
 
 
 
 
 

 
 

ગજુરાત સરકાર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ગજુરાત રા ય ખેતી સેવા વગર્-૧ના  
અિધકારીઓની 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૦ના રોજની 
િ થિત દશાર્વતી યાદી 

 
 
 

 
કૃિષ અન ેસહકાર િવભાગ, 

(ક-૧ શાખા), 
સિચવાલય, ગાધંીનગર. 

બ્લોક ન.ં ૫ (પહલેો માળ), સરદાર ભવન, 
સિચવાલય, ગાધંીનગર. પીન.- ૩૮૨૦૧૦ 

          
 
 
 
 

                            



 
 
 
                                    ગજુરાત રા ય ખેતી સેવા વગર્-૧ના અિધકારીઓની ૧લી 
જાન્યઆુરી, ૨૦૧૦ના રોજની િ થિત દશાર્વતી આ પિુ તકામા ં ખેતી િનયામક, 
અિધક ખેતી િનયામક, સયંકુ્ત ખેતી િનયામક અન ે નાયબ ખેતી િનયામક / 
જી લા ખેતીવાડી અિધકારીઓના નામ, જન્મ તારીખ, શકૈ્ષિણક લાયકાત, 
સરનામા તથા તઓેની િવિવધ િનમણુકંોની તારીખની િવગતો દશાર્વવામા ંઆવી 
છે. 
૧.    આ પિુ તકાન ેવધ ુઉપયોગી બનાવા માટે અિધકારીઓના ફોન નબંરો પણ    
      દશાર્વવામા ંઆ યા છે. 
૨.   આ પિુ તકામા ંઅિધકારીઓના મ તેમના વતર્તા મ જ દશાર્વે છે તમે  
     માનવુ ંનહીં. તજે માણે અન્ય િવગતો િનિવવાદ છે તેમ પણ માનવુ ંનહીં.  
૩.   ઉચ્ચારમા ંસરળતાના હતેથુી અિધકારીઓના નામો અં જેી આધ્યાક્ષરોમા ં 
     દશાર્ યા છે. 
૪.   આ પિુ તકામા ંદશાર્વલેી િવગતો જ રી ચકાસણી કરીને દશાર્વવામા ંઆવી   
     છે, તેમ છતા ંજો કોઇ ક્ષિત જણાય તો તે બાબતે કૃિષ અને સહકાર િવભાગ,   
     ક-૧ શાખાનુ ંધ્યાન દોરવા િવનતંી છે. 
 
 
 
 

દેવી પડંયા 
ઉપ સિચવ, 

કૃિષ અન ેસહકાર િવભાગ, 
બ્લોક ન.ં ૫ (પહલેો માળ), સરદાર ભવન,  

             સિચવાલય, ગાધંીનગર. પીન.- ૩૮૨૦૧૦  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧

 ખેતી  િનયામક તરીકે 
િનમણક ુ ં / બઢતીની 

તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની  તારીખું

કર્મ 
જન્મ તારીખ 

અિધકારીન નામું , હો ો, 
હાલની કચેરી અને ફોન નબરં

ફોટો 

ફોટો 

     િનવાસન સરનામ      અને ુ ં ુ ં
ફોન નબરં

~~~~ 6/3/2004
28/11/2000    

બઢતી

બ્લોક ન.ં ૫૦/૪, જી-૧ ટાઇપ, 
સેક્ટર - ૨૩, ગાધીનગર        ં
ફોન: ૦૭૯૨૩૨૩૯૩૭૨         

(મો) ૯૮૨૫૦૩૩૦૫૮

સયક્ત ખેતી િનયામક ં ુ
તરીકે િનમણક ુ ં / બઢતીની 

તારીખ

અિધક ખેતી  િનયામક 
તરીકે િનમણક ુ ં / બઢતીની 

તારીખ

નાયબ ખેતી િનયામક/ 
જી.ખેતી અિધ. તરીકે 

િનમણકું/ બઢતીની તારીખ
શૈક્ષિણક લાયકાત

   પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 

એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 

ડીપ્લોમા ઇન બી.એમ.
10/21/1988 10/27/1998

તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ ખેતી િનયામકના  ! ૩૭૪૦૦ - ૬૭૦૦૦ ( ગર્ડ પે ૮૯૦૦ )ના

ી બી.એસ.પટલ        ે
મનજીંગ ડીરક્ટરે ે ે ,       
ગજરાત જમીન િવકાસ ુ
િનગમ. િલ. ગાધીનગર  ં
ફોન:૦૭૯૨૩૨૫૯૩૧૭/૧૮

[૧]

6/1/1958



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૩૨

              
18/09/2001              

    બઢતી

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન નામું , હો ો, 

હાલની કચેરી અને ફોન નબરં
જન્મ તારીખ શૈક્ષિણક લાયકાત

નાયબ ખેતી િનયામક/ 
જી.ખેતી અિધ. તરીકે 

િનમણકું/ બઢતીની તારીખ

સયક્ત ખેતી િનયામક ં ુ
તરીકે િનમણક ુ ં / બઢતીની 

તારીખ

અિધક ખેતી  િનયામક 
તરીકે િનમણક ુ ં / બઢતીની 

તારીખ

1/22/2007

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની  તારીખું

[૧]

ફોટો 

ડૉ. એસ.આર.ચૌધરી 
બાગાયત િનયામક  
બાગાયત િનયામકની 
કચરીે , ગાધીનગર     ં
ફોન: ૦૭૯૨૩૨૫૬૧૦૫

7/11/1958
એમ.એસ.સી.(એગર્ી.)   

       પી.એચ.ડી.
10/14/1988 10/26/1988

 તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ અિધક ખેતી  િનયામકના ! ૩૭૪૦૦ - ૬૭૦૦૦ ( ગર્ેડ પે ૮૯૦૦ )ના         પગાર ધોરણમા ફરજ બજાવતા અિધકારીઓ  ં

         િનવાસન સરનામ                               ુ ં ુ ં
          અને ફોન નબરં

પ્લોટ ન.ં ૪૪૭/૧,  સેક્ટર-૮, ગાધંીનગર      
           ફોન: ૦૭૯૨૩૨૨૬૪૪૭               

                       મો.: ૯૯૭૮૪૦૫૦૨૮

૧૦



3/5/2008

[૨]

ફોટો 
બ્લોક ન.ં ૨૫૮/૩, જી-૧, સેક્ટર - ૧૯,  

ગાધંીનગર       ફોન: ૦૭૯૨૩૨૨૧૩૮૪         
                               (મો.) ૯૯૭૮૪૦૫૦૨૯

ડૉ. આર.એ.શરિસયા ે
િનયામક, ગજુ. રાજ્ય 
બીજ પર્માણન એજન્સી 
અમદાવાદ       ફોન : 
૦૭૯૨૬૭૭૯૦૬૩

8/6/1958
એમ.એસ.સી.(એગર્ી.)   

       પી.એચ.ડી.
10/17/1988 10/26/1988

              
17/09/2001              

    બઢતી

[૩]

ફોટો 

ડૉ. બી.આર.શાહ   
અિધક ખેતી િનયા. 

ખેતી િનયા.ની કચેરી , 
ગાધંીનગર        ફોન:   

             
૦૭૯૨૩૨૫૬૬૮૦

1/28/1959

ડૉ. જી.એમ.વાળા   અિધક 
ખતી િનયાે . ખતી િનયાે .ની 
કચરી ગાધીનગર  ફોન ે ં
ન.ં ૦૭૯૨૩૨૫૬૧૬૩

5/15/1953

1/22/2007
એમ.એસ.સી.(એગર્ી)   

    પી.એચ.ડી.
10/18/1988 11/30/2000

               
18/09/2001              

  બઢતી

૪

3/5/2008
એમ.એસ.સી.(એગર્ી)   

      પી.એચડી.

૩, ઋત એપાટમેન્ટુ ર્ , ચન્દર્નગર કોલોની,         
       સરદાર પટેલ કલની પાછળૂ ,  

ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર,અમદાવાદ          
                            ફોન: 

૦૭૯૨૫૪૫૧૭૯૮                               
            મો: ૯૯૭૮૪૦૫૯૯૯

બી/૧૦, શાલીન ટેનામેન્ટ,                      
                                                 
                  વાવોલ,  ગાધંીનગર          
                                                 
                                           ફોન: 

(મો) ૯૪૨૭૦૫૦૯૨૭

12/5/1988 10/26/1998
                

03/05/2003              
બઢતી

[૪]

ફોટો 

૫



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

        તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ સયક્ત ખતી િનયામકના  ં ુ ે ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પ ે ે ૭૬૦૦ )ના  

કર્મ ફોટો 

અિધકારીન નામુ , હો ો, 
હાલની કચેરી અને 

ફોન નબંર
જન્મ તારીખ શૈક્ષિણક લાયકાત

નાયબ ખેતી િનયામક/ 
જી.ખેતી અિધ. તરીકે 

િનમણકું/ બઢતીની તારીખ

એમ.એસ.સી. (એગર્ી) 7/1/1999
           14/02/2003    

          સીધીભરતી
6/27/2007

[૧]

ફોટો 

કે.એસ.દેતર્ોજા        
સયંક્ત ખેતી િનયામક ુ

(િવ.), અમદાવાદ        
       ફોન: 

૦૭૯૨૭૫૦૬૦૫૨

7/11/1964

           15 /02/2003   
          સીધી ભરતી

[૨]

ફોટો 

ી એમ.બી.પટેલ      
સયંક્ત ખેતી િનયામક ુ

(િવ તરણ),  વડોદરા    
      ફોન:- 

૦૨૬૫૨૨૮૧૦૯૮

5/26/1969 એમ.એસ.સી. (એગર્ી) ~~~
           14/02/2003    

           સીધી ભરતી

6/21/2007
૪૦૨, વદંન એપાટમેન્ટર્ ,     બેરેજ રોડ , િવસત  એવન્ય પાછળુ ,   
     વાસણા,   અમદાવાદ                                          

   ફોન:- ૦૭૯૨૬૬૪૧૦૫૬

[૩]

ફોટો 

ી બી.એમ.મોદી       
સયંક્ત ખેતી િનયામક ુ
(સીડ),  ખેતી િનયા.ની 
કચેરી, ગાધંીનગર      

             ફોન:- 
૦૭૯૨૩૨૫૬૧૨૫

6/4/1966

એમ.એસ.સી. 
(એગર્ી) , બી.ઇ. 

(કોમ્પ્ય.ુ),   
જનાલીઝમ એન્ડ   ર્
પબ્લીક િરલશને

~~~ 

[૪]

ફોટો 

ી એસ.એમ.પટેલ     
સયંક્ત ખેતી િનયામક ુ

(િવ.),  રાજકોટ          
           ફોન 

:૦૨૮૧૨૪૭૯૦૧૬/ 
૨૮૧૨૪૭૯૪૬૦

5/1/1952 બી .એસ.સી. (એગર્ી) 7/27/1998
           16 /02/2003   

          બઢતી
6/28/2007

૪ ૫

    પગાર ધોરણમા ફરજ બજાવતા અિધકારીઓ ં

              િનવાસન સરનામ અને ફોન નબરું ુ ં ં
સયક્ત ખેતી િનયામક ં ુ

તરીકે િનમણક ુ ં / બઢતીની 
તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની  તારીખું

૯

૪/૬, ઓિફસસ કોલોનીર્ ,  પોલીસ ટેડીયમ સામે, શાહી બાગ,  
અમદાવાદ                            ફોન.: ૦૭૯૨૫૬૩૧૦૬૦

૧૦/બી,  અલકાપરી ઓિફસસ કોલોનીુ ર્ ,     અલકાપરીુ , વડોદરા    
                          ફોન:- ૦૨૬૫૨૩૪૧૧૯૦                     

         (મો ). ૯૯૨૫૭૦૪૪૫૬
4/13/2003

અતલ એમુ .શાહના મકાનમા,  "િસધ્ધ"  વૅલફીટ ટેલરની સામે, 
જબંશા પ્લોટ-૧, રાજકોટ           (મો.) ૯૮૨૫૧૧૦૫૭૬



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

6/1/1952 બી .એસ.સી. (એગર્ી) 6/11/1998
           16 /02/2003   

          બઢતી

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ

3/1/2005

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

10/06/1998                  
    બઢતી 6/10/2005

એમ.એસ.સી.(એગર્ી.)

૧

ફોટો 

ી .પી. બગડા       
નાયબ ખેતી િનયામક  
(િવ.), રાજકોટ           

          ફોન 
:૦૨૮૧૨૪૪૨૮૩૯

7/19/1957

૬

" િવધ્યા િવહાર" સરદાર બાગ,  ગોદડીયા કવા પાસેુ , જનાગઢ      ુ
                                      ફોન:- ૦૨૮૫૨૬૩૧૬૬૯         

                        (મો.) ૯૪૨૬૩૩૮૨૯૮

[૫]

ફોટો 

ી એમ . .વણકર      
    સયંક્ત ખેતી ુ
િનયામક (િવ.), 

જનાગઢ                 ુ
  ફોન: ૦૨૮૫૨૬૩૧૬૬૯

    પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

૮

7/3/2008

સિરતા િવહાર સોસાયટી, મોટામવા, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ       મો. ૯૪૨૭૫૫૫૫૪૫

14/11/1990                  
સીધીભરતી

C/O. જીવણભાઇ પટેલ , ૪૬, સરજ પાકુ ર્ , ચલથાણા રોડ, ભટાર ચાર ર તા, સરત          ુ
                મો. ૯૪૨૭૪૬૦૨૧૯

૨

ફોટો 

ી ડી.ઝડે.પટલ           ે
      નાયબ બાગાયત 

િનયા.         સરત        ુ
                   

ફોન:૦૨૬૧૨૬૫૫૯૪૮

4/14/1955 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 

૭



એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 08/07/1999                  
    સીધીભરતી 12/16/2008

૩

ફોટો 

 ી એન.કે. કાથડ        
નાયબ ખતી િનયામક ે

(સો.સ.) ભાવનગર         
             ફોન 
:૦૨૭૮૨૪૨૩૩૪૦

3/14/1962 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 01/07/1999                  
    સીધીભરતી 8/2/2008

૪

ફોટો 

ી ડી.ડી.બરા             ે
નાયબ ખતી િનયામક      ે

   (તા.), ખડત તાલીમ ે ૂ
કન્દર્ે , રાજકોટ

3/7/1952

એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

01/07/1999                  
     સીધી ભરતી 8/27/2009

૫

ફોટો 

ી પી.ડી.રાઠોડ            
       નાયબ  ખતી ે

િનયામક          ( પ્લા. 
ક્વો. ), જામનગર

5/4/1962 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 01/07/1999                  
     સીધીભરતી 8/27/2009

૬

ફોટો 

ી એસ. .સોલકી          ં
  નાયબ ખતી િનયામક ે
(ટબ્યે .ુ), ખતી  િનયાે .ની 
કચરીે , ગાધીનગર         

         ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૦૭૮

3/10/1967

C/o. બી. .પટેલ , સી-૧૭૧૭,શીવપાકર્ , પાિરજાત કલ પાસેૂ , સાગવાડી, કાળીયાબીડ, 
ભાવનગર.              મો. ૯૮૯૮૨૭૩૧૩૭

૫૩/બી, િજતર્ન્દર્ પાકર્ , જી.ઇ.બી. કચેરી સામે, કાકંરડા રોડ, જનાગઢુ .                         
                ફોન: ૦૨૮૫૨૪૫૨૧૮૧       મો. ૯૪૨૭૭૩૬૩૨૬

પ્લોટ ન.ં ૫૨૪/૧૨-૧૩, સવેર્.-૨૪૪, કાળીયાબીડ, સાગવાડી, ભાવનગર                      
            ફોન: ૦૨૭૮૨૫૭૧૧૫૫

બ્લોક ન.ં ૧૨૬/૩  સેક્ટર-૨૧,  ગાધંીનગર           ફોન: ૦૭૯૨૩૨૩૯૭૪૫                  
               મો ૯૮૨૪૦૧૩૭૧૯



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

૭

ફોટો 

ી એચ.કે. વઢવાણીયા    
    નાયબ ખતી િનયામક ે
(જ.વ.), ખતી  િનયાે .ની 
કચરીે ,   ગાધીનગરં

8/7/1964 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

06/07/1999               
       સીધીભરતી 1/1/2009 બ્લોક ન.ં ૨૫૭/૩, જી-૧ ટાઇપ, સેક્ટર-૧૯, ગાધંીનગર મો.: ૯૪૨૬૦૨૭૬૨૭

9/3/2003

૮

ફોટો 

ીમતી કે.બી.છૈયા        
નાયબ  ખતી ે

િનયામક(િવ.),    જી.પ.ં 
આણદ                ં
ફોન: ૦૨૬૯૨૨૬૦૫૬૧

7/2/1967 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 03/07/1999                  
     સીધીભરતી 6/14/2007

૯

ફોટો 

ી ડી.વી. બારોટ          
      નાયબ બાગાયત 
િનયા. બાગા.િનયા.ની 

કચરીે , ગાધીનગર         ં
              ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૦૯૭

6/1/1964 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 08/07/1999                  
     બઢતી

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

   પગાર ધોરણમા ફરજ બજાવતા અિધકારીઓં તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખતી   િનયામકના  ે ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પ ે ે ૬૬૦૦ )ના  
૮

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુકર્મ ફોટો 

પિૂણર્મા સોસાયટી,આણદં                                ફોન: ૦૨૬૯૨૨૬૪૨૦૦

૩૪૦/૩, સેક્ટર-૨૯, ગાધંીનગર                       મો: ૯૪૨૬૭૦૭૭૮૨

૯

૮



03/07/1999                  
     સીધીભરતી 6/14/2007

૧૦

ફોટો 

ી એમ .કે.કરશી         ુ ે
નાયબ ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
જનાગઢ ફોનુ : 
૦૨૮૫૨૬૩૧૦૯૧

9/22/1966 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 02/07/1999                  
     સીધીભરતી 2/6/2007

૧૦

૧૨

ફોટો 

ી બી.બી.વીરમગામી      
     નાયબ  ખતી ે

િનયામક  (િવ.), જી.પ.ં 
અમદાવાદ             
ફોન : ૦૭૯૨૭૫૦૬૬૪૬

7/20/1968 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 06/07/1999                  
     સીધીભરતી

 તા ૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખતી   િનયામકના  ે ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પ ે ે ૬૬૦૦ )ના  

૧૧

ફોટો 

ી કે.ડી. પચાલ           ં
      જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, નડીયાદ 
                 ફોન: 
૦૨૬૮૨૫૫૭૪૨૧

5/15/1964 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 

દાતાર મજીલ, બ્લોક ન.ં ઓ-૪, સરકારી ક્વાટર,      બીલખા રોડ, જનાગઢ                ુ
                 મો. ૯૮૨૫૫૦૦૮૧૩

બ્લોક ન.ં ૪/૨, જી લા પચંાયત ક્વા.,રામતલાવડી, મીશન રોડ, નડીયાદ                   
               મો: ૯૮૨૫૨૦૬૫૯૮

૨૫, હરીનગર સોસા. પાણીની ટાકંી પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૬૧                       
                  ફોન: ૦૭૯૨૭૬૬૧૧૯૯   મો: ૯૪૨૬૪૧૭૯૭૯

૧૧
    પગાર ધોરણમા ફરજ બજાવતા અિધકારીઓં

6/14/2007



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુકર્મ ફોટો 

અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

૧૩

ફોટો 

ી આર.કે. ચૌધરી         
   નાયબ ખતી િનયામક ે

(િવ.), પાલનપર           ુ
          ફોન: 
૦૨૭૪૨૨૫૩૨૯૮

6/1/1963

એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 11/05/2000                  
    સીધીભરતી 7/18/2009

એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 02/07/1999                  
     સીધીભરતી 8/2/2008

૧૪

ફોટો 
ી ડી.બી.ગ રા           

     નાયબ ખતી િનયામક ે
(િપયત ખતીે ), રાજકોટ

1/30/1963

એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 05/03/2001                  
     બઢતી 5/18/2006

૧૫

ફોટો 

ી એસ એસ. ગામીત     
  નાયબ ખતી િનયામક ે

(િવ.),  નમદા ર્ - 
રાજપીપળા          ફોન: 

૦૨૬૪૦૨૨૦૩૨૬

6/1/1952 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 26/04/2001                  
     બઢતી

૧૬

ફોટો 
ી એમ.જી.પટલ          ે
જી લા ખતીવાડી   ે

અિધકારી, જી.પ.ં, ગોધરા
9/6/1952

 તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦  ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પ ૬૬૦૦ )ના  

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

૧૦, રોયલપાક સોસાર્ ., ટી.વી. કેન્દર્ની સામે, ડેરી રોડ, પાલનપરુ.                            
                 મો: ૯૪૨૬૩૬૫૭૬૨

B-B / 11, આલાપ એવન્ય,ુ યિનવિસર્ટી રોડુ , રાજકોટ  મો.૯૯૯૮૫૪૬૩૬૯

    પગાર ધોરણમા ફરજ બજાવતા અિધકારીઓ

૮

સરકારી ક્વાટર, વડીયા  પેલેસ, ખેડત તાલીમ કેન્દર્ૂ ,  નમદા ર્ - રાજપીપળા    મો: 
૯૮૨૫૭૯૮૨૮૫

બ્લોક ન. ૨/૧૨, જી લા પચંાયત ક્વા., ગોધરા        મો: ૯૪૨૬૭૬૯૬૦૮

6/28/2007



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

29/08/2003                  
     બઢતી 7/10/2008

૧૭

ફોટો 

ી.કે.સી.. ચૌધરી          
      નાયબ ખતી ે
િનયામક (તા.), ખડત ે ૂ
તાલીમ કન્દર્ે , ભજ       ૂ
ફોન: ૦૨૮૩૨૨૨૩૩૫૧

11/29/1956એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 15/03/2001               
        બઢતી 11/28/2008

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ શૈક્ષિણક લાયકાત 

નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

૧૯

ફોટો 

ી આર.કે. પટલ          ે
નાયબ ખતી િનયામક ે

(આયોજન) કિષ ભવનૃ , 
ગાધીનગર                 ં
    ફોન: ૦૭૯૨૩૨૫૬૦૬૯

6/1/1956 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 28/08/2003                  
     બઢતી 01/11/1009 ૧૮૦/૧, ઘ ટાઇપ, સેક્ટર - ૧૭, ગાધંીનગર             ફોન : ૯૪૨૭૭૧૩૪૬૭

૮

   પગાર ધોરણમા ફરજ બજાવતા અિધકારીઓં તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખતી   િનયામકના  ે ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પ ે ે ૬૬૦૦ )ના  
૧૩૧૨

૧૮

ફોટો 

ી વી.કે.ધોરાજીયા         
   નાયબ ખતી િનયામક  ે
(િવ.), જનાગઢ             ુ

        ફોન: 
૦૨૮૫૨૬૨૦૦૪૬

7/22/1955 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 

ખેડત તાલીમ કેન્દર્ ટાફ ક્વાૂ ., ભજૂ (કચ્છ)

૨૨, ીધરનગર સોસા., લાલબાગની પાછળ, જનાગઢ ફોનુ : ૦૨૮૫૨૬૩૦૯૦૦



એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 28/08/2003                  
     બઢતી 7/4/2008

૨૦

ફોટો 

ી કે.એમ.પટલ           ે
      નાયબ ખતી ે
િનયામક (િવ.), 

િહંમતનગર                
       ફોન: 

૦૨૭૭૨૨૪૦૯૯૩

6/1/1954 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 29/08/2003                  
     સીધીભરતી 7/4/2008

૨૧

ફોટો 

ી એ.એ. કટિશયા         ે
      જી લા ખતીવાડી ે
અિધકારી, જી.પ.ં, 

અમદાવાદ              
ફોન: ૦૭૯૨૫૫૦૬૮૭૪

6/20/1960

બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 29/08/2003                  
     બઢતી 6/13/2007

૨૨

ફોટો 

ી પી.એમ.તાવીયાડ      
   નાયબ ખતી િનયામક   ે
(િવ.), દાહોદ               

            ફોન : 
૦૨૬૬૩૨૨૦૨૨૫

8/15/1953 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 04/09/2003                  
     બઢતી 6/17/2005

૨૩

ફોટો 

ી કે.વી .કણઝરીયા       
      નાયબ ખતી ે

િનયામક  (િવ.), જી.પ.ં 
વડોદરા                   
ફોન: ૦૨૬૫૨૪૩૩૫૯૬

10/26/1955

૧૮, વૈ ણવોદેવીપાક સોસાયટીર્ , મહાકાલી મિંદર રોડ, મહાવીરનગર, િહંમતનગર            
                મો: ૯૪૨૮૬૬૬૫૪૮

બ્લોક ન.ં ૩૭/૪, 'ઘ' ટાઇપ, સેક્ટર-૨૮, ગાધંીનગર    ફોન: ૦૭૯૨૩૨૧૨૧૭૭      મો: 
૯૪૨૭૦૦૦૩૭૫

ક્વા. ન.ં ૩,  ખેડત તાલીમ કેન્દર્ ક્મ્પાઉન્ડૂ ,      શાકલીયા ચોકડી, દાહોદ                    
           મો: ૯૪૨૬૩૩૯૩૮૫

બ્લોક-૭, વન્દાવન સોસાૃ ., હાઇટેન્સન લાઇન, સભાનપરાુ ુ , વડોદરા                          
         ફોન: ૦૨૬૫૨૩૯૨૨૫૮



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

ી એસ .બી .ગામીત      
  જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, ભ ચ    
            ફોન: 
૦૨૬૪૨૨૬૧૬૧૧

6/1/1953 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 29/08/2003                  
     બઢતી

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

૨૫

ફોટો 

એમ.આઇ.અમીર         
નાયબ  ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
સરન્દર્નગર                ુ ે

       ફોન: 
૦૨૭૫૨૨૮૨૫૦૨

9/22/1953 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 30/08/2003                  
     બઢતી 5/2/2008

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ

૧૪

૨૪

ફોટો 

એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 30/08/2003                  
     બઢતી 6/12/2007

૨૬

ફોટો 

ી આર.એમ.સ દરવા     
 નાયબ ખતી િનયામક ે
(તા.)  ખતી  િનયાે .ની 

કચરીે , ગાધીનગર         
           ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૧૬૪

3/1/1955 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 29/08/2003                  
     બઢતી 6/14/2007

૨૭

ફોટો 

ી બી.બી .કડારીયા       ુ ં
  નાયબ ખતી િનયામક ે
(સીડ)   ખતી  િનયાે .ની  
કચરીે , ગાધીનગર         

          ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૨૩૦

9/15/1959

તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

૨૦, મોઢે રી સોસા ., નવી કોટરોડર્ , ભ ચ             મો: ૯૯૭૯૫૧૦૭૮૫

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

ઠે. ભરતભાઇ એમ.જોષીના મકાનમા,ં પરશરામ નગરુ , પી. એન્ડ ટી. ક્વા. પાછળ, 
સરેન્દર્નગરુ

પ્લોટ ન.ં ૧૫૧૩/૨, સેક્ટર - ૩/ડી, ગાધંીનગર         મો.: ૯૮૨૫૮૪૨૯૫૯

૧૫
 પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 

૮

6/28/2007

બ્લોક ન.ં ૬૮૩/૩, જી-૧, સેક્ટર- ૮, ગાધંીનગર        ફોન: ૦૭૯૨૩૨૪૩૪૮૦       મો: 
૯૯૨૫૮૧૧૩૬૮



એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 29/08/2003                  
     બઢતી 10/1/2007

૨૮

ફોટો 

ી એમ.બી .ધોરાજીયા     
નાયબ બાગાયત િનયા.    
 પોરબદર                 ં

       ફોન: 
૦૨૮૬૨૨૨૨૬૫૬

6/1/1960 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 01/09/2003                  
     બઢતી 9/21/2007

૨૯

ફોટો 

ી સી.ડી.ચૌધરી           
 નાયબ ખતી િનયામક ે

(િવ.),  નવસારી            
               ફોન: 
૦૨૬૩૭૨૫૮૮૫૧

6/1/1961

૧૬

૩૦

ફોટો 

ી એચ.ડી.વાઘલા         ે
 નાયબ ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
મહસાણા  ફોને : 
૦૨૭૬૨૨૨૦૮૪૦

8/13/1958 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 03/09/2003                  
     બઢતી

૧૭

ચતરભાઇ પટોલીયાના મકાનમાંુ , ીજી ડપ્લેક્ષુ , મા તી સવીર્સ ટેશન પાછળ, માધવાણી 
કોલેજ સામે, ધ્ધા મીનરલ પાસે,પોરબદંર                                 મો: 

૯૪૨૮૬૯૭૨૨૩

૨૦, શભમ પાકુ ર્ , ઍ   ચાર ર તા, ઍ ,                 તા. જલાલપોર,જી. નવસારી        
                    મો:  ૯૪૨૭૬૦૭૧૨૩

૪૮, ઇ ટકપા સોસાયટીૃ , મોઢેરા રોડ, મહસેાણા         મો: ૯૪૨૬૩૯૮૮૧૮7/11/2008



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ શૈક્ષિણક લાયકાત 

નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

૩૧

ફોટો 

ી . સી. ડઢાણીયા       
    નાયબ બાગાયત 

િનયા        રાજકોટ       
                 ફોન: 
૦૨૮૧૨૪૫૪૬૭૫

12/31/1959 એમ.એસ.સી.(એગર્ી.) 30/08/2003                  
     બઢતી 2/1/2007 બી / ૭૭, આલાપ એવન્ય,ુયિનવિસર્ટી રોડુ ,           ફોન: ૦૨૮૧૨૫૬૧૦૧૧  મો: 

૯૪૨૬૮૫૦૫૫૪

બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 29/08/2003                  
     બઢતી 7/9/2008

૩૩

ફોટો 

ી .એસ.ડાભી           
  જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, અમરલી ે
            ફોન: 
૦૨૭૯૨૨૨૩૩૨૪

12/10/1953 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 30/08/2003                  
     બઢતી 7/3/2007

૩૪

ફોટો 

ી વી.બી.જાદવ           
   નાયબ ખતી િનયામક ે
(િવ.), ગાધીનગર          ં

          ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૭૭૬૦

9/17/1957

૮

7/4/2008

૩૨

ફોટો 

ી એન .એમ. પટલ       ે
  નાયબ ખતી િનયામક ે
(પા.સ,ં) ખતી  િનયાે .ની 
કચરીે , ગાધીનગર

8/6/1953 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 30/08/2003                  
     બઢતી

    પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ  તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

૩૦, સકન ટ્વીન્સુ , વ ાપરુ,  અમદાવાદ              મો:  ૯૪૨૬૭૨૦૬૩૬

એ/૪, િગિરરાજ નગર,  શેરી ન.ં ૧, િચતલ રોડ,  અમરેલી મો: ૯૮૨૫૬૭૮૮૦૨

          પ્લોટ ન.ં ૧૨૧/૨, સેક્ટર- ૧/બી,        ગાધંીનગર                                
            ફોન: ૦૭૯૨૩૨૪૪૦૨૯



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

27/06/2006                  
     સીધીભરતી 6/27/2006

૩૫

ફોટો 

ી એસ.કે.જોષી            
     નાયબ ખતી િનયામક ે
(િવ.), અમરલી             ે

             ફોન: 
૦૨૭૯૨૨૨૨૧૫૯

8/29/1977 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

30/06/2006                  
     સીધીભરતી 6/30/2006

૩૬

ી એ.ડી.પટલ            ે
નાયબ ખતી િનયામક ે

(િવ.), મહસાણા            ે
               ફોન: 
૦૨૭૬૨૨૨૧૪૯૧

5/31/1969

૧૮

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુકર્મ ફોટો 

અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

29/06/2006                  
     સીધીભરતી 6/29/2006

૩૭

ફોટો 

ી એન.એમ.શક્લ         ુ
 જી લા ખતીવાડી ે
અિધકારી, જી.પ.ં, 

પોરબદર              ં
ફોન: ૦૨૮૬૨૨૫૨૮૦૯

10/15/1969

  તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

ડી-૩૯, સરકારી વસાહત, સખિનવાસ કોલોનીુ , િચતલ રોડ, અમરેલી         મો: 
૯૮૨૪૨૪૯૨૫૨

બગંલા ન.ં ૩, જી લા પચંાયત ઓિફસસ ક્વાટરર્ ,                                   મહસેાણા 
    ફોન:૦૨૭૬૨૨૨૧૧૬૩  મો.: ૯૮૯૮૪૨૦૪૨૧

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

                      "અિમત"દિરયાલાલ પર્ોિવઝન ટોરની પાસે,                                 
         રાજીવ નગર, પોરબદંર                               મો: ૯૪૨૮૪૩૮૨૧૧

૧૯
    પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 

૮



એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

01/07/2006                  
     સીધીભરતી 7/1/2006

૩૯

ફોટો 

ી વાય.આઇ. િશહોરા      
   નાયબ ખતી િનયામક ે
(િવ.),  પાટણ              

             ફોન: 
૦૨૭૬૬૨૨૧૯૬૦

6/18/1971 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

06/07/2006                  
     સીધીભરતી 2/25/2009

૪૦

ફોટો 

ી કે.એસ.પટલ           ે
   જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, નમદા ર્ - 
રાજપીપળા  ફોન: 
૦૨૬૪૦૨૨૨૦૮૧

6/20/1974

એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

30/06/2006                  
     સીધીભરતી 6/30/2006

૪૧

ફોટો 

ી એમ.એમ.પટલ         ે
 જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, વલસાડ 
             ફોન: 
૦૨૬૩૨૨૫૩૮૯૧

1/23/1970 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

30/06/2006                  
     સીધીભરતી 6/30/2006

૪૨

ફોટો 

ી કે.વી.પટલ             ે
 જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, સરત    ુ
                ફોન: 
૦૨૬૧૨૪૨૫૭૫૧

9/20/1973

૩૮

ફોટો 

ી .બી.ઉપાધ્યાય        
  નાયબ ખતી િનયામક ે
(ગ.ુિન.) ખતી  િનયાે .ની 
કચરીે , ગાધીનગર         

         ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૨૦૫

5/26/1970 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

27/06/2006                  
     સીધીભરતી 8/27/2009 બ્લોક ન.ં૧૬૭/૯, સેક્ટર -૧૭, ગાધંીનગર             મો: ૯૯૨૫૮૧૧૩૬૯

૩, પચંમખી સોસાયટીુ , દીસા રોડ, પાટણ (ઉ.ગ.ુ)          મો: ૯૪૨૬૪૧૯૨૬૫

બી-૧/૧, મ ન.ં ૮, વડીયા પેલેસ, રાજપીપળા         મો: ૯૪૨૭૩૮૫૦૮૦

પર્ ાપાક સોસાયટીર્ , તીથલ રોડ, વલસાડ              મો: ૯૪૨૭૮૬૮૧૪૬

૪૦, નતૂન રૉ હાઉસ, િવધ્યાકંજની પાછળુ , પાલગામ રોડ,  સરત                      મોુ : 
૯૯૦૯૯૨૬૧૦૧



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૨૦

૮

 પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 
૨૧

  તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 04/07/2008              
બઢતી 7/4/2008

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ

૪૩

ફોટો 

ી કે.ટી.પટલ             ે
 નાયબ ખતી િનયામક ે

(િવ.), નડીયાદ             
           ફોન: 
૦૨૬૮૨૫૫૦૯૧૨

12/21/1956

બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 10/07/2008              
બઢતી 7/10/2008

૪૪

ફોટો 

ી બી .એસ. વાણદ       ં
  નાયબ ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
ગાધીનગર ફોનં :  

૦૭૯૨૩૨૨૨૪૬૮            
       ૦૭૯૨૩૨૪૮૨૩૯

6/1/1959 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

04/07/2008              
બઢતી 7/4/2008

૪૫

ફોટો 

ી એસ.જી.ચૌધરી         
  નાયબ ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
ખડબર્ ા    ફોને : 
૦૨૭૭૫૨૨૦૧૫૮

6/5/1952

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

૩, તપોવન સોસાયટી, પીજ રોડ, નડીઆદ

બી-૧, આધ્યશિક્ત સોસાયટી, શકંરદાના કવા સામેુ , વૈશાલી રોડ, નડીઆદ                  
              ફોન: ૦૨૬૮૨૫૫૯૧૮૦    મો: ૯૭૨૬૯૯૨૭૬૭

ખેડત તાલીમ કેન્દર્ ટાફ ક્વાૂ ., ખેડ ા, િજ. સા.કા.ં    મો: ૯૪૨૮૪૫૭૭૫૬



બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

14/07/2008              
બઢતી 7/14/2008

૪૬

ફોટો 

ી કે.એમ.ડીંડોડ           
      નાયબ ખતી ે

િનયામક (તા.),   ખડત ે ૂ
તાલીમ કન્દર્ે ,              
છોટાઉદપર                ે ુ
     ફોન: ૦૨૬૬૯૨૩૩૭૨૩

2/28/1956 બી.એસ.સી. (એગર્ી.) 01/07/2008              
બઢતી 7/1/2008

૪૭

ફોટો 

ી એમ.આર.પરમાર      
      જી લા ખતીવાડી ે
અિધકારી,     જી.પ.ં, 
પાલનપર               ુ
ફોન: ૦૨૭૪૨૨૫૨૬૩૪

6/1/1954

૨૨

૪૮
ી  ડી. એમ. વાઘલા      ે

   નાયબ બાગાયત િનયા 
     અમદાવાદ            

         ફોન: 
૦૭૯૨૭૫૦૦૯૨૪

5/14/1957 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

31/07/2008              
બઢતી 8/1/2009

નમદાનગર સોસાયટીર્ , ઝાલોદ , િજ. દાહોદ           મો: ૯૪૨૭૮૨૫૪૨૯

ક્વા. ન.ં ૧૧/૧૮, જની સરકારી વસાહત વગુ ર્-૨, પાલનપર જીુ . બનાસકાઠંા                  
           મો: ૯૪૨૭૩૪૦૪૬૧

     ૮, ક ણનગર સોસાયટીૃ , કબાડી ન.ં૩ પાસે, કમલા નેહ  સોસાયટી પાસે,                
    જમાલપરાુ , અમદાવાદ                                                                  

            મો: ૯૯૯૮૦૩૦૫૫૦

૨૩



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

  તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

03/07/2008              
બઢતી 7/3/2008

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ

૪૯

ફોટો 

ી એચ.એમ.રાઠોડ        
   નાયબ ખતી િનયામક ે
(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 

ઠાસરા    ફોન: 
૦૨૬૯૯૨૨૩૦૬૩

6/1/1952

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

04/07/2008              
બઢતી 1/16/2009

૫૦

ફોટો 

ી એમ.વી.. પરમાર      
      નાયબ ખતી ે

િનયામક (કપાસ), ખતી ે
િનયા.ની કચરીે ,  

ગાધીનગર                 
     ફોન: ૦૭૯૨૩૨૫૬૧૫૩

8/27/1959

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

07/07/2008              
બઢતી 7/7/2008

૫૧

ફોટો 
ી એન.વી .રાઠવા        
 નાયબ ખતી િનયામક ે

(ઇનપટુ)  રાજકોટ
1/1/1963

એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

29/07/2008              
બઢતી 7/29/2008

૫૨

ફોટો 

ી એલ.આર.સાદીયા      
      નાયબ ખતી ે
િનયામક          

(ઇનપટુ), જનાગઢ         ુ
      ફોન: ૦૨૮૫૨૬૩૧૬૬૯

4/9/1958

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

ખેડત તાલીમ કેન્દર્ ટાફ ક્વાૂ . મ ન.ં ૧,                મ.ુપો.તા.- ઠાસરા િજ. ખેડા.         
                    મો: ૯૮૨૫૩૮૪૬૪૩

    પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 

૮

પ્લોટ ન.ં ૬૦૨/૨, સેક્ટર - ૬/બી, ગાધંીનગર         મો: ૯૩૭૫૫૧૦૯૫૩

બ્લોક ન.ં ૨૮૨/૧, 'ઘ' ટાઇપ, સેક્ટર-૧૯, ગાધંીનગર.   મો: ૯૪૨૮૪૧૫૪૫૬

બ્લોક ન.ં ૨૩/એ, લ મીનગર, સગંીત ભવન, જનાગઢ મોુ : ૯૪૨૬૭૮૬૨૯૮



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

  તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

04/07/2008              
બઢતી 7/4/2008

૫૩

ફોટો 

ી એમ.પી .ચૌહાણ        
 નાયબ ખતી ે

િનયામક(તા.), ખડત ે ૂ
તાલીમ કન્દર્ે , ડીસા      
ફોન: ૦૨૭૪૪૨૨૧૨૧૪

8/17/1958

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

03/07/2008              
બઢતી 7/3/2008

૫૪
ી એમ.પી. બગડા        

      નાયબ ખતી ે
િનયામક          (ભ.ૂમો.), 
મહસાણા               ે
ફોન: ૦૨૭૬૨૨૨૧૯૬૪

7/26/1960

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુકર્મ ફોટો 

૫૫

ફોટો 

ી એસ.આર.વસાવા       
 નાયબ ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
નવસારી  ફોન: 
૦૨૬૩૭૨૮૨૪૫૮

6/1/1952

શૈક્ષિણક લાયકાત 
નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ

૨૪

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

02/07/2008              
બઢતી 7/2/2008

ખેડત તાલીમ કેન્દર્ ટાફ ક્વાૂ ., ડીસા, જી. બનાસકાઠંા  મો: ૯૯૨૪૫૫૪૦૩૨

૧૫, શભલ મી સોસાયટીુ , અમરાપર પાસેુ , મહસેાણા  મો.: ૯૮૯૮૪૪૦૧૦૨

િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

જનો વાદંરી મહો લોુ , નવસારી,                       મો.: ૯૯૯૮૭૯૬૪૭૭

૨૫
    પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 

૮



૫૬

ફોટો 

ી એસ.એલ. પટેલ     
    જી લા ખેતીવાડી 
અિધકારી, જી.પ.ં, 

ભાવનગર              
ફોન: ૦૨૮૮૨૪૩૯૯૩૧

3/13/1956 બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

24/07/2008              
બઢતી 7/24/2008

૫૭

ફોટો 

ી કે.જી.પરમાર           
  નાયબ ખતી િનયામક ે

(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 
ભાવનગર ફોન: ફોન: 
૦૨૮૮૨૫૧૨૪૩૨

5/1/1956 બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

09/07/2008              
બઢતી

૫૮

ફોટો 

ી સી.પી.વાઘલા          ે
   નાયબ ખતી િનયામક ે

(જ.વ.), ગાધીનગર        ં
             ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૦૫૫

6/5/1954 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

30/06/2008              
બઢતી

૫૯

ફોટો 

ી એચ.વી. ગોસાઇ       
    જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, જનાગઢ ુ
               ફોન: 
૦૨૮૫૨૬૨૦૦૪૬

10/25/1959 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

22/07/2008              
બઢતી

૬૦

ફોટો 

ી એસ.કે.પાનલીયા       ે
નાયબ ખતી િનયામક ે

(પ ટીે .), ખતી  િનયાે .ની 
કચરીે , ગાધીનગર         

          ફોન: 

6/1/1953 એમ.એસ.સી.(એગર્ી
.)

21/10/2008              
બઢતી

ડી-૭, આવકાર ફ્લેટ્સ, કમારશાળાની સામેુ , દેવબાગુ , ભાવનગર                           
                 ફોન: ૦૨૮૮૨૭૧૧૯૭૨    મો.: ૯૮૨૫૫૩૪૫૦૭

7/9/2008

પ્લોટ ન.ં ૩૩૮/૨, સેક્ટર ૪/બી, ગાધંીનગર           મો.: ૯૪૨૬૫૮૨૭૩૧

૪૨૧/બી, ટર્ીટ ન.ં ૧૪, રાયજી બાગ, મોતીબાગ, જનાગઢ                                   ુ
           ફોન: ૦૨૮૫૨૬૭૦૬૬૮   મો: ૯૪૨૮૪૬૨૭૫૯

૧/૫, આકાશગગંા એપાટમૅન્ટ્સર્ , સોલા રોડ,             નારણપરાુ , અમદાવાદ             
                             મો.: ૯૯૯૮૪૫૨૦૩૬10/21/2008

7/22/2008

6/30/2008

૨૪, વન્દાવન બાગ સોસાયટીૃ , અનતં વાડી, ભાવનગર મો.: ૯૨૭૫૧૧૪૯૮૨



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૨૯

૮

    પગાર ધોરણમા ંફરજ બજાવતા અિધકારીઓ 
૨૭

  તા.૧/૦૧/૨૦૧૦ની િ થતીએ નાયબ  ખેતી   િનયામકના  ! ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ગર્ડ પે ૬૬૦૦ )ના  

૦૭૯૨૩૨૫૬૦૭૭

કર્મ ફોટો 
અિધકારીન  નામું , હો ો,  
હાલની કચરીે , અન ફોન ે

નબરં
જન્મ તારીખ શૈક્ષિણક લાયકાત 

નાયબ ખતી િનયામક ે / 
િજ લા ખતીવાડી અિધે .  
તરીક િનમણક ે ુ / 
બઢતીની તારીખ

હાલની કચેરીમા ં
િનમણકની તારીખુ િનવાસન ંસરનામ ં અને ફોન નબંરુ ુ

૧૧/એ, સદામાપરી સોસાયટીુ ુ , ઘટંાકણ ન મિંદર સામેર્ , માજલપરુ, વડોદરા                
                  મો.૯૪૨૬૭૪૮૬૫૯

૬૧

ફોટો 

ી આર.ડી.પટલ          ે
    નાયબ ખતી િનયામક ે
(તા.), ખડત તાલીમ કન્દર્ે ેૂ , 

ગોધરા  
ફોન:૦૨૬૭૨૨૬૫૦૭૩

2 3 /04/1952 બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

19/11/2008              
બઢતી 11/19/2008 ૬૪, યોગે ર સોસાયટી, ભરૂાવાવ, ગોધરા               િજ. પચંમહાલ                      

                   મો.: ૯૪૨૮૩૦૦૧૦૨

બી.એસ.સી. 
(એગર્ી.)

15/12.2008             
બઢતી 15/12.2008

૬૨

ફોટો 

ી એમ.એમ. રાઠોડ       
  જી લા ખતીવાડી ે

અિધકારી, જી.પ.ં, વડોદરા 
                ફોન.: 
૦૨૬૫૨૨૨૩૬૪૧

3/15/1953

ડીપ્લો. ઇન ઑટો. 
 એન્જી.

11/12/1998              
બઢતી 7/23/2009

૬૩

ફોટો 

ી એચ.જી. જોષી          
 નાયબ ખતી િનયામક ે
(યા.ં), ખતી િનયાે .ની 

કચરીે , ગાધીનગર         
            ફોન: 
૦૭૯૨૩૨૫૬૦૫૮

10/12/1952 પ્લોટ ન.ં ૩૨૩, 'ઘ-૫' પાસે, સેક્ટર-૨૨, ગાધંીનગર      મો.: ૯૮૯૮૫૮૪૪૧૧

૨૬

૨૮




