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ગુજયાત વયકાય 

આયોગ્મ અન ેરયલાય કલ્માણ વલબાગ 

વવિલારમ, ગાાંધીનગય 
તાયીખ:-૨૮/૦૯/૨૦૧૮ 

અવધવિુના:- 

ક્રભાાંક :- ભકભ/૧૦૨૦૧૮/એવ.એપ.એવ-૩૮/છ 

વયકાયી આમલુેદ દલાખાના અને વયકાયી આમુલદે કોરેજો વાંરગ્ન શોવપટર ખાતે ભેડીકર 

ઓરપવય(આમલુેદ)/યેવીડેન્ટ ભેડીકર ઓરપવય(આમુલેદ), લગગ-૨ તયીકે નીિેના ત્રકના કોરભ-૩ના 

પથે તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની અવધવૂિનાભાાં ફદરીના/શારની પયજના પથે પયજ ફજાલતા અવધકાયીઓની 

પલવલનાંતીથી/જાશેયશીતભાાં ફદરી કયીન ેતેઓના નાભ વાભેના કોરભ-૪ ભાાં દળાગલરે પથે નીિનેી ળયતોન ે

આધીન ફદરીથી વનભણૂાંક આલાભાાં આલે છે. 

ક્રભ અવધકાયીનુાં નાભ અન ે
શોદ્દો 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની અવધવિૂનાભાાં 
ફદરીનુાં/શારની પયજનુાં પથ 

ફદરીથી વનભણૂાંકનુાં પથ/પેયપાયની 
વલગત 

પલવલનાંતીથી
/ 

જાશેયશીતભાાં 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 

૦૧ લૈદ્યશ્રી અવભત એવ. 
ટેર 

વ.આ.શો., વેક્ટય-૨૨, તા. વજ. 
ગાાંવધનગય 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 
તેભના ભૂ પથાન અખાંડાનાંદ 
વ.આ.શો., અભદાલાદ ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૦૨ લૈદ્યશ્રી કવલતા ી. 
ફાયોટ 

વ.આ.દ., વળમા, તા.ફાલા, 
વજ.અભદાલાદ  

વ.આ.દ., ભણીનગય, વીટી 
કોોયેળન, અભદાલાદ 

પલવલનાંતીથી 

૦૩ લૈદ્યશ્રી ફી.એિ.ટેર વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી, 

ગાાંધીનગય 

વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી, 
ગાાંધીનગય ખાતે તારીભ અને 
વાંળોધન અવધકાયીની જગ્મા ય 

પલવલનાંતીથી 

૦૪ લૈદ્યશ્રી જીજ્ઞેળ 
ી.વોનગયા 

વ.આ.દ., નાના લડાા, 

તા.કારાલડ, વજ.જાભનગય 

ફદરી યદ કયી તેભના ભૂ પથાન 
વ.આ.દ., ભોટા ઇટાા, તા.ધ્રો, 

વજ.જાભનગય ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૦૫ લૈદ્યશ્રી દળગનાફા 
એભ.જાડેજા 

વ.આ.દ., ભોટા ઇટાા, તા.ધ્રો, 

વજ.જાભનગય 
ફદરી યદ કયી તેભના ભૂ પથાન 
વ.આ.દ., નાના લડાા, 
તા.કારાલડ, વજ.જાભનગય ખાતે 
મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૦૬ લૈદ્યશ્રી લાગ ફી. ટેર શ્રી યવલૈદ્ય નગીનદાવ છગનરાર 

વ.આ.શો. ઉંઝા, તા. ઉંઝા, 

વજ.ભશેવાણા 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 

તેભના ભૂ પથાન વા.આ.કે. કડી, 

તા.કડી, વજ.ભશેવાણા ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૦૭ લૈદ્યશ્રી ીમુ જ.ે ટેર વા.આ.કે. કડી, તા.કડી, વજ.ભશેવાણા તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 
તેભના ભૂ પથાન શ્રી યવલૈદ્ય 
નગીનદાવ છગનરાર વ.આ.શો. 
ઉંઝા, તા. ઉંઝા, વજ.ભશેવાણા ખાતે 
મથાલત 

પલવલનાંતીથી 
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ક્રભ અવધકાયીનુાં નાભ અન ે
શોદ્દો 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની અવધવિૂનાભાાં 
ફદરીનુાં/શારની પયજનુાં પથ 

ફદરીથી વનભણૂાંકનુાં પથ/પેયપાયની 
વલગત 

પલવલનાંતીથી
/ 

જાશેયશીતભાાં 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 

૦૮ લૈદ્યશ્રી આય.જ.ેઘીમાડ વ.આ.દ., બીરલણ(નલુાં), 
તા.વયપલતી, વજ.ાટણ 

વ.આ.દ., ધોયાજી, તા.ધોયાજી, 
વજ.યાજકોટ ખાત ે

પલવલનાંતીથી 

૦૯ લૈદ્યશ્રી વિતેળ એ.દલ ે કોટેજ શોવપ ટર(ઉરેટા), 

તા.ઉરેટા, વજ.યાજકોટ 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 
તેભના ભૂ પથાન વ.આ.દ.ખાાંબા, 
તા.રોવધકા, વજ.યાજકોટ ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૧૦ લૈદ્યશ્રી બાયતીફેન એ. 
જઠેલા 

વ.આ.દ. ખાાંબા, તા.રોવધકા, 
વજ.યાજકોટ 

કોટેજ શોવપ ટર(ઉરેટા), 

તા.ઉરેટા, વજ.યાજકોટ 

જાશેયરશતભાાં 

૧૧ લૈદ્યશ્રી જીયાકફેન 
દરલાડી 

વ.આ.દ., શયીમાા, તા.,વજ.ખેડા વ.આ.દ. અવાયલા, અભદાલાદ વીટી 
કોોયેળન, વજ.અભદાલાદ 

પલવલનાંતીથી 

૧૨ લૈદ્યશ્રી િકાળ ફી. 
ાંિાર 

વ.આ.દ. ઘડીમા, તા.કડલાંજ, 
વજ.ખેડા 

શ્રીભવત ભ.અ.શ. વયકાયી આમુલેદ 
શોવપટર, અવાયલા, અભદાલાદ 
ખાતે લૈદ્યશ્રી ડી.લી.બાલવાયની 
ફદરીથી ખારી ડતી જગ્મા ય. 

પલવલનાંતીથી 

૧૩ લૈદ્યશ્રી ડી.લી.બાલવાય શ્રીભવત ભ.અ.શ. વયકાયી આમુલેદ 
શોવપટર, અવાયલા, અભદાલાદ 

વ.આ.દ. ઘડીમા, તા.કડલાંજ, 
વજ.ખેડા 

જાશેયરશતભાાં 

૧૪ લૈદ્યશ્રી જી.જ.ે ભોયડીમા વ.આ.શો.લરવાડ, તા.,વજ.લરવાડ તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ વુધી ફદરીનો 
શુકભ પથવગત  

પલવલનાંતીથી 

૧૫ લૈદ્યશ્રી શેતર ભાલદીમા વ.આ.દ. ખટોદયા, તા.,વજ. વુયત તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ વુધી તેભની 
ફદરીનો શુકભ પથવગત. 
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮થી વ.આ.દ. 
ખટોદયા, તા.વજ.વુયત ખાતે શાજય 
થલાનુાં યશેળે. 

જાશેયરશતભાાં 

૧૬ લૈદ્યશ્રી બાલેળબાઈ કે. 
ભશેતા 

વ.આ.શો. જુનાગઢ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 
તેભના ભૂ પથાન વ.આ.શો. 
અભયેરી ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૧૭ લૈદ્યશ્રી એવ.આય. 
ોટ 

વ.આ.શો. અભયેરી તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 
તેભના ભૂ પથાન વ.આ.શો. જુનાગઢ 
ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

૧૮ લૈદ્યશ્રી એભ.લી. 
ભકલાણા 

વ.આ.દ. અલાણીમા, તા.ઘોઘા, 
વજ.બાલનગય 

તાીફાઈ વયકાયી આમુલેદ 
શોવપટર, બાલનગય 

પલવલનાંતીથી 

૧૯ લૈદ્યશ્રી કલ્ના કે. 
વુથાય 

વ.આ.દ., કાનય, તા.લલ્લબીુય, 
વજ.અભદાલાદ 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની ફદરી યદ કયી 
તેભના ભૂ પથાન વ.આ.દ. 
અલાણીમા, તા.ઘોઘા, વજ.બાલનગય 
ખાતે મથાલત 

પલવલનાંતીથી 

ળયતો:- 

૧. ઉય દળાગલેર અવધકાયીઓને વાંફાંવધત વજલ્લા આમુલેદ અવધકાયી/શોવપટરના લડાએ 

તાત્કાવરક અવયથી છુટા કયલાના યશેળે અને આ ફાફતની જાણ આ વલબાગન ેકયલાની યશેળે. 

તેભજ આ ફાફતની જલાફદાયી જ-ેતે વજલ્લા આમલુેદ અવધકાયીશ્રી/કિેયીના લડાની યશેળે. 
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૨. ઉય દળાગલેર અવધકાયીઓને તાત્કાવરક અવયથી પયજ ઉય શાજય થલાનુાં યશેળે.  

૩. જ ેઅવધકાયીઓની ફદરી જાશેયશીતભાાં કયલાભાાં આલેર શોમ તેઓને વનમભાનુવાય લાટિારનો 

વભમ અન ે ફદરી ભુવાપયી બથ્થ ુ ભલાાત્ર યશેળે, જ્માયે પલવલનાંતીથી કયલાભાાં આલેર 

ફદરીઓ ભાટે લાટિારનો વભમ અન ેફદરી ભુવાપયી બથ્થુ ભલાાત્ર થળે નશીં. 

૪. આકવપભક વાંજોગોભાાં કોઈ વજલ્લા આમલુેદ અવધકાયીશ્રી/શોવપટરના લડા કે ઉભેદલાયને આ 

અવધવૂિના ના ભે તો ણ આ વલબાગની લફેવાઈટ યથી િપતુત અવધવૂિના ડાઉનરોડ 

કયી જ-ેતે વજલ્લા આમલુેદ અવધકાયી/શોવપટરના લડાએ તાત્કાવરક અવયથી ઉમુગક્ત 

અવધકાયીઓન ે છુટા કયલાના યશેળે અને ઉભેદલાયોએ વનમત વભમભમગદાભાાં પયજ ય શાજય 

થલાનુાં યશેળે. 

  ગુજયાતના યાજ્મારશ્રીના શુકભથી અન ેતેભના નાભે, 

 

(આઈ. ડી. િૌધયી) 

ઉ વવિલ 

આયોગ્મ અન ેરયલાય કલ્માણ વલબાગ 

 

િવત, 
 ભાન.ભુખ્મ ભાંત્રીશ્રીના અાંગતવવિલશ્રી, પલવણગભ વાંકુર-૧, ગાાંધીનગય. 

 ભાન.નામફ ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના અાંગત વવિલશ્રી, પલવણગભ વાંકૂર-૧, વવિલારમ, 
ગાાંધીનગય. 

 ભાન.યા.ક.ભાંત્રીશ્રી(આયોગ્મ)ના અાંગત વવિલશ્રી, પલવણગભ વાંકૂર-૨, વવિલારમ, 
ગાાંધીનગય. 

 વનમાભકશ્રી, આમુ, ગાાંધીનગય  
 ભશારેખાકાયશ્રી ગુજયાત યાજ્મ અભદાલાદ/યાજકોટ. 

 આિામગશ્રી, વયકાયી આમુલદે કોરેજ,............................................................... 

 અવધક્ષકશ્રી, વયકાયી આમલુદે શોવપટર.......................................................... 

 તભાભ વજલ્લા વતજોયી અવધકાયીશ્રી[વનમાભકશ્રી, આમુ(આમુલદે, મોગા અને નેિયોથેી, 

મુનાની, વવદ્ધા અન ેશોવભમોેથી)ની કિેયી, ગાાંધીનગય ભાયપત] 
 વફાંવધત લૈદ્યશ્રી......................................................................................... 
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