
નિમ્િ શે્રણી તા. ર૭-૭-૧૮  

ક્રમ િામ અિે હોદો કચેરી 
૧ કુમાર રત્નેશ પ્રસાદ અચાર્યશ્રીની કચેરી ,એમ.એન,કોલેજ,  વિસનગર, 

 
૨ ગોંગ ે અમોલ  પ્રલ્હાદ 

બાગાર્ત અવિકારી 
નાર્બ બાગાર્તવનર્ામકનીકચેરી,સરકારી 
ટેકનીકલ,સ્કુલ,કંમ્પઉ્ન્ડ,નિાપરા,ભાિાગર, 

 
૩  ડાય. પ્રજ્ઞા.પી ખન્ના, 

પેડીર્ાટ્રીશ્ચન 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િડનગર,જી મહસેાણા 
 

૪ મનાલરુ,રાહલુ જોશેફ 
મદદનીશ ઈજનેર, 

કાર્યપાલક ઇજનેરનીકચેરી,તાપી(માગયઅનેમકાન) 
વિભાર્,વ્ર્ારા,જીલ્લાસેિાસદન,વ્ર્ારા 
 

૫ ડાય. મહાિીરકુમાર તડૈર્ા 
આઆસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 

િ ગજુરાતકેન્સરએન્ડ રરસચય વઇન્સ્ટયટુ,અમદાિાદ, 
અમદાિાદ, -૧૭ 
 

૬ ડાય. રજગર મનીષ ગણેશલાલ જનરલ હોસ્પીટલ રાજપીપળા,કોલજરોડ જી-નમયદા 
 

૭ શ્રી પી.સી રાજપતુ, 

રાજર્ િેરાવનરીક્ષક 
સહાર્ક રાજર્િેરા કવમશ્રનરશ્રીની કચેરી,િટક-૧૧ 
બહમુાળીમકાન અમદાિાદ, 
 

૮ બિેલ  શેલેન્રવસિંહ જર્પ્રતાપવસિંહ 

મદદનીશ ઈજનેર 
 

વસિંચાઈ વિભાગ જીલ્લાપચંાર્ત કચેરી આણદં,  

૯ વિશ્વકમાય શ્ર્ામનારાર્ણ વશિનાથ 
(ઇન્સ્ટ્રકટર) 
 

િમયવસિંહ દેસાઇ કોલેજ, યવુનિસટી, કોલેજરોડ,નરડર્ાદ, 

૧૦ ગ ારિ સભુાષ વસિંહ  
મદદનીશ ઈજનેર 

કાર્યપાલક ઇજનેરનીકચેરી,નમયદા ર્ોજના મખુ્ર્ નહરે 
વિભાગન-ં૧૮,મહસેાણા 
 
 



 

૧૧ ડાય બબન્દુ.એમ. મદુગલ 

(ઇ.ચા અવિક્ષક) 
 અિીક્ષકશ્રીની કચેરી,સામહુીક અરોગ્ર્ કેન્ર 

થાનગઢ,જી સરેુન્રનગર, 

 
૧૨ ર્ાદિ જોગીન્દર તલુારામ 

આમય પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 
સલમતી શાખા,બ્લોક ન-ં૮(ભોઇતળીર્ે) નિાસબચિાલર્, 
ગાિંીનગર, 
 

૧૩ વસિંઘ રરર્ા વિરજકુમાર જમનાબાઈ જનરલ હોસ્સ્પટલ, િડોદરા  
 

૧૪ મેિિાલ  િિાયરામ દાલારામ 
હ. પો. સબ ઇન્પેકટર, 

સેનાપવત,રાજર્અનામત પોલીસદળ,જુથ -૧૨ 
સેકટર-૨૭, ગાિંીનગર, 
 

૧૫ કદમ ર્ોગેશકુમાર વરિંબકરાિ  
િકય આસીસ્ટન્ટ, 
 

કાર્યપાલક ઇજનેરનીકચેરી,નમયદા ર્ોજના મખુ્ર્ નહરે 
વિભાગન-ં૧૭,કાલોલ,(પચંમાહાલ) હઠેળ,િડોદરા, 

૧૬ દીબક્ષત સિુાશં ુ
મદદનીશ ઈજનેર 

અવિક્ષક, ઇજનેરની કચેરી,મહી  વસચાઇં 
િતુયળ,મીશનરોડ,રામ તલાિડી,સરકારીિસાહત, 
નડીર્ાદ-૩૮૭ ૦૦૨ 
 

૧૭ રાજપતુ સદંીપકુમાર જિાહરલાલ 
(સહાર્ક પ્રાધ્પક) 
 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,સેકટર,-૨૮,ગાિંીનગર, 

૧૮ કુલદીપ દીલીપ શમાય 
(સહ.પરરચારરક) 
 

જી.એફ.એસ.ય.ુ ગાિંીનગર, 

૧૯ ગ ાર અરુણ કુમાર(મદદનીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક) 
 

ડીનશ્રીની,કચેરી મેડીકલ કોલેજ, િડોદરા 

૨૦ અગ્રિાલ રાખી(એસોસીએટ 
પ્રોફેસર) 

જી.એફ.એસ.ય.ુ ગાિંીનગર, 
 

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

સેનાપવત, રાજર્ અનામત પોલીસદળ, જુથ -૭ 
 ગાિંીનગર/નડીર્ાદ, 



૨૨ ર્ાદિ સબેશકુમાર એસ. 
 (હ.પો. સ.ઇ) 
 

સેનાપવત,રાજર્અનામત પોલીસદળ,જુથ -૩મડાણા 

૨૩ બચરોલ હોરેશમારી બાલરકશન અચાર્યશ્રીની કચેરી ,ઐાિોબગક તાલીમ સસં્થા  
ગાિંીિામ, 

૨૪ રમણ રજનીકાન્ત  (મદદનીશ 
ઈજનેર)   

નાર્બ કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી,સ ારાષ્ટ્શાખા નહરે 
પેટા વિભાગન-ં૩/૧,સી,બોટાદ-૩૬૪૭૧૦ 
 

૨૫ જીતેન્ર રામચરં કુમાર (મદદનીશ 
વ્ર્િસ્થાપક)   

સરકારી મરુણ અને લેખન સમાગ્રી, ઉિોગભિન. 
ગાિંીનગર. 
 

૨૬ વસિંિ કુલરદપ(મરીન એન્જીનીર્ર) ગજુરાત મેરીટાઇમ બોડય.બદંર અવિકારીની કચેરી. 
ભાિનગર. 
 

૨૭ સતીશ કુમાર (અસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર.) આઇ.એફ.એસ. જીએફએસય.ુ ગાિંીનગર 
 

૨૮   રાિતાની દીપક (એસો.પ્રોફેસર.) ગજુરાત ફોરેસ્ન્સસર્ાન્સીઝ યવુનિવસિટી.ગાિંીનગર 
 

૨૯ ખરી વનતાશા ગજુરાત પર્ાયિરણ પ્રબિંન સસં્થાન (ગેમી) 
જુનાસબચિાલર્. ગાિંીનગર. 
 

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

રાજર્ અ. પોલીસ દળ.. કંપની-જી ગોિરા  

૩૧ ડાય મીન ુએમ. જૈન (ટયટુર) સરકારી દંત માહાવિધ્ર્ાલર્ અને રૂગ્ણાલર્ 
અમાદાિાદ-૧૬ 
 

૩૨ મેિાડા રહમાશં ુરામેશ્વર(મદદનીશ 
વ્ર્િસ્થાપક) 

સરકારી મરુણ  અને લેખન સમાગ્રી ઉિોગભિન. 
ગાિંીનગર. 
 

૩૩ કુ. વસિંહ સાિના (મદદનીશ 
ઈજનેર)   

અવિક્ષક ઇજનેરની કચેરી અમદાિાદ, વસિંચાઇ ર્ોજના 
િતુયળ અમદાિાદ-૫૨ 



૩૪ ઠાકોર રુબીના વિકાસ (સીસ્ટર 
ઇન્ચાર્જ) 

 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િલસાડ 

૩૫ ઉપાધ્ર્ાર્ વનતન બી (સહાર્ક 
પરીચારીકા) 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િલસાડ 

 
૩૬ બ્રજરાજ વિનોદકુમાર શમાય 

(સહાર્ક પરરચારક ) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િલસાડ 
૩૭ પરાસર બલબીર બી. (સહાર્ક 

પરીચારક) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િલસાડ 

 
૩૮ અવમત બી.શમાય (સહાર્ક 

પરીચારીકા) 
જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િલસાડ 

 
૩૯ કુલદીપ ઓમપ્રકાશ 

ભારદ્વાજ(સહાર્ક પરીચારીકા 
 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ,,િલસાડ 

૪૦ સથુાર રહતેશકુમાર કમલાશકંર 
(સહાર્ક પરીચારક) 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

િલસાડ 

 
૪૧ રાજપતૂ અરૂણા કપરુવસિંહ (સહાર્ક 

પરીચારીકા 
 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

ગાિંીનગર, 

૪૨ રાજપતૂ કુસમુ કપરુવસિંહ (સહાર્ક 
પરીચારીકા) 
 

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

ગાિંીનગર, 

૪૩ મીના રામકેશ ભરોવસલાલ  
(સહાર્કપરીચારીકા                                                                                                                                                      

જી.એમ.ઇ.આર.એસ. જનરલ હોસ્પીટલ, 

ગાિંીનગર, 

 
૪૪ િમાય પ્રરદપ રદનેશચરંર (ઇન્ચાર્જ  

બ્રિસય) 
જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર, 



૪૫ સેિક માવમિક બરીનારાર્ાણ(સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૪૬ ભટ્ટ ઉમગં વનવતન કુમાર (સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૪૭ ગેહલોત જીતેન્ર ભરુારામ (સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર, 
 

૪૮ ચ ાહાણ પષુ્ટપ રાજવસિંહ ભિાની 
પ્રતાપવસિંહ (સ્ટાફ   બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૪૯ સોલકંી   અજર્ રહરાલાલ(સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૦ કુમ્હાર બસંીલાલ   ધલુાજી (સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૧ ચ ાહાણ જર્ેન્રવસિંહ રામવસિંહ (સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૨ ભોઇ િનપ્રકાશ ભેમાજી. (સ્ટાફ 
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૩ નાર્ક પ્રેમનારાર્ણ મોહનલાલ 
(સ્ટાફ બ્રિસય) 

 જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૪ રાઠોડ  વિક્રમવસિંહ તેજવસિંહ (સ્ટાફ   
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 



૫૫ ચ ાહાણ નરેન્રવસિંહ રોશનવસિંહ( સ્ટાફ 
બ્રિસય) 
 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 

૫૬ ચ ાહાણ શભંવુસિંહ કેસરવસિંહ (સ્ટાફ 
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ ,રહિંમતનગર 

૫૭ કલાલ  પ્રરદપ અમરતલાલ( સ્ટાફ 
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૮ જૈન વિનેશ વિમલચનં્ર (સ્ટાફ 
બ્રિસય) 

જીએમઇઆરએસ,મેરડકલ કૉલેજ  
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,રહિંમતનગર 
 

૫૯ શમાય ભગિાન દાસ િનીરામ( 
સહાર્ક પરીચારીકા) 
  

જીએમઇઆરએસ,મડીકલકોલેજ 
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,િારપરુ-પાટણ 

૬૦ ર્ાદિ નરેન્ર કુમાર બલિતંવસિંહ( 
સહાર્ક પરીચારીકા) 
 

જીએમઇઆરએસ,મડીકલકોલેજ 
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,િારપરુ-પાટણ 

૬૧ અહીર રતનલાલ નારાર્ણલાલ( 
સહાર્ક પરીચારીકા) 

જીએમઇઆરએસ,મડીકલકોલેજ 
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,િારપરુ-પાટણ 
 

૬૨ ગગયપ્રકાશ પખુરાજ ( સહાર્ક 
પરીચારીકા 

જીએમઇઆરએસ,મડીકલકોલેજ 
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ,િારપરુ-પાટણ 
 

૬૩ ચમ્પાલાલ લાલરામ ( સહાર્ક 
પરીચારીકા) 

જીએમઇઆરએસ,મડીકલકોલેજ 
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ, િારપરુ-પાટણ 
 

૬૪ ર્ોગેશ કુમાર અજુ ય દાસ ( સહાર્ક 
પરીચારીકા) 

જીએમઇઆરએસ,મડીકલકોલેજ 
સલંગ્ન હોસ્સ્પટલ, િારપરુ-પાટણ 
 

૬૪(ક) ચ ારુષી શીખાબેન સતીષભાઇ 
આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 

સરકારી  એન્જીરીંગ. કોલેજ, રાજકોટ 


