેનાઝબાન  ગ લામમહોમુંદખાન  લબેોરટેરી ટેકમનશ્યન  પશ  પર્ણ સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૩ શેખ મકબ લભાઇ અરમવુંદભાઇ મદદનીશ સુંશોિન વજૈ્ઞામનક પશ  પર્ણ સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૪ પટેલ મનમતનક માર  રમશેચુંર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય , આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૬૫ રાવ નહેા મહેશ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેનરી કલીનીકલ કોમ્્લકે્ષ, વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૬ હમડયા કમલશેભાઇ ખોડાભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક પશ  પ્રિનન, પશ  માદા રોગ મવભાગ,  વટેરનરી કોલિે, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ

૬૭ મોદી રાકેશક માર િયુંમતલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  લાઇવસ્ટોક પ્રોડકશન મનેિેમને્દ્ટ મવભાગ, પશ  મચમકત્સા અને પશ પાલન મહામવદ્યાલય, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 

૬૮ શ્રીમાળી દીપકક માર િયુંતક માર લકેચરર-વગા-૨ સરકારી આય વદે માહામવદ્યાલય , આિવા રોડ,  વડોદરા 

૬૯ ગાુંિી રચના અરુણ લકેચરર-વગા-૨ સરકારી આય વદે માહામવદ્યાલય , આિવા રોડ,  વડોદરા 



૭૦ ભાદરવા અબ્દેલી સૈફીદ્દીન લકેચરર-વગા-૨ સરકારી આય વદે માહામવદ્યાલય , આિવા રોડ,  વડોદરા 

૭૧ દેશમ ખ મહે લભાઇ રમશેભાઇ મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.પા.ઇ.ની કચેરી, ગ હાઇ પટેા-મવભાગ નું.૩, ટી-૧૩, મિલ્લા સેવા સદન-૨, િોરાવર પલેસે, પાલનપ ર 

૭૨ ચૌિરી મવરલ બાલ ભાઇ મદદનીશ ઇિનરે (સીવીલ) િળુંસુંપમત સુંશોિન પટેા મવભાગ, બહ માળી મકાન,બ્લોક નું.૨, બીિો માળ, મહેસાણા 

૭૩ ઠાકર  ક શ મહેશભાઇ મદદનીશ ઇિનરે િળુંસુંપમત સુંશોિન પટેા મવભાગ, બહ માળી મકાન,બ્લોક નું.૨, બીિો માળ, મહેસાણા 

૭૪ પ્રજાપમત ભામવકક માર  હરીભાઇ મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.પા.ઇ.ની કચેરી, િળ સુંપમત અને સુંશોિન પટેા-મવભાગ નું.૩-૪-૫, , મિલ્લા સેવા સદન-૨, િો.પે., પાલનપ ર 

૭૫ ચાવડા મમતશેભાઇ મોહનભાઇ મહસાબી અમિકારી-વગા-૨ મિલ્લા ગ્રામ મવકાસ એિન્દ્સી, પાટણ, ય મનવમસાટી  રોડ,, સકીટ હાઉસ પાસે, પાટણ 

૭૬ પટેલ મનક લક માર  ડાહ્યાભાઇ મદદનીશ ઇિનરે માિમ નહેર પટેા મવભાગ નું.૪, મોડાસા તા. મોડાસા મિ.અરવલ્લી 

૭૭ બારીયા મદનશેભાઇ રમણભાઇ પટેા મહસાબનીશ મિલ્લા મતિોરી કચેરી, લ ણાવાડા મિ.મમહસાગર 

૭૮ પટેલ અુંમકતા દાન ભાઇ પટેા મહસાબનીશ મિલ્લા મતિોરી કચેરી, લ ણાવાડા મિ.મમહસાગર 

૭૯ ચૌહાણ મદલીપક માર પરસોતમભાઇ  પટેા મહસાબનીશ મિલ્લા મતિોરી કચેરી, લ ણાવાડા મિ.મમહસાગર 

૮૦ વણકર મબપીનક માર  રત્નાભાઇ િ મનયર કારક ન મિલ્લા મતિોરી કચેરી, લ ણાવાડા મિ.મમહસાગર 

૮૧ પારગી લખેરાિ તરેમસુંહભાઇ મહસાબનીશ મિલ્લા મતિોરી કચેરી, લ ણાવાડા મિ.મમહસાગર 

૮૨ ગાુંમવત કેતનક માર ગોમવુંદભાઇ િ મનયર ફામાામસસ્ટ  ઇન્દ્ચાિા  મડેીકલ ઓફીસર, ડી-૧૫, કા.રા.વી.યોિના, સેલગર વાડી, દાુંડીયા બજાર, વડોદરા 

૮૩ શાહ માનસી િગદીશભાઇ િ મનયર કારક ન સુંય કત રમિસ્ટર ાર અને ખાસ અન્દ્વરે્ક,(મવભાગીય) એ-બ્લોક, બહ માળી ભવન-૨ સરકારી વસાહત, વસ્ત્રાપ ર,અમદાવાદ 

૮૪ મલકે મહુંમદહનીફ સીકુંદરમીયા  હ.પો.સ.ઇ. રાિય અનામત પોલીસ દળ િ થ-૧૮, કેવડીયા કોલોની, મિ.નમાદા 

૮૫ પટેલ મચરાગક માર ગોમવુંદભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી કૃમર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૬ રાઠોડ મનમશથક માર  િસવુંતમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી કૃમર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૭ ભાભોર અપાણક માર પરશ ભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી કૃમર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૮ વાઘલેા ભરત મવશળદેવ નાયબ સેકશન અમિકારી કૃમર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૯ સ તમરયા મવરાગક માર સોમાભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી કૃમર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૯૦ વાઘલેા પુંકિ પરશોતમભાઇ  િ મનયર કારક ન રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૯૧ ગોમહલ િસવુંતમસુંહ નગવીનમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી વન અને પયાાવરણ  મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૯૨ રથવી મકરણબેન શીવાભાઇ િ મનયર કારક ન શેઠ જી.પ્ર સરકારી આય વદે કોલિે, પાનવાડી, ભાવનગર 

૯૩ પટેલ નહેાબેન કામન્દ્તભાઇ િ મનયર કારક ન મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષકની  કચેરી, સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબ, બહ માળી ભવન, સી-બ્લોક, બીિો માળ,મહુંમતનગર 

૯૪ ચૌિરી મહાદેવભાઇ ચેહરાભાઇ બાગાયત અમિકારી નાયબ બાગાયત મનયામકની  કચેરી, મોડાસા, અરવલ્લી

૯૫ માછી મવમલક માર મદનશેભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી વામણિય કોલિે, વડાલી, મિ.સા.કાું. 

૯૬ મિગ લ ફકરૂદી હાજીભાઇ અનમા પોલીસ હેડ કોસ્ટેબલ પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, વરેાવળ,સુંય કત નગરપામલકા મબલ્ડી ુંગ મિ.ગીર સોમનાથ 

૯૭ જાદવ કેતનભાઇ પરસોતમભાઇ  એ.એસ.આઇ પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, વરેાવળ,સુંય કત નગરપામલકા મબલ્ડી ુંગ મિ.ગીર સોમનાથ 

૯૮ ભટ્ટ િયદીપ પ્રકાશભાઇ ખેતી અમિકારી -વગા-૩ સહ સુંશોિન વજૈ્ઞામનકની કચેરી, મવભાગીય કપાસ સુંશોિન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , મવરમગામ મિ.અમદાવાદ 

૯૯ ઘોડાસરા વશૈાલી નાનજીભાઇ સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર આદ્યોગીક તાલીમ સુંસ્થા, તરસાલી, વડોદરા 

૧૦૦ ઠકોર મમતલબેન કરસનજી સેકશન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૦૧ િોર્ી મહમાલી જીતનેક માર નાયબ સેકશન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૦૨ પટેલ જીગરક માર નુંદ ભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૦૩ પટેલ અુંમકતક માર  િયુંમતભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૦૪ રાિપરા રીતશે બાલ ભાઇ સી.સ.સ પરીન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટ  સીટી સવે સ પરીન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટ  (નગર આયોિન) સી-બ્લોક, ૭ મો માળ, બહ માળી ભવન, નાનપ રા, સ રત 

૧૦૫ સેવક મનમમર્ા મનન િ મનયર કારક ન બાળ મવકાસ યોિના અમિકારીની  કચેરી, આઇ.સી.ડી.એસ.,ઘટક-૨, િીિો માળ,એમ.એસ.મબલ્ડી ુંગ,સેકટર-૧૧,ગાુંિીનગર 

૧૦૬ શાહ અુંમકતા ઓમપ્રકાશ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર



૧૦૭ અમિકારી વભૈવક માર પ્રકાશચુંર નાયબ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૦૮ પરમાર આકાશક માર હીરાલાલ મસમનયર કારક ન સરકારી મોડેલ આય વદે કોલિે સુંલગ્ન હોમસ્પટલ, સોનીપ ર રોડ, કોલવડા, મિ.ગાુંિીનગર 

૧૦૯ ભાલયૈા મવિયક માર રામભાઇ િ મનયર કારક ન સરકારી મોડેલ આય વદે કોલિે સુંલગ્ન હોમસ્પટલ, સોનીપ ર રોડ, કોલવડા, મિ.ગાુંિીનગર 

૧૧૦ વાઘલેા િતીન ભરતભાઇ મોટર વાહન મનરીક્ષક-વગા-ર વાહન વ્યવહાર કમમશનરની  કચેરી, બ્લોક નું.૬, િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૧૧ ચૌિરી મવરલક માર અમતૃભાઇ િ મનયર કારક ન આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી મશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૧૨ પટેલ ભૌમમક મદનશેક માર મસમનયર કારક ન આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી મશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૧૩ સોલુંકી મમનર્ક માર  ગણપતભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ-બ-શાખા,બ્લોક નું-૭, ૮ મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૧૪ નાડોદા મવપ લભાઇ કલાભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ-બ-શાખા,બ્લોક નું-૭, ૮ મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૧૫ પટેલ અુંમકતાબેન મ કેશક માર નાયબ સેકશન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૧૬ પુંડયા મકુંિલ હેમુંતક માર સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૧૭ જાુંબ ચા નમ્રતા ભ પતભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૧૮ ઘાુંચી મોહુંમદમોઇન મહબ બભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૧૯ ગોમહલ પ્રમતકક માર પી. નાયબ સેકશન અમિકારી આમદજામત મવકાસ મવભાગ, બ્લોક નું-૮, છ ઠ્ઠો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૦ ખેતાણી મનમકતા મવનોદભાઇ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ-બ-શાખા,બ્લોક નું-૭, ૮ મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૧ ગોસ્વામી મનમિ નટવરગીરી હેડકલાકા  કમમશનરશ્રી ,મમહલા અને બાળ મવકાસની કચેરી, ભોયતમળયે,બ્લોક-૨૦, ડાા.જી.મે.ભવન,િ નાસમચવાલય , ગાુંિીનગર 

૧૨૨ નામપ રકર કૃણાલ રમવન્દ્રભાઇ સેકશન અમિકારી શહેરી મવકાસ અને શહેરી ગહૃ મનમાાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૩ છાટબાર િય ઉમશેક માર નાયબ સેકશન અમિકારી શહેરી મવકાસ અને શહેરી ગહૃ મનમાાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૪ પટેલ દશાનાબેન સોમાભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી શહેરી મવકાસ અને શહેરી ગહૃ મનમાાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૫ રબારી માઇકલક માર  જીવણભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ શહેરી મવકાસ અને શહેરી ગહૃ મનમાાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૬ દેસાઇ મકશનક માર  મવહાભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ શહેરી મવકાસ અને શહેરી ગહૃ મનમાાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૭ દેસાઇ હેતલ હરગોવનભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૮ દેસાઇ સિાક જીવરાિભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૨૯ ચૌિરી મ કેશભાઇ િોઇતાભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૦ વાઘલેા મવનોદમસુંહ મહેન્દ્રમસુંહ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૧ ઠાકોર પ્રમવણક માર દલપતમસુંહ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૨ પટેલ રાહ લ િગદીશભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી રમતગમત, ય વા અને સાુંસ્કૃમતક પ્રવમૃત્તઓ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૩ સાવમલયા ગૌરાુંગ મમણલાલ નાયબ સેકશન અમિકારી રમતગમત, ય વા અને સાુંસ્કૃમતક પ્રવમૃત્તઓ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૪ દેસાઇ મવકાસક માર  નાગજીભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી શ્રમ અને રોિગાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૫ િોર્ી મહરને ગજાનુંદભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી શ્રમ અને રોિગાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૬ ભાવસાર મૌમલક ચુંપકલાલ નાયબ સેકશન અમિકારી શ્રમ અને રોિગાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૭ મદવાન પ્રમતકક માર રમશ્મનભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી શ્રમ અને રોિગાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૮ પટેલ મનરાલીબેન િયુંમતભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્દ્ટ શ્રમ અને રોિગાર મવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૩૯ ચૌિરી યશક માર ભીખાભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ અિીકારીની  કચેરી, અરવલ્લી, મોડાસા 

૧૪૦ ચૌિરી ધ્ર વક માર સ ભાર્ભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ અિીકારીની  કચેરી, અરવલ્લી, મોડાસા 

૧૪૧ ઝાલા વનરાિમસુંહ મવન મસુંહ િ મનયર કારક ન પોલીસ અિીકારીની  કચેરી, અરવલ્લી, મોડાસા 

૧૪૨ વાઘલેા મમરલબેન નરમસુંહભાઇ હક ચોકસી અમિકારી હક ચોકસી અમિકારી રાણીપ-૧ની કચેરી, અમદાવાદ મિલ્લા મોિણી સેવાસદન, ભીમજીપ રા ચાર રસ્તા, અમદાવાદ 

૧૪૩ પટેલ ભાવશેક માર અમતૃભાઇ મદદ.એકિીકરણ અમિકારી હક ચોકસી અમિકારી રાણીપ-૧ની કચેરી, અમદાવાદ મિલ્લા મોિણી સેવાસદન, ભીમજીપ રા ચાર રસ્તા, અમદાવાદ 



૧૪૪ મકવાણા રોશનીબેન હસમ ખભાઇ સબ ઓડીટર મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષકની  કચેરી, સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબ, મિલ્લા સેવા સદન, બોરસદ ચોકડી, રૂમ નું.૩૨૪,આણુંદ 

૧૪૫ પ્રજાપમત મદવ્યાબેન મનસ ખભાઇ સબ ઓડીટર મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષકની  કચેરી, સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબ, મિલ્લા સેવા સદન, બોરસદ ચોકડી, રૂમ નું.૩૨૪,આણુંદ 

૧૪૬ ભાવસાર ભાવન અશ્વીન સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૪૭ પટેલ તારક િસ ભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી સામાન્દ્ય મવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૪૮ મકવાણા અિયમસુંહ ભરતમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી સામાન્દ્ય મવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૪૯ વાળા રાિદીપમસુંહ મકરીટમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી મશક્ષણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૮ મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૫૦ રબારી લાભ ભાઇ હેમરાિભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૫૧ ગોહીલ પમરતાબેન સવદાસભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૫૨ ચાવડા ભરતભાઇ રામાભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૫૩ વકામલયા મ સ્ત ફા અબ્દ લરમહમ ખેતીવાડી અમિકારી નાયબ ખેતી મનયામક (વી)ની કચેરી, ટીવી સ્ટેશન રોડ, મિલ્લા સેવા ઉદ્યોગ ભવનની બાિ માું, સ રને્દ્રગર 

૧૫૪ પટેલ ગીરીશભાઇ પરસોતમભાઇ  મસમનયર સવઅેર ડી.આઇ.એલ.આર. કચેરી, મસમનયર સવઅેર  વાવ, પાલનપ ર, બનાસકાુંઠા  

૧૫૫ ચૌહાણ અમનરૂધ્િમસુંહ ભરતભાઇ અનામા લોક રક્ષક એમ ડીવીઝન ટર ામફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેિ પોલીસ સ્ટેશનની બાિ માું, સરખેિ, અમદાવાદ 

૧૫૬ પરમાર આકાશ દોલતમસુંહ અનામા લોક રક્ષક એમ ડીવીઝન ટર ામફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેિ પોલીસ સ્ટેશનની બાિ માું, સરખેિ, અમદાવાદ 

૧૫૭ ભરવાડ શૈલરે્ક માર મોહનભાઇ અનામા લોક રક્ષક એમ ડીવીઝન ટર ામફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેિ પોલીસ સ્ટેશનની બાિ માું, સરખેિ, અમદાવાદ 

૧૫૮ મકવાણા મકશોરભાઇ પોલાભાઇ અનામા લોક રક્ષક એમ ડીવીઝન ટર ામફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેિ પોલીસ સ્ટેશનની બાિ માું, સરખેિ, અમદાવાદ 

૧૫૯ સોલુંકી મકરણ મવનોદચુંર આુંકડા મદદનીશ પશ પાલન મનયામકની  કચેરી, આુંકડા શાખા, કૃમર્ભવન, ગાુંિીનગર 

૧૬૦ ચોવટીયા ભાવશેક માર ગોમવુંદભાઇ નાયબ મામલતદાર કલકેટર કચેરી, કાલીયાવાડી ,ગ્રીડ રોડ, મિ.નવસારી 

૧૬૧ હમડયા મદપકક માર બાલ ભાઇ નાયબ મામલતદાર કલકેટર કચેરી, કાલીયાવાડી ,ગ્રીડ રોડ, મિ.નવસારી 

૧૬૨ પટેલ િ ડી રાિને્દ્ર નાયબ મામલતદાર કલકેટર કચેરી, કાલીયાવાડી ,ગ્રીડ રોડ, મિ.નવસારી 

૧૬૩ િોળકીયા હામદા કભાઇ મનજીભાઇ નાયબ મામલતદાર કલકેટર કચેરી, કાલીયાવાડી ,ગ્રીડ રોડ, મિ.નવસારી 

૧૬૪ કાતરીયા કામન્દ્તભાઇ પ નાભાઇ નાયબ મામલતદાર કલકેટર કચેરી, કાલીયાવાડી ,ગ્રીડ રોડ, મિ.નવસારી 

૧૬૫ પટેલ મબ્રિશેક માર પ્રમવણભાઇ લબેોરટેરી ટેકનીશીયન  ન્દ્યાય સહાયક મવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાુંિીનગર 

૧૬૬ પટેલ મબિલક મારી મહેન્દ્રભાઇ લબેોરટેરી ટેકનીશીયન  ન્દ્યાય સહાયક મવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાુંિીનગર 

૧૬૭ ચૌિરી મિૈીબહેન ભરતભાઇ સાયમન્દ્ટમફક  આસીસ્ટન્દ્ટ ન્દ્યાય સહાયક મવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાુંિીનગર 

૧૬૮ ઉણસેા અમનલક માર અરમવુંદભાઇ સાયમન્દ્ટમફક  આસીસ્ટન્દ્ટ ન્દ્યાય સહાયક મવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાુંિીનગર 

૧૬૯ ડોમડયા મવિયમસુંહ કરણમસુંહ િ મનયર કલાકા  ન્દ્યાય સહાયક મવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાુંિીનગર 

૧૭૦ જાદવ મદપકક માર હરીભાઇ િ મનયર કલાકા  ન્દ્યાય સહાયક મવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, ગાુંિીનગર 

૧૭૧ જાદવ રિનીક કરશન મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , કનસેરા, તા.િસદણ મિ.રાિકોટ 

૧૭૨ ગ પ્તા ખ શ્બ  રામક માર મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , પાુંચપીપળા, તા.િતેપ ર,  મિ.રાિકોટ 

૧૭૩ પાઠક મલય મદનશેભાઇ મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , ગણોદ, તા.ઉપલટેા,  મિ.રાિકોટ 

૧૭૪ િામમેલયા મનમખલ મવનશેભાઇ મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , વાસાવડ, તા.ગાુંડલ,  મિ.રાિકોટ 

૧૭૫ ભાલોડી િમશે મવઠ્ઠલજી મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , ખિ રી ગ ુંદાળા, તા.િતેપ ર,  મિ.રાિકોટ 

૧૭૬ ગરિરીયા રાિશેક માર ડાયાલાલ મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન ,હળવદ, તા.હળવદ,  મિ.મોરબી 

૧૭૭ મપલ ડીયા મહમદમનસ ર ઇસ્માઇલ મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન ,સાપકડાું, તા.હળવદ,  મિ.મોરબી 

૧૭૮ સોલુંકી મમલનક માર વશરામભાઇ મમેડકલ ઓમફસર(આય -વગા-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન ,રાણમલપ ર, તા.હળવદ,  મિ.મોરબી 

૧૭૯ ગોમહલ સામહલ ઇબ્રામહમભાઇ િ મનયર કલાકા  મિલ્લા કમાન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, હોમગાડાઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ  

૧૮૦ દરજી અિય વલૈાસભાઇ િ મનયર કલાકા  મિલ્લા કમાન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, હોમગાડાઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ  



૧૮૧ જાની ગાયિીબેન મહતશેક માર િ મનયર કલાકા  મિલ્લા કમાન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, હોમગાડાઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ  

૧૮૨ રાઠોડ મમત્તલ િગમદશક માર િ મનયર કલાકા  ગ િરાત ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડા, બ્લોક નું.૬, િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૮૩ પટેલ સુંમદપક માર કરશનભાઇ િ મનયર કલાકા  વન સુંરક્ષકશ્રીની  કચેરી, સામામિક વમનકરણ વત ાળ, બહ માળી ભવન, પ્રથમ માળ, ભરૂચ 

૧૮૪ ચૌિરી માયાબેન ભગવાનભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવનયન કોલિે, બેચરાજી મવરમગામ હાઇવે, તા.બેચરાજી, મિ.મહેસાણા 

૧૮૫ રાવલ િહાનવી મ કેશભાઇ િ મનયર કલાકા  મહસાબ અને મતિોરી મનયામકની  કચેરી,બ્લોક નું.૧૭, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૮૬ કાછીઆ ભામવકા મચરાગ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ ગ િરાત મવિાનસભા , નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૮૭ પટેલ ગોપીબેન જીતને્દ્રભાઇ મસમનયર કલાકા  સા.આ.કેન્દ્ર, અડાલિ, તા.મિ.ગાુંિીનગર 

૧૮૮ ચૌિરી રાહ લક માર બાબ ભાઇ િ મનયર કલાકા  બાળ મવકાસ યોિના અમિકારીની  કચેરી, આઇ.સી.ડી.એસ.,ઘટક-૧, લો માળ,એમ.એસ.મબલ્ડી ુંગ,સેકટર-૧૧,ગાુંિીનગર 

૧૮૯ ઉપાધ્યાય િય યોગીન્દ્રભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૯૦ શાહ હર્ા કમલશેભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૯૧ મોવમલયા મમતશે મવનોદભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૯૨ કોટડીયા કૌમશક પ્રકાશભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૯૩ કવાડ નીમતનભાઇ  ભોપાભાઇ ખેતીવાડી અમિકારી નાયબ ખેતી મનયામક (વી)ની કચેરી,  જી-ફોર (૪), એનકે્ષી મબલ્ડી ુંગ, બહ માળી ભવન, ભાવનગર 

૧૯૪ ઠાકોર મમલનમસહ તખતમસુંહ િ મનયર કલાકા  રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૯૫ શેખ મોહમુંદસોયબે ગ લામમ સ્ત ફા  મહસાબી અમિકારી રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૯૬ પટેલ ગ િુંનક માર ભપૂને્દ્રક માર િ મનયર કલાકા  રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૯૭ સ ુંદેશા ગીરીશક માર હુંસાજી િ મનયર કલાકા  રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૧૯૮ વાઘલેા ભરતક માર મન ભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૧૯૯ રબારી સોનલબહેન જી. નાયબ સેકશન અમિકારી સામાન્દ્ય મવભાગ, બ્લોક નું-૭, રમિસ્ટર ી શાખા, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૦ િ સા ખ શ્બ  સ રશેભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી સામાન્દ્ય મવભાગ, બ્લોક નું-૧,એચ.આર.એમ.એસ.સેલ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૧ ગોહીલ ભગવતમસુંહ િશેુંગભાઇ સેકશન અમિકારી મશક્ષણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૮ મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૨ િકેલ દેવાયત સોમનુંગભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ મહેસૂલ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૩ વાઘલેા નરને્દ્રક માર િનજીભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ મહેસૂલ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૪ ડાભી માિવી મદનશેભાઇ ભસૂ્તરશાસ્ત્રી -૨ મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૫ મહરપરા આમશર્ વિ ભાઇ કન્દ્યાન તાુંમિક મદદનીશ મવમા મનયામકની  કચેરી, મવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૬ પટેલ અુંમકતક માર  રમસકલાલ કન્દ્યાન તાુંમિક મદદનીશ મવમા મનયામકની  કચેરી, મવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૭ શાહ મનશાબેન કૃણાલભાઇ કન્દ્યાન તાુંમિક મદદનીશ મવમા મનયામકની  કચેરી, મવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૮ કોટેચા હીના લક્ષ્મીદાસ કન્દ્યાન તાુંમિક મદદનીશ મવમા મનયામકની  કચેરી, મવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૦૯ ચૌિરી અુંક રક માર પ્રતાપભાઇ િ મનયર કલાકા  આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી મશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૦ પ્રજાપમત રમવ અરમવુંદક માર રડેીયો ઓપરટેર -એ.અ.સ.આઇ અમિક પોલીસ મહામનદેશકશ્રી , તકનીકી સેવાઓની કચેરી, ૭ મો માળ, પોલીસભવન,સેકટર-૧૮, ગાુંિીનગર 

૨૧૧ પટેલ મહતનેક માર નટવરલાલ િ મનયર કલાકા  રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૨ પાઠક મવનીત ઉપને્દ્રભાઇ પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૩ મોમીન શામહનબાન  િોનઅલી પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૪ વ્હોરા એજાકઅહેમદ ઐય બભાઇ પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૫ રાવળ જીજ્ઞશેક માર મવષ્ણ ભાઇ પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૬ િ વામલયા દીમપ્ત રણછોડભાઇ પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૭ દેસાઇ સુંિય મોતીલાલ િ મનયર કલાકા  પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 



૨૧૮ રાઓલ મવરાટમસુંહ મહેન્દ્રમસુંહ િ મનયર કલાકા  પગાર અને મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય તમળયે,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૨૧૯ દેશપાુંડે શ માુંગો મવશ્વાસ સહ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૦ આશર અચાના દીપક મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૧ મને્દ્ય અલ શાજી સારા અઝીકામત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૨ પટેલ મહના કેતન  પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૩ શ્રીમાળી મવશાલ બાબ લાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૪ અટેકર વરૃ્ાલ વી. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૫ પમરખ નહેા મવવકે ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૬ તન્ના િારા ભરતક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૭ પાઠક મશવાુંગક માર પ્રકાશચુંર ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૮ પુંડયા મથેા િમૈમન ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલિે, ગોિી, વડોદરા 

૨૨૯ પરમાર મિગર મ કેશ મફઝીયોથરેાપીસ્ટ -વગા-૩ સા.આ.કેન્દ્ર, ભચાઉ, મિ.કચ્છ 

૨૩૦ ભગોરા મશનલ બાબ ભાઇ મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા મવભાગ-૨/૩-ડી, અુંજાર કચ્છ-૩૭૦૧૧૦

૨૩૧ ગાુંિીકૌશાુંકક માર  શૈલરે્ભાઇ સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર આઇ.ટી.આઇ., બીલીમોરા, ચીખલી રોડ, પો.આુંતલીયા મિ.બીલીમોરા

૨૩૨ દરજી અશોકક માર  વશરામભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ મિ.બનાસકાુંઠા  

૨૩૩ મનમ્બાકા  મનહાર મકરીટક માર  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ મિ.બનાસકાુંઠા  

૨૩૪ લક મ હર્ાદક માર પ ુંજાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ મિ.બનાસકાુંઠા  

૨૩૫ ચૌિરી કલ્પશેક માર સતીશભાઇ મસમનયર કારક ન સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ મિ.બનાસકાુંઠા  

૨૩૬ પટેલ રૂબી ગીરીશભાઇ આસીસ્ટન્દ્ટ પ્રોફેસર એમ.એન.કોલિે, મવસનગર 

૨૩૭ ચૌિરી કલ્પશેક માર ભગવાનભાઇ કારક ન કલકેટર કચેરી, ખેડા, ડભાણ રોડ, નડીઆદ 

૨૩૮ મકવાણા તપનક માર ભ પને્દ્રભાઇ સ.પ્રા.વા-વ.અમિકારી-વગા-૨ સહાયક પ્રાદેમશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, વિઇ, આહવા-ડાુંગ 

૨૩૯ પટેલ ઘનશ્યામ મદનશેક માર મસમનયર સવયેર ડીસ્ટર ીકટ ઇન્દ્સ્પકેટર લને્દ્ડ રકેડાઝ કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૨૪૦ પટેલ કરણક માર રાિશેભાઇ ગામઠાણ સવયેર ડીસ્ટર ીકટ ઇન્દ્સ્પકેટર લને્દ્ડ રકેડાઝ કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, ૪ થો માળ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૨૪૧ પટેલ આકાશ કામન્દ્તભાઇ ગામઠાણ સવયેર ડીસ્ટર ીકટ ઇન્દ્સ્પકેટર લને્દ્ડ રકેડાઝ કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, ૪ થો માળ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૨૪૨ દેસાઇ મવિયક માર ચેહરાભાઇ ગામઠાણ સવયેર ડીસ્ટર ીકટ ઇન્દ્સ્પકેટર લને્દ્ડ રકેડાઝ કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, ૪ થો માળ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૨૪૩ ચૌહાણ મસધ્િરાિમસુંહ  નરને્દ્રમસુંહ ગામઠાણ સવયેર ડીસ્ટર ીકટ ઇન્દ્સ્પકેટર લને્દ્ડ રકેડાઝ કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, ૪ થો માળ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૨૪૪ બારોટ મવરને્દ્રક માર કાુંમતલાલ સહાયક પ્રાધ્યાપક સરકારી ઇિનરેી કોલિે,બી.પી.ટી.એલ. પાસે, મવદ્યાનગર, ભાવનગર 

૨૪૫ પ્રજાપમત સાવનક માર  સ રશેભાઇ વ્યાખ્યાતા-વગા-૧ સરકારી પોમલટેકમનક , કેમમકલ મવભાગ, આજીડેમ નજીક, રાિકોટ 

૨૪૬ ગમિયા મહરવા િનશ્યામભાઇ   હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૪૭ ચૌિરી નહેાબેન મવરસુંગભાઇ હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૪૮ પટેલ સ મનતાબેન િ.ે હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૪૯ પટેલ મરન્દ્કેશ સ રશેભાઇ હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૦ ચૌિરી સતીર્ક માર  ડી. હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૧ ચૌિરી મદલ્પશેક માર બબાભાઇ હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૨ પ્રજાપમત અમમતક માર  ભગવાનભાઇ હેડકલાકા  મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૩ પટેલ િવલક માર કામન્દ્તલાલ મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૪ પટેલ ગાયિી પ્રમવણભાઇ મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર



૨૫૫ પટેલ કામતાકક માર  અરમવુંદભાઇ મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૬ બારડ પ્રમદપક માર વિ ભાઇ મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૭ પટેલ પાયલબેન શૈલશેભાઇ મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૮ પટેલ રમવક માર રમશેભાઇ મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૨૫૯ ઠાકોર કનકમસુંહ સોમાભાઇ કારક ન નાયબ મિલ્લા ચૂુંટણી અમિકારીની  કચેરી, કલકેટર કચેરી,  લ ણાવાડા, મિ.મહીસાગર 

૨૬૦ પ્રજાપમત િમૈમનક માર  મમણલાલ નાયબ મામલતદાર નાયબ મિલ્લા ચૂુંટણી અમિકારીની  કચેરી, કલકેટર કચેરી,  લ ણાવાડા, મિ.મહીસાગર 

૨૬૧ ડામોર મવિયક માર હીરાભાઇ નાયબ મામલતદાર નાયબ મિલ્લા ચૂુંટણી અમિકારીની  કચેરી, કલકેટર કચેરી,  લ ણાવાડા, મિ.મહીસાગર 

૨૬૨ મહેતા ઇશા એચ. મદદનીશ ઇિનરે - વગા-૨ કા.પા.ઇિનરે કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ નું.૨૧૬, નવાગામ રોડ, નવી ભચાઉ-કચ્છ 

૨૬૩ ખાિાણી િયદીપ મનસ ખભાઇ મદદનીશ ઇિનરે - વગા-૨ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરેની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ નું.૨/૬-બી, નવાગામ રોડ, નવી ભચાઉ-કચ્છ 

૨૬૪ પટેલ મય ર ગમનલાલ મદદનીશ ઇિનરે - વગા-૨ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરેની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ નું.૨/૬-બી, નવાગામ રોડ, નવી ભચાઉ-કચ્છ 

૨૬૫ ચૌિરી મહરને દોલ ભાઇ મદદનીશ ઇિનરે - વગા-૨ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરેની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ નું.૨/૬-બી, નવાગામ રોડ, નવી ભચાઉ-કચ્છ 

૨૬૬ પટેલ મહતને્દ્રક માર  ભરતભાઇ મદદનીશ ઇિનરે - વગા-૨ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરેની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ નું.૨/૬-બી, નવાગામ રોડ, નવી ભચાઉ-કચ્છ 

૨૬૭ ગિવી ભમૂમકાબેન ભગવતમસુંહ િ મનયર મનરીક્ષક કાનમૂન માપ મવજ્ઞાન અને ગ્રાહક બાબતની કચેરી, અમદાવાદ/ગાુંિીનગર મિલ્લો તોલમાપભવન,સારુંગપ ર,અમદાવાદ 

૨૬૮ સોરઠીયા મહતશે બાબ લાલ િ મનયર નગર મનયોિક િ નાગિ શહેરી મવકાસ સત્તામુંડળ, પુંકિ બુંગલો, રલે્વે સ્ટેશન રોડ, િ નાગિ 

૨૬૯ ગરામસયા લક્ષ્મણભાઇ મુંગળાભાઇ આ.હે.કો. એસ.આર.પી.એફ-િ થ-૨૦, મવરમગામ, કુંપની-ઇ 

૨૭૦ રબારી વાઘ ભાઇ મફતભાઇ િ મનયર કારક ન નાયબ પશ પાલન મનયામકની  કચેરી, વટેનરી પોલીટેકલીનીક -બાવળા મિ.અમદાવાદ 

૨૭૧ ચૌિરી પ્રહલાદભાઇ મલાજી મદદનીશ ઇિનરે (સીવીલ) ન.યો.મ .ન.બાુંિકામ મવભાગ નું.૨૪, નવી નમાદા વસાહત, મહેસાણા મિ.પાટણ 

૨૭૨ પુંચાલ મહમાુંસ ક માર  કાુંમતલાલ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકાલ પાસે,ગાુંિીનગર 

૨૭૩ ચૌહાણ ક લમદપમસુંહ પ્રમવણમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકાલ પાસે,ગાુંિીનગર 

૨૭૪ પરમાર કૃષ્ણપાલમસુંહ  હેમને્દ્રમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકાલ પાસે,ગાુંિીનગર 

૨૭૫ મબલવાળ મ કેશક માર મદતાભાઇ વહીવટી અમિકારી સરકારી મ દ્દણાલય, મવઠ્ઠલવાડી, ઉદ્યોગનગર, મિ.ભાવનગર 

૨૭૬ ભગોરા સુંદીપભાઇ બહેચરભાઇ  િ મનયર કારક ન સ્પશે્યલ ઓડીટરશ્રીની કચેરી, મમલ્ક ઓમડટ ઓમફસ આણુંદની કચેરી,૪૧૩/૪૧૪, િ ના સેવાસદન, આણુંદ 

૨૭૭ પઠાણ મોહસીનખાન  અમાન લ્લાખાન  િ મનયર કારક ન સ્પશે્યલ ઓડીટરશ્રીની કચેરી, મમલ્ક ઓમડટ ઓમફસ આણુંદની કચેરી,૪૧૩/૪૧૪, િ ના સેવાસદન, આણુંદ 

૨૭૮ ચૌિરી મદપીકાબેન મસોતભાઇ િ મનયર કારક ન સ્પશે્યલ ઓડીટરશ્રીની કચેરી, મમલ્ક ઓમડટ ઓમફસ આણુંદની કચેરી,૪૧૩/૪૧૪, િ ના સેવાસદન, આણુંદ 

૨૭૯ સોલુંકી શે્વતાબા પ્રમવણમસુંહ િ મનયર કારક ન સ્પશે્યલ ઓડીટરશ્રીની કચેરી, મમલ્ક ઓમડટ ઓમફસ આણુંદની કચેરી,૪૧૩/૪૧૪, િ ના સેવાસદન, આણુંદ 

૨૮૦ ખરાડી મપ્રયુંકાબહેન સ રપાલભાઇ િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૨૮૧ નાકરાણી હેતલબેન છગનભાઇ િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૨૮૨ ગોહેલ પજૂા લમલતભાઇ સહાયક પ્રાધ્યાપક એલ.ડી.ઇિનરેી કોલિે, બાયોમડેીકલ  મવભાગ, નવરુંગપ રા, અમદાવાદ 

૨૮૩ પરમાર રામજીભાઇ રવેાભાઇ બેલીફ મપ્રમન્દ્સપાલ મસમનયર મસમવલ કોટા , પાટણ 

૨૮૪ પટેલ રોનકભાઇ બળદેવભાઇ િ મનયર કારક ન મપ્રમન્દ્સપાલ મસમનયર મસમવલ કોટા , પાટણ 

૨૮૫ ચૌહાણ થાનમસુંઘ લખમણમસુંઘ ખેતીવાડી મદદનીશ મદદનીશ ખેતી મનયામકની  કચેરી, ફામા જીવણિની કચેરી, મ ું.લક્ષ્મીપ રા, તા.ખુંભાત મિ.આણુંદ 

૨૮૬ પ્રજાપમત ધ્ર મવ દેમવદાસ િ મનયર મનરીક્ષક મનયુંિક કાન નીમાપ  મવજ્ઞાન અને મનયામક,ગ્રાહક સ રક્ષાની કચેરી,સારુંગપ ર પાણી ટાુંકી પાછળ,સારુંગપ ર,અમદાવદ 

૨૮૭ િોર્ી ભાગાવ મદનશેક માર  કારક ન કલકેટર કચેરી, ડભાણ રોડ, ખેડા-નમડઆદ 

૨૮૮ વ્યાસ અમશ્વન લાભશુંકર િ મનયર કારક ન િ નાગિ કૃમર્ ય મનવમસાટી  કૃમર્ મહામવદ્યાલય , િ નાગિ 

૨૮૯ ગોમહલ િવલમસુંહ માનમસુંહ વ્યાખ્યાતા  કન્દ્યાઓ માટેની સરકારી પોમલટેકનીક , અમદાવાદ-૧૫

૨૯૦ ચૌિરી મદલીપક માર મઘાભાઇ મમેડકલ ઓમફસર (વગા-ર) પ્રાથામમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, હારીિ, મિ.પાટણ 

૨૯૧ િોળમકયા અમદમત મદનશેચુંર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 



૨૯૨ હસનજી ફરહીનબાન  મનઝામ દ્દીન  મમેડકલ ઓમફસર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૩ ચૌહાણ મહમાુંશ  ચુંરકાુંત ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૪ િ ગર ેબાલાજી વાસ દેવરાવ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૫ મડુંડોર સોનલબેન મનહરક માર ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૬ સ થાર ગૌરાુંગક માર અુંબાલાલ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૭ પુંચાલ ઉવાશી રિનીકાુંત ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૮ રાઠોડસનતક માર  કાુંમતલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૨૯૯ િનકાર વમને્દ્ર મવિયમસુંહ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૩૦૦ પટેલ હેતલ ગમનભાઇ  સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૩૦૧ દલવાડી ભાવશે કે.  સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, ગોિી-વડોદરા 

૩૦૨ સોજીિા િવલ િીરિલાલ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ખડકાળા તા.સાવરક ુંડલા, મિ. અમરલેી 

૩૦૩ દેિોજા એલ્વીશ પ્રતાપભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, િ ના વાઘણીયા તા.બગસરા, મિ. અમરલેી 

૩૦૪ િોર્ી મદપક સ રશેભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ઇુંગોરાળા તા.ખાુંભા, મિ. અમરલેી 

૩૦૫ િોર્ી સાગર બળવુંતભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ત રખીયા તા.લાઠી, મિ. અમરલેી 

૩૦૬ ગોસ્વામી મવવકેગીરી શૈલરે્ભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, વોરગણી તા.િારી, મિ. અમરલેી 

૩૦૭ પુંડયા પાથા બક લચુંર મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, હન માન ખીિડીયા  તા.ક કાવાવ, મિ. અમરલેી 

૩૦૮ ગોુંડલીયા કૌશલક માર બુંસીદાસ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, પટવા તા.રાિ લા, મિ. અમરલેી 

૩૦૯ સોિા મનક ુંિ મનહરલાલ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, નડાળા તા.બાબરા, મિ. અમરલેી 

૩૧૦ ખાચર દેવને્દ્રક માર જીલ ભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,અનીડા તા.ખાુંભા, મિ. અમરલેી 

૩૧૧ શેખ અુંિ મન કરીમભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, મદતલા તા.િારી, મિ. અમરલેી 

૩૧૨ ભુંડેરી મદક્ષીતાબહેન મદપકભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, િાુંબા તા.સાવરક ુંડલા, મિ. અમરલેી 

૩૧૩ રાુંચીરામાણી  અુંિના ગોમવુંદરામ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ગોગાસણ તા.િારી, મિ. અમરલેી 

૩૧૪ કાલાણી ગોપી લાલજીભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, શાખપ ર તા.લાઠી, મિ. અમરલેી 

૩૧૫ પાણખાણીયા  કરણ હરીર્ભાઇ અમિક મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા મવભાગ-૨/૩-ડી, રામબાગ હોમસ્પટલ સામે, વોડા નું.૫-બી, આમદપ ર કચ્છ

૩૧૬ પટેલ િારણાબેન અશોકભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, પોલીટેકનીક  કોલિે નજીક, હમડયોલ રોડ, મહુંમતનગર 

૩૧૭ ચૌહાણ વશૈાલી રિનીકાુંત િ મનયર કારક ન જાહેર ટરસ્ટોની નોુંિણી કચેરી, સહયોગ સુંક લ, એ-બ્લોક, ભોયતમળયે, સે-૧૧,ગાુંિીનગર 

૩૧૮ નવસારીવાળા  ચૈતાલી મકશોરચુંર સ મપ્રટેન્દ્ડેન્દ્ટ મસમવલ કોટા , અઠવાલાઇન્દ્સ, સ રત 

૩૧૯ ગવેરીયા ભમૂમકા ગીરિરભાઇ મદદનીશ સહાયક મનરીક્ષક મવભાગીય નાયબ મનરીક્ષકની  કચેરી,લોકલ ફુંડ, બહ માળી ભવન-ર,ગ રુક લ રોડ,વસ્ત્રાપ ર,અમદાવાદ 

૩૨૦ પુંડયા મનહામરકા  ટી. વનપાલ રને્દ્િ ફોરસે્ટ ઓમફસરની કચેરી, મવસ્તરણ રને્દ્િ, બહ માળી ભવન સામે, મિ.સ રને્દ્રનગર 

૩૨૧ હમડયા િયશેક માર મદનશેભાઇ િ મનયર ફામાાસીસ્ટ-વગા-૩ કામદાર રાિય મવમા યોિના, ડી-૧, માલીની વાડી, સલાબતપરૂા, સ રત 

૩૨૨ બોરડા િમતન પોપટભાઇ િ મનયર ફામાાસીસ્ટ-વગા-૩ કામદાર રાિય મવમા યોિના, ડી-૧, માલીની વાડી, સલાબતપરૂા, સ રત 

૩૨૩ િોલમરયા આરતીબેન બટ કભાઇ િ મનયર ફામાાસીસ્ટ-વગા-૩ કામદાર રાિય મવમા યોિના, ડી-૧, માલીની વાડી, સલાબતપરૂા, સ રત 

૩૨૪ ચૌહાણ મચરાય  યશવુંતરાય મોટર વાહન મનરીક્ષક-વગા-ર સહાયક પ્રાદેમશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, આણુંદ,  મિલ્લા સેવા સદન, આણુંદ 

૩૨૫ પરમાર મકશનક માર  મલેાજી પ્રગમત મદદનીશ નાયબ પશ પાલન મનયામકની  કચેરી, ઘમનષ્ઠ પશ સ િારણા યોિના, મહેતાપરૂા, મહુંમતનગર 

૩૨૬ મકવાણા કોમલ કે. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ. મડેીકલ કોલિે, વડનગર 

૩૨૭ િારવા અમીતક માર  પ રુર્ોતમભાઇ  તાુંમિક સલાહકાર-વગા-૧ ઉદ્યોગ કમમશનરની  કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, ગાુંિીનગર 

૩૨૮ શાહ અમનલ પ્રકાશચુંર મોટર વાહન મનરીક્ષક-વગા-ર પ્રાદેમશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી,  અટક પારડ, વલસાડ  



૩૨૯ સરવયૈા સત્યજીતમસુંહ દશરથમસુંહ મોટર વાહન મનરીક્ષક-વગા-૨ પ્રાદેમશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી,  અટક પારડ, વલસાડ  

૩૩૦ ભટ્ટ મદશા કમલશે અમિક મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા મવભાગ-૨/૩-ઇ, કસ્ત રબા બાલવાડી, સોરઠીયા નાકા, અુંજાર, ગાુંિીિામ  

૩૩૧ ગોમહલ િયશ્રી મદનશેભાઇ મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા મવભાગ-૨/૩-ઇ, કસ્ત રબા બાલવાડી, સોરઠીયા નાકા, અુંજાર, ગાુંિીિામ  

૩૩૨ હીરપરા કૃમર્કા આમશર્ િ મનયર કારક ન મિલ્લા મશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ગોતા, અમદાવાદ 

૩૩૩ મકવાણા સોનલ હર્ાદરાય િ .સા.આ. િ મનયર સાયન્દ્ટીફીક  આસીસ્ટન્દ્ટ, ઉ.ગ .સુંસ્થા, વ.પ.પે.મવભાગ ગરેી,સે-૧૫, આઇટીઆઇની બાિ માું, ગાુંિીનગર 

૩૩૪ ડામોર પ્રમતક્ષાબેન કામન્દ્તલાલ મડેીકલ હોમફસર સા.આ.કેન્દ્ર, માલપ ર, તા.માલપ ર, મિ.અરવલ્લી 

૩૩૫ ઝાલોમડયા તમન્ના એચ. નાયબ કલકેટર કલકેટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર 

૩૩૬ ક કમડયા મનલશે ભ પતભાઇ નાયબ કલકેટર કલકેટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર 

૩૩૭ ગોમહલ મણૃાલદેવી એ. નાયબ કલકેટર કલકેટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર 

૩૩૮ દવ ેિ ગલક માર મનલશેભાઇ અમિક મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા મવભાગ-૨/૩-બી, રામબાગ હોમસ્પટલ સામે, વોડા-૫ બી, આમદપ ર-કચ્છ  

૩૩૯ વોરા અિય બેચરભાઇ ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સ ઓફીસર પોલીસ મહામનદેશકશ્રી ,ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સ, સેકટર-૧૮, પોલીસ ભવન, ગ .રા. ગાુંિીનગર  

૩૪૦ દેસાઇ પાવાતીબેન કાનજીભાઇ િ મનયર કારક ન કા.રા.વી.યોિના, ડી-૩, માલીની વાડી, સલાબતપ રા, સ રત 

૩૪૧ વસાવા મહતરે્ક માર પ ુંજાભાઇ મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા મવભાગ-૨/૩-ડી, કસ્ત રબા બાલવાડી, સોરઠીયા નાકા, અુંજાર, ગાુંિીિામ  

૩૪૨ મિવદેી મમનર્ાબેન જીજ્ઞશેક માર ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સ ઓફીસર પોલીસ ઇન્દ્સપકેટરની  કચેરી, સી.આઇ.ડી.આઇ.બી. સી-ડીવીઝન, પો.સ્ટે.કમ્પાઉન્દ્ડ,કાળાનાળા ભાવનગર 

૩૪૩ પટેલ મમતલ મવપીનભાઇ ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સ ઓફીસર પોલીસ ઇન્દ્સપકેટરની  કચેરી, સી.આઇ.ડી.આઇ.બી. સી-ડીવીઝન, પો.સ્ટે.કમ્પાઉન્દ્ડ,કાળાનાળા ભાવનગર 

૩૪૪ રાિપ ત મીના મવક્રમમસુંહ સ્ટેનોગ્રાફર કૃમર્ મવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , દેવાતિ (સોજીિા) મિ.આણુંદ 

૩૪૫ દેસાઇ મોતીભાઇ ચોથાભાઇ પી.ટી.આઇ. સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, ભાભર રોડ, વાવ  તા.થરાદ, મિ.બનાસકાુંઠા  

૩૪૬ દવ ેમમૃગણીબેન કીતીક માર  ગ્રુંથપાલ સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, ભાભર રોડ, વાવ  તા.થરાદ, મિ.બનાસકાુંઠા  

૩૪૭ ગોસાઇ િમમાષ્ઠા ગોમવુંદભાઇ લડેી મડેીકલ ઓમફસર જીએમઇઆરએસ, મડેીકલ કોલિે, ગાુંિીનગર 

૩૪૮ પટેલ કૃમતબેન ડાહ્યાભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ, મડેીકલ કોલિે, ગાુંિીનગર 

૩૪૯ ગોમહલ િવલમસુંહ રમણભાઇ િ મનયર કારક ન સહાયક રાિય વરેા કમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૫, બી-૧૬, બહ માળી મકાન, લા.દ.અમદાવાદ 

૩૫૦ ખોખર મમનર્ મહેશભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક શ્રી એમ.પી.શાહ મમેડકલ કોલિે, મડેીસીન મવભાગ, જામનગર 

૩૫૧ પટેલ ચેતનાબેન અલ્પશેભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી તાલ કા સેવા સદન, દહેગામ, મિ.ગાુંિીનગર 

૩૫૨ મકવાણા િયપ્રકાશક માર  ઇશ્વરભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૩ પટેલ િમૈમનક માર  પ્રમવણભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૪ બાપટ નીરવ કામન્દ્તલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૫ રાઠોડ સૌરભક માર  મચમનલાલ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૬ ગોહેલ અમનરૂધ્િ રમશેચુંર ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૭ માકમડયા ખ શ્બ બેન દીપકલાલ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૮ પટેલ મનમમાકાબેન  મહેશભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, કોમ્ય નીટી  મડેીસીન મવભાગ, મહુંમતનગર 

૩૫૯ બ્રહ્મભટ્ટ  મવશાલ અમતલાલ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા

૩૬૦ તામવયાડ કૃષ્ણક માર પરસોતમભાઇ  મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા

૩૬૧ મકવાણા જીત ભાઇ લાલ ભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા

૩૬૨ ગોઠી મનતીનભાઇ  માિ ભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે નાયબ કાયાપાલક ઇિનરેની કચેરી, જા.આ.પે.મવ. િલભવન, સરૂશેકશન રોડ, જામનગર 

૩૬૩ ઠકકર સ મનતાબેન કેઘરાિભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૨ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા

૩૬૪ ટોકરામળયા  બીના તનસ ખભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૩ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા

૩૬૫ રાણા પ્રશાુંતક માર ભરતભાઇ મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૪ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા



૩૬૬ ક બાવત હેમુંતક માર મકશોરક માર  મડેીકલ હોમફસર આય -વગા-૫ મિલ્લા  આય વદે અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા પુંચાયત, ગોિરા

૩૬૭ બાર સાગરભાઇ દ દાભાઇ િલે સહાયક અમદાવાદ મધ્યસ્થ િલે, અમદાવાદ-૨૭

૩૬૮ ચૌહાણ પરશેક માર મહેન્દ્રભાઇ િલે સહાયક અમદાવાદ મધ્યસ્થ િલે, અમદાવાદ-૨૭

૩૬૯ પટેલ ઝુંઝાબેન પુંકિક માર મસમનયર કારક ન સહાયક રાિય વરેા કમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૭, એ-૭, બહ માળી મકાન, લા.દ.અમદાવાદ 

૩૭૦ ઠાકોર રમશેજી બાદરજી િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૩૭૧ ચાવડા યામજ્ઞકભાઇ રમણભાઇ િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૩૭૨ તલાટ શહેનાઝ ય ન સભાઇ િ મનયર કારક ન ઇન્દ્ચાિા  મમેડકલ ઓમફસરની કચેરી, ડી-૧૭, કા.રા.મવ.યો., અટલાદરા, વડોદરા 

૩૭૩ જાદવ અુંિલી નાન ભાઇ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્દ્ટ કૃમર્ મવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , દેવાતિ (સોજીિા) મિ.આણુંદ 

૩૭૪ ચૌિરી સુંમદપક માર ભમેજીભાઇ કલાકા  મામલતદાર કચેરી, આણુંદ (ગ્રામ્ય)  નવા સેવા સદન, બી-મવુંગ, ગણશે ચોકડીની બાિ માું આણુંદ 

૩૭૫ સ વે સ નીલ દત્તાજીરાવ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૭૬ વાઘલેા મપય ર્ ગ ણવુંતભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૭૭ દાસા પ્રકાશક માર દેવાભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૭૮ પરમાર મરતશે નુંદલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૭૯ પટેલ આનુંદ મકશોરભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૮૦ દેસાઇ મનમીર્ાબેન  િીરૂભાઇ એસોસીએટ  પ્રોફેસર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૮૧ મનમકર મનમમર્ા ઉમમાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૮૨ રાદડીયા હીના ચક ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૮૩ રાદડીયા પનૂમ ચક ભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૮૪ શમાા વભૈવી યોગશેક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે અને હોમસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા 

૩૮૫ પટેલ અલ્પશેક માર રામચુંર મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, િ ની જીથરડી રોડ, પટેા મવભાગ ૫/૩, તા.કરિણ મિ.વડોદરા 

૩૮૬ નાડોદા સ હાસક માર  મહરાભાઇ િ મનયર સહાયક મવિ ત મનરીક્ષક સહાયક મવદ્યત મનરીક્ષકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧૮-છ ઠ્ઠો માળ, ઉદ્યોગભવન, ગાુંિીનગર 

૩૮૭ ઝાલા કૈવલ્યક માર મકતને્દ્રમસુંહ વકા  આમસસ્ટન્દ્ટ પાટનગર યોિના પટેા મવભાગ નું.૬, બ્લોક નું-૧૪, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૩૮૮ રાઠોડ સહદેવમસુંહ માિ ભાઇ મસમનયર કારક ન અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા મનયુંિકની કચેરી, સી-બ્લોક, ગ્રાઉન્દ્ડ ફલોર,બહ માળી ભવન, લા.દ.અમદાવાદ 

૩૮૯ ગર મવરલ કાનાભાઇ િ મનયર કારક ન ડી-૩/૧૨ કા.રા.મવ.યો., નવાયાડા દાણીરોડ, વડોદરા 

૩૯૦ મનનામા મદમપકાબેન મપત્તરભાઇ િ મનયર કારક ન ઇ.ચા. મડેીકલ ઓફીસર, ડી-૨, કા.રા.મવ.યો., શાક માકેટ સામે, મરફાઇનરી રોડ, ગોરવા, વડોદરા 

૩૯૧ પોપટીયા મસમા આનુંદભાઇ તબીબી અમિકારી-વગા-૨ મિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, પોરબુંદર લડેી હોમસ્પટલની  બાિ માું, એસડી રોડ, પોરબુંદર 

૩૯૨ જાવીયા મકશનક માર  મકરીટભાઇ રડેીયો ઓપરટેર પોલીસ કમમશનરની  કચેરી, રસેકોસા પાસે, રાિકોટ શહેર 

૩૯૩ પુંચાલ મકુંિલબેન ડાહ્યાભાઇ િ મનયર કારક ન નાયબ મિલ્લા મવકાસ અમિકારીશ્રી , મિલ્લા પુંચાયત, બોરસદ ચોકડી બાિ માું, આણુંદ

૩૯૪ રૂપાપરા અમમત વલેજીભાઇ રાિપમિત સરકારી આય વદે હોમસ્પટલ, પુંચેશ્વર રોડ, િ નાગિ 

૩૯૫ હાપલીયા સ મનલ બાબ ભાઇ રાિપમિત સરકારી આય વદે હોમસ્પટલ, પુંચેશ્વર રોડ, િ નાગિ 

૩૯૬ પટેલ ઉિિવલ મવષ્ણ ભાઇ મોટર વાહન મનરીક્ષક -વગા-૨ સહાયક પ્રાદેમશક વાહન વ્યવહારની કચેરી, નશેનલ હાઇવે-૮, વડદલા, ભરૂચ 

૩૯૭ ગામીત િસે્મીન મિ ભાઇ મદદનીશ ઇિનરે કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ-૨/૭, વોડા ૨-બી રામપથ રોડ, પલોટ નું.૧૭૬ આદીપ ર, ગાુંિીિામ 

૩૯૮ રાઠોડ મમનર્ાબેન કરણમસુંહ મદદનીશ ઇિનરે કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ-૨/૭, વોડા ૫-બી રામપથ રોડ, પલોટ નું.૧૭૬ આદીપ ર, ગાુંિીિામ 

૩૯૯ માલીવાડ આનુંદ કલસી ુંગભાઇ વટેનરી ઓમફસર પશ  દવાખાન ું, બગોદરા, મ ું.બગોદરા, તા.બાવળા, મિ.અમદાવાદ 

૪૦૦ રબારી આનુંદભાઇ બાબ ભાઇ કારક ન કલકેટર કચેરી, ખેડા-નમડઆદ મિલ્લા સેવા સદન, ડભાણ રોડ, નમડઆદ 

૪૦૧ પટેલ રખેા મનસ ખભાઇ લબેોરટેરી ટેકનીયન કોલિે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃમર્ય મનવમસાટી , ભરૂચ                                           (પે-૧ માું૭૭-ગ ણ-મમૂકત) 

૪૦૨ મસૈ રી નરને્દ્રક માર િયુંમતલાલ ખેતી મદદનીશ સહ સુંશોિન વજૈ્ઞામનકની કચેરી, પ્રાદેમશક  કપાસ સુંશોિન કેન્દ્ર,ન.કૃ.ય ,મકતપ ર, ભરૂચ      (પે-૧ માું૬૦-ગ ણ-મમૂકત)  



૪૦૩ બારડ ભાવનાબેન ભીખાભાઇ ખેતી અમિકારી નાયબ ખેમત મનયામક(મવ), મવનાયક ્લાઝા, ઓ.નું.૩૩/૩૪, વરેાવળ, મિ.ગીર સોમનાથ     (પે-૧ માું૫૨-ગ ણ-મમૂકત)

૪૦૪ પરમાર શૈશવક માર ભરતક માર એ.એસ.આઇ. પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, િ ના સેવા સદન સામે, બોરસદ ચોકડી, આણુંદ 

૪૦૫ િોર્ી મોમનકાબેન  અુંમકતક માર  મસમનયર કારક ન મિલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, ડભોઇ દશાલાડ ભવનની ગલીમાું, આિવા,વાઘોમડયા રી ુંગ રોડ, વડોદરા  

૪૦૬ નાયી મકરણક માર  પ્રમવણભાઇ િ મનયર ફામાામસસ્ટ  ડી-૪૭, કા.રા.મવ.યો.વટવા જીઆઇડીસી, અમદાવાદ 

૪૦૭ મહેતા ઉમાબહેન ભરતભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ મહામનદેશક, િલે અને સ િારાત્મક વહીવટની કચેરી, સ ભાર્બ્રીિ, સકાલ પાસે, િલે ભવન, અમદાવાદ 

૪૦૮ પટણી મવકાસક માર  અશોકભાઇ િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૪૦૯ બારીઆ મમનર્ાબેન શૈલરે્ભાઇ િલે સહાયક (મમહલા) વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૪૧૦ સેમારી આશાબેન ભ રાભાઇ િલે સહાયક (મમહલા) વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૪૧૧ સોલુંકી મમનર્ાબેન નરશેભાઇ િલે સહાયક (મમહલા) વડોદરા મધ્યસ્થ, િલે, વડોદરા 

૪૧૨ પટેલ સ્નહેાબેન હામદા કક માર  સનદ પી.આર.કાડા રાઇટર હકક ચોકસી અમિકારીની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૩ પટેલ મમલનક માર મવષ્ણ ભાઇ ઇન્દ્કવાયરી સરવયેર હકક ચોકસી અમિકારીની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૪ દેસાઇ રૂરાક્ષ મદપકભાઇ ઇન્દ્કવાયરી સરવયેર હકક ચોકસી અમિકારીની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૫ ચૌિરી મદપકક માર રઘનાથભાઇ મસમનયર સરવયેર મસટી સરવે સ પમરન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૬ દેસાઇ હામદા કક માર  ઇશ્વરભાઇ મને્દ્ટેનન્દ્સ સરવયેર મસટી સરવે સ પમરન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૭ બારોટ સુંિયક માર કનયૈાલાલ મને્દ્ટેનન્દ્સ સરવયેર મસટી સરવે સ પમરન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૮ પાુંડવ જીજ્ઞા લવજીભાઇ િ મનયર કારક ન મસટી સરવે સ પમરન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, ૩િો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર 

૪૧૯ પરમાર નરશે મગરિરભાઇ િ મનયર કારક ન કમમશ્નર ગ્રામ મવકાસની કચેરી,  બ્લોક નું.૧૬, િીિો માળ,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૪૨૦ પટેલ ભરતક માર વલેજીભાઇ નાયબ મચટમનશ કમમશ્નર ગ્રામ મવકાસની કચેરી,  બ્લોક નું.૧૬, િીિો માળ,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૪૨૧ પ્રજાપમત મનલશેક માર નટવરભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૪થો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૨૨ િોક્ષી મકરીટક માર  રૂગનાથભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૪થો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૨૩ પરમાર અભશેુંગ િ વાનશુંગભાઇ મસમનયર કારક ન રાિય પરીક્ષા બોડા, સેકટર-૨૧, ગાુંિીનગર 

૪૨૪ પ્રજાપમત મહે લ િશ ભાઇ મસમનયર કારક ન રાિય પરીક્ષા બોડા, સેકટર-૨૧, ગાુંિીનગર 

૪૨૫ નાણાવટી મહેશક માર મન ભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી મશક્ષણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૭ મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૨૬ ઠાકર રોહન રાિશેક માર નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૨૭ પટેલ મનક ુંિક માર પ્રમોદક માર નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૨૮ શાહ આકાશ રાિશેક માર નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૨૯ ગોરખ વીમનત િનક નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૩૦ દ બે શોમભત મદનશેચુંર નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૩૧ પટેલ તિેસક માર િયુંમતલાલ                                                                                                                                                                        ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ મામહતી અને પ્રસારણ  મવભાગ, બ્લોક નું-૨, ૯મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૩૨ હ ુંબલ મમલનક માર મહેશભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ મામહતી અને પ્રસારણ  મવભાગ, બ્લોક નું-૨, ૯મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૩૩ જામવયા પ્રમવણક માર અમતૃલાલ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૩૪ પટેલ અમન ઘાશ્યામભાઇ  નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૩૫ મકવાણા કૌમશકભાઇ  ગોપાલભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૩૬ ચ ડાસમા િયવીરમસુંહ પક્ષ્રમવણમસુંહ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૩૭ સાવલીયા મચરાગક માર મવન ભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૩૮ ગોમહલ અમભમિતમસુંહ  હઠીમસુંહ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૩૯ ચૌહાણ મમમહર મકશોરભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 



૪૪૦ પટેલ ક ુંદનબેન અશોકક માર  નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૧ ચૌિરી અુંમકતક માર  ચેલાભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૨ શમશ સ રને્દ્રક માર શેખર નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૩ િોર્ી અક્ષયક માર િ વભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૪ પટેલ રાહ લ ભગભૃાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૫ બળોમલયા પાયલ રમશેભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૬ પુંડયા મમલન મકરણ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૭ બારોટ ભૌમમક અશોકક માર  નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૮ સરવયૈા અમરીશ ગીરીશભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૪૯ પટેલ વત્સલ નરશેભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૫૦ પટેલ મમત્તલક મારી નરશેભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૫૧ રાિપ ત રીચા પ રનમસુંહ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૫૨ વસાવા સમચનભાઇ ઠાકોરભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે(સી)  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૫૩ ક છમડયા એકતા નાગાિ ાન નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે(સી)  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૫૪ પટેલ પાથા મકરણક માર નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે(સી)  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૫૫ જાગીરદાર મસ્મતક માર મવિયમસુંહ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે(સી)  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૫૬ ચૌિરી રિતક માર અજીતભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે(સી)  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૫૭ રાઠોડ રાહ લક માર લીમસી ુંગભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે(સી)  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૫૮ ચાવડા િમને્દ્રમસુંહ દીલીપમસુંહ પોલીસ સબ ઇન્દ્સપકેટર આસી.કમમશ્નર ઓફ ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સની  કચેરી, ૧૯૯/૩ ગાુંિીનગર સીજીયન , ઘ-૧ ટાઇપ, સે-૩૦,ગાુંિીનગર 

૪૫૯ ક રશેી આદીલ મો.હ સેન ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ આમદજામત મવકાસ મવભાગ, બ્લોક નું-૮, ૬ ઠ્ઠો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૦ આહીર કાિલ મનમખલ િ મનયર કારક ન કમમશ્નરશ્રી, ગ્રામ મવકાસની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬ િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૧ ઝાલા તોરબા સુંમદપક માર સુંશોિન મદદનીશ કમમશ્નરશ્રી, ગ્રામ મવકાસની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬ િીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૨ ચૌહાણ ગૌરવક માર િસેુંગભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૩ પટેલ ક ણાલક માર મહેશભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૪ પટેલ હામદા ક િયુંમતલાલ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૫ પટેલ મરમકન અમશ્વનભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૬ ગોયલ શ ભમ સ રશેભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૭ હમરયાણી ચાુંદની અશોકભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  મધ્યસ્થ આલખેન તુંિ, બ્લોક નું.૯ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૮ પરમાર મવરલબેન મવનોદક માર મસમનયર કારક ન આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, તબીબી મશક્ષણ, બ્લોક નું.૫ બીિો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૬૯ કાપડીયા માલા મદનશેભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી મામહતી અને પ્રસારણ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, ૯મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૭૦ સોનારા મનરુંિનક માર  પ રસોતમદાસ  કારક ન મહેસૂલ મવભાગ, ન-૨ શાખા,બ્લોક નું-૧૧, ૬ઠ્ઠો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૭૧ ગિવી દશાકદાન હર્ાદદાન નાયબ મામલતદાર મહેસૂલ મવભાગ, ન-૨ શાખા,બ્લોક નું-૧૧, ૬ઠ્ઠો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૭૨ મદવાન યાસ્મીન ગ લામશા  સેકશન અમિકારી કૃમર્ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર મવભાગ,બ્લોક નું-૫, પ્રથમ  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૭૩ પરમાર સુંમદપક માર મ ળજીભાઇ નાયબ મહસાબનીશ મધ્યાહન ભોિન યોિનાની કચેરી, બ્લોક નું.૯ ૧લો માળ, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૭૪ જાડેજા યદીપમસુંહ મઘેરાિમસુંહ તબીબી અમિકારી-વગા-૨ આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, ગ્રામ્ય આરોગ્ય શાખા, બ્લોક નું.૫, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૭૫ ચૌિરી મસ્મતક માર મદનશેભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૭૬ દોશી મવમશેક માર ભરતક માર કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 



૪૭૭ િોર્ી યજ્ઞશેક માર મદમલપભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૭૮ ગોટી રીિમ મહુંમતભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૭૯ સોલુંકી મદમગ્વિય કન ભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૮૦ અડ મકરણ લીમજીભાઇ કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૮૧ માળી રાિશેક માર આયદાનજી કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૮૨ પટેલ ગૌતમ મદનશેભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે  માગા અને મકાન મવભાગ, સ્ટાફ ટરે મનુંગ કોલિે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, ગાુંિીનગર 

૪૮૩ રુંઘાડીયા મદવ્યાબેન પરર્ોતમભાઇ િ મનયર કારક ન ખોરાક અને ઔર્િ મનયમનતુંિ , બ્લોક નું.૮ પ્રથમ માળ,, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૮૪ આસોમડયા હરશેભાઇ ગણપતભાઇ અનામા હેડ કોન્દ્સ્ટેબલ સેકટર-૨૧, પોલીસ સ્ટેશન, ગાુંિીનગર 

૪૮૫ પાટીલ પ્રશાુંત શ્રીકાુંત અનામા હેડ કોન્દ્સ્ટેબલ સેકટર-૨૧, પોલીસ સ્ટેશન, ગાુંિીનગર 

૪૮૬ કાણોતરા સ રશેભાઇ રામાભાઇ મહસાબનીશ જીએમએસસીએલ ,ગ િરાત મમેડકલ સમવાસીસી  લી.બ્લોક નું.૧૪-૧, માળ,ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૮૭ હેડાઉ મક્રનલ મકરણક માર  નાયબ સેકશન અમિકારી ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ,બ્લોક નું-૫, ૪થો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૮૮ મગમર હર્ાવિાન મવક્રમામદત્ય નાયબ સેકશન અમિકારી ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ,બ્લોક નું-૫, ૪થો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૮૯ પટેલ મદપાલી બાબ લાલ ઓમફસ આમસસ્ટન્દ્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ,બ્લોક નું-૫, ૪થો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૯૦ પુંડયા મચુંતન મહેન્દ્રભાઇ િ મનયર કારક ન ગ્રામ મવકાસ કમમશનરની  કચેરી, બ્લોક નું.૧૬-૩ માળ,ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૯૧ પટેલ પુંમકતભાઇ હર્ાદભાઇ મહસાબનીશ પને્દ્શન અને પ્રો.ફુંડ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧૮,ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૯૨ વસ િા રમસકભાઇ રૂપાલા કારક ન અન સૂમચત જામત કલ્યાણ મનયામકની  કચેરી,બ્લોક નું.૪-૨ માળ,ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૪૯૩ પઠાણ સોહેદઆલમખાન ફૈઝઆલમખાન પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબ કચેરી, બ્લોક નું.૧૧/૧૨, ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૯૪ અિમરેી તન્દ્જીલા અકબરભાઇ પટેા મહસાબનીશ પગાર અને મહસાબ કચેરી, બ્લોક નું.૧૧/૧૨, ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૯૫ રાઠોડ િયપાલમસુંહ લાલમસુંહ િ મનયર કારક ન પગાર અને મહસાબ કચેરી, બ્લોક નું.૧૧/૧૨, ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૪૯૬ મબલવાલ ભાસ્કરચુંર મથ રદાસ િ મનયર કારક ન સરકારી મ રણાલય અને લખેન સામગ્રી, આનુંદપ રા, કોઠીરોડ, વડોદરા 

૪૯૭ પ્રજાપમત યોગશે મન ભાઇ મદદનીશ મશીન મને સરકારી મ રણાલય અને લખેન સામગ્રી, આનુંદપ રા, કોઠીરોડ, વડોદરા 

૪૯૮ દેસાઇ ત ર્ારભાઇ પ્રકાશભાઇ   ખેતીવાડી અમિકારી મવસ્તરણ મશક્ષણ મનયામકની  કચેરી, નવસારી કૃમર્.ય મન.એરૂ ચાર રસ્તા, નવસારી

૪૯૯ કરમટા ભાન  ભ રાભાઇ ટય ટર શ્રી એમ.પી.શાહ મમેડકલ કોલિે, એનસે્થસેીયોલોજી  મવભાગ, જામનગર 

૫૦૦ વાઘલેા મમનર્ાબેન અિ ાનમસુંહ લબે ટેકનશેીયન સા.આ.કેન્દ્ર, આુંકલાવ, મ .પો.આુંકલાવ, મિ.આણુંદ 

૫૦૧ િોળકીયા િલજા મરપલ ફીજીયોથરેાપીસ્ટ  સા.આ.કેન્દ્ર, આુંકલાવ, મ .પો.આુંકલાવ, મિ.આણુંદ 

૫૦૨ ચૌિરી સુંિયભાઇ અમતલાલભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૫૦૩ મકવાણા ઉમદતક માર ગણતપલાલ નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૫૦૪ શેખ પરવઝેઅહેમદ ઐય બમીયાું  નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૫૦૫ અસારી મહતશેક માર બદાભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૫૦૬ મકવાણા રાહ લ નરમસુંહભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૫૦૭ ભટ્ટ પામથાવ ગોપાલભાઇ પ્રોફેસર-વગા-૧ સરકારી આય વદે કોલિે, આિવા રોડ, પાણીગટે, વડોદરા 

૫૦૮ દેસાઇ ટીના ઝેઙ િ મનયર કારક ન સુંશોિન અમિકારીની  કચેરી, ઉત્તર ગ િરાત સુંશોિન મવભાગ, ગરેી, આઇટીઆઇની બાિ માું,સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૫૦૯ ઝ લા  નપૂ ર એસ. િ મનયર કારક ન સુંશોિન અમિકારીની  કચેરી, ઉત્તર ગ િરાત સુંશોિન મવભાગ, ગરેી, આઇટીઆઇની બાિ માું,સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૫૧૦ િ માલે શીતલ દીનાનાથ સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર ઉદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, ક બેરનગર, અમદાવાદ 

૫૧૧ મીઠવાણી દીપા હરશેભાઇ સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર ઉદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, ક બેરનગર, અમદાવાદ 

૫૧૨ ઠેમસયા મવરલ સ્નહેલ સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર ઉદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, ક બેરનગર, અમદાવાદ 

૫૧૩ ગોુંડલીયા રમવન્દ્ર હરીદાસ મહસાબ મનયામક મહસાબ મનયામકની  કચેરી, ય મનવમસાટી  ભવન, આણુંદ કૃમર્ ય મનવમસાટી , આણુંદ 



૫૧૪ પટેલ સ મનલક માર નરમસુંહભાઇ પોલીસ કોન્દ્સ્ટેબલ પોલીસ કમમશનરની  કચેરી,  મવશેર્ શાખા, અમદાવાદ શહેર 

૫૧૫ ભટ્ટ કલ્પશે પ રુર્ોત્તમ વહીવટી અમિકારી -વગા-૧ પશ પાલન મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૧૬ ચૌિરી શૈલરે્ક માર િસે ુંગભાઇ િ મનયર કારક ન પશ પાલન મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૧૭ ચૌિરી િગદીશક માર નરમસુંહભાઇ િ મનયર કારક ન પશ પાલન મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૧૮ જાદવ નવલમસુંહ કાળ ભાઇ િ મનયર કારક ન પશ પાલન મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૧૯ ચૌિરી મદપકભાઇ ભમેાભાઇ િ મનયર કારક ન પશ પાલન મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૨૦ ચૌિરી મદનશેક માર ચતરાભાઇ બાગાયત અમિકારી નાયબ બાગાત મનયામકની  કચેરી, ૩૨૦, બહ માળી ભવન, ભ િ-કચ્છ 

૫૨૧ રાઠવા મનલશેક માર રમણભાઇ કારક ન સબ રમિસ્ટર ાર કચેરી, સેકે્રટરીએટ મબલ્ડી ુંગ, મિલ્લા સેવા સદન સામે, છોટાઉદેપ ર

૫૨૨ પારગી સ મમિાબેન દલપતભાઇ કારક ન સબ રમિસ્ટર ાર કચેરી, સેકે્રટરીએટ મબલ્ડી ુંગ, મિલ્લા સેવા સદન સામે, છોટાઉદેપ ર

૫૨૩ પુંડયા ચાુંદની મનક ુંિ િ મનયર લબેોરટેરી આમસસ્ટન્દ્ટ મ ખ્ય વજૈ્ઞામનક અમિકારીની  કચેરી, જા.આ.ઇિનરેી પ્રયોગ શાળા,ગ .પા.પ .ગ.વ્ય.બો.િલસેવાભવન, વડોદરા 

૫૨૪ િોર્ી મવરને્દ્રક માર ઇશ્વરલાલ મસમનયર કારક ન ખેતી  મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૨૫ આનુંદ મકુંિલ અરમવુંદભાઇ મસમનયર કારક ન ખેતી  મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૨૬ માળી િગદીશક માર રમશેજી મસમનયર કારક ન ખેતી  મનયામકની  કચેરી,કૃમર્ભવન, બીિો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  ગાુંિીનગર 

૫૨૭ દેસાઇ સાગરભાઇ મોહનભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (અથા) સરકારી મવનયન કોલિે-તળાજા, મિલ્લો-ભાવનગર 

૫૨૮ ચૌિરી હીરાભાઇ કાળાભાઇ ખેતી અમિકારી અસ્પી બાગાયત-વ-વમનય મહામવદ્યાલય, નવસારી કૃમર્ ય મન.નવસારી

૫૨૯ પ્રજાપમત ભાવશે મદપકભાઇ જી.ઇ.ટી.મ.ઇ. ગ િરાત મરેીટાઇમ બોડા, બુંદર અમિકારીની  કચેરી, ચોપાટી મદેાન પાછળ, પોરબુંદર 

૫૩૦ બારીયા શૈલરે્ક માર સ રમસુંગભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી વામણિય કોલિે, વડાલી, તા.વડાલી, મિ.સાબરકાુંઠા 

૫૩૧ બાુંમણીયા અમશ્વનક માર પ નાભાઇ પોલીસ કોન્દ્સ્ટેબલ કારુંિ પોલીસ સ્ટેશન, કારુંિભવન, લાલદરવાજા.અમદાવાદ શહેર 

૫૩૨ કુંસારા િયક માર િીરિલાલ મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર ઓમફસ, (મમલ્ક ઓડીટ) મહેસાણા

૫૩૩ પટેલ મમમલન્દ્ર રાિને્દ્રભાઇ મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર ઓમફસ, કૃમર્ભવન, પાલડી, અમદાવાદ શહેર 

૫૩૪ ચૌહાણ ય વરાિમસુંહ નટવરમસુંહ મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર સુંય કત રમિસ્ટર ાર અને ખાસ અન્દ્વરે્ક, સહકારી મુંડળી,બહ માળી ભવન-૨ વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ 

૫૩૫ ઝાલા મશવપાલમસુંહ નારૂભા  મિલ્લા રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર ઓમફસ, કૃમર્ભવન, પાલડી, અમદાવાદ શહેર 

૫૩૬ મિવદેી મમતશેક માર રમશેક માર મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર ઓમફસ, (મમલ્ક ઓડીટ) મહેસાણા

૫૩૭ ચૌિરી કોમલ મકશોરમસુંહ આસી.ડીસ્ટર ીકટ રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર ઓમફસ, કૃમર્ભવન, પાલડી, અમદાવાદ શહેર 

૫૩૮ દરજી હર્ા ભરતક માર ડીસ્ટર ીક કોચ સ્પોટસા ઓથોરીટી ઓફ ગ િરાત મિલ્લા રમત પ્રમશક્ષણ કેન્દ્ર, બહ માળી ભવન, ભાવનગર 

૫૩૯ શેઠ વભૈવી અિયક માર મસમનયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક ઉદ્યોગ કમમશનરની  કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લોક નું.૧/૨, સે-૧૧, ગાુંિીનગર 

૫૪૦ પટેલ ભૌમતક ગોમવુંદભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકાલ પાસે,ગાુંિીનગર 

૫૪૧ પટેલ ભામવનક માર  િશ ભાઇ લોક રક્ષક પોલીસ કમમશ્નરની કચેરી, એમ.પી.એફી, ડી-૪, અમદાવાદ શહેર, 

૫૪૨ પટેલ મિગ્નશેક માર પરશ રામ મનેિેર ગ્રડે-૧ મિલ્લા સરકીટ હાઉસ, ચોપાટી રોડ, પોરબુંદર 

૫૪૩ હળપમત યોગશેભાઇ અશોકભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, મભલાડ, આઇટીઆઇ, કોલિેની પાછળ, તા.ઉમરગામ મિ.વલસાડ 

૫૪૪ રાવલ ઝલકબેન ઉમવાશક માર રવેન્દ્ય    તલાટી                                              મામલતદાર કચેરી, મણીનગર, મહેસ લભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ 

૫૪૫ દુંતાણી સમચન ગ ણવુંતભાઇ િ મનયર કારક ન કાલ પ ર/શાહપ ર ઝોનલ કચેરી, એ-બ્લોક, ૩ િો માળ, અપના બજાર, લાલદરવાજા, અમદાવાદ  

૫૪૬ પટેલ મનમાલક માર એમ. રવેન્દ્ય    તલાટી                                              મામલતદાર કચેરી, બસ સ્ટેશનની સામે, તલોદ, મિ.સા.કાું. 

૫૪૭ વણજારા ભરતભાઇ પ્રતાપભાઇ રવેન્દ્ય    તલાટી                                              મામલતદાર કચેરી, બસ સ્ટેશનની સામે, તલોદ, મિ.સા.કાું. 

૫૪૮ પટેલ િગદીશક માર મુંગાભાઇ રવેન્દ્ય    તલાટી                                              મામલતદાર કચેરી, બસ સ્ટેશનની સામે, તલોદ, મિ.સા.કાું. 

૫૪૯ િ સા ઉમશેચુંર સૂયાકાન્દ્ત રવેન્દ્ય    તલાટી                                              મામલતદાર કચેરી, બસ સ્ટેશનની સામે, તલોદ, મિ.સા.કાું. 

૫૫૦ િયસ્વાલ ચેતનક માર રમણલાલ ઉદ્યોગ અમિકારી/ મનેિેર ઉદ્યોગ કમમશનરની  કચેરી, ઇન્દ્રા બ્રાન્દ્ચ, બ્લોક નું.૧/૨- ૫-૩ માળ,ઉદ્યોગભવન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર 



૫૫૧ મમસ્ત્રી િતીનક માર મવિયભાઇ દુંત સિાન-વગા-૨ સા.આ.કેન્દ્ર, રાણાગિ, તા.મલબુંડી, મિ.સ રને્દ્રનગર 

૫૫૨ પટેલ મહે લક માર સ ખદેવભાઇ મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર સ્પે મમલ્ક ઓડીટ ઓફીસ, િોરાવર પલેસે, પાલનપ ર 

૫૫૩ પરમાર મબમપનક માર  મકમતાક માર  િ મનયર કારક ન સહાયક પ રાતત્વ અને સુંગ્રહાલય મનયામકની  કચેરી, પ રાતત્વ અને સુંગ્રહાલય,બહ માળી-સી-બ્લોક, ડર ાઇનરોડ, અ.વાદ 

૫૫૪ આરડેીયા િનશ્યામ હમરભાઇ મદદનીશ ભ સ્તરશાસ્ત્રી-વગા-૨ મદદનીશ ભ સ્તરશાસ્ત્રી (લીઝ) કમમશ્નરશ્રી ચ સ્તર મવજ્ઞાન અને ખમનિખાત ,બ્લો-૧,ઉદ્યોગભવન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર  

૫૫૫ વદૈ્ય પામણની િસ્મીનક માર  િ મનયર નગર મનયોિક મહેસાણા નગર પામલકા, દાળ મીલનો ખાુંચો, બરોડા બેંકની સામે, મહેસાણા

૫૫૬ ક રશેી ફારૂકભાઇ ઉસ્માનભાઇ િ મનયર ફામાામસસ્ટ-વગા-૩ મ ખ્ય વીમા તબીબી અમિકારી, ડી-૨, કા.રા.વી.યો. મરફાઇનરી રોડ, સાક માકેટની સામે, ગોરવા વડોદરા 

૫૫૭ પરમાર ભરતભાઇ કાળ ભાઇ િ મનયર ફામાામસસ્ટ મ ખ્ય વીમા તબીબી અમિકારી, ડી-૨, કા.રા.વી.યો. મરફાઇનરી રોડ, સાક માકેટની સામે, ગોરવા વડોદરા 

૫૫૮ પટેલ પાયલબેન અમતૃભાઇ િ મનયર કારક ન પ રાતત્વ અને સુંગ્રહાલય મનયામકની  કચેરી, પ રાતત્વ અને સુંગ્રહાલય ખાત , અમભલખેાગાર ભવન,સે-૧૭,ગાુંિીનગર 

૫૫૯ ચેલાણી મદપીકાબેન ગ લાબરાય િ મનયર કારક ન પ રાતત્વ અને સુંગ્રહાલય મનયામકની  કચેરી, પ રાતત્વ અને સુંગ્રહાલય ખાત , અમભલખેાગાર ભવન,સે-૧૭,ગાુંિીનગર 

૫૬૦ વોરા મપન્દ્કી રમશેચુંર આસી.પમબ્લક પ્રોમસકય ટર-વગા-૨ મપ્રન્દ્સીપાલ સીવીલ અને િય ડી-મજેી.કોટા , વડાલી 

૫૬૧ મોદી રોહન અશોકક માર  િ મનયર નગર મનયોિક -વગા-૨ અમદાવાદ નગર રચના યોિના એકમ-૧ િીિો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, ઔડા મબલ્ડી ુંગ,ઉસ્માનપ રા, અમદાવાદ 

૫૬૨ પરમાર િતીનક માર જીવણભાઇ િ મનયર કારક ન મિલ્લા નાયબ મનયામકશ્રીની  કચેરી, (મવ.જા.) સહયોગ સુંક લ, બી-બ્લોક, ૧લો માળ, સે-૧૧,ગાુંિીનગર 

૫૬૩ પરમાર હરશેભાઇ બી. િ મનયર કારક ન મિલ્લા નાયબ મનયામકશ્રીની  કચેરી, (મવ.જા.) સહયોગ સુંક લ, બી-બ્લોક, ૧લો માળ, સે-૧૧,ગાુંિીનગર 

૫૬૪ સોલુંકી મવપ લ સ રશેભાઇ મદદનીશ મનયામક -વગા-૨ મિલ્લા ગ્રાહક તકરાર મનવારણ ફોરમ,(એમડસનલ), ગ્રાહક ભવન, ગોતા ચોકડી, એસ.જી.રોડ, અમદાવાદ 

૫૬૫ પટેલ યોગશેક માર કન ભાઇ વ્યાખાતા આર.સી.ટેકમનકલ ઇમન્દ્સ્ટટય ટ , સરખેિ-ગાુંિીનગર હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ 

૫૬૬ ભીમાણી કેતન ઇશ્વરભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત હાઇકોટા , સરખેિ-ગાુંિીનગર હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ  

૫૬૭ ખીચડીયા અક્ષય જાદવભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી ગ િરાત હાઇકોટા , સરખેિ-ગાુંિીનગર હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ  

૫૬૮ બામણીયા રમતૃા મન ભાઇ મસમનયર કારક ન સહાયક રાિયવરેા કમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧૧, બહ માળી ભવન-૨, બી-બ્લોક-બીિો માળ, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ 

૫૬૯ વાળા સ રિ મગરીશભાઇ િ મનયર કારક ન સહાયક રાિયવરેા કમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧૧, બહ માળી ભવન-૨, બી-બ્લોક-બીિો માળ, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ 

૫૭૦ પટેલ નીતાબેન નારાયણભાઇ  િ મનયર કારક ન સહાયક રાિયવરેા કમમશનરની  કચેરી, ઘટક-૧૧, બહ માળી ભવન-૨, બી-બ્લોક-બીિો માળ, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ 

૫૭૧ અપારનાથી મહેકગીરી ગણશેગીરી મદદનીશ ઇિનરે (સી) ના.કા.ઇ.શ્રી. ભાદર પટેા મવભાગ, િોરાજી સ્ટેશન રોડ, ભાદર કોલોની, િોરાજી 

૫૭૨ ભોયે જીગીશા રમશેભાઇ માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ -વગા-૧ િ.હો.રાિપીપળા, મિ.નમાદા 

૫૭૩ નાઇ મકરીટભાઇ કરસનભાઇ મ.ઇ.  િળ અને િમીન વ્યવસ્થાપન સુંસ્થા (વાલ્મી) પ્રાદેશીક તાલીમ કેન્દ્ર, સેકટર-૮, ગાુંિીનગર 

૫૭૪ ચૌિરી પ્રમદપક માર ભરતભાઇ િ મનયર કારક ન અરવલ્લી વન મવભાગ, માલપ ર રોડ, સાકરીયા ,  મોડાસા 

૫૭૫ સથવારા મનક લ િયુંમતલાલ ઓ્થલ સિાન -વગા-૧ કોટેિ હોસ્પીટલ, મભલોડા તા.મભલોડા, મિ.અરવલ્લી 

૫૭૬ યાદવ વુંશીતા િગતમસુંહ પ્રો.એ.આઇ.ઓ. પોલીસ માહામનદેશક , ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સ, ગ .રા. સેકટર-૧૮, પોલીસ ભવન, ગાુંિીનગર 

૫૭૭ શાહ મનીર્ા ફોજાલાલ મપ્રન્દ્સીપાલ સરકારી મવનયન અને મવજ્ઞાન કોલિે, મોડેલ સ્કૂલ કેમ્પસ, રાિનપ ર રોડ, હારીિ, મિ.પાટણ 

૫૭૮ શમાા રોનકક માર  રમશેચુંર ફીજીયોથરેાપીસ્ટ  સા.આ.કેન્દ્ર, લણવા મિ.પાટણ 

૫૭૯ દેસાઇ િયદીપ અમથાલાલ મસમનયર કારક ન સા.આ.કેન્દ્ર, લણવા મિ.પાટણ 

૫૮૦ રાઠવા મકરણભાઇ સોમાભાઇ નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે નાયબ કાયાપાલક ઇિનરેની કચેરી, જા.આ.સ .પે.મવ. લાઠી રોડ, ઉુંચી ટાુંકી પાસે, લીલીયા મોટા, મિ.અમરલેી  

૫૮૧ રાઠોડ તિેલબેન બળવુંતમસુંહ નાયબ મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ-૩૯૬૦૫૦

૫૮૨ પટેલ કૃણાલક માર ચુંદ લાલ કારક ન મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ

૫૮૩ યાદવ મદપકક માર મવિને્દ્ર કારક ન મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ

૫૮૪ ચૌિરી ભાગ્યશે્વરી ભીખ ભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ

૫૮૫ પટેલ પ્રમતભાબેન કાુંમતલાલ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ

૫૮૬ ગોહેલ માિ રી મોહનભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ

૫૮૭ માહલા િનશેક માર ચુંદ ભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ



૫૮૮ પટેલ મપ્રતી િયમસુંગભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, િરમપરૂ, તા.િરમપરૂ, મિ.વલસાડ

૫૮૯ ચૌિરી મસ્મતાબેન રજેાભાઇ િ મનયર કારક ન શ્રી અટલ મબહારી વાિપઇે સરકારી મવનયન અને વામણિય કોલિે, વાુંકલ, તા.માુંગરોળ, મિ.સ રત 

૫૯૦ ગરામસયા ગૌરાુંગ વાલજીભાઇ મદદનીસ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ, લ ણાવાડા, મિ.મમહસાગર 

૫૯૧ લાડ મદક્ષીતા બળવુંતરાય સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર આઇટીઆઇ, ગોરવા, રીફાઇનરી રોડ, ગોરવા મિ.વડોદરા 

૫૯૨ શાહ વમૃર્કક માર  છનાલાલ નમસિંગ ટય ટર સર પ્રતાપ િનરલ હોસ્પીટલ, મિ.મહુંમતનગર 

૫૯૩ પટેલ મહેન્દ્રક માર રમણભાઇ િ મનયર સાયન્દ્ટીફીક  આસીસ્ટન્દ્ટ ભમૂમ મોિણી પટેા મવભાગ, પાટનગર યોિના ભવન, બ્લોક-બી-બીિો માળ, સે-૧૬, ગાુંિીનગર 

૫૯૪ ચૌિરી સ નીલ રમશેભાઇ રાિપમિત મદદનીશ ખેતી મનયામકની  કચેરી, િમીન ચકાસણી પ્રયોગ શાળા, મ .મપલવાઇ, તા.મવજાપ ર મિ.મહેસાણા 

૫૯૫ કટીર પ્રતાપ બાલ ભાઇ િ મનયર ફામાાસીસ્ટ  પ્રા.આ.કેન્દ્ર, દેવગામ તા.ક ડાવાવ મિ.અમરલેી 

૫૯૬ ગોહેલ જાહનવી આશ તોર્ ટય ટર એમ.પી.શાહ મમેડકલ કોલિે, એનસે્થમેશયા મવભાગ, જામનગર 

૫૯૭ મુંડલી અસ્પાક ઇબ્રાહીમભાઇ િ મનયર ઇિનરે ગ િરાત એનિી ટર ાન્દ્સમીશન  કોપોરશેન, ૬૬-કેવી, સાુંતિે સબ સ્ટેશન, ખાિિ રોડ, તા.કલોલ, મિ.ગાુંિીનગર 

૫૯૮ મસુંિવ રમવક માર પચાણભાઇ િ મનયર કારક ન સરકારી મોડેલ આય વદે કોલિે, કોલવડા મિ.ગાુંિીનગર 

૫૯૯ બારોટ સ્વાગત રમશેચુંર વ્યાખ્યાતા  આર.સી. ટેકમનકલ ઇમન્દ્સ્ટટય ટ , સરખેિ-ગાુંિીનગર હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ 

૬૦૦ ચૌિરી રીપલબેન સેંિાભાઇ િ મનયર કારક ન અમિક પોલીસ મહામનદેશકશ્રી , તકનીકી સેવાઓની કચેરી, ૭ મો માળ, પોલીસભવન,સેકટર-૧૮, ગાુંિીનગર 

૬૦૧ ગરાસીયા લક્ષ્મણભાઇ મુંગળાભાઇ આ.હે.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૨ સોિા અમિતમસુંહ ખેતમસુંહ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૩ પરમાર મહુંમતભાઇ દેવાભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૪ મનનામા અલ્પશેભાઇ મનજીભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૫ પ્રજાપમત રોમહતક માર બાબ ભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૬ મનનામા િકેીશક માર પોપટભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૭ ઠાકોર મવપ લજી મઠેાજી આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૮ રાઠોડ પુંકિભાઇ દલસ ખભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૦૯ રાઠવા કરમમસુંગ ગોમવુંદભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૧૦ જાદવ અમનલક માર વિ ભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૧૧ િોરીયા મવશાલભાઇ રણછોડભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૧૨ રાઠવા સુંિયક માર રમશેભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., િ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  મવરમગામ

૬૧૩ ચૌિરી અુંમકતક માર  રમણલાલ આ.પો.કો. એસ.આર.પી. ગ્રપૃ-૨, સૈિપ ર બોઘા, નરોડા, અમદાવાદ 

૬૧૪ મવહોલ છાયાબેન અિ ાનમસુંહ મસમનયર કારક ન આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ અને તબીબી મશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, ડાા.જી.મે.ભવન,િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૬૧૫ ડોકટર મચન્દ્મય વી. િ મનયર લકેચરર નવી મસમવલ હોમસ્પટલ,જીસીઆરઆઇ (ખેમ.પી.શાહ) અસારવા, અમદાવાદ, 

૬૧૬ શેઠ ફાલ્ગ ની મકશોરભાઇ આસીસ્ટન્દ્ટ પ્રોફેસર ગવામને્દ્ટ સાયન્દ્સ કોલિે, ઝરોલી-મીશન રોડ, આઇટીઆઇ. કોલિેની પાછળ, મભલાડ, તા.ઉમરગામ, મિ.વલસાડ 

૬૧૭ િોબી મદપકક માર દશરથભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ગવામને્દ્ટ મવજ્ઞાન કોલિે, ઝરોલી-મીશન રોડ, આઇટીઆઇ. કોલિેની પાછળ, મભલાડ, તા.ઉમરગામ, મિ.વલસાડ 

૬૧૮ ઝાલા પથૃ્વીરાિમસુંહ બી. મદદનીશ મિલ્લા રજીસ્ટર ાર  સુંય કત રજીસ્ટર ાર કચેરી, પોલીસભવન, છ ઠ્ઠો માળ, સ્પે.ઓડીટર.સ.જા(૪), મિ.વડોદરા 

૬૧૯ બલદાણીયા મહમાુંગી વસુંતભાઇ લકેચરર મસ. સ્કેલ-રીડર-વગા-૧ સરકારી િ.ેપી. આય વદે મહામવદ્યાલય, ભાવનગર 

૬૨૦ પટેલ મવપ લક માર વાલજીભાઇ લકેચરર મસ. સ્કેલ-રીડર-વગા-૨ સરકારી િ.ેપી. આય વદે મહામવદ્યાલય, ભાવનગર 

૬૨૧ ફકીર આરીફશા રમઝાનશા મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, લઘ  મસુંચાઇ સુંશોિન પુંચાયત, પટેા મવભાગ, મિલ્લા પુંચાયત, પાલનપ ર 

૬૨૨ રાઠોડ સ ષ્મા િગદીશભાઇ લકેચરર મસ. સ્કેલ-રીડર-વગા-૨ સરકારી આય વદે મહામવદ્યાલય, પાણી ગટે, વડોદરા 

૬૨૩ વિૈ કારાવદરા મવશાલ નાગા મડેીકલ ઓફીસર આય -વગા-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, સઇદેવળીયા, તા.ભાણવડ, મિ.દેવભમૂમ દ્વારકા 

૬૨૪ માછી રિનીકાુંત ઇશ્વરભાઇ સહપ્રાધ્યાપક  -ઓથો. બી.િ.ેમડેીકલ કોલિે અને મસમવલ હોમસ્પટલ, અસારવા, અમદાવાદ 



૬૨૫ પરમાર ભાવશેક માર પરશોત્તમભાઇ મદદનીશ પ્રધ્યાપક-વગા-૨ ગ િરાત આટાસ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ કોલિે, એમલસમબ્રિ-૬, અમદાવાદ 

૬૨૬ સોલુંકી ઉર્ાબેન િયુંમતભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું. 

૬૨૭ ગોમહલ મદપક ભરતભાઇ મદદનીશ પ્રધ્યાપક સરકારી મવનયન અને વામણિય કોલિે, બરવાળા, ઝબ બા હાઇસ્કૂલ કેમ્પસ તા.બરવાળા મિ.બોટાદ 

૬૨૮ બ મમયા મપનલ રાિ મદદનીશ પ્રધ્યાપક મડેીકલ કોલિે, આનુંદપ રા, વડોદરા 

૬૨૯ પટેલ મબપીનચુંર ભીખાભાઇ મસમનયર સવયેર ડી.આઇ.એલ.આર કચેરી,  મસમનયર સવયેર (સીટી) િોરાવર પલેસે, પાલનપ ર,બનાસકાુંઠા , 

૬૩૦ કાુંકણી રીટાબેન મન ભાઇ નાયબ મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, વરેાવળ, મિ. મગર સોમનાથ  

૬૩૧ રાવલ િામમાક મ કેશભાઇ સરકારી શ્રમ અમિકારી નાયબ શ્રમ આય કતની કચેરી, શ્રમ ભવન, રૂસ્તમ કામા માગા, ખાનપ ર, અમદાવાદ 

૬૩૨ ભુંડેરી ઋત શ્રી પ્રમવણક માર સરકારી શ્રમ અમિકારી નાયબ શ્રમ આય કતની કચેરી, શ્રમ ભવન, રૂસ્તમ કામા માગા, ખાનપ ર, અમદાવાદ 

૬૩૩ સોલુંકી મહમાલી કમલશેક માર સરકારી શ્રમ અમિકારી સરકારી શ્રમ અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, બ્લો-૨-૨ િો માળ, પાટણ 

૬૩૪ પુંડયા મહેશ ગણપતલાલ િ મનયર કારક ન મપ્રન્દ્સીપાલ સીવીલ કોટા , વાલીયા, એપીએમસી  માકેટ સામે, વાલીયા  

૬૩૫ મકવાણા જીજ્ઞશેક માર પોપટભાઇ સ મપ્રન્દ્ટેન્દ્ડેન્દ્ટ  મપ્રન્દ્સીપાલ સીવીલ કોટા , વાલીયા, એપીએમસી  માકેટ સામે, વાલીયા  

૬૩૬ ગામીત આશા મકરીટભાઇ િ મનયર કારક ન મપ્રન્દ્સીપાલ સીવીલ કોટા , વાલીયા, એપીએમસી  માકેટ સામે, વાલીયા  

૬૩૭ ચૌિરી િયુંતીભાઇ રામજીભાઇ િ મનયર કારક ન મપ્રન્દ્સીપાલ સીવીલ કોટા , વાલીયા, એપીએમસી  માકેટ સામે, વાલીયા  

૬૩૮ પટેલ આનલ ક ુંદન મડેીકલ ઓફીસર-હોમમયોપથેીક સરકારી હોમમયોપથેીક  દવાખાન ું, આમજા, તા.કલોલ, મિ.ગાુંિીનગર 

૬૩૯ ઠાકોર મવક્રમજી િસ જી તબીબી અમિકારી-વગા-૨ જી.ડી.િનરલ હોમસ્પટલ, મવસનગર, મહેસાણા 

૬૪૦ િોર્ી મબપીનચુંર દયાશુંકર મસમનયર સવયેર ડી.આઇ.એલ.આર કચેરી,  મસમનયર સવયેર (સીટી) િોરાવર પલેસે, પાલનપ ર,બનાસકાુંઠા , 

૬૪૧ ગામીત મવિયક માર મકશનભાઇ િ મનયર મનરીક્ષક િ મનયર મનરીક્ષક કાન ની માપ મવજ્ઞાન આહવા મવભગની કચેરી,-૯ મહાદેવ શો સેન્દ્ટર, આહવા તા.આહવા મિ.ડાુંગ 

૬૪૨ પટેલ ભામવનક માર  ઇશ્વરભાઇ િ મનયર મનરીક્ષક િ મનયર મનરીક્ષક કાન ની માપ મવજ્ઞાન, નવસારી મવ.-૨ની કચેરી, ગાયુંિી મુંદીર પાછળ, તા.િલાલપ ર મિ.નવસારી  

૬૪૩ જાડેજા યિ વને્દ્રમસુંહ મમહપતમસુંહ ઓમડટર સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબની કચેરી, એસ.ટી રોડ, મિલ્લા પુંચાયત સામે, પોરબુંદર 

૬૪૪ વિૈા ચૌિરી વર્ાાબેન માવજીભાઇ તબીબી અમિકારી-વગા-૨ સરકારી આય વદે મહામવદ્યાલય, પાણી ગટે, વડોદરા 

૬૪૫ રાઉત કૃપાલી પ્રમવણક માર રીડર -વગા-૧ સરકારી આય વદે કોલિે, પાણી ગટે, આિવા રોડ, વડોદરા 

૬૪૬ લામઠયા િમસ્મનક માર  ભરતભાઇ બાગાયત અમિકારી -વગા-૨ નાયબ બાગાયત મનયામકની  કચેરી, ટેકનીકલ સ્કૂલની પાછળ, નવાપરા, ભાવનગર 

૬૪૭ ડામોર મદપકક માર શાુંતીલાલ િ મનયર કારક ન મદદનીશ પશ પાલન મનયામકની  કચેરી, પશ  ઉછેર કેન્દ્ર, મ ન્દ્રા રોડ, ભ િ-કચ્છ 

૬૪૮ વણકર હરશેક માર પ્રમવણભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, અરવલ્લી, મોડાસા 

૬૪૯ અમીન મવપ લક માર બાબ ભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, અરવલ્લી, મોડાસા 

૬૫૦ ભગોરા ચુંદ ભાઇ િમેાભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, અરવલ્લી, મોડાસા 

૬૫૧ મકવાણા રાહ લ નાગરભાઇ મહસાબી અમિકારી-વગા-૨ મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષકની  કચેરી, સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબ, બહ માળી ભવન,એ-મવુંગ-પહેલોમાળ,વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ 

૬૫૨ વાઘલેા શૈલને્દ્રમસુંહ ભરતમસુંહ મસમનયર કારક ન મદદનીશ પશ પાલન મનયામકની  કચેરી, પશ  ઉછેર કેન્દ્ર, મ ન્દ્રા રોડ, ભ િ-કચ્છ 

૬૫૩ પટેલ રક્ષાબેન આર. ટય ટર મમેડકલ કોલિે, આનુંદપ રા, વડોદરા 

૬૫૪ શાહ મવપ લક માર ઓમપ્રકાશભાઇ મદદનીશ પ્રધ્યાપક-કોમસા શ્રી સી.એચ.ભીલ. સરકારી મવનયન અને વામણિય કોલિે, નવસારી મિ.છોટાઉદેપ ર 

૬૫૫ ચૌિરી ઉમશેક માર જીવણભાઇ રાિપિીત શ્રી સી.એચ.ભીલ. સરકારી મવનયન અને વામણિય કોલિે, નવસારી મિ.છોટાઉદેપ ર 

૬૫૬ અલગોતર સ રૂભાઇ દેવાભાઇ મસપાઇ વડોદરા મધ્યસ્થ િલે, વડોદરા 

૬૫૭ ભાદરકા રામભાઇ બી. િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ િલે, વડોદરા 

૬૫૮ ગામતેી િનેીસક માર  મનહરભાઇ નાયબ મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, મવિયનગર, મિ.સા.કાું. 

૬૫૯ મમશ્રા સુંગ્રામ પ્રોફેસર-વગા-૧ સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલિે, કોલવડા, ગાુંિીનગર 

૬૬૦ મોર ેશારદા એચ. રીડર -વગા-૧ સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલિે, કોલવડા, ગાુંિીનગર 

૬૬૧ પાનસ મરયા  િનુંિય િનજીભાઇ મસમનયર કારક ન સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલિે, કોલવડા, ગાુંિીનગર 



૬૬૨ ટાપરીયા િલદીપક માર પ્રતાપદાન મસમનયર કારક ન સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલિે, કોલવડા, ગાુંિીનગર 

૬૬૩ કવાડ અલ્પશેક માર પાુંચાભાઇ િ મનયર કારક ન નાયબ મિલ્લા મવકાસ અમિકારીની  કચેરી, બોરસદ ચોકડીની બાિ માું આણુંદ 

૬૬૪ પરમાર મશતલબેન મિભોવનભાઇ િ મનયર કારક ન નાયબ મિલ્લા મવકાસ અમિકારીની  કચેરી, બોરસદ ચોકડીની બાિ માું આણુંદ 

૬૬૫ પુંચાલ સાગર આર. ્લાની ુંગ આસીસ્ટન્દ્ટ  અમદાવાદ શહેર સત્તા મુંડળ, સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ સુંક લ, ઉસ્માનપ રા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ 

૬૬૬ ચૌિરી જાગમૃતબેન બળદેવભાઇ મામલતદાર કલકેટર કચેરી, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું. 

૬૬૭ કાપડીયા મહનલ મિલોકક માર મ ખ્ય સેવીકા આઇસીડીએસ મવભાગ, આરોગ્ય ભવન, બીિો માળ,આસ્ટોડીયા દરવાજા, ગીતા મુંદીર રોડ, અમદાવાદ 

૬૬૮ દવ ેજીગર ભરતભાઇ નાયબ ઉદ્યોગ કમમશ્નર મિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, મિલ્લા સેવા સદન, ગોિરા, મિ.પુંચમહાલ 

૬૬૯ ઓઝા ઉમશેક માર દયાશુંકર નાયબ મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, ચૂુંટણી શાખા, સરદારબાગ, િ નાગિ 

૬૭૦ પટેલ આલ્પાબેન કામન્દ્તલાલ મદદનીશ નમસિંગ અિીક્ષક જીએમઇઆરએસ, મડેીકલ કોલિે સલગ્ન હોમસ્પટલ, િારપ ર, મિ.પાટણ 

૬૭૧ આચાયા િરાબેન હામદા ક મબનરાિપમિત  સામ મહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, બોપલ, ઘ મા,મિ. અમદાવાદ 

૬૭૨ વદૈ્ય દૃમિદેવ િોબી સાહ  પ્રોફેસર શેઠ જી.પ્ર. સરકારી આય વદે મહામવદ્યાલય, ભાવનગર 

૬૭૩ રાઠોડ હામદા ક મહેશભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ કમમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર 

૬૭૪ રાઠોડ મદવાનમસુંહ હમીરમસુંહ િ મનયર કારક ન પોલીસ કમમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર 

૬૭૫ ઠાકોર અિમલજી કાનાજી અિીક મદદનીશ ઇિનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, જા.આ.સ .પટેા મવભાગ,-૨, સેકટર-૩૦, ગાુંિીનગર 

૬૭૬ ચૌિરી મદલીપક માર મવરસુંગભાઇ ઇન્દ્ટેલીિન્દ્સ ઓમફસર અિીક પોલીસ મહામનદેશકશ્રી  (ઇન્દ્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાુંિીનગર 

૬૭૭ પટેલ હામદા ક મવષ્ણ ભાઇ એ.આઇ.ઓ.  અિીક પોલીસ મહામનદેશકશ્રી  (ઇન્દ્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાુંિીનગર 

૬૭૮ ભાયાણી મદલીપક માર િયુંમતલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, વાુંકલ, તા.માુંગરોળ, મિ.સ રત 

૬૭૯ પટેલ અમશ્વનક માર સાુંકળભાઇ મસમનયર કારક ન ૩૦- ગ િરાત બટામલયન, એન.સી.સી., ૩૦૮/૨, અયોધ્યાપ રી  સોસાયટી , બામરોલી રોડ, ગોિરા 

૬૮૦ બારીઆ મપ્રયુંકાબેન કન ભાઇ સરકારી શ્રમ અમિકારી સરકારી શ્રમ અમિકારીની  કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન,૨ િો માળ, રૂમ નું.૨૪૫, છાપરી, દાહોદ 

૬૮૧ માલીવાડ નયનાબેન ભ રસી ુંગભાઇ મસમનયર કારક ન સા.આ.કેન્દ્ર, સાદરા, તા.જી.ગાુંિીનગર 

૬૮૨ પટેલ મનક ુંિ મકશોરભાઇ િ મનયર ટાઉન ્લાનર જામનગર મવસ્તાર મવકાસ સત્તામુંડળ, ડાા.ફેડગવેાર કોમ્પલકે્ષ, સાત રસ્તા, સકાલ સામે, જામનગર 

૬૮૩ સકસેના કાશ્મીરાબેન  મવનોદક માર સમાિ કલ્યાણ મનરીક્ષક મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૬૮૪ શાહ આરતી અશોકક માર  સમાિ કલ્યાણ મનરીક્ષક મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૬૮૫ ગોસ્વામી ભમૂમકા અશોકપ રી મબન રાિપમિત સા.આ.કેન્દ્ર, કલોલ, મિ.ગાુંિીનગર 

૬૮૬ િોર્ી અમભર્કે ભમેાભાઇ મહસાબી અમિકારી-વગા-૨ મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષકની  કચેરી, સ્થામનક ભુંડોર મહસાબ, મિલ્લા સેવા સદન-૨, પાલનપ ર, મિ.બનાસકાુંઠા  

૬૮૭ પટણી મહતશેક માર રમશેભાઇ ઓફીસ આમસસ્ટન્દ્ટ મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૬૮૮ ગલાણી મનરવ નરને્દ્રભાઇ ઔ.સ. અને સ્વા. અમિકારી નાયબ મનયામકશ્રી , ઔદ્યોમગક સ્વાસ્થ અને સલામતી, ૬૬ થી ૬૮, પહેલો માળ,મિલ્લા સેવા સદન,ગોિરા

૬૮૯ પટેલ દશાન રમશેભાઇ નાયબ સેકશન અમિકારી ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ, બ્લોક નું-૫ ૪થો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૬૯૦ દેસાઇ મવશ્વાસ રણવીર સેકશન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૬૯૧ ભુંડેરી વામસ્વકા મવનોદક માર મસમનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૬૯૨ પરમાર મહતશેક માર મફતલાલ આુંકડા મદદનીશ આુંકડા અમિકારી (મન)ની કચેરી, બહ માળી ભવન, બ્લોક- સી, ૮ મો માળ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ 

૬૯૩ કાલરીયા મવિયમસુંહ િનજીભાઇ  મદદનીશ બાગાયત મનયામક નાયબ બાગાયત મનયામકની  કચેરી, બહ માળી ભવન, બ્લોક- સી, ૨૦૮, ખેરાળી રોડ, સ રને્દ્રનગર  

૬૯૪ શેઠ સચીન ગૌતમક માર બાગાયત અમિકારી નાયબ બાગાયત મનયામકની  કચેરી, બહ માળી ભવન, બ્લોક- સી, ૨૦૮, ખેરાળી રોડ, સ રને્દ્રનગર  

૬૯૫ બ્રહ્મભટ્ટ સ મનલક માર ઠાકોરલાલ અિીક મદદનીશ ઇિનરે (સી) જા.આ.સ .પે.મવભાગ, ગ .પા.પ .ગ.વ્ય.બોડા, ગાયુંિી મુંમદર સામે, રાિ લા પી-૩૬૫૫૬૦

૬૯૬ બ્રહ્મભટ્ટ તિેલબેન રમશેભાઇ હોમમયોપથેીક  મડેીકલ ઓફીસર સરકારી હોમમયોપથેીક  દવાખાન ું, માણસા, તા.માણસા, મિ.ગાુંિીનગર 

૬૯૭ િોર્ી મૌમલકક માર  મહેન્દ્રક માર હોમમયોપથેીક  મડેીકલ ઓફીસર સરકારી હોમમયોપથેીક  દવાખાન ું, માણસા, તા.માણસા, મિ.ગાુંિીનગર 

૬૯૮ શ કલ હેમાુંગી મબ્રિશેક માર પ્રોફેસર વગા-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલિે, ભર, અમદાવાદ 



૬૯૯ ડાા.જાની િમને્દ્ર પ્રમવણભાઇ રીડર વગા-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલિે, ભર, અમદાવાદ 

૭૦૦ કળસરીયા ભરતભાઇ ડાહ્યાભાઇ લકેચરર મસ.સ્કે. રીડર વગા-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલિે, ભર, અમદાવાદ 

૭૦૧ મણીયાર મયુંક આર. પ્રોફેસર વગા-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલિે, ભર, અમદાવાદ 

૭૦૨ રાિવાણી હેમાુંગ ઉમદેક માર લકેચરર-વગા-૨ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલિે, ભર, અમદાવાદ 

૭૦૩ સ થાર ખ શ્બ બેન હસમ ખભાઇ મામલતદાર પ્રાદેમશક તાલીમ કેન્દ્ર, સ્પીપા, સફર પે્રલ્ય ડની સામે પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ 

૭૦૪ ઠકકર મવશ્વાસ રમશેચુંર િ મનયર કારક ન બાગાયત અમિકારીની  કચેરી, ફળ રોપા ઉછેર કેન્દ્ર, ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રની બાિ માું, ડીસા મિ.બ.કાું. 

૭૦૫ ભાયાણી હેતલબેન મદનશેચુંર આ.લો.ર. રીઝવા પોલીસ ઇન્દ્સ્પકેટરની  કચેરી, પોલીસ મ ખ્ય મથક, પ્રતાપનગર, વડોદરા 

૭૦૬ ગોમહલ િગદીશક માર દલમસુંહ સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૦૭ દવ ેમરધ્િી અમમત નાયબ સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૦૮ પ્રજાપમત મહે લક માર અશોકભાઇ િ મનયર કારક ન મસટી સવે સ મપ્રન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટની  કચેરી, કે.ય .પટેર ોલ પુંપની પાછળ, પાુંચબત્તી, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ 

૭૦૯ પટેલ મરન્દ્ક બેન પ્રમવણભાઇ વગા-૩ સહાયક રા.વ.ેક.ની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, મરમલફ રોડ, અમદાવાદ 

૭૧૦ કમડયા શશાુંક નરને્દ્રક માર વગા-૩ સહાયક રા.વ.ેક.ની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, મરમલફ રોડ, અમદાવાદ 

૭૧૧ હમડયલ રાિશેભાઇ પે્રમજીભાઇ વગા-૩ સહાયક રા.વ.ેક.ની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચતભવન, મરમલફ રોડ, અમદાવાદ 

૭૧૨ િઠેવા અક્ષયક માર નરોતમભાઇ મસમનયર કારક ન નાયબ ખેતી મનયામક (મવ)ની કચેરી, ૩૧૫, સરદાર પટેલ ભવન, નડીઆદ, મિ.ખેડા 

૭૧૩ દેસાઇ આનુંદ દશરથભાઇ િ મનયર કારક ન નાયબ ખેતી મનયામક (મવ)ની કચેરી, ૩૧૫, સરદાર પટેલ ભવન, નડીઆદ, મિ.ખેડા 

૭૧૪ રાવલ ક ણાલ કમલશેક માર મસમનયર કારક ન સહાયક રા.વ.ેક.ની કચેરી, ઘટક-૧૫, બીિો માળ, સેવા સદન મબલ્ડી ુંગ, લા.દ.અમદાવાદ 

૭૧૫ વસાવા શુંકરભાઇ રૂપમસુંગ બાગાયત અમિકારી ના.બા.મન.કચેરી, દાહોદ, રૂ.નું.૨૩૩, બીિો માળ, મિલ્લા સેવા સદન,દાહોદ 

૭૧૬ િારવા પુંકિક માર બળવુંતમસુંહ બાગાયત અમિકારી ના.બા.મન.કચેરી, દાહોદ, રૂ.નું.૨૩૩, બીિો માળ, મિલ્લા સેવા સદન,દાહોદ 

૭૧૭ પટેલ હરમકશન ભરતભાઇ બાગાયત અમિકારી ના.બા.મન.કચેરી, દાહોદ, રૂ.નું.૨૩૩, બીિો માળ, મિલ્લા સેવા સદન,દાહોદ 

૭૧૮ પટેલ આમશર્ક માર કન ભાઇ િ મનયર કારક ન મનયામક, અન્ન અને નાગમરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૧૯ પટેલ દશાનાબેન નવીનભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, કપરાડા, મિ.વલસાડ 

૭૨૦ પટેલ િયશ્રીબેન ભીખ ભાઇ િ મનયર કારક ન મામલતદાર કચેરી, કપરાડા, મિ.વલસાડ 

૭૨૧ પટેલ સનીક માર મદલીપભાઇ અિ.નાયબ કલકેટર કલકેટરશ્રી, મિલ્લા સેવા સદન, અમદાવાદ 

૭૨૨ મકવાણા રાિને્દ્રક માર મવરાભાઇ આય વદે મડેીકલ ઓફીસર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ગોખાુંતર, તા.સાુંતલપ ર, મિ.પાટણ 

૭૨૩ ચાવડા કામમની નટવરભાઇ મસમનયર કારક ન કમમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ અને તબીબીમશક્ષણ, બ્લોક નું.પ, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૭૨૪ કારાણી જીગર મનલકુંઠ િ મનયર કારક ન પોલીસ કમમશનરની  કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ 

૭૨૫ વામણયા રમવ ઉકાભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ કમમશનરની  કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ 

૭૨૬ પટેલ સુંકેતક માર ભરતભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ કમમશનરની  કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ 

૭૨૭ ઘીયડ ભગવાનભાઇ ઝાલાભાઇ િ મનયર કારક ન પોલીસ કમમશનરની  કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ 

૭૨૮ પટેલ િયશે કરસનભાઇ હેડ કલાકા  ખેતી મનયામકની  કચેરી, કૃમર્ ભવન, ચ-રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર 

૭૨૯ સ થાર સ રશેક માર હેમજીભાઇ રાિય વરેા મનરીક્ષક સહાયક રાિય વરેા કમમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૩૮, રલે્વે સ્ટેશનની પાછળ, પાટણ

૭૩૦ પટેલ ગૌરાુંગક માશ મન ભાઇ કારક ન કલકેટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, તીથલ રોડ,વલસાડ  

૭૩૧ ઉપાધ્યાય મવરલ મ કેશ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, નવા ફળીયા, વાલોડ, મિ.તાપી 

૭૩૨ મવેાડા કેતનક માર બાબ ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, નવા ફળીયા, વાલોડ, મિ.તાપી 

૭૩૩ ડોમડયા નરશેક માર િઠેાલાલ નાયબ મામલતદાર મામલતદાર કચેરી, તાલ કા સેવા સદન, ખેડબ્રહ્મા, મિ.સા.કાું. 

૭૩૪ વ્યાસ િીરને ભાસ્કરભાઇ મમેડકલ ઓફીસર-હોમમયોપથેીક  સરકારી હોમમયોપથેીક  દવાખાન ું, મોડાસર, તા.આણુંદ મિ.અમદાવાદ 

૭૩૫ પટેલ મરધ્િી મકરીટક માર  તબીબી અમિકારી અબાન હેલ્થ સેન્દ્ટર-૧, કલોલ, આરોગ્ય અને તબીબી શાખા, મિલ્લા પુંચાયત, ગાુંિીનગર 



૭૩૬ રબારી સેિાભાઇ છગનભાઇ મમેડકલ ઓફીસર-હોમમયોપથેીક  સરકારી હોમમયોપથેીક  દવાખાન ું, િોળી, તા.િુંિ કા, મિ.અમદાવાદ 

૭૩૭ ચાવડા ઋત રાિ એચ. રાિપમિત પ્રા.આ.કેન્દ્ર, મોડાસર, તા.આણુંદ મિ.અમદાવાદ 

૭૩૮ ઉુંઘાડ મવભ મતબેન દેવશીભાઇ મદદ.આમદજામત મવ. અમિકારી મદદનીશ કમમશ્નરની કચેરી, આમદજામત મવકાસ, આમદજામત ભવન, કલકેટર કચેરી સુંક લ, ભરૂચ 

૭૩૯ ચૌહાણ હેતલ ભ પને્દ્રમસુંહ સહાયક પ્રાધ્યાપક આઇ.ટી. સરકારી ઇિનરેી કોલિે, સેકટર-૨૮, ગાુંિીનગર 

૭૪૦ પટેલ વમશષ્ઠ િયુંમતભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક અુંગ્રજેી સરકારી ઇિનરેી કોલિે, સેકટર-૨૮, ગાુંિીનગર 

૭૪૧ પટેલ અમનલક માર મમણલાલ નાયબ મહસાબનીશ તલોદ નગર પામલકા, તા. તલોદ, મિ.સા.કાું. 

૭૪૨ સોનગરા ઋમત્વિ બીમલભાઇ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૪૩ અમીન મહતશેક માર શીવાભાઇ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૪૪ ગિવી દેવને્દ્રક માર નટવરમસુંહ નાયબ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૪૫ ગોમહલ મદલીપમસુંહ િસેુંગભાઇ ઓફીસ આમસસ્ટન્દ્ટ ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૪૬ પુંડયા જાહનવી છોટાલાલ નાયબ સેકશન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૪૭ ગ િરાતી મચરાગ પ્રમવણભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આય -વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ક ડાદરા, તા.હાુંસોટ, મિ.ભરૂચ 

૭૪૮ ચૌિરી મવશ્વાસ જીત ભાઇ બાગાયત અમિકારી ના.બા.મન.ની કચેરી,બ્લોક નું.સી, બહ માળી ભવન, મહુંમતનગર મિ.સા.કાું. 

૭૪૯ ગૌતમ રાિક માર પથૃ્વીરાિમસુંહ મહસાબી અમિકારી વડોદરા મધ્યસ્થ િલે, સયાજી ગુંિ,વડોદરા 

૭૫૦ પટેલ ક ુંિલ રમસકલાલ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, સુંખેડા, તાલ કા સેવા સદન, તા.સુંખેડા મિ.છોટા ઉદેપ ર 

૭૫૧ મોદી નીમત િયશેક માર મફઝયોથરેાપીસ્ટ  સી.એચ.સી. વાસદ, સા.આ.કેન્દ્ર, પોલીસ સ્ટેશન પાસે, તા.આણુંદ મિ.આણુંદ 

૭૫૨ ખરાડીયા મવિયભાઇ લક્ષ્મીભાઇ િ મનયર ફામાામસસ્ટ  ઇન્દ્ચાિા  મમેડકલ ઓમફસરની કચેરી, ડી-૨/૩, કા.રા.મવ.યો.,િનરલ હોમસ્પટલ, જીઆઇડીસી, ચણોદ,મસલ્વાસારોડ ,વાપી

૭૫૩ વસાવા પ્રમવણક માર રામજીભાઇ િ મનયર કારક ન સુંય કત રાિય વરેા કમમશનરની  કચેરી, સી-૪, બહ માળી મકાન,નાનપ રા, સ રત 

૭૫૪ બારડ પ્રમવણભાઇ રામાભાઇ સબ ઓમડટર મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષક,સ્થામનક ભુંડોર અને મહસાબ,પાલનપ ર રૂમ નું.૩૦,૩૧, મિલ્લા સેવા સદન-૨, િો.પે.પાલનપ ર 

૭૫૫ શાહ મનલય લલીતક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ, મમેડકલ કોલિે, ગટોડા રોડ, મહુંમતનગર 

૭૫૬ કાપડીયા જીગ્નશે મવઠ્ઠલભાઇ રમેડયો ઓપરટેર પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, સેકટર-૨૭, ગાુંિીનગર 

૭૫૭ વાજા અિ ાનક માર રણજીતભાઇ પોલીસ  કોન્દ્સ્ટેબલ પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, સેકટર-૨૭, ગાુંિીનગર 

૭૫૮ રાઠોડ ઉમશેભાઇ અમ ભાઇ ઓફીસ આમસસ્ટન્દ્ટ સામાન્દ્ય વહીવટ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૫૯ ગરોડ ઇશ્વરભાઇ માનમસુંગભાઇ  ઓફીસ આમસસ્ટન્દ્ટ સામાન્દ્ય વહીવટ મવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૬૦ જાફરાની રમજાન અબ્દ લભાઇ સેકશન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું-૪, ૯ મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૬૧ મસુંિવ િનરાિમસુંહ ભરતભાઇ િ મનયર કારક ન આચાયાશ્રી, ઔદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૭૬૨ ચાવડા જીજ્ઞશેા મન ભાઇ િ મનયર કારક ન આચાયાશ્રી, ઔદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૭૬૩ નાથાણી મવિય મવનોદરાય સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર આચાયાશ્રી, ઔદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૭૬૪ પટેલ ઉત્સવક માર એમ. સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર આચાયાશ્રી, ઔદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૭૬૫ મ ુંજાણી અનુંતક માર પી. સ પરવાઇઝર ઇન્દ્સ્ટરકટર આચાયાશ્રી, ઔદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર 

૭૬૬ ચૌિરી િયોમતબેન ભ રાભાઇ ખેતી અમિકારી નાયબ ખેતી મનયામક (મવ)ની કચેરી,બ્લોક-૨, ર િો માળ, મિલ્લા સેવા સદન, પાટણ 

૭૬૭ દેસાઇ મદપાલી છગનભાઇ ખેતી અમિકારી નાયબ ખેતી મનયામક (મવ)ની કચેરી,બ્લોક-૨, ર િો માળ, મિલ્લા સેવા સદન, પાટણ 

૭૬૮ ખેર મદનશેભાઇ કાળ ભાઇ મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર સ્પે. ઓડીટર, લીમડી, ર.સ.મુંડળી, મિ.સ રને્દ્રનગર 

૭૬૯ િોશી જીગીશા પોપટલાલ સબ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર સબ રજીસ્ટર ાર કચેરી, દહેગામ, માણસા, ચારવડ પાસે, માણસા, મિ.ગાુંિીનગર 

૭૭૦ ચૌિરી શે્વતાબેન વસુંતક માર નાયબ મામલતદાર કલકેટર કચેરી,  મિલ્લા સેવા સદન, છોટા ઉદેપ ર 

૭૭૧ ગિવી પાયલબેન એમ. સેકશન અમિકારી સરદાર સરોવર નમાદા મનગમ મલ., બ્લોક નું-૧૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૭૨ પટેલ હામદા ક બળદેવભાઇ કારક ન કલકેટર કચેરી, મહેસાણા, બ્લોક નું.૩, બહ માળી મકાન, રાિમહેલ રોડ, મહેસાણા 



૭૭૩ રાિપતૂ અુંમકતક માર  મદલીપમસુંહ કારક ન કલકેટર કચેરી, મહેસાણા, બ્લોક નું.૩, બહ માળી મકાન, રાિમહેલ રોડ, મહેસાણા 

૭૭૪ અુંસારી અકતરહ સૈન એમ. પટેા મહસાબનીશ કલકેટર કચેરી, મહેસાણા, બ્લોક નું.૩, બહ માળી મકાન, રાિમહેલ રોડ, મહેસાણા 

૭૭૫ પટેલ કેત લ મવ. િ મનયર આસીસ્ટન્દ્ટ સરદાર સરોવર નમાદા મનગમ મલ., બ્લોક નું-૧૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૭૬ પ્રજાપમત મોમનકાબેન  અશોકક માર  િ મનયર કારક ન મસમવલ હોમસ્પટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૭૭૭ બારોટ મદક્ષીત મકશોરચુંર રાિય વરેા મનરીક્ષક રાિય વરેા મનરીક્ષક,મ .રાિય વરેા કમમશ્નરની કચેરી,ફલાઇુંગ સ્કવોડા ય મનટ-૨,રાિય કર ભવન,આ.રોડ, અમદાવાદ  

૭૭૮ બ્રહ્મભટ્ટ રમવન શૈલરે્ક માર શ્રમ અમિકારી સરકારી શ્રમ અમિકારીની  કચેરી, એસ-૧૮-બી, બીિો માળ, બહ માળી ભવન, ભાવનગર 

૭૭૯ ભગત િગદીશ ભીખ ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવનય અને વામણિય કોલિે, બસ સ્ટેન્દ્ડ પાછળ, કઠલાલ, મિ.ખેડા 

૭૮૦ ગિવી સ રશેક માર અમિતમસુંહ આચાયા સરકારી મવનય અને વામણિય કોલિે, બસ સ્ટેન્દ્ડ પાછળ, કઠલાલ, મિ.ખેડા 

૭૮૧ તજેાણી રમસકભાઇ મથ રભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક શ્રી એમ.પી.શાહ આટાસ એન્દ્ડ સાયન્દ્સ કોલિે, સ રને્દ્રનગર 

૭૮૨ શાહ અક્ષર નયનભાઇ રાિય વરેા અમિકારી સહાયક રાિય વરેા કમમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૫,શારદા સકાલ પાસે, પોલીસ લાઇનની બાિ માું, કલોલ,ગાુંિીનગર  

૭૮૩ મનસ રી મસરાિ ઉસ્માનગની રડેીયો ઓપરટેર લાુંચ રૂસ્વત મવરોિી બ્ય રો, ગ િરાત રાિય, અમદાવાદ 

૭૮૪ પ્રજાપમત મહમાુંશ  રમણલાલ મહસાબનીશ મહસાબ અને મતિોરી મનયામકની  કચેરી,બ્લોક નું.૧૭, ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૭૮૫ ઝાલા અમશ્વનમસુંહ અજીતમસુંહ હકક ચોકસી અમિકારી હકક ચોકસી અમિકારીની  કચેરી, સીટી સરવે ભવન, મિલ્લા સેવા સદન, સરુ સેકશન રોડ, જામનગર 

૭૮૬ પટેલ મપનાકીન કેશવભાઇ બાુંિકામ મનરીક્ષક નાયબ મનયામકશ્રી -ઓદ્યોમગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી, સી-બ્લોક- પ મો માળ,સહયોગ સુંક લ, ગાુંિીનગર 

૭૮૭ પ્રજાપમત તિેસ નટ ભાઇ વાયરમને એકસીકય ટીવ  એન્દ્જીનીયર,સમચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્દ્ડ બી ડીવીિન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર 

૭૮૮ વરસાત લનીસક માર કચરાભાઇ વાયરમને એકસીકય ટીવ  એન્દ્જીનીયર,સમચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્દ્ડ બી ડીવીિન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર 

૭૮૯ શેખ અબરાર મહુંમદશફી વાયરમને એકસીકય ટીવ  એન્દ્જીનીયર,સમચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્દ્ડ બી ડીવીિન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર 

૭૯૦ પટેલ ગૌરાુંગક માર મવષ્ણ ભાઇ વાયરમને એકસીકય ટીવ  એન્દ્જીનીયર,સમચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્દ્ડ બી ડીવીિન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર 

૭૯૧ શ કલ એકતાબેન ગ ણવુંતરાય મસમનયર કારક ન મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૭૯૨ ચૌહાણ ફાલ્ગ ની જીતને્દ્ર મશવણ સુંચાલીકા મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૭૯૩ ખરાડી શ્રીિરભાઇ નરમસુંહભાઇ સમાિ કલ્યાણ મનરીક્ષક (મવ.જા) મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૭૯૪ પરમાર વનરાિમસુંહ રણજીતમસુંહ સમાિ કલ્યાણ મનરીક્ષક (મવ.જા) મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૭૯૫ પ્રજાપમત મમતરે્ક માર  બાબ ભાઇ સમાિ કલ્યાણ મનરીક્ષક (મવ.જા) મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૭૯૬ ખાુંટ હુંસરાિભાઇ મન ભાઇ મદદ.સમાિ કલ્યાણ અમિકારી મિલ્લા નાયબ મનયામક (મવકસમત જામત), મિલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-૩ િો માળ, હાજીપ રા, મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું.

૭૯૭ શાહ િનેીલ મહેન્દ્રભાઇ મામલતદાર કલકેટર અને મિલ્લા મમેિસ્ટરેટની  કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર  

૭૯૮ ચાવડા નીતાબેન પસાભાઇ િ મનયર કારક ન રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૭૯૯ િનૈ અપાણક માર કેશવલાલ િ મનયર કારક ન રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૦૦ પરમાર ધ્ર વક માર બાબ લાલ િ મનયર કારક ન રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૦૧ ડોડીયા મગમરરાિમસુંહ પરસોતમભાઇ  િ મનયર કારક ન રોિગાર અને તાલીમ મનયામકની  કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાા.જી.મે.ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૮૦૨ બોદર રોનક કન ભાઇ મદદનીશ ઇિનરે નમાદા યોિના મ ખ્ય નહેર મવ.૨૩ (ય મનટ-૨)નમાદા વસાહત કોલોની, ચાણસ્મા તા.હારીિ, મિ.પાટણ 

૮૦૩ પટેલ સ્નહેાબેન મદનશેભાઇ મદદનીશ ઇિનરે નમાદા યોિના મ ખ્ય નહેર મવ.૨૩ (ય મનટ-૨)નમાદા વસાહત કોલોની, ચાણસ્મા તા.હારીિ, મિ.પાટણ 

૮૦૪ શાહ અપકે્ષા અમતૃલાલ તબીબી અમિકારી વગા-૨ સા.આ.કેન્દ્ર, ગાુંભોઇ, તા.મહુંમતનગર, મિ.સા.કાું. 

૮૦૫ પટેલ હેતલ નટ ભાઇ પ્રોફેસર સરકારી આય વદે મહામવદ્યાલય, શાલાકય તુંિ મવ.પાણી ગટે, વડોદરા 

૮૦૬ શાહ ગીરાબેન એચ. ટેલકે્ષ ઓપરટેર ગ િરાત મરેીટાઇમ બોડા, સાગર ભવન, છ-રોડ, એરફોસાની સામે, સે-૧૦/એ, ગાુંિીનગર 

૮૦૭ પટેલ મચુંતન અરમવુંદભાઇ િ મનયર ટાઉન ્લાનર સ રને્દ્રનગર વસાહત શહેરી મુંડળ, કલકેટર કચેરી, સ રને્દ્રનગર

૮૦૮ કોટક અલ્કા અમતૃલાલ એનસે્થટેીસ્ટ-વગા-૧ મ ખ્ય મિલ્લા તબીબી અમિકારી, સીવીલ સિાનની કચેરી, િ.હો. પોરબુંદર 

૮૦૯ દવ ેયશ મદલીપ િ મનયર નગર મનયોિક નગર મનયોિકની કચેરી, સ રને્દ્રનગર, બહ માળી ભવન, બ્લોક નું.સી-૧૦૩-૧૦૪, સ રને્દ્રનગર



૮૧૦ પ્રજાપમત કૃષ્ણ મહેન્દ્રક માર  હોમમયોપથેીક  મડેીકલ ઓફીસર સરકારી હોમમયોપથેીક  દવાખાન , મસમવલ હોમસ્પટલ, ગાુંિીનગર 

૮૧૧ ચાવડા તિેસ ગૌતમભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,વાુંકાનરે,  તા. સાવલી,  મિ. વડોદરા

૮૧૨ નરસાલા જીગર મનસ ખલાલ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મવેલી,  તા. સાવલી,  મિ. વડોદરા

૮૧૩ છાિોમડયા મકરણ લક્ષ્મણભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,ખાખરીયા,  તા. સાવલી,  મિ. વડોદરા

૮૧૪ વસાવા કૈલાસ શનાભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મોટાફોક ળીયા ,  તા. મશનોર,  મિ. વડોદરા

૮૧૫ પુંડયા દેવાુંશીબેન રોમહતક માર મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મોટાકરાળા ,  તા. મશનોર,  મિ. વડોદરા

૮૧૬ પોપટાણી મનક ુંિ િનજીભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,વડા,  તા. ડભોઇ,  મિ. વડોદરા

૮૧૭ જાદવ હસમ ખભાઇ શતીલાલ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,  આિવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  મિ. વડોદરા

૮૧૮ પારખે િરતી ભાગાવક માર મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,  આિવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  મિ. વડોદરા

૮૧૯ િનાણી હેતલ તરૂણક માર મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,  આિવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  મિ. વડોદરા

૮૨૦ મોદી માનસી ભરતક માર મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,  આિવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  મિ. વડોદરા

૮૨૧ પુંચાલ મહરનેક માર બચ ભાઇ મદદનીશ ઇિનરે માગા અને મકાન પટેા મવભાગ, અુંબાજી 

૮૨૨ દેસાઇ કલ્પશેક માર હરીભાઇ મદદનીશ ઇિનરે માગા અને મકાન પટેા મવભાગ, અુંબાજી 

૮૨૩ પરમાર મનસ ખભાઇ સગરામભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  ઉુંચામાળા, તા.વ્યારા,  મિ. તાપી

૮૨૪ ખેની આમશર્ક માર શૈલરે્ભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  બેડકૂવાદૂર, તા.વ્યારા,  મિ. તાપી

૮૨૫ વસાવા મનલમ િસેલભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  મીરકોટ, તા.ઉચ્છલ,  મિ. તાપી

૮૨૬ પરમાર કેતનક માર શુંકરભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  પીપલોદ, તા.મનઝર,  મિ. તાપી

૮૨૭ ઇટાલીયા ભલશે બાબ ભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  અશ્રાવા , તા.ક કરમ ુંડા,  મિ. તાપી

૮૨૮ પટેલ મનલરે્ક માર લાલજીભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  નાનપ ર, તા.ઉચ્છલ,  મિ. તાપી

૮૨૯ ચભાડીયા મનલશે કરશનભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  ઉમરવાવદ ર, તા.ડોલવણ,  મિ. તાપી

૮૩૦ ચૌિરી પ્રમતભાબહેન અિ ાનભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  મવરપોર, તા.વાલોડ,  મિ. તાપી

૮૩૧ ગામીત અુંમકતાક મારી  િયમલભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  જામણીયા, તા.વાલોડ,  મિ. તાપી

૮૩૨ પટેલ મદપ્તીક મારી  નરશેભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય .-વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું,  દેલવાડા, તા.વાલોડ,  મિ. તાપી

૮૩૩ વ્યાસ કૃમત યજ્ઞશેક માર લકેચરર સરકારી આય વદે કોલિે, આિવા રોડ, પાણીગટે બહાર, વડોદરા 

૮૩૪ પટેલ હામદા કક માર  િશભાઇ બીન રાિપિીત સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબની કચેરી, આણુંદ, ૩ િો માળ, રૂમ નું.૩૨૪, બોરસદ ચોકડી, આણુંદ  

૮૩૫ પોપલીયા સાગરક માર અશોકભાઇ રવેન્દ્ય  તલાટી મામલતદાર કચેરી, પટેલાદ, મિલ્લા સેવા સદન,  મિ.આણુંદ 

૮૩૬ સકસેના અમનલક માર રાિ ભાઇ મહેસ લી તલાટી મામલતદાર કચેરી, પટેલાદ, મિલ્લા સેવા સદન,  મિ.આણુંદ 

૮૩૭ ઠાકોર મદવ્યા હસમ ખભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, પારડી, જી.સી. પટેર ોલ પુંપની સામે ને.હાઇવે-૪૮ની બાિ માું તા.પારડી, મિ.વલસાડ  

૮૩૮ હરખાણી ઉમશે બાવચુંદભાઇ હકકચોકસી  અમિકારી હકકચોકસી  અમિકારી, અડાિણ-૧ સ રતની કચેરી, છ ઠ્ઠો માળ, બહ માળી, અઠવાલાઇન્દ્સ, સ રત 

૮૩૯ મોડ ફોરમ નટવરદાન મહેસ લી તલાટી મામલતદાર કચેરી, માળીયા-િાુંગધ્રા હાઇવે, મવશ્રામ ગહૃની પાછળ, હળવદ, મિ.મોરબી 

૮૪૦ કક્કડ મનમકતાબેન  લમક્ષ્મદાસ મમેડકલ ઓમફસર-આય વદે-વગા-ર સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મતથોર,  તા. પાદરા,  મિ. વડોદરા

૮૪૧ િઠેવા મનલશે ગોકળભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત દવાખાના,  પાટી, તા.ચીખલી, મિ.નવસારી

૮૪૨ આમહર મદલીપક માર મનસ ખભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત દવાખાના,  કાકડવલે, તા.ચીખલી, મિ.નવસારી

૮૪૩ પટેલ પાથાક માર સતીર્ભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત દવાખાના,  માુંડવખડક, તા.ચીખલી, મિ.નવસારી

૮૪૪ મોદી માનસી ભરતક માર મમેડકલ ઓમફસર-આય વદે-વગા-ર સરકારી આય વદે હોમસ્પટલ,  આિવા રોડ, પાણી ગટે,   મિ. વડોદરા

૮૪૫ િઠેવા મનલશે ગોકળભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત દવાખાના,  પાટી, તા.ચીખલી, મિ.નવસારી

૮૪૬ રાઠોડ મકમતાબેન કરસનભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત દવાખાના,  ગણદેવી,  મિ.નવસારી



૮૪૭ પ્રજાપમત િયુંમતભાઇ હમાભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત આય વદે દવાખાન ું, ગુંગવા, તા.દાુંતા, મિ.બનાસકાુંઠા

૮૪૮ પરમાર અમનલક માર લક્ષ્મણભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, અમાદરા,  તા. બોડેલી,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૪૯ ચૌિરી ફાલ્ગ નીબેન ભરતભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, કડાસલા,  તા. બોડેલી,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૦ ચૌિરી રામગણીબેન સ િીરભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, કાશીપ રા,  તા. બોડેલી,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૧ ચૌિરી સેિલક મારી મહેન્દ્રભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, ક ુંદનપ ર,  તા. બોડેલી,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૨ પટેલ વુંદના મકરીટભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, કવાુંટ,  તા. કવાુંટ,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૩ વદૈ્ય પુંડયા મપ્રયુંકા હમરકૃષ્ણ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, ચોરુંગલા,  તા. સુંખેડા,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૪ ભાભોર કોમલબેન નરમસુંગભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, ગ ુંડીચા,  તા. સુંખેડા,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૫ ચૌહાણ દેવને્દ્ર રમમણકભાઇ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર મિલ્લા પુંચાયત સુંચામલત આય વદે દવાખાન ું, ગાજીપ રા,  તા. બોડેલી,  મિ. છોટાઉદેપ ર

૮૫૬ ગિવી  િયદીપ મનહરદાન સિાન-વગા- ૧ જીએમઇઆરએસ િનરલ હોમસ્પટલ, ગાુંિીનગર 

૮૫૭ ભટ્ટ મશલ્પાબેન ભામવન ઓ્થલેમોલોજીસ્ટ -વગા-૧ જીએમઇઆરએસ િનરલ હોમસ્પટલ, ગાુંિીનગર 

૮૫૮ પરમાર મહે લક માર દશરથલાલ મમેડકલ ઓમફસર-આય -વગા-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,  નાના સેંબમલયા, તા.ખેડબ્રહ્મા, મિ. સાબરકાુંઠા    

૮૫૯ કાવમઠયા મમલનક માર કાુંમતલાલ મહસાબી અમિકારી મિલ્લા ગ્રામ મવકાસ એિન્દ્સી, િ ની કલકેટર કચેરી કુંમ્પાઉન્દ્ડ, પ્રથમ માળ, રાિકોટ 

૮૬૦ રાપોલ  સ મનલ બ મચ્ચરામ લ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગા-૨ મિલ્લા પુંચાયત દવાખાના,  પ્રતાપનગર, તા.વાસદા, મિ.નવસારી

૮૬૧ દુંગી મહતરે્ હરજીવનદાસ સહાયક મવભાગીય મહસાબનીશ  ગ .પા.પ . અને ગ.વ્ય. બોડા, જા.આ.યાું.સ્ટોર મવભાગ, એ-બ્લોક, બીિો માળ, પા.યો.ભવન, સેકટર-૧૬, ગાુંિીનગર 

૮૬૨ વડેરા મીનાબેન પ્રકાશભાઇ ઇન્દ્સ્ટકટર સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કૂલ, દાુંડીયા બજાર, વડોદરા 

૮૬૩ હ દડ પ્રતાપભાઇ રાવતભાઇ પોલીસ સબ ઇન્દ્સપકેટર ગીર સોમનાથ, પોલીસ હેડ કવાાટસા, વરેાવળ 

૮૬૪ પ્રજાપમત શૈલરે્ક માર કન ભાઇ અુંગત સમચવ અુંગત સમચવશ્રી, માન.રા.ક.મુંિીશ્રી, અન્ન, નાગમરક પ રવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતો, ક ટીર ઉદ્યોગન ું કાયાાલય, સ્વમણામ સુંક લ-૨, ચોથો માળ, ગાુંિીનગર 

૮૬૫ ખરાડી ચુંરેશ રમશે સીનીયર ક્લાકા  કમમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને મશક્ષણ (આ.મવ) બ્લોક નું.૫, ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન, ગાુંિીનગર

૮૬૬ શમાા િયશે નટવરભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ બ્લોક નું. ૫/૭, મશક્ષણ મવભાગ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૬૭ સોલુંકી મદપાલી દેવજીભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી બ્લોક નું. ૪/૯, નાણા મવભાગ,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૬૮ ચૌહાણ મવપ લક માર રમણલાલ મામહતી મદદનીશ મામહતી મનયામકશ્રીની  કચેરી, બ્લોક નું. ૧૯/૧, ડૉ. જીવરાિ મહેતા ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૬૯ પરમાર આકાશ અરમવુંદભાઇ ક્લાકા  મનયામકશ્રી , અન સૂમચત જામત કલ્યાણ, બ્લોક નું. ૪/૨, ડૉ. જીવરાિ મહેતા ભવન, િ ના સમચવાલય સે.૧૦-બી, ગાુંિીનગર 

૮૭૦ બાદી હુંજીલ મહુંમદભાઇ મહસાબી અમિકારી મહસાબ અને મતિોરી મનયામકશ્રીની  કચેરી, બ્લોક નું. ૧૭/૧, ડૉ. જીવરાિ મહેતા ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૭૧ ગિવી મકશનદાન િબરદાન સેક્શન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, નવા સમચવાલય ગાુંિીનગર.

૮૭૨ રાવલ િમૈમન ઘનશ્યામભાઇ  પ્રાુંત ય વા મવકાસ અમિકારી ગ િરાત રાજ્ય સુંગીત નાટક અકાદમી, બ્લોક નું.૯/૧, ડૉ. જીવરાિ મહેતા ભવન, િ ના સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૭૩ પટેલ અિયક માર િયુંમતભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી સામાન્દ્ય વહીવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૭૪ રબારી પ્રભાતક માર મોહનભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી સામાન્દ્ય વહીવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૭૫ રાઠોડ કૃણાલક માર લમલતભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ સામાન્દ્ય વહીવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૭૬ ચાવડા ય વરાિમસુંહ િીરૂભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી સામાન્દ્ય વહીવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૮૭૭ પટેલ મહે લ રમશેભાઇ મદદનીશ પયાાવરણ ઇિનરે ગ િરાત પ્રદ ર્ણ મનયુંિણ બોડા, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૮૭૮ પટેલ ઇન્દ્રવદન સ રશેભાઇ મદદનીશ પયાાવરણ ઇિનરે ગ િરાત પ્રદ ર્ણ મનયુંિણ બોડા, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૮૭૯ બારડ નાગને્દ્રમસુંહ ગોપાલમસુંહ મદદનીશ પયાાવરણ ઇિનરે ગ િરાત પ્રદ ર્ણ મનયુંિણ બોડા, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૮૮૦ ડોડીયા જીગરક માર નન ભાઇ સીનીયર ક્લાકા  કમમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, (સેવાઓ અને મશક્ષણ) બ્લોક નું.૫, ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન, ગાુંિીનગર

૮૮૧ વઘાસીયા ગોપી સ િીરભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી શ્રમ અને રોિગાર મવભાગ, બ્લોક નું.૫/૬,નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૮૨ પટેલ િયમમન મ કેશભાઇ સેક્શન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું. ૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૮૩ ઠાકોર મનરવક માર મહેન્દ્રમસુંહ સેક્શન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું. ૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  



૮૮૪ હરણ અવમનબેન અશોકભાઇ સેક્શન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું. ૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૮૫ પ્રજાપમત મકરીટક માર  પોપટભાઇ સીનીયર ક્લાકા  કમમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને મશક્ષણ (આ.મવ) બ્લોક નું.૫, ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન, ગાુંિીનગર

૮૮૬ રથવી રાિને્દ્ર મ ળજીભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી ગહૃ મવભાગ, બ્લોક નું. ૨, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૮૭ નાયક રીટા ઘનશ્યામ સબ. ઓડીટર મનરીક્ષક સ્થામનક ભુંડૉળ મહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૭, બીિો માળ, ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન,  ગાુંિીનગર 

૮૮૮ ચૌિરી મકુંતનક માર  કનયૈાલાલ સેકશન અમિકારી કાયદા મવભાગ, બ્લોક નું. ૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૮૯ જાડેજા અુંમકતા અશોકમસુંહ સેકશન અમિકારી કાયદા મવભાગ, બ્લોક નું. ૪, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૦ નમશે રાિ રમશેભાઇ સેકશન અમિકારી મમહલા અને બાળ મવકાસ મવભાગ, બ્લોક નું. ૯/૬, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૧ ચૌિરી મવકાસક માર  ઇશ્વરભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું.૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૨ દેસાઇ ક લદીપ ભ રાભાઇ સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું.૧૪/૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૩ િોર્ી મકરીટક માર  રૂગનાથભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું.૧૪/૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૪ પટેલ મદપાલી મન ભાઇ સેકશન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું.૧૪/૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૫ દેસાઇ હેમને્દ્રક માર ગીરીશભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી માગા અને મકાન મવભાગ, બ્લોક નું.૧૪/૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૬ બલસારા અુંમકતા મબરનેક માર નાયબ સેક્શન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું.૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૭ મછાર ચુંદનબેન કાુંમતલાલ નાયબ સેક્શન અમિકારી મહેસ લ મવભાગ, બ્લોક નું.૧૧, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૮ રાણપરીયા હમર્ાલ પ્રાગજીભાઇ સેકશન અમિકારી આરોગ્ય અને પમરવાર કલ્યાણ મવભાગ, બ્લોક નું.૭/૭, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૮૯૯ પરમાર ખ શ્બ  મગરીશક માર નાયબ સેક્શન અમિકારી નાણા મવભાગ, બ્લોક નું.૪/૯, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૯૦૦ પરમાર જાગમૃતબેન મળૂજીભાઇ િ .ક્લાકા  મનયામક અન સ મચત જામત કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન,  ગાુંિીનગર 

૯૦૧ પરમાર મનમકતાબહેન  મહેન્દ્રભાઇ ક્લાકા  મનયામક અન સ મચત જામત કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન,  ગાુંિીનગર 

૯૦૨ રાઠોડ શ્રીપાલી પ્રમવણભાઇ ક્લાકા  મનયામક અન સ મચત જામત કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન,  ગાુંિીનગર 

૯૦૩ મોડીયા મોમનકાબેન  નરમસુંહભાઇ ક્લાકા  મનયામક અન સ મચત જામત કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાિ મહેતા ભવન,  ગાુંિીનગર 

૯૦૪ શાહ મવરલક માર અરમવુંદભાઇ ક્લાકા  મહેસ લ તપાસણી કમમશ્નરશ્રીની  કચેરી, બ્લોક નું. ૧૧/૭મો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર 

૯૦૫ પરમાર ય વરાિમસુંહ નયનમસુંહ નાયબ સેક્શન અમિકારી અપીલ શાખા, ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગ, બ્લોક નું.૫/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર  

૯૦૬ લ હાર લત્તાબેન નવાતમસુંહ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ ગ િરાત મવિાનસભા , મવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, ગાુંિીનગર. 

૯૦૭ સુંગાડા મશરીર્ક માર  િનાભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ સામાન્દ્ય વમહવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૯૦૮ ભગોરા અમશ્વનભાઇ નટ ભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ સામાન્દ્ય વમહવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૯૦૯ મનનામા કરણમસુંહ મશવાજી ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ સામાન્દ્ય વમહવટ મવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૯૧૦ પ્રજાપમત શૈલરે્ક માર ગાુંડાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૧ પ્રજાપમત પ્રકાશ રમણભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૨ ભટ્ટ જ્ઞયેા મશરીર્ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૩ બક્ષી હર્ા મનક લભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૪ ગજ્જર સુંિ ક માર અમતૃલાલ ટ્ય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૫ પટેલ મબ્રિશેક માર પ ુંજાભાઇ ટ્ય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૬ દવ ેરોશની કોકીલભાઇ મડેીકલ ઓમફસર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૭ પીરઝાદા અઝબા હ મરૈા વહીદ અહેમદ મડેીકલ ઓમફસર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, સોલા, અમદાવાદ

૯૧૮ કાલમરયા બટ કભાઇ વશરામભાઇ િ .ક્લાકા  સહાયક મવદ્ય ત મનરીક્ષકની  કચેરી, બ્લોક નું. એ-૨૦૩, બહ માળી ભવન, ખેરાવી રોડ, સ રને્દ્રનગર. 

૯૧૯ ગોસ્વામી સુંિયક માર િગમદશગીરી પોલીસ સબ ઇન્દ્સ્પકે્ટર મવજાપ ર પોલીસ સ્ટેશન, મવજાપ ર. મિ. મહેસાણા

૯૨૦ પટેલ મકતાનક માર  કેશવલાલ િ .ક્લાકા  શ્રમ આય ક્તની કચેરી, બીિો માળ, બ્લોક નું.૧૧, ઉદ્યોગભવન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર  



૯૨૧ ભડાણીયા સાગરક માર રમતલાલ શ્રમ અમિકારી નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમાદાભવન, િલે રોડ, વડોદરા.

૯૨૨ િાટમલયા નમ્રતા હર્ાદક માર શ્રમ અમિકારી નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમાદાભવન, િલે રોડ, વડોદરા.

૯૨૩ પટેલ ભમૂમબેન દશરથભાઇ િ .ક્લાકા  નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમાદાભવન, િલે રોડ, વડોદરા.

૯૨૪ અુંબાણી ફાલ્ગ નીબેન રમશેભાઇ િ .ક્લાકા  નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમાદાભવન, િલે રોડ, વડોદરા.

૯૨૫ પટેલ મવક્રાુંત મગનભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક મડનશ્રીની કચેરી, શ્રી એમ.પી.શાહ સરકારી મડેીકલ કોલિે, જામનગર.

૯૨૬ બારા મબરબલભાઇ હરજીભાઇ ના.પો.અમિ. રા.પો.અ.દળ િૂથ-૧૦, રૂપનગર, વાલીયા, તા.ઝગડીયા, મિ.ભરૂચ.

૯૨૭ તરાલ શૈલરે્ક માર વિ ભાઇ િ .ક્લાકા  મિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, મહમુંતનગર

૯૨૮ પટેલ ક પલ નટવરભાઇ મને્દ્ટેનન્દ્સ સવયેર મસટી સવે સ પમરન્દ્ટેન્દ્ડની  કચેરી, સહયોગ સુંક લ , મિિો માળ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૨૯ પુંડ્યા પારૂલબેન એ. િ મનયર સાયન્દ્ટીફીક  આસીસ્ટન્દ્ટ મદદનીશ સુંશોિન અમિકારીશ્રીની  કચેરી, વસ્ત પરીક્ષણ પટેા મવભાગ, ગરેી, સે.૧૫, ગાુંિીનગર. 

૯૩૦ પરમાર મપ્રયુંકાબેન જીતને્દ્રભાઇ પટેા મહસાબનીશ મિલ્લા મતિોરી કચેરી, એમ.એસ.મબલ્ડીગ, ડી-બ્લોક, સે.૧૧, ગાુંિીનગર.

૯૩૧ ચૌિરી રાહ લક માર હીરાલાલ ક્લાકા  કલકે્ટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, રાિપીપલા, મિ.નમાદા

૯૩૨ વાલ્વી મનમખલ કાુંમતલાલ ક્લાકા  કલકે્ટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, રાિપીપલા, મિ.નમાદા

૯૩૩ આચાયા સુંજીવ રમશેચન્દ્ર વજૈ્ઞામનક અમિકારી ગ િરાત કાઉન્દ્સીલ ઓન સાયન્દ્સ એન્દ્ડ ટેકનોલોજી,  બ્લોક બી, ૯ મો માળ, બહ માળી ભવન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર.

૯૩૪ આુંિરે સ ભાર્ભાઇ સીતરાભાઇ આચાયા સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, સોનગિ, મિ. તાપી.

૯૩૫ સોસા િયદીપક માર  એમ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, સોનગિ, મિ. તાપી.

૯૩૬ સાલવી હર્ાદક માર િનજીભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, સોનગિ, મિ. તાપી.

૯૩૭ સોલુંકી િગદીશભાઇ મવહાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, સોનગિ, મિ. તાપી.

૯૩૮ પટેલ સ્મમૃતબહેન િગદીશભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, સોનગિ, મિ. તાપી.

૯૩૯ ચૌિરી જાગમૃતબેન લાલજીભાઇ ઓમફસ આસીસ્ટન્દ્ટ ગ િરાત જાહેર સેવા આયોગ, સે.૧૦ એ, ગાુંિીનગર

૯૪૦ ચૌિરી મદપકભાઇ પ્રહલાદભાઇ નાયબ સેક્શન અમિકારી ગ િરાત જાહેર સેવા આયોગ, સે.૧૦ એ, ગાુંિીનગર

૯૪૧ ટાુંક કાશ્મીરા પ્રભ દાસભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, વરેાવળ,  મિ. ગીર-સોમનાથ.

૯૪૨ પોમરયા પરશે ઉકાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, વરેાવળ,  મિ. ગીર-સોમનાથ.

૯૪૩ રાિક માર પથૃ્વીરાિમસુંહ ગૌતમ મહસાબી અમિકારી વડોદરા મધ્યસ્થ િલે , વડોદરા

૯૪૪ રાઠવા હેતલબેન ઇશ્વરભાઇ િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ િલે , વડોદરા

૯૪૫ પ્રજાપમત દક્ષાક મારી મોહનલાલ સુંશોિન મદદનીશ આુંકડા અમિકારી (મન) કચેરી, સી/૮ બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

૯૪૬ કરલીકર મબન્નીબેન મહુંમતલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવજ્ઞાનકોલિે, મચખલી, મિ.નવસારી

૯૪૭ આુંનદ મકુંિલ િ ે ટ્ય ટર બી.િ.ેમડેીકલ કોલિે, અમદાવાદ

૯૪૮ ક ગમસયા મનશાુંત મદલીપભાઇ તાલ કા મવકાસ અમિકારી તાલ કા પુંચાયત કચેરી, િતેપ ર રોડ, બગસરા, 

૯૪૯ વાિ રી ુંક  મનલરે્ સાયન્દ્ટીફીક  આસીસ્ટન્દ્ટ મનયામક ન્દ્યાય સહાય મવજ્ઞાનની કચેરી, સે.૧૮/એ, ગાુંિીનગર

૯૫૦ જારસાણીયા અ્લશે થોભણભાઇ લકે્ચરર સરકારી આય વદે મહામવદ્યાલય, પુંચેશ્વર રોડ, િ નાગિ 

૯૫૧ જારસાણીયા નીપા અ્લશેભાઇ લકે્ચરર સરકારી આય વદે મહામવદ્યાલય, પુંચેશ્વર રોડ, િ નાગિ 

૯૫૨ મકવાણા હર્ાદભાઇ કાનજીભાઇ સહાયક મનમરક્ષક મિલ્લા સહાયક મનરીક્ષકની  કચેરી, સ્થામનક ભુંડોળ મહસાબ, અમરલેી.

૯૫૩ પ્રજાપમત ગૌરવક માર પ્રભ દાસ િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.

૯૫૪ દોશી િૂહી મહેન્દ્રક માર િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.

૯૫૫ ગોહેલ મચરાગક માર જીતને્દ્રભાઇ િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.

૯૫૬ રાવળ મહેન્દ્રભાઇ કામન્દ્તભાઇ િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.

૯૫૭ ચૌિરી િનક માનસુંગભાઇ િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.



૯૫૮ માુંકણજેીયા આબીદ લ્લા સ લમેાનભાઇ િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.

૯૫૯ ચાવડા ક લદીપ મવિય િ મનયર ક્લાકા  તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, મસમવલ હોમસ્પટલ અમદાવાદ.

૯૬૦ પટેલ મક્રશ્ના જીગર ઓ્થાલ્મીક આસીસ્ટન્દ્ટ સામ મહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, કહોડા, તા.ઉુંઝા, મિ.મહેસાણા 

૯૬૧ મથ મરયા કોમલક મારી  મ કેશક માર િ મનયર મનરીક્ષક કાન ની માપ મવજ્ઞાનની કચેરી, તોલમાપ ભવન, કાલ પ ર, અમદાવાદ.

૯૬૨ અરસોડા રોનક િ ળાભાઇ કારક ન મામલતદાર કચેરી, દહેગામ, મિ.ગાુંિીનગર.

૯૬૩ મનનામા મનમાલક માર જીવરાિભાઇ િ મનયર ઇિનરે પટેા મવભાગીય કચેરી, તલોદ, મિ. સા.કા.

૯૬૪ ડેર કનક પ્રતાપભાઇ નાયબ ઉદ્યોગ કમમશ્નર િનરલ મનેિેર શ્રી, મિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, િનરલ હોમસ્પટલ સામે, ભિૂ-કચ્છ

૯૬૫ રાવલ મમલનક માર રિનીશભાઇ િ મનયર ક્લાકા  સરકારી મવજ્ઞાન કોલિે, લીમખેડા, મિ. દાહોદ

૯૬૬ શાહ દેવાુંગ મદનશેચુંર આમસ.પ્રોફેસર સરકારી મવનયન તથા મવજ્ઞાન કોલિે બાવળા, મિ.અમદાવાદ.

૯૬૭ જારીયા મહેશ મોમયૈાભાઇ  આમસ.પ્રોફેસર સરકારી મવનયન તથા મવજ્ઞાન કોલિે બાવળા, મિ.અમદાવાદ.

૯૬૮ રબારી મિેના બાબ ભાઇ િ મનયર ક્લાકા  પોલીસ મહામનદેશક િલે અને સ િારાત્મક વમહવટની કચેરી, િલે ભવન સ ભાર્મબ્રિ સકાલ પાસે, અમદાવાદ

૯૬૯ િોશી આશ્કા મગૃશેક માર ફામાામસસ્ટ  ડી-૧૬, ઇ.એસ.આઇ. મડસ્પને્દ્સરી, કામદાર રાજ્ય મવમા યોિના, સરસપ ર, અમદાવાદ

૯૭૦ વિેર કરમણભાઇ વશરામભાઇ કારક ન મિલ્લા સેવા સદન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર.

૯૭૧ દવ ેમનરવક માર મવષ્ણ ભાઇ કારક ન મિલ્લા સેવા સદન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર.

૯૭૨ કલાસવા શુંકરભાઇ સવજીભાઇ ડે્ય ટી ઇિનરે બાુંિાકામ મવભાગીય કચેરી, જામ્બ વા, વડોદરા.

૯૭૩ ખારપાસ સ મમત લક્ષ્મણભાઇ મડસ્ટર ીક્ટ કોચ મસમનયર કોચશ્રી, રમત પ્રમશક્ષણ કેન્દ્ર, વડોદરા.

૯૭૪ ચૌિરી િયશેભાઇ દેવજીભાઇ િ મનયર ક્લાકા  મિલ્લા રોિગાર મવમનમય કચેરી, પાલનપ ર, મિ.બ.કા

૯૭૫ રોમહત મમનર્ભાઇ પ રર્ોત્તમભાઇ અમિક્ષક સામમૂહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પોર, તા.મિ.વડોદરા

૯૭૬ ગોસાઇ મહતશેભારથી  આનુંદભારથી મડેીકલ ઓમફસર તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, િારપ ર પાટણ

૯૭૭ પટેલ ભામવનક માર  ચમનલાલ મડેીકલ ઓમફસર તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, િારપ ર પાટણ

૯૭૮ રાઠોડ વુંદનાબા લખમિરમસુંહ મડેીકલ ઓમફસર તબીબી અમિક્ષકની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલિે, િારપ ર પાટણ

૯૭૯ ક બાવત િસ્મીન ભીખ ભાઇ આસીસ્ટન્દ્ટ પ્રોફેસર ગ િરાત ફોરને્દ્સીક સાયન્દ્સ ય મનવસીટી , સે.૯, ગાુંિીનગર

૯૮૦ પ્રજાપમત પ્રિશે એન આસીસ્ટન્દ્ટ પ્રોફેસર ગ િરાત ફોરને્દ્સીક સાયન્દ્સ ય મનવસીટી , સે.૯, ગાુંિીનગર

૯૮૧ ડામોર શૈલરે્ક માર બાબ લાલ અન્દ્વરે્ણ અમિકારી મિલ્લા પુંચાયત મોડાસા, મિ. અરવલ્લી

૯૮૨ મારૂ યોગશેક માર કાનજીભાઇ રાજ્યવરેા અમિકારી સહાયક રાજ્યવરેા કમમશ્નરશ્રીની  કચેરી, બલીઠા, િટક-૭૪, વાપી.

૯૮૩ ચૌિરી મવિયક માર રત ભાઇ પટેા મહસાબનીશ પને્દ્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૮૪ રબારી મવષ્ણ ભાઇ અમતૃભાઇ પટેા મહસાબનીશ પને્દ્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૮૫ પરમાર અશોકભાઇ નીલાભાઇ પટેા મહસાબનીશ પને્દ્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૮૬ ઠાકોર રણજીતક માર ઇશ્વરભાઇ પટેા મહસાબનીશ પને્દ્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૮૭ રબારી સ્વ્નીલભાઇ હરગોવનભાઇ મદદનીશ ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ.

૯૮૮ િયસ્વાલ પુંમક્ત દેવને્દ્ર મદદનીશ ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ.

૯૮૯ ભાડિ હર્ા મોહનભાઇ મદદનીશ ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, સાુંણદ મસુંચાઇ પટેા મવભાગ, સાણુંદ

૯૯૦ પોલ આનુંદ વસુંત પ્રોફેસર સરકારી આય ાવદે મહામવદ્યાલય, આિવા રોડ, વડોદરા

૯૯૧ પટેલ મનરવક માર અુંબાલાલ િ મનયર ક્લાકા  નાયબ પશ પાલન મનયામકશ્રીની  કચેરી, િમનિ પશ  સ િારણા યોિના, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૯૨ ચૌિરી પુંકેશભાઇ વલેજીભાઇ મસમનયર ક્લાકા  નાયબ પશ પાલન મનયામકશ્રીની  કચેરી, િમનિ પશ  સ િારણા યોિના, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૯૯૩ મિવદેી કાદમ્બરી ગ ણવુંતરાય ચીટનીશ કમમશ્નર ગ્રામ મવકાસની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ૩ િો માળ, જીવરાિ મહેતા ભવન, ગાુંિીનગર

૯૯૪ િોર્ી ભામવક પ્રમદપભાઇ રોયલ્ટી ઇન્દ્સપકે્ટર ભ સ્તરશાસ્ત્રીની  કચેરી, નડીયાદ



૯૯૫ ઉુંડવીયા મમલન ભરતક માર આસી.પ્રોફેસર સરકારી મવનયન અને વામણજ્ય કોલિે,કડોલી, તા.મહુંમતનગર, મિ.સા.કા

૯૯૬ વસાવા િવલક માર રઘ વીરમસુંહ સાયન્દ્ટીફીક  આસીસ્ટન્દ્ટ ન્દ્યાય સહાય મવજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, મઘેાણીનગર, અમદાવાદ

૯૯૭ પરમાર દયાનુંદ મકરીટક માર  મહસાબી અમિકારી આુંબેડકર અત્યોદય મવકાસ મનગમ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦, ગાુંિીનગર

૯૯૮ પરમાર આશાબેન પ રૂર્ોત્તમદાસ નાયબ સેક્શન અમિકારી સરદાર સરોવર નમાદા મનગમ, બ્લોક નું.૧૨/૨િો માળ, નવા સમચવાલય, ગાુંિીનગર

૯૯૯ િોર્ી િયશ્રી પોપટભાઇ આચાયા સરકારી મવનયન અને વામણજ્ય કોલિે, મ .પો.તા.પોશીના, મિ. સા.કા.

૧૦૦૦ પરમાર પરસોત્તમ એલ િલે સહાયક અિીક્ષકની કચેરી, વડોદરા મધ્યસ્થ િલે, વડોદરા

૧૦૦૧ બારીયા મનમતનક માર  પવાતમસુંહ િલે સહાયક અિીક્ષકની કચેરી, વડોદરા મધ્યસ્થ િલે, વડોદરા

૧૦૦૨ મકવાણા વખતમસુંહ ગમાનભાઇ વનપાલ નાયબ વન સુંરક્ષણની કચેરી, વનચેતના કેન્દ્ર-િનોલ. મિ.ગોઘરા

૧૦૦૩ વ્યાસ સ્ત મત રૂપશે મદદનીશ મિલ્લા રમિસ્ટર ાર મિલ્લા રમિસ્ટર ાર ઓમફસ, કૃર્ી ભવન, પાલડી, અમદાવાદ

૧૦૦૪ બાવળીયા મ કેશક માર મણીલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મવનયન અને વામણજ્ય કોલિે, મ .પો. રાપર, મિ.કચ્છ.

૧૦૦૫ સાગર ઉપાસના કેશવલાલ િ .કા અમિક પશ પાલન મનયામકની  કચેરી, કૃર્ી ભવન, પાલડી, અમદાવાદ

૧૦૦૬ ચાવડા પ્રમવણભાઇ જીવાભાઇ િ .કા આચાયાશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી મવજ્ઞાન મહામવદ્યાલય , આુંણદ કૃર્ી ય મન. આણાુંદ

૧૦૦૭ પટેલ મકરણક માર  યોગશેભાઇ િ .કા આચાયાશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી મવજ્ઞાન મહામવદ્યાલય , આુંણદ કૃર્ી ય મન. આણાુંદ

૧૦૦૮ પલાસ સગ ણાબેન િયદેવ લબે ટેકનીમશયન આચાયાશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી મવજ્ઞાન મહામવદ્યાલય , આુંણદ કૃર્ી ય મન. આણાુંદ

૧૦૦૯ ડામોર રન્નાબેન શાુંમતલાલ ખેતી અમિકારી સુંય ક્ત ખેતી મનયામક (મવ)ની કચેરી, મવસત પટેર ોલ પુંપ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ

૧૦૧૦ પટેલ મીતક માર મ કેશભાઇ િ .કા નાયબ કાયાપાલક ઇિનરે મોડાસા મસુંચાઇ પટેા મવભાગ, મોડાસા

૧૦૧૧ પઠાણ રૂખસાર હબીબખાન કારક ન કલકે્ટર કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, નડીયાદ,  મિ.ખેડા

૧૦૧૨ ચૌિરી મદલીપભાઇ સરદારભાઇ ખેતી અમિકારી નાયબ ખેતી મનયામક(મવ)ની કચેરી,  આણુંદ 

૧૦૧૩ પરમાર ભાવશેક માર ચુંદ લાલ િ .કા નાયબ ખેતી મનયામક(મવ)ની કચેરી,  આણુંદ 

૧૦૧૪ રાઠોડ મહે લક માર સવજીભાઇ મસ.કા નાયબ ખેતી મનયામક(મવ)ની કચેરી,  આણુંદ 

૧૦૧૫ દેસાઇ મિજ્ઞશેભાઇ િયરામભાઇ િ .કા પોલીસ અમિક્ષકની કચેરી, સે.૨૭, ગાુંિીનગર

૧૦૧૬ રબારી મવરમભાઇ રમશેભાઇ િ .કા પોલીસ અમિક્ષકની કચેરી, સે.૨૭, ગાુંિીનગર

૧૦૧૭ પટેલ મનકેતા મચુંતલ ડે્ય ટી રજીસ્ટર ાર ગ િરાત રાજ્ય ફામાસી કાઉન્દ્સીલ, બ્લોક નું.૪/એ, િ ની નસીગ કોલિે બીલ્ડી ુંગ, મસવીલ હોમસ્પટલ, અમદાવાદ

૧૦૧૮ મોદી ભામવકા ભરતભાઇ મસમનયર ક્લાકા  ગ િરાત રાજ્ય ફામાસી કાઉન્દ્સીલ, બ્લોક નું.૪/એ, િ ની નસીગ કોલિે બીલ્ડી ુંગ, મસવીલ હોમસ્પટલ, અમદાવાદ

૧૦૧૯ રાઠોડ અલકા મવ. મફમિયોથરેાપીસ્ટ  સામ મહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, છાલા, તા.મિ.ગાુંિીનગર

૧૦૨૦ પટેલ મકુંિલ મ કેશભાઇ તબીબી અમિકારી સામ મહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, છાલા, તા.મિ.ગાુંિીનગર

૧૦૨૧ પ્રજાપમત રમશેભાઇ નાનજીભાઇ િ .ફામામસસ્ટ કા.રા.મવ.યો.રાિપ ર, અમદાવાદ.

૧૦૨૨ વાિલેા અમનતાબેન ભાવશેક માર સી.કા. આચાયાશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી મવજ્ઞાન મહામવદ્યાલય , આુંણદ કૃર્ી ય મન. આણાુંદ

૧૦૨૩ દલવાડી જીત મનોિક માર મદદનીશ ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરે, કચ્છ શાખા નહેર મવભાગ-૨/૩, આમદપ ર, કચ્છ.

૧૦૨૪ બામમણયા મદવ્યપ્રસાદ મમણલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મડેીકલ કોલિે, વડોદરા.

૧૦૨૫ ચૌિરી મહાદેવભાઇ ચેહરાભાઇ બાગાયત અમિકારી નાયાબ બાગાયત મનયામકશ્રીની  કચેરી, બહ માળી ભવન, મોડાસા, મિ. અરવલ્લી.

૧૦૨૬ પુંડ્યા હેનલ રાિશે મદદનીશ ઇિનરે વાિક યોિના નહેર મવભાગ, પ્રાુંત કચેરીની બાિ માું, મોડાસા, મિ. અરવલ્લી

૧૦૨૭ સોલુંકી મપ્રયકાન્દ્ત નલીનભાઇ મદદનીશ ઇિનરે વાિક યોિના નહેર મવભાગ, પ્રાુંત કચેરીની બાિ માું, મોડાસા, મિ. અરવલ્લી

૧૦૨૮ મવેાડા આશેર્ સુંિયક માર મદદનીશ ઇિનરે વાિક યોિના નહેર મવભાગ, પ્રાુંત કચેરીની બાિ માું, મોડાસા, મિ. અરવલ્લી

૧૦૨૯ ભાભોર મરતરે્ રતનભાઇ ટ્ય ટર સરકારી મડેીકલ કોલિે, ભાવનગર

૧૦૩૦ પટેલ યમતન મવષ્ણ ભાઇ મોટર વાહન મનરીક્ષક પ્રાદેમશક વાહન વ્યવહાર અમિકારીની  કચેરી (આર.ટી.ઓ) વડોદરા.

૧૦૩૧ મન્દ્સ રી રહેમતબીબી મસુંકદરભાઇ ક્લાકા  મિલ્લા આયોિન કચેરી, િ ની કલકે્ટર કચેરી, નડીયાદ. મિ. ખેડા



૧૦૩૨ કામઠયા શમકતમસુંહ િોરસુંગભાઇ િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ િલે , વડોદરા

૧૦૩૩ ઇશોર મ કેશજી મવ. િલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ િલે , વડોદરા

૧૦૩૪ પ્રજાપમત સલોની મ કેશ મદદનીશ પ્રાધ્યપક જીએમઇઆરએસ મમેડકલ કોલિે, ગોિી વડોદરા

૧૦૩૫ રાય સમીર િયુંમતભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મમેડકલ કોલિે, ગોિી વડોદરા

૧૦૩૬ ભદેી અમ લ નરમસુંહભાઇ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મમેડકલ કોલિે, ગોિી વડોદરા

૧૦૩૭ સોની અુંિલી મદદનીશ પ્રાધ્યપક જીએમઇઆરએસ મમેડકલ કોલિે, ગોિી વડોદરા

૧૦૩૮ સોની મહરને મદલીપક માર સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મમેડકલ કોલિે, ગોિી વડોદરા

૧૦૩૯ વ્હોરા રોશની અબ્દ લભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યપક જીએમઇઆરએસ મમેડકલ કોલિે, ગોિી વડોદરા

૧૦૪૦ પરમાર મરતશેક માર લક્ષ્મણભાઇ મદદનીશ ઇિનરે કચ્છ શાખા નહેર, પટેા મવભાગ, નું.૨/૩-જી, આમદપ ર-કચ્છ.

૧૦૪૧ પ્રજાપમત સ મનનબે પે્રમાભાઇ િ .કા નાયબ પશ પાલન મનયામકશ્રીની  કચેરી, િમનિ પશ  સ િારણા યોિના, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

૧૦૪૨ શાહ મસ્મત સુંિયક માર સરકારી શ્રમ અમિકારી મદદનીશ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, મિલ્લા સેવા સદન, વલસાડ

૧૦૪૩ પરમાર ભાવશેક માર અશોકભાઇ િ .ફામાાસીસ્ટ ડી-૩૩, કા.રા.મવ.યો. મ્ય . સ્નાનાગારની  સામે, ખોખરા, અમદાવાદ

૧૦૪૪ ડોમડયા હામદા કક માર  ગોમવુંદભાઇ િ .ફામાાસીસ્ટ ડી-૩૩, કા.રા.મવ.યો. મ્ય . સ્નાનાગારની  સામે, ખોખરા, અમદાવાદ

૧૦૪૫ સોનારા મપ્રયુંકા નવીનભાઇ મસ.કા આચાયાશ્રીની કચેરી, ઔદ્યોમગક તાલીમ કેન્દ્ર, બોટાદ.

૧૦૪૬ ચૌહાણ ભાવશે મવઠ્ઠલભાઇ સ્ટોર મકપર આચાયાશ્રીની કચેરી, ઔદ્યોમગક તાલીમ કેન્દ્ર, બોટાદ.

૧૦૪૭ પટેલ હામદા કક માર  મદનશેક માર મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૪૮ શ ક્લા રમવશુંકર શ્યામનારાયણ મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૪૯ નુંદ રબારકર આનુંદક માર મદગુંબરભાઇ મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૫૦ દવ ેપ્રશાુંત અશોકભાઇ મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૫૧ પટેલ લીના મહેશભાઇ મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૫૨ મસસોમદયા  િનપાલમસુંહ હમીરમસુંહ મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૫૩ ગોસાઇ મસ્મતાબેન િમને્દ્રપ રી મદદનીશ મનયામક મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૫૪ ડી ુંડોર મનલશેક માર ભરતભાઇ આસી. ડાયરકે્ટર મડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવાનન્દ્સ, બીિો માળ, કમાયોગી ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

૧૦૫૫ મભમાણી ઉપકે્ષાબેન કાળ ભાઇ મડેીકલ ઓમફસર સરકારી આય વદે દવાખાન ું, વનોડા, તા.ઠાસરા, મિ.ખેડા 

૧૦૫૬ મોરિરા િય રમશેભાઇ મડેીકલ ઓમફસર મિ.પું આય વદે દવાખાન ું, આગરવા, તા.ઠાસરા, મિ.ખેડા

૧૦૫૭ પટેલ જીજ્ઞાબેન રમતલાલ મડેીકલ ઓમફસર સામ મહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મ .કેસરા,તા.મહેમદાવાદ, મિ. ખેડા 

૧૦૫૮ ગોહેલ પ્રજ્ઞા મકરીટભાઇ મડેીકલ ઓમફસર મિ.પું આય વદે દવાખાન ું, મ . મમહસા, તા.મહ િા, મિ.ખેડા

૧૦૫૯ ભોઇ સુંિયક માર ચુંદ ભાઇ મડેીકલ ઓમફસર મિ.પું આય વદે દવાખાન ું, મ . ખેરોલી, તા.મવરપ ર, મિ.મહીસાગર

૧૦૬૦ ગમિયા રાિશે લક્ષ્મણભાઇ મડેીકલ ઓમફસર સરકારી આય વદે દવાખાન ું, ફાગવલે, તા.કઠલાલ, મિ.ખેડા 

૧૦૬૧ સ્વામી સતીર્ ઇશ્વર પો.સ.ઇ રા.પો.અ.દળ, િ થ-૧૮, નમાદા બટાલીયન, કેવડીયા કોલોની, મિ. નમાદા

૧૦૬૨ પટેલ ત ર્ારક માર કન ભાઇ િ .કા કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ.

૧૦૬૩ વ્યાસ આશ તોર્ ગ ણવુંતભાઇ આચાયા ઔદ્યોમગક તાલીમ સુંસ્થા, ધ્રાુંગધ્રા 

૧૦૬૪ વાિલેા િયમદપમસુંહ ભરતમસુંહ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૬૫ પટેલ મદવ્યશેક માર  પોપટભાઇ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૬૬ શાહ મચરાગ અશોકક માર  િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૬૭ િોર્ી રૂપશેભાઇ ભાડકજીભાઇ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૬૮ ચ ડાસમા રાિમદપમસુંહ દેવને્દ્રમસુંહ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.



૧૦૬૯ વાળુંદ વર્ાા મન ભાઇ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૭૦ હેગન ડેલ્ફીન મથ રોલાહ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૭૧ પુંડ્યા ફાલ્ગ નીબેન રમશેભાઇ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૭૨ પટેલ સાવનક માર  રાિશેભાઇ િ .કા પોલીસ મહામનરીક્ષકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર.

૧૦૭૩ પટેલ મદશાબેન કનયૈાલાલ સવયેર સવે મામલતદાર (ટર ા.મવ.), કોઠી ટાવર મબલ્ડી ુંગ, વડોદરા.

૧૦૭૪ માળી મ કેશક માર રવેાજી સવયેર મિલ્લા મનરીક્ષક િમીન દફ્તરની કચેરી, વડોદરા.

૧૦૭૫ મકવાણા જ્યોમતકા િઠેાલાલ િ .કા મદદનીશ કમમશ્રર આમદજામત મવકાસની કચેરી, બહ માળી ભવન, નાનપ રા, સ રત.

૧૦૭૬ વરીયા મસધ્િાુંત હસમ ખલાલ િ .કા પ્રાદેમશક વાહન વ્યવહાર અમિકારીની  કચેરી ખામધ્રોળ રોડ, િૂનાગિ.

૧૦૭૭ સોલુંકી મમનાક્ષીબેન મ કેશભાઇ અમિક મદદનીશ ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, પુંચાયત મા.મ.મવભાગ, મિ.પું. સે.૧૭, ગાુંિીનગર

૧૦૭૮ ભારાઇ રિનીક માર કારાભાઇ ક્લાકા  એક્ઝીક્ય ટીવ મજેીસ્ટરેટની કચેરી, મટેર ોપોલીટન  એરીયા, કોટા  નું.૨, િી કાુંટા, અમદાવાદ

૧૦૭૯ પ રોમહત મહરનેક માર પ્રમવનક માર િ .ઉદ્યોગ મનરીક્ષક ઉદ્યોગ કમમશ્નરશ્રીની  કચેરી, બ્લોક નું.૧/૨, ઉદ્યોગભવન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર.

૧૦૮૦ ઉમરમેટયા ભારતી લાભને્દ્રભાઇ રીડર સરકારી આય વદે કોલિે, આિવા રોડ, વડોદરા.

૧૦૮૧ ચાવડા ભૌતરે્ દેવાભાઇ  મિલ્લા મનરીક્ષક ડી.આઇ.એલ.આર.કચેરી, "સરવે ભવન", રાિમહેલ કુંમ્પાઉન્દ્ડ, અમરલેી.

૧૦૮૨ પરમાર િલકમલ દલસ ખભાઇ િ .પ્રોસેસ આમસ. સરકારી ફોટો લીથો પે્રસ, દ િશે્વર રોડ, અમદાવાદ

૧૦૮૩ ચૌિરી કમલશે ભમેજીભાઇ મ.ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, કાુંસ મવભાગ, સે.૮, ગાુંિીનગર

૧૦૮૪ ચૌિરી મવક્રમક માર  ડાહ્યાભાઇ મ.ઇિનરે કાયાપાલક ઇિનરેશ્રીની કચેરી, કાુંસ મવભાગ, સે.૮, ગાુંિીનગર

૧૦૮૫ જાદવ મમનર્ક માર  દિ ભાઇ િ .કા સુંય ક્ત પોલીસ કમમશનરશ્રીની  કચેરી, પો.મ ખ્ય મથક, શાહીબાગ, અમદાવાદ. 

૧૦૮૬ રાણા મસધ્િાથા હેમુંતભાઇ િ .કા સુંય ક્ત પોલીસ કમમશનરશ્રીની  કચેરી, પો.મ ખ્ય મથક, શાહીબાગ, અમદાવાદ. 

૧૦૮૭ પ્રજાપમત મદપકક માર ચુંરકાન્દ્તભાઇ િ .કા સુંય ક્ત પોલીસ કમમશનરશ્રીની  કચેરી, પો.મ ખ્ય મથક, શાહીબાગ, અમદાવાદ. 

૧૦૮૮ ચાવડા મવશાલભાઇ હર્ાદભાઇ પટેા મહસાબનીશ પ્રાદેમશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાર્મબ્રિ, અમદાવાદ.

૧૦૮૯ મલુંબાચીયા અમનલક માર મહેન્દ્રભાઇ પટેા મહસાબનીશ પ્રાદેમશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાર્મબ્રિ, અમદાવાદ.
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