ગુજયાત વયકાય
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ
વવિલારમ, ગાાંધીનગય
તાયીખ:૨૯/૧૦/૨૦૧૮
અવધવુિના:ક્રભાાંક :- ભકભ/૧૦૨૦૧૮/એવ.એપ.એવ-૩૮/છ
વયકાયી આમુલેદ દલાખાના અને વયકાયી આમુલેદ કોરેજો વાંરગ્ન શોવપટર ખાતે ભેડીકર
ઓરપવય(આમુલેદ)/યે વીડે ન્ટ ભેડીકર ઓરપવય(આમુલેદ), લગગ-૨ તયીકે નીિેના ત્રકના કોરભ-૩ના
પથે પયજો ફજાલતા અવધકાયીઓની પલવલનાંતીથી/જાશે યશીતાથે ફદરી કયીને તેઓના નાભ વાભેના કોરભ૪ ભાાં દળાગલેર પથે નીિેની ળયતોને આધીન ફદરીથી વનભણૂાંક આલાભાાં આલે છે.
ક્રભ અવધકાયીનુાં નાભ
(૧)
(૨)
૧. લૈદ્ય શગદકુ ભાય
કે .રીંફાણી
૨.

લૈદ્ય પ્રજ્ઞા
કે .ગોશે ર

૩.

લૈદ્ય ભશે ળકુ ભાય
લીઠ્ઠરબાઈ
ોકાય
લૈદ્ય શે તરફેન
જી.ગાભીત

૪.

૫.
૬.

લૈદ્ય
એ.ડી.જમપલર
લૈદ્ય યાશુર
કાનજીબાઈ
વીંગડીમા

શારની પયજનુાં પથ

ફદરીથી વનભણૂકનુાં પથ

(૩)
વ.આ.દ.તાલડીમા,
તા.વવધ્ધુય,
વજ.ાટણ
વ.આ.દ.ભવણમોય,
તા.ઈડય,
વજ.વાફયકાાંઠા
વ.આ.દ.ભરશવા,
તા.ભશુધા, વજ.ખેડા

(૪)
વ.આ.શો.વયવઈ,
તા.વલવાલદય, વજ.જુ નાગઢ

વ.આ.દ.ટીંફા, તા.
વાંખેડા, વજ.છોટા
ઉદેુય
વ.આ.દ.વુભયા,
તા.ધ્રોર, વજ.જાભનગય
વ.આ.શો.જોડીમા,
તા.જોડીમા,
વજ.જાભનગય.

પલ.વલનાંતીથી/
જાશે યરશતાથે
(૫)
પલ. વલનાંતીથી

વ.આ.દ.ભશીવા, તા.ભશુધા,
વજ.ખેડા

પલ. વલનાંતીથી

વ.આ.દ.ભવણમોય, તા.ઈડય,
વજ.વાફયકાાંઠા

પલ. વલનાંતીથી

વ.આ.દ.ફયડીાડા, તા.વુફીય,
વજ.ડાાંગ

પલ. વલનાંતીથી

વ.આ.શો.જોડીમા, તા.જોડીમા,
વજ.જાભનગય
વ.આ.દ.વુભયા, તા.ધ્રોર,
વજ.જાભનગય

પલ. વલનાંતીથી
જાશે યરશતાથે
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૭.

૮.
૯.
૧૦.

લૈદ્ય બાયલી ફી. ળેઠ જી.પ્ર. વયકાયી
વત્રલેદી
આમુલેદ ભશાવલધારમ,
બાલનગય
(પ્રવતવનમુવતતથી)
લૈદ્ય રદનેળ ફી. જનયર શોવપટર,
િૌધયી
ેટરાદ, વજ.આણાંદ
લૈદ્ય ગૌયલ એ. વ.આ.શો.કોરલડા,
ઠક્કય
વજ.ગાાંધીનગય
લૈદ્ય યાશુર
વ.આ.દ.રુણલા,
વુયેળકુ ભાય
તા.થયાદ,
ભોદી
વજ.ફનાવકાાંઠા

વ.આ.દ.વાિોદય તા.રશાંભતનગય, પલ.વલનાંતીથી
વજ.વાફયકાાંઠા.

વ.આ.શો.કોરલડા,
વજ.ગાાંધીનગય.
જનયર શોવપટર, ેટરાદ,
વજ.આણાંદ.
વ.આ.દ.ભુતતુુય, તા.ઊંઝા,
વજ.ભશે વાણા.

પલ.વલનાંતીથી
જાશે યરશતાથે
પલ.વલનાંતીથી

ળયતો:૧.

ઉય દળાગલેર અવધકાયીઓને વાંફાંવધત વજલ્લા આમુલેદ અવધકાયી/શોવપટરના લડાએ
તાત્કાવરક અવયથી છુટા કયલાના યશે ળે અને આ ફાફતની જાણ આ વલબાગને કયલાની યશે ળે.

૨.

ઉય દળાગલર
ે અવધકાયીઓને તાત્કાવરક અવયથી પયજ ઉય શાજય થલાનુાં યશે ળે અને જે-તે
વજલ્લા આમુલેદ અવધકાયીશ્રી/કિેયીના લડાએ વાંફાંવધત ભેડીકર ઑરપવય/યે વીડે ન્ટ ભેડીકર
ઑરપવયને તાત્કાવરક પયજભુતત કયલાના યશે ળે. તેભજ આ ફાફતની જલાફદાયી જે-તે વજલ્લા
આમુલેદ અવધકાયીશ્રી/ કિેયીના લડાની યશે ળે.

૩.

જે અવધકાયીઓની ફદરી જાશે યશીતભાાં કયલાભાાં આલેર શોમ તેઓને વનમભાનુવાય લાટિારનો
વભમ અને ફદરી ભુવાપયી બથ્થુ ભલાાત્ર યશે ળે, જ્માયે પલવલનાંતીથી કયલાભાાં આલેર
ફદરીઓ ભાટે લાટિારનો વભમ અને ફદરી ભુવાપયી બથ્થુ ભલાાત્ર થળે નશીં.

૪.

આકવપભક વાંજોગોભાાં કોઈ ઉભેદલાયને આ અવધવૂિના ના ભે તો ણ જે-તે અવધકાયીએ આ
વલબાગની લેફવાઈટ યથી પ્રપતુત અવધવૂિના ડાઉનરોડ કયી વનમત વભમભમગદાભાાં પયજ ય
શાજય થલાનુાં યશે ળે તેભજ જે-તે વજલ્લા આમુલેદ અવધકાયી/શોવપટરના લડાએ તાત્કાવરક
અવયથી છુટા કયલાના યશે ળે.
ગુજયાતના યાજ્મારશ્રીના શુકભથી અને તેભના નાભે,
(આઈ.ડી.િૌધયી)
ઉવવિલ
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ

પ્રવત,



ભાન.ભુખ્મ ભાંત્રીશ્રીના અાંગતવવિલશ્રી, પલવણગભ વાંકુર-૧, ગાાંધીનગય.
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ભાન.નામફ ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના અાંગત વવિલશ્રી, પલવણગભ વાંકૂર-૧, વવિલારમ, ગાાંધીનગય.
ભાન.યા.ક.ભાંત્રીશ્રી(આયોગ્મ)ના અાંગત વવિલશ્રી, પલવણગભ વાંકૂર-૨, વવિલારમ,
ગાાંધીનગય.
વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી, ગાાંધીનગય
ભશારેખાકાયશ્રી ગુજયાત યાજ્મ અભદાલાદ.
ભશારેખાકાયશ્રી ગુજયાત યાજ્મ યાજકોટ.
વાંફવધત આિામગશ્રી, વયકાયી આમુલેદ કોરેજ[વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી ભાયપત]
વાંફવધત અવધક્ષકશ્રી, વયકાયી આમુલેદ શોવપટર[વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી
ભાયપત]
વાંફવધત વજલ્લા વતજોયી અવધકાયીશ્રી[વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી ભાયપત]
વફાંવધત લૈદ્યશ્રી____________________[વનમાભકશ્રી, આમુની કિેયી ભાયપત]
વવપટભ ભેનેજય, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્ણામ વલબાગ તયપ-વલબાગની લેફવાઇટ
ઉય અરોડ કયલા વારૂ.
નામફ વેતળન અવધકાયી વાંદગી પાઈર-૨૦૧૮
વાંદગી પાઇર-૨૦૧૮.
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