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ગુજયાત વયકાય 
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ 

વવિલારમ, ગાાંધીનગય 
તાયીખ:-૨૮/૦૯/૨૦૧૮ 

અવધવિુના:- 

ક્રભાાંક :- ભકભ/૧૦૨૦૧૮/૧૦૫૯/છ 

ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ તયપથી જાશેયાત ક્રભાાંક-૨૪/૨૦૧૬-૧૭ વાંફાંધભાાં ભેડીકર 

ઓરપવય(આમુલેદ)/યેવીડન્ટ ભેડીકર ઑરપવય(આમુલેદ), ગુજયાત આમુલેદ વેલા, લગગ-૨ની જગ્મા 

ઉય વીધી બયતીથી વનભણૂક ભાટે વાંદગી ાભેર કુર-૩૩૧ ઉભેદલાયોને વનભણૂક આલા ભાટે 

બરાભણ કયલાભાાં આલેર શતી. જ ેઅન્લમે આ વલબાગની તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ની અવધવૂિનાથી કૂર-

૩૨૭ ઉભેદલાયોને ભેડીકર ઑરપવય(આમુલેદ)/યેવીડન્ટ ભેડીકર ઑરપવય(આમુલેદ), ગુજયાત 

આમુલેદ વેલા, લગગ-૨ તયીકે વનભણૂક આલાભાાં આલેર શતી. જ ે ૈકી નીિેના ત્રકના કોરભ-૨ભાાં 

દળાગલેર ભેડીકર ઓરપવય(આમુલેદ)/યેવીડન્ટ ભેડીકર ઑરપવય(આમુલેદ), લગગ-૨ની વનભણૂકના 

સ્થાનભાાં પેયપાય કયી શલે તેઓના નાભ વાભેના કોરભ-૪ દળાગલેર સ્થે નીિેની ળયતોને આધીન 

વનભણૂાંક આલાભાાં આલે છે. 

ક્રભ ઉભેદલાય/અવધકાયીનુાં નાભ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની 
અવધવિૂનાભાાં વનભણૂકનુાં/શારની 

પયજનુાં સ્થ 

વનભણૂાંકના સ્થભાાં પેયપાયની વલગત 

(૧) (૨) (૩) (૪) 

૦૧ Vd. MALAY DINESHBHAI 

PATHAK 
વ.આ.દ., નાની કઠેિી, 
તા.રીંભડી, વજ.વુયેન્રનગય 

વ.આ.દ., ગણોદ, તા.ઉરેટા, 
વજ.યાજકોટ 

૦૨ Vd. RAJESH 

LAKSHMANBHAI 

GADHIYA 

વ.આ.દ., એયલાડા, તા.દવાડા, 
વજ.વુયેન્રનગય 

વ.આ.દ. પાગલેર, તા.કઠરાર, 
વજ.ખેડા 

૦૩ Vd. KRUSHNKUMAR 

PARSOTTAMBHAI 

TAVIAD 

વ.આ.દ., વઈદેલીમા, 
તા.બાણલડ, વજ.દેલબૂવભ દ્વાયકા 

વ.આ.દ.,ીંગી,  તા.કારોર, 

વજ.ાંિભશાર 

 

૦૪ Vd. VISHAL NAGA 

KARAVADRA 
વ.આ.દ., ીંગી,  તા.કારોર, 

વજ.ાંિભશાર 
વ.આ.દ., વઈદેલીમા, તા.બાણલડ, 

વજ.દેલબૂવભ દ્વાયકા 

૦૫ Vd. ANKITKUMAR 

AMARSINH VASAVA 
વ.આ.દ., જખૌ, તા.અફડાવા, 
વજ.કચ્છ 

વ.આ.દ., કાકયાાડા, 
તા.ડેડીમાાડા, વજ.નભગદા 

૦૬ Vd. DOLLY HARDIK 

UMRANIA 
વ.આ.દ., કાકયાાડા, 
તા.ડેડીમાાડા, વજ.નભગદા 

વ.આ.દ., જખૌ, તા.અફડાવા, 
વજ.કચ્છ 
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ક્રભ ઉભેદલાય/અવધકાયીનુાં નાભ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની 
અવધવિૂનાભાાં વનભણૂકનુાં/શારની 

પયજનુાં સ્થ 

વનભણૂાંકના સ્થભાાં પેયપાયની વલગત 

(૧) (૨) (૩) (૪) 

૦૭ Vd. MITSU 

BHAVESHKUMAR 

THAKRAR 

વ.આ.દ., ઊંિા કોટડા, તા.ભશુલા, 
વજ.બાલનગય 

વ.આ.દ., વભેગા, તા.ભાણાલદય, 
વજ.જુનાગઢ 

૦૮ Vd. MADHAVIBEN 

RANCHHODBHAI 

AGRAVAT 

વ.આ.દ. વુરતાનુય, 

તા.ધ્ાાંગધ્ા, વજ.વુયેન્રનગય 
વ.આ.દ., ધજાા, તા.વામરા, 
વજ.વુયેન્રનગય. 

૦૯ Vd. KIRTIBEN 

KARSANBHAI RATHOD 

વ.આ.દ., િીખરી, તા.િીખરી, 
વજ.નલવાયી 

વ.આ.દ. ધકલાડા, તા.ગણદેલી, 
વજ.નલવાયી 

૧૦ Vd. GOPI LALJIBHAI 

KALANI 
વ.આ.દ., ગોધય(વિભ), 

તા.વાંતયાભુય, વજ.ભશીવાગય 
વ.આ.દ.ળાખુય, તા.રાઠી, 
વજ.અભયેરી 

૧૧ Vd. BHAVESHBHAI 

KANABHAI BERA 
વ.આ.દ., યાફડીમા, 
તા.રુણાલાડા, વજ.ભશીવાગય 

વ.આ.દ.તયવાઈ, તા.જાભજોધુય, 
વજ.જાભનગય 

૧૨ Vd. HEMALI GANESHBHAI 

RANA 
વ.આ.દ., િાટકાફેરી, 
તા.રુણાલાડા, વજ.ભશીવાગય 

વ.આ.દ., નલાુયા, વુયત, વજ.વુયત 
ખાતે તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮થી લૈદ્યશ્રી 
શેતર ભાલદીમાની ફદરીથી ખારી 
ડતી જગ્મા ય 

૧૩ Vd. HIRENKUMAR 

BALUSINH MAKWANA 
વ.આ.દ., ગાાંગયડા, તા.ગયફાડા, 
વજ.દાશોદ 

વ.આ.દ. જભારુય, વીટી 
કોોયેળન, અભદાલાદ ખાતે પયજ 
ફજાલતા લૈદ્યશ્રી એવ.ી.કડીમા 
તા.૩૦/૦૯/૧૮ના યોજ લમવનલૃત્ત 
થતા શોઈ તેભની વ.આ.દ. જભારુય 
ખાતેની જગ્મા ય 
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮થી 
વનભણૂક/ફદરીથી ભૂકલાભાાં આલે છે. 

૧૪ Vd. ANITABEN 

BALADEVBHAI DESAI 
જનયર શોવસ્ટર, તા., વજ.દાશોદ વ.આ.દ., લડાલરી, તા.િાણસ્ભા, 

વજ.ાટણ 

૧૫ Vd. TRUPTI MULJIBHAI 

BAGADA 
વ.આ.દ.વયવલા(ઉત્તય), 

તા.કડાણા, વજ.ભશીવાગય 
વ.આ.દ, કેલડીમા કોરોની, 

તા.ગરુડેશ્વય, વજ.નભગદા 

૧૬ Vd. AANAL KARANSINH 

HANDA 
વ.આ.દ., કેલડીમા કોરોની, 

તા.ગરુડેશ્વય, વજ.નભગદા 

વ.આ.દ., દેગાલાડા, તા.દેલગઢ 
ફાયીમા, વજ.દાશોદ 

૧૭ Vd. KETANKUMAR 

SHANKARBHAI PARMAR 

વ.આ.દ., િીખરી, તા.િીખરી, 
વજ.નલવાયી 

વ.આ.દ., ીરોદ, તા.નીઝય, 
વજ.તાી 

૧૮ Vd. SUMITKUMAR 

HIMMATBHAI PATEL 
વ.આ.દ., ફયડીાડા, તા.આશલા, 
વજ.ડાાંગ 

વ.આ.શો.લરવાડ ખાતેની જગ્મા ય 
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮થી 
વનભણૂક/ફદરીથી ભૂકલાભાાં આલે છે. 

૧૯ Vd. KARUNABEN 

JETHALAL PRAJAPATI 
વ.આ.દ., લીયુય, તા.લીયુય, 
વજ.ભશીવાગય 

વ.આ.દ. શીયયા, તા.વલજાુય, 
વજ.ભશેવાણા 

૨૦ Vd. HITESHKUMAR 

RAMESHBHAI NAYI 
વ.આ.દ., ઉવ, 

તા.જરારોય, વજ.નલવાયી 

વ.આ.દ. કુભકોતય,  તા.ભશુલા, 
વજ.વુયત 

૨૧ Vd. PIYUSH HARSUKHLAL 

AGRAVAT 
વ.આ.દ. કુભકોતય,  તા.ભશુલા, 
વજ.વુયત 

વ.આ.દ., ઉવ, તા.જરારોય, 
વજ.નલવાયી 
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ળયતો:- 

૧. ઉય દળાગલેર ઉભેદલાયો/અવધકાયીઓ ૈકી જઓે તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની અવધવૂિનાભાાં 

દળાગલેર વનભણૂકના સ્થે શાજય થમેર શળે તેઓને વાંફાંવધત વજલ્લા આમુલેદ 

અવધકાયી/શોવસ્ટરના લડાએ તાત્કાવરક અવયથી છુટા કયલાના યશેળ ે અને આ 

ફાફતની જાણ આ વલબાગને કયલાની યશેળે. તેભજ આ ફાફતની જલાફદાયી જ-ેતે વજલ્લા 

આમુલેદ અવધકાયીશ્રી/ કિેયીના લડાની યશેળે. 

૨. ઉય દળાગલેર ઉભેદલાયો/અવધકાયીઓએ તાત્કાવરક અવયથી પયજ ઉય શાજય થલાનુાં 

યશેળે.  

૩. ઉયોક્ત ઉભેદલાયો ૈકી જઓેન ે શાજય થલાની વભમભમાગદા લધાયી આલાભાાં આલેર 

નથી અન ેપયજ ય શાજય થમેર નથી ભાત્ર તેલા ઉભેદલાયોની શાજય થલાની વભમભમાગદા 

આ ઓડગયની તાયીખથી રદન-૧૫ ભાટે લધાયી આલાભાાં આલે છે. જો લધાયી આલાભાાં 

આલેર આ વનમત વભમ ભમાગદાભા શાજય થલાભાાં તેઓ વનષ્પ જળે તો, તેઓની વનભણૂક 

આોઆ યદ ગણાળે.  

૪. આકવસ્ભક વાંજોગોભાાં કોઈ વજલ્લા આમુલેદ અવધકાયીશ્રી/શોવસ્ટરના લડા કે ઉભેદલાયને 

આ અવધવૂિના ના ભે તો ણ આ વલબાગની લેફવાઈટ યથી પ્રસ્તુત અવધવૂિના 

ડાઉનરોડ કયી જ-ેતે વજલ્લા આમુલેદ અવધકાયી/શોવસ્ટરના લડાએ તાત્કાવરક અવયથી 

ઉમુગક્ત અવધકાયીઓને છુટા કયલાના યશેળે અને ઉભેદલાયોએ વનમત વભમભમગદાભાાં 

પયજ ય શાજય થલાનુાં યશેળે. 

  ગુજયાતના યાજ્મારશ્રીના શુકભથી અને તેભના નાભે, 

 

(આઈ. ડી. િૌધયી) 

ઉ વવિલ 

આયોગ્મ અન ેરયલાય કલ્માણ વલબાગ 

 

 

પ્રવત, 
 ભાન.ભુખ્મ ભાંત્રીશ્રીના અાંગતવવિલશ્રી, સ્લવણગભ વાંકુર-૧, ગાાંધીનગય. 

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

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

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

 અવધક્ષકશ્રી, વયકાયી આમલુેદ શોવસ્ટર.......................................................... 
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 તભાભ વજલ્લા વતજોયી અવધકાયીશ્રી[વનમાભકશ્રી, આમુ(આમુલદે, મોગા અને નેિયોથેી, 

મુનાની, વવદ્ધા અન ેશોવભમોેથી)ની કિેયી, ગાાંધીનગય ભાયપત] 
 વફાંવધત લૈદ્યશ્રી.......................................................................................... 
 નામફ વેક્ળન અવધકાયી વાંદગી પાઈર-૨૦૧૮ 
 વાંદગી પાઇર-૨૦૧૮. 

 
 

(એવ.એ.ભકેલાન) 
વેક્ળન અવધકાયી 

આયોગ્મ અન ેરયલાય કલ્માણ વલબાગ 


