
 

નનમભ સગં્રહ – ૯ 

સયકાયી ભાહહતી અનધકાયીઓ ના નાભ, હોદ્દા અને અન્મ નિગતો. 
 

સયકાયી તતં્ર ન  ંનાભ :- ડીનશ્રી, જીએભઇઆયએવ ભેડીકર કરેજ વરંગ્ન શસ્પટર વરા, 
અભદાલાદ 

 

ભદદનીશ સયકાયી ભાહહતી અનધકાયી:-  
 

ક્રભ 
ન ં

નાભ હોદ્દો એસ.ટી.
ડી 

પોન ન ં પેક્સ ઈ-ભેઇર સયનામ  ં

૧. શ્રી. એભ. 
લી. 

યભાય 

લશીલટી 
અધધકાયી  

૦૭૯ ૨૭૬૬૦૨૭૫ ૨૭૬૬૧૧૮૭ gmersmchsola@gmail.com ૧૩, ચામ ડંા 
વવા. વૈજ ય 

ફઘા, 
અભદાલાદ 

 
જાહયે ભાહહતી અનધકાયી:-  

 

ક્રભ 
ન ં

નાભ હોદ્દો એસ.ટી.
ડી 

પોન ન ં પેક્સ ઈ-ભેઇર સયનામ  ં

 

૧. 
ડૉ. 

અજેળ 
દેવાઈ 

 

ડીન
(IC) 

 

(૦૭૯) 

 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

 

૨૭૬૬૧૧૮૭ 

gmersmchsola@gmail.com ૩૮, આયશી યેવીડ્ન્વી   

     વાઉથ બ્રક     

    અભદાલાદ-૧૮ 
  

અીર સતા અનધકાયી :-  

ક્રભ 
ન ં

નાભ હોદ્દો એસ.ટી.ડી પોન ન ં પેક્સ ઈ-ભેઇર સયનામ  ં

૧. ડૉ. જે. 
જી. 
બ ચ 

મ ખ્મ 
કાયફાયી 
અધધકાયી  

(૦૭૯) ૨૩૨૪૮૦૩૪ ૨૩૨૪૦૨૯૫ ceogmers@gmil.com  
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અનધકાયીઓ ની હડયેક્ટયી 
 

ક્ર્ભ ન.ં અનધકાયી ન  ંનાભ હોદ્દો અને નિબાગ ટેલરપોન ન ં

(ઓહપસ) 
ટેલરપોન ન(ંઘય) 

૧ ડૉ. અજેળ દેવાઈ ડીન (IC) ૨૭૬૬૦૨૭૫ ૯૮૨૫૪૪૨૯૨૦ 
૨ શ્રી. એભ. લી. યભાય લશીલટી અધધકાયી ૨૭૬૬૦૨૭૫ ૯૪૨૬૫૪૩૧૮૧ 

૩ ડૉ. એચ. આય. જાદલ પ્રાધ્માક અને લડા 
એનાટભી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- ૧૧૪ 
૯૯૨૪૮૫૭૫૦૯ 

૪ ડૉ. પ્રણલ ચક્રલતી પ્રાધ્માક અને લડા 
પીઝીમરજી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- ૧૨૨ 

૯૪૨૯૩૦૧૨૩૫ 

૫ ડૉ. લી. એ. છામા  પ્રાધ્માક અને લડા 
એનેપથેધવમા ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:-  

૯૪૨૯૦૯૮૬૬૫ 

૬ ડૉ. પ્રદી ક ભાય  પ્રાધ્માક અને લડા 
ીએવએભ ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:-  

૯૪૨૭૧૧૩૯૧૪ 

૭ ડૉ. ભન બાઈ ટેર પ્રાધ્માક અને લડા 
પાભેકરજી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- ૧૩૪ 

૯૯૦૪૦૧૧૬૪૪ 

૮ ડૉ. ધનધધ સ દ   પ્રાધ્માક અને લડા 
ભાઇક્રફામરજી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:-  

૯૪૨૯૦૬૯૩૬૯ 

૯ ડૉ. અજેળ દેવાઈ  પ્રાધ્માક અને લડા  
ઓબ્વ & ગામનેક ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૮૨૫૪૪૨૯૨૦ 

૧૦ - પ્રાધ્માક અને લડા     
ટી. ફી & ચેપટ ધલબાગ 

- - 

૧૧                      - પ્રાધ્માક અને લડા 
ઈ.એન.ટી ધલબાગ    

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:-  
૯૬૩૮૦૩૧૮૭૯ 

૧૨ - પ્રાધ્માક અને લડા 
પમાક્યાટ્રીક ધલબાગ 

- - 

૧૩ - પ્રાધ્માક અને લડા 
પકીન & લીડી ધલબાગ  

- - 

૧૪              - પ્રાધ્માક અને લડા 
ઓથોેડીક ધલબાગ  

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૮૨૫૦૬૨૦૯૫ 

૧૫ - ઈ્ચાજૉ/પ્રાધ્માક અને 
લડા આઈએચફીટી 

- - 



ધલબાગ 
૧૬ - પ્રાધ્માક અને લડા 

ીડીમાટ્રીક ધલબાગ 
- - 

૧૭ - પ્રાધ્માક અને લડા 
ીડીમાટ્રીકવ વજૉયી 
ધલબાગ 

- - 

૧૮ ડૉ. એચ. લી. ઓઝા  પ્રાધ્માક અને લડા 
ેથરજી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૮૭૯૦૫૮૦૪૦  

૧૯ ડૉ. પ્રાથથના ભજમ દાય  પ્રાધ્માક અને લડા ફામ. 
કેભ. ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૯૯૮૬૭૪૭૭૬ 

૨૦ ડૉ. ફી. ડી. ભાકંડ  પ્રાધ્માક અને લડા 
ભેડીધવન ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૪૨૭૨૨૫૫૮૭ 

૨૧ ડૉ. નેશર નામક  પ્રાધ્માક અને લડા વજૉયી 
ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૮૨૫૦૬૧૪૩૫ 

૨૨ ડૉ. ધભેળ ટેર  પ્રાધ્માક અને લડા પયે. 
ભેડીધવન ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૮૨૪૩૮૧૨૯૧ 

૨૩ ડૉ. પાલ્ગ ની એ. ળાશ  પ્રાધ્માક અને લડા 
યેડીમરજી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
૯૨૨૭૭૬૧૮૩૮ 

૨૪ - પ્રાધ્માક અને લડા ફ્વથ 
& પ્રાસ્પટક ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
- 

૨૫ - પ્રાધ્માક અને લડા ્ય ય 
વજૉયી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
- 

૨૬ - પ્રાધ્માક અને લડા 
ય યરજી ધલબાગ 

૨૭૬૬૦૨૭૫ 

EX:- 
- 
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                અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ ના નાભ, હોદ્દા અને અન્મ નિગતો  
 

     (૧) એનાટોભી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. એચ. આય. જાદલ 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. બાધલક દી 
 ડૉ. ધલયેન કાયીમા 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ધનમધત યીખ 
 ડૉ. જીતેંદ્ર ડી. યાલર 
 ડૉ. ધનરભ ભેઘતાય 
ટ ટય ડૉ. ઝયણા આળીમાની 
 ડૉ. વમ્મક રાખખમા 
 ડૉ. ધલર ટેર 
 ડૉ. શતેર ભદી 
 

 

     (૨) પીઝીમોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. પ્રણલ ચક્રાલતી 
સહ પ્રાધ્માક ડૉ. રતા ગ પ્તા 
 ડૉ. શભેતં યીખ 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ધભેળ ડડીમા 
 ડૉ. લધનતા ચંાર 
 ડૉ. ચાર  ખયફદંા 
ટ ટય ડૉ. દીપ્તી જૈન 
 ડૉ. ગમર ફીના 
 ડૉ. ગ જંન ભલાખરમા 
 

 

                    (૩) ફામોકેભીસ્ટ્રી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. પ્રાથથના ભજમ દાય 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. ગગનદદકોય ધવધ ૂ

ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. યીન  ળભાથ 
 ડૉ. જાનકી દેવાઈ 
 ડૉ. ભોખરક નામક 



ટ ટય ડૉ. કલ્ેળ ટેર 
 ડૉ. દદનેળ ચદંનાની 
 ડૉ. ધલળાર ળાશ 
 ડૉ.  લી સ ણલા 
 

   

                             (૪) પાભામકોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. ભન બાઈ ટેર 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. જમશ્રી ફાયશટ 

 ડૉ. બાલેન કટાયીમા 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ભધૂભકા ટેર 
 ડૉ. આધળ અનલાડીમા 
ટ ટય ડૉ. ધભત  ર યભાય 
 

 

     (૫) ેથોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. એચ. લી. ઓઝા 
સહ પ્રાધ્માક ડૉ. ધનરેળ ળાશ 

 ડૉ. જીજ્ઞાળા બારડીમા 
 ડૉ. ધભેળ ક યીમા 
 ડૉ. ચેતન ધાયૈમા 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. દકનાયા ટેર 
 ડૉ. અભી ળાશ 
ટ ટય ડૉ. ધનધધ લારા 
 ડૉ. ભેહ ર ટેર 
 ડૉ. નમના એ. ળાશ 
 ડૉ. રક ભદી 
 ડૉ. ફીીન ચાલડા 

 

(૬) ઈમ્ય નો હીભેટોરોજી એન્ડ બ્રડ રાન્સપર ઝન નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

ટ ટય  

 

 



(૭)  ભાઈક્રોફામોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. ધનધધ સ દ 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. શતેર ળાશ  
 ડૉ. ધભતેળ ટેર  
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ાર ર વી. ટેર  
 ડૉ. વખચન એભ. ટેર 
ટ ટય ડૉ. ગયધન નક ભ 
 ડૉ. ભધના જૈન 
 ડૉ. ધાયા ભદી 
 ડૉ. ામર યાલર 
     

  

                                      (૮) પોયેન્સીક ભેડીસીન નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. ધભેળ ટેર 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. જીગ્નેળ ટેર 

ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ગોયાગં ટેર 
ટ ટય ડૉ. દદવ્મેળ ગ પ્તા 
 ડૉ. યાજેળ જાખય 
 ડૉ. વજંમ જાદલ 
 

 

     (૯) ી.એસ.એભ નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. પ્રદીક ભાય 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. યસ્મભ ળભાથ 
 ડૉ. ધનકેળ અગ્રલાર 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. પ્રકાળ પ્રજાધત 
 ડૉ. ભની યાણા 
 ડૉ. લૈળારી ભશયેીમા 
 ડૉ. ળૈરેળ પ્રજાધત 
 ડૉ. જ્ઞનેમા એવ. બટ્ટ 
ટ ટય ડૉ. વજં  ગજ્જય 
 ડૉ. ખિજેળ ટેર 
 ડૉ. દયતા ટેર 
એર. એભ. ઓ ડૉ. ભાધ યી ભશાલદીમા 
 

 



     (૧૦) ભેડીસીન નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. ફી. ડી. ભાકંડ 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. કંજ અખરકય 

 ડૉ. દદપ્તી ધિલેદી 
 ડૉ. ઉયેળ જૈન 
 ડૉ. જીગય ગાભી 
 ડૉ. શાથ જીલયાણી 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. અધભતા ગાધંી 
 ડૉ. જમેળ ટેર 
 ડૉ. ી. કે. વરકંી 
 ડૉ. એચ. કે. બાલવાય 
 ડૉ. શાદદિક ળાશ 
 ડૉ.  લાથ ગરલારા 
 

      

(૧૧) ીડીમારીક્સ નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. યાજેળ એન. જી 
સહ પ્રાધ્માક ડૉ. નેશર ટેર 

 ડૉ. દશભાશં  જી 
 ડૉ. યસ્મભ થાનલી 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. બાન  દેવાઈ 
 ડૉ. ગીત ગ જંન 
 

 

(૧૨) સ્ટ્માક્યારીક નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. શભેાગં ળાશ 

ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ખચિંતન વરકંી 
 

 

(૧૩) સ્ટ્કીન & િી.ડી. નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. દક્રના ફી. ટેર 

ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. કેત  ભન જી 
 

 



(૧૪) ટી.ફી. & ચેસ્ટ્ટ નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. જમતં ચોશાણ 

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  
 

 

   (૧૫) સર્જયી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. નેશર નામક 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. આધળ દેવાઈ 

 ડૉ. પ્રધતક ળાશ 
 ડૉ. કલ્ેળ ટેર 
 ડૉ. ધલયર ળાશ 
 ડૉ. દશભેળ ચોશાણ 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. જગદદળ ચાલડા 
 ડૉ. શભેાગં ચંાર 
 ડૉ. શથદ ટેર 
 ડૉ. આધળ ખયાદી 
 ડૉ. યાહ ર ચયટ 
 ડૉ. ીનાદકન સ તયીમા 
 

 

(૧૬) એનેસ્ટ્થેનસમા નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. લી. એ. છામા 
સહ પ્રાધ્માક ડૉ. ઈરા ફી. ટેર 

 ડૉ. દદનેળ ઠાક ય 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. અલ્કા ી. ળાશ 
 ડૉ. જીજ્ઞા આય. ળાશ 
 ડૉ. યચના એભ. ગાધંી 
 ડૉ. કાજર કક્કડ 
ટ ટય ડૉ. ભાધલી ટનીળ 
 ડૉ. જેતર ટેર 
 ડૉ. ધભતારી ફી. શ ક્ર 
 ડૉ. યસ્મભ ધભશ્રા 
 ડૉ. અલધન વરકંી 
 

 



(૧૭) યેડીમોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. પાલ્ગ ની એ. ળાશ 

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. નીરા આય. ગાધંી 
 

 

(૧૮) ઓબ્સ એન્ડ ગામનેક નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ. અજેળ દેવાઈ 

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. દદરી જે. ળાશ 

 ડૉ. ધનરે ચોશાણ 
 ડૉ. ધલજમ કંવાયા 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. પનેશા ફક્ષી 
 ડૉ. પલાધત ટેર 
 ડૉ. વીભા ટેર 
 ડૉ. ધનધધ ધિાઠી 
 ડૉ. કભર ભદી 
 ડૉ. ધનખીર આનદં 
 

 

(૧૯) ઈ. એન. ટી. નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક ડૉ. શાદદિક ળાશ 

ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. નીયજ સ યી 
 

 

(૨૦) ીડીમારીકસ સર્જયી નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

                                   
 

(૨૧) ન્ય યો સર્જયી નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 



 

 

(૨૨) ફન્સમ & પ્રાસ્સ્ટ્ટક નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 

 

(૨૩) ય યોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 

 

     (૨૪) ઓથોેડીક નિબાગ 

પ્રાધ્માક ડૉ.  
સહ પ્રાધ્માક ડૉ. જલાશય ટી. જેઠલા 
 ડૉ. વભેળ ધવિંગ 
ભદદનીશ પ્રાધ્માક ડૉ. ધલ ર ક લાડ 
 ડૉ. જમ બટ્ટ 

 

(૨૫) સી. ટી. સર્જયી નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 

(૨૬) ન્ય યોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 

 

 

 

 

 



 

 

(૨૭) ગે્રસ્ટ્રોએન્રોરોજી નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 

(૨૮) ઈભયજન્સી ભેડીનસન નિબાગ 

પ્રાધ્માક  

સહ પ્રાધ્માક  

ભદદનીશ પ્રાધ્માક  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

એડભીનીસ્ટ્રેટીિ અને ેયા ભેહડકર સ્ટ્ટાપ િગમ – ૩ 

જીએભઇઆયએસ ભેહડકર કોરેજ સરંગ્ન હોસ્સ્ટ્ટર સોરા, અભદાિાદ 

 

ક્રભ ન ં નાભ  હોદ્દો 
૧  પટેનગ્રાપય (લગથ- ૨ ી. એ. ટ . ડીન)  
૨  શૉપટેર અધીક્ષક (ક્મા) 

૩ શ્રી. ફી. જે. યભાય  શૉપટેર અધીક્ષક (ક ભાય) 

૪  કચેયી અધીક્ષક 

૫  દશવાફનીળ 

૬ શ્રી. એ. એવ. રેઉઆ  

શડે ક્રાકથ  ૭  

૮  

 
 
 

રેફ. ટેસ્ક્નનશમન, રેફ. આસીસ્ટ્ટન્ટ, ડ્રાઈિય અને એક્સ – યે ટેસ્ક્ન. નિગત 
દશામિત   ંત્રક   

(ઇસ્ન્ડમન યેડક્રૉસ કયાય આધાહયત પીક્સ ગાય) ેયા ભેડીકર સિંગમ િગમ – ૩ 

 

૧   
 

ધવધનમય ક્રાકથ  ૨  

૩  

૪  

૫  

૬  બાલેળ એ. યભાય  
 
 
 

જ ધનમય ક્રાકથ  

૭ નામક શતેર ટી. 
૮ ચંાર જલ્ા  
૯ ટેર ભીનાફેન  
૧૦ ટેર અજીતબાઈ લી.  

૧૧ દડમ્ર ટેર 

૧૨   વશામક જ ધનમય ક્રાકથ 
૧૩  ક્રાકથ કભ ટાઈધપટ  
૧૪ ગધંકલારા શતેર   



૧૫ બટ્ટ લૂી  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રેફ. ટેસ્ક્નધળમન/ રેફ. આવીપટ્ટ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૧૬ ળાશ દકન્નયી 
૧૭ જૈધભધન જે. ટેર  

૧૮ નામક ધપ્રમા તેજવ 
૧૯ ટેર યાજેશ્રી ફી 
૨૦ કાજર ફી ટેર 
૨૧ રૂચા ી. ટેર  
૨૨ ટેર ળૈરે આય.  
૨૩ અચથના ફાયટ  
૨૪ લદંના ફાયટ  
૨૫ ાયેખ લૈળારી એચ.  
૨૬ યાલર તેજવ એચ.  
૨૭ ર ઋંબયા એચ.વજંરાભ 
૨૮ યજત શાડ  
૨૯ ઠાણ ીનાજ આઈ.  
૩૦ વનર ડી.ડફયીમા 
૩૧ ડંયા જાહ્નલી  
૩૨ ચોશાણ રક ફી 
૩૩ ટેર જીનર જે.  
૩૪ ળાશ ખફનીતા જે 
૩૫ ટેર યી્ક ં એભ.  
૩૬ ટેર ાર ર એવ. 
૩૭ ટેર ધનભીા એ. 
૩૮ ટેર પાલ્ગ ની આય. 
૩૯ દમા લી. આવદયીમા 
૪૦ યણજીતધવશ ઠાકય 
૪૧ આંકાળ એભ. યાલર 

૪૨ ટેર દકિંજર ફી.  
૪૩ યેખા એભ. ટેર 
૪૪ યી્ક  એવ. ધભસ્ત્રી 
૪૫ ટેર દીક  ઈ. વી. જી ટેસ્ક્નધળમન 
૪૬ ટેર ધલળાર  એક્વ – યે ટેસ્ક્નધળમન  
૪૭ નામક બાયદ્વાજ જમપ્રકાળ પટગ્રાપય 



૪૮ શ્રીભતી આય. ી. ખિી  ગ્રથંાર  
૪૯ શ્રીભતી યક્ષા ી. જાની આવી. ભદદનીળ 
૫૦ ભરેક તોપીક એભ  

 
વેનેટયી ઇ્વેક્ટય  

૫૧ અમધ્મા પ્રવાદ  સ થાય  
૫૨  આદટિપટ  
૫૩  જ ની. આદટિપટ  
૫૪  ટેર અંદકત  લામયભેન  
૫૫ યભાય વતી   

 ડ્રાઈલય ૫૬ ભકલાણા ધલષ્ન  
૫૭ પનેશા ટેર  

 

ભે. વ. લ ૫૮ ધનવગથ યભાય 
૫૯ બાલના ભડીમા 
૬૦ દકધનળ બટ્ટ  

 

શલે્થ ઇ્વેક્ટય  ૬૧ યભાય યાકેળ એચ. 
૬૨ યભાય ભધન એર. 

  ૬૩ અલ્ેળ કે. વ્માવ  

શલે્થ એજ્ય કેટય   ૬૪ બદ્રળેક ભાય કે. ટેર 
  ૬૫ દશભેળ યભાય  

વમમર લકથય   ૬૬ જાદલ ઉભેળ એચ. 
  ૬૭ ધનનાભા જમાફેન 
  ૬૮  ઓપ્થર. આવીપટ્ટ  
૬૯  ી. એચ. એન. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

િગમ – ૪ ના કભમચાયી ઓ ની ભાહહતી દશામિત   ંત્રક  

ક્રભ ન ં કભમચાયી ન  ંનાભ  હોદ્દો 
૧ દયજી નીતાફેન  ટાલાા 
૨ લાઘેરા ભજ રાફેન  ટાલાા 
૩ તધન અધિનબાઇ ટાલાા 
૪ ભકલાણા પ્રકાળ  ટાલાા 
૫ ધ રેયા ભજ રાફેન  પલીય  

૬ યભાય ળબનાફેન  પલીય  

૭ તધન દકળય  પલીય  

૮ ટેર કૈરાવફેન  પલીય 

૯ જળનાફેન ઠાકય પલીય 

૧૦ ભચી દક્રષ્ણા પલીય 

૧૧ યાઠડ ભશળે પલીય 

૧૨ યાઠડ મ યીફેન  પલીય 

૧૩ યભાય યભીરાફેન પલીય 

૧૪ ી્કીફેન  પલીય 

૧૫ ચોશાણ ગીતાફેન  પલીય  

૧૬ કપટી  ષ્ાફેન  પલીય 

૧૭ ભકલાણા જસ ફેન  પલીય 

૧૮ આચામથ બાયતીફેન પલીય 

૧૯ ભકલાણા  ષ્ાફેન પલીય 

૨૦ ફાયૈમા ભીનાફેન  પલીય 

૨૧ વરકંી ભગંાબાઈ પલીય 

૨૨ વરકંી વનરફેન  પલીય 

૨૩ ઠકય કેવયફેન પલીય 

૨૪ ભકલાણા લદંનાફેન પલીય 

૨૫ યાણા અંજનાફેન પલીય 

૨૬ વરકંી ભધ ફેન પલીય 

૨૭ ટેર નેશાફેન પલીય 

૨૮ લાઘેરા ભશે્ દ્રબાઇ  પલીય 

૨૯ યાલર ભધનાફેન  પલીય 

૩૦ લાઘેરા કંચનફેન  પલીય 



૩૧ વાભકા્ત ભેઘાફેન  પલીય 

૩૨ ધભસ્ત્રી કૈરાળફેન  પલીય 

૩૩ લઘેરા યધલબાઇ  પલીય 

૩૪ યાણા યાજશ્રીફેન  પલીય 

૧૬ લાઘેરા ખચયાગ  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૧૭ વરકંી યાજેળ રેફ. એટે્ડ્ટ 
૧૮ ભકલાણા ભેહ ર  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૧૯ યાકેળ ભશયેીમા  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૦ નાગય દીક  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૧ યત્નાકય શાદદિક રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૨ યાઠડ જીજે્ઞળ  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૩ ફીપટ ઉભાફેન  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૪ વરકંી દકયણ રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૫ ચાખંચમા ગોયીફેન  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૬ યભાય અધભત  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૭ ટેર આકાળ  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૮ વરકંી તર ણ રેફ. એટે્ડ્ટ 
૨૯ યભાય દશતેળ  રેફ. એટે્ડ્ટ 
૩૦ વેલક જમશ્રી  રેફ. એટે્ડ્ટ  
૩૧ દયફાય અજ થનધવિંશ ભાી 
૩૨ અમધ્મા પ્રવાદ દપતયી 
૩૩ કઠાના બાલેળ જભાદાય 
૩૪ ડંમા યધલ  ડીવેકળન શર એટે્ડ્ટ  
૩૫ ફાયટ પ્રકાળ  ડીવેકળન શર એટે્ડ્ટ 
૩૬ વરકંી જમેળ  ડીવેકળન શર એટે્ડ્ટ 
૩૭ ચોશાણ યધવકબાઇ  ડીવેકળન શર એટે્ડ્ટ 

 


