
ક્રમ નામ હોદ્દો કચેરીન ું સરનામ ું રીમાકકસ 

2 પ્રજાપતિ તચરાગક માર અમિૃલાલ જ તનયર ફામાકસીસ્ટ 
ડી-૧, કા.રા.વી.યોજના, સીલ્વર કોમ્પલકે્ષ, શીલ્પા ગરેજેની સામે, 
મહેસાણા હાઇવે, મહેસાણા

પાસ 

4 પટેલ તપ્રયાબેન તકતિકક માર ખેિી અતિકારી-વગક-૨ ખેિી તનયામકની કચેરી, કૃતિ ભવન, ચ-રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર પાસ 

5 પટેલ અતિનક માર િનજીભાઇ તસતનયર કારક ન 
ના.રા.વે. કતમશનરની કચેરી,વિ કળ-૮, બ્લોક નું-૨, બીજો માળ, બહ માળી 
મકાન, મહેસાણા

પાસ 

6 ચમાર ઉિાબહેન અમિૃભાઇ જ તનયર કારક ન 
સ.રા.વે.કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧૦-ડી-૭, બહ માળી ભવન, અપના 
બજાર, અમદાવાદ

પાસ 

7 ઠકકર અશોક ક માર કીતિકલાલ શ્રમ અતિકારી-વગક-૨
સરકારી શ્રમ અતિકારી (ખેિ)ની કચેરી, બ્લોક-૪, બીજો માળ, સેવાસદન-
૩, રાજકોટ

પાસ 

8 પટેલ હાતદક ક અરતવુંદભાઇ  વકક  આસીસ્ટન્ટ-વગક-૩
ના.કા.ઇની કચેરી, તડસ્ટર ીક સબ તડવીઝન, પાટનગર યોજના ભવન, બીજો 
માળ, સેકટર-૧૬, ગાુંિીનગર

પાસ 

9 દેસાઇ પાયલબેન અમથાભાઇ જ તનયર કારક ન 
એલ.ડી.એન્જીનીયરી ુંગ કોલજે, ગ જરાિ ય તનવસીટી સામે, નવરુંગપ રા, 
અમદાવાદ

પાસ 

10 વાઘલેા ગૌિમક માર દલપિભાઇ તસતનયર કારક ન 
સ.રા.વે.કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧-બી-૯, બહ માળી ભવન, અપના 
બજાર, અમદાવાદ

પાસ 

11 કાપતડયા સુંદીપક માર તવનોદભાઇ જ તનયર કારક ન 
સ.રા.વે.કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧-બી-૯, બહ માળી મકાન, લાલદરવાજા, 
અમદાવાદ

પાસ 

12 કાવર પ્રકાશભાઇ બળદેવભાઇ તસતનયર કારક ન 
સ.રા.વે.કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧-બી-૯, બહ માળી મકાન, લાલદરવાજા, 
અમદાવાદ

પાસ 

13 પટેલ રોતહિક માર ભીખાલાલ તસતનયર કારક ન 
સ.રા.વે.કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૩-સી-૪, બહ માળી મકાન, લાલદરવાજા, 
અમદાવાદ

પાસ 

14 બારોટ ઉમુંગ નતવનચુંદ્ર માતહિી મદદનીશ પ્રાદેશીક માતહિી કચેરી, આુંબાવાડી, પોલીટેકનીક કુંમ્પાઉન્ડ, અમદાવાદ પાસ 

15 ચૌિરી સ રશેભાઇ ભ દરભાઇ કારક ન 
સબ રજીસ્ટર ાર કચેરી, દહેગામ, િાલ કા સેવા સદન, મામલિદાર કચેરી 

કુંમ્પાઉન્ડ, ગ્રાઉન ફલોર, દહેગામ
પાસ 

16 પટણી તદપક કાન્િીભાઇ ફોરમને ઇન્સ્ટરકટર-વગક-૩ ઔ.િા.સુંસ્થા, ગાુંિીનગર, એલડીઆરપી રોડ, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર પાસ 

17 તિવદેી તચરાગ જગદીશભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ 
આતદજાતિ તવકાસ તવભાગ, બ્લોક-૮, છઠ્ઠો માળ, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

19 ડોતડયા રૂતિકા તવજયભાઇ તહસાબી અતિકારી-વગક-૨
ગ જરાિ સફાઇ કામદાર તવકાસ તનગમ, બ્લોક-૧, બી-તવુંગ િીજો માળ, 
કમકયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

20 પ્રજાપતિ નરને્દ્રક માર બળદેવભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
ગ જરાિ રાજય માનવ અતિકાર આયોગ, બ્લોક-૧, ૪-૫ મો માળ, કમકયોગી 
ભવન,સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

જાન્ય આરી-૨૦૨૦   જાહેરનામા ક્રમાુંકઃ હપપ/૧/૨૦૨૦/             /દ, િા.    /૪ /૨૦૨૦ ન ું જોડાણ, ભાિા તનયામકની કચેરી, ગ .રા.ગાુંિીનગર દ્વારા યોજાયલે સરકારી 

અતિકારીઓ/કમકચારીઓ માટેની તહન્દી ભાિાની ઉચ્ચશે્રણી પરીક્ષા િા.૧૯/૧/૨૦ અને ૨૦/૧/૨૦ પરીક્ષામાું પાસ (ઉતિણક) થયલે ઉમદેવારોની  યાદીઃ      કેન્દ્રઃ ગાુંિીનગર  

                                                                                                                                                                                                                                                     



24 પરમાર બાબ ભાઇ રામાભાઇ લબે ટેકતનશ્યન 
મડેીસીન તવભાગ, વટેરનરી સાયન્સ કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

26 બાગ લ સ દીપરાવ સ મદેવરાવ તસતનયર કારક ન 
પશ  તચતકત્સા અને પશ પાલન મહાતવદ્યાલય, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

28 પટેલ શામજીભાઇ સભરામભાઇ પ્રાધ્યાપક આચાયકશ્રીની કચેરી, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

29 રાવલ સ નિક માર કાુંિીલાલ પ્રાધ્યાપક મડેીસીન તવભાગ, વટેરનરી  કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

30 સાિ  દશરથક માર બળદેવભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
મડેીસીન મતેડતસન તવભાગ,પશ  તચતકત્સા અને પશ પાલન મહાતવદ્યાલય, 
આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ

પાસ 

33 ગામીિ માતટકનાબેન અજમાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પશ  તચતકત્સા અને પશ પાલન મહાતવદ્યાલય, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

34 ચૌિરી જીિને્દ્રક માર હરનાથભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

35 પરમાર ભ પને્દ્રક માર ચિ રભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

36 નાયક જીિને્દ્રક માર ભોગીલાલ સહ પ્રાધ્યાપક વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

43 કોઠતડયા કાજલ તગરિરભાઇ લબે ટેકતનશ્યન 
વટેનરી તકલનીક કોમ્પલકે્ષ, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

44 જાની કૃતિકાબેન રાહ લ લબેોરટેરી ટેકતનશ્યન 
વટેનરી તકલનીક કોમ્પલકે્ષ, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

46 પટેલ જગદીશક માર અુંબાલાલ  પ્રાધ્યાપક
ડીપાટકમને્ટ ઓફ ગાયનકેોલોજી પશ  તચતકત્સા અને પશ પાલન 

મહાતવદ્યાલય, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ
પાસ 

51 વસાવા સુંજયભાઇ નટ ભાઇ ખેિી મદદનીશ 
પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, રામના મ વાડા, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ 

ય તનવતસકટી, આણુંદ
પાસ 

52 ચૌિરી તદનશેક માર વકિાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ગાયનકેોલોજી તવભાગ, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

53 પરમાર વસુંિક માર ઇશ્વરભાઇ લબે ટેકતનશ્યન આર.બી.આર.ય . વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

54 પરમાર જીગ્નશેક માર જયુંિીલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વટેનરી તકલનીકલ કોમ્્લકે્ષ તવભાગ,વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ 

ય તનવતસકટી, આણુંદ
પાસ 

55 શેખ તમનાઝબાન  એમ. ખેિી મદદનીશ 
પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

56 પુંડયા ધ્ર વક માર શૈલિેભાઇ પશ િન તનરીક્ષક 
પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

57 પટેલ તહરનેક માર હતરભાઇ લાઇવસ્ટોક ઇન્સ્પકેટર 
પશ પાલન સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 



58 પટેલ યોગશેક માર ગ લાબભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પશ  સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ પાસ 

62 પઠાણ શહેનાઝબાન  ગ લામમહોમુંદખાન લબેોરટેરી ટેકતનશ્યન 
પશ  પિણ સુંશોિન કેન્દ્ર, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

65 રાવ નહેા મહેશ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વટેનરી કલીનીકલ કોમ્્લકે્ષ, વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

66 હતડયા કમલશેભાઇ ખોડાભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક
પશ  પ્રજનન, પશ  માદા રોગ તવભાગ,  વટેરનરી કોલજે, આણુંદ કૃતિ 

ય તનવતસકટી, આણુંદ
પાસ 

67 મોદી રાકેશક માર જયુંતિલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
 લાઇવસ્ટોક પ્રોડકશન મનેજેમને્ટ તવભાગ, પશ  તચતકત્સા અને પશ પાલન 

મહાતવદ્યાલય, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, આણુંદ
પાસ 

68 શ્રીમાળી દીપકક માર જયુંિક માર લકેચરર-વગક-૨ સરકારી આય વદે માહાતવદ્યાલય, આજવા રોડ,  વડોદરા પાસ 

69 ગાુંિી રચના અરુણ લકેચરર-વગક-૨ સરકારી આય વદે માહાતવદ્યાલય, આજવા રોડ,  વડોદરા પાસ 

70 ભાદરવા અબ્દેલી સૈફીદ્દીન લકેચરર-વગક-૨ સરકારી આય વદે માહાતવદ્યાલય, આજવા રોડ,  વડોદરા પાસ 

71 દેશમ ખ મહે લભાઇ રમશેભાઇ મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.પા.ઇ.ની કચેરી, ગ હાઇ પટેા-તવભાગ નું.૩, ટી-૧૩, તજલ્લા સેવા 
સદન-૨, જોરાવર પલેસે, પાલનપ ર

પાસ 

72 ચૌિરી તવરલ બાલ ભાઇ મદદનીશ ઇજનરે (સીવીલ) 
જળુંસુંપતિ સુંશોિન પટેા તવભાગ, બહ માળી મકાન,બ્લોક નું.૨, બીજો 
માળ, મહેસાણા

પાસ 

73 ઠાકર  ક શ મહેશભાઇ મદદનીશ ઇજનરે 
જળુંસુંપતિ સુંશોિન પટેા તવભાગ, તજલ્લા સેવા સદન-૨,૩-૪-પ, જોરાવર 

પલેસે કમ્પાઉન્ડ,પાલનપ ર
પાસ 

74 પ્રજાપતિ ભાતવકક માર હરીભાઇ મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.પા.ઇ.ની કચેરી, જળ સુંપતિ અને સુંશોિન પટેા-તવભાગ નું.૩-૪-૫, , 
તજલ્લા સેવા સદન-૨, જો.પ.ે, પાલનપ ર

પાસ 

75 ચાવડા તમિશેભાઇ મોહનભાઇ તહસાબી અતિકારી-વગક-૨
તજલ્લા ગ્રામ તવકાસ એજન્સી, પાટણ, ય તનવતસકટી રોડ,, સકીટ હાઉસ 

પાસે, પાટણ
પાસ 

76 પટેલ તનક લક માર ડાહ્યાભાઇ મદદનીશ ઇજનરે માજમ નહેર પટેા તવભાગ નું.૪, મોડાસા િા. મોડાસા તજ.અરવલ્લી પાસ 

77 બારીયા તદનશેભાઇ રમણભાઇ પટેા તહસાબનીશ તજલ્લા તિજોરી કચેરી, લ ણાવાડા તજ.મતહસાગર પાસ 

79 ચૌહાણ તદલીપક માર પરસોિમભાઇ પટેા તહસાબનીશ તજલ્લા તિજોરી કચેરી, લ ણાવાડા તજ.મતહસાગર પાસ 

80 વણકર તબપીનક માર રત્નાભાઇ જ તનયર કારક ન તજલ્લા તિજોરી કચેરી, લ ણાવાડા તજ.મતહસાગર પાસ 

82 ગાુંતવિ કેિનક માર ગોતવુંદભાઇ જ તનયર ફામાકતસસ્ટ 
ઇન્ચાજક  મડેીકલ ઓફીસર, ડી-૧૫, કા.રા.વી.યોજના, સેલગર વાડી, 
દાુંડીયા બજાર, વડોદરા

પાસ 

83 શાહ માનસી જગદીશભાઇ જ તનયર કારક ન 
સુંય કિ રતજસ્ટર ાર અને ખાસ અન્વિેક,(તવભાગીય) એ-બ્લોક, બહ માળી 
ભવન-૨ સરકારી વસાહિ, વસ્ત્રાપ ર,અમદાવાદ

પાસ 



85 પટેલ તચરાગક માર ગોતવુંદભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
કૃતિ, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

86 રાઠોડ તનતશથક માર જસવુંિતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી 
કૃતિ, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

87 ભાભોર અપકણક માર પરશ ભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
કૃતિ, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

88 વાઘલેા ભરિ તવશળદેવ નાયબ સેકશન અતિકારી 
કૃતિ, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

89 સ િતરયા તવરાગક માર સોમાભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
કૃતિ, ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

90 વાઘલેા પુંકજ પરશોિમભાઇ જ તનયર કારક ન 
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

91 ગોતહલ જયવુંિતસુંહ નગવીનતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી વન અને પયાકવરણ  તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

94 ચૌિરી મહાદેવભાઇ ચેહરાભાઇ બાગાયિ અતિકારી નાયબ બાગાયિ તનયામકની કચેરી, મોડાસા, અરવલ્લી પાસ 

96 મજગ લ ફકરૂદી હાજીભાઇ અનમક પોલીસ હેડ કોસ્ટેબલ 
પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, વરેાવળ,સુંય કિ નગરપાતલકા તબલ્ડી ુંગ 

તજ.ગીર સોમનાથ
પાસ 

99 ઘોડાસરા વશૈાલી નાનજીભાઇ સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર આદ્યોગીક િાલીમ સુંસ્થા, િરસાલી, વડોદરા પાસ 

100 ઠકોર તમિલબેન કરસનજી સેકશન અતિકારી નાણા તવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

102 પટેલ જીગરક માર નુંદ ભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી નાણા તવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

103 પટેલ અુંતકિક માર જયુંતિભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ નાણા તવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

104 રાજપરા રીિશે બાલ ભાઇ સી.સ.સ પરીન્ટેન્ડન્ટ  
સીટી સવે સ પરીન્ટેન્ડન્ટ  (નગર આયોજન) સી-બ્લોક, ૭ મો માળ, 
બહ માળી ભવન, નાનપ રા, સ રિ

પાસ 

105 સેવક તનતમિા મનન જ તનયર કારક ન 
બાળ તવકાસ યોજના અતિકારીની કચેરી, આઇ.સી.ડી.એસ.,ઘટક-૨, 
િીજો માળ,એમ.એસ.તબલ્ડી ુંગ,સેકટર-૧૧,ગાુંિીનગર

પાસ 

106 શાહ અુંતકિા ઓમપ્રકાશ સેકશન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

107 અતિકારી વભૈવક માર પ્રકાશચુંદ્ર નાયબ સેકશન અતિકારી તશક્ષણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

108 પરમાર આકાશક માર હીરાલાલ તસતનયર કારક ન 
સરકારી મોડેલ આય વદે કોલજે સુંલગ્ન હોતસ્પટલ, સોનીપ ર રોડ, કોલવડા, 
તજ.ગાુંિીનગર

પાસ 

109 ભાલયૈા તવજયક માર રામભાઇ જ તનયર કારક ન 
સરકારી મોડેલ આય વદે કોલજે સુંલગ્ન હોતસ્પટલ, સોનીપ ર રોડ, કોલવડા, 
તજ.ગાુંિીનગર

પાસ 



110 વાઘલેા જિીન ભરિભાઇ મોટર વાહન તનરીક્ષક-વગક-ર 
વાહન વ્યવહાર કતમશનરની કચેરી, બ્લોક નું.૬, િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

111 ચૌિરી તવરલક માર અમિૃભાઇ જ તનયર કારક ન 
આરોગ્ય િબીબી સેવાઓ અને િબીબી તશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

112 પટેલ ભૌતમક તદનશેક માર તસતનયર કારક ન 
આરોગ્ય િબીબી સેવાઓ અને િબીબી તશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

113 સોલુંકી મતનિક માર ગણપિભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ-બ-શાખા,બ્લોક નું-૭, ૮ મો માળ, 
નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

114 નાડોદા તવપ લભાઇ કલાભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ-બ-શાખા,બ્લોક નું-૭, ૮ મો માળ, 
નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

115 પટેલ અુંતકિાબેન મ કેશક માર નાયબ સેકશન અતિકારી નાણા તવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

116 પુંડયા તકુંજલ હેમુંિક માર સેકશન અતિકારી 
માગક અને મકાન તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

118 ઘાુંચી મોહુંમદમોઇન મહબ બભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ 
માગક અને મકાન તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

119 ગોતહલ પ્રતિકક માર પી. નાયબ સેકશન અતિકારી 
આતદજાતિ તવકાસ તવભાગ, બ્લોક નું-૮, છ ઠ્ઠો માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

120 ખેિાણી તનતકિા તવનોદભાઇ સેકશન અતિકારી 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ-બ-શાખા,બ્લોક નું-૭, ૮ મો માળ, 
નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

121 ગોસ્વામી તનતિ નટવરગીરી હેડકલાકક  
કતમશનરશ્રી,મતહલા અને બાળ તવકાસની કચેરી, ભોયિતળયે,બ્લોક-૨૦, 
ડાક.જી.મે.ભવન,જ નાસતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

122 નામપ રકર કૃણાલ રતવન્દ્રભાઇ સેકશન અતિકારી 
શહેરી તવકાસ અને શહેરી ગહૃ તનમાકણ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો 

માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

123 છાટબાર જય ઉમશેક માર નાયબ સેકશન અતિકારી 
શહેરી તવકાસ અને શહેરી ગહૃ તનમાકણ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો 

માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

124 પટેલ દશકનાબેન સોમાભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
શહેરી તવકાસ અને શહેરી ગહૃ તનમાકણ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો 

માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

125 રબારી માઇકલક માર જીવણભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ 
શહેરી તવકાસ અને શહેરી ગહૃ તનમાકણ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો 

માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

126 દેસાઇ તકશનક માર તવહાભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ 
શહેરી તવકાસ અને શહેરી ગહૃ તનમાકણ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૯ મો 

માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

127 દેસાઇ હેિલ હરગોવનભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

128 દેસાઇ સજકક જીવરાજભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

129 ચૌિરી મ કેશભાઇ જોઇિાભાઇ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 



130 વાઘલેા તવનોદતસુંહ મહેન્દ્રતસુંહ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

131 ઠાકોર પ્રતવણક માર દલપિતસુંહ ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

132 પટેલ રાહ લ જગદીશભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
રમિગમિ, ય વા અને સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

133 સાવતલયા ગૌરાુંગ મતણલાલ નાયબ સેકશન અતિકારી 
રમિગમિ, ય વા અને સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

134 દેસાઇ તવકાસક માર નાગજીભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી શ્રમ અને રોજગાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

135 જોિી તહરને ગજાનુંદભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી શ્રમ અને રોજગાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

136 ભાવસાર મૌતલક ચુંપકલાલ નાયબ સેકશન અતિકારી શ્રમ અને રોજગાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

137 તદવાન પ્રતિકક માર રતશ્મનભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી શ્રમ અને રોજગાર તવભાગ, બ્લોક નું-૫, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

142 વાઘલેા તમરલબેન નરતસુંહભાઇ હક ચોકસી અતિકારી 
હક ચોકસી અતિકારી રાણીપ-૧ની કચેરી, અમદાવાદ તજલ્લા મોજણી 

સેવાસદન, ભીમજીપ રા ચાર રસ્િા, અમદાવાદ
પાસ 

143 પટેલ ભાવશેક માર અમિૃભાઇ મદદ.એકિીકરણ અતિકારી 
હક ચોકસી અતિકારી રાણીપ-૧ની કચેરી, અમદાવાદ તજલ્લા મોજણી 

સેવાસદન, ભીમજીપ રા ચાર રસ્િા, અમદાવાદ
પાસ 

144 મકવાણા રોશનીબેન હસમ ખભાઇ સબ ઓડીટર 
તજલ્લા સહાયક તનરીક્ષકની કચેરી, સ્થાતનક ભુંડોળ તહસાબ, તજલ્લા સેવા 
સદન, બોરસદ ચોકડી, રૂમ નું.૩૨૪,આણુંદ

પાસ 

145 પ્રજાપતિ તદવ્યાબેન મનસ ખભાઇ સબ ઓડીટર 
તજલ્લા સહાયક તનરીક્ષકની કચેરી, સ્થાતનક ભુંડોળ તહસાબ, તજલ્લા સેવા 
સદન, બોરસદ ચોકડી, રૂમ નું.૩૨૪,આણુંદ

પાસ 

146 ભાવસાર ભાવન અશ્વીન સેકશન અતિકારી 
માગક અને મકાન તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, ૧ લો માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

147 પટેલ િારક જસ ભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી સામાન્ય તવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

148 મકવાણા અજયતસુંહ ભરિતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી સામાન્ય તવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

149 વાળા રાજદીપતસુંહ તકરીટતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી તશક્ષણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૮ મો માળ, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

150 રબારી લાભ ભાઇ હેમરાજભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

151 ગોહીલ પતરિાબેન સવદાસભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

153 વકાતલયા મ સ્િ ફા અબ્દ લરતહમ ખેિીવાડી અતિકારી
નાયબ ખેિી તનયામક (વી)ની કચેરી, ટીવી સ્ટેશન રોડ, તજલ્લા સેવા 
ઉદ્યોગ ભવનની બાજ માું, સ રને્દ્રગર

પાસ 

155 ચૌહાણ અતનરૂધ્િતસુંહ ભરિભાઇ અનામક લોક રક્ષક 
એમ ડીવીઝન ટર ાતફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની બાજ માું, 
સરખેજ, અમદાવાદ

પાસ 



157 ભરવાડ શૈલિેક માર મોહનભાઇ અનામક લોક રક્ષક 
એમ ડીવીઝન ટર ાતફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની બાજ માું, 
સરખેજ, અમદાવાદ

પાસ 

158 મકવાણા તકશોરભાઇ પોલાભાઇ અનામક લોક રક્ષક 
એમ ડીવીઝન ટર ાતફક પોલીસ સ્ટેશન, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની બાજ માું, 
સરખેજ, અમદાવાદ

પાસ 

165 પટેલ તિજશેક માર પ્રતવણભાઇ લબેોરટેરી ટેકનીશીયન 
ન્યાય સહાયક તવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

166 પટેલ તબજલક મારી મહેન્દ્રભાઇ લબેોરટેરી ટેકનીશીયન 
ન્યાય સહાયક તવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

167 ચૌિરી મિૈીબહેન ભરિભાઇ સાયતન્ટતફક આસીસ્ટન્ટ 
ન્યાય સહાયક તવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

168 ઉણસેા અતનલક માર અરતવુંદભાઇ સાયતન્ટતફક આસીસ્ટન્ટ 
ન્યાય સહાયક તવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

169 ડોતડયા તવજયતસુંહ કરણતસુંહ જ તનયર કલાકક  
ન્યાય સહાયક તવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

170 જાદવ તદપકક માર હરીભાઇ જ તનયર કલાકક  
ન્યાય સહાયક તવજ્ઞાનની કચેરી, પોલીસ ભવનની પાસે, સેકટર-૧૮/એ, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

171 જાદવ રજનીક કરશન મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , કનસેરા, િા.જસદણ તજ.રાજકોટ પાસ 

172 ગ પ્તા ખ શ્બ  રામક માર મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , પાુંચપીપળા, િા.જિેપ ર,  તજ.રાજકોટ પાસ 

173 પાઠક મલય તદનશેભાઇ મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , ગણોદ, િા.ઉપલટેા,  તજ.રાજકોટ પાસ 

174 િામતેલયા તનતખલ તવનશેભાઇ મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , વાસાવડ, િા.ગોુંડલ,  તજ.રાજકોટ પાસ 

175 ભાલોડી િમશે તવઠ્ઠલજી મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન , ખજ રી ગ ુંદાળા, િા.જિેપ ર,  તજ.રાજકોટ પાસ 

176 ગરિરીયા જયશેક માર ડાયાલાલ મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન ,સ સવાવ, િા.હળવદ,  તજ.મોરબી પાસ 

177 તપલ ડીયા મહમદમનસ ર ઇસ્માઇલ મતેડકલ ઓતફસર(આય -વગક-ર) સરકારી આય વદે દવાખાન ,સાપકડાું, િા.હળવદ,  તજ.મોરબી પાસ 

181 જાની ગાયિીબેન તહિશેક માર જ તનયર કલાકક  તજલ્લા કમાન્ડન્ટની  કચેરી, હોમગાડકઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ પાસ 

182 રાઠોડ તમિલ જગતદશક માર જ તનયર કલાકક  
ગ જરાિ ગ્રામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડક, બ્લોક નું.૬, િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

183 પટેલ સુંતદપક માર કરશનભાઇ જ તનયર કલાકક  
વન સુંરક્ષકશ્રીની કચેરી, સામાતજક વતનકરણ વિ કળ, બહ માળી ભવન, 
પ્રથમ માળ, ભરૂચ

પાસ 

185 રાવલ જહાનવી મ કેશભાઇ જ તનયર કલાકક  
તહસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી,બ્લોક નું.૧૭, ડાક.જી.મે.ભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 



186 કાછીઆ ભાતવકા તચરાગ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ ગ જરાિ તવિાનસભા, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

187 પટેલ ગોપીબેન જીિને્દ્રભાઇ તસતનયર કલાકક  સા.આ.કેન્દ્ર, અડાલજ, િા.તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

188 ચૌિરી રાહ લક માર બાબ ભાઇ જ તનયર કલાકક  
બાળ તવકાસ યોજના અતિકારીની કચેરી, આઇ.સી.ડી.એસ.,ઘટક- ૩ જો 

માળ, એમ.એસ.તબલ્ડી ુંગ, સેકટર-૧૧,ગાુંિીનગર
પાસ 

190 શાહ હિક કમલશેભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

192 કોટડીયા કૌતશક પ્રકાશભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

193 કવાડ નીતિનભાઇ ભોપાભાઇ ખેિીવાડી અતિકારી
નાયબ ખેિી તનયામક (વી)ની કચેરી,  જી-ફોર (૪), એનકે્ષી તબલ્ડી ુંગ, 
બહ માળી ભવન, ભાવનગર

પાસ 

194 ઠાકોર તમલનતસહ િખિતસુંહ જ તનયર કલાકક  
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

195 શેખ મોહમુંદસોયબે ગ લામમ સ્િ ફા તહસાબી અતિકારી 
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

196 પટેલ ગ જુંનક માર ભપૂને્દ્રક માર જ તનયર કલાકક  
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

197 સ ુંદેશા ગીરીશક માર હુંસાજી જ તનયર કલાકક  
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

198 વાઘલેા ભરિક માર મન ભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

199 રબારી સોનલબહેન ગોદડભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
સામાન્ય તવભાગ, બ્લોક નું-૭, રતજસ્ટર ી શાખા, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

200 ઢ સા ખ શ્બ  સ રશેભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
સામાન્ય તવભાગ, બ્લોક નું-૧,એચ.આર.એમ.એસ.સેલ, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

201 ગોહીલ ભગવિતસુંહ જશેુંગભાઇ સેકશન અતિકારી તશક્ષણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૮ મો માળ, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

202 િકેલ દેવાયિ સોતનુંગભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ મહેસૂલ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

203 વાઘલેા નરને્દ્રક માર િનજીભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ મહેસૂલ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

204 ડાભી માિવી તદનશેભાઇ ભસૂ્િરશાસ્ત્રી -૨
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

205 તહરપરા આતશિ વજ ભાઇ કન્યાન િાુંતિક મદદનીશ 
તવમા તનયામકની કચેરી, તવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

206 પટેલ અુંતકિક માર રતસકલાલ કન્યાન િાુંતિક મદદનીશ 
તવમા તનયામકની કચેરી, તવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

207 શાહ તનશાબેન કૃણાલભાઇ કન્યાન િાુંતિક મદદનીશ 
તવમા તનયામકની કચેરી, તવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 



208 કોટેચા હીના લક્ષ્મીદાસ કન્યાન િાુંતિક મદદનીશ 
તવમા તનયામકની કચેરી, તવમા લખેા ભવન, બ્લોક નું.૧૭ િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

210 પ્રજાપતિ રતવ અરતવુંદક માર રડેીયો ઓપરટેર -એ.અ.સ.આઇ
અતિક પોલીસ મહાતનદેશકશ્રી , િકનીકી સેવાઓની કચેરી, ૭ મો માળ, 
પોલીસભવન,સેકટર-૧૮, ગાુંિીનગર

પાસ 

211 પટેલ તહિનેક માર નટવરલાલ જ તનયર કલાકક  
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

212 પાઠક તવનીિ ઉપને્દ્રભાઇ પટેા તહસાબનીશ 
પગાર અને તહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય 

િતળયે,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

213 મોમીન શાતહનબાન  જોનઅલી પટેા તહસાબનીશ 
પગાર અને તહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય 

િતળયે,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

214 વ્હોરા એજાઝઅહેમદ ઐય બભાઇ પટેા તહસાબનીશ 
પગાર અને તહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય 

િતળયે,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

215 રાવળ જીજ્ઞશેક માર તવષ્ણ ભાઇ પટેા તહસાબનીશ 
પગાર અને તહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય 

િતળયે,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

217 દેસાઇ સુંજય મોિીલાલ જ તનયર કલાકક  
પગાર અને તહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૧-૧૨, ભોય 

િતળયે,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

220 આશર અચકના દીપક મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

221 મને્ય અલ શાજી સારા અઝીકામિ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

223 શ્રીમાળી તવશાલ બાબ લાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

224 અટરકર વિૃાલ વૃ. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

225 પતરખ નહેા તવવકે ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

226 િન્ના િારા ભરિક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

227 પાઠક તશવાુંગક માર પ્રકાશચુંદ્ર ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

228 પુંડયા મઘેા જતૈમન ટય ટર જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મડેીકલ કોલજે, ગોિી, વડોદરા પાસ 

230 ભગોરા રીનલ બાબ ભાઇ મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા તવભાગ-૨/૩-ડી, અુંજાર કચ્છ-
૩૭૦૧૧૦

પાસ 

231 ગાુંિીકૌશાુંકક માર  શૈલિેભાઇ સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર આઇ.ટી.આઇ., બીલીમોરા, ચીખલી રોડ, પો.આુંિલીયા તજ.નવસારી પાસ 

232 દરજી અશોકક માર વશરામભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ તજ.બનાસકાુંઠા પાસ 

233 તનમ્બાકક  તનહાર તકરીટક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ તજ.બનાસકાુંઠા પાસ 

234 લક મ હિકદક માર પ ુંજાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, થરાદ, મીઠા ભાભર રોડ-થરાદ તજ.બનાસકાુંઠા પાસ 

236 પટેલ રૂબી ગીરીશભાઇ આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર એમ.એન.કોલજે, તવસનગર પાસ 

238 મકવાણા િપનક માર ભ પને્દ્રભાઇ સ.પ્રા.વા-વ.અતિકારી-વગક-૨ સહાયક પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, વિઇ, આહવા-ડાુંગ પાસ 



242 દેસાઇ તવજયક માર ચેહરાભાઇ ગામઠાણ સવયેર 
ડીસ્ટર ીકટ ઇન્સ્પકેટર લને્ડ રકેડકઝ કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, ૪ થો માળ, 
સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

243 ચૌહાણ તસધ્િરાજતસુંહ નરને્દ્રતસુંહ ગામઠાણ સવયેર 
ડીસ્ટર ીકટ ઇન્સ્પકેટર લને્ડ રકેડકઝ કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, ૪ થો માળ, 
સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

244 બારોટ તવરને્દ્રક માર કાુંતિલાલ સહાયક પ્રાધ્યાપક સરકારી ઇજનરેી કોલજે,બી.પી.ટી.એલ. પાસે, તવદ્યાનગર, ભાવનગર પાસ 

245 પ્રજાપતિ સાવનક માર સ રશેભાઇ વ્યાખ્યાિા-વગક-૨ સરકારી પોતલટેકતનક, કેતમકલ તવભાગ, આજીડેમ નજીક, રાજકોટ પાસ 

246 ગતઢયા તહરવા િનશ્યામભાઇ  હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

247 ચૌિરી નહેાબેન તવરસુંગભાઇ હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

248 પટેલ સ તનિાબેન જ.ે હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

249 પટેલ તરન્કેશ સ રશેભાઇ હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

250 ચૌિરી સિીિક માર ડાહયાભાઇ હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

251 ચૌિરી તદલ્પશેક માર બબાભાઇ હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

252 પ્રજાપતિ અતમિક માર ભગવાનભાઇ હેડકલાકક  
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

253 પટેલ િવલક માર કાતન્િલાલ તસતનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

254 પટેલ ગાયિી પ્રતવણભાઇ તસતનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

255 પટેલ કાતિકકક માર અરતવુંદભાઇ તસતનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

256 બારડ પ્રતદપક માર વજ ભાઇ તસતનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

257 પટેલ પાયલબેન શૈલશેભાઇ તસતનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

258 પટેલ રતવક માર રમશેભાઇ તસતનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

259 ઠાકોર કનકતસુંહ સોમાભાઇ કારક ન 
નાયબ તજલ્લા ચૂુંટણી અતિકારીની કચેરી, કલકેટર કચેરી,  લ ણાવાડા, 
તજ.મહીસાગર

પાસ 

261 ડામોર તવજયક માર હીરાભાઇ નાયબ મામલિદાર 
નાયબ તજલ્લા ચૂુંટણી અતિકારીની કચેરી, કલકેટર કચેરી,  લ ણાવાડા, 
તજ.મહીસાગર

પાસ 

262 મહેિા ઇશા એચ. મદદનીશ ઇજનરે - વગક-૨
કા.પા.ઇજનરે કચ્છ શાખા નહેર તવભાગ નું.૨૧૬, નવાગામ રોડ, નવી 
ભચાઉ-કચ્છ

પાસ 

267 ગઢવી ભતૂમકાબેન ભગવિતસુંહ જ તનયર તનરીક્ષક 
કાનતૂન માપ તવજ્ઞાન અને ગ્રાહક બાબિની કચેરી, અમદાવાદ/ગાુંિીનગર 

તજલ્લો િોલમાપભવન,સારુંગપ ર,અમદાવાદ
પાસ 

268 સોરઠીયા તહિશે બાબ લાલ જ તનયર નગર તનયોજક 
જ નાગઢ શહેરી તવકાસ સિામુંડળ, પુંકજ બુંગલો, રલે્વે સ્ટેશન રોડ, 
જ નાગઢ

પાસ 

270 રબારી વાઘ ભાઇ મફિભાઇ જ તનયર કારક ન 
નાયબ પશ પાલન તનયામકની કચેરી, વટેનરી પોલીટેકલીનીક-બાવળા 
તજ.અમદાવાદ

પાસ 



271 ચૌિરી પ્રહલાદભાઇ મલાજી મદદનીશ ઇજનરે (સીવીલ) 
ન.યો.મ .ન.બાુંિકામ તવભાગ નું.૨૪, નવી નમકદા વસાહિ, મહેસાણા 
તજ.પાટણ

પાસ 

272 પુંચાલ તહમાુંસ ક માર કાુંતિલાલ નાયબ સેકશન અતિકારી ગ જરાિ જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકકલ પાસે,ગાુંિીનગર પાસ 

273 ચૌહાણ ક લતદપતસુંહ પ્રતવણતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી ગ જરાિ જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકકલ પાસે,ગાુંિીનગર પાસ 

274 પરમાર કૃષ્ણપાલતસુંહ હેમને્દ્રતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી ગ જરાિ જાહેર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦/એ, છ-૩ સકકલ પાસે,ગાુંિીનગર પાસ 

275 તબલવાળ મ કેશક માર તદિાભાઇ વહીવટી અતિકારી સરકારી મ દ્દણાલય, તવઠ્ઠલવાડી, ઉદ્યોગનગર, તજ.ભાવનગર પાસ 

276 ભગોરા સુંતદપભાઇ બહેચરભાઇ  જ તનયર કારક ન 
સ્પશે્યલ ઓડીટરશ્રીની કચેરી, તમલ્ક ઓતડટ ઓતફસ આણુંદની 

કચેરી,૪૧૩/૪૧૪, જ ના સેવાસદન, આણુંદ
પાસ 

279 સોલુંકી શે્વિાબા પ્રતવણતસુંહ જ તનયર કારક ન 
સ્પશે્યલ ઓડીટરશ્રીની કચેરી, તમલ્ક ઓતડટ ઓતફસ આણુંદની 

કચેરી,૪૧૩/૪૧૪, જ ના સેવાસદન, આણુંદ
પાસ 

280 ખરાડી તપ્રયુંકાબહેન સ રપાલભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

281 નાકરાણી હેિલબેન છગનભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

282 ગોહેલ પજૂા લતલિભાઇ સહાયક પ્રાધ્યાપક એલ.ડી.ઇજનરેી કોલજે, બાયોમડેીકલ તવભાગ, નવરુંગપ રા, અમદાવાદ પાસ 

286 પ્રજાપતિ ધ્ર તવ દેતવદાસ જ તનયર તનરીક્ષક 
તનયુંિક કાન નીમાપ તવજ્ઞાન અને તનયામક,ગ્રાહક સ રક્ષાની 

કચેરી,સારુંગપ ર પાણી ટાુંકી પાછળ,સારુંગપ ર,અમદાવદ
પાસ 

287 જોિી ભાગકવ તદનશેક માર  કારક ન કલકેટર કચેરી, ડભાણ રોડ, ખેડા-નતડઆદ પાસ 

289 ગોતહલ િવલતસુંહ માનતસુંહ વ્યાખ્યાિા કન્યાઓ માટેની સરકારી પોતલટેકનીક, અમદાવાદ-૧૫ પાસ 

290 ચૌિરી તદલીપક માર મઘાભાઇ મતેડકલ ઓતફસર (વગક-ર) સામ હીક આરોગ્ય કેન્દ્ર, હારીજ, તજ.પાટણ પાસ 

291 િોળતકયા અતદતિ તદનશેચુંદ્ર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

292 હસનજી ફરહીનબાન  તનઝામ દ્દીન મતેડકલ ઓતફસર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

293 ચૌહાણ તહમાુંશ  ચુંદ્રકાુંિ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

294 િ ગર ેબાલાજી વાસ દેવરાવ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

295 તડુંડોર સોનલબેન મનહરક માર ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

296 સ થાર ગૌરાુંગક માર અુંબાલાલ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

297 પુંચાલ ઉવકશી રજનીકાુંિ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

298 રાઠોડસનિક માર  કાુંતિલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

299 જનકાર િમને્દ્ર તવજયતસુંહ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

300 પટેલ હેિલ ગમનભાઇ  સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 



301 દલવાડી ભાવશે કે.  સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ગોિી-વડોદરા પાસ 

303 દેિોજા એલ્વીશ પ્રિાપભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨
તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, જ ના વાઘણીયા િા.બગસરા, તજ. 
અમરલેી

પાસ 

304 જોિી તદપક સ રશેભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, ઇુંગોરાળા િા.ખાુંભા, તજ. અમરલેી પાસ 

305 જોિી સાગર બળવુંિભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, િ રખીયા િા.લાઠી, તજ. અમરલેી પાસ 

306 ગોસ્વામી તવવકેગીરી શૈલિેભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, િારગણી િા.િારી, તજ. અમરલેી પાસ 

307 પુંડયા પાથક બક લચુંદ્ર મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨
સરકારી પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, હન માન ખીજડીયા  િા.ક કાવાવ, 
તજ. અમરલેી

પાસ 

308 ગોુંડલીયા કૌશલક માર બુંસીદાસ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨સરકારી પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, પટવા િા.રાજ લા, તજ. અમરલેી પાસ 

309 સોઢા તનક ુંજ મનહરલાલ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨સરકારી પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, નડાળા િા.બાબરા, તજ. અમરલેી પાસ 

311 શેખ અુંજ મન કરીમભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, તદિલા િા.િારી, તજ. અમરલેી પાસ 

313 રાુંચીરામાણી અુંજના ગોતવુંદરામ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, ગીગાસણ િા.િારી, તજ. અમરલેી પાસ 

314 કાલાણી ગોપી લાલજીભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, શાખપ ર િા.લાઠી, તજ. અમરલેી પાસ 

315 પાણખાણીયા કરણ હરીિભાઇ અતિક મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા તવભાગ-૨/૩-બી, રામબાગ 

હોતસ્પટલ સામે, વોડક નું.૫-બી, આતદપ ર કચ્છ
પાસ 

316 પટેલ િારણાબેન અશોકભાઇ ટય ટર 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, પોલીટેકનીક કોલજે નજીક, હતડયોલ 

રોડ, તહુંમિનગર
પાસ 

317 ચૌહાણ વશૈાલી રજનીકાુંિ જ તનયર કારક ન 
જાહેર ટરસ્ટોની નોુંિણી કચેરી, સહયોગ સુંક લ, એ-બ્લોક, ભોયિતળયે, સે-
૧૧,ગાુંિીનગર

પાસ 

318 નવસારીવાળા ચૈિાલી તકશોરચુંદ્ર સ તપ્રટેન્ડેન્ટ તસતવલ કોટક , અઠવાલાઇન્સ, સ રિ પાસ 

320 પુંડયા તનહાતરકા ટી. વનપાલ 
રને્જ ફોરસે્ટ ઓતફસરની કચેરી, તવસ્િરણ રને્જ, બહ માળી ભવન સામે, 
તજ.સ રને્દ્રનગર

પાસ 

324 ચૌહાણ તચરાય  યશવુંિરાય મોટર વાહન તનરીક્ષક-વગક-ર 
સહાયક પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, આણુંદ,  તજલ્લા સેવા સદન, 
આણુંદ

પાસ 

325 પરમાર તકશનક માર મલેાજી પ્રગતિ મદદનીશ 
નાયબ પશ પાલન તનયામકની કચેરી, ઘતનષ્ઠ પશ સ િારણા યોજના, 
મહેિાપરૂા, તહુંમિનગર

પાસ 

330 ભટ્ટ તદશા કમલશે અતિક મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા તવભાગ-૨/૩-ઇ, કસ્િ રબા 
બાલવાડી, સોરઠીયા નાકા, અુંજાર, ગાુંિીિામ

પાસ 

333 મકવાણા ક .સોનલ હિકદરાય જ .સા.આ. 
જ તનયર સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ, ઉ.ગ .સુંસ્થા, વ.પ.પ.ેતવભાગ ગરેી,સે-
૧૫, આઇટીઆઇની બાજ માું, ગાુંિીનગર

પાસ 

334 ડામોર પ્રતિક્ષાબેન કાતન્િલાલ મડેીકલ હોતફસર સા.આ.કેન્દ્ર, માલપ ર, િા.માલપ ર, તજ.અરવલ્લી પાસ 

335 ઝાલોતડયા િમન્ના એચ. નાયબ કલકેટર કલકેટર કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 

336 ક કતડયા તનલશે ભ પિભાઇ નાયબ કલકેટર કલકેટર કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 

337 ગોતહલ મણૃાલદેવી એ. નાયબ કલકેટર કલકેટર કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 



338 દવે જ ગલક માર તનલશેભાઇ અતિક મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર પટેા તવભાગ-૨/૩-બી, રામબાગ 

હોતસ્પટલ સામે, વોડક-૫ બી, આતદપ ર-કચ્છ
પાસ 

339 વોરા અજય બેચરભાઇ ઇન્ટેલીજન્સ ઓફીસર 
પોલીસ મહાતનદેશકશ્રી ,ઇન્ટેલીજન્સ, સેકટર-૧૮, પોલીસ ભવન, ગ .રા. 
ગાુંિીનગર

પાસ 

340 દેસાઇ પાવકિીબેન કાનજીભાઇ જ તનયર કારક ન કા.રા.વી.યોજના, ડી-૩, માલીની વાડી, સલાબિપ રા, સ રિ પાસ 

344 રાજપ િ મીના તવક્રમતસુંહ સ્ટેનોગ્રાફર કૃતિ તવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, દેવાિજ (સોજીિા) તજ.આણુંદ પાસ 

345 દેસાઇ મોિીભાઇ ચોથાભાઇ પી.ટી.આઇ. સરકારી તવનયન કોલજે, ભાભર રોડ, વાવ  િા.થરાદ, તજ.બનાસકાુંઠા પાસ 

346 દવે મતૃગણીબેન કીિીક માર ગ્રુંથપાલ સરકારી તવનયન કોલજે, ભાભર રોડ, વાવ  િા.થરાદ, તજ.બનાસકાુંઠા પાસ 

347 ગોસાઇ િતમકષ્ઠા ગોતવુંદભાઇ લડેી મડેીકલ ઓતફસર જીએમઇઆરએસ, મડેીકલ કોલજે, ગાુંિીનગર પાસ 

348 પટેલ કૃતિબેન ડાહ્યાભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ, મડેીકલ કોલજે, ગાુંિીનગર પાસ 

349 ગોતહલ િવલતસુંહ રમણભાઇ જ તનયર કારક ન 
સહાયક રાજય વરેા કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૫, બી-૧૬, બહ માળી 
મકાન, લા.દ.અમદાવાદ

પાસ 

350 ખોખર મતનિ મહેશભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક શ્રી એમ.પી.શાહ મતેડકલ કોલજે, મડેીસીન તવભાગ, જામનગર પાસ 

351 પટેલ ચેિનાબેન અલ્પશેભાઇ રવેન્ય  િલાટી િાલ કા સેવા સદન, દહેગામ, તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

352 મકવાણા જયપ્રકાશક માર ઇશ્વરભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

353 પટેલ જતૈમનક માર પ્રતવણભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

354 બાપટ નીરવ કાતન્િલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

355 રાઠોડ સૌરભક માર તચમનલાલ ટય ટર 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

356 ગોહેલ અતનરૂધ્િ રમશેચુંદ્ર ટય ટર 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

357 માકતડયા ખ શ્બ બેન દીપકલાલ ટય ટર 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

358 પટેલ તનતમકકાબેન મહેશભાઇ ટય ટર 
જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, કોમ્ય નીટી મડેીસીન તવભાગ, 
તહુંમિનગર

પાસ 

359 િહ્મભટ્ટ  તવશાલ અતિલાલ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 

360 િાતવયાડ કૃષ્ણક માર પરસોિમભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 

361 મકવાણા જીિ ભાઇ લાભ ભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 

362 ગોઠી તનિીનભાઇ માિ ભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
નાયબ કાયકપાલક ઇજનરેની કચેરી, જા.આ.પ.ેતવ. જલભવન, સરૂશેકશન 

રોડ, જામનગર
પાસ 

363 ઠકકર સ તનિાબેન મઘેરાજભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૨તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 

364 ટોકરાતળયા બીના િનસ ખભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૩તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 

365 રાણા પ્રશાુંિક માર ભરિભાઇ મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૪તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 



366 ક બાવિ હેમુંિક માર તકશોરક માર મડેીકલ ઓતફસર આય -વગક-૫તજલ્લા  આય વદે અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા પુંચાયિ, ગોિરા પાસ 

367 બાર સાગરભાઇ દ દાભાઇ જલે સહાયક અમદાવાદ મધ્યસ્થ જલે, અમદાવાદ-૨૭ પાસ 

368 ચૌહાણ પરશેક માર મહેન્દ્રભાઇ જલે સહાયક અમદાવાદ મધ્યસ્થ જલે, અમદાવાદ-૨૭ પાસ 

369 પટેલ ઝુંઝાબેન પુંકજક માર તસતનયર કારક ન 
સહાયક રાજય વરેા કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૭, એ-૭, બહ માળી મકાન, 
લા.દ.અમદાવાદ

પાસ 

370 ઠાકોર રમશેજી બાદરજી જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

371 ચાવડા યાતજ્ઞકભાઇ રમણભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

372 િલાટ શહેનાઝ ય ન સભાઇ જ તનયર કારક ન 
ઇન્ચાજક  મતેડકલ ઓતફસરની કચેરી, ડી-૧૭, કા.રા.તવ.યો., અટલાદરા, 
વડોદરા

પાસ 

373 જાદવ અુંજલી નાન ભાઇ પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્ટ કૃતિ તવજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, દેવાિજ (સોજીિા) તજ.આણુંદ પાસ 

374 ચૌિરી સુંતદપક માર ભમેજીભાઇ કલાકક  
મામલિદાર કચેરી, આણુંદ (ગ્રામ્ય)  નવા સેવા સદન, બી-તવુંગ, ગણશે 

ચોકડીની બાજ માું આણુંદ
પાસ 

376 વાઘલેા તપય િ ગ ણવુંિભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

377 દાસા પ્રકાશક માર દેવાભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

378 પરમાર તરિશે નુંદલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

379 પટેલ આનુંદ તકશોરભાઇ સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

381 તનમકર તનતમિા ઉતમકલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

383 રાદડીયા પનૂમ ચક ભાઇ ટય ટર જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

384 શમાક વભૈવી યોગશેક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે અને હોતસ્પટલ, ગોિી-વડોદરા પાસ 

386 નાડોદા સ હાસક માર તહરાભાઇ જ તનયર સહાયક તવિ િ તનરીક્ષક 
સહાયક તવદ્યિ તનરીક્ષકની કચેરી, બ્લોક નું.૧૮-છ ઠ્ઠો માળ, ઉદ્યોગભવન, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

388 રાઠોડ સહદેવતસુંહ માિ ભાઇ તસતનયર કારક ન 
અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા તનયુંિકની કચેરી, સી-બ્લોક, ગ્રાઉન્ડ 

ફલોર,બહ માળી ભવન, લા.દ.અમદાવાદ
પાસ 

390 તનનામા તદતપકાબેન તપિરભાઇ જ તનયર કારક ન 
ઇ.ચા. મડેીકલ ઓફીસર, ડી-૨, કા.રા.તવ.યો., શાક માકેટ સામે, તરફાઇનરી 
રોડ, ગોરવા, વડોદરા

પાસ 

391 પોપટીયા તસમા આનુંદભાઇ િબીબી અતિકારી-વગક-૨
તજલ્લા ક્ષય કેન્દ્ર, પોરબુંદર લડેી હોતસ્પટલની બાજ માું, એસડી રોડ, 
પોરબુંદર

પાસ 

392 જાવીયા તકશનક માર તકરીટભાઇ રડેીયો ઓપરટેર પોલીસ કતમશનરની કચેરી, રસેકોસક પાસે, રાજકોટ શહેર પાસ 

393 પુંચાલ તકુંજલબેન ડાહ્યાભાઇ જ તનયર કારક ન 
નાયબ તજલ્લા તવકાસ અતિકારીશ્રી, તજલ્લા પુંચાયિ, બોરસદ ચોકડી 

બાજ માું, આણુંદ
પાસ 

395 હાપલીયા સ તનલ બાબ ભાઇ મડેીકલ ઓફીસર સરકારી આય વદે હોતસ્પટલ, પુંચેશ્વર રોડ, જ નાગઢ પાસ 

396 પટેલ ઉજજવલ તવષ્ણ ભાઇ મોટર વાહન તનરીક્ષક -વગક-૨
સહાયક પ્રાદેતશક વાહન વ્યવહારની કચેરી, નશેનલ હાઇવે-૮, વડદલા, 
ભરૂચ

પાસ 

397 ગામીિ જશે્મીન મિ ભાઇ મદદનીશ ઇજનરે
કચ્છ શાખા નહેર તવભાગ-૨/૭, વોડક ૨-બી રામપથ રોડ, પલોટ નું.૧૭૬ 

આદીપ ર, ગાુંિીિામ
પાસ 



399 માલીવાડ આનુંદ કલસી ુંગભાઇ વટેનરી ઓતફસર પશ  દવાખાન ું, બગોદરા, મ ું.બગોદરા, િા.બાવળા, તજ.અમદાવાદ પાસ 

400 રબારી આનુંદભાઇ બાબ ભાઇ કારક ન કલકેટર કચેરી, ખેડા-નતડઆદ તજલ્લા સેવા સદન, ડભાણ રોડ, નતડઆદ પાસ 



401 પટેલ રખેા મનસ ખભાઇ લબેોરટેરી ટેકનીયન 
કોલજે ઓફ એગ્રીકલ્ચર, નવસારી કૃતિય તનવતસકટી , ભરૂચ                       

                    (પ-ે૧ માું૭૭-ગ ણ-મતૂકિ)
પાસ 

403 બારડ ભાવનાબેન ભીખાભાઇ ખેિી અતિકારી 
નાયબ ખેતિ તનયામક(તવ), તવનાયક ્લાઝા, ઓ.નું.૩૩/૩૪, વરેાવળ, 
તજ.ગીર સોમનાથ     (પ-ે૧ માું૫૨-ગ ણ-મતૂકિ)

પાસ 

404 પરમાર શૈશવક માર ભરિક માર એ.એસ.આઇ. (ર.ેઓ.) પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, જ ના સેવા સદન સામે, બોરસદ ચોકડી, આણુંદ પાસ 

406 નાયી તકરણક માર પ્રતવણભાઇ જ તનયર ફામાકતસસ્ટ ડી-૪૭, કા.રા.તવ.યો.વટવા જીઆઇડીસી, અમદાવાદ પાસ 

407 મહેિા ઉમાબહેન ભરિભાઇ જ તનયર કારક ન 
પોલીસ મહાતનદેશક, જલે અને સ િારાત્મક વહીવટની કચેરી, 
સ ભાિિીજ, સકકલ પાસે, જલે ભવન, અમદાવાદ

પાસ 

408 પટણી તવકાસક માર અશોકભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

409 બારીઆ મતનિાબેન શૈલિેભાઇ જલે સહાયક (મતહલા) વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

410 સેમારી આશાબેન ભ રાભાઇ જલે સહાયક (મતહલા) વડોદરા મધ્યસ્થ, જલે, વડોદરા પાસ 

412 પટેલ સ્નહેાબેન હાતદક કક માર સનદ પી.આર.કાડક રાઇટર 
હકક ચોકસી અતિકારીની કચેરી, ૩જો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, 
સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

415 ચૌિરી તદપકક માર રઘનાથભાઇ તસતનયર સરવયેર 
તસટી સરવે સ પતરન્ટેન્ડન્ટની  કચેરી, ૩જો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, 
સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

417 બારોટ સુંજયક માર કનયૈાલાલ મને્ટેનન્સ સરવયેર 
તસટી સરવે સ પતરન્ટેન્ડન્ટની  કચેરી, ૩જો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, 
સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

418 પાુંડવ જીજ્ઞા લવજીભાઇ જ તનયર કારક ન 
તસટી સરવે સ પતરન્ટેન્ડન્ટની  કચેરી, ૩જો માળ, સહયોગ સુંક લ, સી-વી ુંગ, 
સેકટર-૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

419 પરમાર નરશે તગરિરભાઇ જ તનયર કારક ન 
કતમશ્નર ગ્રામ તવકાસની કચેરી,  બ્લોક નું.૧૬, િીજો માળ,ડાક.જી.મે.ભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

420 પટેલ ભરિક માર વલેજીભાઇ નાયબ તચટતનશ 
કતમશ્નર ગ્રામ તવકાસની કચેરી,  બ્લોક નું.૧૬, િીજો માળ,ડાક.જી.મે.ભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

423 પરમાર અભશેુંગ જ વાનશુંગભાઇ તસતનયર કારક ન રાજય પરીક્ષા બોડક, સેકટર-૨૧, ગાુંિીનગર પાસ 

424 પ્રજાપતિ મહે લ જશ ભાઇ તસતનયર કારક ન રાજય પરીક્ષા બોડક, સેકટર-૨૧, ગાુંિીનગર પાસ 

425 નાણાવટી મહેશક માર મન ભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી તશક્ષણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૭ મો  માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

427 પટેલ તનક ુંજક માર પ્રમોદક માર નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

428 શાહ આકાશ રાજશેક માર નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

431 પટેલ િજેસક માર જયુંતિલાલ                                                                                                                                                                        ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ 
માતહિી અને પ્રસારણ  તવભાગ, બ્લોક નું-૨, ૯મો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

432 હ ુંબલ તમલનક માર મહેશભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ 
માતહિી અને પ્રસારણ  તવભાગ, બ્લોક નું-૨, ૯મો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

433 જાતવયા પ્રતવણક માર અમિૃલાલ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

434 પટેલ અમન િનશ્યામભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

435 મકવાણા કૌતશકભાઇ ગોપાલભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 



436 ચ ડાસમા જયવીરતસુંહ પ્રતવણતસુંહ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

437 સાવલીયા તચરાગક માર તવન ભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

438 ગોતહલ અતભતજિતસુંહ હઠીતસુંહ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

439 ચૌહાણ તમતહર તકશોરભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

440 પટેલ ક ુંદનબેન અશોકક માર નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

441 ચૌિરી અુંતકિક માર ચેલાભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

442 શતશ સ રને્દ્રક માર શેખર નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

444 પટેલ રાહ લ ભગે ભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

447 બારોટ ભૌતમક અશોકક માર નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

449 પટેલ વત્સલ નરશેભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, સેકટર-
૧૭, ગાુંિીનગર

પાસ 

452 વસાવા સતચનભાઇ ઠાકોરભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે(સી)  
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

455 જાગીરદાર તસ્મિક માર તવજયતસુંહ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે(સી)  
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

456 ચૌિરી રજિક માર અજીિભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે(સી)  
મધ્યસ્થ આલખેન િુંિ, બ્લોક નું.૯ બીજો માળ, ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

458 ચાવડા િમને્દ્રતસુંહ દીલીપતસુંહ પોલીસ સબ ઇન્સપકેટર 
આસી.કતમશ્નર ઓફ ઇન્ટેલીજન્સની કચેરી, ૧૯૯/૩ ગાુંિીનગર સીજીયન , 
ઘ-૧ ટાઇપ, સે-૩૦,ગાુંિીનગર

પાસ 

461 ઝાલા િોરલબા સુંતદપક માર સુંશોિન મદદનીશ 
કતમશ્નરશ્રી, ગ્રામ તવકાસની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬ િીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

468 પરમાર તવરલબેન તવનોદક માર તસતનયર કારક ન 
આરોગ્ય અને િબીબી સેવાઓ, િબીબી તશક્ષણ, બ્લોક નું.૫ બીજો માળ, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

469 કાપડીયા માલા તદનશેભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
માતહિી અને પ્રસારણ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, ૯મો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

471 ગઢવી દશકકદાન હિકદદાન નાયબ મામલિદાર 
મહેસૂલ તવભાગ, ન-૨ શાખા,બ્લોક નું-૧૧, ૬ઠ્ઠો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

472 તદવાન યાસ્મીન ગ લામશા  સેકશન અતિકારી 
કૃતિ ખેડૂિ કલ્યાણ અને સહકાર તવભાગ,બ્લોક નું-૫, પ્રથમ  માળ,નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

473 પરમાર સુંતદપક માર મ ળજીભાઇ નાયબ તહસાબનીશ 
મધ્યાહન ભોજન યોજનાની કચેરી, બ્લોક નું.૯ ૧લો માળ, ડાક.જી.મ.ેભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

474 જાડેજા યદીપતસુંહ મઘેરાજતસુંહ િબીબી અતિકારી-વગક-૨
આરોગ્ય અને િબીબી સેવાઓ, ગ્રામ્ય આરોગ્ય શાખા, બ્લોક નું.૫, 
ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

475 ચૌિરી તસ્મિક માર તદનશેભાઇ કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 



476 દોશી તવમશેક માર ભરિક માર નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

477 જોિી યજ્ઞશેક માર તદતલપભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

479 સોલુંકી તદતગ્વજય કન ભાઇ  કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

480 અડ તકરણ લીમજીભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

481 માળી રાજશેક માર આયદાનજી નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

482 પટેલ ગૌિમ તદનશેભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે  
માગક અને મકાન તવભાગ, સ્ટાફ ટરે તનુંગ કોલજે, ચ-પ ફ વારા પાસે, ઇ-ે૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

483 રુંઘાડીયા તદવ્યાબેન પરિોિમભાઇ જ તનયર કારક ન 
ખોરાક અને ઔિિ તનયમનિુંિ, બ્લોક નું.૮ પ્રથમ માળ,, ડાક.જી.મ.ેભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

484 આસોતડયા હરશેભાઇ ગણપિભાઇ અનામક હેડ કોન્સ્ટેબલ સેકટર-૨૧, પોલીસ સ્ટેશન, ગાુંિીનગર પાસ 

485 પાટીલ પ્રશાુંિ શ્રીકાુંિ અનામક હેડ કોન્સ્ટેબલ સેકટર-૨૧, પોલીસ સ્ટેશન, ગાુંિીનગર પાસ 

486 કાણોિરા સ રશેભાઇ રામાભાઇ તહસાબનીશ 
જીએમએસસીએલ,ગ જરાિ મતેડકલ સતવકસીસી લી.બ્લોક નું.૧૪-૧, 
માળ,ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

487 હેડાઉ તક્રનલ તકરણક માર નાયબ સેકશન અતિકારી 
ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ,બ્લોક નું-૫, ૪થો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

488 તગતર હિકવિકન તવક્રમાતદત્ય નાયબ સેકશન અતિકારી 
ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ,બ્લોક નું-૫, ૪થો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

489 પટેલ તદપાલી બાબ લાલ ઓતફસ આતસસ્ટન્ટ 
ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ,બ્લોક નું-૫, ૪થો  માળ,નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

490 પુંડયા તચુંિન મહેન્દ્રભાઇ જ તનયર કારક ન 
ગ્રામ તવકાસ કતમશનરની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬-૩ 

માળ,ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

491 પટેલ પુંતકિભાઇ હિકદભાઇ તહસાબનીશ 
પને્શન અને પ્રો.ફુંડ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧૮,ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

492 વસ િા રતસકભાઇ રૂપાલા કારક ન 
અન સૂતચિ જાતિ કલ્યાણ તનયામકની કચેરી,બ્લોક નું.૪-૨ 

માળ,ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

493 પઠાણ સાહેદઆલમખાન ફૈઝઆલમખાનપટેા તહસાબનીશ 
પગાર અને તહસાબ કચેરી, બ્લોક નું.૧૧/૧૨, ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

495 રાઠોડ જયપાલતસુંહ લાલતસુંહ જ તનયર કારક ન 
પગાર અને તહસાબ કચેરી, બ્લોક નું.૧૧/૧૨, ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

500 વાઘલેા મતનિાબેન અજ કનતસુંહ લબે ટેકનશેીયન સા.આ.કેન્દ્ર, આુંકલાવ, મ .પો.આુંકલાવ, તજ.આણુંદ પાસ 

501 િોળકીયા જલજા તરપલ ફીજીયોથરેાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર, આુંકલાવ, મ .પો.આુંકલાવ, તજ.આણુંદ પાસ 

502 ચૌિરી સુંજયભાઇ અતિલાલભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

503 મકવાણા ઉતદિક માર ગણપિલાલ નાયબ સેકશન અતિકારી 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૭, ૮મો  માળ,નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

504 શેખ પરવઝેઅહેમદ ઐય બમીયાું નાયબ સેકશન અતિકારી તશક્ષણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૭મો  માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

506 મકવાણા રાહ લ નરતસુંહભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી તશક્ષણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫, ૭મો  માળ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 



507 ભટ્ટ પાતથકવ ગોપાલભાઇ પ્રોફેસર-વગક-૧ સરકારી આય વદે કોલજે, આજવા રોડ, પાણીગટે, વડોદરા પાસ 

508 દેસાઇ ટીના ઝેઙ જ તનયર કારક ન 
સુંશોિન અતિકારીની કચેરી, ઉિર ગ જરાિ સુંશોિન તવભાગ, ગરેી, 
આઇટીઆઇની બાજ માું,સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર

પાસ 

509 ઝ લા  નપૂ ર એસ. જ તનયર કારક ન 
સુંશોિન અતિકારીની કચેરી, ઉિર ગ જરાિ સુંશોિન તવભાગ, ગરેી, 
આઇટીઆઇની બાજ માું,સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર

પાસ 

510 િ માલે શીિલ દીનાનાથ સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર ઉદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, ક બેરનગર, અમદાવાદ પાસ 

511 મીઠવાણી દીપા હરશેભાઇ સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર ઉદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, ક બેરનગર, અમદાવાદ પાસ 

512 ઠેતસયા તવરલ સ્નહેલ સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર ઉદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, ક બેરનગર, અમદાવાદ પાસ 

513 ગોુંડલીયા રતવન્દ્ર હરીદાસ તહસાબ તનયામક 
તહસાબ તનયામકની કચેરી, ય તનવતસકટી ભવન, આણુંદ કૃતિ ય તનવતસકટી, 
આણુંદ

પાસ 

514 પટેલ સ તનલક માર નરતસુંહભાઇ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પોલીસ કતમશનરની કચેરી,  તવશેિ શાખા, અમદાવાદ શહેર પાસ 

515 ભટ્ટ કલ્પશે પ રુિોિમ વહીવટી અતિકારી -વગક-૧
પશ પાલન તનયામકની કચેરી,કૃતિભવન, બીજો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  
ગાુંિીનગર

પાસ 

517 ચૌિરી જગદીશક માર નરતસુંહભાઇ જ તનયર કારક ન 
પશ પાલન તનયામકની કચેરી,કૃતિભવન, બીજો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  
ગાુંિીનગર

પાસ 

519 ચૌિરી તદપકભાઇ ભમેાભાઇ જ તનયર કારક ન 
પશ પાલન તનયામકની કચેરી,કૃતિભવન, બીજો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  
ગાુંિીનગર

પાસ 

522 પારગી સ તમિાબેન દલપિભાઇ કારક ન 
સબ રતજસ્ટર ાર કચેરી, સેકે્રટરીએટ તબલ્ડી ુંગ, તજલ્લા સેવા સદન સામે, 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

523 પુંડયા ચાુંદની તનક ુંજ જ તનયર લબેોરટેરી આતસસ્ટન્ટ 
મ ખ્ય વજૈ્ઞાતનક અતિકારીની કચેરી, જા.આ.ઇજનરેી પ્રયોગ 

શાળા,ગ .પા.પ .ગ.વ્ય.બો.જલસેવાભવન, વડોદરા
પાસ 

524 જોિી તવરને્દ્રક માર ઇશ્વરલાલ તસતનયર કારક ન 
ખેિી  તનયામકની કચેરી,કૃતિભવન, બીજો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  
ગાુંિીનગર

પાસ 

525 આનુંદ તકુંજલ અરતવુંદભાઇ તસતનયર કારક ન 
ખેિી  તનયામકની કચેરી,કૃતિભવન, બીજો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  
ગાુંિીનગર

પાસ 

526 માળી જગદીશક માર રમશેજી જ તનયર કારક ન 
ખેિી  તનયામકની કચેરી,કૃતિભવન, બીજો માળ, સેકટર-૧૦/એ,  
ગાુંિીનગર

પાસ 

527 દેસાઇ સાગરભાઇ મોહનભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (અથક) સરકારી તવનયન કોલજે-િળાજા, તજલ્લો-ભાવનગર પાસ 

528 ચૌિરી હીરાભાઇ કાળાભાઇ ખેિી અતિકારી અસ્પી બાગાયિ-વ-વતનય મહાતવદ્યાલય, નવસારી કૃતિ ય તન.નવસારી પાસ 

529 પ્રજાપતિ ભાવશે તદપકભાઇ જી.ઇ.ટી.મ.ઇ. 
ગ જરાિ મરેીટાઇમ બોડક, બુંદર અતિકારીની કચેરી, ચોપાટી મદેાન 

પાછળ, પોરબુંદર
પાસ 

530 બારીઆ શૈલિેક માર સ રતસુંગભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી વાતણજય કોલજે, વડાલી, િા.વડાલી, તજ.સાબરકાુંઠા પાસ 

531 બાુંભણીયા અતશ્વનક માર પ નાભાઇ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કારુંજ પોલીસ સ્ટેશન, કારુંજભવન, લાલદરવાજા.અમદાવાદ શહેર પાસ 



532 કુંસારા જયક માર િીરજલાલ મદદનીશ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર ઓતફસ, (તમલ્ક ઓડીટ), કોુંગ્રસે ભવન, મહેસાણા પાસ 

533 પટેલ તમતલન્દ્ર રાજને્દ્રભાઇ મદદનીશ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર ઓતફસ, કૃતિભવન, પાલડી, અમદાવાદ શહેર પાસ 

534 ચૌહાણ ય વરાજતસુંહ નટવરતસુંહ મદદનીશ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર 
સુંય કિ રતજસ્ટર ાર અને ખાસ અન્વિેક, સહકારી મુંડળી,બહ માળી ભવન-૨ 

વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ
પાસ 

535 ઝાલા તશવપાલતસુંહ નારૂભા  તજલ્લા રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર ઓતફસ, કૃતિભવન, પાલડી, અમદાવાદ શહેર પાસ 

536 તિવદેી તમિશેક માર રમશેક માર મદદનીશ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર ઓતફસ,  બહ માળી ભવન, રાજમહલ રોડ, મહેસાણા પાસ 

537 ચૌિરી કોમલ તકશોરતસુંહ આસી.ડીસ્ટર ીકટ રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર ઓતફસ, કૃતિભવન, પાલડી, અમદાવાદ શહેર પાસ 

539 શેઠ વભૈવી અજયક માર તસતનયર ઉદ્યોગ તનરીક્ષક ઉદ્યોગ કતમશનરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, બ્લોક નું.૧/૨, સે-૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 

541 પટેલ ભાતવનક માર જશ ભાઇ લોક રક્ષક પોલીસ કતમશ્નરની કચેરી, એમ.પી.એફી, ડી-૪, અમદાવાદ શહેર, પાસ 

543 હળપતિ યોગશેભાઇ અશોકભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, તભલાડ, આઇટીઆઇ, કોલજેની પાછળ, 
િા.ઉમરગામ તજ.વલસાડ

પાસ 

544 રાવલ ઝલકબેન ઉતવકશક માર રવેન્ય    િલાટી                                              મામલિદાર કચેરી, મણીનગર, મહેસ લભવન, લાલદરવાજા, અમદાવાદ પાસ 

550 જયસ્વાલ ચેિનક માર રમણલાલ ઉદ્યોગ અતિકારી/ મનેજેર 
ઉદ્યોગ કતમશનરની કચેરી, ઇન્ફા િાન્ચ, બ્લોક નું.૧/૨- ૫-૩ 

માળ,ઉદ્યોગભવન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર
પાસ 

551 તમસ્ત્રી જિીનક માર તવજયભાઇ દુંિ સજકન-વગક-૨ સા.આ.કેન્દ્ર, રાણાગઢ, િા.તલબુંડી, તજ.સ રને્દ્રનગર પાસ 

553 પરમાર તબતપનક માર તકતિકક માર જ તનયર કારક ન 
સહાયક પ રાિત્વ અને સુંગ્રહાલય તનયામકની કચેરી, પ રાિત્વ અને 

સુંગ્રહાલય,બહ માળી-સી-બ્લોક, ડર ાઇનરોડ, અ.વાદ
પાસ 

554 આરઠેીયા િનશ્યામ હતરભાઇ મદદનીશ ભ સ્િરશાસ્ત્રી-વગક-૨
મદદનીશ ભ સ્િરશાસ્ત્રી (લીઝ) કતમશ્નરશ્રી ભ સ્િર તવજ્ઞાન અને 

ખતનજખાિ ,બ્લો-૧,ઉદ્યોગભવન, સે-૧૧, ગાુંિીનગર
પાસ 

555 વદૈ્ય પાતણની જસ્મીનક માર જ તનયર નગર તનયોજક 
મહેસાણા નગર પાતલકા, દાળ મીલનો ખાુંચો, બરોડા બેંકની સામે, 
મહેસાણા

પાસ 

557 પરમાર ભરિભાઇ કાળ ભાઇ જ તનયર ફામાકતસસ્ટ
મ ખ્ય વીમા િબીબી અતિકારી, ડી-૨, કા.રા.વી.યો. તરફાઇનરી રોડ, સાક 

માકેટની સામે, ગોરવા વડોદરા
પાસ 

558 પટેલ પાયલબેન અમિૃભાઇ જ તનયર કારક ન 
પ રાિત્વ અને સુંગ્રહાલય તનયામકની કચેરી, પ રાિત્વ અને સુંગ્રહાલય 

ખાિ , અતભલખેાગાર ભવન,સે-૧૭,ગાુંિીનગર
પાસ 

559 ચેલાણી તદપીકાબેન ગ લાબરાય જ તનયર કારક ન 
પ રાિત્વ અને સુંગ્રહાલય તનયામકની કચેરી, પ રાિત્વ અને સુંગ્રહાલય 

ખાિ , અતભલખેાગાર ભવન,સે-૧૭,ગાુંિીનગર
પાસ 

560 વોરા તપન્કી રમશેચુંદ્ર આસી.પતબ્લક પ્રોતસકય ટર-વગક-૨તપ્રન્સીપાલ સીવીલ અને જય ડી-મજેી.કોટક , વડાલી પાસ 

561 મોદી રોહન અશોકક માર જ તનયર નગર તનયોજક -વગક-૨
અમદાવાદ નગર રચના યોજના એકમ-૧ િીજો માળ, સરદાર પટેલ ભવન, 
ઔડા તબલ્ડી ુંગ,ઉસ્માનપ રા, અમદાવાદ

પાસ 

562 પરમાર જિીનક માર જીવણભાઇ જ તનયર કારક ન 
તજલ્લા નાયબ તનયામકશ્રીની  કચેરી, (તવ.જા.) સહયોગ સુંક લ, બી-બ્લોક, 
૧લો માળ, સે-૧૧,ગાુંિીનગર

પાસ 

563 પરમાર હરશેભાઇ બી. જ તનયર કારક ન 
તજલ્લા નાયબ તનયામકશ્રીની  કચેરી, (તવ.જા.) સહયોગ સુંક લ, બી-બ્લોક, 
૧લો માળ, સે-૧૧,ગાુંિીનગર

પાસ 

564 સોલુંકી તવપ લ સ રશેભાઇ મદદનીશ તનયામક -વગક-૨
તજલ્લા ગ્રાહક િકરાર તનવારણ ફોરમ,(એતડસનલ), ગ્રાહક ભવન, ગોિા 
ચોકડી, એસ.જી.રોડ, અમદાવાદ

પાસ 

566 ભીમાણી કેિન ઇશ્વરભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી ગ જરાિ હાઇકોટક , સરખેજ-ગાુંિીનગર હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 



568 બામણીયા અમિૃા મન ભાઇ તસતનયર કારક ન 
સહાયક રાજયવરેા કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧૧, બહ માળી ભવન-૨, બી-
બ્લોક-બીજો માળ, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

પાસ 

569 વાળા સ રજ તગરીશભાઇ જ તનયર કારક ન 
સહાયક રાજયવરેા કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧૧, બહ માળી ભવન-૨, બી-
બ્લોક-બીજો માળ, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

પાસ 

570 પટેલ નીિાબેન નારાયણભાઇ જ તનયર કારક ન 
સહાયક રાજયવરેા કતમશનરની કચેરી, ઘટક-૧૧, બહ માળી ભવન-૨, બી-
બ્લોક-બીજો માળ, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

પાસ 

571 અપારનાથી મહેકગીરી ગણશેગીરી મદદનીશ ઇજનરે (સી) 
ના.કા.ઇ.શ્રી. ભાદર પટેા તવભાગ, િોરાજી સ્ટેશન રોડ, ભાદર કોલોની, 
િોરાજી

પાસ 

573 નાઇ તકરીટભાઇ કરસનભાઇ મદદનીશ ઇજનરે (સીવીલ)  
જળ અને જમીન વ્યવસ્થાપન સુંસ્થા (વાલ્મી) પ્રાદેશીક િાલીમ કેન્દ્ર, 
સેકટર-૮, ગાુંિીનગર

પાસ 

574 ચૌિરી પ્રતદપક માર ભરિભાઇ જ તનયર કારક ન અરવલ્લી વન તવભાગ, માલપ ર રોડ, સાકરીયા,  મોડાસા પાસ 

576 યાદવ વુંશીિા જગિતસુંહ પ્રો.એ.આઇ.ઓ. 
પોલીસ માહાતનદેશક, ઇન્ટેલીજન્સ, ગ .રા. સેકટર-૧૮, પોલીસ ભવન, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

577 શાહ મનીિા ફોજાલાલ તપ્રન્સીપાલ 
સરકારી તવનયન અને તવજ્ઞાન કોલજે, મોડેલ સ્કૂલ કેમ્પસ, રાિનપ ર રોડ, 
હારીજ, તજ.પાટણ

પાસ 

578 શમાક રોનકક માર રમશેચુંદ્ર ફીજીયોથરેાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર, લણવા તજ.પાટણ પાસ 

580 રાઠવા તકરણભાઇ સોમાભાઇ નાયબ કાયકપાલક ઇજનરે 
નાયબ કાયકપાલક ઇજનરેની કચેરી, જા.આ.સ .પ.ેતવ. લાઠી રોડ, ઉુંચી ટાુંકી 
પાસે, લીલીયા મોટા, તજ.અમરલેી

પાસ 

581 રાઠોડ િજેલબેન બળવુંિતસુંહ નાયબ મામલિદાર મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ-૩૯૬૦૫૦ પાસ 

582 પટેલ કૃણાલક માર ચુંદ લાલ કારક ન મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

583 યાદવ તદપકક માર તવજને્દ્ર કારક ન તજલ્લા પ રવઠા કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

584 ચૌિરી ભાગ્યશે્વરી ભીખ ભાઇ રવેન્ય  િલાટી મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

585 પટેલ પ્રતિભાબેન કાુંતિલાલ રવેન્ય  િલાટી મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

586 ગોહેલ માિ રી મોહનભાઇ રવેન્ય  િલાટી મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

587 માહલા િનશેક માર ચુંદ ભાઇ રવેન્ય  િલાટી મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

588 પટેલ તપ્રિી જયતસુંગભાઇ રવેન્ય  િલાટી મામલિદાર કચેરી, િરમપરૂ, િા.િરમપરૂ, તજ.વલસાડ પાસ 

589 ચૌિરી તસ્મિાબેન રજેાભાઇ જ તનયર કારક ન 
શ્રી અટલ તબહારી વાજપઇે સરકારી તવનયન અને વાતણજય કોલજે, 
વાુંકલ, િા.માુંગરોળ, તજ.સ રિ

પાસ 

590 ગરાતસયા ગૌરાુંગ વાલજીભાઇ મદદનીસ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર સહકારી મુંડળીઓ, લ ણાવાડા, તજ.મતહસાગર પાસ 

591 લાડ તદક્ષીિા બળવુંિરાય સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર આઇટીઆઇ, ગોરવા, રીફાઇનરી રોડ, ગોરવા તજ.વડોદરા પાસ 

592 શાહ વતૃિકક માર છનાલાલ નતસિંગ ટય ટર સર પ્રિાપ જનરલ હોસ્પીટલ, તજ.તહુંમિનગર પાસ 

593 પટેલ મહેન્દ્રક માર રમણભાઇ જ તનયર સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ 
ભતૂમ મોજણી પટેા તવભાગ, પાટનગર યોજના ભવન, બ્લોક-બી-બીજો 
માળ, સે-૧૬, ગાુંિીનગર

પાસ 

596 ગોહેલ જાહનવી આશ િોિ ટય ટર એમ.પી.શાહ મતેડકલ કોલજે, એનસે્થતેશયા તવભાગ, જામનગર પાસ 



598 તસુંિવ રતવક માર પચાણભાઇ જ તનયર કારક ન સરકારી મોડેલ આય વદે કોલજે, કોલવડા તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

599 બારોટ સ્વાગિ રમશેચુંદ્ર વ્યાખ્યાિા 
આર.સી. ટેકતનકલ ઇતન્સ્ટટય ટ, સરખેજ-ગાુંિીનગર હાઇવે, સોલા, 
અમદાવાદ

પાસ 

600 ચૌિરી રીપલબેન સેંિાભાઇ જ તનયર કારક ન 
અતિક પોલીસ મહાતનદેશકશ્રી , િકનીકી સેવાઓની કચેરી, ૭ મો માળ, 
પોલીસભવન,સેકટર-૧૮, ગાુંિીનગર

પાસ 

602 સોઢા અતજિતસુંહ ખેિતસુંહ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

603 પરમાર તહુંમિભાઇ દેવાભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

604 તનનામા અલ્પશેભાઇ મનજીભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

605 પ્રજાપતિ રોતહિક માર બાબ ભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

606 તનનામા જકેીશક માર પોપટભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

607 ઠાકોર તવપ લજી મઠેાજી આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

608 રાઠોડ પુંકજભાઇ દલસ ખભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

609 રાઠવા કરમતસુંગ ગોતવુંદભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

612 રાઠવા સુંજયક માર રમશેભાઇ આ.પો.કો. એસ.આર.પી.એફ., જ થ-૨૦, ઇ-કુંપની,  તવરમગામ પાસ 

613 ચૌિરી અુંતકિક માર રમણલાલ આ.પો.કો. એસ.આર.પી. ગ્રપૃ-૨, સૈજપ ર બોઘા, નરોડા, અમદાવાદ પાસ 

614 તવહોલ છાયાબેન અજ કનતસુંહ તસતનયર કારક ન 
આરોગ્ય અને િબીબી સેવાઓ અને િબીબી તશક્ષણ, બ્લોક નું.૫, 
ડાક.જી.મે.ભવન,જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

615 ડોકટર તચન્મય વી. જ તનયર લકેચરર 
નવી તસતવલ હોતસ્પટલ,જીસીઆરઆઇ (ખેમ.પી.શાહ) અસારવા, 
અમદાવાદ,

પાસ 

617 િોબી તદપકક માર દશરથભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
ગવકમને્ટ તવજ્ઞાન કોલજે, ઝરોલી-મીશન રોડ, આઇટીઆઇ. કોલજેની 
પાછળ, તભલાડ, િા.ઉમરગામ, તજ.વલસાડ

પાસ 

620 પટેલ તવપ લક માર વાલજીભાઇ લકેચરર તસ. સ્કેલ-રીડર-વગક-૨સરકારી જ.ેપી. આય વદે મહાતવદ્યાલય, ભાવનગર પાસ 

621 ફકીર આરીફશા રમઝાનશા મદદનીશ ઇજનરે 
ના.કા.ઇ.ની કચેરી, લઘ  તસુંચાઇ સુંશોિન પુંચાયિ, પટેા તવભાગ, તજલ્લા 
પુંચાયિ, પાલનપ ર

પાસ 

622 રાઠોડ સ ષ્મા જગદીશભાઇ લકેચરર તસ. સ્કેલ-રીડર-વગક-૨સરકારી આય વદે મહાતવદ્યાલય, પાણી ગટે, વડોદરા પાસ 

623 વિૈ કારાવદરા તવશાલ નાગા મડેીકલ ઓફીસર આય -વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, સઇદેવળીયા, િા.ભાણવડ, તજ.દેવભતૂમ દ્વારકા પાસ 

624 માછી રજનીકાુંિ ઇશ્વરભાઇ સહપ્રાધ્યાપક -ઓથો. બી.જ.ેમડેીકલ કોલજે અને તસતવલ હોતસ્પટલ, અસારવા, અમદાવાદ પાસ 

625 પરમાર ભાવશેક માર પરશોિમભાઇ મદદનીશ પ્રધ્યાપક-વગક-૨ ગ જરાિ આટકસ એન્ડ સાયન્સ કોલજે, એતલસતિજ-૬, અમદાવાદ પાસ 

627 ગોતહલ તદપક ભરિભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
સરકારી તવનયન અને વાતણજય કોલજે, બરવાળા, ઝબ બા હાઇસ્કૂલ 

કેમ્પસ િા.બરવાળા તજ.બોટાદ
પાસ 

631 રાવલ િાતમકક મ કેશભાઇ સરકારી શ્રમ અતિકારી 
નાયબ શ્રમ આય કિની કચેરી, શ્રમ ભવન, રૂસ્િમ કામા માગક, ખાનપ ર, 
અમદાવાદ

પાસ 



632 ભુંડેરી ઋિ શ્રી પ્રતવણક માર સરકારી શ્રમ અતિકારી 
નાયબ શ્રમ આય કિની કચેરી, શ્રમ ભવન, રૂસ્િમ કામા માગક, ખાનપ ર, 
અમદાવાદ

પાસ 

633 સોલુંકી તહમાલી કમલશેક માર સરકારી શ્રમ અતિકારી 
સરકારી શ્રમ અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, બ્લો-૨-૨ જો માળ, 
પાટણ

પાસ 

638 પટેલ આનલ ક ુંદન મડેીકલ ઓફીસર-હોતમયોપથેીકસરકારી હોતમયોપથેીક દવાખાન ું, આમજા, િા.કલોલ, તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

644 વિૈા ચૌિરી વિાકબેન માવજીભાઇ એસોતસએટ પ્રોફેસર-વગક-૧ સરકારી આય વદે મહાતવદ્યાલય, પાણી ગટે, વડોદરા પાસ 

645 રાઉિ કૃપાલી પ્રતવણક માર રીડર -વગક-૧ સરકારી આય વદે કોલજે, પાણી ગટે, આજવા રોડ, વડોદરા પાસ 

646 લાતઠયા જતસ્મનક માર ભરિભાઇ બાગાયિ અતિકારી -વગક-૨
નાયબ બાગાયિ તનયામકની કચેરી, ટેકનીકલ સ્કૂલની પાછળ, નવાપરા, 
ભાવનગર

પાસ 

647 ડામોર તદપકક માર શાુંિીલાલ જ તનયર કારક ન 
મદદનીશ પશ પાલન તનયામકની કચેરી, પશ  ઉછેર કેન્દ્ર, મ ન્દ્રા રોડ, ભ જ-
કચ્છ

પાસ 

651 મકવાણા રાહ લ નાગરભાઇ તહસાબી અતિકારી-વગક-૨
તજલ્લા સહાયક તનરીક્ષકની કચેરી, સ્થાતનક ભુંડોળ તહસાબ, બહ માળી 
ભવન,એ-તવુંગ-પહેલોમાળ,વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ

પાસ 

656 અલગોિર સ રૂભાઇ દેવાભાઇ તસપાઇ વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા પાસ 

658 ગામિેી જનેીસક માર મનહરભાઇ નાયબ મામલિદાર મામલિદાર કચેરી, તવજયનગર, તજ.સા.કાું. પાસ 

659 તમશ્રા સુંગ્રામ પ્રોફેસર-વગક-૧ સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલજે, કોલવડા, ગાુંિીનગર પાસ 

660 મોર ેશારદા એચ. રીડર -વગક-૧ સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલજે, કોલવડા, ગાુંિીનગર પાસ 

661 પાનસ તરયા િનુંજય િનજીભાઇ તસતનયર કારક ન સ્ટેટ મોડલ આય વદે કોલજે, કોલવડા, ગાુંિીનગર પાસ 

663 કવાડ અલ્પશેક માર પાુંચાભાઇ જ તનયર કારક ન 
નાયબ તજલ્લા તવકાસ અતિકારીની કચેરી, બોરસદ ચોકડીની બાજ માું 

આણુંદ
પાસ 

664 પરમાર તશિલબેન તિભોવનભાઇ જ તનયર કારક ન 
નાયબ તજલ્લા તવકાસ અતિકારીની કચેરી, બોરસદ ચોકડીની બાજ માું 

આણુંદ
પાસ 

665 પુંચાલ સાગર આર. ્લાની ુંગ આસીસ્ટન્ટ  
અમદાવાદ શહેર તવકાસ સિા મુંડળ, સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ સુંક લ, 
ઉસ્માનપ રા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ

પાસ 

666 ચૌિરી જાગતૃિબેન બળદેવભાઇ મામલિદાર કલકેટર કચેરી, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું. પાસ 

667 કાપડીયા તહનલ તિલોકક માર મ ખ્ય સેવીકા 
આઇસીડીએસ તવભાગ, આરોગ્ય ભવન, બીજો માળ,આસ્ટોડીયા 

દરવાજા, ગીિા મુંદીર રોડ, અમદાવાદ
પાસ 

668 દવે જીગર ભરિભાઇ નાયબ ઉદ્યોગ કતમશ્નર તજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, તજલ્લા સેવા સદન, ગોિરા, તજ.પુંચમહાલ પાસ 

671 આચાયક િરાબેન હાતદક ક તફઝીયોથરેાપીસ્ટ સામ તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, બોપલ, ઘ મા,તજ. અમદાવાદ પાસ 

672 વદૈ્ય દ તિદેવ િોબી સાહ  પ્રોફેસર શેઠ જી.પ્ર. સરકારી આય વદે મહાતવદ્યાલય, ભાવનગર પાસ 

673 રાઠોડ હાતદક ક મહેશભાઇ જ તનયર કારક ન પોલીસ કતમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર પાસ 

674 રાઠોડ તદવાનતસુંહ હમીરતસુંહ જ તનયર કારક ન પોલીસ કતમશ્નરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર પાસ 

675 ઠાકોર અજમલજી કાનાજી અિીક મદદનીશ ઇજનરે ના.કા.ઇ.ની કચેરી, જા.આ.સ .પટેા તવભાગ,-૨, સેકટર-૩૦, ગાુંિીનગર પાસ 



676 ચૌિરી તદલીપક માર તવરસુંગભાઇ ઇન્ટેલીજન્સ ઓતફસર 
અિીક પોલીસ મહાતનદેશકશ્રી  (ઇન્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

677 પટેલ હાતદક ક તવષ્ણ ભાઇ એ.આઇ.ઓ.  
અિીક પોલીસ મહાતનદેશકશ્રી  (ઇન્ટે)ની કચેરી, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

678 ભાયાણી તદલીપક માર જયુંતિલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, વાુંકલ, િા.માુંગરોળ, તજ.સ રિ પાસ 

680 બારીઆ તપ્રયુંકાબેન કન ભાઇ સરકારી શ્રમ અતિકારી 
સરકારી શ્રમ અતિકારીની કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન,૨ જો માળ, રૂમ 

નું.૨૪૫, છાપરી, દાહોદ
પાસ 

681 માલીવાડ નયનાબેન ભ રસી ુંગભાઇ તસતનયર કારક ન સા.આ.કેન્દ્ર, સાદરા, િા.જી.ગાુંિીનગર પાસ 

682 પટેલ તનક ુંજ તકશોરભાઇ જ તનયર ટાઉન ્લાનર 
જામનગર તવસ્િાર તવકાસ સિામુંડળ, ડાક.ફેડગવેાર કોમ્પલકે્ષ, સાિ રસ્િા, 
સકકલ સામે, જામનગર

પાસ 

683 સકસેના કાશ્મીરાબેન તવનોદક માર સમાજ કલ્યાણ તનરીક્ષક 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 

684 શાહ આરિી અશોકક માર સમાજ કલ્યાણ તનરીક્ષક 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 

685 ગોસ્વામી ભતૂમકા અશોકપ રી ફીઝીયોથરેાપીસ્ટ સા.આ.કેન્દ્ર, કલોલ, તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

686 જોિી અતભિકે ભમેાભાઇ તહસાબી અતિકારી-વગક-૨
તજલ્લા સહાયક તનરીક્ષકની કચેરી, સ્થાતનક ભુંડોર તહસાબ, તજલ્લા સેવા 
સદન-૨, પાલનપ ર, તજ.બનાસકાુંઠા

પાસ 

687 પટણી તહિશેક માર રમશેભાઇ ઓફીસ આતસસ્ટન્ટ મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું-૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

688 ગલાણી તનરવ નરને્દ્રભાઇ ઔ.સ. અને સ્વા. અતિકારી 
નાયબ તનયામકશ્રી, ઔદ્યોતગક   સલામિી અને સ્વાસ્થ, ૬૬ થી ૬૮, 
પહેલો માળ,તજલ્લા સેવા સદન,ગોિરા

પાસ 

689 પટેલ દશકન રમશેભાઇ નાયબ સેકશન અતિકારી 
ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ, બ્લોક નું-૫ ૪થો માળ, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

690 દેસાઇ તવશ્વાસ રણવીર સેકશન અતિકારી નાણા તવભાગ, બ્લોક નું-૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

692 પરમાર તહિશેક માર મફિલાલ આુંકડા મદદનીશ 
આુંકડા અતિકારી (તન)ની કચેરી, બહ માળી ભવન, બ્લોક- સી, ૮ મો માળ, 
વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ

પાસ 

693 કાલરીયા તવજયતસુંહ િનજીભાઇ  મદદનીશ બાગાયિ તનયામક
નાયબ બાગાયિ તનયામકની કચેરી, બહ માળી ભવન, બ્લોક- સી, ૨૦૮, 
ખેરાળી રોડ, સ રને્દ્રનગર

પાસ 

694 શેઠ સચીન ગૌિમક માર બાગાયિ અતિકારી 
નાયબ બાગાયિ તનયામકની કચેરી, બહ માળી ભવન, બ્લોક- સી, ૨૦૮, 
ખેરાળી રોડ, સ રને્દ્રનગર

પાસ 

695 િહ્મભટ્ટ સ તનલક માર ઠાકોરલાલ અિીક મદદનીશ ઇજનરે (સી) 
જા.આ.સ .પ.ેતવભાગ, ગ .પા.પ .ગ.વ્ય.બોડક, ગાયુંિી મુંતદર સામે, રાજ લા પી-
૩૬૫૫૬૦

પાસ 

696 િહ્મભટ્ટ િજેલબેન રમશેભાઇ હોતમયોપથેીક મડેીકલ ઓફીસર સરકારી હોતમયોપથેીક દવાખાન ું, માણસા, િા.માણસા, તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

698 શ કલ હેમાુંગી તિજશેક માર પ્રોફેસર વગક-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલજે, ભદ્ર, અમદાવાદ પાસ 

699 ડાક.જાની િમને્દ્ર પ્રતવણભાઇ રીડર વગક-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલજે, ભદ્ર, અમદાવાદ પાસ 

700 કળસરીયા ભરિભાઇ ડાહ્યાભાઇ લકેચરર તસ.સ્કે. રીડર વગક-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલજે, ભદ્ર, અમદાવાદ પાસ 

701 મણીઆર મયુંક આર. પ્રોફેસર વગક-૧ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલજે, ભદ્ર, અમદાવાદ પાસ 

702 રાિવાણી હેમાુંગ ઉમદેક માર લકેચરર-વગક-૨ સરકારી અખુંડાનુંદ આય વદે કોલજે, ભદ્ર, અમદાવાદ પાસ 

703 સ થાર ખ શ્બ બેન હસમ ખભાઇ મામલિદાર 
પ્રાદેતશક િાલીમ કેન્દ્ર, સ્પીપા, સફર પે્રલ્ય ડની સામે પ્રહલાદનગર, 
અમદાવાદ

પાસ 



704 ઠકકર તવશ્વાસ રમશેચુંદ્ર જ તનયર કારક ન 
બાગાયિ અતિકારીની કચેરી, ફળ રોપા ઉછેર કેન્દ્ર, ખેડૂિ િાલીમ કેન્દ્રની 

બાજ માું, ડીસા તજ.બ.કાું.
પાસ 

706 ગોતહલ જગદીશક માર દલતસુંહ સેકશન અતિકારી માગક અને મકાન તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

707 દવે તરધ્િી અતમિ નાયબ સેકશન અતિકારી માગક અને મકાન તવભાગ, બ્લોક નું-૧૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 



711 હતડયલ રાજશેભાઇ પે્રમજીભાઇ વગક-૩ સહાયક રા.વે.ક.ની કચેરી, ઘટક-૨૦, બચિભવન, તરતલફ રોડ, અમદાવાદ પાસ 

712 જઠેવા અક્ષયક માર નરોિમભાઇ તસતનયર કારક ન 
નાયબ ખેિી તનયામક (તવ)ની કચેરી, ૩૧૫, સરદાર પટેલ ભવન, નડીઆદ, 
તજ.ખેડા

પાસ 

714 રાવલ કૃણાલ કમલશેક માર તસતનયર કારક ન 
સહાયક રા.વે.ક.ની કચેરી, ઘટક-૧૫, બીજો માળ, સેવા સદન તબલ્ડી ુંગ, 
લા.દ.અમદાવાદ

પાસ 

715 વસાવા શુંકરભાઇ રૂપતસુંગ બાગાયિ અતિકારી 
ના.બા.તન.કચેરી, દાહોદ, રૂ.નું.૨૩૩, બીજો માળ, તજલ્લા સેવા 
સદન,દાહોદ

પાસ 

716 િારવા પુંકજક માર બળવુંિતસુંહ બાગાયિ અતિકારી 
ના.બા.તન.કચેરી, દાહોદ, રૂ.નું.૨૩૩, બીજો માળ, તજલ્લા સેવા 
સદન,દાહોદ

પાસ 

717 પટેલ હરતકશન ભરિભાઇ બાગાયિ અતિકારી 
ના.બા.તન.કચેરી, દાહોદ, રૂ.નું.૨૩૩, બીજો માળ, તજલ્લા સેવા 
સદન,દાહોદ

પાસ 

718 પટેલ આતશિક માર કન ભાઇ જ તનયર કારક ન 
તનયામક, અન્ન અને નાગતરક પ રવઠા કચેરી, બ્લોક નું-૧૪ છ ઠ્ઠો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

721 પટેલ સનીક માર તદલીપભાઇ અજ.નાયબ કલકેટર કલકેટરશ્રી, તજલ્લા સેવા સદન, અમદાવાદ પાસ 

722 મકવાણા રાજને્દ્રક માર તવરાભાઇ આય વદે મડેીકલ ઓફીસર સરકારી આય વદે દવાખાન ું, ભીલવણ, િા.સરસ્વિી, તજ.પાટણ પાસ 

723 ચાવડા કાતમની નટવરભાઇ તસતનયર કારક ન 
કતમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અને િબીબી સેવાઓ અને િબીબીતશક્ષણ, બ્લોક 

નું.પ, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

724 કારાણી જીગર તનલકુંઠ જ તનયર કારક ન પોલીસ કતમશનરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ પાસ 

725 વાતણયા રતવ ઉકાભાઇ જ તનયર કારક ન પોલીસ કતમશનરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ પાસ 

726 પટેલ સુંકેિક માર ભરિભાઇ જ તનયર કારક ન પોલીસ કતમશનરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ પાસ 

727 ઘીયડ ભગવાનભાઇ ઝાલાભાઇ જ તનયર કારક ન પોલીસ કતમશનરની કચેરી, શાહીબાગ, અમદાવાદ પાસ 

728 પટેલ જયશે કરસનભાઇ હેડ કલાકક  ખેિી તનયામકની કચેરી, કૃતિ ભવન, ચ-રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાુંિીનગર પાસ 

729 સ થાર સ રશેક માર હેમજીભાઇ રાજય વરેા તનરીક્ષક 
સહાયક રાજય વરેા કતમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૩૮, રલે્વે સ્ટેશનની પાછળ, 
પાટણ

પાસ 

731 ઉપાધ્યાય તવરલ મ કેશ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, નવા ફળીયા, વાલોડ, તજ.િાપી પાસ 

732 મવેાડા કેિનક માર બાબ ભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, નવા ફળીયા, વાલોડ, તજ.િાપી પાસ 

733 ડોતડયા નરશેક માર જઠેાલાલ નાયબ મામલિદાર મામલિદાર કચેરી, િાલ કા સેવા સદન, ખેડિહ્મા, તજ.સા.કાું. પાસ 

734 વ્યાસ િીરને ભાસ્કરભાઇ મતેડકલ ઓફીસર-હોતમયોપથેીક સરકારી હોતમયોપથેીક દવાખાન ું, મોડાસર, િા.સાણુંદ તજ.અમદાવાદ પાસ 

735 પટેલ તરધ્િી તકરીટક માર િબીબી અતિકારી
અબકન હેલ્થ સેન્ટર-૧, કલોલ, આરોગ્ય અને િબીબી શાખા, તજલ્લા 
પુંચાયિ, ગાુંિીનગર

પાસ 

736 રબારી સેિાભાઇ છગનભાઇ મતેડકલ ઓફીસર-હોતમયોપથેીક સરકારી હોતમયોપથેીક દવાખાન ું, િોળી, િા.િુંિ કા, તજ.અમદાવાદ પાસ 

738 ઉુંઘાડ તવભ તિબેન દેવશીભાઇ મદદ.આતદજાતિ તવ. અતિકારી 
મદદનીશ કતમશ્નરની કચેરી, આતદજાતિ તવકાસ, આતદજાતિ ભવન, 
કલકેટર કચેરી સુંક લ, ભરૂચ

પાસ 

739 ચૌહાણ હેિલ ભ પને્દ્રતસુંહ સહાયક પ્રાધ્યાપક આઇ.ટી. સરકારી ઇજનરેી કોલજે, સેકટર-૨૮, ગાુંિીનગર પાસ 



740 પટેલ વતશષ્ઠ જયુંતિભાઇ સહાયક પ્રાધ્યાપક અુંગ્રજેી સરકારી ઇજનરેી કોલજે, સેકટર-૨૮, ગાુંિીનગર પાસ 

741 પટેલ અતનલક માર મતણલાલ નાયબ તહસાબનીશ િલોદ નગર પાતલકા, િા. િલોદ, તજ.સા.કાું. પાસ 

742 સોનગરા ઋતત્વજ બીમલભાઇ સેકશન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

743 અમીન તહિશેક માર શીવાભાઇ સેકશન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

744 ગઢવી દેવને્દ્રક માર નટવરતસુંહ નાયબ સેકશન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

745 ગોતહલ તદલીપતસુંહ જસેુંગભાઇ ઓફીસ આતસસ્ટન્ટ ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

746 પુંડયા જાહનવી છોટાલાલ નાયબ સેકશન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું-૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

747 ગ જરાિી તચરાગ પ્રતવણભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આય -વગક-૨તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, ક ડાદરા, િા.હાુંસોટ, તજ.ભરૂચ પાસ 

748 ચૌિરી તવશ્વાસ જીિ ભાઇ બાગાયિ અતિકારી ના.બા.તન.ની કચેરી,બ્લોક નું.સી, બહ માળી ભવન, તહુંમિનગર તજ.સા.કાું. પાસ 

751 મોદી નીતિ જયશેક માર તફઝયોથરેાપીસ્ટ 
સી.એચ.સી. વાસદ, સા.આ.કેન્દ્ર, પોલીસ સ્ટેશન પાસે, િા.આણુંદ 

તજ.આણુંદ
પાસ 

752 ખરાડીયા તવજયભાઇ ભક્ષ્મીભાઇ જ તનયર ફામાકતસસ્ટ 
ઇન્ચાજક  મતેડકલ ઓતફસરની કચેરી, ડી-૨/૩, કા.રા.તવ.યો.,જનરલ 

હોતસ્પટલ, જીઆઇડીસી, ચણોદ,તસલ્વાસારોડ,વાપી
પાસ 

755 શાહ તનલય લલીિક માર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ, મતેડકલ કોલજે, ગટોડા રોડ, તહુંમિનગર પાસ 

757 વાજા અજ કનક માર રણજીિભાઇ પોલીસ  કોન્સ્ટેબલ પોલીસ અિીક્ષકની કચેરી, સેકટર-૨૭, ગાુંિીનગર પાસ 

758 રાઠોડ ઉમશેભાઇ અમ ભાઇ ઓફીસ આતસસ્ટન્ટ સામાન્ય વહીવટ તવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

759 ગરોડ ઇશ્વરભાઇ માનતસુંગભાઇ ઓફીસ આતસસ્ટન્ટ સામાન્ય વહીવટ તવભાગ, બ્લોક નું-૭, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

760 જાફરાની રમજાન અબ્દ લભાઇ સેકશન અતિકારી નાણા તવભાગ, બ્લોક નું-૪, ૯ મો માળ, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

761 તસુંિવ િનરાજતસુંહ ભરિભાઇ જ તનયર કારક ન આચાયકશ્રી, ઔદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર પાસ 

762 ચાવડા જીજ્ઞશેા મન ભાઇ જ તનયર કારક ન આચાયકશ્રી, ઔદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર પાસ 

763 નાથાણી તવજય તવનોદરાય સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર આચાયકશ્રી, ઔદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર પાસ 

764 પટેલ ઉત્સવક માર એમ. સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર આચાયકશ્રી, ઔદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર પાસ 

765 મ ુંજાણી અનુંિક માર પી. સ પરવાઇઝર ઇન્સ્ટરકટર આચાયકશ્રી, ઔદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, સેકટર-૧૫, ગાુંિીનગર પાસ 

766 ચૌિરી જયોતિબેન ભ રાભાઇ ખેિી અતિકારી 
નાયબ ખેિી તનયામક (તવ)ની કચેરી,બ્લોક-૨, ર જો માળ, તજલ્લા સેવા 
સદન, પાટણ

પાસ 



767 દેસાઇ તદપાલી છગનભાઇ ખેિી અતિકારી 
નાયબ ખેિી તનયામક (તવ)ની કચેરી,બ્લોક-૨, ર જો માળ, તજલ્લા સેવા 
સદન, પાટણ

પાસ 

768 ખેર તદનશેભાઇ કાળ ભાઇ મદદનીશ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર સ્પ.ે ઓડીટર, લીમડી, ર.સ.મુંડળી, તજ.સ રને્દ્રનગર પાસ 

770 ચૌિરી શે્વિાબેન વસુંિક માર નાયબ મામલિદાર કલકેટર કચેરી,  તજલ્લા સેવા સદન, છોટા ઉદેપ ર પાસ 

771 ગઢવી પાયલબેન એમ. નાયબ સેકશન અતિકારી 
સરદાર સરોવર નમકદા તનગમ તલ., બ્લોક નું-૧૨, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

772 પટેલ હાતદક ક બળદેવભાઇ કારક ન 
કલકેટર કચેરી, મહેસાણા, બ્લોક નું.૩, બહ માળી મકાન, રાજમહેલ રોડ, 
મહેસાણા

પાસ 

773 રાજપિૂ અુંતકિક માર તદલીપતસુંહ કારક ન 
કલકેટર કચેરી, મહેસાણા, બ્લોક નું.૩, બહ માળી મકાન, રાજમહેલ રોડ, 
મહેસાણા

પાસ 

774 અુંસારી અકિરહ સૈન એમ. પટેા તહસાબનીશ 
કલકેટર કચેરી, મહેસાણા, બ્લોક નું.૩, બહ માળી મકાન, રાજમહેલ રોડ, 
મહેસાણા

પાસ 

775 પટેલ કેિ લ તવ. જ તનયર આસીસ્ટન્ટ 
સરદાર સરોવર નમકદા તનગમ તલ., બ્લોક નું-૧૨, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

776 પ્રજાપતિ મોતનકાબેન અશોકક માર જ તનયર કારક ન તસતવલ હોતસ્પટલ, અસારવા, અમદાવાદ પાસ 

777 બારોટ તદક્ષીિ તકશોરચુંદ્ર રાજય વરેા તનરીક્ષક 
રાજય વરેા તનરીક્ષક,સય ુંકિ રાજય વરેા કતમશ્નર(તવવાદ)ની 
કચેરી,ક બેરભવન,વડોદરા

પાસ 

778 િહ્મભટ્ટ રતવન શૈલિેક માર શ્રમ અતિકારી 
સરકારી શ્રમ અતિકારીની કચેરી, એસ-૧૮-બી, બીજો માળ, બહ માળી 
ભવન, ભાવનગર

પાસ 

781 િજેાણી રતસકભાઇ મથ રભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક શ્રી એમ.પી.શાહ આટકસ એન્ડ સાયન્સ કોલજે, સ રને્દ્રનગર પાસ 

782 શાહ અક્ષર નયનભાઇ રાજય વરેા અતિકારી 
સહાયક રાજય વરેા કતમશ્નરની કચેરી, ઘટક-૨૫,શારદા સકકલ પાસે, 
પોલીસ લાઇનની બાજ માું, કલોલ,ગાુંિીનગર

પાસ 

783 મનસ રી તસરાજ ઉસ્માનગની રડેીયો ઓપરટેર લાુંચ રૂસ્વિ તવરોિી બ્ય રો, ગ જરાિ રાજય, અમદાવાદ પાસ 

784 પ્રજાપતિ તહમાુંશ  રમણલાલ તહસાબનીશ 
તહસાબ અને તિજોરી તનયામકની કચેરી,બ્લોક નું.૧૭, ડાક.જી.મે.ભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

786 પટેલ તપનાકીન કેશવભાઇ બાુંિકામ તનરીક્ષક 
નાયબ તનયામકશ્રી-ઓદ્યોતગક સલામિી અને સ્વાસ્્યની કચેરી, સી-
બ્લોક- પ મો માળ,સહયોગ સુંક લ, ગાુંિીનગર

પાસ 

787 પ્રજાપતિ િજેસ નટ ભાઇ વાયરમને 
એકસીકય ટીવ એન્જીનીયર,સતચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્ડ 

બી ડીવીજન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર
પાસ 

788 વરસાિ લનીસક માર કચરાભાઇ વાયરમને 
એકસીકય ટીવ એન્જીનીયર,સતચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્ડ 

બી ડીવીજન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર
પાસ 

789 શેખ અબરાર મહુંમદશફી વાયરમને 
એકસીકય ટીવ એન્જીનીયર,સતચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્ડ 

બી ડીવીજન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર
પાસ 

790 પટેલ ગૌરાુંગક માર તવષ્ણ ભાઇ વાયરમને 
એકસીકય ટીવ એન્જીનીયર,સતચવાલય કોમ્પલકે્ષ ઇલકેટર ીકલ,આર.એન્ડ 

બી ડીવીજન,પા.યો. ભવન,સે-૧૬,ગાુંિીનગર
પાસ 

791 શ કલ એકિાબેન ગ ણવુંિરાય તસતનયર કારક ન 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 

792 ચૌહાણ ફાલ્ગ ની જીિને્દ્ર તશવણ સુંચાલીકા 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 

794 પરમાર વનરાજતસુંહ રણજીિતસુંહ સમાજ કલ્યાણ તનરીક્ષક (તવ.જા) 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 

795 પ્રજાપતિ તમિિેક માર બાબ ભાઇ સમાજ કલ્યાણ તનરીક્ષક (તવ.જા) 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 



796 ખાુંટ હુંસરાજભાઇ મન ભાઇ મદદ.સમાજ કલ્યાણ અતિકારી 
તજલ્લા નાયબ તનયામક (તવકસતિ જાતિ), તજલ્લા સેવા સદન, બહ માળી-
૩ જો માળ, હાજીપ રા, તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું.

પાસ 

798 ચાવડા ગીિાબેન પસાભાઇ જ તનયર કારક ન 
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

799 જનૈ અપકણક માર કેશવલાલ જ તનયર કારક ન 
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

800 પરમાર ધ્ર વક માર બાબ લાલ જ તનયર કારક ન 
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

801 ડોડીયા તગતરરાજતસુંહ પરસોિમભાઇ જ તનયર કારક ન 
રોજગાર અને િાલીમ તનયામકની કચેરી, બ્લોક નું.૧,ડાક.જી.મે.ભવન, જ ના 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

802 બોદર રોનક કન ભાઇ મદદનીશ ઇજનરે 
નમકદા યોજના મ ખ્ય નહેર તવ.૨૩ (ય તનટ-૨)નમકદા વસાહિ કોલોની, 
ચાણસ્મા િા.હારીજ, તજ.પાટણ

પાસ 

803 પટેલ સ્નહેાબેન તદનશેભાઇ મદદનીશ ઇજનરે 
નમકદા યોજના મ ખ્ય નહેર તવ.૧૯, નમકદા વસાહિ કોલોની, હારીજ, 
તજ.પાટણ

પાસ 

804 શાહ અપકે્ષા અમિૃલાલ િબીબી અતિકારી વગક-૨ સા.આ.કેન્દ્ર, ગાુંભોઇ, િા.તહુંમિનગર, તજ.સા.કાું. પાસ 

806 શાહ ગીરાબેન એચ. ટેલકે્ષ ઓપરટેર 
ગ જરાિ મરેીટાઇમ બોડક, સાગર ભવન, છ-રોડ, એરફોસકની સામે, સે-
૧૦/એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

807 પટેલ તચુંિન અરતવુંદભાઇ જ તનયર ટાઉન ્લાનર સ રને્દ્રનગર વઢવાણ શહેરી તવકસ સિા મુંડળ,  સ રને્દ્રનગર પાસ 

808 કોટક અલ્કા અમિૃલાલ એનસે્થટેીસ્ટ-વગક-૧ મ ખ્ય તજલ્લા િબીબી અતિકારી, સીવીલ સજકનની કચેરી, જ.હો. પોરબુંદર પાસ 

809 દવે યશ તદલીપભાઇ જ તનયર નગર તનયોજક 
નગર તનયોજકની કચેરી, સ રને્દ્રનગર શાખા કચેરી, બહ માળી ભવન, 
બ્લોક નું.સી-૧૦૩-૧૦૪, સ રને્દ્રનગર

પાસ 

810 પ્રજાપતિ કૃષ્ણ મહેન્દ્રક માર  હોતમયોપથેીક મડેીકલ ઓફીસર સરકારી હોતમયોપથેીક દવાખાન , તસતવલ હોતસ્પટલ, ગાુંિીનગર પાસ 

811 ચાવડા િજેસ ગૌિમભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,વાુંકાનરે,  િા. સાવલી,  તજ. વડોદરા પાસ 

812 નરસાણા જીગર મનસ ખલાલ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મવેલી,  િા. સાવલી,  તજ. વડોદરા પાસ 

813 છાિોતડયા તકરણ લક્ષ્મણભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,ખાખરીયા,  િા. સાવલી,  તજ. વડોદરા પાસ 

814 વસાવા કૈલાસ શનાભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મોટાફોક ળીયા ,  િા. તશનોર,  તજ. વડોદરા પાસ 

815 પુંડયા દેવાુંશીબેન રોતહિક માર મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,મોટાકરાળા,  િા. તશનોર,  તજ. વડોદરા પાસ 

816 પોપટાણી તનક ુંજ િનજીભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે દવાખાન ું,નડા,  િા. ડભોઇ,  તજ. વડોદરા પાસ 

817 જાદવ હસમ ખભાઇ રિીલાલ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે હોસ્પીટલ,  આજવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  તજ. વડોદરા પાસ 

818 પારખે િરિી ભાગકવક માર મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે હોસ્પીટલ,  આજવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  તજ. વડોદરા પાસ 

819 જનાણી હેિલ િરૂણક માર મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  સરકારી આય વદે હોસ્પીટલ,  આજવા રોડ, પાણી ગટે બહાર,  તજ. વડોદરા પાસ 

821 પુંચાલ તહરનેક માર બચ ભાઇ મદદનીશ ઇજનરે માગક અને મકાન પટેા તવભાગ, અુંબાજી પાસ 

822 દેસાઇ કલ્પશેક માર હરીભાઇ મદદનીશ ઇજનરે માગક અને મકાન પટેા તવભાગ, અુંબાજી પાસ 

823 પરમાર મનસ ખભાઇ સગરામભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  ઉુંચામાળા, િા.વ્યારા,  તજ. િાપી પાસ 



824 ખેની આતશિક માર શૈલિેભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  બેડકૂવાદૂર, િા.વ્યારા,  તજ. િાપી પાસ 

825 વસાવા તનલમ જસેલભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  મીરકોટ, િા.ઉચ્છલ,  તજ. િાપી પાસ 

826 પરમાર કેિનક માર શુંકરભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  પીપલોદ, િા.તનઝર,  તજ. િાપી પાસ 

827 ઇટાલીયા તનલશે બાબ ભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  અશ્રાવા , િા.ક કરમ ુંડા,  તજ. િાપી પાસ 

828 પટેલ તનલિેક માર લાલજીભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  નારણપ ર, િા.ઉચ્છલ,  તજ. િાપી પાસ 



829 ચભાતડયા તનલશેક માર કરશનભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  ઉમરવાવદ ર, િા.ડોલવણ,  તજ. િાપી પાસ 

830 ચૌિરી પ્રતિભાબહેન અજ કનભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય .-વગક-ર  તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,  તવરપોર, િા.વાલોડ,  તજ. િાપી પાસ 

838 હરખાણી ઉમશે બાવચુંદભાઇ હકકચોકસી અતિકારી 
હકકચોકસી અતિકારી, અડાજણ-૧ સ રિની કચેરી, છ ઠ્ઠો માળ, બહ માળી, 
અઠવાલાઇન્સ, સ રિ

પાસ 

839 મોડ ફોરમ નટવરદાન મહેસ લી િલાટી 
મામલિદાર કચેરી, માળીયા-િાુંગધ્રા હાઇવે, તવશ્રામ ગહૃની પાછળ, 
હળવદ, તજ.મોરબી

પાસ 

840 કક્કડ તનતકિાબેન લતક્ષ્મદાસ
મતેડકલ ઓતફસર-આય વદે-
વગક-ર

સરકારી આય વદે દવાખાન ું,તિથોર,  િા. પાદરા,  તજ. વડોદરા પાસ 

842 આતહર તદલીપક માર મનસ ખભાઇ
મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગક-
૨

તજલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,  કાકડવલે, િા.ચીખલી, તજ.નવસારી પાસ 

843 પટેલ પાથકક માર સિીિભાઇ
મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગક-
૨

તજલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,  માુંડવખડક, િા.ચીખલી, તજ.નવસારી પાસ 

844 મોદી માનસી ભરિક માર
મતેડકલ ઓતફસર-આય વદે-
વગક-ર

સરકારી આય વદે હોતસ્પટલ,  આજવા રોડ, પાણી ગટે,   તજ. વડોદરા પાસ 

845 જઠેવા તનલશે ગોકળભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગક-૨ તજલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,  પાટી, િા.ચીખલી, તજ.નવસારી પાસ 

846 રાઠોડ તકતિકબેન કરસનભાઇ મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગક-૨ તજલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,  ગણદેવી,  તજ.નવસારી પાસ 

847 પ્રજાપતિ જયુંતિભાઇ હમાભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું, ગુંગવા, િા.દાુંિા, તજ.બનાસકાુંઠા પાસ 

848 પરમાર અતનલક માર લક્ષ્મણભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર  
તજલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું, અમાદરા,  િા. બોડેલી,  તજ. 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

850 ચૌિરી રાતગણીબેન સ િીરભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર  
તજલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું, કાશીપ રા,  િા. બોડેલી,  તજ. 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

851 ચૌિરી સેજલક મારી મહેન્દ્રભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર  
તજલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું, ક ુંદનપ ર,  િા. બોડેલી,  તજ. 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

853 વદૈ્ય પુંડયા તપ્રયુંકા હતરકૃષ્ણ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર  
તજલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું, ચોરુંગલા,  િા. સુંખેડા,  તજ. 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

854 ભાભોર કોમલબેન નરતસુંગભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર  
તજલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું, ગ ુંડીચા,  િા. સુંખેડા,  તજ. 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

855 ચૌહાણ દેવને્દ્ર રમતણકભાઇ મતેડકલ ઓતફસર-આય -વગક-ર  
તજલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું, ગાજીપ રા,  િા. બોડેલી,  તજ. 
છોટાઉદેપ ર

પાસ 

856 ગઢવી  જયદીપ મનહરદાન સજકન-વગક- ૧ જીએમઇઆરએસ જનરલ હોતસ્પટલ, ગાુંિીનગર પાસ 

857 ભટ્ટ તશલ્પાબેન ભાતવન ઓ્થલેમોલોજીસ્ટ -વગક-૧ જીએમઇઆરએસ જનરલ હોતસ્પટલ, ગાુંિીનગર પાસ 

859 કાવતઠયા તમલનક માર કાુંતિલાલ તહસાબી અતિકારી 
તજલ્લા ગ્રામ તવકાસ એજન્સી, જ ની કલકેટર કચેરી કુંમ્પાઉન્ડ, પ્રથમ માળ, 
રાજકોટ

પાસ 

860 રાપોલ  સ તનલ બ તચ્ચરામ લ  મડેીકલ ઓફીસર-આ-વગક-૨ તજલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,  પ્રિાપનગર, િા.વાસદા, તજ.નવસારી પાસ 

862 વડેરા મીનાબેન પ્રકાશભાઇ ઇન્સ્ટકટર ઇન ટી.વી.એસ.ટી.સરકારી ટેકનીકલ હાઇસ્કૂલ, દાુંડીયા બજાર, વડોદરા પાસ 

863 હ દડ પ્રિાપભાઇ રાવિભાઇ પોલીસ સબ ઇન્સપકેટર ગીર સોમનાથ, પોલીસ હેડ કવાકટસક, વરેાવળ પાસ 

864 પ્રજાપતિ શૈલિેક માર કન ભાઇ અુંગિ સતચવ 
અુંગિ સતચવશ્રી,માન.રા.ક.મુંિીશ્રી,અન્ન,નાગતરક પ રવઠા અને ગ્રાહકોની 

બાબિો,ક ટીર ઉદ્યોગન ું કાયાકલય,સ્વતણકમ સુંક લ-૨,૪-માળ,ગાુંિીનગર
પાસ 



866 શમાક જયશે નટવરભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ બ્લોક નું. ૫/૭, તશક્ષણ તવભાગ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

867 સોલુંકી તદપાલી દેવજીભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી બ્લોક નું. ૪/૯, નાણા તવભાગ,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

868 ચૌહાણ તવપ લક માર રમણલાલ માતહિી મદદનીશ 
માતહિી તનયામકશ્રીની  કચેરી, બ્લોક નું. ૧૯/૧, ડૉ. જીવરાજ મહેિા ભવન, 
જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

869 પરમાર આકાશ અરતવુંદભાઇ ક્લાકક  
તનયામકશ્રી, અન સૂતચિ જાતિ કલ્યાણ, બ્લોક નું. ૪/૨, ડૉ. જીવરાજ મહેિા 

ભવન, જ ના સતચવાલય સે.૧૦-બી, ગાુંિીનગર
પાસ 

870 બાદી હુંજીલ મહુંમદભાઇ તહસાબી અતિકારી
તહસાબ અને તિજોરી તનયામકશ્રીની  કચેરી, બ્લોક નું. ૧૭/૧, ડૉ. જીવરાજ 

મહેિા ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

871 ગઢવી તકશનદાન જબરદાન સેક્શન અતિકારી આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ, નવા સતચવાલય ગાુંિીનગર. પાસ 

872 રાવલ જતૈમન ઘનશ્યામભાઇ પ્રાુંિ ય વા તવકાસ અતિકારી
ગ જરાિ રાજ્ય સુંગીિ નાટક અકાદમી, બ્લોક નું.૯/૧, ડૉ. જીવરાજ મહેિા 

ભવન, જ ના સતચવાલય, ગાુંિીનગર
પાસ 

873 પટેલ અજયક માર જયુંતિભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી સામાન્ય વહીવટ તવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

874 રબારી પ્રભાિક માર મોહનભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી સામાન્ય વહીવટ તવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

876 ચાવડા ય વરાજતસુંહ િીરૂભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી સામાન્ય વહીવટ તવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

877 પટેલ મહે લ રમશેભાઇ વજૈ્ઞાતનક અતિકારી ગ જરાિ પ્રદ િણ તનયુંિણ બોડક, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર પાસ 

878 પટેલ ઇન્દ્રવદન સ રશેભાઇ મદદનીશ પયાકવરણ ઇજનરે ગ જરાિ પ્રદ િણ તનયુંિણ બોડક, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર પાસ 

879 બારડ નાગને્દ્રતસુંહ ગોપાલતસુંહ મદદનીશ પયાકવરણ ઇજનરે ગ જરાિ પ્રદ િણ તનયુંિણ બોડક, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર પાસ 

880 ડોડીયા જીગરક માર નન ભાઇ સીનીયર ક્લાકક  
કતમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, (સેવાઓ અને તશક્ષણ) બ્લોક નું.૫, ડો.જીવરાજ 

મહેિા ભવન, ગાુંિીનગર
પાસ 

881 વઘાસીયા ગોપી સ િીરભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી શ્રમ અને રોજગાર તવભાગ, બ્લોક નું.૫/૬,નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

882 પટેલ જયતમન મ કેશભાઇ સેક્શન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું. ૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

883 ઠાકોર તનરવક માર મહેન્દ્રતસુંહ સેક્શન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું. ૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

884 હરણ અવતનબેન અશોકભાઇ સેક્શન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું. ૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

885 પ્રજાપતિ તકરીટક માર પોપટભાઇ સીનીયર ક્લાકક  
કતમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, િબીબી સેવાઓ અને તશક્ષણ (આ.તવ) બ્લોક નું.૫, 
ડો.જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાુંિીનગર

પાસ 

886 રથવી રાજને્દ્ર મ ળજીભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી ગહૃ તવભાગ, બ્લોક નું. ૨, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

887 નાયક રીટા ઘનશ્યામ સબ. ઓડીટર
તનરીક્ષક સ્થાતનક ભુંડૉળ તહસાબની કચેરી, બ્લોક નું.૧૭, બીજો માળ, 
ડો.જીવરાજ મહેિા ભવન,  ગાુંિીનગર

પાસ 

888 ચૌિરી તકુંિનક માર કનયૈાલાલ સેકશન અતિકારી કાયદા તવભાગ, બ્લોક નું. ૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

889 જાડેજા અુંતકિા અશોકતસુંહ સેકશન અતિકારી કાયદા તવભાગ, બ્લોક નું. ૪, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

890 નમશે રાજ રમશેભાઇ સેકશન અતિકારી 
મતહલા અને બાળ તવકાસ તવભાગ, બ્લોક નું. ૯/૬, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

891 ચૌિરી તવકાસક માર ઇશ્વરભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું.૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 



894 પટેલ તદપાલી મન ભાઇ સેકશન અતિકારી માગક અને મકાન તવભાગ, બ્લોક નું.૧૪/૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

896 બલસારા અુંતકિા તબરનેક માર નાયબ સેક્શન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું.૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

897 મછાર ચુંદનબેન કાુંતિલાલ નાયબ સેક્શન અતિકારી મહેસ લ તવભાગ, બ્લોક નું.૧૧, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

898 રાણપરીયા હતિકલ પ્રાગજીભાઇ સેકશન અતિકારી 
આરોગ્ય અને પતરવાર કલ્યાણ તવભાગ, બ્લોક નું.૭/૭, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

899 પરમાર ખ શ્બ  તગરીશક માર નાયબ સેક્શન અતિકારી નાણા તવભાગ, બ્લોક નું.૪/૯, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

900 પરમાર જાગતૃિબેન મળૂજીભાઇ જ .ક્લાકક  
તનયામક અન સ તચિ જાતિ કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાજ 

મહેિા ભવન,  ગાુંિીનગર
પાસ 

901 પરમાર તનતકિાબહેન મહેન્દ્રભાઇ ક્લાકક  
તનયામક અન સ તચિ જાતિ કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાજ 

મહેિા ભવન,  ગાુંિીનગર
પાસ 

902 રાઠોડ શ્રીપાલી પ્રતવણભાઇ ક્લાકક  
તનયામક અન સ તચિ જાતિ કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાજ 

મહેિા ભવન,  ગાુંિીનગર
પાસ 

903 મોડીયા મોતનકાબેન નરતસુંહભાઇ ક્લાકક  
તનયામક અન સ તચિ જાતિ કલ્યાણની કચેરી, બ્લોક નું.૪/૨,  ડો.જીવરાજ 

મહેિા ભવન,  ગાુંિીનગર
પાસ 

904 શાહ તવરલક માર અરતવુંદભાઇ ક્લાકક  
મહેસ લ િપાસણી કતમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નું. ૧૧/૭મો માળ, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

905 પરમાર ય વરાજતસુંહ નયનતસુંહ નાયબ સેક્શન અતિકારી 
અપીલ શાખા, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ, બ્લોક નું.૫/૩, નવા 
સતચવાલય, ગાુંિીનગર

પાસ 

906 લ હાર લિાબેન નવકિતસુંહ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ ગ જરાિ તવિાનસભા, તવઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભવન, ગાુંિીનગર. પાસ 

907 સુંગાડા તશરીિક માર િનાભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ સામાન્ય વતહવટ તવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

908 ભગોરા અતશ્વનભાઇ નટ ભાઇ ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ સામાન્ય વતહવટ તવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

909 તનનામા કરણતસુંહ તશવાજી ઓતફસ આસીસ્ટન્ટ સામાન્ય વતહવટ તવભાગ, બ્લોક નું. ૭/૩, નવા સતચવાલય, ગાુંિીનગર પાસ 

910 પ્રજાપતિ શૈલિેક માર ગાુંડાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

911 પ્રજાપતિ પ્રકાશ રમણભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

912 ભટ્ટ જ્ઞયેા તશરીિભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

913 બક્ષી હિક તનક લભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

914 ગજ્જર સુંજ ક માર અમિૃલાલ ટ્ય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

915 પટેલ તિજશેક માર પ ુંજાભાઇ ટ્ય ટર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

916 દવે રોશની કોકીલભાઇ મડેીકલ ઓતફસર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 



917 પીરઝાદા અઝબા હ મરૈા વહીદ અહેમદમડેીકલ ઓતફસર ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, સોલા, અમદાવાદ પાસ 

918 કાલતરયા બટ કભાઇ વશરામભાઇ જ .ક્લાકક  
સહાયક તવદ્ય િ તનરીક્ષકની કચેરી, બ્લોક નું. એ-૨૦૩, બહ માળી ભવન, 
ખેરાવી રોડ, સ રને્દ્રનગર.

પાસ 

920 પટેલ તકિકનક માર કેશવલાલ જ .ક્લાકક  
શ્રમ આય ક્તની કચેરી, બીજો માળ, બ્લોક નું.૧૧, ઉદ્યોગભવન, સે.૧૧, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

922 િાટતલયા નમ્રિા હિકદક માર શ્રમ અતિકારી 
નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમકદાભવન, જલે 

રોડ, વડોદરા.
પાસ 

923 પટેલ ભતૂમબેન દશરથભાઇ જ .ક્લાકક  
નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમકદાભવન, જલે 

રોડ, વડોદરા.
પાસ 

924 અુંબાણી ફાલ્ગ નીબેન રમણભાઇ જ .ક્લાકક  
નાયબ શ્રમ આય ક્તની કચેરી, સી બ્લોક, પાુંચમો માળ, નમકદાભવન, જલે 

રોડ, વડોદરા.
પાસ 

925 પટેલ તવક્રાુંિ મગનભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક તડનશ્રીની કચેરી, શ્રી એમ.પી.શાહ સરકારી મડેીકલ કોલજે, જામનગર. પાસ 

927 િરાલ શૈલિેક માર વજ ભાઇ જ .ક્લાકક  તજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, તહમુંિનગર પાસ 

929 પુંડ્યા પારૂલબેન એ. જ તનયર સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ 
મદદનીશ સુંશોિન અતિકારીશ્રીની કચેરી, વસ્િ પરીક્ષણ પટેા તવભાગ, 
ગરેી, સે.૧૫, ગાુંિીનગર.

પાસ 

930 પરમાર તપ્રયુંકાબેન જીિને્દ્રભાઇ પટેા તહસાબનીશ તજલ્લા તિજોરી કચેરી, એમ.એસ.તબલ્ડીગ, ડી-બ્લોક, સે.૧૧, ગાુંિીનગર. પાસ 

932 વાલ્વી તનતખલ કાુંતિલાલ ક્લાકક  કલકે્ટર કચેરી, તજલ્લા સેવા સદન, રાજપીપલા, તજ.નમકદા પાસ 

934 આુંિરે સ ભાિભાઇ સીિરાભાઇ આચાયક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, સોનગઢ, તજ. િાપી. પાસ 

935 સોસા જયદીપક માર એમ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, સોનગઢ, તજ. િાપી. પાસ 

937 સોલુંકી જગદીશભાઇ તવહાભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, સોનગઢ, તજ. િાપી. પાસ 

938 પટેલ સ્મતૃિબહેન જગદીશભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, સોનગઢ, તજ. િાપી. પાસ 

940 ચૌિરી તદપકભાઇ પ્રહલાદભાઇ નાયબ સેક્શન અતિકારી ગ જરાિ જાહેર સેવા આયોગ, સે.૧૦ એ, ગાુંિીનગર પાસ 

941 ટાુંક કાશ્મીરા પ્રભ દાસભાઇ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, વરેાવળ,  તજ. ગીર-સોમનાથ. પાસ 

943 રાજક માર પૃ્ વીરાજતસુંહ ગૌિમ તહસાબી અતિકારી વડોદરા મધ્યસ્થ જલે , વડોદરા પાસ 

944 રાઠવા હેિલબેન ઇશ્વરભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ જલે , વડોદરા પાસ 

945 પ્રજાપતિ દક્ષાક મારી મોહનલાલ સુંશોિન મદદનીશ આુંકડા અતિકારી (તન) કચેરી, સી/૮ બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ પાસ 

947 આુંનદ તકુંજલ જ ે ટ્ય ટર બી.જ.ેમડેીકલ કોલજે, અમદાવાદ પાસ 

949 વાિ રી ુંક  તનલિે સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ તનયામક ન્યાય સહાય તવજ્ઞાનની કચેરી, સે.૧૮/એ, ગાુંિીનગર પાસ 

950  અલ્પશે થોભણભાઇ જારસાણીયા લ.ેતસ.સ્કે.પ્રોફેસર વગક-૧ સરકારી આય વદે મહાતવદ્યાલય, પુંચેશ્વર રોડ, જ નાગઢ પાસ 

951  નીપા અલ્પશે જારસાણીયા લ.ેતસ.સ્કે.પ્રોફેસર વગક-૧ સરકારી આય વદે મહાતવદ્યાલય, પુંચેશ્વર રોડ, જ નાગઢ પાસ 



952 મકવાણા હિકદભાઇ કાનજીભાઇ સહાયક તનતરક્ષક તજલ્લા સહાયક તનરીક્ષકની કચેરી, સ્થાતનક ભુંડોળ તહસાબ, અમરલેી. પાસ 

953 પ્રજાપતિ ગૌરવક માર પ્રભ દાસ જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

954 દોશી જૂહી મહેન્દ્રક માર જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

955 ગોહેલ તચરાગક માર જીિને્દ્રભાઇ જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

956 રાવળ મહેન્દ્રભાઇ કાતન્િભાઇ જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

957 ચૌિરી જનક માનસુંગભાઇ જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

958 માુંકણજેીયા આબીદ લ્લા સ લમેાનભાઇ જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

959 ચાવડા ક લદીપ તવજય જ તનયર ક્લાકક  િબીબી અતિક્ષકની કચેરી, તસતવલ હોતસ્પટલ અમદાવાદ. પાસ 

960 પટેલ તક્રશ્ના જીગર ઓ્થાલ્મીક આસીસ્ટન્ટ સામ તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, કહોડા, િા.ઉુંઝા, તજ.મહેસાણા પાસ 

961 મથ તરયા કોમલક મારી મ કેશક માર જ તનયર તનરીક્ષક કાન ની માપ તવજ્ઞાનની કચેરી, િોલમાપ ભવન, કાલ પ ર, અમદાવાદ. પાસ 

962 અરસોડા રોનક િ ળાભાઇ કારક ન મામલિદાર કચેરી, દહેગામ, તજ.ગાુંિીનગર. પાસ 

964 ડેર કનક પ્રિાપભાઇ નાયબ ઉદ્યોગ કતમશ્નર જનરલ મનેજેર શ્રી, તજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, જનરલ હોતસ્પટલ સામે, ભજૂ-કચ્છ પાસ 

965 રાવલ તમલનક માર રજનીશભાઇ જ તનયર ક્લાકક  સરકારી તવજ્ઞાન કોલજે, લીમખેડા, તજ. દાહોદ પાસ 

968 રબારી મિેના બાબ ભાઇ જ તનયર ક્લાકક  
પોલીસ મહાતનદેશક જલે અને સ િારાત્મક વતહવટની કચેરી, જલે ભવન 

સ ભાિતિજ સકકલ પાસે, અમદાવાદ
પાસ 

969 જોશી આશ્કા મગૃશેક માર ફામાકતસસ્ટ 
ડી-૧૬, ઇ.એસ.આઇ. તડસ્પને્સરી, કામદાર રાજ્ય તવમા યોજના, સરસપ ર, 
અમદાવાદ

પાસ 

970 વઢેર કરમણભાઇ વશરામભાઇ કારક ન તજલ્લા સેવા સદન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર. પાસ 

971 દવે તનરવક માર તવષ્ણ ભાઇ કારક ન તજલ્લા સેવા સદન, સે.૧૧, ગાુંિીનગર. પાસ 

972 કલાસવા શુંકરભાઇ સવજીભાઇ ડે્ય ટી ઇજનરે બાુંિાકામ તવભાગીય કચેરી, જામ્બ વા, વડોદરા. પાસ 

979 ક બાવિ જસ્મીન ભીખ ભાઇ આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ગ જરાિ ફોરને્સીક સાયન્સ ય તનવસીટી, સે.૯, ગાુંિીનગર પાસ 

980 પ્રજાપતિ પ્રજશે એન આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ગ જરાિ ફોરને્સીક સાયન્સ ય તનવસીટી, સે.૯, ગાુંિીનગર પાસ 

981 ડામોર શૈલિેક માર બાલ ભાઇ તહસાબી અતિકારી તજલ્લા પુંચાયિ મોડાસા, તજ. અરવલ્લી પાસ 

982 મારૂ યોગશેક માર કાનજીભાઇ રાજ્યવરેા અતિકારી સહાયક રાજ્યવરેા કતમશ્નરશ્રીની કચેરી, બલીઠા, િટક-૭૪, વાપી. પાસ 

983 ચૌિરી તવજયક માર રિ ભાઇ પટેા તહસાબનીશ પને્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 

984 રબારી તવષ્ણ ભાઇ અમિૃભાઇ પટેા તહસાબનીશ પને્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 



985 પરમાર અશોકભાઇ નીલાભાઇ જ તનયર કારક ન પને્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 

986 ઠાકોર રણજીિક માર ઇશ્વરજી જ તનયર કારક ન પને્શન ચ કવણા કચેરી, સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર પાસ 

988 જયસ્વાલ પુંતક્ત દેવને્દ્ર મદદનીશ ઇજનરે કાયકપાલક ઇજનરેશ્રીની કચેરી, બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ. પાસ 

990 પોલ આનુંદ વસુંિ પ્રોફેસર સરકારી આય કવદે મહાતવદ્યાલય, આજવા રોડ, વડોદરા પાસ 

991 પટેલ તનરવક માર અુંબાલાલ જ તનયર ક્લાકક  
નાયબ પશ પાલન તનયામકશ્રીની  કચેરી, િતનિ પશ  સ િારણા યોજના, 
સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

993 તિવદેી કાદમ્બરી ગ ણવુંિરાય ચીટનીશ 
કતમશ્નર ગ્રામ તવકાસની કચેરી, બ્લોક નું.૧૬, ૩ જો માળ, જીવરાજ મહેિા 

ભવન, ગાુંિીનગર
પાસ 

994 જોિી ભાતવક પ્રતદપભાઇ રોયલ્ટી ઇન્સપકે્ટર ભ સ્િરશાસ્ત્રીની કચેરી, નડીયાદ પાસ 

995 ઉુંડવીયા તમલન ભરિક માર આસી.પ્રોફેસર સરકારી તવનયન અને વાતણજ્ય કોલજે,કડોલી, િા.તહુંમિનગર, તજ.સા.કા પાસ 

996 વસાવા િવલક માર રઘ વીરતસુંહ સાયન્ટીફીક આસીસ્ટન્ટ ન્યાય સહાય તવજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, મઘેાણીનગર, અમદાવાદ પાસ 

997 પરમાર દયાનુંદ તકરીટક માર તહસાબી અતિકારી ડાક.આુંબેડકર અત્યોદય તવકાસ તનગમ, કમકયોગી ભવન, સે.૧૦, ગાુંિીનગર પાસ 

998 પરમાર આશાબેન પ રૂિોિમદાસ નાયબ સેક્શન અતિકારી 
સરદાર સરોવર નમકદા તનગમ, બ્લોક નું.૧૨/૨જો માળ, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

999 જોિી જયશ્રી પોપટભાઇ આચાયક સરકારી તવનયન અને વાતણજ્ય કોલજે, મ .પો.િા.પોશીના, તજ. સા.કા. પાસ 

1001 બારીયા તનતિનક માર પવકિતસુંહ જલે તસપઇ અિીક્ષકની કચેરી, વડોદરા મધ્યસ્થ જલે, વડોદરા પાસ 

1003 વ્યાસ સ્િ તિ રૂપશે મદદનીશ તજલ્લા રતજસ્ટર ાર તજલ્લા રતજસ્ટર ાર ઓતફસ, કૃિી ભવન, પાલડી, અમદાવાદ પાસ 

1004 બાવળીયા મ કેશક માર મણીલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી તવનયન અને વાતણજ્ય કોલજે, મ .પો. રાપર, તજ.કચ્છ. પાસ 

1005 સાગર ઉપાસના કેશવલાલ જ .કા અતિક પશ પાલન તનયામકની કચેરી, કૃિી ભવન, પાલડી, અમદાવાદ પાસ 

1006 ચાવડા પ્રતવણભાઇ જીવાભાઇ જ .કા
આચાયકશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી તવજ્ઞાન મહાતવદ્યાલય, આુંણદ કૃિી ય તન. 
આણાુંદ

પાસ 

1007 પટેલ તકરણક માર યોગશેભાઇ જ .કા
આચાયકશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી તવજ્ઞાન મહાતવદ્યાલય, આુંણદ કૃિી ય તન. 
આણાુંદ

પાસ 

1008 પલાસ સગ ણાબેન જયદેવ લબે ટેકનીતશયન
આચાયકશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી તવજ્ઞાન મહાતવદ્યાલય, આુંણદ કૃિી ય તન. 
આણાુંદ

પાસ 

1012 ચૌિરી તદલીપભાઇ સરદારભાઇ ખેિી અતિકારી નાયબ ખેિી તનયામક(તવ)ની કચેરી,  આણુંદ પાસ 



1013 પરમાર ભાવશેક માર ચુંદ લાલ જ .કા નાયબ ખેિી તનયામક(તવ)ની કચેરી,  આણુંદ પાસ 

1014 રાઠોડ મહે લક માર સવજીભાઇ તસ.કા નાયબ ખેિી તનયામક(તવ)ની કચેરી,  આણુંદ પાસ 

1015 દેસાઇ તજજ્ઞશેભાઇ જયરામભાઇ જ .કા પોલીસ અતિક્ષકની કચેરી, સે.૨૭, ગાુંિીનગર પાસ 

1016 રબારી તવરમભાઇ રમશેભાઇ જ .કા પોલીસ અતિક્ષકની કચેરી, સે.૨૭, ગાુંિીનગર પાસ 

1018 મોદી ભાતવકા ભરિભાઇ તસતનયર ક્લાકક  
ગ જરાિ રાજ્ય ફામકસી કાઉન્સીલ, બ્લોક નું.૪/એ, જ ની નસીગ કોલજે 

બીલ્ડી ુંગ, તસવીલ હોતસ્પટલ, અમદાવાદ
પાસ 

1019 રાઠોડ અલકા તવ. તફતજયોથરેાપીસ્ટ સામ તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, છાલા, િા.તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

1020 પટેલ તકુંજલ મ કેશભાઇ િબીબી અતિકારી સામ તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, છાલા, િા.તજ.ગાુંિીનગર પાસ 

1022 વાિલેા અતનિાબહન ભાવશેક માર સી.કા.
આચાયકશ્રી, શેઠ મ.છ.ડેરી તવજ્ઞાન મહાતવદ્યાલય, આુંણદ કૃિી ય તન. 
આણાુંદ

પાસ 

1023 દલવાડી જીિ મનોજક માર મદદનીશ ઇજનરે કાયકપાલક ઇજનરે, કચ્છ શાખા નહેર તવભાગ-૨/૩, આતદપ ર, કચ્છ. પાસ 

1024 બામતણયા તદવ્યપ્રસાદ મતણલાલ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સરકારી મડેીકલ કોલજે, વડોદરા. પાસ 

1026 પુંડ્યા હેનલ રાજશે મદદનીશ ઇજનરે
વાિક યોજના નહેર તવભાગ, પ્રાુંિ કચેરીની બાજ માું, મોડાસા, તજ. 
અરવલ્લી

પાસ 

1027 સોલુંકી તપ્રયકાન્િ નલીનભાઇ મદદનીશ ઇજનરે
વાિક યોજના નહેર તવભાગ, પ્રાુંિ કચેરીની બાજ માું, મોડાસા, તજ. 
અરવલ્લી

પાસ 

1028 મવેાડા આશેય સુંજયક માર મદદનીશ ઇજનરે
વાિક યોજના નહેર તવભાગ, પ્રાુંિ કચેરીની બાજ માું, મોડાસા, તજ. 
અરવલ્લી

પાસ 

1030 પટેલ યતિન તવષ્ણ ભાઇ મોટર વાહન તનરીક્ષક પ્રાદેતશક વાહન વ્યવહાર અતિકારીની કચેરી (આર.ટી.ઓ) વડોદરા. પાસ 

1031 મન્સ રી રહેમિબીબી તસુંકદરભાઇ ક્લાકક  તજલ્લા આયોજન કચેરી, જ ની કલકે્ટર કચેરી, નડીયાદ. તજ. ખેડા પાસ 

1032 કાતઠયા શતકિતસુંહ જોરસુંગભાઇ જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ જલે , વડોદરા પાસ 

1033 ઇશોર મ કેશજી તવ. જલે સહાયક વડોદરા મધ્યસ્થ જલે , વડોદરા પાસ 

1036 ભદેી અમ લ નરતસુંહભાઇ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મતેડકલ કોલજે, ગોિી વડોદરા પાસ 

1038 સોની તહરને તદલીપક માર સહ પ્રાધ્યાપક જીએમઇઆરએસ મતેડકલ કોલજે, ગોિી વડોદરા પાસ 

1040 પરમાર તરિશેક માર લક્ષ્મણભાઇ મદદનીશ ઇજનરે
નાયબ કાયકપાલક ઇજનરેની કચેરી, કચ્છ શાખા નહેર, પટેા તવભાગ, 
નું.૨/૩-જી, આતદપ ર-કચ્છ.

પાસ 

1041 પ્રજાપતિ સ મનનબે પે્રમાભાઇ જ .કા
નાયબ પશ પાલન તનયામકશ્રીની  કચેરી, િતનિ પશ  સ િારણા યોજના, 
સહયોગ સુંક લ, સે.૧૧, ગાુંિીનગર

પાસ 

1043 પરમાર ભાવશેક માર અશોકભાઇ જ .ફામાકસીસ્ટ ડી-૩૩, કા.રા.તવ.યો. મ્ય . સ્નાનાગારની સામે, ખોખરા, અમદાવાદ પાસ 

1045 સોનારા તપ્રયુંકા નવીનભાઇ તસ.કા આચાયકશ્રીની કચેરી, ઔદ્યોતગક િાલીમ કેન્દ્ર, બોટાદ. પાસ 

1049 નુંદ રબારકર આનુંદક માર તદગુંબરભાઇ મદદનીશ તનયામક 
તડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવકનન્સ, બીજો માળ, કમકયોગી 
ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

પાસ 



1050 દવે પ્રશાુંિ અશોકભાઇ મદદનીશ તનયામક,આઇટી  
તડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવકનન્સ, બીજો માળ, કમકયોગી 
ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

1052 તસસોતદયા િનપાલતસુંહ હમીરતસુંહ મદદનીશ તનયામક,આઇટી 
તડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવકનન્સ, બીજો માળ, કમકયોગી 
ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

1053 ગોસાઇ તસ્મિાબેન િમને્દ્રપ રી મદદનીશ તનયામક,આઇટી 
તડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવકનન્સ, બીજો માળ, કમકયોગી 
ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

1054 ડી ુંડોર તનલશેક માર ભરિભાઇ આસી. ડાયરકે્ટર 
તડરકે્ટોરટે ઓફ આઇસીટી અને ઇ-ગવકનન્સ, બીજો માળ, કમકયોગી 
ભવન, સે.૧૦-એ, ગાુંિીનગર

પાસ 

1055 તભમાણી ઉપકે્ષાબેન કાળ ભાઇ મડેીકલ ઓતફસર સરકારી આય વદે દવાખાન ું, વનોડા, િા.ઠાસરા, તજ.ખેડા પાસ 

1056 મોરિરા જય રમશેભાઇ મડેીકલ ઓતફસર તજ.પું આય વદે દવાખાન ું, આગરવા, િા.ઠાસરા, તજ.ખેડા પાસ 

1057 પટેલ જીજ્ઞાબેન રતિલાલ મડેીકલ ઓતફસર સામ તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મ .કેસરા,િા.મહેમદાવાદ, તજ. ખેડા પાસ 

1058 ગોહેલ પ્રજ્ઞા તકરીટભાઇ મડેીકલ ઓતફસર તજ.પું આય વદે દવાખાન ું, મ . મતહસા, િા.મહ િા, તજ.ખેડા પાસ 

1060 ગતઢયા રાજશે લક્ષ્મણભાઇ મડેીકલ ઓતફસર સરકારી આય વદે દવાખાન ું, ફાગવલે, િા.કઠલાલ, તજ.ખેડા પાસ 

1061 સ્વામી સિીિ ઇશ્વર પો.સ.ઇ રા.પો.અ.દળ, જ થ-૧૮, નમકદા બટાલીયન, કેવડીયા કોલોની, તજ. નમકદા પાસ 

1062 પટેલ િ િારક માર કન ભાઇ જ .કા કાયકપાલક ઇજનરેશ્રીની કચેરી, બહ માળી ભવન, વસ્ત્રાપ ર, અમદાવાદ. પાસ 

1063 વ્યાસ આશ િોિ ગ ણવુંિરાય આચાયક વગક-૨ ઔદ્યોતગક િાલીમ સુંસ્થા, ધ્રાુંગધ્રા પાસ 

1064 વાિલેા જયતદપતસુંહ ભરિતસુંહ જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1065 પટેલ તદવ્યશેક માર પોપટભાઇ જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1068 ચ ડાસમા રાજતદપતસુંહ દેવને્દ્રતસુંહ જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1069 વાળુંદ વિાક મન ભાઇ જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1070 હેગન ડેલ્ફીન મથ રોલાહ જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1071 પુંડ્યા ફાલ્ગ નીબેન રમશેભાઇ જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1072 પટેલ સાવનક માર રાજશેક માર જ .કા પોલીસ મહાતનદેશકશ્રીની  કચેરી, પોલીસ ભવન, સે.૧૮, ગાુંિીનગર. પાસ 

1073 પટેલ તદશાબેન કનયૈાલાલ સવયેર સવે મામલિદાર (ટર ા.તવ.), કોઠી ટાવર તબલ્ડી ુંગ, વડોદરા. પાસ 

1074 માળી મ કેશક માર રવેાજી સવયેર તજલ્લા તનરીક્ષક જમીન દફ્િરની કચેરી, વડોદરા. પાસ 

1075 મકવાણા જ્યોતિકા જઠેાલાલ જ .કા
મદદનીશ કતમશ્રર આતદજાતિ તવકાસની કચેરી, બહ માળી ભવન, 
નાનપ રા, સ રિ.

પાસ 

1077 સોલુંકી તમનાક્ષીબેન મ કેશભાઇ અતિક મદદનીશ ઇજનરે
કાયકપાલક ઇજનરેશ્રીની કચેરી, પુંચાયિ મા.મ.તવભાગ, તજ.પું. સે.૧૭, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

1078 ભારાઇ રજનીક માર કારાભાઇ ક્લાકક  
એક્ઝીક્ય ટીવ મજેીસ્ટરેટની કચેરી, મટેર ોપોલીટન એરીયા, કોટક  નું.૨, િી 
કાુંટા, અમદાવાદ

પાસ 



1080 ઉમરતેટયા ભારિી લાભને્દ્રભાઇ રીડર સરકારી આય વદે કોલજે, આજવા રોડ, વડોદરા. પાસ 

1081 ચાવડા ભૌિિે દેવાભાઇ  તજલ્લા તનરીક્ષક ડી.આઇ.એલ.આર.કચેરી, "સરવે ભવન", રાજમહેલ કુંમ્પાઉન્ડ, અમરલેી. પાસ 

1084 ચૌિરી તવક્રમક માર ડાહ્યાભાઇ મ.ઇજનરે કાયકપાલક ઇજનરેશ્રીની કચેરી, કાુંસ તવભાગ, સે.૮, ગાુંિીનગર પાસ 

1085 જાદવ મતનિક માર દજ ભાઇ જ .કા
સુંય ક્ત પોલીસ કતમશનરશ્રીની  કચેરી, પો.મ ખ્ય મથક, શાહીબાગ, 
અમદાવાદ.

પાસ 

1086 રાણા તસધ્િાથક હેમુંિભાઇ જ .કા
સુંય ક્ત પોલીસ કતમશનરશ્રીની  કચેરી, પો.મ ખ્ય મથક, શાહીબાગ, 
અમદાવાદ.

પાસ 

1088 ચાવડા તવશાલભાઇ હિકદભાઇ પટેા તહસાબનીશ પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાિતિજ, અમદાવાદ. પાસ 

1089 તલુંબાચીયા અતનલક માર મહેન્દ્રભાઇ પટેા તહસાબનીશ પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાિતિજ, અમદાવાદ. પાસ 

1090 રાઠોડ રતવક માર મહેશભાઇ પટેા તહસાબનીશ પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાિતિજ, અમદાવાદ. પાસ 

1091 પટેલ ઉતમકશક માર અરતવુંદભાઇ પટેા તહસાબનીશ પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાિતિજ, અમદાવાદ. પાસ 

1093 જઠેવા પરશે નતવનભાઇ મડેીકલ ઓતફસર સરકારી આય વદે દવાખાનૂું, નાુંદોદ, િા.નાુંદોદ, તજ. નમકદા પાસ 

1094 વાળા તનલમ વજૃલાલ મડેીકલ ઓતફસર સરકારી આય વદે દવાખાનૂું, વાવડી, િા.નાુંદોદ, તજ. નમકદા પાસ 

1095 વિૈ કનશેભાઇ જી. ડાભી મડેીકલ ઓતફસર વગક-૨,આય   સરકારી આય વદે દવાખાનૂું, વોરા, િા.તિલકવાડા, તજ. નમકદા પાસ 

1096 સેલોિ આતશિ જસવુંિક માર મડેીકલ ઓતફસર સરકારી આય વદે દવાખાનૂું, સોરાપાડા, િા.સાગબારા, તજ. નમકદા પાસ 

1099 કાપડીયા હતસ્મન મનોજક માર પો.સ.ઇ. તહુંમિનગર બી તડતવજન પોલીસ સ્ટેશન, તહુંમિનગર પાસ 

1100 પટેલ સ જલ તવષ્ણ ભાઇ સ.મો.વા.તન પ્રાદેતશક વાહનવ્યવહારની  કચેરી, સ ભાિતિજ, અમદાવાદ. પાસ 

1103 દવે હેમને જગદીશભાઇ આસી. પ્રોફેસર ગ .ફો.સા.ય તન, સે.૯, ગાુંિીનગર પાસ 

1105 ભડતકયા નરને્દ્રભાઇ જમસ ભાઇ રવેન્ય  િલાટી મામલિદા કચેરી, મ .કારાડી, િા.કપરાડા, તજ. વલસાડ પાસ 

1106 પટેલ તકુંજલક મારી તહિને્દ્રભાઇ ક્લાકક  પ્રાુંિ કચેરી, િરમપ ર, િા.િરમપ ર, તજ.વલસાડ પાસ 

1107 રાવલ તદપલ િનશ્યામભાઇ પ્રાુંિ ય વા તવકાસ અતિકારી
તજલ્લા રમિગમિ અતિકારીની કચેરી, તજલા સેવા સદન, રાજમહેલ રોડ, 
પાટણ

પાસ 

1108 ઠાક ર તકરણ કરસનજી નાયબ પોતલસ અિીક્ષક 
પોલીસ મહાતનરીક્ષક અને આચાયકની કચેરી, ગ જરાિ પોલીસ અકાદમી, 
કરાઇ, તજ.ગાુંિીનગર

પાસ 

1109 ઓઝા તકુંજલ જસવુંિલાલ મડેીકલ ઓતફસર આ.ય .વગક-૨સરકારી આય વદે દવાખાન ું, આકોદરા, િા.તહુંમિનગર, તજ.સાબરકાુંઠા પાસ 

1110 રાજપ રોતહિ નટવરતસુંહ છિતસુંહ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨
જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,જ ના થાણા,ડીસ્ટર ીક્ટ કોટકની પાછળ,પરેા 
િા:જી:નવસારી

પાસ 

1111 લી ુંબાચીયા તહિિે ડાહ્યાભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના િયકી, િા: જલાલપ ર જી:નવસારી પાસ 

1112 ચૌહાણ પ્રકાશક માર ગોરિનભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,ચાપલિરા િા: વાુંસદા જી:નવસારી પાસ 



1113 પટેલ દ્રતિ પ્રવીણચુંદ્ર મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,વલોટી િા: ગણદેવી જી:નવસારી પાસ 

1114 શ ક્લ ખોડીદાસ તહમિલાલ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,બોડવાુંક િા: ચીખલી જી:નવસારી પાસ 

1115 વાઘલેા રોશની રૂપશીભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી દવાખાના,ઉપસળ િા: વાુંસદા જી:નવસારી પાસ 

1116 પરમાર તમિલ તવરજીભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના,તચુંચલી જી:ડાુંગ-આહવા પાસ 

1118 સરવયૈા મહેન્દ્રતસુંહ વનરાજતસુંહ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, તદકાર,  િા: િળાજા જી: ભાવનગર પાસ 

1123 બોખાણી સુંગીિાબેન કાનજીભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, લ ખાવાડા િા: લીમખેડા જી: દાહોદ પાસ 

1124 ભાદરકા તનલશેક માર સોમાિભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, મુંડેર િા: લીમખેડા જી: દાહોદ પાસ 

1125 પટેલ હાતદક ક જાદવભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, સ ુંદરીયાણા િા: રાણપ ર જી: બોટાદ પાસ 

1126 વાળા દેવાુંગ ખોડીદાસ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, ઢસાગામ િા: ગઢડા જી: બોટાદ પાસ 

1127 ઠાકર આનુંદ નિૈિભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, રિનવાવ જી: બોટાદ પાસ 

1128 મરે રાજશેભાઈ ખીમજીભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું, જનરલ હોતસ્પટલ િા:જી: બોટાદ પાસ 

1129 ઠક્કર જીજ્ઞશેક માર હસમ ખલાલ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,લોડાઈ િા: ભ જ જી:કચ્છ પાસ 

1130 ગઢવી ક ુંદન મોરારદાન મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,નખિાણા િા: નખિાણા જી:કચ્છ પાસ 

1132 ગ ુંસાઈ તકશનતગતર કીતિકતગતર મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,કુંથકોટ િા: ભચાઉ જી:કચ્છ પાસ 

1133 ભડીયાદરા ભરિભાઇ લાભ ભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે હોતસ્પટલ, િળાજા િા: િળાજા જી:ભાવનગર પાસ 

1134 સેજવાણી ભાતવકા િ લસીદાસ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી સુંચાતલિ દવાખાન ું,ખાનક વા િા:ઉમરઠે જી:આણુંદ પાસ 

1135 પાટલીયા અતભિકે યોગશેભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨
જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ આય વદે દવાખાન ું,અહીમા િા:ઉમરઠે 

જી:આણુંદ
પાસ 

1136 બાલિા ચાુંદની  ચાુંદનીલાલ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,ઉમટેા િા:આુંકલાવ જી:આણુંદ પાસ 

1137 દરજી ગૌરાુંગ હસમ ખભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,કાણીસા િા:ખુંભાિ જી:આણુંદ પાસ 

1138 વ્યાસ ખ શ્બ  તવપ લભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,પલોલ િા: સોજીિા જી:આણુંદ પાસ 

1139 કણઝારીયા રચનાબેન પે્રમજીભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું,કઠોલ િા:બોરસદ જી:આણુંદ પાસ 

1140 રાઠવા ભ વાનસી ુંગભાઈ પ નીયાભાઈમડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨
જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,કલારાણી િા: પાવીજિેપ ર 

જી:છોટાઉદેપ ર
પાસ 



1141 ઓડેદરા જયશેજી જસેાજી લકેચરર વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું,દાઠ્ઠકા  િા: ક તિયાણા જી:પોરબુંદર પાસ 

1142 ભટ્ટી અુંતકિાબહેન નટવરલાલ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨
 તજલ્લા પુંચાયિ આય વદે દવાખાન ું,કપાતસયા િા: અમીરગઢ 

જી:બનાસકાુંઠા
પાસ 

1147 કટારીયા પલક રમશેચુંદ્ર મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ સરકારી આય વદે દવાખાન ું,દોલારાણા વાસણા  િા: જી:ગાુંિીનગર પાસ 

1148 ચૌહાણ શૈલશેક માર રૂપસુંગભાઈ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ સુંચાતલિ દવાખાન ું,કાસોર િા: સોજીિા જી:આણુંદ પાસ 

1149 અગ્રાવિ તપય િ હરસ ખલાલ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના, ક મકલ્િર, િા. મહ વા, જી:સૂરિ પાસ 

1150 તનમાવિ નહેલબેન તદનશેભાઇ મડેીકલ ઓતફસર-આ-વગક-૨ જીલ્લા પુંચાયિ દવાખાના, ભગવાનપ ર, િા. મહ વા, જી:સૂરિ પાસ 

1151 શ્રીમાળી િવલ તગરીશભાઇ સેકશન અતિકારી 
તવજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોતગકી તવભાગ, બ્લો-૭/પમો માળ, નવા સતચવાલય, 
ગાુંિીનગર

પાસ 

પ્રમાતણિ કય ક તબપીન જાદવ

જ. મ. અમતલયાર ભાિા તનયામક

પ્રકાશન અતિકારી ગ .રા. ગાુંિીનગર


