અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૧

૨

૩
શ્રી કે. કે.પંચા લ

૪
(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૬૬૪૧

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

add-dirstat@gujarat gov in

૧૪/૦૧/૧૯૫૭

એમ.એસ.સી .

સી ધી ભરતી

૧૨/૦૨/૧૯૮૭

૧૯/૦૮/૨૦૦૪

૧૪/૦૫/૨૦૧૦

૧૯/૦૮/૨૦૦૪

ચંદ્ર્કમલ, પ્લોટ નં. ૪૭૬/૨,

કમિ શ
્ નરશ્રી (ડી .એન્ડ ઇ.), આરો ગ્ય (મો .) ૯0૯૯૦૭૫૧૫૭

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

સેક્ ટર-૬/એ,

તબી બી સેવા ઓ અને તબી બી

.

ગાં ધી નગર

શિ ક્ષણ (આરો ગ્ય વિ ભા ગ)
ગાં ધી નગર
૨

શ્રી એસ.કે. હુદ્દા
નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૮૨
(મો .) ૯૪૨૬૪૧૫૭૮૬

sharifhudda@yahoo.c
om

૧૮/૦૭/૧૯૬૨

એમ.એસ.સી .

સી ધી ભરતી

૧૦/૦૮/૧૯૯૨

૦૮/૧૨/૨૦૧૦

૨૦/૦૬/૨૦૧૪

૦૮/૧૨/૨૦૧૦

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

૪૩, રો યલ નવા બ એવન્યુ
બંગ્લોઝ, મો તી

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

બેકરી ની પા છળ,

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

સરખેજ રો ડ, જૂહા પુરા ,
અમદા વા દ-૩૮૦૦૫૫

૩

શ્રી કે.ડી . વશી
સંયુક્ ત નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૫૦૪

jdgcc2@gujarat.gov.in

૨૫/૦૭/૧૯૫૭

(મો .) ૯૮૨૪૩૮૨૨૪૩

બી .એસ.સી .

બઢતી

૨૭/૦૧/૧૯૯૭

૧૬/૦૯/૨૦૧૦

----

૧૮/૦૨/૨૦૧૨

(સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ)

પ્રાદેશિ ક કચેરી , અમદા વા દ

પ્લોટ નં. ૧૨૫૪/૧,
સેક્ ટર-૫ એ,

એમ.એસ.સી . પા ર્ટ-૧

ગાં ધી નગર- ૩૮૨૦૦૬

(સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ)

C/O અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની
કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૪

શ્રી આર.આર. પંડ્ યા
સંયુક્ ત નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૧૮
(મો .) ૯3૭૭૨૯૮૬૨૦

jdsapdes@gujarat.gov.
in

૩૧/૦૭/૧૯૭૧

એમ.એસ.સી .

----

એમ.ફી લ,

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

સી ધી ભરતી

----

૦૪/૧૦/૨૦૧૨

૦૪/૧૦/૨૦૧૨

બી .એડ.

ના રણપુરા

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૫

શ્રીમતી બી .બી . ચૌ હા ણ
સંયુક્ ત નિ યા મક

એમ ૫/૧૨/૯૦,
શા સ
્ત
્ રીનગર, અંકુર રો ડ,
અમદા વા દ

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૪૮ jtdir.health.dne@gmail.
com

૦૧/૦૪/૧૯૫૭

(મો .)૯૦૯૯૦૭૫૨૧૫

કમિ શ
્ રનરશ્રી, આરો ગ્ય અને

એમ.એસ.સી .

સી ધી ભરતી

૦૯/૦૯/૧૯૯૩

૦૬/૦૮/૨૦૧૩

---

૦૬/૦૮/૨૦૧૩

૩૪, બ
્ રહ્ ભક્ષત
્ રિય સો સા યટી ,

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ,

દેવપથ ફ્ લેટની સા મે,

એલ.એલ.બી .

નવા વા ડજ, અમદા વા દ

તબી બી સેવા ઓ, ગાં ધી નગર
૬

ડો . એચ.એસ. પા રેખ
સંયુક્ ત નિ યા મક

૭

(ઓ.)0૭૯-૨૩૨-૫૨૮૩૨
(મો .) ૯૪૨૮૧૮૮૭૯૫

parekh.dpoamreli@gm
ail com

૦૮/૧૨/૧૯૬૮

એમ.એસ.સી .

સી ધી ભરતી

૧૧/૧૦/૧૯૯૯

૧૨/૦૮/૨૦૧૩

-----

૧૨/૦૮/૨૦૧૩

પી .એચ.ડી .

મા તંગી , એ-૩૦૨,
પ
્ રમુખ લો ટસ,

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

સરગા સણ ચા ર રસ્તા,

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

ખ-રો ડ, ગાં ધી નગર

શ્રી એસ.એફ.વ્હોરા

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૪૯૯

સંયુક્ ત નિ યા મક

(મો .) ૯૪૨૬૫૦૪૯૮૭

ddasides@gujarat.gov.
in

૧૯/૦૭/૧૯૫૭

bhupendrathakker@ya
hoo com

૧૨/૦૯/૧૯૫૯

એમ.એસ.સી .

સી ધી ભરતી

૧૨/૧૧/૧૯૯૯

૧૨/૦૯/૨૦૧૩

-----

૧૦/૦૭/૨૦૧૦

બઢતી

૦૧/૦૧/૨૦૦૨

૧૯/૦૮/૨૦૧૩

-----

૧૯/૦૮/૨૦૧૩

સેક્ ટર- ૩ સી , ગાં ધી નગર

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની
કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૮

શ્રી બી . જે. ઠક્ કર

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૭૮

સંયુક્ ત નિ યા મક

(મો .)૯૮૨૫૯૭૧૫૦૦

મૂલ
્ યાં કન કા ર્યાલય,

બી . કો મ.,
એલ.એલ.બી .

૬૨, પ
્ રમુખ રેસી ડેન્સી,
સી ટી પલ્સ સિ નેમા ,

(સ્પે.)

રાં દેસણ,

સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

ગાં ધી નગર

1

અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૯

૨

૩
શ્રી બી .એ. શા હ
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

૪
(ઓ.)૦૨૬૭૨-૨૪૨૪૨૯

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી થી

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

dpo-pan@guj.gov.in

૩૧/૦૩/૧૯૬૦

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૪/૧૨/૨૦૦૧

૦૫/૦૮/૨૦૧૩

-----

૧૬/૦૯/૨૦૧૩

૨૬, શી વમ સો સા યટી ,

(મો .)૯૮૨૫૩૫૫૩૪૯

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

સત્યમ સો સા યટી પા છળ,

કલેક્ ટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ,

બા મરો લી રો ડ,

ગો ધરા - ૩૮૯૦૦૧
૧૦

શ્રી આઈ. કે. પટણી
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

ગો ધરા - ૩૮૯ ૦૦૧

(ઓ.)૦૨૭૪૨-૨૬૫૦૭૦

-----

૨૩/૧૨/૧૯૬૦

એમ.કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૩૧/૧૨/૨૦૦૧

૦૮/૦૮/૨૦૧૩

-----

૦૮/૦૮/૨૦૧૩

(મો .) ૯૪૨૮૬૬૪૮૩૦

એ/૧, સા રથી નગર,
ચા ણસ્મા હા ઇવે,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

પા ટણ-૩૮૪૨૬૫

બના સકાં ઠા - પા લનપુર

૧૧

શ્રી બી . બી . પટેલ
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

૧૨

(ઓ.)૦૨૬૩૨-૨૪૪૨૭૧

dpo-val@gujarat.gov.in

૦૧/૦૬/૧૯૫૮

(મો .) ૯૮૨૫૩૦૭૩૨૯

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૨/૦૨/૧૯૯૯

-----

-----

૧૦/૦૯/૨૦૧૩

(એગ
્ રી.)

બ્લોક્ નં.૪ એ
જયરા જ પા ર્કસો સા યટી ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

નનક વા ડા

વલસા ડ

વલસા ડ

શ્રી જી . ડી . ઓઝા
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૮૩૨-૨૫૪૮૧૦

dpo-kut@gujarat.gov.in

૦૧/૦૫/૧૯૫૮

એમ.કો મ., પા ર્ટ-૧

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૧/૧૨/૨૦૦૧

-----

-----

૧૦/૦૯/૨૦૧૩

(મો .) ૯૮૨૪૨૭૧૬૫૮

ડી -૧, સરકા રી વસા હત,
કો મર્સકો લેજ રો ડ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

ભુજ-કચ્ છ

ભુજ-કચ્ છ
૧૩

શ્રી ડી . આર. દવે
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૯૦૪૪ dpo-gnr@gujarat.gov.in

૨૧/૦૫/૧૯૬૦

(મો .) ૯૩૭૫૯૪૩૨૯૧

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૪/૧૨/૨૦૦૧

-----

-----

૦૯/૦૭/૨૦૧૨

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

શંકર આશ
્ રમ પા સે,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

પા લડી ,

ગાં ધી નગર
૧૪

શ્રી જે. એ. ના ણા વટી
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

એ-૧૦૩,પુશ્કર-૨ એપા ર્ટ્મ
ે ન્ટ,

અમદા વા દ-૩૮૦ ૦૦૭
(ઓ.) ૦૨૮૬-૨૨૧૨૪૭૭

-----

૧૨/૧૨/૧૯૬૧

બી . કો મ.

બઢતી

૨૭/૧૨/૨૦૦૧

-----

-----

જય અ
 મ્બે કૃપા ,

(મો .) ૯૬૦૧૨ ૯૫૬૩૩

વા ઘેશ
્ વરી પ્લોટ,

જિ લ્લા પંચા યત,

પો રબંદર

પો રબંદર
૧૫

શ્રી જે. આર. પટેલ
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૬૪૦-૨૨૩૦૦૩

dpo-nar@gujarat.gov.in

૦૧/૦૬/૧૯૬૪

બી . કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૩૧/૧૨/૨૦૦૧

-----

-----

૦૫/૧૦/૨૦૧૩

(મો .)૯૮૨૫૭૨૯૬૪૫

ટ્રાન્ સપરી હો સ
્ ટેલ,
કરજણ કો લો ની ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

રા જપી પળા -નર્મદા

નર્મદા
૧૬

શ્રી એસ.વી . ચુડા સમા
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૭૨-૨૪૧૭૩૬ dpo-sab@gujarat.gov.in
(મો .) ૯૬૬૨૫૦૯૩૦૦

૦૧/૦૬/૧૯૫૭

એમ.એસ.સી .
મેથ્ સ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૯/૧૨/૨૦૦૧

-----

-----

૧૫/૦૬/૨૦૧૩

૧૪૫૬/૨, સેક્ ટર-૩-સી ,
ગાં ધી નગર.

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,
સા બરકાં ઠા
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અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૧૭

૨

૩
શ્રી એસ.પી . ધી મ્ મર
જિ લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

૪
(ઓ.)૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૦૨

ddo-dsokut@gujarat.gov.in

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૨૩/૧૨/૧૯૬૦

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૬/૦૬/૨૦૦૨

-----

-----

૦૭/૦૭/૨૦૧૩

પ્લોટ નં. ૧૭૨/વી ,

(મો .) ૯૪૨૭૯૫૫૫૧૬

ડી .બી .એસ.એ.

સેક્ ટર-૨૨, ગાં ધી નગર

જિ લ્લા પંચા યત,
ભુજ-કચ્ છ

૧૮

શ્રી પી .પી . પા ઠક
જિ લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

૧૯

(ઓ.)૦૨૮૮-૨૬૭૬૯૬૮

dso-ddojam@gujarat.gov.in

૧૧/૦૮/૧૯૫૬

એમ. એ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૧/૧૦/૨૦૦૪

-----

-----

૨૦/૦૭/૨૦૧૦

(મો .) ૯૯૭૯૫૩૮૫૪૫

પ
્ રણા મી સ
્ કુલ સા મે,

જિ લ્લા પંચા યત,

હી રજી મી સ
્ત
્ રી રો ડ,

જા મનગર

જા મનગર-૩૬૧૦૦૪

શ્રી ડી . એમ. મકવા ણા

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૩૬૧૮

-----

૦૬/૦૩/૧૯૬૫

એમ. કો મ.

બઢતી

૦૧/૧૦/૨૦૦૪

-----

-----

૧૬/૦૭/૨૦૧૩

ના યબ નિ યા મક

બી -૧૬, હરી મિ લન
ટેના મેન્ટ,

આદી જા તી વિ કા સ કમિ શનરશ્રીની

૨૦

"શિ વશક્ તિ" નંદધા મ સો સા યટી ,

આઇ.ઓ.સી . રો ડ,

કચેરી , બિ રસા મ
ુ ં ડા ભવન,

ચાં દખેડા ,

ગાં ધી નગર

અમદા વા દ

શ્રીમતી આર. એસ. પટેલ
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૩૭૪૩

-----

૦૧/૧૧/૧૯૫૯

બઢતી

બી .એ.

૨૯/૦૯/૨૦૦૬

-----

-----

૦૨/૦૨/૨૦૧૩

(મો .) ૯૮૭૯૧૪૦૫૧૭

જે-૩૩, શિ વધા રા એપા ર્ટમેન્ટ,
થલતેજ,

મત્સ્યોધો ગ કમિ શનરશ્રીની કચેરી ,

શિ લજ રો ડ, અમદા વા દ

બ્લોક નં ૧૦, જુના સચિ વા લય,
ગાં ધી નગર
૨૧

શ્રીમતી એલ.આર. કક્ક્ ડ

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૬૫

srkakkad2011@gmail.
com

0૨/0૨/૧૯૭૯

(મો .) ૯૪૨૬૦૪૦૪૩૧

એમ.એસ.સી .

સી ધી ભરતી

૨૪/૧૨/૨૦૦૯

----------

----------

૨૪/૧૨/૨૦૦૯

૧૮, શા લી ન-૨ રો બંગ્લોઝ,

(સ
્ ટેટી સ્ટીકસ)

ક' રો ડ, વા વો લ,

મૂલ
્ યાં કન કા ર્યાલય,

મા ઇક્રોસો ફ્ ટ સર્ટીફા ઇડ

ગાં ધી નગર

સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

સી સ્ટમ એન્જીનિ યર +

ના યબ નિ યા મક

ઇન્ટરનેટ
૨૨

શ્રી જી . એમ. પટેલ
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૬૩૭-૨૯૨૬૮૮

patelganpat55@yahoo
.com

૦૧/૦૬/૧૯૬૧

બઢતી

બી . એ.

૨૭/૦૯/૨૦૦૬

-----

-----

૧૭/૦૬/૨૦૧૩

(મો .) ૮૫૧૧૫૯૨૨૩૪

મુ.પો .વડિ યા (નવ
ુ ં ફળી ય
ુ ં ),
તા . મહુવા

જિ લ્લા પંચા યત,

જિ લ્લો સુરત-૩૯૪૨૪૦

નવસા રી
૨૩

શ
્ રી એચ. એમ. ના યકા
ના યબ નિ યા મક

૨૪

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૭૫

૦૧/૦૬/૧૯૬૧

એમ.કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૦/૧૦/૨૦૦૬

-----

-----

૦૨/૦૨/૨૦૧૩

(મો .)૯૭૨૪૬૬૯૯૭૯

પ્લોટ નં. ૧૩૫/૨,
સેક્ ટર- ૩ એ,

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

બગી ચા પા સે,

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

ગાં ધી નગર

શ્રી એસ.એસ. સુથા ર

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૬૯૪

ના યબ નિ યા મક

(મો .) ૯૯૨૫૪૦૫૦૫૩

ઉધો ગ કમિ શનરશ્રીની કચેરી ,
બ્લોક નં.૧, ઉધો ગ ભવન,

Shailesh.Suthar@Gma
il.com

૩૦/૦૫/૧૯૬૭

એમ.એસ.સી .

બઢતી

૨૬/૦૯/૨૦૦૬

-----

-----

૦૮/૦૭/૨૦૧૦

૫૬-રા જપથ બંગ્લોઝ કો .ઓ.હા .

એગ
્ રીકલ્ચર

સો .લી .

(પ્લેનેટ બ
્ રીડીં ગ

સરગા સણ, ખ-૦, ખ રો ડ,

જી નેટી ક્ સ)

સેક્ ટર-૧૧, ગાં ધી નગર

5

ગાં ધી નગર-૩૮૨૦૦૬

અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૨૫

૨

૩
શ્રી કે.એ. પંચા લ
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

૨૬

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

૪
(ઓ.)૦૨૬૫-૨૪૨૭૩૨૫

-----

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૩૧/૦૩/૧૯૫૯

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

-----

-----

૦૩/૦૯/૨૦૧૩

બી -૩/નવો ઈ-૧૨,

(મો .) ૯૭૨૭૭૩૩૦૮૫

ગર્વમેન્ટ ઓફિ સર્સકો લો ની ,

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

અલકા પુરી ,

વડો દરા

વડો દરા -૩૯૦૦૦૭

શ્રી વી .પી . સુહા ગિ યા
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૮૧-૨૪૪૩૪૧૭

dpo-raj@gswan.com

૦૫/૦૩/૧૯૬૦

(મો .)૯૪૨૭૨૦૫૪૯૫

એમ.એ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

-----

-----

૧૩/૦૯/૨૦૧૩

(અર્થશા સ
્ત
્ ર)

૭૮, સમ
્ રૃધ્ ધ સો સા યટી ,
આલા પ ગ
્ રીન સી ટી પા છળ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

રૈયા રો ડ, રા જકો ટ.

રા જકો ટ
૨૭

શ્રી એમ. એમ. પટેલ
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

૨૮

(ઓ.)૦૨૬૧-૨૪૬૨૫૭૯

dpo-sur@gujarat.gov.in

૨૯/૧૧/૧૯૬૯

બી .કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૮/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૧૩/૦૬/૨૦૧૩

(મો .)૯૪૨૬૧૬૦૮૯૬

૧૨૨, શિ વશક્ તી ક્રુપા ,
પના સ ખેતી વા ડી પછળ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

સી ટી લા ઈટ નજી ક,

સુરત

ધો ડ્ દો ડ રો ડ, સુરત.

શ્રી વી .આઇ. પ
્ રજા પતિ
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૪૬
(મો .)૯૪૨૯૬૧૫૩૩૧

ddtransdes@gujarat.g
ov in

૦૧/૦૬/૧૯૬૬

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૩/૦૭/૨૦૧૦

----------

----------

૧૯/૦૨/૨૦૧૧

મેથ્ સ

ઇ-૨૦૫, મંગલમૂર્ત
િ
એપા ર્ટમેન્ટ, પેથા પુર

બી .એડ.

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની
કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૨૯

શ્રી એ. એમ. તડવી
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૨૪૦૭૭૧
(મો .)૯૯૨૫૫૨૮૦૦૬

dpobha@gujarat gov in

૦૯/૦૯/૧૯૬૦

એમ.એ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૨/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૨૭/૦૨/૨૦૧૩

(અર્થશા સ
્ત
્ ર)

સી -૭૫, મહેશનગર સો સા યટી ,
ડભો ઇ વા ઘો ડી યા રીં ગ રો ડ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

વડો દરા

ભરુચ
૩૦

શ્રી આર.એમ.ગંભી ર
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૮૫-૨૬૩૫૮૯૯
(મો .) ૯૯૦૯૯૮૮૮૯૮

dpojun@gujarat gov in

૨૬/૦૧/૧૯૭૬

બી .એસ.સી . (સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ)

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૨/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૨૪/૦૯/૨૦૧૩

એમ.બી .એ.

૨૦૩, ગ
્ રીન વી લા એપા ર્ટમેન્ટ,
નવી કલેક્ ટર કચેરી સા મે,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

જુના ગઢ.

જુના ગઢ
૩૧

શ્રી બી .એ. ગો હિ લ
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૫૮
(મો .) ૯૪૨૮૬૩૮૩૮૩

gohilbalbhadsasinh@y
ahoo com

૦૬/૧૨/૧૯૭૬

mannpandya@gmail.c
om

૧૧/૧૧/૧૯૭૧

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૦૩/૦૯/૨૦૧૩

સુખનિ વા સ,
અમરેલી

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી ની કચેરી ,

અમરેલી
૩૨

શ
્ રી એમ.બી . પંડ્ યા

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૨૦

ના યબ નિ યા મક

(મો .)૯૪૨૭૦૨૭૨૬૪

એમ.એસ.સી .
(એગ
્ રી.)

અર્થ
શા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૨/૦૭/૨૦૧૦

----------

----------

૨૨/૦૨/૨૦૦૨

૧૦,ગૌ તમ વિ હા ર સો સા યટી ,
હો ટેલ ફો રચ
્ યુન લ
ે ં ડ્ મા ર્કપા સે,
ઉસ્માનપુરા , અમદા વા દ.

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
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અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૩૩

૨

૩
શ્રી એસ.એસ. પાં ડે
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

૩૪

૪

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

૫

(ઓ.)૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૫૧ dpo-dah@gujarat.gov.in

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૨૮/૦૧/૧૯૭૮

બી .એસ. સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૪/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૦૨/૦૯/૨૦૧૩

એ-૪, બ
્ રહ્મા વિ ષ્ણુ મહેશ રેસિ ડેન્સી,

(મો .) ૯૩૭૫૮૦૧૬૦૩

(આ
ં કડા શા સ
્ત
્ ર)

એમ.એસ. હો સ્પીટલની પા છળ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

સમા સા વલી રો ડ,

દા હો દ

વડો દરા -૩૯૦૦૨૪

શ્રી એમ.આર. રા ઓલ
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૭૪૦૭
(મો )૯૮૯૮૯૫૯૪૮૮

dddchb@gujarat gov in

૦૬/૦૬/૧૯૭૬

જિ લ્લા વસ્તી ગણતરી

બી .એસ. સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૩૦/૦૬/૨૦૧૦

---------

---------

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

બી .૪૩,૪૪, અંગી તા સો સા યટી ,

(મેથેમેટી ક્ સ)

પ
્ રગતિ નગર, ના રા ણપુરા ,

એમ.બી .એ

અમદા વા દ-૩૮૦૦૧૩.

પુસ્તિકા એકમ,
સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૩૫

શ્રી ડી .એ. ચૌ હા ણ
જિ લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૪૨-૨૫૩૬૮૬

dilipsinhc@yahoo.co.in

૨૭/૦૮/૧૯૭૮

(મો .)૯૯૦૯૫૩૭૩૭૫

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૬/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૦૬/૦૭/૨૦૧૦

એગ
્ રીકલ્ચર

ડી -૩, નવી સરકા રી વસા હત,
એસ.ટી . ડિ વી ઝજ ઓફી સ સા મે,

જિ લ્લા પંચા યત,

પા લનપુર

બના સકાં ઠા - પા લનપુર

૩૬

શ્રી એ. યુ. પંચો લી
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૬૮-૨૫૬૭૮૨૭

ajay.pancholi@ymail.c
om

૩૦/૧૨/૧૯૬૮

(મો .) ૯૪૨૭૦૧૦૩૯૩

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૬/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૨૩/૦૭/૨૦૧૨

બી .એડ.

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

બી -૩, શિ વધા મ સો સા યટી ,
મહેશ
્ વરી પેલેસ પા સે,

એલ.એલ.બી .

બા ક રો લ રો ડ,

જી લ્લો ખેડા -નડી યા દ

વલ્લ્ભવિ દ્યાનગર,
આણંદ

૩૭

૩૮

શ્રી એ.વી . ચાં પા નેરી

(ઓ)૦૨૭૫૨-૨૮૨૧૮૩

જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(મો .) ૯૬૬૨૪૩૯૪૪૦

avchampaneri@gmail.
com

૦૫/૦૫/૧૯૬૭

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૨/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૧૬/૦૧/૨૦૧૪

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ

પ્લોટ નં. ૬૪૪-૧,
રંગમ ફ્ લેટ

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

સેક્ ટર-૬ બી ,

સુરેન
્ દ્રનગર

ગાં ધી નગર

શ્રી એચ.કે. શુકલ
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૫૫૪ hit_nidh_05@yahoo.co
m
(મો .)૯૪૨૭૬૦૪૫૯૫

૦૩/૦૫/૧૯૭૧

અર્થ
શા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

----------

----------

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

"શિ વક્રુપા ", ૧૦૦૪/૨,

એમ.એડ.

સેક્ ટર-૭/સી ,

એમ.જે.એસ.

ગાં ધી નગર

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

૩૯

શ્રી એ.એ. ક્ષીરસા ગર
ના યબ નિ યા મક (આ
ં કડા )

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૫૫૬૫
(મો .)૯૪૨૯૩૦૬૨૪૮

ak_abhi@rediffmail.co
m

૨૬/૧૨/૧૯૭૫

બી .કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૧૭/૦૧/૨૦૧૪

પી .જી .ડી .આઇ.એફ.એ.

ચ
ૂ ં ટણી પ
્ રભા ગ, સા .વ.વિ .,

૧૦૭૩/૨, સેક્ ટર-૧૩ સી ,
ગાં ધી નગર

પી .જી .ડી .એ.સી .

બ્લોક નં.૭, ૪ થો મા ળ,
સચિ વા લય, ગાં ધી નગર
૪૦

શ્રી આર.એ. મહેતા
ડેપયુટી જનરલ મેનેજર

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૦૭૬૮
(મો .)૯૭૨૭૫૬૯૦૮૬

saccmso@gujarat gov in

૦૬/૦૯/૧૯૭૦

બી .એસ. સી .
મેથ્ સ.

બઢતી

૦૮/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૨૪/૦૯/૨૦૧૨

C/o, મ
ુ ં જા લ મેહતા ,
પ્લોટ નં. ૧૨૯૭/૨,

ગુ.મેડી કલ સર્વ
િસી સ કો ર્પોરેશન

સેક્ ટર-૭-ડી ,

બ્લોક નં.૧૪/૧, જુના સચિ વા લય,

ગાં ધી નગર

ગાં ધી નગર
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અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૪૧

૨

૩
શ્રી એન.આર. ટો પરણી
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

૪
(ઓ.)૦૨૮૮-૨૫૫૦૨૪૮
(મો .) ૯૮૨૫૨૭૯૬૦૫

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

nitin_toprani@yahoo.c
om

૦૮/૦૧/૧૯૭૫

એમ.બી .એ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૧૬/૦૯/૨૦૧૩

૩૦૬, પુષ્ પક એપા ર્ટ્મ
ે ન્ટ,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

એમ.કો મ.,

મુળજી જેઠા ધર્મશા ળા સા મે,

પી .જી .ડી .સી .એ.

જા મનગર

જા મનગર
૪૨

શ્રી વી .બી . વેદી
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૭૯-૨૫૫૧૧૫૯૧
(મો .) ૯૮૨૫૯૪૬૮૮૯

vedi_2010@yahoo.co
m

૦૯/૦૨/૧૯૭૫

એમ. કો મ.

બઢતી

૧૩/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૨૧/૦૫/૨૦૧૩

(એકા ઉટન્સી)

૨૨, જગન્નાથ મંદી રની ચા લી ,
જમા લ
્ રપુર દરવા જા બહા ર,

જિ લ્લા પંચા યત,

અમદા વા દ-૨૨

અમદા વા દ
૪૩

શ્રી બી .કે. જો ષી
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૮-૨૪૨૧૮૭૮-૭dpo-bav@gujarat.gov.in

૦૫/૦૬/૧૯૭૮

એમ.કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૩/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૨૪/૦૯/૨૦૧૩

(મો .) ૯૪૨૭૧૭૩૧૫૪

૪૩, ઓમ શેરી નં.૨,
ગૌ મતેશ
્ વરનગર - ૧,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

ચી ત્રા, ભા વનગર

ભા વનગર
૪૪

શ્રી એમ.એમ. કા પડી યા
જી લ્લા આયો જન અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૬૬-૨૨૪૮૯૩

dpo-pat@gujarat.gov.in

૧૯/૦૭/૧૯૬૯

બી .એ.એલ.એલ.બી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૫/૦૭/૨૦૧૦

-----

-----

૦૫/૧૦/૨૦૧૩

(મો .)૯૪૨૭૦૩૦૯૭૫

૧૩૦, સહકા ર કો લો ની ,
સેક્ ટર-૨૫,

જિ લ્લા આયો જન કચેરી ,

ગાં ધી નગર

પા ટણ
૪૫

શ
્ રી એસ.એસ. લેઉવા
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૯૨૫ ddpkndes@gujarat.gov
in
(મો .)૯૮૨૫૫૦૪૫૯૦

૦૧/૧૧/૧૯૭૪

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૪૯ joshiparesh_1965@ya
hoo com

૨૦/૧૦/૧૯૬૫

બી .ટેક. એગ
્ રી.એન્જી.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૦૨/૦૭/૨૦૧૦

----------

----------

૦૨/૦૭/૨૦૧૦

એમ.એ. (રૂરલ ડેવ.)

જી -૧૦૩, કુમકુમ રેસી ડેન્સી,
ચાં દખેડા , અમદા વા દ

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની
કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

૪૬

શ્રી પી .આર. જો ષી
ના યબ નિ યા મક

(મો .)૯૮૭૯૮૩૦૯૦૦

બી .કો મ

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૬/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૧૬/૦૫/૨૦૧૩

પી .જી .ડી .બી .એમ.

પ્લોટ નં. ૫૧૯/૧,
સેક્ ટર-૬ બી ,
ગાં ધી નગર-૩૮૨૦૦૬

મૂલ
્ યાં કન કા ર્યાલય,
સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

૪૭

શ્રી એસ.એલ. ડા ભી
ના યબ નિ યા મક

૪૮

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૪૦૯૯ dydirector123@gmail.c
om
(મો .) ૯૯૨૫૨૭૩૭૦૯

૦૧/૦૧/૧૯૬૮

એમ.કો મ.

બઢતી

૧૮/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૧૮/૦૫/૨૦૧૩

બી .એડ.

C/o, એ.પી .વા ઘેલા
૫૨૮, આદર્શનગર,

અગ
્ ર મુખ્ ય વન સંરક્ષકની કચેરી ,

સેક્ ટર-૨૪,

સેક્ ટર-૧૦ એ, ગાં ધી નગર

ગાં ધી નગર

શ્રી સી .એ. ભટ્ટ
ના યબ નિ યા મક
મૂલ
્ યાં કન કા ર્યાલય,

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૪૮
(મો .)૮૮૬૬૮૪૧૭૮૪

cabhatt@live.com

૨૨/૦૭/૧૯૭૭

એમ.એસ.સી .
(એગ
્ રી.)
plant Breeding Genetics

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૦/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૨૦/૦૫/૨૦૧૩

બી /૭, સિ ધ્ધેશ
્ વર પા ર્ક
એપા ર્ટ્મ
ે ન્ટ,
વેજલપુર,
અમદા વા દ.

સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
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અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૪૯

૫૦

૨

૩

૪

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

૫

શ્રી એન. જી . પટેલ

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૬૩ ddadmn@gujrat.gov.in

ના યબ નિ યા મક

(મો .) ૯૮૨૫૬૧૬૧૨૬

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૮/૦૩/૧૯૭૧

બી .કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

----------

----------

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

પ્લોટ નં. ૬૬૭/૨,
પંચવટી પા ર્ક,

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

સેક્ ટર- ૨૩,

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

ગાં ધી નગર

શ્રી જે. સી . રા વલ
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૪૭ jcraval2003@yahoo.co
m
(મો .)૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬

૩૧/૧૨/૧૯૭૦

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૪૦૭૩ shailesh28772@yahoo
co in
(મો .) ૯૮૨૪૦૧૧૬૩૨

૨૮/૦૭/૧૯૭૨

બી .એસ.એગ
્ રીકલ્ચર

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૮/૦૫/૨૦૧૩

----------

----------

૧૮/૦૫/૨૦૧૩

બ્લોક નં. ૬૯૧/૧, ઘ-૧ ટા ઇપ,
સેક્ ટર-૮, ગાં ધી નગર

મૂલ
્ યાં કન કા ર્યાલય,
સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

૫૧

શ્રી એસ.એ. પટેલ
ના યબ નિ યા મક

બી .એસ.સી ., બી એડ.

બઢતી

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૦૧/૦૬/૨૦૧૩

વિ કા સ કમિ શ
્ નરની કચેરી ,

૫૨

બી -૪,
કમળ એપા ર્ટમેન્ટ (વિ ભા ગ-૨)
અર્જ
ુ ન એવન્યુની સા મે,

બ્લોક નં. ૧૬/૨,જુના સચિ વા લય,

ઘા ટ્ લોડી યા

ગાં ધી નગર

અમદા વા દ

શ્રી એ.બી . ગો હિ લ
જિ લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૬૨-૨૨૨૩૩૧
(મો .)૯૪૨૮૬૩૮૩૬૩

dso-ddomeh@gujarat gov in

૧૫/૧૦/૧૯૭૪

બી .એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૨૩/0૫/૨૦૧૩

-----

-----

૨૩/0૫/૨૦૧૩

એગ
્ રીકલ્ચર

મેઘરથ બંગ્લોઝ,
ગેજ બજા ર પા છળ,

જિ લ્લા પંચા યત,

મહેસા ણા

મહેસા ણા
૫૩

શ્રી વી .સી . માં ડવી યા
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૭૫૧૪ vmandaviya1@gmail.c
om
(મો .) ૯૯૦૯૯૪૯૨૬૯

૧૬/૦૫/૧૯૭૫

શ
્ રમ આયુક્ તની કચેરી ,

બી .એસ.સી .

બઢતી

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૦૧/૦૬/૨૦૧૩

બ્લોક નં. E/૪૦૪,

મેથ્ સ.

"કા નમ રેસિ ડેન્સી"

એલ.એલ.બી .

સહજા નંદ સી ટી ની બા જુમાં ,

સેક્ ટર-૧૧, ગાં ધી નગર

કુડા સણ,
ગાં ધી નગર-૩૮૨૪૨૧

૫૪

શ્રી હા ર્દિક ખણદર
જિ લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૭૯૨-૨૨૦૬૫૩
(મો .) ૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫

hardikkhandar@gmail.
com

૧૦/૦૮/૧૯૭૬

એમ.એસ.સી .(એગ
્ રી)

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૨૩/૦૫/૨૦૧૩

ઇન હો ર્ટીકલ્ચર

અંબિ કા નગર-૬,
બ
્ રાહ્મણ સો સા યટી વિ સ્તાર,

જિ લ્લા પંચા યત,

અમરેલી

અમરેલી
૫૫

શ્રી એચ.કે. પ
્ રજા પતી
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

૫૬

(ઓ.)૦૨૬૮-૨૫૫૭૮૪૭
(મો .) ૯૯૭૮૪૪૧૫૧૨

dso-ddokhe@gujarat gov in

૦૫/૦૩/૧૯૭૪

બી .કો મ.

બઢતી

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૨૦/૦૫/૨૦૧૩

બી /૯, ઇન્ક્ મટેક્ષએમ્પ્લોઇઝ
સો સા યટી , એચ.બી .કે. સ
્ કુલની

જિ લ્લા પંચા યત,

બા જુમાં , મેમનગર,

ખેડા , નડિ યા દ

અમદા વા દ-૩૮૦૦૫૨

શ્રી આઇ.જી . પટેલ

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૪૪૯૧૭ igpatel12388@gmail.c
om

ગુજરા ત મ્યુનિ સી પલ ફા ઇના ન્ સ (મો .) ૯૪૨૯૦૫૬૫૮૯

૦૧/૦૬/૧૯૭૫

એમ.એસ.સી .
એગ
્ રીકલ્ચર

બો ર્ડ, સેકટર-૧૦/એ,

બઢતી

૧૭/૦૬/૨૦૧૩

-----

-----

૧૭/૦૬/૨૦૧૩

ઘ-૧૪/૨, સેક્ ટર -૨૦,
અક્ષરધા મ પા સે,
ગાં ધી નગર

નિ ગમ વિ સ્તાર,
ગાં ધી નગર
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અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૫૭

૨

૩

૪

શ્રી એફ. જી . વહો રા

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

૫

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૪૫

ના યબ નિ યા મક

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૦૩/૦૯/૧૯૭૬

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

----------

----------

૨૫/૦૬/૨૦૧૩

પ્લોટ નં. ૧૩૯૪/૨,

----------

સેક્ ટર-૨ બી ,

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

ગાં ધી નગર-૩૮૨૦૦૭

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૫૮

કુ. એસ.બી . ડા ભી

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૩૩૦૫

મદદની શ નિ યા મક

(મો .) ૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨

ad.icds.gujarat@gmail.co
m

૧૫/૦૫/૧૯૭૮

એમ.કો મ.

બઢતી

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

બ્લોક્ નં. ૨૭૧/૧, ઘ-ટા ઇપ
સેક્ ટર-૧૯,

કમિ શનર મહિ લા અને બા ળ વિ કા સ

ગાં ધી નગર

બ્લોક્ નં ૧૬/૧,જુના સચિ વા લય
ગાં ધી નગર
૫૯

શ્રી આર.એન. ડો ડી યા
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૩૨૬૪
-----

dydir-plantdd@gujarat gov in

૧૫/૧૦/૧૯૭૬

બી .કો મ.

બઢતી

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

બ્લોક નં. ૭૧૧/૩, ઘ-૧ ટા ઇપ,
સેક્ ટર-૮,

આદી જા તી વિ કા સ કમિ શનરશ્રીની

ગાં ધી નગર-૩૮૨૦૦૭

કચેરી , બિ રસા મ
ુ ં ડા ભવન,
૬૦

ગાં ધી નગર

શ્રી જે.બી . વા ઘમશી

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૯૩

ના યબ નિ યા મક

(મો .) ૯૯૭૯૩૧૦૭૧૦

પશુપા લન નિ યા મકની

-----

૦૧/૦૬/૧૯૬૬

એમ.એસ.સી .

બઢતી

૨૨/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૨૨/૦૫/૨૦૧૩

એગ
્ રીકલ્ચર

બ્લોક નં. ૭૦૪/૩,
ઘ-૧ ટા ઇપ,

કચેરી ,

સેક્ ટર-૮,

કૃષિ ભવન, સેક્ ટર-૧૦ એ,

ગાં ધી નગર

ગાં ધી નગર
૬૧

શ્રી પી .બી .પટણી

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૮૬૨

ના યબ નિ યા મક

(મો .)૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪

patani16
pnm@gmail com

૦૧/૦૬/૧૯૭૧

બી .કો મ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૧૧/૦૬/૨૦૧૩

મી ઠા પા ણી ના દરવા જા પા સે,
સરરપુર,

મૂલ
્ યાં કન કા ર્યાલય,

અમદા વા દ-૩૮૦ ૦૧૮

સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર

૬૨

૬૩

બ્લોક નં.૧૦, બો રડી વટનગર

શ્રી એલ.એફ.અમી ન

(ઓ.) ૦૭૯-૨૬૫૮૬૭૬૫

ના યબ નિ યા મક

(મો .) ૯૮૨૪૩૫૯૮૪૬

lalit_amin2002@yahoo.c
o in

૧૩/0૮/૧૯૭૧

બી .કો મ.

બઢતી

૦૧/૦૬/૨૦૧૩

-----

-----

૦૧/૦૬/૨૦૧૩

૬૬,ગણપત સો સા યટી ,ન્યુ સિ વિ લ
ન્યુ સિ વિ લ પા સે, કેમ્ પ રો ડ,

ગુજરા ત વા ણિ જ્ યવેરા કચેરી

શા હી બા ગ,

અમદા વા દ.

અમદા વા દ-૩૮૦૦૦૪

શ્રી સી .આર. બી રા ઇ
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૬૯૨-૨૫૭૯૩૨
(મો .)૯૮૨૫૬૦૪૫૦૩

dso-ddoand@gujarat gov in

૨૦/૦૧/૧૯૭૫

એમ. કો મ.

બઢતી

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૦૧/૦૭/૨૦૧૩

બ
ે ં કિં ગ & ફા યના ન્ સ

સી /૪ ત
્ રિવેણી સો સા યટી ,
અરુણા ચલ સો સા યટી ની પા છળ,

જિ લ્લા પંચા યત,

સુભા નપુરા , વડો દરા -૩૯૦૦૨૩

આણંદ
૬૪

શ્રી ડી . એન. પટેલ
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.) ૦૨૬૩૨-૨૫૮૮૪૯
(મો .) ૯૯૭૪૪૮૭૫૩૪

dso-ddoval@gujarat gov in

૨૭/૦૬/૧૯૭૭

બી . કો મ.

બઢતી

૦૫/૦૬/૨૦૧૩

-----

-----

૦૫/૦૬/૨૦૧૩

૫૪, ગો કુલધા મ સો સા યટી ,
ધરમપુર રો ડ, વલસા ડ.

જિ લ્લા પંચા યત,
વલસા ડ
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અનુ.

તા જેતરનો પા સપો ર્ટ

અધિ કા રી ન
ુ ં ના મ અને

ફો ન નં.

નંબર

સા ઇઝનો ફો ટો

હા લની કચેરી ન
ુ ં ના મ

મો . નં.

૧
૬૫

૨

૩
શ્રી વી . બી . માં ડલી યા
ના યબ નિ યા મક

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

જન્ મ તા રી ખ

શૈક્ષણિ ક લા યકા ત

ના યબ નિ યા મક

ના યબ નિ યા મક

સંયુક્ ત નિ યા મક

નિ યા મક તરી કે

હા લની કચેરી માં

તરી કે સી ધી

તરી કે સી ધી

તરી કે

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

ભરતી / બઢતી ની

ભરતી / બઢતી ની

બઢતી ની તા રી ખ

નિ મણ
ુંક

નિ મણ
ુ ં કની તા રી ખ

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૫૦૫

vineshmandaliya@gmail.
com

૨૩/૦૧/૧૯૭૫

એમ.કો મ.(સ
્ ટેટી સ્ટીકસ)

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

----------

----------

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

૧, ચરો તર રા ણા સો સયટી ,

(મો .) ૯૮૭૯૨૫૦૬૪૦

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

પી .જી .ડી .બી .એ.

રા જરા જેશ
્ વર મહા દેવ મંદિ ર પા સે,

(હયુમન રી સો ર્સ)

ઘો ડા સર તળા વ સા મે, ઘો ડા સર,
૩૮૦૦૫૦

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૬૬

શ્રી એન. જી . પટેલ
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

૬૭

રહેઠા ણન
ુ ં સરના મ
ું

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૬૯૮૭
(મો .) ૯૪૨૬૨૭૨૨૬૪

dso-ddognr@gujarat gov in

૦૫/૦૩/૧૯૬૯

એમ કો મ.

બઢતી

૨૧/૦૫/૨૦૧૩

-----

-----

૨૧/૦૫/૨૦૧૩

એમ. એડ.

૨૪, રત્નવિ હા ર બંગલો ,
સા યન્ સ સી ટી રો ડ,

જિ લ્લા પંચા યત,

સો લા

ગાં ધી નગર

અમદા વા દ

શ્રીમતી પી . એચ. મકવા ણા
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૭૧૧
(મો .) ૯૪૨૮૫૦૮૫૮૭

pinkimakwana@yahoo.co
m

૧૭/૦૨/૧૯૭૪

એમ.એસ.સી .

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

---------

---------

૧૬/૦૫/૨૦૧૩

(મેથેમેટી ક્ સ)

પ્લોટ નં. ૧૨૧/૨,
સેક્ ટર-૩ એ ન્યુ,
ગાં ધી નગર

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની
કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૬૮

શ્રી એમ. બી . ગા મી ત
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૨૫૭૦ manishgamit13@gmail.co
m
(મો .) ૯૮૭૯૧૩૮૮૧૩

૧૩/૦૭/૧૯૭૫

બી .એ.

બઢતી થી નિ મણ
ુંક

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

----------

----------

૦૫/૦૬/૨૦૧૩

બ્લોક નં. ૩૧/૨, 'ઘ' ટા ઇપ,
સેક્ ટર-૨૦,

અર્થશા સ
્ત
્ રઅને આ
ં કડા શા સ
્ત
્ રની

ગાં ધી નગર

કચેરી , સેક્ ટર-૧૮, ગાં ધી નગર
૬૯

શ્રી આર.આર. ભા ભો ર
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૬૪૦-૨૨૪૪૫૬

rrbhabhor@gmail.com

૧૬/૦૫/૧૯૭૭

(મો .) ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪

એમ. એ.

બઢતી

૩૧/૦૮/૨૦૧૩

-----

-----

૦૬/૦૯/૨૦૧૩

(અર્થશા સ
્ત
્ ર)

C/O, રા જન ગાં ધી , પા રેખ ખડકી ,
રણછો ડજી મંદી ર પા સે,

જિ લ્લા પંચા યત,

રા જપી પળા , જિ લ્લો. નર્મદા

નર્મદા
૭૦

શ્રી કે.વી પટેલ
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

૭૧

(ઓ.)૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૨૨

ddo-tapi@gujarat.gov.in

૧૯/૦૨/૧૯૭૮

(મો .) ૯૪૨૮૩૮૩૧૧૨

બી . કો મ.

બઢતી

૦૭/૦૯/૨૦૧૩

-----

-----

૦૭/૦૯/૨૦૧૩

એમ. બી . એ.

મહા દેવ નગર ,
સરકા રી વસા હતની બા જુમાં ,

જિ લ્લા પંચા યત,

પા નવા ડી ,

તા પી

વ્યારા

શ્રી એમ.એચ. ધો ળકિ યા
ના યબ નિ યા મક

(ઓ.)૦૭૯-૨૩૨-૫૦૬૬૭
(મો .) ૯૯૭૮૨૩૩૯૯૮

mukeshhdholakia7@gma
il com

૦૯/૧૨/૧૯૬૦

બી .એસ.સી .

બઢતી

૩૧/૦૮/૨૦૧૩

-----

-----

૧૪/૦૬/૨૦૧૨

સ
્ ટેટી સ્ટીક્ સ,

પ્લોટ નં. ૩૩૬/૨,
ઇશ
્ વરકૃપા સો સા યટી ,

ના ણા વિ ભા ગ,બ્લોક નં.૪/૮,

સેક્ ટર-૨૨,

નવા સચિ વા લય,

ગાં ધી નગર-૩૮૨૦૨૨

ગાં ધી નગર
૭૨

શ્રી ડી . સી . ગો હિ લ
જી લ્લા આ
ં કડા અધિ કા રી

(ઓ.)૦૨૬૪૨-૨૬૨૨૦૯

dso-ddobha@gujarat gov in

૧૫/૦૧/૧૯૫૯

બી .એસ.સી .

બઢતી

૧૪/૧૧/૨૦૧૩

-----

-----

૧૪/૧૧/૨૦૧૩

૫, સિં હેશ
્ વરી સો સા યટી ,
સિં ધવા ઈ મંદી રની પા છળ,

જિ લ્લા પંચા યત,

સી .ટી .એમ. ચા ર રસ્તા,

ભરુચ

અમદા વા દ-૨૬
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