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યાદી   ન.ં મકમ/સીલી/કા.ચ/૧૬-૧૭/૬૧૩૦૬૧૩૦ 
  નિયામક, સમાજ સરુક્ષા ખાત ુ

  બ્લોક િ.ં ૧૬, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, 

  ડૉ. જીવરાજ મહતેા ભવિ, 

  ગાધંીિગર. 
  તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૬ 

 

નવષયઃ-  રા.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ-પે ૨૮૦૦િા પગાર ધોરણમા ં પ્રોબેશિ ઓફિસર અિે તેિી 
સમકક્ષ જગ્યા પર કામ કરતા ં કમમચારીઓનુ ં તા.૧-૪-૧૬િા રોજનુ ં પ્રોનવઝિલ 
નસનિયોરીટી લલસ્ટ બાબત.  

 

ઉપરોક્ત નવષય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે, રા.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ-પે ૨૮૦૦િા પગાર ધોરણમા ં
પ્રોબેશિ ઓફિસર અિે તેિી સમકક્ષ જગ્યા પર કામ કરતા ં કમમચારીઓનુ ંતા.૧-૧-૯૫િા રોજિી પફરસ્સ્િનત 
દશામવતી આખરી નસનિયોરીટી લીસ્ટ ક્રમ િ.ં ૧૦૮ િી ૧૨૯ સધુીિા કમમચારીઓનુ ંવડી કચેરીિા યાદી ક્રમાકંઃ 
મકમ-સીલી-૯૭- તા.૩૦/૭/૯૭ િી બહાર પાડવામા ંઆવેલ. તા.૧-૪-૧૬ સધુીિા સમય દરમ્યાિ આ જગ્યામા ં
દાખલ િયેલા કમમચારીઓનુ ંપ્રોનવઝિલ નસનિયોરીટી લલસ્ટ ક્રમ િ.ં ૧૩૦ િી ૨૨૩ સધુીનુ ંઆ સાિે તૈયાર કરીિે 
મોકલવામા ંઆવે છે. આ અંગે જો કોઈ કમમચારીઓિે વાધંો હોય તો આ યાદીિી તારીખિી ૧ માસિી મદુતમા ં
અતે્રિી  કચેરીિે સસં્િા/કચેરીિા વડા મારિતે વાધંો મોકલી આપવો. નિયત સમય મયામદામા ંવાધંો િફહિં મળે 
તો પાછળિી કોઈ રજૂઆત ઘ્યાિે લેવામા ંઆવશે િફહિં.  

જો કોઈ કમમચારીઓ રજા ઉપર હોય કે અન્ય કારણોસર ગેરહાજર હોય તેવા કમમચારીઓિે 
પણ જાણ કરવાિી જવાબદારી કચેરીિા વડાિી રહશેે.  

આ યાદી મળ્યા બદલિી પહોંચ મોકલી આપવી.  
   

સ્થળપ્રતપર નનયામકશ્રીની સહી છે. 
            

 
પ્રનત,  
૧. આ ખાતા હઠેળિી સવે સસં્િા/ કચેરીિા કમમચારીઓિે વડા મારિત જાણ અિે.  
 
િકલ રવાિાઃ-  
 સબનંધત કમમચારીઓિે જાણ સાર.  
 સીલેક્ટ િાઈલ.  
 આદેશ િાઈલ.  
 અંગત િાઈલ.  
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તા-૧/૪/૨૦૧૬ ના રોજની પરરસ્સ્થનત દર્ાાવતી પ્રોબેર્ન ઓરિસર અને તેની સમકક્ષ વર્ા-૩ સવંર્ાની કામચલાઉ 
પ્રવરતાયાદી 

 

ક્રમ અનિકારી/ 
કમાચારીન  ંનામ 

જન્મ તારીખ અનિકારી/ 
કમાચારી જેતે 
નવભાર્/કચેરીમા ં
િરજ બજાવતા 
હોય તે કચેરીન  ં
નામ  

ભરતીનો 
સ્ત્રોત (સીિી 
ભરતી/ 
બઢતી/ ખાસ 
સ્પિાાત્મક 
પરીક્ષાના 
આિારે 
બઢતીથી 
નનમાયેલ 
હોય તો 
તેનો પ્રકાર)  

બઠતીથી 
નનમાયેલા 
અનિકારી/ક
માચારીના 
રકસ્સામા ં
નીચેના 
સવંર્ાની 
પ્રવરતા 
યાદીમાનંો 
ક્રમ  

સવંર્ામા ં
ખરેખર 
નનમણ  કંની 
તારીખ  

નનમણ કં 
સભંાવ્ય 
તારીખ 
(deemed 

date) / 
પ ન: 
નનિાારીત 
તારીખ 
(readjust

-ted 

date)  

કેટેર્રી રીમાકાસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧૩૦ 

આલ અવિી 
િતાભાઇ 

૩૦/૬/૧૯૭૮ નનયામક સમાજ 
સ રક્ષા ખાતાની 
કચેરી, ર્ાિંીનર્ર 

ગજુરાત ગૌણ 
સેવા પસદંગી 
મડંળ  
 

 

 

 

લાગ ુપડત ુ
િિી  

૪/૧/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC)  
તા- 

૯/૪/૨૦૧૨ 
િી િરજ 
મકુ્ત   
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૧૩૧ 

સોરઠીયા 
સનુિલ 
દીલીપભાઇ 

૨૧/૧૨/૧૯૮૫ અપરં્ બાળગહૃ, 

રાજકોટ  
ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL 

(SEBC) 
તા- 

૩૧/૩/૨૦૧૫ 
િી અન્ય 

ખાતામા ંજતા ં
છુટા કયામ  

૧૩૨ 

ભટ્ટ 
અમીતકુમાર 
કાન્તીલાલ 

૧૮/૮/૧૯૮૪ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, ગીર 
સોમિાિ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 

૧૩૩ 

જોષી વૈશાલી 
જયેશકુમાર 

૧૪/૭/૧૯૮૫ સ્પેશયલ હોમ િોર 
ગલ્સમ, રાજકોટ 
 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 

૧૩૪ 

મહતેા િયિા 
જગદીશભાઇ 

૨૦/૬/૧૯૭૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, જુિાગઢ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 

૧૩૫ 
ડાભી મહીપાલ 
નવક્રમનસિંહ 

૧૭/૧૧/૧૯૮૪ મધ્યસ્િ જેલ, 

અમદાવાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 

૧૩૬ 

શાહ નવવેકભાઇ 
શ્યામસુદંરભાઇ 

૩/૪/૧૯૭૯ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 
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૧૩૭ 

સોલકંી 
જયોત્સિાબેિ 
પરસોત્તમભાઇ 

૮/૧૨/૧૯૭૬ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમરેલી  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૭/૧/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC) ૧૫/૬/૨૦૧૧ 
િી રાજીિામુ ં 

૧૩૮ 

પટેલ 
મહને્રકુમાર 
રણછોડભાઇ 

૬/૯/૧૯૮૦ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, મહસેાણા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 

૧૩૯ 

ગોફહલ 
જિકનસિંહ 
ચપંકનસિંહ 

૧૮/૪/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL તા=૩૧/૩/૨
૦૧૫િી અન્ય 
ખાતામા ંજતા ં

છુટા કયામ 

૧૪૦ 

દવે નિરવ 
જયસખુભાઇ 

૩/૧૨/૧૯૮૧ સ્ટેટ હોમ િોર 
બોય્ઝ, રાજકોટ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL તા=૪/૧૦/૨
૦૧૪િી અન્ય 
ખાતામા ંજતા ં

છુટા કયામ 

૧૪૧ 

પટેલ 
મહશેકુમાર 
હરીભાઇ 

૯/૬/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, મોડાસા 
અરવલ્લી  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 
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૧૪૨ 

ડાગંર 
નવમલકુમાર 
રાજાભાઇ 

૪/૪/૧૯૮૩ ચચલ્ડ્રન હોમ િોર 
બોય્ઝ, ભરૂચ   

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC) તા-
૧/૧૦/૨૦૧૧
િી  રાજીિામુ ં 

૧૪૩ 

નત્રવેદી મયકં 
પકંજકુમાર 

૭/૩/૧૯૮૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 

૧૪૪ 

કાપડીયા 
મિીષકુમાર 
અમરીશકુમાર 

૧૨/૭/૧૯૭૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯     SC - 

૧૪૫ 

જાડેજા 
યશપાલનસિંહ 
અશોકનસિંહ 

૭/૧૦/૧૯૭૮ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, જામિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 

૧૪૬ 

ચૌધરી ફદપક 
જેશગંભાઇ 

૨૮/૩/૧૯૮૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૪/૧/૨૦૧૦  GENARAL તા-
૨૯/૨/૨૦૧૬ 
િી અન્ય 

ખાતામા ંજતા ં
છુટા કયામ 

૧૪૭ 

પડંયા  જીતલબેિ 
નવિોદચરં 

૧૫/૫/૧૯૮૨ િારી સરંક્ષણ ગહૃ, 

ઓઢવ, 
અમદાવાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૯/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 
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૧૪૮ 

ભટ્ટ ધ્રવુાબેિ 
ભીખભુાઇ 

૭/૭/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, જુિાગઠ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૮/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 

૧૪૯ 
જોષી મહને્રકુમાર 
કેશરભાઇ 

૧૨/૧૨/૧૯૮૪ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, પાલિપરુ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL - 

૧૫૦ 

પટેલ 
લાલજીભાઇ 
બબાભાઇ 

૧/૬/૧૯૭૭ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, વડોદરા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦        SEBC - 

૧૫૧ 

મકવાણા 
જીતેન્રકુમાર 
િયિકુમાર 

૧૪/૭/૧૯૮૪ લચલ્રિ હોમ, 

સરેુન્રિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯        SEBC - 

૧૫૨ 

દેસાઇ િાગજી 
બળદેવભાઇ 

૧૫/૬/૧૯૮૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, િડીયાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૧/૧/૨૦૧૦        SEBC સતત 
ગેરહાજર 

રહવેાિી તા-
૨૩/૧/૨૦૧૦ 

િી કરાર 
સમાપ્ત  

૧૫૩ 

ચૌહાણ 
િરેશકુમાર 
શાન્તીલાલ 

૩૧/૭/૧૯૭૮ લચલ્રિ હોમ િોર 
બોય્ઝ, પાટણ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૧૨/૨૦૦૯        SEBC - 
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૧૫૪ 

જોગીયા અચમિા 
રામભાઇ 

૨૪/૧૦/૧૯૮૦ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, રાજકોટ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૧૨/૨૦૦૯  GENARAL   

(SEBC) તા-
૧૪/૫/૨૦૧૦ 
િી રાજીિામુ ં 

૧૫૫ 

છુછર લખમણ 
અરજણભાઇ 

૯/૩/૧૯૮૧ ચચલ્ડ્રન હોમ ભ જ- 
કચ્છ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૭/૧/૨૦૧૦       SEBC તા-
૧૬/૭/૨૦૧૩ 
િી રાજીિામુ ં 

૧૫૬ 

પટેલ ભાવિાબેિ 
ભોગીલાલ 

૨૭/૭/૧૯૮૨ જ વેનાઇલ હોમ 
િોર ર્લ્ડ્સા , 
અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  GENARAL તા-
૧/૨/૨૦૧૦ 

િી  રાજીિામુ ં 

૧૫૭ 

દેસાઇ 
સજંયકુમાર 
ઇશ્વરલાલ 

૫/૭/૧૯૮૩ લભક્ષકુ સ્સ્વકાર 
કેન્ર ઓઢવ, 

અમદાવાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૪/૧/૨૦૧૦  SEBC - 

૧૫૮ 

ચૌધરી સરેુશભાઇ 
ગણેશભાઇ 

૨૧/૧/૧૯૮૩ સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  SEBC - 

૧૫૯ 

ભરવાડ 
લક્ષ્ મણભાઇ 
ગોકળભાઇ 

૫/૩/૧૯૭૬ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  SEBC - 

૧૬૦ 
મોરી મયરુ  
કારા 

૨/૧૧/૧૯૮૦ લચલ્રિ હોમ િોર 
બોય્ઝ, પોરબદંર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  ST - 
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૧૬૧ 

ગોસ્વામી 
મેહુલગીરી 
િરેન્રગીરી 

૧/૭/૧૯૮૧ પરુષ રાજય 
આશ્રય ગહૃ, 

રાજકોટ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૭/૧/૨૦૧૦  SEBC - 

૧૬૨ 

બારોટ 
રોફહતકુમાર 
પ્રનવણકુમાર 

૨૯/૧૨/૧૯૮૩ સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  SEBC તા- 
૨૦/૯/૨૦૧૨
િી  અન્ય 

ખાતામા ંજતા ં
છુટા કયામ 

૧૬૩ 

પટેલ હીતેષકુમાર 
રમેશભાઇ  

૧/૩/૧૯૮૩ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, મહસેાણા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  PH 
(GENARAL) - 

૧૬૪ 

ચૌધરી 
જશવતંકુમાર 
જેસગંભાઇ 

૨૩/૪/૧૯૮૩ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, પાલિપરુ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૪/૧/૨૦૧૦  SEBC - 

૧૬૫ 

પરમાર હતેલ 
મણીલાલ 

૨૧/૧૧/૧૯૮૪ મફહલા લભક્ષકુગહૃ, 

ડભોડા, 
ગાધંીિગર  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨/૧/૨૦૧૦  (GENARAL)  

SC - 

૧૬૬ 

ચાવડા પારલબેિ 
વિરાજનસિંહ 

૨/૭/૧૯૮૫ સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  GENARAL ગેજેટમા ં
િામમા ં
િેરિાર કરેલ 
છે. 
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૧૬૭ 

ખોજા નપ્રયકંા 
ફિરોજભાઇ 

૧૦/૬/૧૯૮૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, ગોધરા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 

૧૬૮ 

પટેલ 
જગદીશકુમાર 
પ્રભભુાઇ 

૧૫/૬/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, ફહિંમતિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૧૨/૨૦૦૯  SEBC - 

૧૬૯ 

રાવળ 
જાગનૃત્તબેિ 
કનભુાઇ 

૧૦/૭/૧૯૮૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  SEBC - 

૧૭૦ 

પારગી રમેશભાઇ 
કાલભુાઇ 

૧૬/૩/૧૯૭૭ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, ગોધરા  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૯/૧/૨૦૧૦  ST તા-
૨૦/૧૧/૨૦૧

૦ િી  
રાજીિામુ ં 

૧૭૧ 
મિુીયા મકેુશભાઇ 
વજુભાઇ 

૧૩/૧૦/૧૯૮૦ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, િવસારી 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  ST - 

૧૭૨ 

લખારા 
જીજે્ઞશકુમાર 
હસમખુલાલ 

૭/૧/૧૯૮૫ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, ગોધરા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  SEBC - 
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૧૭૩ 
મેડા રેણકુાબેિ 
કરસિભાઇ 

૨૦/૪/૧૯૮૫ લભક્ષકુ સ્સ્વકાર 
કેન્ર, સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  ST - 

૧૭૪ 

મડંોરી 
અલતાિહુસેિ 
યાકુબખાિ  

૧/૬/૧૯૭૫ બાળ ગનુ્હા 
નિવારણિી કચેરી, 
સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૧૨/૨૦૦૯  SEBC - 

૧૭૫ 

જાબચુા મિજી 
રવજીભાઇ 

૧૫/૩/૧૯૭૯ બાળ ગનુ્હા 
નિવારણ કેન્ર, 

ભાવિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  SEBC - 

૧૭૬ 

ગઢવી 
મીતેષકુમાર 
કીતીકુમાર 

૧૫/૬/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, િફડયાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૧/૧૨/૨૦૦૯  SEBC - 

૧૭૭ 

મોડીયા 
મકેુશકુમાર 
લાલજીભાઇ 

૨/૧/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, વડોદરા  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨/૧/૨૦૧૦  ST તા- 
૨૭/૬/૨૦૧૪ 

િી અન્ય 
ખાતામા ંજતા ં

છુટા કયામ 

૧૭૮ 

ખાટા રમેશભાઇ 
પ્રભાતભાઇ 

૨૪/૬/૧૯૭૮ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, લણુાવાડા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  ST - 
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૧૭૯ 

ચૌધરી 
રાકેશકુમાર 
સરેુશભાઇ 

૨૦/૬/૧૯૭૯ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, આહ્વા, ડાગં 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  ST - 

૧૮૦ 

ચૌધરી 
રોહિકુમાર 
અરનવિંદભાઇ 

૧૭/૧૧/૧૯૭૯ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, વ્યારા 
તાપી 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૧/૨૦૧૦  ST - 

૧૮૧ 

પરમાર 
જીતેન્રકુમાર 
બાલભુાઇ  

૭/૫/૧૯૮૦ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૯/૧/૨૦૧૦  GENARAL તા-
૩૧/૩/૨૦૧૫
િી  અન્ય 

ખાતામા ંજતા ં
છુટા કયામ 

૧૮૨ 

ગામી 
નવિોદકુમાર 
પ ૂજંાભાઇ  

૨૦/૯/૧૯૮૨ ઓબ્ઝરવેશમ 
હોમ, ભજુ કચ્છ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૯/૧/૨૦૧૦  GENARAL તા- 
૪/૩/૨૦૧૦
િી  રાજીિામુ ં 

૧૮૩ 

ગોફહલ 
તેજપાલનસિંહ 
સખુદેવનસિંહ  

૪/૧૨/૧૯૮૦ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, બોટાદ 
 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૯/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 
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૧૮૪ 

ચડુાસમા 
ભગીરિનસિંહ 
પ્રતાપનસિંહ  

૩/૧૧/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, ભાવિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૭/૧/૨૦૧૦  GENARAL - 

૧૮૫ 

રાઠોડ સતંોષભાઇ 
માધાભાઇ    

૫/૨/૧૯૮૦ લભક્ષકુ સ્સ્વકાર 
કેન્ર, રાજકોટ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૦/૧/૨૦૧૦  SEBC  ગેજેટમા ંિામ 
બદલાવેલ 
છે. 

૧૮૬ 

પટણી 
અનમતકુમાર 
રમેશભાઇ  

૯/૬/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, કચ્છ ભજુ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૯/૧/૨૦૧૦  SEBC અજમાયશી 
ધોરણે ચાલ ુ

૧૮૭ 

િાયકા 
હમેનસિંગભાઇ 
સબરુીયાભાઇ 

૧/૬/૧૯૮૦ લચલ્રિ હોમ િોર 
બોય્ઝ, આણદં 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨/૩/૨૦૧૦  ST  

૧૮૮ 

દેસાઇ નશલ્પા 
મિાભાઇ  

૧/૬/૧૯૮૨ સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC) તા-
૨/૬/૨૦૧૨ 
િી રાજીિામુ ં 

૧૮૯ 

ગજ્જર 
નિતીિકુમાર 
ગણપતભાઇ 

૨૭/૩/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, છોટાઉદેપરુ   

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦  GENARAL  અજમાયશી 
ધોરણે ચાલ ુ
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૧૯૦ 

ગામી નિતાબેિ 
જીવણલાલ  

૨/૭/૧૯૮૧ સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦  GENARAL તા-
૩૧/૩/૨૦૧૫ 

િી અન્ય 
ખાતામા ંજતા ં

છુટા કયામ 

૧૯૧ 

ગોસાઇ 
લચરાગભારિી 
વાસદેુવ ભારિી 

૧૪/૭/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, પાટણ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC) તા-
૨૫/૧૧/૨૦૧

૦ િી 
રાજીિામુ ં 

૧૯૨ 

જીંજલા 
રમેશભાઇ 
મગંલભાઇ  

૧/૭/૧૯૮૩ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, મોરબી 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૭/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC)  

૧૯૩ 

વ્યાસ નવવેકકુમાર 
રાજેન્રભાઇ  

૨૮/૮/૧૯૮૬ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, દેવભનૂમ 
દ્વારકા   

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  GENARAL અજમાયશી 
ધોરણે ચાલ ુ

૧૯૪ 

સોલકંી 
જીતેન્રનસિંહ 
રણજીતનસિંહ  

૬/૬/૧૯૮૩ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦  GENARAL  
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૧૯૫ 

શાહ કૃપા 
પ્રકાશભાઇ 

૨૨/૬/૧૯૮૨ માિનસકક્ષનતવાળી 
બહિેોનુ ંગહૃ, 

િરોડા, અમદાવાદ   

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦  GENARAL  

૧૯૬ 

વ્યાસ 
મિોજકુમાર 
મધસુદુિ  

૩/૮/૧૯૮૧ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, અમરેલી 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  GENARAL  

૧૯૭ 

ચૌધરી 
પકંજકુમાર 
ચદુંલાલ 

૨૪/૭/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, પાલિપરુ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC) તા 
૩૧/૧૦/૨૦૧

૫ િી 
રાજીિામુ ં 

૧૯૮ 

પફંડત 
નમલિકુમાર 
પ્રનવણચરં  

૨૩/૧૨/૧૯૮૬ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, રાજકોટ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  GENARAL  

૧૯૯ 

પટેલ 
જીજે્ઞશકુમાર 
ઇશ્વરલાલ  

૨૭/૧૧/૧૯૮૪ લભક્ષકુ સ્સ્વકાર 
કેન્ર, ઓઢવ, 
અમદાવાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  GENARAL તા-
૨૫/૧૧/૨૦૧

૦ િી 
રાજીિામુ ં 

૨૦૦ 

માવફદયા રામ 
દેવાભાઇ 

૨૮/૮/૧૯૮૬ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, જુિાગઢ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC) તા-
૧૮/૧/૨૦૧૩ 
િી રાજીિામુ ં 

૨૦૧ 
રાઠોડ મહશે 
અંબાલાલ 

૨૩/૦૭/૧૯૭
૮ 

લચલ્રિ હોમ, છોટા 
ઉદેપરુ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦     SC  
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૨૦૨ 

પડંયા 
ફદપેિકુમાર 
ભરતભાઇ  

૩૦/૦૭/૧૯૮
૩ 

જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, વડોદરા  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  GENARAL  

૨૦૩ 

ખાિ િારુક 
ફિરોજભાઇ  

૧૧/૮/૧૯૭૭ લભક્ષકુ સ્સ્વકાર 
કેન્ર, રાજકોટ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૫/૭/૨૦૧૦  SEBC તા-
૧૭/૧/૨૦૧૩ 
િી રાજીિામુ ં 

૨૦૪ 
ગોફહલ પ્રફદપનસિંહ 
ભપેૂન્રનસિંહ  

૨૨/૧૧/૧૯૮૧ ઓબ્ઝરવેશિ 
હોમ, ભાવિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦  GENARAL  

૨૦૫ 

પટેલ 
ફદવ્યેશકુમાર 
મોહિલાલ 

૩૧/૦૭/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, વલસાડ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  GENARAL 

(SEBC)  

૨૦૬ 

ખાડંવાલા શ્રધ્ધા 
ઉત્સાિભાઇ  

૧૮/૧૦/૧૯૮૩ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમદાવાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૫/૬/૨૦૧૦  GENARAL સતત 
ગેરહાજર 

હોવાિી તા-
૨૧/૧૨/૨૦૧
૦િી કરાર 
સમાપ્ત  

૨૦૭ 

મકવાણા 
અશોકકુમાર 
ખશુાલભાઇ 

૧૬/૦૧/૧૯૭૮ સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦     SC  
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૨૦૮ 

દવે હતેલબહિે 
પ્રનવણચરં  

૦૪/૦૩/૧૯૮
૫ 

જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, સરેુન્રિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  GENARAL  

૨૦૯ 

ગોજીયા રમેશ 
દેવશીભાઇ 

૩/૨/૧૯૮૬ મધ્યસ્િ જજલ્લા 
જેલ, જુિાગઢ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  SEBC તા-
૨૭/૧૧/૨૦૧

૦ િી 
રાજીિામુ ં 

૨૧૦ 

ખાિ 
િરજાિાબાન ુ
િનસબખાિ 

૨૯/૮/૧૯૮૦ િારી સરંક્ષણ ગહૃ, 

વડોદરા 
ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩/૭/૨૦૧૦  GENARAL તા-

૩૧/૩/૨૦૧૫ 
િી અન્ય 

ખાતામા ંજતા ં
છુટા કયામ 

૨૧૧ 

પટણી 
યજે્ઞશકુમાર 
ગોનવિંદભાઇ  

૨૭/૦૭/૧૯૮
૫ 

સમાજ સરુક્ષા 
ખાતાિી કચેરી, 
ગાધંીિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૭/૭/૨૦૧૦  SEBC  

૨૧૨ 

બગડા વસતંબેિ 
દીિેશભાઇ  

૨૬/૦૭/૧૯૭
૫ 

જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી,  ભાવિગર 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦     SC ગેજેટમા ંિામ 
બદલાવેલ 
છે. 

૨૧૩ 

માવાફદયા 
હતેલકુમાર 
પ્રનવણચરં  

૧૪/૫/૧૯૭૮ લચલ્રિ હોમ િોર 
બોય્ઝ, પોરબદંર  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  SEBC તા-
૧૮/૧/૨૦૧૩ 
િી રાજીિામુ ં 
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૨૧૪ 

ચૌહાણ 
નિમમલનસિંહ 
મોબતસગં 

૩૦/૦૪/૧૯૮
૩ 

જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, અમરેલી 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૬/૨૦૧૦  SEBC  

૨૧૫ 

સરવૈયા 
શરદકુમાર 
ફહિંમતભાઇ  

૭/૭/૧૯૮૫ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૨/૭/૨૦૧૦  SEBC તા-
૬/૮/૨૦૧૦ 
િી રાજીિામુ ં
મજુંર કરેલ 
છે.    

૨૧૬ 

ચૌધરી 
પકંજકુમાર 
જેસગંભાઇ 

૨૬/૧૨/૧૯૮૩ લચલ્રિ હોમ િોર 
બોય્ઝ, ગાધંીિગર  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧/૭/૨૦૧૦  SEBC અજમાયશી 
ધોરણે ચાલ ુ

૨૧૭ 

ચૌધરી 
જીજે્ઞશકુમાર 
મસરુભાઇ  

૨૧/૦૧/૧૯૮૪ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  ST  

૨૧૮ 

પવાર ચેતિભાઇ 
પોપટભાઇ  

૩૦/૭/૧૯૮૬ જુવેિાઇલ હોમ 
િોર બોય્ઝ, સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૩૦/૬/૨૦૧૦  ST તા-
૮/૭/૨૦૧૧
િી રાજીિામુ ં

૨૧૯ 

વસૈયા 
રણજીતનસિંહ 
માલનસિંહભાઇ 

૧૯/૩/૧૯૮૭ બાળ ગનુ્હા 
નિવારણિી કચેરી, 
િરોડા, અમદાવાદ 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૪/૬/૨૦૧૦  ST તા-
૨૫/૧૧/૨૦૧

૦ િી 
રાજીિામુ ં 
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૨૨૦ 

વસાવા સજંય 
િગીિભાઇ 

૧૮/૦૩/૧૯૮૨ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, સરુત  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૯/૬/૨૦૧૦  ST અજમાયશી 
ધોરણે ચાલ ુ

૨૨૧ 

ભોઇ નવિોદભાઇ 
સાદુભાઇ  

૨૬/૭/૧૯૭૯ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, વલસાડ  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૩/૬/૨૦૧૦  ST તા-
૭/૬/૨૦૧૨ 
િી રાજીિામુ ં 

૨૨૨ 
વહોરા શફકલભાઇ 
મખુ્તારભાઇ    

૨૯/૧૦/૧૯૮૬ લભક્ષકુ સ્સ્વકાર 
કેન્ર, વડોદરા 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૨૮/૩/૨૦૧૧  GENARAL અજમાયશી 
ધોરણે ચાલ ુ

૨૨૩ 

ગામીત બાબભુાઇ 
જામનસિંહભાઇ  

૪/૬/૧૯૮૧ જજલ્લા સમાજ 
સરુક્ષા 
અનધકારીશ્રીિી 
કચેરી, તાપી  

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૧૩/૧૨/૨૦૧૦  ST તા-
૩૧/૩/૨૦૧૫ 
િી અન્ય 
ખાતામા ંજતા ં
છુટા કયામ 

 
 

         

સ્િળપ્રત પર નિયામકશ્રીિી સહી છે.                                                                              

 




