
અભદાવાદ મ્યનુનનિર કોોયેશન ભેડીકર 
એજ્યકેુશન ટ્રસ્ટ િચંાલરત િયદાય 
વલ્રબબાઇ ટેર ઇન્સસ્ટીટયટુ ઓપ ભેડીકર 
િામન્સિ એન્સડ યીિચચ હોસ્સ્ટર, અભદાવાદને 
િયકાયી હોસ્સ્ટર િભકક્ષ ગણવા ફાફત.  

---------------------------------------   
ગજુયાત વયકાય 

આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ, 
ઠયાલ ક્રભાાંક:- તવખ/૧૦૨૦૧૯/૧૭૩/અ.૧ 

વચિલારમ, ગાાંધીનગય. 
તાયીખ :- ૧૭/૧૦/૨૦૧૯    

વચંાણે રીધા:-  
(૧) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગનો તા.૨૪-૮-૨૦૧૫નો ઠયાલ ક્રભાાંક:- 
 એભએજી/૧૦૨૦૦૩/૨૭૧૨/અ (ા.પા.)  
(૨) મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી, અભદાલાદ, મ્યવુનવવર કોોયેળનનો તા.૨૯-૫-૨૦૧૯નો 

ત્ર.  
 
આ મ ુખ :-  
 ગજુયાત વયકાયના તભાભ કભમિાયીઓ/અવધકાયીઓ/ેન્ળનયો અને તેભના આવશ્રત 
કુટુાંફીજનોને પ્રલતમભાન ગજુયાત યાજ્મ વેલા (તફીફી વાયલાય) વનમભો-૨૦૧૫ અન્લમ ે
વયકાયી શોસ્પટર, વયકાયી શોસ્પટર વભકક્ષ અને ભા મોજનાભાાં એમ્ેનલ્ડ થમેર 
શોસ્પટરો ખાતે ભેલેર તફીફી વાયલાયનુાં ભેડીકર યીએમ્ફવમભેન્ટ ભલાાત્ર થામ છે. 
જાન્યઆુયી-૨૦૧૯ભાાં અભદાલાદ મ્યવુનવવર કોોયેળન વારાયા અભદાલાદ ખાતે વયદાય 
લલ્રબબાઇ ટેર ઇન્પટીટયટુ ઓપ ભેડીકર વામન્વ એન્ડ યીવિમ શોસ્પટર કામમયત 
કયલાભાાં આલેર છે. જેભાાં ામાની તથા સુય પેશ્મારીટીની વાયલાય ઉરબ્ધ છે. 
વદયહુ શોસ્પટરભાાં વાયલાય રેતાાં યાજ્મ વયકાયના કભમિાયીઓ તથા ેન્ળનયોને ભેડીકર 
યીએમ્ફવમભેન્ટ ભલાાત્ર થત ુાં નથી. આથી આ શોસ્પટરભાાં વાયલાય રેતાાં તભાભ 
કભમિાયીઓ તથા ેન્ળનયોને ભેડીકર યીએમ્ફવમભેન્ટ ભલાાત્ર થામ તે શતેવુય ગજુયાત 
યાજ્મ વેલા (તફીફી વાયલાય) વનમભો-૨૦૧૫ અંતગમત વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર 
ઇન્પટીટયટુ ઓપ ભેડીકર વામન્વ એન્ડ યીવિમ શોસ્પટર, અભદાલાદને તફીફી વાયલાયના 
વનમભો,૨૦૧૫ ના વનમભ-(૨.૪) મજુફ “િયકાયી હોસ્સ્ટર િભકક્ષ” ની ભાન્મતા 
આલાની ફાફત વયકાયશ્રીની વલિાયણા શઠે શતી. 



 
ઠ યા વ:-   
 કાજીપલૂમકની વલિાયણાને અંતે અભદાલાદ મ્યવુનવવર કોોયેળન ભેડીકર 
એજ્યકેુળન ટ્રપટ વાંિાચરત વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ઇન્પટીટયટુ ઓપ ભેડીકર વામન્વ 
એન્ડ યીવિમ શોસ્પટર, અભદાલાદને ગજુયાત યાજ્મ વેલા (તફીફી વાયલાય) વનમભો-
૨૦૧૫ના વનમભ-(૨.૪) અંતગમત વયકાયી શોસ્પટર વભકક્ષ ગણલાનુાં આથી ઠયાલલાભાાં 
આલે છે અને યાજ્મ વયકાયના તભાભ કભમિાયીઓ/ અવધકાયીઓ/ેન્ળનયો અને તેભના 
કુટુાંફીજનોએ પ્રપતતુ શોસ્પટર ખાતે રીધેર તફીફી વાયલાયનુાં ભેડીકર યીએમ્ફવમભેન્ટ 
ભલાાત્ર થળે.  
 
 ૨)   આ ઠયાલનો અભર પ્રવવદ્ધ થમા તાયીખથી કયલાનો યશળેે.  
 
 ૩) તફીફી વાયલાયની ભેડીકર યીએમ્ફવમભેન્ટને રગતી અન્મ તભાભ 
જોગલાઇઓ/ળયતો આ વલબાગના તા.૨૪-૮-૨૦૧૫ના ઠયાલ અને ત્માયફાદ આ અંગ ે
લખતોલખત ફશાય ાડલાભાાં આલેર ઠયાલોભાાં દળામવ્મા મજુફની યશળેે. 
 
 ૪)  આ ઠયાલ વલબાગની વયખા ક્રભાાંકની પાઇર ય ભાન.નામફ મખુ્મ ભાંત્રીશ્રી 
(આયોગ્મ)ની તા.૯-૯-૨૦૧૯ની નોંધથી ભેર ભાંજુયી અન્લમે ફશાય ાડલાભાાં આલે છે.    
 
  ગજુયાતના યાજ્મારશ્રીના હુકભથી અને તેભના નાભે, 

 
(આઇ.ડી.િૌધયી) 

ઉવચિલ 
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ 

પ્રવત, 
- ભાન.યાજ્મારશ્રીના વચિલશ્રી, યાજબલન, ગાાંધીનગય (ત્ર વારાયા)  
- ભાન.મખુ્મ ભાંત્રીશ્રીના અગ્રવચિલશ્રી, પલચણિભ વાંકુર-૧, વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  
- ભાન.ભાંત્રીશ્રીઓ/યાજ્મકક્ષાના ભાંત્રીશ્રીઓના અંગતવચિલશ્રીઓ, પલચણિભ વાંકુર-૧-
૨,  વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  
- અવધક મખુ્મ વચિલશ્રી, નાણાાં વલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  
- અગ્રવચિલશ્રી, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  



- અગ્રવચિલશ્રી, વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  
- વચિલારમના વલે વલબાગો.  
- નાણાાં વરાશકાયશ્રી (આયોગ્મ) નાણાાં વલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  
- યજીપટાયશ્રી, ગજુયાત શાઇકોટમ , અભદાલાદ. (ત્ર વારાયા).  
- વચિલશ્રી, ગજુયાત તકેદાયી આમોગ, ગાાંધીનગય (ત્ર વારાયા)  
- વચિલશ્રી, ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ, ગાાંધીનગય (ત્ર વારાયા)  
- વચિલશ્રી, ગજુયાત વલધાનવબા, વચિલારમ, ગાાંધીનગય.  
- કવભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ તફીફી વેલા અને તફીફી વળક્ષણ, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, 
 ગાાંધીનગય. 
- યેવીડેન્વ કવભશ્નયશ્રી, ગજુયાત બલન, ન્ય ુરદલ્શી.  
- વલે કરેક્ટયશ્રીઓ.  
- વલે જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રીઓ.  
- વલે જજલ્રા ોરીવ અવધક્ષકશ્રીઓ.  
- વલે વલબાગીમ નામફ વનમાભકશ્રીઓ.  
- વલે મખુ્મ જજલ્રા આયોગ્મ અવધકાયીશ્રીઓ.  
- વલે મખુ્મ જજલ્રા તફીફી અવધકાયી-વશ-વવવલર વર્જનશ્રીઓ જનયર શોસ્પટર.  
- વલે અવધક્ષકશ્રીઓ વયકાયી શોસ્પટર. 
- વલે ડીનશ્રીઓ ભેડીકર કોરેજ તથા ડેન્ટર કોરેજ (ગજુયાત ભેડીકર એજ્યકેુળન 

એન્ડ યીવિમ  વોવામટી વરશત)  
- વલે તફીફી અવધક્ષકશ્રીઓ વવવલર શોસ્પટર, (ગજુયાત ભેડીકર એજ્યકેુળન એન્ડ 

યીવિમ  વોવામટી વરશત)  
- ભારશતી કવભશ્નયશ્રી, ગાાંધીનગય.  
- બાા વનમાભકશ્રી, ગાાંધીનગય.  
- વલે જજલ્રા યજીપટાયશ્રી, વશકાયી ભાંડીઓ.   
- એકાઉન્ટન્ટ જનયરશ્રી, અભદાલાદ/યાજકોટ.  
- વનમાભકશ્રી, રશવાફ અને વતજોયી, ૧૭, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય.  
- વનમાભકશ્રી, ેન્ળન અને પ્રોવલડન્ડ પાંડ, ૧૮, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય. 
- ગાય અને રશવાફી અવધકાયીશ્રી, ગાાંધીનગય/અભદાલાદ.  
- વનમાભકશ્રી ઓરડટ અવધકાયીશ્રી, ગાાંધીનગય/અભદાલાદ.  
- વલે જજલ્રા વતજોયી અવધકાયીશ્રીઓ.  
- યાજ્મના તભાભ વામરૂશક આયોગ્મ કેન્રોના અવધક્ષકશ્રીઓ.  



- રામજન ઓપીવયશ્રી, ગજુયાત વયકાય, ધનયાજ ભશરે, અોરો ફાંદય, મુાંફઇ-
૪૦૦૦૩૯. 

- આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગની વલે ળાખાઓ.   
- આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ શઠેના વલે ખાતાના લડાઓ.   
- નામફ વેક્ળન અવધકાયી વવરેક્ટ પાઇર  
- વવરેક્ટ પાઇર.    
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


