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65
Godhra SF
Circle Godhra SF

Vishalbhai
Shamalbhai
Charan SEBC 18-Sep-98 18-Sep-98 1-Apr-67

��ત ક�ટ�ગર�મ� SC લખાયેલ છે.
સદર વનર�કની  ��ત SEBC  હોઈ
�ુધારો કરવા �વનતી છે.

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર�  �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે

Accepted and correction
done

153 Valsad Circle Dang-South

Amitbhai
Thakorbhai
Patel General 22-Aug-07 22-Aug-07 233.00 2-Jul-85

જ� તાર�ખ:-૦૭/૦૨/૧૯૮૫ � ે
ખોટ� છે. સાચી જ�
તાર�ખ:-૦૨/૦૭/૧૯૮૫ છે.
સી.સી.સી.પર��ા પાસ કય�
તાર�ખ:-૦૯/૦૧/૨૦૧૫ દશ�વેવામ�
આવેલ છે. � ેખોટ� છે.
તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૦ ના રોજ
આઇ.ટ�.આઇ. પાસ કર�લ છે. � ે
બાબતે  વાઘો   આપેલ છે.

જ� તાર�ખ:-૦૭/૦૨/૧૯૮૫ � ે
ખોટ� છે. સાચી જ�
તાર�ખ:-૦૨/૦૭/૧૯૮૫ છે.
સી.સી.સી.પર��ા પાસ કય�
તાર�ખ:-૦૯/૦૧/૨૦૧૫ દશ�વેવામ�
આવેલ છે. � ેખોટ� છે.
તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૦ ના રોજ
આઇ.ટ�.આઇ. પાસ કર�લ છે. � ે
બાબતે  વાઘો   આપેલ છે. � ેયો�ય
વ�ઘા હોય �નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા
કરવા અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય
આપવામ� આવે છે.� ેઆપ
સાહ�બ�ીને િવ�દત થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

154 Valsad Circle Dang-North

Sandeepbhai
Samjibhai
Konkani ST 22-Aug-07 22-Aug-07 231.00 6-Apr-87

વનર�ક સંવગ�ના કમ�ચાર�ના
કામચલાઉ એક�ીત ૫સંદગી યાદ�
સંવગ�ના ૫ર�૫�થી નક થયેલ
સ�મતી �ારા તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના
રોજ મળેલ સ�મ�ત બેઠકમ� ન�કક
થયેલ �સ�ાતોને �યાને લઇ બહાર
પાડવામ� આવેલ �વકતા યાદ�મ�
૨૦૦૭ની વનર�ક ભરતીમ� મારો
�વકતા નંબર. ૧૫૫ દશ�વેલ છે.� ે
�વકતા યાદ�મ� ૨૦૦૮ની વનર�ક
ભરતીમ� �નમ�ુંક પામેલ વનર�કો�ું
�વકતા નંબર. ૧૫૨ દશ�વેલ છે.� ે
ખર�ખર �વકતા યાદ�મ� ��ત જણાય
આવેલ છે.ઉ૫રોકત બાબતે યાદ�
સામે અમોએ વ�દો રજુ કર�લ છે.

વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બ�વવા �સદ્�ાતો
માટ� તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� નોઘ �ુજબ .
સ�મતીના �નણ�યો અ.નં. ૨ �ુજબ
કાયવ�હ� કરવામ� આવેલ છે

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Verified and not accepted
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166 Junagadh Circle Bhavnagar

Jayvantsinh
Vanabhai
Dodiya SEBC 24-Aug-07 24-Aug-07 280.00 12-Aug-82

�ી �.ેવી.ડોડ�યા, વનર�કની
તા.૧૫/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
નામ.હાઇકોટ�ના તા.૦૩/૦૮/૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ (૧) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
ની �વરતા યાદ� �ુજબ �ૂળ
�સ�નયોર�ટ� આપવી. (૨)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના વનર�કમાથી
વનપાલના થયેલ �મોશનનો લાભ
આપવા. (૩) ર�વઝ�નનો હુકમ ર�
કરવો. (૪) ઉ.પ.ધો. ના લાભો આપવા
માટ� અર� કર�લ છે.

�ી �.ેવી.ડોડ�યા, વનર�કની
તા.૧૫/૧૧/૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ અર�મ� મ�ગેલ
લાભો �ુજબ
અ.અ.�ુ.વ.સ�ંી,વ�હવટ અને
આઇ.ટ�ન� પ��ક File No.
PCCFO/ATP/Courtcas/129/20
22/0937/Admin
Dt.02/12/2022 થી ૩૨ વનપાલોના
ર�વઝ�નનો �ુ.વ.સ.�ી, જુનાગઢનો
હુકમ રદ કરત� વનપાલ તર�ક�  હાજર
થવા માટ� તા:૦૬/૧૨/૨૨ બ.બાદ
છુટા થયેલ છે. નામ. હાઇકોટ�
ના:૦૩/૦૮/૨૦૨૨ ના �ુકાદાના લાભો
આપવામ� આવેલ છે.

ર�વઝ�નનો હુકમ રદ કર�લ
છે.સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted but they are
already promoted to Forester

167 Junagadh Circle Bhavnagar

Bharatbhai
Godadbhai
Mayda SEBC 24-Aug-07 24-Aug-07 241.00 15-Jun-85

�ી બી.�.માયડા, વનર�કની
તા.૧૨/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા.૦૩/૦૮/૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ (૧) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
ની �વરતા યાદ� �ુજબ �ૂળ
�સ�નયોર�ટ� આપવી. (૨)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના વનર�કમાથી
વનપાલના થયેલ �મોશનનો લાભ
આપવા. (૩) ર�વઝ�નનો હુકમ ર�
કરવો માટ� અર� કર�લ છે.

�ી બી.�. માયડા, વનર�કની
તા.૧૨/૧૧/૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ અર�મ� મ�ગેલ
લાભો �ુજબ
અ.અ.�ુ.વ.સ�ંી,વ�હવટ અને
આઇ.ટ�ન� પ��ક File No.
PCCFO/ATP/Courtcas/129/20
22/0937/Admin
Dt.02/12/2022 થી ૩૨ વનપાલોના
ર�વઝ�નનો �ુ.વ.સ.�ી, જુનાગઢનો
હુકમ રદ કરત� વનપાલ તર�ક�  હાજર
થવા માટ� તા:૦૬/૧૨/૨૨ બ.બાદ
છુટા થયેલ છે. નામ. હાઇકોટ�
ના:૦૩/૦૮/૨૦૨૨ ના �ુકાદાના લાભો
આપવામ� આવેલ છે.

ર�વઝ�નનો હુકમ રદ કર�લ
છે.સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted but they are
already promoted to Forester
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170 Junagadh Circle Bhavnagar

Hareshbhai
Bhanabhai
Nagas SEBC 24-Aug-07 24-Aug-07 237.00 15-Mar-83

�ી એચ.બી.ન�ગસ, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
નામ.હાઇકોટ�ના તા.૦૩/૦૮/૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ (૧) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
ની �વરતા યાદ� �ુજબ �ૂળ
�સ�નયોર�ટ� આપવી. (૨)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના વનર�કમાથી
વનપાલના થયેલ �મોશનનો લાભ
આપવા. (૩) ર�વઝ�નનો હુકમ ર�
કરવો. (૪) ઉ.પ.ધો. ના લાભો આપવા
માટ� અર� કર�લ છે.

�ી એચ.બી. ન�ગસ વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ અર�મ� મ�ગેલ
લાભો �ુજબ
અ.અ.�ુ.વ.સ�ંી,વ�હવટ અને
આઇ.ટ�ન� પ��ક File No.
PCCFO/ATP/Courtcas/129/20
22/0937/Admin
Dt.02/12/2022 થી ૩૨ વનપાલોના
ર�વઝ�નનો �ુ.વ.સ.�ી, જુનાગઢનો
હુકમ રદ કરત� વનપાલ તર�ક�  તા:
૦૬/૧૨/૨૨ ના રોજ બપોર બાદ
હાજર થયેલ છે. નામ. હાઇકોટ�
ના:૦૩/૦૮/૨૦૨૨ ના �ુકાદાના લાભો
આપવામ� આવેલ છે.

ર�વઝ�નનો હુકમ રદ કર�લ
છે.સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted but they are
already promoted to Forester

179 Valsad Circle Valsad-North

Vigneshkuma
r Gulabbhai
Patel SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 241.00 14-May-83

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૭ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે. રા�ક�ાએ પસંદગી યાદ�
બહાર પાડવામ� આવેલ છે.તેમા
તેઓ�ું નામ િવ�ષેભાઈ �ુલાબભાઈ
પટ�લ લખાયેલ છે.�મે� િવ�ષેકુમાર
�ુલાબભાઈ પટ�લ થી �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ નામમ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

182 Junagadh Circle Junagadh

Rajubhai
Kalubhai
Pichhadiya SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 214.30 12-Aug-86

�ી આર. ક� . પીછડ�યા, વનર�કની
તા.19/11/2022 ની અર� અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�  ક�સ
નં.SCA/3813/2021
તા.03/08/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
તા.26/12/2018 ની જૂનાગઢ ઝોન
ક�ાની ડ�.પી.સી. �માણે
�સ�નયોર�ટ� ગણવા અર� કર�લ છે.

�ી  આર. ક� . પીછડ�યા, વનર�કની
તા.19/11/2022 ની અર�મ� સદરહુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ નામ. હાઇકોટ�
ક�સ નં.SCA/3813/2021
તા.03/08/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
લાભો મળવાપા� હોય, વડ� કચેર�
તરફથી યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�વઝ�નનો હુકમ રદ કર�લ
છે.સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted but they are
already promoted to Forester

183 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Miteshkumar
Arjanbhai
Dodiya SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 207.00 1-Jun-85

1) Basic trg Details
17/09/2007 to 29/02/2008
2) yes

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 4 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

191 Junagadh Circle Junagadh

Dilavarsinh
Arjanbhai
Dodiya SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 185.40 10-Sep-87

�ી �ડ. એ. ડો�ડયા, વનર�કની
તા.18/11/2022 ની અર� અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�  ક�સ
નં.SCA/3813/2021
તા.03/08/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
તા.26/12/2018 ની જૂનાગઢ ઝોન
ક�ાની ડ�.પી.સી. �માણે
�સ�નયોર�ટ� ગણવા અર� કર�લ છે.

�ી  �ડ. એ. ડો�ડયા, વનર�કની
તા.18/11/2022 ની અર�મ� સદરહુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ નામ. હાઇકોટ�
ક�સ નં.SCA/3813/2021
તા.03/08/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
લાભો મળવાપા� હોય, વડ� કચેર�
તરફથી યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�વઝ�નનો હુકમ રદ કર�લ
છે.સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted but they are
already promoted to Forester

193
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Bhaveshkuma
r Virabhai
Bakotra SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 184.20 11-Apr-85

એક�ીત પસંદગી યાદ�મ� તેમનો �મ
નં.૧૯૩ પર છે � ેઅમોને મા� �ાહય
નથી  કારણ ક�  નામ. હાઇકોટ�ના
�પે.સી.એ.નં. ૧૩૬૨૦/૨૦૨૦ ના
�ુકાદા �માણે તેમની
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ની જુનાગઢ ઝોન
ક�ાની ડ�.પી.સી. �માણે
સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ થયેલ છે.
� ેસીનીયોર�ટ� �ુજબ અમોને
�મોશન મળવાપા� છે. � ેઅ�વયે
તેમને �મોશન સીનીયોર�ટ� સાથે
આપવામ� આવે તો તેમને કોઇપણ
વ�ધો નથી તે�ું અર�મ� જણાવેલ છે.

નીતીિવષયક બાબત હોવાથી આપની
ક�ાએથી યો�ય કરવા િવનતંી છે.  
(મજકુર કમ�ચાર�ને વનપાલ
સંવગ�મ�થી વનર�ક સંવગ�મ� ર�વટ�
કરવામ� આવેલ હતા. � ેર�વટ�નો
હુકમ અ.�ુ.વ.સં.�ી, વહ�વટ અને
આઇ.ટ�, �ુ.રા., ગ�ધીનગરના
તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૨ થી �ુળ અસરથી
રદ થતા મજકુરને વનપાલ સંવગ�મ�
�ુનઃ �નમ�ુંક આપવામ� આવેલ છે. ) As per DCF reamrks.

Accepted but they are
already promoted to Forester

194 Junagadh Circle Morbi

Pratipalsinh
Mahaveersin
h Chudasama General 31-Aug-07 31-Aug-07 183.50 14-Dec-85

�ી પી.એમ.�ુડાસમા વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ની અર� અ� વયે
સદરહંુ  �વરતા યાદ�મ� �મ નંબર -
194 મ� Date of regular
appointment as BG ના કોલમમ�
તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯ લખાયેલ છે પરં�ુ
અમાર� ર���ુલર �ઇન�ગ
તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૨ છે.
સી.સી.સી.પર��ા ના કારણે અમોને
તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૯  ગણાયેલ છે.  તો
પસંદગી યાદ�મ� જણા�યા �ુજબ
હાઇકોટ�ના �ુકાદા SCA-3808 of
2021  �ુજબ ર���ુલર �ઇન�ગ
તાર�ખમ� �ુધારો કરવા અર� કર�લ
છે.

૧ ) અ� �ુ.વ. સં.�ી અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
પ��ક:-બ/મહક/૧૩/૫૯૮૩/
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ અને જુનાગઢ ઝોન
-૧ અને �ુ.વ.સં.�ી, જુનાગઢ વન
વ�ુ�ળ  જુનાગઢના .  પ��ક:-
બ/મહક/ટ� .૩/૩૬૪૩-૬૯/
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ થી થઈ આવેલ
આદ�શ �ુજબ  �ી પી.એમ.�ુડાસમા
વનર�કને સી.સી.સી. પર��ા  પાસ
કરવાની થતી �નયત સમય મય�દામા
મા� ય ક� � � પરથી પર��ા  પાસ કર�લ
ન હોવાથી ના.વ.સં. �ી મોરબી �ારા
સી.સી.સી.  પર��ા પાસ કય� તા.
૨૨/૧૦/૨૦૧૯ થી �ુન: �નમ�ુંક
ગણવાના હુકમ કર�લ છે.
પરં�ુ નામ.અદાલતના SCA-
3808/2021 ના �ુકાદા �ુજબ
મજકુરની Date of regular
appointment as BG મ� દશ�વેલ
તાર�ખમ�   �ુધારો કરવાપા� હોય
તો  મ�ગણી �ુજબ �ુધારો કર�
આપવા અ�ભ�ાય થાય છે.

સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted and correction
done
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197
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dilipkumar
Mansingbhai
Zankat SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 180.00 26-Sep-88 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -13
17/09/2007 To 29/02/2008 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

201
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Yasmin
Mahmadhanif
bhai Askani SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 175.90 1-Jun-79

ઉકત એક�ીત પસંદગી યાદ�મ�
અમારો �મ ૨૦૧ કોલમમ� જણાય છે.
� ેઅમોને મા� ક�  �ાહય નથી
અમારા નામ. હાઇકોટ�  ક�શ
નં.SCA-3813-2021 ના અમોને
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ની જુનાગઢ ઝોન
ક�ાની ડ�.પી.સી. �માણે
સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ થયેલ છે.
� ેનામદાર હુકમના �ુકાદાની નકલ
અ.�ુ.વ.સં.�ી, ગ�ધીનગરને ટપાલ
�ારા સાદર કર�લ છે. તેમ છત�
આજ�દન �ુધી નામદાર હાઇકોટ�ના
હુકમ�ું પાલન થયેલ નથી. � ેહુકમ
અ�વયે અમોને અમા� �મોશન
સીનીયોર�ટ� સાથે આપવામ� આવે
તો અમોને કોઇપણ વ�ધો નથી.

નીતીિવષયક બાબત હોવાથી આપની
ક�ાએથી યો�ય કરવા િવનતંી છે. As per DCF reamrks.

Accepted but they are
already promoted to Forester

207
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dilipkumar
Tabhabhai
Dhandhal SC 31-Aug-07 31-Aug-07 165.80 25-Sep-84 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -15
2008-09 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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209
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Maheshbhai
Bachubhai
Solanki SC 31-Aug-07 31-Aug-07 152.00 7-Aug-88

એક�ીત પસંદગી યાદ�મ� તેમનો �મ
નં.૨૦૯  પર છે � ેઅમોને મા�
�ાહય નથી  કારણ ક�  નામ.
હાઇકોટ�ના �પે.સી.એ.નં.
૧૪૯૭૪/૨૦૨૦ ના �ુકાદા �માણે
તેમની તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ની જુનાગઢ
ઝોન ક�ાની ડ�.પી.સી. �માણે
સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ થયેલ છે.
તો અમોને અ�ય� �ી જુનાગઢ
ઝોન-૧ અને �ુ.વ.સં.�ી, જુનાગઢ વન
વ�ુ�ળ, જુનાગઢના પ��કઃ
અ/મહક/ટ� .૩/૨૮૭૧-૭૭.
તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૮ થી
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ની ��તીએ બહાર
પાડવામ� આવેલ વનર�કની �વરતા
યાદ� �ુજબ અમોને �મોશન આપવા
નામદાર હાઇકોટ�ના હુકમ થયેલ છે.
� ેહુકમનની નકલ મે. �ુ.વ.સં.�ી,
વ.�ા. વ�ુ�ળ, જુનાગઢને
તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ �બ�
સાદર કર�લ છે. તેમ છતા આજ�દન
�ુધી નામદાર હાઇકોટ�ના હુકમ�ું
પાલન થયેલ નથી. � ેઅ�વયે તેમને
�મોશન સીનીયોર�ટ� સાથે
આપવામ� આવે તો તેમને કોઇપણ
વ�ધો નથી તે�ું અર�મ� જણાવેલ છે.

નીતીિવષયક બાબત હોવાથી આપની
ક�ાએથી યો�ય કરવા િવનતંી છે.  
(મજકુર કમ�ચાર�ને વનપાલ
સંવગ�મ�થી વનર�ક સંવગ�મ� ર�વટ�
કરવામ� આવેલ હતા. � ેર�વટ�નો
હુકમ અ.�ુ.વ.સં.�ી, વહ�વટ અને
આઇ.ટ�, �ુ.રા., ગ�ધીનગરના
તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૨ થી �ુળ અસરથી
રદ થતા મજકુરને વનપાલ સંવગ�મ�
�ુનઃ �નમ�ુંક આપવામ� આવેલ છે. ) As per DCF reamrks.

Accepted but they are
already promoted to Forester

210
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Sangitaben
Soningbhai
Jethva SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 133.00 18-Aug-85

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૨૧૦
દશ�વેલ છે. SCA NO-3808/2021
ના �ુકાદા �માણે, તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮
ની ઝોન જુનાગઢ ક�ાની DCP
�માણે સીનીયોર�ટ� સાથે �મોશન
આ૫વા બાબતેની રજુઆત તથા
ગે�ટેમ� �ુઘાર� નામ �માણે નામ
�ુઘારો થવા િવનં�ત કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

Valid CCC not pased in time
but seniority restored as per
judgement in SCA- 3808/2021
and is subject to final oucome
in the case, if appealed

211 Valsad Circle Valsad-South

Reetakumari
Sumanbhai
Patel SEBC 31-Aug-07 31-Aug-07 127.00 15-Oct-85

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
ડો. બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવસ�ટ�,અમદાવાદમ� CCCની
પર��ા તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૩થી પાસ
કર�લ છે. � ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ
છે. 

ડો. બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવસ�ટ�, અમદાવાદમ� CCCની
પર��ા તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૩થી પાસ
કર�લ છે. � ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય
છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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213 Vadodara Circle
Deputation-Godhr
a Panam

Shri
Jasvantsinh
Pratapsinh
Baria SEBC 1-Sep-07 1-Sep-07 194.50 6-Jun-82

હા, ગૌણ સેવા પસંદગી
મંડળ,ગ�ધીનગર �વારા લેવાયેલ
બીટ્ગાડ�  સંવગ�ની ખાતાક�ય પર��ા
તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૫ થી ૨૪.૦૭.૨૦૧૫મ�
લેવાયેલ તે બેઠક નં.૧૨૯૧ થી પાસ
થયેલ છે.

�ી બાર�યા વનર�કએ ખાતાક�ય
પર��ા પાસ કર�લ હોય, કોલમ નં. Y
તથા Z મા જ�ર� �ુધારો થવા
ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી પા.ન.મ ગોધરા ની
ભલામણ અ�વયે �ુધારો કરવાનો
થાય છે.

Accepted and correction
done

214
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Gautambhai
Bhanjibhai
Sarvaiya SC 5-Sep-07 5-Sep-07 204.00 29-Sep-85

1) Basic trn Detail-Batch NO.13
17/09/2007 To 29/02/2008
(2) High Court
No.SCA/3808/2021 ના �ુકાદા
�માણે અમોને તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ની
જુનાગઢ ઝોન ક�ાની ડ�.પી.સી.
�માણે સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ
થયેલ છે. � ેઅમોને મળેલ નથી તો
અમોને �મોશન સીનીયોર�ટ� સાથે
આપ�ુ.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -13
17/09/2007 To 29/02/2008
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગ મ�થી �ુન: �નમ�ુક વાળ�
જ�યાએ હાજર થવા માટ� છુટા કર�લ
છે.

As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester

215
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Mahendrasin
h Anirudhsinh
Rayjada General 5-Sep-07 5-Sep-07 190.00 7-Sep-84

1) Basic trn Detail-Batch NO.19
20/12/2010 To 19/06/2011
(2) High Court Case
No.R/SPA-13202/2020-21
Dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
અમો�ું સી.સી.સી સટ�ફ�ક�ટ � ેતે
સમયે મા� રાખલ ન હ�ું � ેને મા�
રાખી �ુકાદો આવેલ છે �તેે સમયે
અમારા જુનીયરને �મોશનનો લાભ
આપેેલ છે અને અમારાથી સીનીયર
ગણવામ� આવેલ છે આ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�ના �ુકાદાને આ�ઘન
અમોને મળવાપા� લાભો � ેતે
તાર�ખથી આ૫વા િવનતંી છે.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -19
20/12/2010 To 19/06/2011
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગમ� �ુળ જ�યાએ  હાજર
થયેલ છે.

As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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216
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Ranjitbhai
Bavkubhai
Vala SEBC 5-Sep-07 5-Sep-07 183.00 1-May-87

1) Basic trn Detail-Batch NO.14
01/05/2008 To 13/10/2008
(2) Highcourt Case No. SCA -
3813/2021 ના �ુકાદા �માણે
અમોને તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ની જુનાગઢ
ઝોન ક�ાની D.P.C �માણે
સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ થયેલ છે.
તેમ છતા આજ �દન �ુધી નામ. હાઈ
કોટ�ના હુકમ�ું પાલન થયેલ નથી. � ે
હુકમ અ�વયે અમોને અમા� �ોમોશન
સીનીયોર�ટ� સાથે આપવામ� આવેલ
નથી.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -14
 01/05/2008 To 13/10/2008
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગની િવભાગીય કચેર�એ
હાજર થયેલ છે.

As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester

217
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Vipulkumar
Durgashankar
bhai Purohit SEBC 5-Sep-07 5-Sep-07 180.00 27-Sep-82 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -14
01/05/2008 To 13/10/2008
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગની િવભાગીય કચેર�એ
હાજર થયેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester

218
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Rajendrabhai
Manglubhai
Khuman SEBC 5-Sep-07 5-Sep-07 168.00 31-Aug-88 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -20
 02/05/2011 To 01/11/2011
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગ મ�થી �ુન: �નમ�ુક વાળ�
જ�યાએ હાજર થવા માટ� છુટા કર�લ
છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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219
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Ranatbhai
Nanabhai
Mori SEBC 5-Sep-07 5-Sep-07 166.00 1-Jun-87

1) Basic trn Detail-Batch
NO.20 02/05/2011 To
01/11/2011
(2) High Court Case
No.R/SPA-3813/2020-21
Dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
અમો�ું સી.સી.સી સટ�ફ�ક�ટ � ેતે
સમયે મા� રાખલ ન હ�ું � ેને મા�
રાખી �ુકાદો આવેલ છે �તેે સમયે
અમારા જુનીયરને �મોશનનો લાભ
આપેેલ છે અને અમારાથી સીનીયર
ગણવામ� આવેલ છે આ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�ના �ુકાદાને આ�ઘન
અમોને મળવાપા� લાભો � ેતે
તાર�ખથી આ૫વા િવનતંી છે.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -20
 02/05/2011 To 01/11/2011
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગમ� �ુળ જ�યાએ  હાજર
થયેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester

220
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Rubina
Mohmmad
Hanif Askani SEBC 5-Sep-07 5-Sep-07 135.00 18-Aug-83

(1) Basic trn Detail Batch NO.3
01/01/2012 To 30/06/2012 fail
in first try dt 29.05.13 passed
in second try
(2) High Court
No.SCA/3808/2021 ના �ુકાદા
�માણે અમોને તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ની
જુનાગઢ ઝોન ક�ાની ડ�.પી.સી.
�માણે સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ
થયેલ છે. � ેઅમોને મળેલ નથી તો
અમોને �મોશન સીનીયોર�ટ� સાથે
આપ�ુ.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -3
01/01/2012 To 30/06/2012 fail
in first try dt 29.05.13 passed
in second try
(2) મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે મજકુરને વનપાલમ�
�ુન: �નમ�ુક આપતા
તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ અ�ેના
િવભાગ મ�થી �ુન: �નમ�ુક વાળ�
જ�યાએ હાજર થવા માટ� છુટા કર�લ
છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester

221
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Daxaben
Vinubhai
Dabhi SEBC 5-Sep-07 5-Sep-07 133.00 4-Feb-87 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -16
 In Repiter Batch Pass As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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222
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Urmilaben
Govindbhai
Vaza SC 5-Sep-07 5-Sep-07 126.00 12-Feb-84

Highcourt Case No. SCA -
3813/2021 ના �ુકાદા �માણે
અમોને તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ની જુનાગઢ
ઝોન ક�ાની D.P.C �માણે
સીનીયોર�ટ� ગણવા હુકમ થયેલ છે.
તેમ છતા આજ �દન �ુધી નામ. હાઈ
કોટ�ના હુકમ�ું પાલન થયેલ નથી. � ે
હુકમ અ�વયે અમોને અમા� �ોમોશન
સીનીયોર�ટ� સાથે આપવામ� આવેલ
નથી.

મજકુર� મ�ગેલ લાભો અ�વયે નામ.
હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨ �ુકાદા
અ�વયે મજકુરને વનપાલમ� �ુન:
�નમ�ુક આપતા તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૨ના
રોજ અ�ેના િવભાગ મ�થી �ુન:
�નમ�ુક વાળ� જ�યાએ હાજર થવા
માટ� છુટા કર�લ છે. As per DCF reamrks.

Accepted but they are
already promoted to Forester

224
Gandhinagar
Circle Sabarkantha R K Parmar SC 7-Sep-07 7-Sep-07 232.50 10-Jun-84

બે�ઝક તાલીમ�ું સે�ર ડંુગરડા
લખ�ું �ુધારો અ�ેથી ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

227 Vadodara Circle
Deputation-Kevadi
ya

Amrutbhai
Balubhai
Baria SEBC 10-Sep-07 10-Sep-07 194.60 1-Jun-78

�ી એ.બી.બાર�આ,વનર�ક �ારા
રજુઆત કર�લ કર�લ છે ક�  તેઓએ
પર��ામ� ૧૯૪.૬૦ માક� સ તથા
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
સીસીસીની પર��ા �ુજરાત
�ુ�નવ�સટ� મ�થી �થઅર�મ� ૨૫ તથા
�ે��કલમ� ૨૮ મેળવી પાસ થયેલ
છે.

�ી એ.બી.બાર�આ,વનર�કની
રજુઆત યો�ય હોય �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.મા�
સં�ામ�થી �નયત સમયમ� સીસીસી
પાસ કર�લ નથી � ે�યાને લેવા િવનતંી
છે.

ના.વ.સ.�ી ક�વડ�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done

229 Vadodara Circle
Deputation-Kevadi
ya Jungle Safari

Shakuntlaben
Ravindrabhai
Tadvi ST 10-Sep-07 10-Sep-07 184.20 19-Jun-84

��ુી એસ.આર.તડવી,વનર�ક �ારા
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે ક� ,
તેઓએ પર��ામ� મેળવેલ Marks
184.20 ની એ� ટ� � બાક� હોય � ેકર�
આપવા િવનતંી છે.

માક� સની એ� ટ� � કરવા અ�ેથી
ભલામણ કરવામ� આવે  છે.

ના.વ.સ.�ી ક�વડ�યા જગંલ સફાર�ની
ભલામણ અ�વયે �ુધારો કરવાનો
થાય છે.

Accepted and correction
done
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241
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Narendrasinh
Kiritsinh
Parmar General 8-Oct-07 8-Oct-07 27-Jan-84

�વરતા �મ�ક- ૨૪૧, અમો નોકર�મ�
�ડાયા �ારથી જ ડો. બાબા સાહ�બ
ઓપન �ુ�નવ�સટ�, અમદાવાદથી
એિ�લ- ૨૦૦૬ ના રોજ સી.સી.સી.
પર��ા પાસ કર�લ છે.  �થેી ઉપલ�
ર�કડ�  સાથે ખરાઇ કર� ના.વ.સં.�ી,
ગ�ધીનગર �ારા તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૯ ની
���તએ આખર� �વરતા યાદ�
�હ�ર કર�લ �મે� અમોએ સી.સી.સી
પર��ા તા.૨૬.૦૪.૨૦૦૬ ના રોજ
પાસ કય� અંગેની ન�ધ કરવામ�
આવેલ.  �થેી નામ. વડ� અદાલતના
એસ.સી.એ. નં. ૩૮૦૮/૨૦૨૧ ના
�ુકાદાની ન�ધ રદ કર� સી.સી. સી.
પાસ કય� અંગેની ન�ધ સી.સી.સી. ના
કોલમમ� કરવા રજુઆત છે.

સી.સી.સી. પર��ા તા.૨૬.૦૪.૨૦૦૬
થી ડો. બાબા સાહ�બ આંબેડકર
ઓપન �ુ�નવ�સટ� મ�થી પાસ કર�લ
છે. પરં�ુ �નમ�ૂંક તા. ૦૮.૧૦.૨૦૦૭
હોઇ સરકાર�ીના સામા� વહ�વટ
િવભાગના પ�રપ� �મ�ક-
પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક ,
તા.૧૭.૧૨.૨૦૦૭ ની �ગવાઇના
ફકરા નં. ૪ મ� જણા�યા �ુજબ
સરકાર� સેવામ� દાખલ થયા અગાઉ
ઉકત સી.સી.સી. પર��ા બાબા
સાહ�બ આંબેડકર ઓપન �ુ�નવ�સટ�
મ�થી પાસ કર�લ છે.  � ે�ૂવ� લાયકાત
તર�ક�  ગણવાની થાય. પરં�ુ સરકાર�
સેવામ� દાખલ થયા બાદ ફકરા નં. ૮
�ુજબ મા� પર��ા ક� �� મ�થી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કરવાની
થાય છે. પરં�ુ તેઓએ �ુજરાત �ુ�ન.
મ�થી તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ પાસ
કર�લ પર��ાને �યાને લેવાની થાય
તેવો અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted
(Valid CCC not pased in time
but seniority restored as per
judgement in SCA- 3808/2021
and is subject to final oucome
in the case, if appealed)

249 Junagadh Circle Bhavnagar

Hitheshbhai
Dolatbhai
Barot SEBC 25-Jan-08 25-Jan-08 22-Oct-81

(૧) �ી એચ.ડ�.બારોટ, વનર�કની
તા.૧૦/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� અં�ે�મ�
HITHESHBHAI લખાયેલ છે. � ે
ખર�ખર HITESHBHAI હોય, જ�ર�
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.
 (૨) �ી એચ.ડ�.બારોટ, વનર�કની
તા.૧૫/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
નામ.હાઇકોટ�ના તા.૦૩/૦૮/૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ (૧) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
ની �વરતા યાદ� �ુજબ �ૂળ
�સ�નયોર�ટ� આપવી. (૨)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના વનર�કમાથી
વનપાલના થયેલ �મોશનનો લાભ
આપવા. (૩) ર�વઝ�નનો હુકમ ર�
કરવો. (૪) ઉ.પ.ધો. ના લાભો આપવા
માટ� અર� કર�લ છે.

(૧) �ી એચ.ડ�.બારોટ, વનર�કની
તા.૧૦/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
ખર�ખર નામ HITESHBHAI હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.
 (૨) �ી એચ.ડ�.બારોટ, વનર�કની
તા.૧૫/૧૧/૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ અર�મ� મ�ગેલ
લાભો �ુજબ
અ.અ.�ુ.વ.સ�ંી,વ�હવટ અને
આઇ.ટ�ન� પ��ક File No.
PCCFO/ATP/Courtcas/129/20
22/0937/Admin
Dt.02/12/2022 થી ૩૨ વનપાલોના
ર�વઝ�નનો �ુ.વ.સ.�ી, જુનાગઢનો
હુકમ રદ કરત� વનપાલ તર�ક�  હાજર
થવા માટ� તા:૦૬/૧૨/૨૨ બ.બાદ
છુટા થયેલ છે. નામ. હાઇકોટ�
ના:૦૩/૦૮/૨૦૨૨ ના �ુકાદાના લાભો
આપવામ� આવેલ છે.

ર�વઝ�નનો હુકમ રદ કર�લ
છે.સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય.

Accepted but they are
already promoted to Forester
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254
Junagadh WL
Circle

Velavadar
National Park
(Black Buck)

Maheshbhai
Sureshbhai
Parmar SC 10-Mar-08 10-Mar-08 10 20-May-85

�ી એમ.એસ.પરમાર, વનર�કની તા.
૧૮/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે નામ.
હાઇકોટ�ના એસ.સી.એ. નં.
૩૮૧૩/૨૦૨૧ના તા. ૦૩/૦૮/૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ અમોને તા.
૨૬/૧૨/૨૦૦૦ની જુનાગઢ ઝોન
ક�ાની ડ�.પી.સી. �માણે સી�ોર�ટ�
ગણવા હુકમ થયેલ છે. � ે�ુકાદાનો
આજ �દન �ુધી અમલ થયેલ નથી.
� ેહુકમ �ુજબ અમોને અમા�
�મોશન સી�ોર�ટ� સાથે આપવામ�
આવે તો અમોને કોઈ વ�ધો નથી.

�ી એમ.એસ.પરમાર, વનર�કની તા.
૧૮/૧૧/૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ� અંગે કોઇ વ�ધો
દશ�વેલ નથી. પરં�ુ અર�મ� મ�ગેલ
લાભો નામ. હાઇકોટ�ના તા.
૦૩/૦૮/૨૦૨૨ �ુકાદા અ�વયે
અમલવાર� કરવાની રહ�  છે.  � ેયો�ય
થવા િવનતંી છે. As per DCF reamrks.

Accepted but they are
already promoted to Forester
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259
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Pradipsinh
Vaghajibhai
Chavda SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 38 3-Jun-71

1) Basic trn Detail-Batch
NO.25 01/09/2012 To
28/02/2013
(2)તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૯૧, તા
૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૯૮, તા
૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૬૮૩, આમ
સને.૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ ની યાદ�મા
અમારો �મ આગળ હતો અને કોઈ
૫ણ �ણ કય� વગર અમારો �મ
પાછળ આપેેલ હતો. આમ અમાર�
સી�ોર�ટ� �વત�તા યાદ�મ� આ૫ના
�ારા મા� સી.સી.સી કો���ુટર સટ�
પાસ કર�લ નથી અમો �ારા � ેતે
સમયે મા� સટ� પાસ કર�લ છે � ે
અમાર� ગોણસેવા ૫સંદગી મંડળ
�ારા બહાર પાડ�લ ગે�ટે �માણેની
�ુવ� લાયકાતમ� જ સી.સી.સી
કો���ુટર માગેલ હ�ું આમ છતા
અમાર� સી�ોર�ટ� સી.સી.સી
સટ�ના લીઘે �ુઝ કર�લ હતી અમો
�ારા High Court Case No.
SCA/5403/2021
dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
સી.સી.સી  ૫ર��ા પાસ કરવાની
રહ�તી નથી અનેે જુનાગઢ વન વ�ુ�ળ,
વ��ાણી વ�ુ�ળ જુનાગઢ, સામ�ક
વનીકરણ વ�ુ�ળ રાજકોટ,�ારા
વનર�ક સંંવગ� માગી વનપાલ
સંવગ�મ� બઢતી આ૫વામ� આવેલ
�મેા અમારા જુનીયર વનર�કો ને
�મોસન આપેેલછે �મેા અમાર�
સી�ોર�ટ� સી.સી.સી સટ� બાબતે
�ુુઝ કર�લ છે  અમોને જુનાગઢ
ઝોન-૧ મ� � ેસમયે થી અમોને મળવા
પા� તમામ લાભો આ૫વાના થાય
�થેી ઉકત �ુકાદાને �યાનમ� રાખી
અમોને સી�ોર�ટ� સાથે રાજય
ક�ાાએ વનર�ક સંવગ� માથી
વનપાાલ સંવગ�મ�ં બઢતી આ૫વા
િવનતંી  છે

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -25
  01/09/2012 To 28/02/2013
(2)મજકુરની અર�મ� મ�ગેલ લાભો
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની
�વત�તા યાદ�મ� ર��ોર કરવામ�
આવેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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260
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Amrutbhai
Narsungbhai
Judal SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 40 1-Jun-78

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૨૬૦
છે.  �મે� અમા� નામ અ�તૃલાલ
નર�ુંગભાઇ જુડાલ લખાયેલ છે.
તેની જ�યાએ અ�તૃભાઇ
નર�ુંગભાઇ જુડાલ �ુધારો કરવા
િવનતંી છે તથા સી.સી.સી. પર��ા
GTU મારફતે આપેલ છે. યાદ�મ�
BAOU મારફતે દશ�વેલ છે. � ે
�ુધારો કરવા તથા ર�ઝ�
તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૫ દશ�વેલ છે. � ે
તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૫ છે. � ે�ુજબ
�ુધારો કરવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા નામ
અ�તૃભાઇ નર�ુંગભાઇ જુડાલ હોઇ,
�ુધારો કરવા િવનતંી છે તથા
સી.સી.સી. પર��ા GTU
અમદાવાદના �હ�રનામા
તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૫ થી પાસ કર�લ
હોઇ જ�ર� �ુધારો કરવા ભલામણ
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા નામ
અ�તૃભાઇ નર�ુંગભાઇ જુડાલ હોઇ,
�ુધારો કરવા િવનતંી છે તથા
સી.સી.સી. પર��ા GTU
અમદાવાદના �હ�રનામા
તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૫ થી પાસ કર�લ
હોઇ જ�ર� �ુધારો કરવા ભલામણ
છે.

Accepted and correction
done
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263
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Shivarajbhai
Rambhai
Dhadhal SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 50 7-Jan-84

1) Basic trn Detail-Batch
NO.27 01/05/2013 To
30/10/2013
(2)તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૯૪, તા
૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૦૧, તા
૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૭૦૯, આમ
સને.૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ ની યાદ�મા
અમારો �મ આગળ હતો અને કોઈ
૫ણ �ણ કય� વગર અમારો �મ
પાછળ આપેેલ હતો. આમ અમાર�
સી�ોર�ટ� �વત�તા યાદ�મ� આ૫ના
�ારા મા� સી.સી.સી કો���ુટર સટ�
પાસ કર�લ નથી અમો �ારા � ેતે
સમયે મા� સટ� પાસ કર�લ છે � ે
અમાર� ગોણસેવા ૫સંદગી મંડળ
�ારા બહાર પાડ�લ ગે�ટે �માણેની
�ુવ� લાયકાતમ� જ સી.સી.સી
કો���ુટર માગેલ હ�ું આમ છતા
અમાર� સી�ોર�ટ� સી.સી.સી
સટ�ના લીઘે �ુઝ કર�લ હતી અમો
�ારા High Court Case No.
SCA/5403/2021
dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
સી.સી.સી  ૫ર��ા પાસ કરવાની
રહ�તી નથી અનેે જુનાગઢ વન વ�ુ�ળ,
વ��ાણી વ�ુ�ળ જુનાગઢ, સામ�ક
વનીકરણ વ�ુ�ળ રાજકોટ,�ારા
વનર�ક સંંવગ� માગી વનપાલ
સંવગ�મ� બઢતી આ૫વામ� આવેલ
�મેા અમારા જુનીયર વનર�કો ને
�મોસન આપેેલછે �મેા અમાર�
સી�ોર�ટ� સી.સી.સી સટ� બાબતે
�ુુઝ કર�લ છે  અમોને જુનાગઢ
ઝોન-૧ મ� � ેસમયે થી અમોને મળવા
પા� તમામ લાભો આ૫વાના થાય
�થેી ઉકત �ુકાદાને �યાનમ� રાખી
અમોને સી�ોર�ટ� સાથે રાજય
ક�ાાએ વનર�ક સંવગ� માથી
વનપાાલ સંવગ�મ�ં બઢતી આ૫વા
િવનતંી  છે

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -27
01/05/2013 To 30/10/2013
(2)મજકુરની અર�મ� મ�ગેલ લાભો
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની
�વત�તા યાદ�મ� ર��ોર કરવામ�
આવેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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268
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Chetankumar
Makodbhai
Ghevariya General 10-Mar-08 10-Mar-08 77 19-Mar-85

1) Basic trn Detail-Batch
NO.25 01/09/2012 To
28/02/2013
 (2)તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૯૮, તા
૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૦૫, તા
૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૬૮૪, આમ
સને.૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ ની યાદ�મા
અમારો �મ આગળ હતો અને કોઈ
૫ણ �ણ કય� વગર અમારો �મ
પાછળ આપેેલ હતો. આમ અમાર�
સી�ોર�ટ� �વત�તા યાદ�મ� આ૫ના
�ારા મા� સી.સી.સી કો���ુટર સટ�
પાસ કર�લ નથી અમો �ારા � ેતે
સમયે મા� સટ� પાસ કર�લ છે � ે
અમાર� ગોણસેવા ૫સંદગી મંડળ
�ારા બહાર પાડ�લ ગે�ટે �માણેની
�ુવ� લાયકાતમ� જ સી.સી.સી
કો���ુટર માગેલ હ�ું આમ છતા
અમાર� સી�ોર�ટ� સી.સી.સી
સટ�ના લીઘે �ુઝ કર�લ હતી અમો
�ારા High Court Case No.
SCA/5403/2021
dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
સી.સી.સી  ૫ર��ા પાસ કરવાની
રહ�તી નથી અનેે જુનાગઢ વન વ�ુ�ળ,
વ��ાણી વ�ુ�ળ જુનાગઢ, સામ�ક
વનીકરણ વ�ુ�ળ રાજકોટ,�ારા
વનર�ક સંંવગ� માગી વનપાલ
સંવગ�મ� બઢતી આ૫વામ� આવેલ
�મેા અમારા જુનીયર વનર�કો ને
�મોસન આપેેલછે �મેા અમાર�
સી�ોર�ટ� સી.સી.સી સટ� બાબતે
�ુુઝ કર�લ છે  અમોને જુનાગઢ
ઝોન-૧ મ� � ેસમયે થી અમોને મળવા
પા� તમામ લાભો આ૫વાના થાય
�થેી ઉકત �ુકાદાને �યાનમ� રાખી
અમોને સી�ોર�ટ� સાથે રાજય
ક�ાાએ વનર�ક સંવગ� માથી
વનપાાલ સંવગ�મ�ં બઢતી આ૫વા
િવનતંી  છે

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -25
01/09/2012 To 28/02/2013
(2)મજકુરની અર�મ� મ�ગેલ લાભો
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની
�વત�તા યાદ�મ� ર��ોર કરવામ�
આવેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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269
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Trikambhai
Bhimabhai
Dharaiya SC 10-Mar-08 10-Mar-08 80 1-Jun-71

1) Basic trn Detail Batch
NO.22
 14/11/2011 To 13/05/2012
(Roll No.52)

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -22
14/11/2011 To 13/05/2012 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

274
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dipakkumar
Amarabhai
Chauhan SC 10-Mar-08 10-Mar-08 98 1-Jan-80 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -25
 01/09/2012 To 28/02/2013 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

279 Junagadh Circle Bhavnagar

Sanjaybhai
Raiyabhai
Lathiya SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 107 18-Oct-81

�ી એસ.આર.લાઠ�યા, વનર�કની
તા.૦૭/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� જ�
તા.૧૮/૦૧/૧૯૮૧ લખાયેલ છે. � ે
ખર�ખર જ� તા.૧૮/૧૦/૧૯૮૧ હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

�ી એસ.આર.લાઠ�યા, વનર�કની
તા.૦૭/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમની ખર�ખર જ�
તા.૧૮/૧૦/૧૯૮૧ હોય, જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે..

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done
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284
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dharmendrab
hai
Mansukhabha
i Parmar SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 117 27-Jul-77

1) Basic trn Detail- Batch
NO.19 20/12/2010 To
19/06/2011
(2)તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૧૭, તા
૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૧૦, તા
૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૬૬૮, આમ
સને.૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ ની યાદ�મા
અમારો �મ આગળ હતો અને કોઈ
૫ણ �ણ કય� વગર અમારો �મ
પાછળ આપેેલ હતો. આમ અમાર�
સી�ોર�ટ� �વત�તા યાદ�મ� આ૫ના
�ારા મા� સી.સી.સી કો���ુટર સટ�
પાસ કર�લ નથી અમો �ારા � ેતે
સમયે મા� સટ� પાસ કર�લ છે � ે
અમાર� ગોણસેવા ૫સંદગી મંડળ
�ારા બહાર પાડ�લ ગે�ટે �માણેની
�ુવ� લાયકાતમ� જ સી.સી.સી
કો���ુટર માગેલ હ�ું આમ છતા
અમાર� સી�ોર�ટ� સી.સી.સી
સટ�ના લીઘે �ુઝ કર�લ હતી અમો
�ારા High Court Case No.
SCA/5403/2021
dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
સી.સી.સી  ૫ર��ા પાસ કરવાની
રહ�તી નથી અનેે જુનાગઢ વન વ�ુ�ળ,
વ��ાણી વ�ુ�ળ જુનાગઢ, સામ�ક
વનીકરણ વ�ુ�ળ રાજકોટ,�ારા
વનર�ક સંંવગ� માગી વનપાલ
સંવગ�મ� બઢતી આ૫વામ� આવેલ
�મેા અમારા જુનીયર વનર�કો ને
�મોસન આપેેલછે �મેા અમાર�
સી�ોર�ટ� સી.સી.સી સટ� બાબતે
�ુુઝ કર�લ છે  અમોને જુનાગઢ
ઝોન-૧ મ� � ેસમયે થી અમોને મળવા
પા� તમામ લાભો આ૫વાના થાય
�થેી ઉકત �ુકાદાને �યાનમ� રાખી
અમોને સી�ોર�ટ� સાથે રાજય
ક�ાાએ વનર�ક સંવગ� માથી
વનપાાલ સંવગ�મ�ં બઢતી આ૫વા
િવનતંી  છે

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -19
  20/12/2010 To 19/06/2011
(2)મજકુરની અર�મ� મ�ગેલ લાભો
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની
�વત�તા યાદ�મ� ર��ોર કરવામ�
આવેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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292
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Rameshbhai
Bhimabhai
Parmar SC 10-Mar-08 10-Mar-08 131 6-Mar-78

1) Basic trn Detail-Batch NO.21
21/06/2011 To 10/01/2012
(2)તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૨૦૭, તા
૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૧૧૧, તા
૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના �ીતીએ
વનર�કની �વતતા યાદ� જુનાગઢ
ઝોન નં-૧ મા અમોનો �મ ૨૧૮, આમ
સને.૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ ની યાદ�મા
અમારો �મ આગળ હતો અને કોઈ
૫ણ �ણ કય� વગર અમારો �મ
પાછળ આપેેલ હતો. આમ અમાર�
સી�ોર�ટ� �વત�તા યાદ�મ� આ૫ના
�ારા મા� સી.સી.સી કો���ુટર સટ�
પાસ કર�લ નથી અમો �ારા � ેતે
સમયે મા� સટ� પાસ કર�લ છે � ે
અમાર� ગોણસેવા ૫સંદગી મંડળ
�ારા બહાર પાડ�લ ગે�ટે �માણેની
�ુવ� લાયકાતમ� જ સી.સી.સી
કો���ુટર માગેલ હ�ું આમ છતા
અમાર� સી�ોર�ટ� સી.સી.સી
સટ�ના લીઘે �ુઝ કર�લ હતી અમો
�ારા High Court Case No.
SCA/5403/2021
dt.03/08/2022 ના �ુકાદા અ�વયે
સી.સી.સી  ૫ર��ા પાસ કરવાની
રહ�તી નથી અનેે જુનાગઢ વન વ�ુ�ળ,
વ��ાણી વ�ુ�ળ જુનાગઢ, સામ�ક
વનીકરણ વ�ુ�ળ રાજકોટ,�ારા
વનર�ક સંંવગ� માગી વનપાલ
સંવગ�મ� બઢતી આ૫વામ� આવેલ
�મેા અમારા જુનીયર વનર�કો ને
�મોસન આપેેલછે �મેા અમાર�
સી�ોર�ટ� સી.સી.સી સટ� બાબતે
�ુુઝ કર�લ છે  અમોને જુનાગઢ
ઝોન-૧ મ� � ેસમયે થી અમોને મળવા
પા� તમામ લાભો આ૫વાના થાય
�થેી ઉકત �ુકાદાને �યાનમ� રાખી
અમોને સી�ોર�ટ� સાથે રાજય
ક�ાાએ વનર�ક સંવગ� માથી
વનપાાલ સંવગ�મ�ં બઢતી આ૫વા
િવનતંી  છે

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -21
  21/06/2011 To 10/01/2012
(2)મજકુરની અર�મ� મ�ગેલ લાભો
નામ. હાઇકોટ�ના તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૨
�ુકાદા અ�વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની
�વત�તા યાદ�મ� ર��ોર કરવામ�
આવેલ છે. As per DCF reamrks.

1. Accepted
2.  Accepted but they are
already promoted to Forester
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295 Surat Circle Vyara

Najirkhan
Kalandarkhan
Mandori SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 136 1-Apr-82 -

Name of Institute of Passing
the CCC Exam મ� શરત�ુકથી
BAOU લખાયેલ છે.તેની જ�યાએ
VNSGU દશ�વવા િવનતંી છે. as per the dcf comment

Accepted and correction
done

300 Valsad Circle Valsad-North

Kanusinh
Amarsinh
Zala SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 143 1-Jun-76

�મ નં.૨૯૯ મ� ઉપર અમા� નામ
આવેલ છે.  �મે� અમા� નામ
Kanusigh Amarsigh Zala
લખાયેલ છે. �નેી જ�યાએ અમા�
નામ Kanusinh Amarsinh Zala
કરવા અર� કર�લ છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ નામ મ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

308
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Pinakinpuri
Dilippuri
Goswami SEBC 10-Mar-08 10-Mar-08 158 7-Nov-77

કામચલાઉ �વ�તતા યાદ� �મ�ક
:૩૦૬ �મે� અ�ેની ડ�વીઝન કચેર�મ�
�બ�મ� આવી �ુઘારા વઘારા
કરાવેલ � ેયાદ�મ� અમારો �મ�ક : ૭
હતો � ે�ુજબ અમો �ારા જણા�યા
�ુજબ તમામ કોલમની માહ�તી
બરાબર જણાઇ આવેલ હતી. પરં�ુ
બહાર પાડ�લ �વત�તા યાદ�  �મ�ક :-
૩૦૬મ� દશ�વેલ માહ�તી �ુસંગત
જણાતી નથી � ેસબબનો વ�ઘો
(સી.સી.સી. પાસ. કય� તાર�ખ,
પાસ�ગ સે�ર�ું નામ અને ર�માક� સની
િવગત �ુસંગત નથી. )

સી.સી.સી. પર��ા તા.૨૭.૦૭.૨૦૦૬
થી એચ.એન.�.�ુ. �ુ�નવ�સટ� મ�થી
પાસ કર�લ છે.  પરં�ુ �નમ�ૂંક તા.
૨૫.૦૩.૨૦૦૮ હોઇ સરકાર�ીના
સામા� વહ�વટ િવભાગના પ�રપ�
�મ�ક- પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક ,
તા.૧૭.૧૨.૨૦0૭ ની �ગવાઇ ના �ુ�ા
નં. ૪ મ� જણા�યા �ુજબ સરકાર�
સેવામ� દાખલ થયા અગાઉ ઉકત
એચ.એન.�.�ુ. મ�થી પાસ કર�લ
કો��ુટરની પર��ા �ૂવ� લાયકાત
તર�ક�  ગણવાની રહ�  છે. પરં�ુ સરકાર�
સેવામ� દાખલ થયા બાદ �ુ�ા નં. ૮
�ુજબ મા� �ુ�નવ�સટ�મ�થી પર��ા
પાસ કરવાની રહ�  છે. �થેી તેઓએ
�પીપા મ�થી તા.૨૩.૦૭.૨૦૧૫ ના
રોજ પાસ કર�લ પર��ાને �યાને
લેવાની થાય તેવો અ�ેનો અ�ભ�ાય
છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted
(Valid CCC not pased in time
but seniority restored as per
judgement in SCA- 3808/2021
and is subject to final oucome
in the case, if appealed)

315 Valsad Circle Valsad-North

Harshadkuma
r Ishwarbhai
Patel ST 10-Mar-08 10-Mar-08 171 1-Dec-79

સદર મજકુર કમ�ચાર� િવગત �તા
કોલમ નં,૧૮ મ� Name of the
institute of Passing the CCC
Exam મ� ITI Ahwa નો નામનો
ઉ�લખે કરવામ� આવેલ છે. તેની
જ�યાએ Gujarat Technological
University (GTU) ના નામનો
�ુધારો �ુધારો કરવા અર� કર�લ
છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ સં�ાના નામમ�
�ુલ હોય જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

336
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Jayrajsinh
Champubhai
Vala SEBC 4-Aug-08 4-Aug-08 166.00 13-Jun-85 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -21
 21/06/2011 To 10/01/2012 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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337
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Vipulbhai
Mangabhai
Vaghela SEBC 4-Aug-08 4-Aug-08 160.00 19-May-87 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -21
 21/06/2011 To 10/01/2012 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

338
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Gobarbhai
Chakubhai
Zala SEBC 4-Aug-08 4-Aug-08 156.00 1-Jun-83 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -20
 02/05/2011 To 01/11/2011 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

343
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Mahesh
Kanabhai
Kher SEBC 6-Aug-08 6-Aug-08 176.10 15-Jun-87

�વરતા યાદ�મ� અમા� નામ
મહ�શકુમાર કાન�ભાઇ ખેર  છે. �મે�
�ુલ હોય � ે�ુધાર� મહ�શ કાનાભાઇ
ખેર  કરવા અર� કર�લ છે.

મજકુર કમ�ચાર��ું સેવા ર�કડ�
તપાસતા નામમ� �ુલ હોય �થેી
તેઓની રજુઆત �ુજબ નામમ� મહ�શ
કાનાભાઇ ખેર  કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

348
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dilipkumar
Karshanbhai
Makwana SEBC 6-Aug-08 6-Aug-08 168.10 28-Dec-86 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -20
11/10/2011 To 19/10/2011 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

349
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Hareshbhai
Virabhai
Sisodiya SEBC 6-Aug-08 6-Aug-08 166.10 21-Jan-81

પસંદગી યાદ�મ� �મ�કઃ ૩૫૦ પર
�ુકવામ� આવેલ છે. ખર�ખર અમો
�મ નં.૩૪૩ પર આવીએ છ�એ. �મ
નં.૩૪૩ થી૩૪૯ �ુધીના કમ�ચાર�ઓ
અમાર� પાછળ ખાતામ� દાખલ
થયેલ હોવા છતા તેઓના �મ
આગળ રાખી અમોને �મ નં.૩૫૦ પર
�ુક�લ છે. અમોને યો�ય �મમ� �ુકવા
િવનં�ત કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.  
(હાલ વ��ાણી િવભાગ,
સાસણ-ગીરમ� ફરજ બ�વે છે.) � ે
�ુજબ �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.
 As per DCF reamrks. Not Accepted

351
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Sambhugiri
Shivgiri
Meghnathi SEBC 6-Aug-08 6-Aug-08 161.70 5-Mar-81

�વરતા યાદ�મ� અમા� નામ
Sambugiri Shivgiri
Meghanathi છે. �મે� �ુલ હોય � ે
�ુધાર� SAMBHUGIRI SHIVGIRI
MEGHNATHI  કરવા અર� કર�લ
છે.

મજકુર કમ�ચાર��ું સેવા ર�કડ�
તપાસતા નામમ� �ુલ હોય �થેી
તેઓની રજુઆત �ુજબ નામમ�
SAMBHUGIRI SHIVGIRI
MEGHNATHI  કરવા અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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353 Junagadh Circle Morbi

Chandreshku
mar
Dineshchandr
a Dave General 7-Aug-08 7-Aug-08 3 14-Jan-81

�ી સી.ડ�.દવે  વનર�કની
તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૨ની અર� અ� વયે
સદરહંુ  �વરતા યાદ�મ� �મ નંબર
-355 મ� Date of regular
appointment as BG ના કોલમમ�
તા. 17/02/2016 લખાયેલ છે પરં�ુ
અમાર� ર���ુલર �ઇન�ગ તા.
13/10/2013 છે.  સી.સી.સી.પર��ા
ના કારણે અમોને  તા.17/02/2016
ગણાયેલ છે.  તો પસંદગી યાદ�મ�
જણા�યા �ુજબ  હાઇકોટ�ના �ુકાદા
SCA-3808 of 2021  �ુજબ
ર���ુલર �ઇન�ગ તાર�ખમ� �ુધારો
કરવા અર� કર�લ છે.

અ� �ુ.વ. સં.�ી અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
પ��ક:-બ/મહક/૧૩/૫૯૮૩/
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ અને જુનાગઢ ઝોન
-૧ અને �ુ.વ.સં.�ી, જુનાગઢ વન
વ�ુ�ળ  જુનાગઢના .  પ��ક:-
બ/મહક/ટ� .૩/૩૬૪૩-૬૯/
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ થી થઈ આવેલ
આદ�શ �ુજબ  �ી પી.એમ.�ુડાસમા
વનર�કને સી.સી.સી. પર��ા  પાસ
કરવાની થતી �નયત સમય મય�દામા
મા� ય ક� � � પરથી પર��ા  પાસ કર�લ
ન હોવાથી ના.વ.સં. �ી મોરબી �ારા
સી.સી.સી.  પર��ા પાસ કય� તા.
17/02/2016 થી �ુન: �નમ�ુંક
ગણવાના હુકમ કર�લ છે.
પરં�ુ નામ.અદાલતના SCA-
3808/2021 ના �ુકાદા �ુજબ
મજકુરની Date of regular
appointment as BG મ� દશ�વેલ
તાર�ખમ�   �ુધારો કરવાપા� હોય
તો  મ�ગણી �ુજબ �ુધારો કર�
આપવા અ�ભ�ાય થાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીની કોમે�સ
સાથે સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

363 Vadodara Circle Baria

Maheshbhai
Balvatsinh
Rathva SEBC 22-Sep-08 22-Sep-08 248.00 12-Dec-87

�ી.એમ.બી.રાઠવા, વનર�ક�
ડો.બાબાસાહ�બ આંબેડકર �ુ�ન.
અમદાવાદની પર��ા
ઓકટોબર-૨૦૦૮ મ� આપેલ પરં�ુ
પ�રણામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ
આવેલ છે. જયાર� �ી રાઠવાએ રજુ
કર�લ ડુ�લીક�ટ સટ�ફ�ક�ટ
તા.૩-૧૨-૨૦૧૩ ના રોજ ઇ��ુ થયેલ
હોય, � ેલખેલ છે. �થેી પ�રણામની
તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૮ પાસ કય�ની
તાર�ખ �ુજબ �ુધારો થવા વ�ધો
આપેલ છે.

�ી એમ.બી.રાઠવા�ુ ડો.બાબાસાહ�બ
આંબેડકર �ુ�ન. અમદાવાદના
સીસીસી �માણપ�મ�
તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૮ �ુજબ �ુધારો થવા
ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી બાર�યા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 23 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

368
Junagadh WL
Circle Porbandar

Haresh
Keshur
Kambariya General 10-Jun-09 10-Jun-09 170.20 4-Nov-85

૧)અમો બીટ ગાડ�  �ેડ�શન લી� �મ
નં.૧૦૦૭ � ેબીટ ગાડ�  �ેડ�શન લી�
�મ નં.૩૪૬ની સાથેની ભરતી હોય
અને એમો�ું મેર�ટ તેમના કરત� વ�ુ
હોય તો તેઓની આગળ અમારો �મ
�ુકવા િવનતંી.   
૨)બીટ ગાડ�  �ેડ�શન લી� �મ
નં.૧૦૦૭મ� Joining date
without and after
considering CCCમ�
તા.૧૧/૦૧/૨૦૦૮ �ુધારવા િવનતંી. 
૩)નામ.�ુજરાત હાઇકોટ�ના SCA
No.૩૮૦૮/૨૦૨૧નો ઉ�લખે એમોના
�રમા��મ� ન�ધ કરવા પા� હોય � ે
ન�ધ કરવા િવનતંી. 

�ી ક�બર�યા, ફો.ગાડ� ના �ુ�ા (૧)
અને (૨) �યાને લતેા બંને કમ�ચાર�
��ત�ાયાદ�ના ઉમેદવાર હોય તે�ું
જણાય આવે છે � ે�યાને લઈ યો�ય
થવા િવનતંી. તથા અ� �ુ� વન
સંર�ક�ી, વહ�વટ અને આઇટ�,
�ુ.રા. ગ�ધીનગરના પ��ક :
બ/મહક/૧૩/૬૬૯૨,
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ના બેઠકની
કાય�વાહ� ન�ધના �ુ�ા નં.૪ �ુજબ �ી
ક�બર�યાને Appoint Order
તા.૦૩/૦૬/૨૦૦૯ના રોજ ઇ��ુ
કરવામ� આવેલ છે �ાર� �ી
ક�બર�યા તેઓની �નમ�ૂકવાળ�
જ�યાએ તા.૧૦/૦૬/૨૦૦૯ના રોજ
હાજર થયેલ છે � ે�યાને લાઈ યો�ય
થવા િવનતંી. As per DCF reamrks.

Seniority restored subject to
final decision in the case if
and when the case is
appealed.

386

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Vadodara WL

Dakshaben
Kanjibhai
Vankar SC 1-Aug-09 1-Aug-09 125.50 12-Mar-84 Name :- Dakshaben Name :- Dakshaben Name :- Dakshaben

Accepted and correction
done

390 Vadodara Circle Baria

Jayshreeben
Kiritbhai
Mohaniya ST 11-Aug-09 11-Aug-09 236.00 24-Mar-87

�ીમતી �.ેક� .મોહનીયા, વનર�ક�  � ેતે
વખતે IITRAM �ુ સીસીસી�ુ
તા.૧૭-૨-૨૦૧૭ �ુ �માણપ� રજુ
કર�લ હ�ુ. પરં�ુ અમોએ
ડો.બાબાસાહ�બ આંબેડકર
�ુ�ન.અમદાવાદ�ુ તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૬
ના રોજ�ુ સીસીસી પાસ�ુ �માણપ�
પાસ કર�લ છે. � ેસરકાર�ીના
સા.વ.િવ.ના તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ના ઠરાવ
�ુજબ ૪૦૦/૪૫૦ �ુણની પર��ાના
�માણપ�ોનેે મા�તા આપવામ�
આવેલ છે, �થેી અમા�ુ �માણપ�
મા� ગણી તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૬ �ુજબ
સીનીયોર�ટ�મ� ઉપર લઇ જવા
િવનતંી છે.

�ીમતી �.ેક� .મોહનીયા, વનર�ક �ારા
ડો.બાબાસાહ�બ આંબેડકર
�ુ�ન.અમદાવાદ�ુ તા.૦૮-૦૨-૨૦૧૬
ના રોજ�ુ સીસીસી પાસ�ુ �માણપ�
રજુ કર�લ છે. � ેસરકાર�ીના
સા.વ.િવ.ના તા.૧૫-૧-૨૦૨૦ ના ઠરાવ
�ુજબ ૪૦૦/૪૫૦ �ુણની પર��ાના
�માણપ�ોનેે મા�તા આપવામ�
આવેલ હોય, � ે�ુજબ �ુધારો થવા
ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી બાર�યા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done
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396
Ahmedabad SF
Circle Nadiad SF

Sanjarbhai
Idrishbhai
Vahora SEBC 31-Aug-09 31-Aug-09 285.50 21-Apr-87

�ી સંજરભાઈ ઈદર�શભાઈ વહોરા,
વનર�ક�  તેઓની તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૨
ની અર�થી ભરતી અંગેના મેર�ટ
નંબર-૦૧ દશ�વવા તથા ડ�વીઝન
ક�ાના �સ�નયોર�ટ� નં.૦૩ દશ�વવા
રજુઆત કર�લ છે.  � ે�ુજબ �ુધારો
કરવા રજુઆત કર�લ છે.

�ી સંજરભાઈ ઈદર�શભાઈ વહોરા,
વનર�ક�  તેઓની તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૨
ની અર�થી ભરતી અંગેના મેર�ટ
નંબર-૦૧ દશ�વવા રજુઆત કર�લ છે.
� ે�ુજબ �ુધારો કરવા ભલામણ છે.
તેમજ ડ�વીઝન ક�ાના �સ�નયોર�ટ�
નં.૦૩ દશ�વવા રજુઆત કર�લ છે.  � ે
બાબતે �ાર� રા� ક�ાએ �ેડ�શન
લી�ની યાદ� તૈયાર થનાર હોય તથા
અગાઉ ઝોન ક�ાએ ક�ાએ �ેડ�શન
લી� તૈયાર કરવામ� આવ�ું હ�ું.
�થેી ડ�વીઝન �સનીયોર�ટ�
દશ�વવાની રહ�તી નથી. તેમજ અ�ેથી
કોઈ વનર�કને ડ�વીઝન
�સ�નયોર�ટ� લી� ��સ� કર�ને
આપવામ� આવેલ નથી. �થેી કોઈ
ભલામણ નથી.

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �ી
સંજરભાઈ ઈદર�શભાઈ વહોરા,
વનર�કની અર� �ુજબ ભરતી
અંગેના મેર�ટ નંબર-૦૧ દશ�વવા
રજુઆત અ�વયે �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય છે. તેમજ ડ�વીઝન ક�ાના
�સ�નયોર�ટ� નં.૦૩ દશ�વવા રજુઆત
કર�લ છે. � ેઅંગે કોઈ ભલામણ નથી. Not Accepted

406 Valsad Circle Valsad-North

Archnaben
Gopalbhai
Patel SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 250.00 5-May-89

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૧૦ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૫૦ છે.તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision



1/2/2023 Objection list Page 25 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

407 Surat Circle Vyara
Tofiq Umarali
Nagori General 1-Sep-09 1-Sep-09 246.00 19-Jul-84

૧) �વરતા �મ�ક
૫૬,૬૦,૬૩,૬૮,૯૭,૧૧૫,૧૧૩,૧૩૭,૧૪
૬,૨૨૮ Dt of Passing valid CCC
Exam  કોલમમ� પાસ/નાપાસ/વષ�
અને તાર�ખ દશ�વેલ નથી. 
૨) �વરતા �મ�ક ૯૭ જ� તાર�ખ
૦૪/૦૨/૧૯૭૬ હોય તો તેમને ૫૦
વષ� �ુણ� થયેલ ન હોય તેમને CCC
�ુ��તનો લાભ મળવાપા� થતો નથી. 
૩) �વરતા �મ�ક:
૨૪૯,૩૧૨,૩૧૪,૩૧૬,૩૧૮૩૬૪
ર�માક� સની કોલમમ� Passed CCC
but before joining hence not
valid as per GR dt.17/12/2007
લખેલ છે તો સા.વ.િવ.ના
તા.૧૭/૧૨/૨૦૦૭ ના �આર ન� �ુ�ા
નં.૪ �ુજબ તેમની �વરતા CCC પાસ
કય� તાર�ખથી ગણવાની હોય છે. 
૪) �વરતા �મ�ક:૯૫,૧૦૦ Basic
Training details  કોલમમ�
તાલીમ પાસ કર�લ વષ� અને તાર�ખ
દશ�વેલ નથી. 
૫) �વરતા
�મ�ક:૩૭૦,૩૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯
તેમની �નમ�ુંક તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯
પછ� થયેલ હોય તેમની નામદાર વડ�
અદાલતના SCA 3808/2021 નો
લાભ મળવાપા� નથી તો તેમની
�સ�નયોર�ટ� તેમને �ારથી CCC
પાસ કર�લ છે �ારથી
ગણવી.(ખાતાક�ય પસંદગી સ�મ�ત
ગ�ધીનગરના તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના
�ુ�ા નં.૦૪ અને ૦૫ �ુજબ) 

અ.નં.૧ થી ૫ અ�વયે �નયમો�ુસાર
થવા િવનતંી છે. as per dcf

1. Not Relevant
2.  Corrected
3. As per High Court
Judgement in SCA
no.3808/2021 Seniority given
.
5. Sr. no 370, 371 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.



1/2/2023 Objection list Page 26 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

408 Valsad Circle Valsad-North

Kaulav
Arvindbhai
Patel ST 1-Sep-09 1-Sep-09 243.50 15-Jul-90

1.મજકુર કમ�ચાર��ુ પસંદગી યાદ�મ�
નામ Kolav Arvindbhai Patel
છે.તેઓ�ું નામ Kaulav
Arvindbhai Patel છે.�થેી �ુધારો
કરવા અર� કર�લ છે.
2.મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૧૨ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૪૩.૫૦ છે.તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

૧.યાદ�મ� દશ�વેલ નામમ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.
૨. "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા
માટ�ની સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે
યાદ� તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

1. Correctd
2.not Accepted But depends
on Committee's Decision

410 Valsad Circle Valsad-North

Vasantbhai
Bhatiyabhai
Padvi ST 1-Sep-09 1-Sep-09 237.50 20-May-87

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૧૪ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૩૭.૫૦ છે. તેમા તેઓના
કરતા ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision

412 Valsad Circle Valsad-North

Hetalben
Bhagubhai
Patel SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 234.00 5-Jun-88

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૧૬ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૩૪ છે.તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision
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415 Valsad Circle Valsad-South

Harshadsinh
Kiransinh
Thakor General 1-Sep-09 1-Sep-09 229.00 21-Nov-86

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
Harshadsingh Kiransingh
Thakor નામની �પેલ�ગમ� �ૂલ છે
� ેઆ �ુજબ Harshadsinh
Kiransinh Thakor અપડ�ટ કરવા
જણાવેલ છે. 

Harshadsingh Kiransingh
Thakor નામની �પેલ�ગમ� �ૂલ છે
� ેઆ �ુજબ Harshadsinh
Kiransinh Thakor અપડ�ટ કરવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

416
Mehsana SF
Circle Mehsana SF

Vikrambhai
Ramsibhai
Rabari SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 227.50 22-Aug-86

સને ૨૦૦૭ થી ૨૦૦૯ �ુધીની સીધી
ભરતી વનર�ક અને વનપાલની
સં�ુ�ત ર�તે થયેલ છે. �મે� વખતો -
વખત વનપાલની �વત�તા યાદ� મેર�ટ
માક� સને આધીન કર�લ છે. અને મેર�ટ
મા�� �ુજબની �વત�તા યાદ�થી
વનપાલોને પ.વ.અ. સંવગ�મ� બઢતી
મળેલ છે.  તેમજ અ� ડ�વીઝનના
કમ�ચાર�ઓની �ુલના કરતા ઘણા
વ�ધા �વા મળેલ છે. �નેી યાદ�
અર�મ� સામેલ છે.

સદરહુ વનર�કની માગણી યો�ય
હોઇ �નયમો�ુસાર કાય�વાહ� કરવા
અ�ેનો અ�ભ�ાય થાય છે.  તેમજ
અર�મ� દશ�વેલ વ�ધા અ�
ડ�વીઝનના કમ�ચાર�ઓને �પશ�તા
હોઇ �નયમો�ુસાર યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત
ની�તિવષયક હોઇ આગળની ઘટતી
કાય�વાહ�  કરવા ભલામણ છે.

Not Accepted but as per
committee's decision

419 Valsad Circle Valsad-North

Nikunjkumar
Umeshbhai
Patel General 1-Sep-09 1-Sep-09 225.50 4-Jul-89

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૨૩ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૨૫.૫૦ છે.તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision

423
Mehsana SF
Circle Mehsana SF

Prabhatsingh
Kakuji Rajput General 1-Sep-09 1-Sep-09 219.50 13-Mar-87

સને ૨૦૦૭ થી ૨૦૦૯ �ુધીની સીધી
ભરતી વનર�ક અને વનપાલની
સં�ુ�ત ર�તે થયેલ છે. �મે� વખતો -
વખત વનપાલની �વત�તા યાદ� મેર�ટ
માક� સને આધીન કર�લ છે. અને મેર�ટ
મા�� �ુજબની �વત�તા યાદ�થી
વનપાલોને પ.વ.અ. સંવગ�મ� બઢતી
મળેલ છે.  તેમજ અ� ડ�વીઝનના
કમ�ચાર�ઓની �ુલના કરતા ઘણા
વ�ધા �વા મળેલ છે. �નેી યાદ�
અર�મ� સામેલ છે.

સદરહુ  વનર�કની માગણી યો�ય
હોઇ �નયમો�ુસાર કાય�વાહ� કરવા
અ�ેનો અ�ભ�ાય થાય છે.  તેમજ
અર�મ� દશ�વેલ વ�ધા અ�
ડ�વીઝનના કમ�ચાર�ઓને �પશ�તા
હોઇ �નયમો�ુસાર યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત
ની�તિવષયક હોઇ આગળની ઘટતી
કાય�વાહ�  કરવા ભલામણ છે.

Not Accepted but as per
committee's decision
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426 Valsad Circle Valsad-North

Sanjaybhai
Lakhdhirbhai
Rabari SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 209.50 21-Apr-85

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૩૦ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૦૯.૫૦ છે.તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision

427 Valsad Circle Valsad-North

Kirtikumar
Thakorbhai
Patel SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 208.00 12-Aug-85

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૩૨ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૨૦૮ છે. તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision

434 Surat Circle Vyara

Atulbhai
Maheshbhai
Gadhavi SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 188.00 8-Oct-87

�ી ગઢવીએ તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�થી વીએનએસ�
�ુ�નવ�સટ��ું સીસીસી�ું
તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૬�ું  બેઠક
�મ�ક:C1508010345 �ું પ�રણામ
રજુ કર� Readjusted date of
seniority કોલમમ� CCC પાસ કય�
તાર�ખ.૦૫/૦૫/૨૦૨૦ દશ�વેલ છે
તેની જ�યાએ સીસીસી
તા.૨૯/૧/૨૦૧૬ થી પાસ કર�લ છે તે
�ુજબ �ુધારો કર� �સ�નયોર�ટ�મ�
આગળ લેવા િવનતંી કર�લ છે.

�ી ગઢવીએ સીસીસી+ અને
સીસીસી બ�ે પર��ા પાસ કર�લ છે
�મે� શરત�ુકથી કામચલાઉ �વરતા
યાદ�મ� સીસીસી+ �ું પ�રણામ
દશ�વેલ છે �થેી Readjusted
date of seniority કોલમમ� CCC
પાસ કય� તાર�ખ.૦૫/૦૫/૨૦૨૦
દશ�વેલ છે તેની જ�યાએ સીસીસી
તા.૨૯/૧/૨૦૧૬ ના રોજ પાસ કર�લ
છે તે �ુજબ �ુધારો કરવા �ી
ગઢવીની રજુઆત �ુજબ
વીએનએસ� �ુ�નવ�સટ�મ�
સીસીસી તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ
બેઠક �મ�ક:C1508010345 થી
પાસ કર�લ છે �થેી તેઓને
�નયમો�ુસાર �સ�નયોર�ટ�મ� આગળ
�ુકવાના થાય છે.� ે�ુજબ �ુધારો
થવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે. as per dcf comment

Accepted and correction
done
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439
Bharuch SF
Circle Surat SF

Manishakuma
ri Kalidas
Patel SEBC 1-Sep-09 1-Sep-09 177.00 14-Oct-90

કુ. મીનાબેન ક� . વસાવા �ારા તેઓ
તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.
૧૪/૦૭/૨૦૨૧ દર�યાનની પર��ામ�
��પ� – ૧મ� ઉ�ીણ� થયેલ નથી
પરં�ુ �વત�તા યાદ�મ� પાસ બતાવેલ
છે � ેબાબતે રજુઆત કર�લ છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
made

440 Valsad Circle Valsad-North

Nimeshkuma
r Dhirubhai
Patel SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 246.00 12-Mar-85

મજકુર કમ�ચાર�ની ક�ટ�ગર�મ�
એસ.ટ�. ��ત દશ�વેલ છે.મજકુર
કમ�ચાર�ની ક�ટ�ગર� સા.શૈ.પ. છે.� ે
અંગે અર� કરવામ� આવેલ છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ ��તમ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

442 Valsad Circle Dang-North

Rajeshbhai
Sakharambha
i Gavit ST 11-Sep-09 11-Sep-09 230.00 11-May-86

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨ રાજયક�ાની
એક�ીત ૫સંદગી યાદ�મ� અ.નં.૧૦૧૮
૫ર નામ છે.�મે� સી.સી.સી
તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૭ � ે�સનયોર�ટ�
�ુઝ કરવામ� આવેલ છે. � ે
�ુજરાતની ઉ�
અદાલત-અમદાવાદમ� �પે�શયલ
�સિવલ એ�લીક�શન નંબર-
૧૦૮૮૦/૨૦૨૨ તથા
SCA/16937/2022
તા.૧૫-૦૬-૨૦૨૨ �દને અર� કર�લ
હતી.� ેઅર�નો �નણ�ય
તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મારા
૫�મ� જજમે� આવેલ છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Seniority restored subject to
the final decision of the court
if and when the case is
appealed

444 Valsad Circle Dang-South

Samatbhai
Dadabhai
Tagmadiya SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 215.00 14-Aug-81

૨૦૦૯ ની ભરતી હોય અને �ઓે�ું
મેર�ટ ૨૧૫ છે. રાજય ક�ાની �વ�તતા
યાદ�મ� અ.�ુ.૪૪૬ નંબર પર �ુકતા
વાઘો આપેલ છે.

૨૦૦૯ ની ભરતી હોય અને �ઓે�ું
મેર�ટ ૨૧૫ છે. રાજય ક�ાની �વ�તતા
યાદ�મ� અ.�ુ.૪૪૬ નંબર પર �ુકતા
વાઘો આપેલ છે.                     � ે
યો�ય વ�ઘા હોય �નેી જ�ર� યો�ય
�તૂ�તા કરવા અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય
આપવામ� આવે છે.� ેઆપ
સાહ�બ�ીને િવ�દત થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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445 Valsad Circle Valsad-North

Jagadishbhai
Bholabhai
Rathod SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 208.00 26-Nov-87

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની ડ�ગ
���લા ભરતીથી �નમ�ુક થયેલ
છે.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ� બહાર પાડવામ� આવેલ છે.તેમ�
તેઓનો �સ�નયોર�ટ� �મ.૪૪૮ છે
અને તેઓ�ું ભરતીમ� મેર�ટ ૨૦૮
છે.તેમા તેઓના કરતા ઓછા
મેર�ટવાળા વનર�કોને તેઓની
આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.�થેી
તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ પસંદગી
યાદ�મ� મેર�ટ �માણે �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

not Accepted But depends on
Committee's Decision

446 Valsad Circle Dang-North

Jayshreeben
Ratilalbhai
Chaudhari ST 11-Sep-09 11-Sep-09 208.00 26-Feb-91

અમો સને ૨૦૦૯ મા ભરતી થયેલ
વનર�ક છ�એ અ.નં. ૪૪૭ છે. તેઓ�ું
મેર�ટ ૨૦૮ હોવા છત� ઓછા મેર�ટ
વાળા વનર�કો અમારાથી આગળ
�ુકવામ� આવેલ છે. �મે� વ�ુ મેર�ટ
વાળા કમ�ચાર�ઓ કરતા ઓછા
મેર�ટ વાળા કમ�ચાર�ની આગળ �વા
મળે છે.એકજ વષ�ની ભરતી થયેલ
વનર�કોના મેર�ટમ� િવસંગતા �વા
મળેલ છે.

વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બ�વવા �સદ્�ાતો
માટ� તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� નોઘ �ુજબ .
સ�મતીના �નણ�યો અ.નં. ૨ �ુજબ
કાયવ�હ� કરવામ� આવેલ છે

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

447 Valsad Circle Valsad-North

Nareshbhai
Venabhai
Dabhi SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 205.00 28-Sep-89

કમ�ચાર�ની ભરતી સને-૨૦૦૯ ડ�ગ
�લાની �નમ�ુક થયેલ છે.બે�ઝક
તાલીમ પાસ કય�ની
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૪ દશ�વેલ છે.�મે�
�ુલ છે.સાચી તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૧ હોય
તે �ુજબ �ુધારો કરવા અર� કર�લ
છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ તાર�ખમ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

450 Junagadh Circle Bhavnagar

Vipulkumar
Bhupatbhai
Gholetar SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 201.00 24-Apr-85

�ી વી.બી.ઘોલતેર, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
તેમણે  નામ. હાઇકોટ�ના
તા.૦૮/૦૩/૨૨ ના �ુકાદા �ુજબ ડ��ડ
ડ�ટથી �મોશન મળવા અર� કર�લ
છે.

�ી વી.બી.ઘોલતેર, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમણે મેળવેલ માક� સ ૨૦૧ છે.
તેઓની દા.તા. ૧૧/૦૯/૨૦૦૯ છે.
અને ���લા ફ� ર બદલી થત�
૨૬/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ અ�ેના
િવભાગમ� હાજર થયેલ છે.
�પે.સી.એ. નં. ૧૬૨૯૯/૨૦૧૮ ના
નામ. હાઇકોટ�ના તા.૦૮/૦૩/૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ તેઓને �ૂળ �નમ�ૂકની
તાર�ખથી �સ�નયો�રટ� અંગેના
લાભો આપવા અ�ભ�ાય થાય છે.

દા.તા. ૧૧/૦૯/૨૦૦૯ હોય
તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ પહ�લા દાખલ
થયેલ હોય તો લાભો આપવાના
થાય.

According to High Court
matter SCA 16299/2018 oral
order Dt. 08/03/2022,
Guard's seniority has been
restored. this matter shoud
be written in goverment for
the accept decision of court.
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456
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Ranjitsinh
Babuji Thakor SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 190.00 24-Apr-86

યાદ�મ� અમારો નં. ૪૫૮ છે. મા��
૧૯૦ છે.  નામદાર હાઇકોટ�મ� દાખલ
કરવામ� આવેલ SCA/16299/2018
ક�સના �ુકાદો તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ના
રોજ આવેલ છે. � ે�ુકાદાના �ુ�ા
નં.૧૪ મ� લાભ આપવા�ું જણાવવામ�
આવેલ છે. તો તે �ુજબ અગાઉની
યાદ�મ� સમાવશે કર� ડ�મ ડ�ટથી
�મોશન આપવા િવનતંી છે.

નામદાર હાઇકોટ�મ� દાખલ કરવામ�
આવેલ SCA/16299/2018 ક�સના
�ુકાદો તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ
આવેલ છે. � ે�ુકાદાના �ુ�ા નં.૧૪ મ�
સી�ોર�ટ�ના લાભ આપવા�ું
જણાવવામ� આવેલ છે. તો તે �ુજબ
અગાઉની યાદ�મ� સમાવશે કર� ડ�મ
ડ�ટથી �મોશન આપવાની રજુઆત
અ�વયે ઘ�ટત થવા અ�ેથી ભલામણ
છે.

નામદાર હાઇકોટ�મ� દાખલ કરવામ�
આવેલ SCA/16299/2018 ક�સના
�ુકાદો તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ
આવેલ છે. � ે�ુકાદાના �ુ�ા નં.૧૪ મ�
સી�ોર�ટ�ના લાભ આપવા�ું
જણાવવામ� આવેલ છે. તો તે �ુજબ
અગાઉની યાદ�મ� સમાવશે કર� ડ�મ
ડ�ટથી �મોશન આપવાની રજુઆત
અ�વયે ઘ�ટત થવા અ�ેથી ભલામણ
છે.

According to High Court
matter SCA 16299/2018 oral
order Dt. 08/03/2022,
Guard's seniority has been
restored. this matter shoud
be written in goverment for
the accept decision of court.

457 Valsad Circle Valsad-North

Kalpanaben
Chandubhai
Patel SEBC 11-Sep-09 11-Sep-09 181.00 8-Mar-83

મજકુર કમ�ચાર� સને-૨૦૦૯ની
વલસાડ ���લા ભરતીથી �નમ�ુક
થયેલ છે.રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ� બહાર પાડવામ�
આવેલ છે.તેમ� તેઓનો �સ�નયોર�ટ�
�મ.૪૫૯ છે અને તેઓ�ું ભરતીમ�
મેર�ટ ૧૮૧ છે. તેમા તેઓના કરતા
ઓછા મેર�ટવાળા વનર�કોને
તેઓની આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે.�થેી તેઓના �સ�નયોર�ટ� �મ
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટ �માણે
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

 "પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા માટ�ની
સ�મ�ત" �ારા મેર�ટ �માણે યાદ�
તૈયાર કર�લ હોય આપ�ીની
ક�ાએથી યો�ય તે �નણ�ય લેવાનો
િવનતંી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

No error in marks etc has
been pointed out hence not
accepted
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460 Surat Circle Surat

Amitsinh
Dolatsinh
Vasava ST 14-Sep-09 14-Sep-09 212.00 25-Apr-83

વનર�ક-૨૦૦૯ ની ભરતીમ� અ�ુ�મ
નં.૪૬૨ છે. મેર�ટ નં-૧/૨૧૨ છે.
અમારા કરતા ઓછા મેર�ટવાળા
અમારા કરતા આગળ �ુકવામ�
આવેલ છે. સને-૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ ના
વષ�મ� સીધી ભરતીથી થયેલ થયેલ
વનપાલોની ભરતી ઝોન ક�ાએથી
કરવામ� આવેલ હતી. � ે
ભરતીઓમ� પણ સૌરા��  ઝોન �ારા
પહ�લા નીમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �ાર� દ��ણ ઝોનમ�
સૌરા��  ઝોન કરત� મોડા (લીઈટ)
�નમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �થેી ઝોન વાઈઝ
હાજર પહ�લા થયેલ અને પાછળ થી
ઓડ� ર થયેલ પાછળથી હાજર થયેલ
તેમ છતા તમામ વનપાલોના મેર�ટ
�માણે ગોઠવી. �વત�તા યાદ�
બનાવવામ� આવેલ છે. અને તે યાદ�
�ુજબ બઢતીઓ પણ આપવામ�
આવે છે. � ેપણ �યાને લેવાની
રજુઆત છે. તેમજ CCC પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ ન કર�લ
કમ�ચાર�ની �વત�તા યાદ� �ુઝ
કરવાની રજુઆત છે. સને ૨૦૦૯ મ�
��લા વાઈઝ ભરતી કરવામ�
આવેલ વનર�કોને િવભાગા વાઈઝ
�નમ�ુંકની તાર�ખ �યાને ન લતેા
ભરતી થયેલ તમામ વનર�કો�ું
મેર�ટ �યાને લઈ સરકાર�ીના
નીયમો�ુસાર �દન-૩૦ �ુધીમ� હાજર
થયા �ુજબ પસંદગી યાદ�મ�
ગોઠવવા અમાર� રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per Dcf Remark Not Accepted
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461 Surat Circle Surat

Gulabsinh
Amarsinh
Vasava ST 14-Sep-09 14-Sep-09 203.00 2-Aug-88

વનર�ક-૨૦૦૯ ની ભરતીમ� અ�ુ�મ
નં.૪૬૩ છે. મેર�ટ નં-૨૦૩ છે.  અમારા
કરતા ઓછા મેર�ટવાળા અમારા
કરતા આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.
સને-૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ ના વષ�મ�
સીધી ભરતીથી થયેલ થયેલ
વનપાલોની ભરતી ઝોન ક�ાએથી
કરવામ� આવેલ હતી. � ે
ભરતીઓમ� પણ સૌરા��  ઝોન �ારા
પહ�લા નીમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �ાર� દ��ણ ઝોનમ�
સૌરા��  ઝોન કરત� મોડા (લીઈટ)
�નમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �થેી ઝોન વાઈઝ
હાજર પહ�લા થયેલ અને પાછળ થી
ઓડ� ર થયેલ પાછળથી હાજર થયેલ
તેમ છતા તમામ વનપાલોના મેર�ટ
�માણે ગોઠવી. �વત�તા યાદ�
બનાવવામ� આવેલ છે. અને તે યાદ�
�ુજબ બઢતીઓ પણ આપવામ�
આવે છે. � ેપણ �યાને લેવાની
રજુઆત છે. તેમજ CCC પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ ન કર�લ
કમ�ચાર�ની �વત�તા યાદ� �ુઝ
કરવાની રજુઆત છે. સને ૨૦૦૯ મ�
��લા વાઈઝ ભરતી કરવામ�
આવેલ વનર�કોને િવભાગા વાઈઝ
�નમ�ુંકની તાર�ખ �યાને ન લતેા
ભરતી થયેલ તમામ વનર�કો�ું
મેર�ટ �યાને લઈ સરકાર�ીના
નીયમો�ુસાર �દન-૩૦ �ુધીમ� હાજર
થયા �ુજબ પસંદગી યાદ�મ�
ગોઠવવા અમાર� રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per Dcf Remark Not Accepted
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462 Surat Circle Surat

Dharmeshku
mar
Virambhai
Sindhav SEBC 14-Sep-09 14-Sep-09 201.00 1-Jun-89

વનર�ક-૨૦૦૯ ની ભરતીમ� અ�ુ�મ
નં.૪૬૪ છે. મેર�ટ નં-૨૦૧ છે.  અમારા
કરતા ઓછા મેર�ટવાળા અમારા
કરતા આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.
સને-૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ ના વષ�મ�
સીધી ભરતીથી થયેલ થયેલ
વનપાલોની ભરતી ઝોન ક�ાએથી
કરવામ� આવેલ હતી. � ે
ભરતીઓમ� પણ સૌરા��  ઝોન �ારા
પહ�લા નીમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �ાર� દ��ણ ઝોનમ�
સૌરા��  ઝોન કરત� મોડા (લીઈટ)
�નમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �થેી ઝોન વાઈઝ
હાજર પહ�લા થયેલ અને પાછળ થી
ઓડ� ર થયેલ પાછળથી હાજર થયેલ
તેમ છતા તમામ વનપાલોના મેર�ટ
�માણે ગોઠવી. �વત�તા યાદ�
બનાવવામ� આવેલ છે. અને તે યાદ�
�ુજબ બઢતીઓ પણ આપવામ�
આવે છે. � ેપણ �યાને લેવાની
રજુઆત છે. તેમજ CCC પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ ન કર�લ
કમ�ચાર�ની �વત�તા યાદ� �ુઝ
કરવાની રજુઆત છે. સને ૨૦૦૯ મ�
��લા વાઈઝ ભરતી કરવામ�
આવેલ વનર�કોને િવભાગા વાઈઝ
�નમ�ુંકની તાર�ખ �યાને ન લતેા
ભરતી થયેલ તમામ વનર�કો�ું
મેર�ટ �યાને લઈ સરકાર�ીના
નીયમો�ુસાર �દન-૩૦ �ુધીમ� હાજર
થયા �ુજબ પસંદગી યાદ�મ�
ગોઠવવા અમાર� રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per dcf Not Accepted
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463 Surat Circle Surat P J Chaudhari ST 14-Sep-09 14-Sep-09 188.00 26-May-88

વનર�ક-૨૦૦૯ ની ભરતીમ� અ�ુ�મ
નં.૪૬૫ છે. મેર�ટ નં-૧૮૮ છે.  અમારા
કરતા ઓછા મેર�ટવાળા અમારા
કરતા આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.
સને-૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ ના વષ�મ�
સીધી ભરતીથી થયેલ થયેલ
વનપાલોની ભરતી ઝોન ક�ાએથી
કરવામ� આવેલ હતી. � ે
ભરતીઓમ� પણ સૌરા��  ઝોન �ારા
પહ�લા નીમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �ાર� દ��ણ ઝોનમ�
સૌરા��  ઝોન કરત� મોડા (લીઈટ)
�નમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �થેી ઝોન વાઈઝ
હાજર પહ�લા થયેલ અને પાછળ થી
ઓડ� ર થયેલ પાછળથી હાજર થયેલ
તેમ છતા તમામ વનપાલોના મેર�ટ
�માણે ગોઠવી. �વત�તા યાદ�
બનાવવામ� આવેલ છે. અને તે યાદ�
�ુજબ બઢતીઓ પણ આપવામ�
આવે છે. � ેપણ �યાને લેવાની
રજુઆત છે. તેમજ CCC પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ ન કર�લ
કમ�ચાર�ની �વત�તા યાદ� �ુઝ
કરવાની રજુઆત છે. સને ૨૦૦૯ મ�
��લા વાઈઝ ભરતી કરવામ�
આવેલ વનર�કોને િવભાગા વાઈઝ
�નમ�ુંકની તાર�ખ �યાને ન લતેા
ભરતી થયેલ તમામ વનર�કો�ું
મેર�ટ �યાને લઈ સરકાર�ીના
નીયમો�ુસાર �દન-૩૦ �ુધીમ� હાજર
થયા �ુજબ પસંદગી યાદ�મ�
ગોઠવવા અમાર� રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per dcf Comment Not Accepted
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465 Surat Circle Surat

Gangaben
Jasvantbhai
Chaudhari ST 14-Sep-09 14-Sep-09 184.00 5-May-89

વનર�ક-૨૦૦૯ ની ભરતીમ� અ�ુ�મ
નં.૪૬૭ છે. મેર�ટ નં-૧૮૮ છે.  અમારા
કરતા ઓછા મેર�ટવાળા અમારા
કરતા આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.
સને-૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ ના વષ�મ�
સીધી ભરતીથી થયેલ થયેલ
વનપાલોની ભરતી ઝોન ક�ાએથી
કરવામ� આવેલ હતી. � ે
ભરતીઓમ� પણ સૌરા��  ઝોન �ારા
પહ�લા નીમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �ાર� દ��ણ ઝોનમ�
સૌરા��  ઝોન કરત� મોડા (લીઈટ)
�નમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �થેી ઝોન વાઈઝ
હાજર પહ�લા થયેલ અને પાછળ થી
ઓડ� ર થયેલ પાછળથી હાજર થયેલ
તેમ છતા તમામ વનપાલોના મેર�ટ
�માણે ગોઠવી. �વત�તા યાદ�
બનાવવામ� આવેલ છે. અને તે યાદ�
�ુજબ બઢતીઓ પણ આપવામ�
આવે છે. � ેપણ �યાને લેવાની
રજુઆત છે. તેમજ CCC પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ ન કર�લ
કમ�ચાર�ની �વત�તા યાદ� �ુઝ
કરવાની રજુઆત છે. સને ૨૦૦૯ મ�
��લા વાઈઝ ભરતી કરવામ�
આવેલ વનર�કોને િવભાગા વાઈઝ
�નમ�ુંકની તાર�ખ �યાને ન લતેા
ભરતી થયેલ તમામ વનર�કો�ું
મેર�ટ �યાને લઈ સરકાર�ીના
નીયમો�ુસાર �દન-૩૦ �ુધીમ� હાજર
થયા �ુજબ પસંદગી યાદ�મ�
ગોઠવવા અમાર� રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per DCF comment Not Accepted
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466 Surat Circle Surat

Ushabem
Naginbhai
Chaudhari ST 14-Sep-09 14-Sep-09 183.00 23-Nov-90

વનર�ક-૨૦૦૯ ની ભરતીમ� અ�ુ�મ
નં.૪૬૮ છે. મેર�ટ નં-૧૮૩ છે.  અમારા
કરતા ઓછા મેર�ટવાળા અમારા
કરતા આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.
સને-૨૦૦૮ અને ૨૦૦૯ ના વષ�મ�
સીધી ભરતીથી થયેલ થયેલ
વનપાલોની ભરતી ઝોન ક�ાએથી
કરવામ� આવેલ હતી. � ે
ભરતીઓમ� પણ સૌરા��  ઝોન �ારા
પહ�લા નીમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �ાર� દ��ણ ઝોનમ�
સૌરા��  ઝોન કરત� મોડા (લીઈટ)
�નમ�ુંક ઓડ� ર ઈ��ુ કરવામ�
આવેલ હતા. �થેી ઝોન વાઈઝ
હાજર પહ�લા થયેલ અને પાછળ થી
ઓડ� ર થયેલ પાછળથી હાજર થયેલ
તેમ છતા તમામ વનપાલોના મેર�ટ
�માણે ગોઠવી. �વત�તા યાદ�
બનાવવામ� આવેલ છે. અને તે યાદ�
�ુજબ બઢતીઓ પણ આપવામ�
આવે છે. � ેપણ �યાને લેવાની
રજુઆત છે. તેમજ CCC પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ ન કર�લ
કમ�ચાર�ની �વત�તા યાદ� �ુઝ
કરવાની રજુઆત છે. સને ૨૦૦૯ મ�
��લા વાઈઝ ભરતી કરવામ�
આવેલ વનર�કોને િવભાગા વાઈઝ
�નમ�ુંકની તાર�ખ �યાને ન લતેા
ભરતી થયેલ તમામ વનર�કો�ું
મેર�ટ �યાને લઈ સરકાર�ીના
નીયમો�ુસાર �દન-૩૦ �ુધીમ� હાજર
થયા �ુજબ પસંદગી યાદ�મ�
ગોઠવવા અમાર� રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per dcf Not Accepted

468
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Ghanshyam
Manubhai
Chovatiya SEBC 14-Feb-11 14-Feb-11 242.00 12-Nov-86 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -22
14/11/2011 To 13/05/2012 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

470
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Bhavinsinh
Govindbhai
Solanki SEBC 14-Feb-11 14-Feb-11 236.00 8-Jan-89 No objections were received As per DCF reamrks. Not Relevant
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491
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Harpalsinh
Jayvantsinh
Sarvaiya General 15-Feb-11 15-Feb-11 215.50 30-Jan-91

1) Basic trn Detail-Batch
NO.27 01/05/2013 To
30/10/2013
 2) ખાતાક�ય ૫ર��ા કુલ -૭ વાર
યોજવામ� આવેલ હતી અને અમો ને
�થમ તક માચ�-૨૦૧૯ મ� ખાતાક�ય
૫ર��ામ� બેસવા માટ� મળેલ હતી
�મેા અમો નાપાસ થયેલ હતા �ાર
બાદ અમો ને બી� તક ૨૦૨૧મ�
મળેલ હોવાને કારણે અમોને �મોશન
મળેલ ન હ�ું � આ તક અમો ને
મળેલ હોત તો �મોશન માટ� લાયક
હોત

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -27
01/05/2013 To 30/10/2013
2) મજકુર� ખાતા�કય પર��ા બાબતે
રજુઆત કર�લ છે. ખાતા�કય પર��ા
ઉપલી સ�ા તરફથી યો�તી હોય છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

493 Kutch Circle Patan

Anadabhai
Babubhai
Begadiya ST 15-Feb-11 15-Feb-11 208.00 1-Jun-84

તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�
મજકુર� નામમ� �ુધારો કરવા માટ�
�મે� ANANDBHAI BABUBHAI
BEGADIYA લખાયેલ છે. � ેખર�ખર
ANADABHAI BABUBHAI
BEGADIYA છે.

જ�ર� �ુધારો કર� આપવા અ�ેથી
ભલામણ છે. વ�ુમ� અ�ેથી
ઇ-�ુજમ� �ુધારો કરવામ�ં આવેલ છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

495
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Imrankhan
Husenkhan
Pathan SEBC 15-Feb-11 15-Feb-11 203.50 20-Mar-89

1) Basic trn Detail-Batch
NO.26 01/02/2013 To
31/07/2013
 2) ખાતાક�ય ૫ર��ા કુલ -૭ વાર
યોજવામ� આવેલ હતી અને અમો ને
�થમ તક માચ�-૨૦૧૯ મ� ખાતાક�ય
૫ર��ામ� બેસવા માટ� મળેલ હતી
�મેા અમો નાપાસ થયેલ હતા �ાર
બાદ અમો ને બી� તક ૨૦૨૧મ�
મળેલ હોવાને કારણે અમોને �મોશન
મળેલ ન હ�ું � આ તક અમો ને
મળેલ હોત તો �મોશન માટ� લાયક
હોત
3) IMRANKHAN HUSENKHAN
PATHAN નામ �ુઘારો કર� આ૫વા
િવનતંી છે.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -26
01/02/2013 To 31/07/2013
2) મજકુર� ખાતા�કય પર��ા બાબતે
રજુઆત કર�લ છે. ખાતા�કય પર��ા
ઉપલી સ�ા તરફથી યો�તી હોય છે.
3) Name : IMRANKHAN
HUSENKHAN PATHAN As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

496 Kutch Circle Patan

Bharatsinh
Anupsinh
Jadeja General 15-Feb-11 15-Feb-11 198.00 1-Jun-88

બે�ઝક તાલીમમ� બેચ નં. ૨૮,
તાલીમનો સમયગાળો તા.
૦૧/૧૨/૨૦૧૩ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૩
દશ�વેલ છે. � ેખર�ખર તા.
૦૧/૧૨/૨૦૧૩ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૪
છે. �મે�ં �ુધારો કરવા વ�ધા અર�
કર�લ છે.

બે�ઝક તાલીમમ� બેચ નં. ૨૮,
તાલીમનો સમયગાળો તા.
૦૧/૧૨/૨૦૧૩ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૩
દશ�વેલ છે. � ેખર�ખર તા.
૦૧/૧૨/૨૦૧૩ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૪
છે. �મે�ં �ુધારો કરવા ભલામણ છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done
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504
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Sumitraben
Bhupatbhai
Tadavi ST 15-Feb-11 15-Feb-11 146.50 18-Jan-88 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -06
19/05/2014 To 30/11/2014 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

510 Valsad Circle Valsad-South

Narendrakum
ar
Panchabhai
Dangar SEBC 17-Feb-11 17-Feb-11 222.00 7-Jan-91

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
વીર નમ�દ સાઉથ �ુજરાત
�ુ�નવસ�ટ�, �ુરતમ� CCCની પર��ા
તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭થી પાસ કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.   

વીર નમ�દ સાઉથ �ુજરાત
�ુ�નવસ�ટ�, �ુરતમ� CCCની પર��ા
તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭થી પાસ કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

518
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Smita Manilal
Parmar SC 17-Feb-11 17-Feb-11 201.00 7-Sep-87

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૫૧૫
છે.  મા�� ૨૦૧ છે અને જ� તાર�ખ
૦૭/૦૯/૧૯૮૭ છે. �મે� અમારા
મા�� વધાર� હોવા છત� અમારાથી
ઓછા મા�� વાળા �મ નં.
૪૯૪/૪૯૫ અમારાથી  આગળ છે
તથા જ� તાર�ખ અમાર� મોટ� હોવા
છત� સરખા મા�� વાળા લી�મ�
અમો પાછળ છ�એ � ેઅમોને હક�કત
લ�ી �ુલ હોય તે�ું �ાથ�મક ���ટએ
જણાઇ આવે છે.  

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૭/૦૯/૧૯૮૭ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૨૦૧ છે. �ાર�
અ.નં. ૪૯૪/૪૯૫ વાળા કમ�ચાર�ના
મા�� ઓછા છે. પરં�ુ આ વનર�કો
૨૦૧૧-પાટણ ��લાની ભરતી
પૈક�ના હોઇ, આ બાબતે યો�ય થવા
િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૭/૦૯/૧૯૮૭ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૨૦૧ છે. �ાર�
અ.નં. ૪૯૪/૪૯૫ વાળા કમ�ચાર�ના
મા�� ઓછા છે. પરં�ુ આ વનર�કો
૨૦૧૧-પાટણ ��લાની ભરતી
પૈક�ના હોઇ, આ બાબતે યો�ય થવા
િવનતંી છે. Not Accepted

527 Valsad Circle Valsad-South

Yogini
Ishvarbhai
Dhodi ST 17-Feb-11 17-Feb-11 170.00 21-Jan-92

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
Institute of the passing CCC
examમ� GU દશ�વેલ છે �નેી
જ�યાએ GTU દશ�વવા જણાવેલ છે. 

Institute of the passing CCC
examમ� GU દશ�વેલ છે �નેી
જ�યાએ GTU દશ�વવા અ�ભ�ાય
છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

528 Kutch Circle Kutch SF

Urviben
Anand
Parmar SEBC 17-Feb-11 17-Feb-11 159.00 14-Feb-92

નામ બદલવા�ું છે.
Urviben Bhagavanbhai
Chauhanની બદલે Urviben
Anand Parmar

ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરત�
Urviben Bhagavanbhai
Chauhanની બદલે Urviben
Anand Parmar કર� આપવા
િવનતંી છે જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી

છે.
Accepted and correction
done

534 Valsad Circle Dang-North

Manojbhai
Ramubhai
Gaikwad ST 18-Feb-11 18-Feb-11 242.00 17-Dec-89

કો���ુટર સીસીસી ની �ુજરાત
ટોકમોલો� �ુ�નવસીટ� �ુરત ખાતે
થી પાસ કર�લ છે. તે જ�યાએ
�પીપા�ું કો���ુટર�ું �માણ૫� ની
તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૭ �વતત� યાદ�
�ુઘારો કરવા િવનતંી કરવામ� આવે
છે.

�ી ગાયકવાડ �વારા સીસીસી+  આ
સાથે કો���ુટર �પીપાની સીસીસી
૫ર��ા તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૭ થી પાસ
કર�લ આઘાર �ુરાવા સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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538 Valsad Circle Valsad-North

Rahulkumar
Nanabhai
Vagh SC 18-Feb-11 18-Feb-11 238.00 21-Dec-91

1.મજકુર કમ�ચાર�ની ક�ટ�ગર�મ�
એસ.ટ�. ��ત દશ�વેલ છે.મજકુર
કમ�ચાર�ની ક�ટ�ગર� એસ.સી છે.� ે
અંગે અર� કરવામ� આવેલ છે.
2.મજકુર કમ�ચાર� ભરતી વષ�-૨૦૧૧
છે. રા�ક�ાની એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� �મ નં.૨૩૫૭ પર �ુકવામ�
આવેલ છે.� ેસી.સી.સી. પર��ા પાસ
કય� તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�
ગણવામ� આવેલ છે.મજકુર કમ�ચાર�
�ારા નામ.હાઈકોટ�  ખાતે �પે.�સિવલ
એ�લીક�શન નં.૮૨૬૬/૨૦૨૦ દાખલ
કરવામ� આવેલ હતી.�નેો �ુકાદો
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦ થી આવી ગયેલ
છે.�નેે �યાને લઈ સળંગ �સ�નયોર�ટ�
ગણવા અંગે વ�ધા અર� કરવામ�
આવેલ છે.�મે� તેઓની �મ નં.૨૩૫૭
ને બદલે �મ નં.૫૩૩ પર �ુકવા
િવનતંી કર�લ છે.

1.યાદ�મ� દશ�વેલ ��તમ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.
2.નામ.હાઈકોટ�મ� દાખલ કર�લ
�પે.�સિવલ એ�લીક�શન
નં.૮૨૬૬/૨૦૨૦ના તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨
થી ઓરલ ઓડ� ર થયેલ છે.�મે�
કમ�ચાર�નીએ સેવા સળંગ ગણવા
બાબતે હુકમ થયેલ છે. � ે�ુજબ
�નયમો અ�ુસાર �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

1. Corrected
2.Seniority restored subject
to final decision in the case if
and when the case is
appealed.

540 Valsad Circle Dang-North

Hemlataben
Shivabhai
Deshmukh ST 18-Feb-11 18-Feb-11 218.00 23-Feb-89

યાદ�મ� અ.નં.૫૩૫ ૫ર નામ હોય
�મે� ગાડ�  સંવગ�ની ૬ માસની
તાલીમની તા. ૨૯-૦૫-૨૦૧૩ � ે
ખોટ� છે.  ખર�ખર તાલીમ લીઘેલ
�માણ૫�મ� તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૨ � ે
ખર� તાર�ખ છે.

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૨ થી
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૨ એ તાલીમનો
સમયગાળો હોવાથી તે�ું ૫�રણામ
તા.૨૯-૦૫-૨૦૧૩ના રોજ �કા�શત
થત� તા. ૨૯-૦૫-૨૦૧૩ ના પાસ
�હ�ર કરવામ� આવેલ છે.તેથી
તા.૨૯-૦૫-૨૦૧૩ દશ�વવામ� આવેલ
છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

549 Vadodara Circle Godhra

Parulben
Himmatsinh
Chauhan SEBC 18-Feb-11 18-Feb-11 194.00 1-Jun-92

સદર કમ�ચાર�ની તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨
ની અર� અ�વયે  તેઓની ક�ટ�ગર�ના
કોલમમ� '' GENERAL'' લખાયેલ છે.
� ેખર�ખર '' SEBC'' ક�ટ�ર�ના હોય
�ુઘારો કરવાવ�ઘો આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨
ની અર� અ�વયે  ક�ટ�ગર�ના
કોલમમ� '' SEBC''   �ુઘારો કરવા
અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done

550 Vadodara Circle Godhra

Hiteshbhai
Kanabhai
Gadhavi SEBC 18-Feb-11 18-Feb-11 189.50 6-Aug-92

ખાતાક�ય ૫ર��ા માહ�.માચ�-૨૦૧૯
ના ૫ર�ણની એ�� કર�લ �મે� નાપાસ
થયેલ છે.  ખર�ખર .જુલાઇ-૨૦૨૧ મ�
લેવાયેલ ��ેું ૫ર�ણામ
તા.૫/૧૦/૨૦૨૧ થી �હ�ર થતા બેઠક
નં.૧૮૯ થી પાસ કર�લ છે.  � ે
�ુઘારવા િવનતંી છે.

ખાતાક�ય ૫ર��ા તા.૫/૧૦/૨૦૨૧
બેઠક નં.૧૮૯ થી પાસ કર�લ છે. � ે
�ુઘારવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે
તેમજ પીતા�ુ નામ Kaknabhai ની
જ�યાયે Kanabhai કરવાનો થાય
છે.

Accepted and correction
done

568
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Monaliben
Parsottambh
ai Patel SEBC 19-Feb-11 19-Feb-11 282.00 25-Jul-83

�મ નં. ૪૬૯ થી ૫૬૨ �ુધીના
વનર�કો કરતા વ�ુ મા�� હોય તે
�ુજબ સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done
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570
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Jimmykumar
Rameshbhai
Tandel SEBC 19-Feb-11 19-Feb-11 275.00 20-Jan-88

�મ નં. ૪૬૯  થી ૫૨૪ �ુધીના
વનર�કો કરતા વ�ુ મા�� હોય તે
�ુજબ સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

573
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Arjunbhai
Pratapbhai
Patel ST 19-Feb-11 19-Feb-11 259.00 1-Jun-83

�મ નં. ૪૬૯ થી ૪૮૨, ૪૮૩ થી ૫૦૦,
૫૦૧ થી ૫૨૪, ૫૨૬ થી ૫૬૨ �ુધીના
વનર�કો કરતા વ�ુ મા�� હોય તે
�ુજબ સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

577
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Jigarbhai
Dhansukhbha
i Patel SEBC 19-Feb-11 19-Feb-11 225.00 13-Feb-91

�મ નં. ૪૭૫  થી ૫૬૨ �ુધીના
વનર�કો કરતા વ�ુ મા�� હોય તે
�ુજબ સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

579
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Riteshkumar
Govindbhai
Patel SEBC 19-Feb-11 19-Feb-11 198.00 2-Dec-83

�મ નં. ૪૮૦ થી ૪૮૨, ૪૯૫,થી ૫૦૦,
૫૧૭ થી ૫૨૪, ૫૪૧ થી ૫૬૨ �ુધીના
વનર�કો કરતા વ�ુ મા�� હોય તે
�ુજબ સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

580
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Rachnaben
Gunvantrai
Patel SEBC 19-Feb-11 19-Feb-11 198.00 4-Aug-92

�મ નં. ૪૮૦  થી ૫૬૨ �ુધીના
વનર�કો કરતા વ�ુ મા�� હોય તે
�ુજબ સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

581
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Amishaben
Uttambhai
Patel ST 19-Feb-11 19-Feb-11 181.00 31-May-88

�મ નં. ૪૮૨,૪૯૭ થી ૫૦૦, ૫૨૨,થી
૫૨૪, ૫૫૧ થી ૫૬૨ �ુધીના વનર�કો
કરતા વ�ુ મા�� હોય તે �ુજબ
સી�ો�ર�ત ગણવા િવનતંી છે

તેમની મ�ગણી �ુજબ સદરહુ
�વત�તાયાદ�મ� �ુધારો થવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. �ુધારો થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

584 Rajkot SF Circle Botad SF

Vanrajsinh
Narsangbhai
Mori SEBC 22-Feb-11 22-Feb-11 207.00 9-Jul-91

વનર�ક �ારા ૨૦૧૧ ની ભરતી હોય
૨૦૭ માક�  ધરાવતા હોય  સમાન
મા�� અને ભરતી વાળા તેમના કરતા
નાની ઉમરના વનર�કોને  �વત�તા
યાદ�મ�  તેમના કરતા ઉપરના �ાને
�ુકતા વનર�કએ વ�ધા અર� કર�લ
છે.

ની�ત િવષયક �નણ�ય હોય, ઉપલી
ક�ાએથી યો�ય તે થવા િવનતંી છે.

સમાન માક� સ હોય જ� તાર�ખ
�ુજબ �નયમો�ુસાર કાય�વાહ� થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done
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585 Vadodara Circle
Deputation-Kevadi
ya

Hardipalsinh
Nirmalsinh
Gohil General 22-Feb-11 22-Feb-11 190.00 26-Jun-90

�ી એમ.એસ.બાર�આ,વનર�ક �ારા
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે ક� ,
તેઓએ હાલમ� �ુજરાત
�ુ�નવસ�ટ�મ�થી સીસીસી પર��ામ�
�થઅર�મ� ૨૮ તથા �ે��કલમ� ૨૬
�ુણ મેળવી પાસ થયેલ છે. �ારબાદ
તેઓએ રજુઆત કર�લ છે ક�  તેઓએ
બાબા સાહ�બ આંબેડકર
�ુ�નવ�સટ�,અમદાવાદ ખાતેથી
૧૫/૦૯/૨૦૦૮ થી સીસીસી પાસ
કર�લ છે તે આધાર� સીસીસીની એ� ટ� �
કરવા ભલામણ કર�લ છે તથા
હાલમ� તેઓની િપટ�શન અર�
�મ�ક:૩૭૨૩૨/૨૦૨૨ પે� ડ�ગ છે તે
આધાર� સીસીસી ના આધાર�
�સ�નયો�રટ� મળવા િવનતંી છે.

�ી એમ.એસ.બાર�યાની સીસીસીની
તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૨ થી પાસ થયેલાની
એ� ટ� � થવા ભલામણ છે તથા
નોકર�મ� લા�યા પહ�લા પાસ કર�લ
સીસીસી અ� વયે સરકાર�ીના
સામા� વહ�વટ િવભાગના
તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�રપ� �ુજબ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી તથા
તેઓની િપટ�શન હાલમ� પે� ડ�ગ
હોય તે અ� વયે પણ ભલામણ
કરવામ� આવતી નથી.

અરજદારનો વ�ધો તેમજ ના.વ.સ.�ી
નો અ�ભ�ાય �ુલથી ખોટા
કમ�ચાર�ની સામે દશ�વેલ છે. �થેી
�યાને લેવાનો રહ�તો નથી Not Relevant

589 Vadodara Circle Godhra

Khodabhai
Dadabhai
Gadhavi SEBC 22-Feb-11 22-Feb-11 179.50 29-Sep-83

કમ�ચાર�ની જ� તા.૦૫/૦૨/૧૯૮૦
લખાયેલ છે.  � ેખોટ� હોય  એલ.સી.
�ુજબ ખર�ખર જ� તા.૨૯/૯/૧૯૮૩
છે. � ે�ુઘારો કરવા િવનતંી છે.

સદર કમ�ચાર�ની  જ�
તા.૨૯/૯/૧૯૮૩  હોય  �ુઘારો કરવા
અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done

591
Ahmedabad SF
Circle Nadiad SF

Ruhinbahen
Idrishbhai
Vahora SEBC 22-Feb-11 22-Feb-11 171.50 5-Jun-89

�ીમતી ��હનબહ�ન ઈદર�શભાઈ
વહોરાએ તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૨ ની
અર�થી ડ�વીઝન સીનીયોર�ટ�
નં.૦૫ દશ�વવા રજુઆત કર�લ છે.

�ીમતી ��હનબહ�ન ઈદર�શભાઈ
વહોરાએ તેઓની તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૨
ની અર�થી ડ�વીઝન ક�ાના
�સ�નયોર�ટ� નં.૦૫ દશ�વવા
રજુઆત કર�લ છે.  � ેબાબતે �ાર�
રા� ક�ાએ �ેડ�શન લી�ની યાદ�
તૈયાર થનાર હોય તથા અગાઉ ઝોન
ક�ાએ ક�ાએ �ેડ�શન લી� તૈયાર
કરવામ� આવ�ું હ�ું. �થેી ડ�વીઝન
�સનીયોર�ટ� દશ�વવાની રહ�તી નથી.
તેમજ અ�ેથી કોઈ વનર�કને
ડ�વીઝન �સ�નયોર�ટ� લી� ��સ�
કર�ને આપવામ� આવેલ નથી. �થેી
કોઈ ભલામણ નથી.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.  � ેઅંગે કોઈ
ભલામણ નથી. Not Accepted

623
Gandhinagar
Circle Aravalli

Roashnikuma
ri
Parbhatsinh
Khant General 9-Mar-13 9-Mar-13 126.00 9-Sep-94

૧. અ.નં.૬૧૮વાળા વનર�કના માક� સ
૧૩૨ દશ�વેલ છે. � ેખર�ખર ૭૪
માક� સ હોવાની રજુઆત કર�લ છે. � ે
ખરાઇ થવા િવનતંી છે.
૨. ૨૦૧૩ની ભરતીમ� �પધ��ક
પર��ા�ુંં પર�ણામ  � ેતે વેબસાઇટ
ઉપર ઉપલ� હ�ુ � ેહાલ ન હોઇ
���લા વાઇઝ  પર�ણામ વેબસાઇટ
ઉપર પ�સ� કરવા િવનતંી કર�લ છે.

રજુઆત �ુજબ ખરાઇ કરવા િવનતંી
છે.

રજુઆત �ુજબ ખરાઇ કરવા િવનતંી
છે.

Accepted and correction
done
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646 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Chetankumar
Mangalshinh
Chauhan SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 112.00 5-Nov-88

1) Basic trg Details
19/05/2014 to 29/11/2014 
2) yes
3) DE details 05/10/2021 Roll
no. 01

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે.

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર
યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done

656 Junagadh Circle Bhavnagar

Karansinh
Batukbhai
Dodiya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 110.00 1-Jul-92

�ી ક� .બી.ડોડ�યા, વનર�કની
તા.૦૫/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� તેમ�ું નામના
�પેલ�ગમ� KARANSING લખાયેલ
છે. � ેખર�ખર KARANSINH હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

�ી ક� .બી.ડોડ�યા, વનર�કની
તા.૦૫/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ� ની ચકાસણી કરત� � ેખર�ખર
KARANSINH હોય, જ�ર� �ુધારો
કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

657
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Mukeshkuma
r Nagjibhai
Makavana SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 110.00 18-Sep-92 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -48
01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

661
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Devabhai
Karnaji Patel SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 108.00 1-Aug-88

યાદ�મ� અમારો નં. ૬૫૫ છે. મા��
૧૦૮ છે. �મ નં. ૬૪૬ થી ૬૫૩ �મે
આવેલા વનર�કોના મા�� ૧૦૮ છે.
� ેઉંમરમ� અમારા કરત� નાના હોઇ,
ઉપરના �મે સમાવશે કર�લ છે.તેમજ
૬૪૬ અને ૬૪૮ મ� મેર�ટ પો�શન
ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ� દશ�વેલ
નથી. તેમજ મેર�ટ પો�શન ઇન
ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ� લી�મ� અમારો
�મ ૪૮ બતાવેલ છે. ૨૦૧૩ ની
ભરતીમ� અમારો �મ�ક ૧૨ મ� �મે
આવેલ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૮/૧૯૮૮ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૮ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
તેમજ ૬૪૬ અને ૬૪૮ મ� મેર�ટ
પો�શન ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ�
દશ�વેલ નથી. � ેઅ� ડ�વીઝનના
છે. તો આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૮/૧૯૮૮ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૮ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
તેમજ ૬૪૬ અને ૬૪૮ મ� મેર�ટ
પો�શન ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ�
દશ�વેલ નથી. � ેઅ� ડ�વીઝનના
છે. તો આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

Accepted and correction
done
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665 Junagadh Circle Junagadh

Vijaybhai
Gordhanbhai
Kodavala SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 108.00 1-Jun-90

1)�ી વી. �. કોદાવલા, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી વી. �. કોદાવલા, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-651 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 108 છે તથા તેમની આગળના
મેર�ટ �મ નં.646 થી 650 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 108 છે પરંં�ુ
�ી વી. �. કોદાવલા, વનર�કથી
નાની ઉંમરન� વનર�કો �સ�નયોર�ટ�
�મ �ુજબ �ી વી. �. કોદાવલા
પછ�ન� �મ પર આવતા હોય, �થેી
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

1)�ી વી. �. કોદાવલા, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી વી. �. કોદાવલા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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680
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Arifkhan
Rahematkhan
Ghasura SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 106.00 1-Apr-91

યાદ�મ� અમારો નં. ૬૬૫ છે. મા��
૧૦૬ છે. �મ નં. ૬૫૮, ૬૫૯, ૬૬૧,
૬૬૨ �મે આવેલા વનર�કોના મા��
૧૦૬ છે. � ેઉંમરમ� અમારા કરત�
નાના હોઇ, ઉપરના �મે સમાવશે
કર�લ છે. તેમજ ૬૫૮ અને ૬૫૯ મ�
મેર�ટ પો�શન ઇન ડ�વીઝન
�સ�ુર�ટ� લી�મ� મેર�ટ �મ
બતાવેલ નથી.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૪/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૬ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
તેમજ ૬૫૮ અને ૬૫૯ મ� મેર�ટ
પો�શન ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ�
દશ�વેલ નથી. � ેઅ� ડ�વીઝનના
છે. તો આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૪/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૬ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
તેમજ ૬૫૮ અને ૬૫૯ મ� મેર�ટ
પો�શન ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ�
દશ�વેલ નથી. � ેઅ� ડ�વીઝનના
છે. તો આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

Accepted and correction
done

687 Valsad Circle Valsad-North

Vasantaben
Bhaylubhai
Vanzar ST 9-Mar-13 9-Mar-13 106.00 3-Aug-93

કમ�ચાર�ની જ� તાર�ખ
૦૩/૦૮/૧૯૮૩ દશ�વેલ છે.�મે� �ુલ
છે તેઓની સાચી જ� તાર�ખ
૦૩/૦૮/૧૯૯૩ છે તો તે �ુજબ
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ તાર�ખમ� �ુલ હોય
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

693
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Ankitaben
Jayantibhai
Patel General 9-Mar-13 9-Mar-13 104.00 7-Jan-90

કામચલાઉ �વ�તતા યાદ�મ� અમારો
અ�ુ નં. ૬૭૩ ર�એજ�ેેટ
સીનીયોર�ટ� તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૩ તથા
ખાતામ� �ઇન�ગ તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૩
પર��ામ� મેળવેલ માક� સ ૧૦૪ છે.
તથા જ� તા.૦૭/૦૧/૧૯૯૦ છે. � ે
અ�ુસાર અમારા ઉપરના અ�ુ�મ નં.
૬૬૯ અને ૬૭૨ પરના વનર�કોની
હાજર તાર�ખ અને માક� સ એક
સરખા છે. પરં�ુ તેઅ◌ો અમારા
કરત� ઉમરમ� નાના હોઇ અમોને
તેઅ◌ોની નીચેના �મમ� �ુકવામ�
આવેલ છેે તથા અ�ુ.ન. ૬૭૧ તથા
૬૭૨ પરના વનર�ક અમારા પછ�
હાજર થયેલ છે.  � ેઅંગે અમોને
વ�ઘો હોય તે�ું કારણ જણાવી યો�ય
થવા રજૂઆત કર�લ છે.

જ� તાર�ખ ૦૭.૦૧.૧૯૯૦ �ુજબ
તેમને અ.નં. ૬૬૯ ના વનર�કની
ઉપરના �મે �વરતા ગોઠવવા
અ�ભ�ાય  છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

702 Valsad Circle Dang-North

Jayeshbhai
Bharatbhai
Pawar ST 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 15-Jul-88

સીસીસી પાસ કય�ની
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૭ દશ�વેલ છે.જયાર�
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૬થી પાસ કર�લ છે.

�ી ૫વાર �વારા �ુજરાત ટ�કનોલો�
�ૃ�નવસીટ�  �ુરતથી
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ સીસીસી
પાસ કર�લ છે.� ે�માણ૫�ો આ સાથે
સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 47 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

704
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Mahendrabha
i Premabhai
Chaudhary SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 20-Apr-91

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૬૮૭
છે.  મા�� ૧૦૨ છે. �મે� અ.નં. ૬૭૫
થી ૬૭૭, ૬૭૯ થી ૬૮૧, ૬૮૩ થી
૬૮૬ �મના વનર�કોના ૧૦૨ મા��
છે. � ેઉંમરમ� અમારા કરત� ઉંમરમ�
નાના હોઇ, અમારાથી ઉપરના �મે
સમાવશે કરવામ� આવેલ છે. તેમજ
૬૭૫ થી ૬૭૭ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ ન હોઇ, અમારો વ�ધો
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૨૦/૦૪/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૨ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� ૬૭૫ થી ૬૭૭ �ું મેર�ટ
પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન સી�ોર�ટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી.  � ે
અ� ડ�વીઝનના હોઇ, આ બાબતે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૨૦/૦૪/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૨ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� ૬૭૫ થી ૬૭૭ �ું મેર�ટ
પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન સી�ોર�ટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી.  � ે
અ� ડ�વીઝનના હોઇ, આ બાબતે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

706
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Bharatji Joraji
Rathod SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 1-Jun-91

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૬૮૮
છે.  મા�� ૧૦૨ છે. �મે� અ.નં. ૬૭૫
થી ૬૭૭, ૬૭૯ થી ૬૮૧, ૬૮૩ થી
૬૮૬ �મના વનર�કોના ૧૦૨ મા��
છે. � ેઉંમરમ� અમારા કરત� ઉંમરમ�
નાના હોઇ, અમારાથી ઉપરના �મે
સમાવશે કરવામ� આવેલ છે. તેમજ
૬૭૪ થી ૬૭૭ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ ન હોઇ, અમારો વ�ધો
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૬/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૨ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� ૬૭૫ થી ૬૭૭ �ું મેર�ટ
પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન સી�ોર�ટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી.  � ે
અ� ડ�વીઝનના હોઇ, આ બાબતે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૬/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૨ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� ૬૭૫ થી ૬૭૭ �ું મેર�ટ
પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન સી�ોર�ટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી.  � ે
અ� ડ�વીઝનના હોઇ, આ બાબતે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

707 Junagadh Circle Surendranagar
Mayurkumar
Nanjibhai Kad SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 5-Oct-91

�ી એમ. એન. કડ, �ારા
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.  
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708
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Naredrabhai
Chamnabhai
Chaudhari SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 5-Dec-91

માક� -૧૦૨ છે. �વત�તા યાદ� �મ�ક:-
૬૭૫,૬૭૬,૬૭૬, ૬૭૭,
૬૮૦,૬૮૧,૬૮૩,૬૮૪,૬૮૫,૬૮૬ વાળા
કમ�ચાર�ઓના માક� -૧૦૨ છે. અને
તેઓ ઉંમરમ� પણ અમારા કરત�
નાના હોઇ, અને યાદ� �મ�ક:- ૬૭૫
થી ૬૭૭ �ુ મેર�ટ પો��શન ઇન
�ડિવજન �સ�નયો�રટ� �લ�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ નથી � ેબાબતોને �યાને
લઇ વ�ધો �ાહય રાખવા િવનતંી
કર�લ  છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા સદર
વનર�કના માક� -૧૦૨ છે. �વત�તા
યાદ� �મ�ક:- ૬૭૫,૬૭૬,૬૭૬,૬૭૭,
૬૮૦,૬૮૧,૬૮૩,૬૮૪,૬૮૫,૬૮૬ વાળા
કમ�ચાર�ઓના માક� -૧૦૨ છે. અને
તેઓ ઉંમરમ� પણ સદર વનર�ક
કરત� નાના હોઇ, અને યાદ� �મ�ક:-
૬૭૫ થી ૬૭૭ �ુ મેર�ટ પો��શન ઇન
�ડિવજન �સ�નયો�રટ� �લ�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ ન હોય, � ેબાબતોને
�યાને લઇ વ�ધો �ાહય રાખવા
િવનતંી કર�લ  છે.� ે�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ
થવા ભલામણ છે.

 સદર વનર�કના માક� -૧૦૨ છે.
�વત�તા યાદ� �મ�ક:-
૬૭૫,૬૭૬,૬૭૬,૬૭૭,
૬૮૦,૬૮૧,૬૮૩,૬૮૪,૬૮૫,૬૮૬ વાળા
કમ�ચાર�ઓના માક� -૧૦૨ છે. અને
તેઓ ઉંમરમ� પણ સદર વનર�ક
કરત� નાના હોઇ, અને યાદ� �મ�ક:-
૬૭૫ થી ૬૭૭ �ુ મેર�ટ પો��શન ઇન
�ડિવજન �સ�નયો�રટ� �લ�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ ન હોય, � ેબાબતોને
�યાને લઇ વ�ધો �ાહય રાખવા
િવનતંી કર�લ  છે.  સદરહંુ કમ�ચાર�ની
રજૂઆત �યાજબી હોઇ આગળની
ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા  ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

713 Kutch Circle Patan

Shaileshkuma
r Bhikhabhai
Dodiya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 12-Jan-93

 (૧)  તા. ૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�
સદર રા�ક�ાની એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં. ૬૮૬ છે. � ે
સદર યાદ�મ� અ.નં. ૬૭૬, ૬૭૭,૬૮૧
અને ૬૮૫ �ુધીના એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� સરખા ૧૦૨
છે. અને જ� તાર�ખ ૧૨/૦૧/૧૯૯૩
છે. � ેઅ.નં. (૧) ૬૭૬,૬૭૭,૬૮૧ અને
૬૮૫ વાળા વનર�કોથી ઉમરમ� અમે
મોટા છ�એ. અને અ.નં. ૬૭૭ થી
પહ�લા હાજર થયેલ છ�એ. �થેી
અમો જ� તાર�ખ �માણે ઉમરમ�
મોટા હોઇ તેઓને અમારા આગળના
�મમ� �ુકવામ� આવેલ છે. �મે�
�ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે. (૨)
મા� �ુ� નામ શૈલષેકુમાર
ભીખાભાઇ ડોડ�યા છે. � ે�પે�લગમ�
BHJIKHABHAI દશ�વેલ  છે. � ે
BHIKHABHAI �ુજબ �ુધારો કર�
આપવા રજુઆત કર�લ છે.

(૧) ની�ત િવષયક બાબત હોઇ,
આપની ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે. (૨)  � ે�પે�લગમ�
BHJIKHABHAI દશ�વેલ  છે. � ે
BHIKHABHAI �ુજબ �ુધારો કર�
આપવા રજુઆત કર�લ છે.  �મે�
�ુધારો કર� આપવા ભલામણ છે.
વ�ુમ� �પે�લગમ� ઇ-�ુજ ફોર��મ�
અ�ેથી �ુધારો કરવામ� આવેલ છે.

(૧) ની�ત િવષયક બાબત હોઇ,
આપની ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે. (૨)  � ે�પે�લગમ�
BHJIKHABHAI દશ�વેલ  છે. � ે
BHIKHABHAI �ુજબ �ુધારો કર�
આપવા રજુઆત કર�લ છે.  �મે�
�ુધારો કર� આપવા ભલામણ છે.
વ�ુમ� �પે�લગમ� ઇ-�ુજ ફોર��મ�
અ�ેથી �ુધારો કરવામ� આવેલ છે.

1. Accepted
2. Corrected
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714
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Kartiksinh
Chandansinh
Rathod General 9-Mar-13 9-Mar-13 102.00 11-Dec-93

૨૦૧૩ની વનર�કની ભરતીમ� ૧૦૨
મા�� સાથે પાસ થયેલ છે. તેમજ
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ �નમ�ુક
પ� મળતા તે જ �દવસે હાજર થયેલ
હોઈ પસંદગી યાદ�મ� અમોને Main
List ની જ�યાએ Wait list 1 મ�
સમાવશે કર�લ છે. �નેા કારણે ૩૧૩
નંબર પાછળ �ુકાય ગયેલ છે.
વનર�કોના અ�તા�મ ન��
કરવામ� આ�યા છે તે �ુજબ મા��
(ઉતરતા �મમ�) �ુજબ  મા�� ૧૦૨
છે. � ેપસંદગી યાદ�મ� ૬૮૫ મો �મ
હોવો �ઈએ

ર�કડ� ની ચકાસણી કરતા �સિવલ
સ��ન�ી, �હમતનગર �વારા મજકુર
કમ�ચાર�ને શાર�ર�ક યો�યતાની
ચકાસણી દર�મયાન તેઓની આખંમ�
વ�ુ તપાસ કરાવવાની જ�ર જણાત�
તેઓને બોડ�  ઓફ ર�ફર� અમદાવાદ
ખાતે મોકલેલ. મજકુર કમ�ચાર�ને
બોડ�  ઓફ ર�ફર� અમદાવાદના �મ�ક:
૪૨૮/૧૩, તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૩થી ફ�ટ
�હ�ર કર�લ. � ે�માણપ�  �સિવલ
સ��ન�ી, �હમતનગરના પ��ક:
જહો�દ/૨૧૧૮, તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૩થી
અ�ેના િવભાગમ� મોકલી આપેલ.
તથા તા. ૨૪/૦૮/૨૧૩ તથા
તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ શ�નવાર
અને રિવવારની �હ�ર ર� હોવાથી
અ�ેના પ��ક: ક/મહક/૬/૫૫૭-૬૧,
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૩થી �નમ�ુક
આપવામ� આવેલ તથા તે જ �દવસે
હાજર થયેલ છે. તથા પસંદગી
યાદ�મ� સાબરક�ઠા ��લામ� સમાન
ક�ટ�ગર�ના તથા ઓછા મા��
ધરાવતા કમ�ચાર� મજકુર કમ�ચાર�
કરતા યાદ�મ� ઉપર હોઈ, મજકુર
કમ�ચાર� પસંદગી યાદ�મ� "Main
List" મ� હોવા �ઈએ તે�ુ અ�ે�ુ
માન�ુ છે.  તો તેઓને "Main List"
�ુજબ �વત�તામ� �ાન આપવા
અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ કમ�ચાર�ની રજુઆત પર�વે
ના.વ.સં.�ી,  સા.વ.િવ.,
સાબરક�ઠાના અ�ભ�ાય અંગે
આગળની ઘટ�ત કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done
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722
Gandhinagar
Circle Aravalli

Rajubhai
Manubhai
Zinjala SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 1-Jun-89

૧. પસંદગી યાદ�મ� �ી ઝ�ઝાળા
વનર�ક અ.નં.૭૦૪ ઉપર છે. તેમની
જ.તા.૦૧/૦૬/૧૯૮૯ છે. જયાર�
અ.નં.૬૯૨ થી કોલમ નં.૧૧ મ� ૧૦૦
માક� સ ચા�ુ થાય છે. અમો સરખા
માક� સ ધરાવતા અ�ુ�મોની યાદ�મ�
જ� તાર�ખ �માણે સૌથી મોટા હોવા
છત� અ.નં.૬૯૨ થી ૭૦૩ વાળા
વનર�ક અમારાથી નાના હોવા છત�
આગળ દશ�વેલ છે. તો ધારાધોરણો
�ુજબ ખરાઇ થઇ �ુધારો થવા
િવનતંી છે.
૨.  અ.નં.૬૯૨ થી ૬૯૬ �ું મેર�ટ
પોઝીશન  ઇન ધી ડ�વીઝન
સીનીયોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ �મ
દશ�વવા િવનતંી છે.
૩.  ૨૦૧૩ની ભરતીમ� �પધ��ક
પર��ા�ુંં પર�ણામ  � ેતે વેબસાઇટ
ઉપર ઉપલ� હ�ુ � ેહાલ ન હોઇ
���લા વાઇઝ  પર�ણામ વેબસાઇટ
ઉપર પ�સ� કરવા િવનતંી કર�લ છે.

રજુઆત �ુજબ ખરાઇ કરવા િવનતંી
છે.

Accepted and correction
done

724
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Pithubhai
Bodhabhai
Mori SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 6-Jun-89

યાદ�મ� અમારો નં. ૭૦૭ છે. મા��
૧૦૦ છે. �મ નં. ૬૯૨ થી ૭૦૩, ૭૦૫
�મે આવેલા વનર�કોના મા�� ૧૦૦
છે. � ેઉંમરમ� અમારા કરત� નાના
હોઇ, ઉપરના �મે સમાવશે કર�લ છે.
તેમજ ૬૯૨ થી ૬૯૬ �ું મેર�ટ
પો�શન ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ બતાવેલ નથી.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૬/૦૬/૧૯૮૯ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૦૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. તેમજ ૬૯૨ થી ૬૯૬
મ� મેર�ટ પો�શન ઇન ડ�વીઝન
�સ�ુર�ટ� દશ�વેલ નથી. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. તો આ બાબતે યો�ય
થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૬/૦૬/૧૯૮૯ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૦૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. તેમજ ૬૯૨ થી ૬૯૬
મ� મેર�ટ પો�શન ઇન ડ�વીઝન
�સ�ુર�ટ� દશ�વેલ નથી. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. તો આ બાબતે યો�ય
થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

726
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Pinkiben
Lavjibhai
Chaudhri SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 11-May-90

સમાન મા�� મેળવેલ વનર�કોના
અ�તા�મ ન�� કરવામ� આ�યા છે
તે �ુજબ જ�તાર�ખ (વહ�લા તે
પહ�લા) �ુજબ વનર�કની જ�
તા.૧૧/૦૫/૧૯૯૦ છે. � ેઅતંગ�ત
તેઓનો સી.નં. ૭૦૨ દશ�વવામ�
આ�યો છે, � ેખર�ખર ૬૯૨ હોવો
�ઈએ.

ર�કડ� ની ખરાઈ કરત� વનર�ક �વારા
૧૦૦ મા�� મેળવેલ છે તથા જ�
તા. ૧૧/૦૫/૧૯૯૦ છે. તો પસંદગી
યાદ� બનાવવા ન�� કરવામ� આવેલ
�સ��તો �ુજબ તેઓની �વરતા
રા�ક�ાએ યો�ય �મે �ુકવા
અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત ની�ત
િવષયક હોઇ ઘટ�ુ કરવા ભલામણ
કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

728
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Laljibhai
Mayabhai
Ratdiya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 12-Nov-90 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -39
01/08/2017 To 31/01/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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730
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Ashvinkumar
Rajendrasinh
Vihol General 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 12-Mar-91

બે�ઝક ટ��ન�ગ �ળ ડંુગરડા કરવા
િવનતંી છે.

બે�ઝક ટ��ન�ગ �ળ ડંુગરડા કરવા
ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

731
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Pankajkumar
Kantibhai
Chhatraliya SC 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 29-Mar-91

યાદ�મ� અમારો નં. ૭૦૮ છે. મા��
૧૦૦ છે. �મ નં. ૬૯૫ થી ૬૯૯, ૭૦૧,
૭૦૩, ૭૦૫ �મે આવેલા વનર�કોના
મા�� ૧૦૦ છે. � ેઉંમરમ� અમારા
કરત� નાના હોઇ, ઉપરના �મે
સમાવશે કર�લ છે. અમા� નામ
પંકજકુમાર કા��તભાઇ છ�ાલીયા
લખવામ� આવેલ છે. ખર�ખર ર�કડ�
પર નામ પંકજકુમાર કા��તલાલ
છ�ાલીયા હોઇ, �ુધારો કરવા િવનતંી
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૨૯/૦૩/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૦ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� નામ પંકજકુમાર કા��તભાઇ
છ�ાલીયાની જ�યાએ પંકજકુમાર
કા��તલાલ છ�ાલીયા હોઇ, �ુધારો
કરવા ભલામણ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૨૯/૦૩/૧૯૯૧ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૦૦ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� નામ પંકજકુમાર કા��તભાઇ
છ�ાલીયાની જ�યાએ પંકજકુમાર
કા��તલાલ છ�ાલીયા હોઇ, �ુધારો
કરવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

737
Gandhinagar
Circle Aravalli

Pradipsinh
Himmatsinh
Rahever General 9-Mar-13 9-Mar-13 100.00 17-Dec-92

અ.નં.૬૯૮ તથા ૭૦૧મ� ભરતી
માક� સ અને ખાતામ� હાજર તાર�ખ
એકજ છે.  અને ઉમરમ� �ી રહ�વરથી
નાના હોવા છત� સીનીયોર�ટ�મ�
આગળ છે. તો �ુધારો થવા િવનતંી
કર�લ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

744
Godhra SF
Circle Dahod SF

Sumansing
Kesarsing
Rathva SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 1-Oct-85

નીચે �ુજબ નામમ� �ુઘારો કરવા
િવનતંી છેે.

�ી �ુમન�સગ ક�સર�સગ રાઠવા
Shri Sumansing Kesarsing
Rathva

નામમ� �ુઘારો થવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સં.�ી, સા.વ.િવ.દાહોદના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર� �ુઘારો થવા અ�ભ�ાય  છે.

Accepted and correction
done

746
Bharuch SF
Circle Surat SF

Rahulkumar
Sureshbhai
Gamit ST 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 18-Feb-87

�ી રાહુલ એસ. ગામીત,  �ારા તા.
૦૨/૧૧/૨૦૨૨ની અર�થી �ઇંડ
િવધીન ����ુલેટ�ડ ટાઇમ ઓર નોટ
સેલ બાબતે િવધીન ટાઇમ �ોમ વેઇટ
લી� – ૩ ને �ાને િવધીન ટાઇમ
�ોમ મેઇન લી� કરવા તથા મેર�ટ
મા�� ૯૮ ના  યો�ય �મમ� �ુકવા
રજુઆત કર�લ છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. યો�ય �મામ� �ુકવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

750
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Rameshkuma
r Becharbhai
Kharasand SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 15-Mar-90

૨૦૧૩ની ભરતીમ� ૯૮ મા�� મેળવી
પાસ થયેલ છે. તથા સમાન મા��
મેળવેલ સી.નં. ૭૧૭ થી ૭૨૬ �ુધીના
કમ�ચાર�ઓ અમારાથી નાના હોઈ,
અમારો �વરતા �મ ૭૧૭ થાય. � ે
�ુધારો કરવા િવનતંી છે.

ર�કડ� ની ખરાઈ કરત� વનર�ક �વારા
૯૮ મા�� મેળવેલ છે. તો જ� તા.
૧૫/૦૩/૧૯૯૦ છે. તો પસંદગી યાદ�
બનાવવા ન�� કરવામ� આવેલ
�સ��તો �ુજબ તેઓની �વરતા
રા�ક�ાએ યો�ય �મે �ુકવા
અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત ની�ત
િવષયક હોઇ ઘટ�ુ કરવા ભલામણ
કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done
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751
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Puranji
Alkhaji
Thakor SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 1-Jun-90

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

752 Vadodara Circle Baria

Subhashbhai
Kalubhai
Baria SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 12-Jun-90

�ી.એસ.ક� .બાર�યા વનર�ક�  નામના
�પેલ�ગમ� ‘‘Subhashbhai
Kalubhai Baria" �ુજબ �ુધારો
થવા વ�ધો કર�લ છે.

�ી.એસ.ક� .બાર�યા વનર�કના
નામમ� �પેલ�ગમ� ‘‘Subhashbhai
Kalubhai Baria" �ુજબ �ુધારો
થવા ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી બાર�યા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done

754
Gandhinagar
Circle Aravalli

Sumitraben
Pratapsinh
Sadat ST 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 28-Jul-90

ર��જ બદલવા નીચે �ુજબ �ુધારો
થવા િવનતંી છે.
 મોડાસા �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

758 Vadodara Circle Chhota Udepur

Pravinkumar
Laxmansinh
Parmar SC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 30-Mar-91

(૧) એક જ ભરતીમ� પાસ કય�ના
માક� સ એક જ સરખા હોવા છતા
સીનીયોર�ટ� નં-૭૧૨ થી ૭૩૨ નંબર
મારા કરતા આગળ �ુક�લ છે. તેથી
રજુઆત કર�લ છે.
(૨) બેઝીક તાલીમની િવગતમ�
તાલીમનો સમય અને બેચ દશ�વેલ
નથી. તો બેચ નં.-૩૫ અને તાલીમનો
સમય તા.૧-૯-૧૫ થી તા.૨૯-૦૨-૧૬
દશ�વવા િવનતંી કર�લ છે.

સદરહુ �ક�સામ�  બેચ નં. ૩૫ અને
તાલીમનો સમય તા.૧-૦૯-૨૦૧૫ થી
૨૯-૦૨-૨૦૧૬ દશ�વવા અ�ે�થ
ભલામણ કરવામા આવે છે,  વ�ુમ�
SCA No.11860/2022 ના ઓરલ
ઓડ� ર �ુજબ �વરતાનો લાભ
આપેલ છે.

ના.વ.સ.�ી ની ભલામણ સાથે સંમત
છ�એ. Corrected & Accepted
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761
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Nilamben
Jagadishbhai
Chauhan SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 16-Jun-91

as per SCA No. 9669 oral
order dated 06.10.2022 "the
order terminating the service
of the petitioner are hereby
quashed and set aside. . The
period from termination till
reinstatement shall not be
treated as break in service for
any purpose." �ુજબ કોટ�નો
ઓરલ ઓડ� ર આપી સી�નયો�રટ�મ�
�ૂળ �ાને �ુનઃ�ાિપત કરવા વ�ધા
અર�   રજુ કર�લ છે.

સરકાર�ીની ની�ત િવષયક બાબત છે
આ �ુકાદા અંગે સરકાર� વક�લ�ી
�ુજરાત હાઇકોટ�  નો અ�ભ�ાય
મેળવી આગળની કાય�વાહ� કરવાની
થાય છે

As per order of HC in SCA no.
9669/2020 the service should
be counted as continous
hence seniority is restored
subject to the final
judgement if and when
appealed in court.

769
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Rajusinh
Kansinh Zala SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 14-Dec-93

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ �નમ�ુક
પ� મળતા તે જ �દવસે હાજર થયેલ
હોઈ પસંદગી યાદ�મ� અમોને Main
List ની જ�યાએ Wait list 1 મ�
સમાવશે કર�લ છે. �નેા કારણે ૨૫૫
નંબર પાછળ �ુકાય ગયેલ છે.
વનર�કોના અ�તા�મ ન��
કરવામ� આ�યા છે તે �ુજબ મા��
(ઉતરતા �મમ�) �ુજબ તેઓના
મા�� ૯૮ છે. � ેઅતંગ�ત તેઓનો
સી.નં. ૭૩૪ હોવો �ઈએ

ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
મજકુર કમ�ચાર�ને નાયબ વન
સંર�ક�ી, બાર�યા વન િવભાગ,
બાર�યાના પ��ક:
મહક/૩/ક/૧૦૩૮૯-૯૨,
તા૧૮/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ �નમ�ૂક
આપતા તે જ �દવસે હાજર થયેલ છે.
તથા પસંદગી યાદ�મ� બાર�યા વન
િવભાગમ� તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ
�નમ�ૂક પામેલ સમાન ક�ટ�ગર�ના
તથા ઓછા મા�� ધરાવતા કમ�ચાર�
મજકુર કમ�ચાર� કરતા યાદ�મ� ઉપર
હોઈ, મજકુર કમ�ચાર� પસંદગી
યાદ�મ� "Main List" મ� હોવા
�ઈએ તે�ુ અ�ે�ુ માન�ુ છે.  તો
તેઓને "Main List" �ુજબ
�વત�તામ� �ાન આપવા અ�ેનો
અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ કમ�ચાર�ની રજુઆત પર�વે
ના.વ.સં.�ી,  સા.વ.િવ.,
સાબરક�ઠાના અ�ભ�ાય અંગે
આગળની ઘટ�ત કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

770 Junagadh Circle Bhavnagar

Sanjaykumar
Popatbhai
Desai SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 12-Feb-94

�ી એસ.પી.દ�સાઇ, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� ક�ટ�ગર�મ�
GENERAL લખાયેલ છે. � ેખર�ખર
OBC હોય, જ�ર� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.

�ી એસ.પી.દ�સાઇ, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમની ક�ટ�ગર� ખર�ખર OBC હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 54 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

771 Valsad Circle Dang-South

Prakashbhai
Ganubhai
Chaudhari ST 9-Mar-13 9-Mar-13 98.00 5-Mar-94

સી.સી.સી - �.ટ�.�ુ.  મ�થી  થીયર�
પર��ા �નયત સમયમ� પાસ  કર� છે.
રાજય ક�ા �ેડ�શન લી� મ� ૨૪૦૭
પર �ુકવામ� આવેલ છે. � ેબાબતે
વાઘો આપેલ છે.

અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા
હોય �નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

784
Gandhinagar
Circle Aravalli

Arvindkumar
Lalsinh
Rathod SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 96.00 1-Jun-93

�પે.સી.એ.નં.૧૧૨૫૯/૨૦૨૦ના
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ના ઓરલ ઓડ� રના
હુકમ �ુજબ અમલ કરવાનો થાય છે.

રાજયક�ાની પસંદગી યાદ�મ� અમલ
કર�લ હોય કંઇ કરવા�ું રહ��ું નથી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

787
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Sanjaykumar
Navdhanji
Rathod SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 96.00 1-Jun-94

ખાતામ� દાખલ તાર�ખ
૧૨/૦૮/૨૦૧૩ છે.મેર�ટ ૧૦૩ છે. માક�
૯૬ છે.સી.સી.સી.પર��ા
તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૬ �ેકટ�કલ મ� માક�
૨૫ છે અને તા. ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ થી
થીયર�કલ મ� ૨૭ માક�  છે.� ે�ત�
અમારો �વરતા યાદ� �મ�ક:- ૭૪૪
આવવો �ઇએ.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� સદર
વનર�કની ખાતામ� દાખલ
તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૩ છે. મેર�ટ ૧૦૩ અને
માક� -૯૬ છે. ધ સયા�રાવ
�ુ�નવ��સટ� વડોદરા �ારા બેઠક નં.
C1508163275 Dt.25/02/20016
થી �ેકટ�કલમ� ૨૫ માક�  અને
�ુજરાત ટ�કનોલો� �ુ�નવ��સટ�
અમદાવાદ �ારા બેઠક નં.
C1802021949  Dt. 18/09/2018
થી થીયર�મ� ૨૭ માક�  મેળવી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કર�લ છે. � ે
�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદર વનર�કની ખાતામ� દાખલ
તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૩ છે. મેર�ટ ૧૦૩ અને
માક� -૯૬ છે. ધ સયા�રાવ
�ુ�નવ��સટ� વડોદરા �ારા બેઠક નં.
C1508163275 Dt.25/02/20016
થી �ેકટ�કલમ� ૨૫ માક�  અને
�ુજરાત ટ�કનોલો� �ુ�નવ��સટ�
અમદાવાદ �ારા બેઠક નં.
C1802021949  Dt. 18/09/2018
થી થીયર�મ� ૨૭ માક�  મેળવી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કર�લ છે. � ે
�ુજબ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ�
થવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

789
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Deviben Naga
Bhai
Chaudhary SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 96.00 28-Jul-94

મજકુર કમ�ચાર�એ તેઓની  વનર�ક
તર�ક� ની �નયમીત �નમ�ુંકની તાર�ખ
૧૮/૦૭/૨૦૧૮ લખાયેલ છે તેની
જ�યાએ તાર�ખ : ૧૬/૦૮/૨૦૧૮
લખવા િવનતંી કર�લ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા ખર�ખર
વનર�ક તર�ક� ની �નયમીત
�નમ�ુંકની  તાર�ખ : ૧૬/૦૮/૨૦૧૮
હોઇ �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે .

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા ખર�ખર
વનર�ક તર�ક� ની �નયમીત
�નમ�ુંકની  તાર�ખ : ૧૬/૦૮/૨૦૧૮
હોઇ �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે .

Accepted and correction
done
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793
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Bhikhiben
Jesungbhai
Judal SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 94.00 1-Jun-86

(૧) ભીખીબેન ��ેુંગભાઇ જુડાલ એ
જણાવેલ છે,ક�  મેર�ટ �માણે તેમના
માક� -૯૪ છે. અને અ.નં.૭૫૦ થી ૭૬૧
, ૭૬૩ થી ૭૭૨ �ુધી ના
કમ�ચાર�ઓના પણ માક� -૯૪ છે,અને
ઉંમરમ� પણ તેમનાથી નાના હોઇ
યાદ�મ� ઉપરના �મે સમાવશે
કરવામ� આવેલ છે. તેમજ યાદ�મ�
અ.નં. ૭૫૨ થી ૭૫૯ �ુ મેર�ટ
પો�સન ઇન �ડિવજન �સ�નયો�રટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી � ે
બાબત �યાને લઇ વ�ધો �ાહય
રાખવા  િવનં�ત કર�લ છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરત�(૧)
ભીખીબેન ��ેુંગભાઇ જુડાલ એ
જણાવેલ છે,ક�  મેર�ટ �માણે તેમના
માક� -૯૪ છે. અને અ.નં.૭૫૦ થી ૭૬૧
, ૭૬૩ થી ૭૭૨ �ુધી ના
કમ�ચાર�ઓના પણ માક� -૯૪ છે,અને
ઉંમરમ� પણ તેમનાથી નાના હોઇ
યાદ�મ� ઉપરના �મે સમાવશે
કરવામ� આવેલ છે. તેમજ યાદ�મ�
અ.નં. ૭૫૨ થી ૭૫૯ �ુ મેર�ટ
પો�સન ઇન �ડિવજન �સ�નયો�રટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી � ે
બાબત �યાને લઇ વ�ધો �ાહય
રાખવા  િવનં�ત કર�લ છે. યો�ય ઘટ�ુ
થવા ભલામણ છે.

ભીખીબેન ��ેુંગભાઇ જુડાલ એ
જણાવેલ છે,ક�  મેર�ટ �માણે તેમના
માક� -૯૪ છે. અને અ.નં.૭૫૦ થી ૭૬૧
, ૭૬૩ થી ૭૭૨ �ુધી ના
કમ�ચાર�ઓના પણ માક� -૯૪ છે,અને
ઉંમરમ� પણ તેમનાથી નાના હોઇ
યાદ�મ� ઉપરના �મે સમાવશે
કરવામ� આવેલ છે. તેમજ યાદ�મ�
અ.નં. ૭૫૨ થી ૭૫૯ �ુ મેર�ટ
પો�સન ઇન �ડિવજન �સ�નયો�રટ�
લી�મ� મેર�ટ �મ દશ�વેલ નથી � ે
બાબત �યાને લઇ વ�ધો �ાહય
રાખવા  િવનં�ત કર�લ છે. સદરહંુ
કમ�ચાર�ની રજૂઆત �યાજબી હોઇ
આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

805
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Reenaben
Bhagwanbhai
Chaudhary SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 94.00 7-Apr-90

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૭૭૫
છે.  મા�� ૯૪ છે. �મે� અ.નં. ૭૫૨
થી ૭૬૧, ૭૬૫, ૭૬૭, ૭૬૯, ૭૭૦
અને ૭૭૨ �મના વનર�કોના ૯૪
મા�� છે. � ેઉંમરમ� અમારા કરત�
ઉંમરમ� નાના હોઇ, અમારાથી
ઉપરના �મે સમાવશે કરવામ�
આવેલ છે. તેમજ ૭૫૨ થી ૭૫૯ �ું
મેર�ટ પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન
સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ �મ
દશ�વેલ ન હોઇ, અમારો વ�ધો છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૭/૦૪/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૯૪ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. �ાર� ૭૫૨
થી ૭૫૯ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ નથી. મજકુર વનર�કનો
મેર�ટ પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન
સી�ોર�ટ� લી� નં. ૬૩ દશ�વેલ
હોઇ, આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૭/૦૪/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૯૪ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. �ાર� ૭૫૨
થી ૭૫૯ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ નથી. મજકુર વનર�કનો
મેર�ટ પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન
સી�ોર�ટ� લી� નં. ૬૩ દશ�વેલ
હોઇ, આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

Accepted and correction
done
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812
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Sonalben
Dolajibhai
Solanki General 9-Mar-13 9-Mar-13 94.00 16-Nov-91

(૧)સોનલબેન દોલ�ભાઇ સોલંક�
ના નામ સામેની કોલમ નં .૧૭ Date
of passing valid the ccc exam
�ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮ Neme
of the passing thee ccc exam
21-Eep-20  લખેલ છે.� ેખોટ�
મા�હ�ત છે. તેમા �ુજરાત �ુ�નવ��સટ�
અમદાવાદમ� તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૯ ના
Notification
No.GU/CCC/108/20
Examination No. GUB027672
તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૯  સી.સી.સી.
પર��ાપાસ અકર�લ છે. તેમજ
બાબાસાહ�બ આબેડકર
�ુ�નવ��સ�ટમ� પણ તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૦
થી  પાસ કર�લ છે.તે �ુજબ કોલમ
નં.૧૭ મા ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી
કરત�(૧)સોનલબેન દોલ�ભાઇ
સોલંક� ના નામ સામેની કોલમ નં .૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam 21-Eep-20  લખેલ છે.� ે
ખોટ� મા�હ�ત છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૯ ના Notification
No.GU/CCC/108/20
Examination No. GUB027672
થી થીયર�મ� ૨૫ અને �ે��કલમ�
૩૬ માક�  મેળવી તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૯
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કર�લ છે.
તેમજ બાબાસાહ�બ આબેડકર
�ુ�નવ��સ�ટમ� પણ તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૦
થી  પાસ કર�લ છે.તે �ુજબ કોલમ
નં.૧૭ મા ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.   � ે
�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત �યાજબી
હોઇ તેઓની લાયકાત અપડ�ટ કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done
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813 Vadodara Circle
Deputation-Kevadi
ya Jungle Safari

Rahulbhai
Rohitbhai
Vasava ST 9-Mar-13 9-Mar-13 94.00 5-Dec-91

�ી આર.આર.વસાવા,વનર�ક �ારા
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે ક� ,
કામચલાઉ �વત�તા યાદ�મ�
�મ-૭૬૦ પર છે તથા તેઓની જ�
તા:૦૫/૧૨/૧૯૯૧ હોય અને ૨૦૧૨
ના વષ�મ� �.ટ�.�ુ. �ારા લેવાયેલ
વનર�કની ભરતી પર��ામ� �ી
આર.આર.વસાવા,વનર�ક�  ૯૪ �ુણ
મેળવેલ હતા ઉપરો�ત સંદભ�ની
યાદ�મ� અ�ું નં.૭૫૫ થી તા.૭૫૯
પરના કમ�ચાર�ઓ પણ ૯૪ �ુણ
મેળવીને પાસ થયેલ છે અને તેઓની
જ� તાર�ખ �ી વસાવા,વનર�ક
કરતા નાની હોય વનખાતાના
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
બનાવવા �સ��તો માટ�
તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ�ની ન�ધના પહ�લા
પેર��ાફ �ુજબ પહ�લા માક� સ (ઉતરતા
�મમ�) �ારબાદ મેર�ટ સ�ંા
�ારબાદ જ� મ તાર�ખ (વહ�લા તે
પહ�લા)ના �સ��તને �યાને લઈ
�સ�નયો�રટ� લી�મ� �ુધારો થઈ
આવવા િવનતંી છે.

�ી આર.આર.વસાવા,વનર�કનો
કામચલાઉ �વત�તા યાદ�મ�
�મ-૭૬૦ પર છે તથા તેઓની જ�
તા:૦૫/૧૨/૧૯૯૧ હોય અને ૨૦૧૨
ના વષ�મ� �.ટ�.�ુ. �ારા લેવાયેલ
વનર�કની ભરતી પર��ામ� �ી
આર.આર.વસાવા,વનર�ક�  ૯૪ �ુણ
મેળવેલ હતા ઉપરો�ત સંદભ�ની
યાદ�મ� અ�ું નં.૭૫૫ થી તા.૭૫૯
પરના કમ�ચાર�ઓ પણ ૯૪ �ુણ
મેળવીને પાસ થયેલ છે અને તેઓની
જ� તાર�ખ �ી વસાવા,વનર�ક
કરતા નાની હોય વનખાતાના
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
બનાવવા �સ��તો માટ�
તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ�ની ન�ધના પહ�લા
પેર��ાફ �ુજબ પહ�લા માક� સ (ઉતરતા
�મમ�) �ારબાદ મેર�ટ સ�ંા
�ારબાદ જ� મ તાર�ખ (વહ�લા તે
પહ�લા)ના �સ��તને �યાને લઈ �ી
આર.આર.વસાવાની અ�ેને ઉ�ેશીને
કર�લ રજુઆત �ુજબ �નયમા�ુસાર
યો�ય �ુધારો થઈ આવવા અ�ેથી
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

ના.વ.સ.�ી ક�વડ�યા જગંલ સફાર�ની
ભલામણ અ�વયે �ુધારો કરવાનો
થાય છે.

Accepted and correction
done

820 Valsad Circle Dang-South

Chandubhai
Makabhai
Khasiya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 94.00 10-Jan-93

વય �ન�તૃ તા.૩૦/૦૧/૨૦૫૧ �ુલ
જણાય આવેલ  છે. તેની ��યાએ
તા.૩૧/૦૧/૨૦ ૫૧ આવ છે. અને વીર
નમ�દ દ��ણ �ુજરાત સી.સી.સી
પર��ા પાસ કર�લ છે. � ેબાબતે
વાઘો આપેલ છે.

વય �ન�તૃ તા.૩૦/૦૧/૨૦૫૧ �ુલ
જણાય આવેલ  છે. તેની ��યાએ
તા.૩૧/૦૧/૨૦ ૫૧ આવ છે. અને વીર
નમ�દ દ��ણ �ુજરાત સી.સી.સી
પર��ા પાસ કર�લ છે. � ેબાબતે
વાઘો આપેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા હોય
�નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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821
Ahmedabad SF
Circle Ahmedabad SF

Hiteshbhai
Kalubhai
Toriya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 94.00 3-Oct-93

�ી ટોર�યાના જણા�યા અ�ુસાર
સંદભ�ના પ�વાળ� યાદ�મ� તેઓ�ુ
નામ �મ નં૭૭૦ પર છે. �મેા દશ�વેલ
િવગતો પંક� મેર�ટના �મની િવગતમ�
તેઓનો મેર�ટ �મ-૪૨ દશ�વેલ છે.
�મે� વ�ધો ઉઠાવતા જણાવેલ છે ક�
સને ૨૦૧૨-૧૩ની ભરતીમ� તેઓ
�ુરત ��લામ� વનર�ક તર�ક�
�નમ�ુંક મેળવેલ �નેા મેર�ટ �લ�મ�
તેઓ નં.૨૦ પર હતા. � ેઅ�વયે
�ુધારો કરવા માટ� તેઓ �વારા
િવનતંી કરવામ� આવેલ છે.

�ી ટોર�યાના જ�યા �ુજબની
ચકાસણી કરતા તેઓ ૨૦૧૨-૧૩ની
ભરતીમ� તેઓ �ુરત ��લામ�
વનર�ક તર�ક�  �નમ�ુંક મેળવેલ �નેા
મેર�ટ �લ�મ� તેઓ નં.૨૦ પર હતા

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર
યો�ય થવા અ�ભ�ાય છે.

No error in the marks has
been pointed out hence
rejected

827 Vadodara Circle Chhota Udepur

Udesinh
Fatesinh
Patel SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 92.00 16-Jun-85

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) હાજર થયા તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા િવનતંી કર�લ છે.
(૩) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� સી સી સી
ના ઠરાવનો અમલ થયેલ નથી.
સી.સી.સી. પર��ા સમય  મય�દામ�
પાસ કર�લ નથી. તેમની સીનીયોર�ટ�
�ુઝ કર�લ નથી તે કરવા માટ�
રજુઆત કર�લ છે.
(૪)  સીનીયોર�ટ� મ� સરખા માક� સ
અને એક જ તાર�ખની ભરતી હોય
તેવા ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના
ધોરણે અમલ કરવા રજુઆત કર�લ
છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ અને ૪ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. As per Committee's
Decision
3. Not Releavant
4. Accepted
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829
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Chetnaben
Lavajibhai
Chaudhary SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 92.00 1-Apr-86

યાદ�મ� અમારો નં. ૭૯૯ છે. મા��
૯૨ છે. �મ નં. ૭૯૦ થી ૭૯૮ �મે
આવેલા વનર�કોના મા�� ૯૨ છે. � ે
ઉંમરમ� અમારા કરત� નાના હોઇ,
ઉપરના �મે સમાવશે કર�લ છે. અમા�
નામ અં�ે�મ� CHETNABEN
LAVAJIBHAI CHAUDHARY
દશ�વેલ છે. ખર�ખર ર�કડ�  પર નામ
CHETNABEN LAVAJIBHAI
CHAUDHARI હોઇ, �ુધારો કરવા
િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
0૧/૦૪/૧૯૮૬ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૯૨ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� નામ અં�ે�મ� CHETNABEN
LAVAJIBHAI CHAUDHARY ની
જ�યાએ CHETNABEN
LAVAJIBHAI CHAUDHARI હોઇ,
�ુધારો કરવા ભલામણ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
0૧/૦૪/૧૯૮૬ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૯૨ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ાર� નામ અં�ે�મ� CHETNABEN
LAVAJIBHAI CHAUDHARY ની
જ�યાએ CHETNABEN
LAVAJIBHAI CHAUDHARI હોઇ,
�ુધારો કરવા ભલામણ છે. Accepted & Corrected

838 Vadodara Circle Chhota Udepur

Manojkumar
Vikramsinh
Solanki General 9-Mar-13 9-Mar-13 92.00 22-May-90

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) હાજર થયા તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા િવનતંી કર�લ છે.
(૩) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� સી સી સી
ના ઠરાવનો અમલ થયેલ નથી.
સી.સી.સી.ની પર��ા સમય
મય�દામ� પાસ કર�લ નથી. તેમની
સીનીયોર�ટ� �ુઝ કર�લ નથી તે કરવા
માટ� રજુઆત કર�લ છે.
(૪)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ અને ૪ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. As per Committee's
Decision
3. Not Releavant
4. Accepted

840
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Kailashben
Mangaji
Thakor SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 92.00 3-Nov-90

પવ�તતા યાદ� નં. ૮૦૨ મ� વનર�કના
નામ અને િપતાના નામમ� �ૂલ હોય
એલ.સી. �ુજબ THAKOR
KAILASBEN MANGAJI �માણે
નામમ� �ુઘારો કરવાની રજૂઆત

જણાવેલ �ુધારા �ુજબ નામ અને
િપતા�ું નામ �ુધારવા ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done
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843
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Vineshpuri
Mahendrapur
i Gauswami SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 92.00 21-May-92

વનર�ક તર�ક�  ખાતામ�
તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૩  છે. જ�
તા.૨૧/૦૫/૧૯૯૨ છે.અને માક� -૯૨
છે. �વત�તા યાદ�
�મ�ક:-૭૭૮,૭૭૯,૭૮૧ થી૭૮૪,
૭૯૩,૭૯૫ થી ૭૯૮ અને ૭૯૮ વાળા
કમ�ચાર�ઓ પાછળથી હાજર થયેલ
હોઇ અને  અ�ુક કમ�ચાર�ઓની જ�
તાર�ખ પછ�ની હોવા છત� તેમના
આગળ સમાવશે કરવામ� આવેલ
હોય ધારાધોરણ �માણે અ�ત��મ
આપી યાદ�મ� નામનો સમાવશે કરવા
જણાવેલ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા સદર વનર�ક
તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૩  ખાતામ� દાખલ
થયેલ છે. જ� તા.૨૧/૦૫/૧૯૯૨
છે.અને માક� -૯૨ છે. �વત�તા યાદ�
�મ�ક:-૭૭૮,૭૭૯,૭૮૧ થી૭૮૪,
૭૯૩,૭૯૫ થી ૭૯૮ અને ૭૯૮ વાળા
કમ�ચાર�ઓ તેમના કરતા પાછળથી
હાજર થયેલ હોઇ અને અ�ુક
કમ�ચાર�ઓની જ� તાર�ખ પછ�ની
હોવા છત� તેમના આગળ સમાવશે
કરવામ� આવેલ હોય ધારાધોરણ
�માણે અ�ત��મ આપી યાદ�મ�
નામનો સમાવશે કરવા જણાવેલ છે.� ે
�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય થવા
ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

844
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Bhagirathsinh
Yasvantsinh
Zala SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 92.00 15-Jun-92

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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859
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Suresh Kumar
Shankarbhai
Mali SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 90.00 1-Jun-89

વનર�ક તર�ક�  ખાતામ�
તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૩ ના રોજ સામા�ક
વનીકરણ િવભાગ �મનગરમ� હાજર
થયેલ છે. �વત�તા યાદ�મ� ૨૦૧૭ ની
ભરતી પાછળ �ુક�લ છે.ખાતાક�ય
તાલીમ અને સી.સી.સી. પર��ા
સમય મય�દામ� પાસ કર�લ હોય  � ે
૨૦૧૩ ની �ેટ ક�ડરની �વત�તા
યાદ�મ� �ાન આવ�ુ હોઇ �ા
�ુકવા જણાવેલ છે.

વનર�ક તર�ક�  ખાતામ�
તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૩ ના રોજ સામા�ક
વનીકરણ િવભાગ �મનગરમ� હાજર
થયેલ છે. �વત�તા યાદ�મ� ૨૦૧૭ ની
ભરતી પાછળ �ુક�લ છે. � ે૨૦૧૩ ની
�ેટ ક�ડરની �વત�તા યાદ�મ� �ાન
આવ�ુ હોઇ �ા �ુકવા જણાવેલ
છે.ખાતાક�ય બે��ક તા�લમ
તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૫ થી
તા.૨૯/૦૨/૨૦૧૬ વન િવ�ાન
તા�લમ ક�દ કા�રાપાર �ુકામે તા�લમ
બેચ નં ૩૫ અને ૩૬ થી વન િવ�ાન
તા�લમ ક�દ કા�રાપારના પ�
નં.બ/તલમ/ ટ� .-૪ /૨૬૫-૯૯
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૬ થી પ�રણામ �હ�ર
થતા ખાતા�કય પ�ર�ા પાસ કર�લ છે.
સી..સી.સી. પર��ા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદ ના
નો�ટ�ફક�શન નં 2019/131
GU/CCC/131/2019
Dt.20/10/2019 થી �ેકટ�કલ મ�
માક�  ૨૯ અને નો�ટ�ફક�શન નં
2020/138 GU/CCC/138/2020
Dt.19/01/2020 મ� થીયર�મ�
માક� -૩૩ મેળવી પાસ કર�લ છે. � ે
�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

861 Vadodara Circle Mahisagar

Gamirsinh
Makansinh
Virpura General 9-Mar-13 9-Mar-13 90.00 25-May-90

�વત�તા નં-૮૦૫ થી ૮૨૫ �ુધીના
�વત�તા નંબરના માક� સ ૯૦.૦૦ છે.
એટલે ક�  બધાના માક� સ એક સરખા
છે. �થેી વનર�ક સંવગ�ની એક�ીત
પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા બાબતેના
અ�તા�મ ન�� કરવા �ુજબના
ધારા ધોરણો �ુજબ �ી િવરપરાની
જ� તાર�ખ �ુજબ વહ�લા તે
પહ�લાના ધોરણે �ુધારો કરવા �વનતંી
છે.

એક જ ભરતીના સમાન
Readjusted date મેળવેલ સમાન
માક� સવાળા ઉમેદવારોને ઉંમર �માણે
ગોઠવા બાબતે સંમત છ�એ.

ના.વ.સ.�ી મહ�સાગર ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done

866
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Monghiben
Pratapbhai SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 90.00 3-Jun-91

મજકુર કમ�ચાર�એ Monghiben
Pratapji ની જ�યાએ Monghiben
Pratapbhai નામ લખવા િવનતંી
કર�લ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા ખર�ખર નામ
Monghiben Pratapbhai હોઇ
મ�કુર કમ�ચાર�ની િવનતંી �ુજબ
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા ખર�ખર નામ
Monghiben Pratapbhai હોઇ
મ�કુર કમ�ચાર�ની િવનતંી �ુજબ
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done
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870 Junagadh Circle Morbi
Bharat
Ranabhai Bala SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 90.00 1-Feb-92

�ી બી.આર.બાળા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર� અ� વયે
સદરહંુ  �વરતા યાદ�મ� �મ નંબર -
821 છે �મે� Details of
enquiry/Police case/ ACB
case/vig case etc અને  Details
if under punishment ની કોઇ
િવગતો દશ�વેલ નથી . મજકુરના
કોઇ ક�સ ચા�ુ ન હોવાથી બ�ે
કોલમના No  કર� �વરતા યાદ�મ�
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

�ી બી.આર.બાળા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�  �યાને લઈ
મજકુર સામે હાલ કોઇ ક�સ ચા�ુ ન
હોય �થેી �વરતા યાદ�  �મ નંબર -
821 મ�  Details of
enquiry/Police case/ ACB
case/vig case etc અને  Details
if under punishment ના
કોલમમ� No લખાઇ આવવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

876
Godhra SF
Circle Godhra SF

Parulben
Mangabhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 90.00 15-Jun-92

જ�તાર�ખ ૧૫/૦૬/૧૯૯૨ હોઈ
�ુણ-૯૦ હોઈ જ�તાર�ખ �ુજબ
૮૧૫ થી ૮૨૧ ના �ુણ સરખા હોઈ
�વત�તા મ� ગોઠવવા િવનતંી કર�લ છે.

�ીમતી પી.એમ.રાઠવાની જ.તા
૧૫/૦૬/૧૯૯૨ હોઈ તેઓના
�ુણ-૯૦ હોઈ ૮૧૫ થી ૮૨૧ ના �ુણ
સરખા હોઈ જ�તાર�ખ �ુજબ
�વત�તા �મમ� ગોઠવવા િવનતંી  છે.

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર�  �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે

Accepted and correction
done

877 Surat Circle Vyara

Brijesh
Pranchhod
Kokani ST 9-Mar-13 9-Mar-13 90.00 5-Jan-93

�સ�નયોર�ટ� �લ�મ� �ી કોકણીનો
નંબર-૮૨૭ છે.�મે� �ડિવઝન મેર�ટ�
પોઝીશન લી� નંબર દશ�વેલ
છે.�સ�નયોર�ટ� �લ� નંબર.૮૦૫ થી
૮૨૦ �ુધીના નંબર વાળા વન ર�કો�ું
�ડિવઝન મેર�ટ પોઝીશન લી�
નંબર દશ�વેલ નથી છતા તેઓને
અ��મતા આપવામ� આવેલ છે.૮૦૫
થી ૮૩૧ �ુધીના તમામ બીટગાડ� ના
માક� સ ૯૦ છે.છતા �ડિવઝન મેર�ટ
પોઝીશનને �યાને લઇને યાદ� તૈયાર
કર�લ છે.�મે� �ુધારો કરવા રજુઆત
છે.

�વરતા યાદ� નં.૮૨૭ ના પણ ૯૦
માક� સ છે અને તેની આગળના
�વરતા યાદ� નં. ૮૦૫ થી ૮૨૦
�ુધીના વન ર�કોના પણ ૯૦ માક� સ
હોવા છત� તેઓને આગળ �ુકવામ�
આવેલ છે.�ાર� �વરતા �મ�ક ૮૨૭
ને મા� િવભાગીય �વરતા યાદ�
�મ�ક �યાને લઇ પાછળ �ુક�લ છે તે
�ુજબની રજુઆત છે.� ેઅંગે
�નયમો�ુસાર થવા િવનતંી છે. as per dcf comment

Accepted and correction
done

887 Junagadh Circle Junagadh

Danabhai
Punjabhai
Katara ST 9-Mar-13 9-Mar-13 88.00 1-Jun-89

1)�ી ડ�. પી. કટારા,  વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-846 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 88 છે તથા તેમની આગળના
મેર�ટ �મ નં. 835 થી 845 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 88 છે પરંં�ુ �ી
ડ�. પી. કટારા, વનર�કથી નાની
ઉંમરન� વનર�કો �સ�નયોર�ટ� �મ
�ુજબ �ી ડ�. પી. કટારા પછ�ન� �મ
પર આવતા હોય, �થેી
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

1)�ી ડ�. પી. કટારા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done
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894
Godhra SF
Circle Dahod SF

Dharmendrak
umar
Jashavantsinh
Rathva SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 88.00 15-Jan-91

નીચે �ુજબ નામમ� �ુઘારો કરવા
િવનતંી છેે.

�ી ઘમ���કુમાર જશવતં�સહ રાઠવા
Shri Dharmendrakumar
Jashavantsinh Rathva

નામમ� �ુઘારો થવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સં.�ી, સા.વ.િવ.દાહોદના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર� �ુઘારો થવા અ�ભ�ાય છે

Accepted and correction
done

902
Gandhinagar
Circle Aravalli

Rajdeep
Babulal
Solanki SC 9-Mar-13 9-Mar-13 88.00 18-Jun-93

૧. અ.નં.૮૩૨ થી ૮૪૨ �ુધીના �મના
વનર�કોની મેર�ટ પોઝીશન  ઇન ધી
ડ�વીઝન સીનીયોર�ટ� લી�ના
કોલમમ� નંબર દશ�વેલ નથી.
૨. પસંદગીયાદ� બનાવવાના
સી��તો માટ� તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના
રોજ મળેલ બેઠકમ� કાય�વાહ� ન�ધના
�નણ�ય નંબર-૧ના અ.નં.૩ મેર�ટ
સ�ંા એ ડ�વીઝન સ�ંા છે ક�  ઝોન
મેર�ટ સ�ંા ક�  રાજયક�ાની મેર�ટ
સ�ંા દશ�વે છે?
3.  પસંદગીયાદ�ના ધારાધોરણો
અ.નં.૧ના �મ નં.૪ જ�
તાર�ખ(વહ�લા તે પહ�લ�) ની અંદર
�મ નં.૮૪૨ની જ.તા.૨૨/૦૩/૧૯૯૪ છે
અને �મ નં.૮૪૫ની
જ.તા.૦૭/૦૩/૧૯૯૪ છે અને અમાર�
જ.તા.૧૮/૦૬/૧૯૯૩ છે અને માક� સ
બધાના સરખા છે તો તે �ુજબ
િવસંગતતા દૂર કરવા િવનતંી કર�લ છે. યો�ય થવા અ�ભ�ાય  છે. યો�ય થવા અ�ભ�ાય  છે.

1.  Accepted
3.  Accepted

908 Vadodara Circle Godhra

Sandipkumar
Vinubhai
Parmar SC 9-Mar-13 9-Mar-13 86.00 19-Dec-85

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૨
ની અર�થી  સાત વષ�ની અંદર
સી.સી.સી. ૫ર��ા પાસ કર�લ ન હોય
તેઓની સીનીયોર�ટ� �ુઝ થાય
અમાર� આગળ સાત વષ�ની અંદર
સી.સી.સી. ૫ર��ા પાસ કર�લ નથી.
તેવા ૫ણ અમાર� આગળ �ેડ�શનમ�
નામ છે.  તેઓએ વ�ઘો આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆત અ�વયે
આપની ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

અરજદાર� કોઈ આધાર �ુરાવા રજૂ
કર�લ નથી �થેી રજુઆત બાબતે કઈ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી. Not Accepted

915
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Varshaben
Rameshchand
ra Pargi ST 9-Mar-13 9-Mar-13 86.00 2-Nov-89

તેમના નામવાળ� કોલમમ� ફ�કસ પે
નો ઉ�લખે થયેલ છે. તેવી અર�
કર�લ છે.

મજકુર કમ�ચાર�તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ મ�
�નય�મત �નમ�ુંક આપવામ� આવેલ
છે. �થેી �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 64 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

920 Vadodara Circle Chhota Udepur

Arjunbhai
Bakabhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 86.00 13-Jun-91

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) હાજર થયા તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા િવનતંી કર�લ છે.
(૩) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� સી સી સી
ના ઠરાવનો અમલ થયેલ નથી.
સીસીસી ની પર��ા સમય મય�દામ�
પાસ કર�લ નથી. તેમની સીનીયોર�ટ�
�ુઝ કર�લ નથી તે કરવા માટ�
રજુઆત કર�લ છે.
(૪)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ અને ૪ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. As per Committee's
Decision
3. Not Releavant
4. Accepted

927 Vadodara Circle Baria

Devendrakum
ar Udasinh
Bhuriya ST 9-Mar-13 9-Mar-13 86.00 11-Jan-92

�ી.ડ�.�ુ.�ુર�યા,વનર�ક�  તેઓના
નામના �પેલ�ગમ�
‘‘Devendrakumar Udaisinh
Bhuriya" �ુજબ �ુધારો થવા વ�ધો
રજુ કર�લ છે.

�ી.ડ�.�ુ.�ુર�યા,વનર�કના નામના
�પેલ�ગમ� ‘‘Devendrakumar
Udaisinh Bhuriya" �ુજબ �ુધારો
થવા ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી બાર�યા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done

935 Rajkot SF Circle Botad SF

Vikrambhai
Mansukhbhai
Rathod SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 84.00 6-Jan-87

વનર�ક �ારા સમાન ભરતી અને
સમાન માક�  હોય તેઓ કરતા નાની
ઉમરના વનર�કો �વત�તા યાદ�મ�
તેમના કરતા આગળના �ાને
હોવાનો વ�ધો જણાવેલ છે.

ની�ત િવષયક �નણ�ય હોય, ઉપલી
ક�ાએથી યો�ય તે થવા િવનતંી છે.

સમાન માક� સ હોય જ� તાર�ખ
�ુજબ �નયમો�ુસાર કાય�વાહ� થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done

937 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Lakhman
Punjabhai
Ram SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 84.00 29-Jun-87

1) Basic trg Details 01/01/2015
to 30/06/2015
2) yes
3) DE details 21/05/2019 Roll
no. 752

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done
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939 Vadodara Circle Chhota Udepur

Trikambhai
Ramanbhai
Baria SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 84.00 1-Jun-88

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) હાજર થયા તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા િવનતંી કર�લ છે.
(૩) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� સી સી સી
ના ઠરાવનો અમલ થયેલ નથી.
સી.સી.સી. ની પર��ા સમય
મય�દામ� પાસ કર�લ નથી. તેમની
સીનીયોર�ટ� �ુઝ કર�લ નથી તે કરવા
માટ� રજુઆત કર�લ છે.
(૪)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ અને ૪ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. As per Committee's
Decision
3. Not Releavant
4. Accepted

942

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Vadodara WL

Dipikaben
Kantibhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 84.00 1-Jun-89 Surname :- Rathva Surname :- Rathva Surname :- Rathva

Accepted and correction
done
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967 Vadodara Circle Chhota Udepur

Priyankaben
Virsingbhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 82.00 10-Apr-93

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) હાજર થયા તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા િવનતંી કર�લ છે.
(૩) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� સી સી સી
ના ઠરાવનો અમલ થયેલ
નથી.સીસીસી ની પર��ા સમય
મય�દામ� પાસ કર�લ નથી. તેમની
સીનીયોર�ટ� �ુઝ કર�લ નથી તે કરવા
માટ� રજુઆત કર�લ છે.
(૪)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ અને ૪ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. As per Committee's
Decision
3. Not Releavant
4. Accepted

968 Vadodara Circle Godhra

Shantilal
Madhubhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 82.00 12-Dec-93

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� જણાવેલ છે ક�  વનર�કની
૫સંદગી યાદ�મ� અમારો �મ નં.૯૧૨
છે. તથા જ� તા.૧૨/૧૨/૧૯૯૩ છે.
તેમજ માક� સ ૮૨ છે.  સદર યાદ�મ�
�મ નં.૯૦૭,૯૦૮ ના ૫ણ ૮૨ માક� સ
છે. સમાન માક� સ હોવાથી જ�
તાર�ખના આઘાર� �મ નંબર
આ૫વામ� આવે તો �મ નં.૯૦૭ ની
જ.તા.૧/૦૧/૧૯૯૪ છે. તથા �મ
નં.૯૦૮ ની જ.તા.૧૪/૦૮/૧૯૯૪ છે.
તો સદર �મ નં.૯૦૭,૯૦૮  પાછળ
આવવા �ઇએ તેવો વ�ઘો  આપેલ
છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુુઆત �ુજબ એક
સરખા �ુણ �યાને લતેા �વરતા યાદ�
અંગેના �નયમો અ�ુસાર જ� તાર�ખ
�ુજબ   �વરતા યાદ�મ� �ુઘારો થવા
િવનતંી છે.
 (૧)  �મ નં. ૯૦૭,   માક� સ-૮૨, જ.તા.
૧/૬/૯૪, દા.તા. ૧૬/૮/૧૩
(ર)  �મ નં.૯૦૮,   માક� સ-૮૨ ,જ.તા.
૧૪/૮/૯૪, દા.તા.૨૧/૮/૧૩
(૩)  �મ નં.૯૦૯,  માક� સ-૮૨
જ.તા.૧/૬/૮૯ ,દા.તા. ૧/૯/૧૪
(૪) �મ નં.૯૧૦, માક� સ-૮૨ , જ.તા.
૨/૧/૯૦ ,દા.તા. ૫/૯/૧૩
(૫) �મ નં.૯૧૨,  માક� સ-૮૨    જ.તા.
૧૨/૧૨/૯૩ ,દા.તા.૧૨/૮/૧૩

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે નીયમો અ�ુસાર કાય�વાહ�
કરવાની થાય  છે.

Accepted and correction
done

972 Vadodara Circle Baria

Renukaben
Jagdishbhai
Malivad ST 9-Mar-13 9-Mar-13 80.00 23-Jan-87

કુ.આર.�.ેમાલીવાડ, વનર�ક�  તેઆના
નામના �પેલ�ગમ� ‘ Renukaben
Jagdishbhai Malivad'' �ુજબ
�ુધારો થવા વ�ધો રજુ કર�લ છે.

કુ.આર.�.ેમાલીવાડ, વનર�કના
નામના �પેલ�ગમ� ‘ Renukaben
Jagdishbhai Malivad'' �ુજબ
�ુધારો થવા ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી બાર�યા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done
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973 Vadodara Circle Godhra

Samtuben
Tinsingbhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 80.00 29-Jun-87

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨
થી અર� આપી જણાવેલ છે ક�
વનર�કની ૫સંદગી યાદ�મ� મારો
�મ નં.૯૨૧ છે. તથા જ�
તા.૨૯/૦૬/૧૯૮૭ છે. તેમજ  માક� સ
૮૦ છે. સદર યાદ�મ� �મ
નં.૯૧૬,૯૧૭,૯૧૮,૯૧૯,૯૨૦
નંબરના ૮૦ માક� સ છે. સમાન માક� સ
હોવાથી જ� તાર�ખના આઘાર� મારો
�મ નંબર.૯૧૫  આવવા �ઇએ તેવો
વ�ઘો  આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુુઆત �ુજબ એક
સરખા �ુણ �યાને લતેા �વરતા યાદ�
અંગેના �નયમો અ�ુસાર જ� તાર�ખ
�ુજબ   �વરતા યાદ�મ� �ુઘારો થવા
િવનતંી છે.
(૧) �મ નં.૯૧૫, માક� સ- ૮૦,
જ.તા.૫/૧૦/૮૯ , દા.તા. ૨૧/૮/૧૩
(ર) �મ નં.૯૧૬ ,માક� સ- ૮૦,
જ.તા.૪/૧૧/૮૯ ,દા.તા. ૫/૯/૧૩
(૩) �મ નં.૯૧૭,માક� સ-૮૦,જ.તા.
૩૦/૫/૯૩ ,દા.તા.  ૪/૯/૧૩
(૪) �મ નં.૯૧૮,માક� સ-૮૦ ,જ.તા.
૭/૪/૯૪ ,દા.તા.  ૧૭/૮/૧૩
(૫) �મ નં.૯૧૯,માક� સ- ૮૦,જ.તા.
૬/૧/૯૨ ,દા.તા.  ૧૬/૮/૧૩
(૬)�મ નં.૯૨૦,માક� સ- ૮૦ ,જ.તા.
૨૦/૫/૯૨ ,દા.તા. ૧૬/૮/૧૩
(૭) �મ નં.૯૨૧,માક� સ-
૮૦,જ.તા.૨૯/૬/૮૭, દા.તા. ૧૬/૮/૧૩

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે નીયમો અ�ુસાર કાય�વાહ�
કરવાની થાય  છે.

Accepted and correction
done

989
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Komalben
Jivanbhai
Chaudhari SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 78.00 8-Oct-89

પેજ નં. ૪૭મ� અમારો નં. ૯૪૦ છે
અમાર� આગળના નં. ૯૩૯ ની બઘી
જ કોલમો એક સમાન છે �વેી ક� ,
માક� સ, હાજર તાર�ખ,  �મે� જ�
તાર�ખમ� મારા કરત� નાના હોવા
છત� તેઅ◌ો મારા કરત�
સીનીયોર�ટ�મ� આગળ છે. તો
િવગતની ખરાઇ કર� તે �ુજબ યો�ય
થવા રજૂઆત છે.

જ� તાર�ખ ૦૮.૧૦.૧૯૮૯ છે. �થેી
તે �ુજબ અ.નંં. ૯૩૯ ના વનર�ક
તર�ક�  સીનીયોર�ટ� ગોઠવવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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991
Godhra SF
Circle Godhra SF

Sharmisthabe
n D Pargi ST 9-Mar-13 9-Mar-13 78.00 2-May-90

નામદાર  �ુજરાત હાઈકોટ�
અમદાવાદએ એસ.સી.એ નં.
૧૧૪૩૬/૨૦૨૦ મ� તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨
ના રોજ આપેલ �ુકાદા અ�વયે નોકર�
સળંગ ગણી સીનયોર�ટ� મ� �ૂળ
જ�યાએ �ુકવા બાબત

વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ ન કરત� સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ અ�વયે
કંુ.એસ.ડ�.પારગી વનર�કને અ�ેના
પ� �મ�ક:બ/મહક/૪/૩૮૯૦-૯૫
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી છુટા કરવામ�
આવેલ હતા. તેઓ સી.સી.સી+
પર��ા તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ થી પાસ
કરતા �વ�તા હ� ના ર�ણ િવના
તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ થી વન ર�ક
તર�ક�  �ૂળ જ�યાએ સેવામ� પરત
લેવામ� આવેલ છે. તેઓએ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�  અમદાવાદમ�
એસ.સી.એ નં. ૧૧૪૩૬/૨૦૨૦ દાખલ
કર�લ હતી. �મે� નામદાર �ુજરાત
હાઈકોટ�એ તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના
રોજ ઓરલ ઓડર કર�લ છે. આ
ક�સમ� નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�એ
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ કર�લ
ઓરલ ઓડરમ� અ�ેનો
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ નો હુકમ
સેટ�સાઈડ કર�લ છે અને પીટ�શનરની
�નમ�ુંકથી સળંગ સેવા ગણવા હુકમ
કર�લ છે.  સદર બાબત સરકાર�ીની
ની�ત િવષયક બાબત છે.
૨ - આ �ુકાદા અંગે સરકાર� વક�લ
�ી �ુજરાત હાઈકોટ�  નો અ�ભ�ાય
મેળવી આગળની કાય�વાહ� કરવામ�
આવશે.

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
સદર બાબત સરકાર�ીની ની�ત
િવષયક બાબત છે આ �ુકાદા અંગે
સરકાર� વક�લ�ી �ુજરાત હાઇકોટ�
નો અ�ભ�ાય મેળવી આગળની
કાય�વાહ� કરવાની થાય છે

As per order of HC in SCA no.
11436/2020 the service
should be counted as
continous hence seniority is
restored subject to the final
judgement if and when
appealed in court.
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996
Godhra SF
Circle Godhra SF

Monaben
Bharatsinh
Nisarta ST 9-Mar-13 9-Mar-13 78.00 6-May-92

નામદાર  �ુજરાત હાઈકોટ�
અમદાવાદએ એસ.સી.એ
નં.૧૧૪૧૬/૨૦૨૦ મ�
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ આપેલ
�ુકાદા અ�વયે નોકર� સળંગ ગણી
સીનયોર�ટ� મ� �ૂળ જ�યાએ �ુકવા
બાબત

વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ ન કરત� સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ અ�વયે
કંુ.એમ.બી.�નસરતા વનર�કને
અ�ેના પ�
�મ�ક:બ/મહક/૩૮૯૬-૩૯૦૧
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી છુટા કરવામ�
આવેલ હતા.તેઓ સી.સી.સી પર��ા
તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૦ થી પાસ કરતા
�વ�તા હ� ના ર�ણ િવના
તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૦  થી વન ર�ક
તર�ક�  �ૂળ જ�યાએ સેવામ� પરત
લેવામ� આવેલ છે. તેઓએ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�
અમદાવાદમ�એસ.સી.એ
નં.૧૧૪૧૬/૨૦૨૦ દાખલ કર�લ હતી.
�મે� નામદાર �ુજરાત હાઈકોટ�એ
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ ઓરલ
ઓડર કર�લ છે. આ ક�સમ� નામદાર
�ુજરાત હાઇકોટ�એ
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ કર�લ
ઓરલ ઓડરમ� અ�ેનો
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ નો હુકમ
સેટ�સાઈડ કર�લ છે અને પીટ�શનરની
�નમ�ુંકથી સળંગ સેવા ગણવા હુકમ
કર�લ છે. સદર બાબત સરકાર�ીની
ની�ત િવષયક બાબત છે.
  આ �ુકાદા અંગે સરકાર� વક�લ �ી
�ુજરાત હાઈકોટ�  નો અ�ભ�ાય
મેળવી આગળની કાય�વાહ� કરવામ�
આવશે.

 
                  
ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
સદર બાબત સરકાર�ીની ની�ત
િવષયક બાબત છે આ �ુકાદા અંગે
સરકાર� વક�લ�ી �ુજરાત હાઇકોટ�
નો અ�ભ�ાય મેળવી આગળની
કાય�વાહ� કરવાની થાય છે   

As per order of HC in SCA no.
11416/2020 the service should
be counted as continous
hence seniority is restored
subject to the final
judgement if and when
appealed in court.
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997 Vadodara Circle Mahisagar

Sameerkhan
Munirkhan
Pathan SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 78.00 17-Dec-92

�વત�તા નં-૯૩૦ થી ૯૩૩ �ુધીના
�વત�તા નંબરના માક� સ ૭૮.૦૦ છે.
એટલે ક�  બધાના માક� સ એક સરખા
છે. �થેી વનર�ક સંવગ�ની એક�ીત
પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા બાબતેના
અ�તા�મ ન�� કરવા �ુજબના
ધારા ધોરણો �ુજબ �ી પઠાણની
જ� તાર�ખ �ુજબ વહ�લા તે
પહ�લાના ધોરણે �ુધારો કરવા �વનતંી
છે.

એક જ ભરતીના સમાન
Readjusted date મેળવેલ સમાન
માક� સવાળા ઉમેદવારોને ઉંમર �માણે
ગોઠવા બાબતે સંમત છ�એ.

ના.વ.સ.�ી મહ�સાગર ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done

999
Godhra SF
Circle Godhra SF

Sharmaben R
Bariya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 78.00 1-Jun-93

નામદાર  �ુજરાત હાઈકોટ�
અમદાવાદએ એસ.સી.એ નં.
૧૧૨૬૭/૨૦૨૦ મ� તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨
ના રોજ આપેલ �ુકાદા અ�વયે નોકર�
સળંગ ગણી સીનયોર�ટ� મ� �ૂળ
જ�યાએ �ુકવા બાબત

વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ ન કરત� સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ અ�વયે
કંુ.એસ.આર.બા�રયા  વનર�કને
અ�ેના પ�
�મ�ક:બ/મહક/૪/૩૯૦૨-૩૯૦૭
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ થી છુટા કરવામ�
આવેલ હતા.તેઓ સી.સી.સી પર��ા
તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ થી પાસ કરતા
�વ�તા હ� ના ર�ણ િવના
તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦  થી વન ર�ક
તર�ક�  �ૂળ જ�યાએ સેવામ� પરત
લેવામ� આવેલ છે. તેઓએ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�  અમદાવાદમ�
એસ.સી.એ નં. ૧૧૨૬૭/૨૦૨૦ દાખલ
કર�લ હતી. �મે� નામદાર �ુજરાત
હાઈકોટ�એ તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના
રોજ ઓરલ ઓડર કર�લ છે. આ
ક�સમ� નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�એ
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ કર�લ
ઓરલ ઓડરમ� અ�ેનો
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ નો હુકમ
સેટ�સાઈડ કર�લ છે અને પીટ�શનરની
�નમ�ુંકથી સળંગ સેવા ગણવા હુકમ
કર�લ છે. સદર બાબત સરકાર�ીની
ની�ત િવષયક બાબત છે. 
આ �ુકાદા અંગે સરકાર� વક�લ �ી
�ુજરાત હાઈકોટ�  નો અ�ભ�ાય
મેળવી આગળની કાય�વાહ� કરવામ�
આવશે.

 
                  
ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
સદર બાબત સરકાર�ીની ની�ત
િવષયક બાબત છે આ �ુકાદા અંગે
સરકાર� વક�લ�ી �ુજરાત હાઇકોટ�
નો અ�ભ�ાય મેળવી આગળની
કાય�વાહ� કરવાની થાય છે   

As per order of HC in SCA no.
11267/2020 the service
should be counted as
continous hence seniority is
restored subject to the final
judgement if and when
appealed in court.
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1002
Ahmedabad SF
Circle Surendranagar SF

Meenaben
Merubhai
Chavda SC 9-Mar-13 9-Mar-13 77.00 6-Feb-88

�ીમતી એમ.એમ. ચાવડા, �ારા
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1003
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Kamlesh
Mahjibhai
Rohit SC 9-Mar-13 9-Mar-13 76.00 4-Sep-88

પસંદગી યાદ�મ� ૯૪૬ નં દશ�વેલ છે.
પરં�ુ ૯૪૨ થી ૯૪૬ નંબરમ� એક
સરખા માક� સ હોય �મે� અમોને જ�
તાર�ખ (૦૪/૦૯/૧૯૮૮) આધાર�
અ�તા �મ �ુજબ ગોઠવી આપવા
જણાવેલ છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર
યો�ય થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done
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1012 Kutch Circle Kutch SF R N Adroja General 9-Mar-13 9-Mar-13 74.00 6-Jan-94

(૧) Waiting List મ�થી �નમ�ુંક
પામેલા હોય તેવા બધા
કમ�ચાર�ઓની Readjusted Date
of Seniority ન�� કરતી વખતે
અ�ુક કમ�ચાર�ની તાર�ખ ન�� કર�લ
છે. �ાર� અ�ુકની તાર�ખ ન��
કર�લ નથી.
દા.ત. ૭૫૭ �મ�ક પર રહ�લ કમ�ચાર�
Waiting List મ�થી �નમ�ુંક પામેલ
હોવા છત� તેઓની Readjusted
Date of Seniority  ગણેલ નથી.
(૨) સને ૨૦૧૩ની વનર�કની
ભરતીમ� એક �� બે �ુણ હોઈ
તમામ વનર�ક�ીને બેક� સ�ંામ�
�ુણ આપેલ છે. �ાર� �મ�ક :- ૯૪૧
પર દશ�વેલ કમ�ચાર�ને ૭૭ �ુણ
આપેલ છે. � ેહક�કતમ� તેઓના કુલ
�ુણ ૭૨ થત� હોય � ેઅગાઉ
સીનીયોર�ટ� �લ�મ� દશ�વેલ છે. તો
તેઓના �ુણમ� �ુધારો કરવા િવનતંી
છે.
(૩) � ેવનર�ક�ીઓએ �નમ�ુંક
થયા બાદ ૭ વષ�ની સમયમય�દા બાદ
સીસીસી પર��ા પાસ કર�લ નથી
તેવા વનર�ક�ીઓની સીનીયોર�ટ�
કાપી �દધેલ છે. �મે� �.નં.૨૩૧૨ સને
૨૦૧૨ની ભરતીના કમ�ચાર� છે. તેમજ
� ેકમ�ચાર��ી સને - ૨૦૧૩ની
ભરતીના છે. �.નં.૯૩૯ તેઓની
સીનીયોર�ટ� કાપવામ� આવેલ નથી.
તો ઉપરો�ત �ુલમ� �ુધારો કરવા
િવનતંી છે.

ઉ�ત વ�ધાઓ બાબતે યો�ય
કાય�વાહ� થવા િવનતંી છે

ઉ�ત વ�ધાઓ બાબતે યો�ય
કાય�વાહ� થવા િવનતંી છે

1. Corrected
2. Corrected
3. Seniority restroed as per
judgement SCA no.
9677/2020 subject to the
final decision if and when it is
appealed
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1017 Vadodara Circle Chhota Udepur

Sharmilaben
Nareshbhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 72.00 30-Jul-90

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) હાજર થયા તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા િવનતંી કર�લ છે.
(૩) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� સી સી સી
ના ઠરાવનો અમલ થયેલ નથી.
સી.સી.સી. ની પર��ા સમય
મય�દામ� પાસ કર�લ નથી. તેમની
સીનીયોર�ટ� �ુઝ કર�લ નથી તે કરવા
માટ� રજુઆત કર�લ છે.
(૪)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ અને ૪ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. As per Committee's
Decision
3. Not Releavant
4. Accepted

1018 Vadodara Circle Chhota Udepur

Varshaben
Bijalabhai
Rathva ST 9-Mar-13 9-Mar-13 72.00 1-Jun-93

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� ઠરાવનો
અમલ થયેલ નથી. સી.સી.સી ની
પર��ા સમય  મય�દામ� પાસ કર�લ
નથી. તેમની સીનીયોર�ટ� �ુઝ કર�લ
નથી તે કરવા માટ� રજુઆત કર�લ છે.
(૩)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.
(૪) િપતા�ુ નામ બીજલ ભાઇ થી
બીજલા ભાઇ કરવા અર� કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
3 વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે
૪.િપતા�ુ નામ બીજલ ભાઇ થી
બીજલા ભાઇ કરવા ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ અને ૨ સાથે સમતં છ�એ તેમજ
૩ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.
૪. પીતા�ુ નામમ� બીજલભાઈ ને
બદલે બીજલા ભાઈ કરવા ભલામણ
છે

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Not Relevant
3. Accepted
4. Corrected
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1020
Godhra SF
Circle Dahod SF

Sarmishttabe
n Laxmansinh
Patel SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 70.00 23-Mar-90

નીચે �ુજબ નામમ� �ુઘારો કરવા
િવનતંી છેે.
�ીમતી શ�મ�ઠાબેન લ�ણ�સહ
૫ટ�લ
Smt. Sarmishttaben
Laxmansinh Patel

નામમ� �ુઘારો થવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સં.�ી, સા.વ.િવ.દાહોદના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર� �ુઘારો થવા અ�ભ�ાય છે

Accepted and correction
done

1023
Mehsana SF
Circle Mehsana SF

Rohitbhai
Jivrambhai
Desai SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 70.00 1-Jul-92

તેઓ તાર�ખ ૦૨/૦૯/૨૦૧૩ ના રોજ
વનખાતામ�ં દાખલ થયેલ છે. � ે
પર��ા મ�ં તેઓએ ૨૦૦ �ુણ મ�થી
૭૦ �ુણ મેળવેલ છે . તેઓની જ�
તાર�ખ ૦૧/૦૭/૧૯૯૨ તેમજ બેઝીક
તાલીમ,સીસીસી તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૭
થી પાસ કર�લ છે. તેમજ ખાતાક�ય
પર��ા સમયસર પાસ કર�લ છે.

ઉપરો�ત કમ�ચાર�ની રજુઆત
આધાર �ુરાવા સહ યો�ય હોઇ
તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૩ ની ભરતી ૨૦૦ મ�ં
થી ૭૦ �ુણ મેળવેલ હોઈ તેમજ
તમામ પર��ા સમયસર પાસ કર�લ
હોઈ તેઓની મ�ગણી �ુજબ નો
�ુધારો કરવા અ�ે નો અ�ભ�ાય
થાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત યો�ય
હોઇ તેમજ કોલમમ� મા�હતી અપડ�ટ
કરવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

1024 Surat Circle
Bharuch Sub
Division

Sumantaben
Pratapbhai
Vasava ST 9-Mar-13 9-Mar-13 70.00 7-Jun-93

નામ.વડ� અદાલતના
એસ.સી.એ.નંબર ૧૦૪૪૭/૨૦૨૦ ના
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ
ઓડ� રનો �ુકાદો કુ.એસ.પી.વસાવા,
વનર�કની તરફ�ણમ� આવેલ હોય,
કંુ. વસાવાને રા� ક�ાની �વરતા
યાદ�મ� �ૂળ �વરતા �ાને �ુકવા
ઘટ�ું થવા િવનતંી છે. as per the dcf comment

Seniority restored subject to
the final decision of the court
if and when the case is
appealed

1026
Ahmedabad SF
Circle Nadiad SF

Varshaben
Laxmanbhai
Damor ST 9-Mar-13 9-Mar-13 68.00 10-Aug-83

વનર�કની બદલી અ�ેના િવભાગ
મ�થી સા.વ.ર�જ, કડાણા/ સા.વ.િવ.,
ગોધરા/ સા.વ.વ�ુ�ળ, ગોધરામ�
થયેલ છે.  � ે�ુજબ �ુધારો થવા
િવનતંી છે.

વનર�કની બદલી અ�ેના િવભાગ
મ�થી સા.વ.ર�જ, કડાણા/ સા.વ.િવ.,
ગોધરા/ સા.વ.વ�ુ�ળ, ગોધરામ�
થયેલ છે.  � ે�ુજબ �ુધારો થવા
િવનતંી છે.

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર
યો�ય થવા અ�ભ�ાય છે. વનર�કની
બદલી ન�ડયાદ િવભાગ મ�થી
સા.વ.ર�જ, કડાણા/ સા.વ.િવ.,
ગોધરા/ સા.વ.વ�ુ�ળ, ગોધરામ�
થયેલ છે. Pending
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1028 Vadodara Circle Chhota Udepur

Pratibhaben
Bachubhai
Baria SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 68.00 6-Jul-88

(૧) સીનીયોર�ટ� બાબતે
તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ન� ઠરાવનો અમલ
થયેલ નથી.
(૨) તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ન� ઠરાવનો
અમલ થયેલ નથી. સમય મય�દામ�
પાસ કર�લ નથી. તેમની સીનીયોર�ટ�
�ુઝ કર�લ નથી તે કરવા માટ�
રજુઆત કર�લ છે.
(૩)  સીનીયોર�ટ� સરખા માક� સ અને
એક જ તાર�ખની ભરતી હોય તેવા
ક�સમ� વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે
અમલ કરવા રજુઆત કર�લ છે.

૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે. 3 વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ�
ની પસંદગી યાદ� બનાવવાના
�સ��ત માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના
રોજ મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ
ના �ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે

ના.વ.સ.�ીના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧ સાથે સમતં છ�એ. તેમજ ૨ તથા
૩ બાબતે કોઈ ર�મા�� નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2.  Not Releavant
3. Accepted

1034
Godhra SF
Circle Godhra SF

Bhavna
Kalyansinh
Taviyad ST 9-Mar-13 9-Mar-13 68.00 1-Jun-93

જ�તાર�ખ :૦૧/૦૬/૧૯૯૩ છે.
�ુણ-૬૮ હોઈ યો�ય �મે સમાવશે
કરવા �વનતી કર�લ છે.

કંુ.ભાવનાબેન ક�ાણ�સહ તાવીયાડ
ની જ�તાર�ખ ૦૧/૦૬/૧૯૯૩ છે.
તેઓના �ુણ -૬૮ છે. જ�તાર�ખ
�ુજબ યો�ય �મમ� સમાવશે કરવા
િવનતંી છે.

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય  છે

Accepted and correction
done

1039

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Vadodara WL

Sonal
Kanubhai
Bariya SEBC 9-Mar-13 9-Mar-13 66.00 12-Oct-90 Surname :- Bariya Surname :- Bariya Surname :- Bariya

Accepted and correction
done

1052
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Bharatbhai
Jayatubhai
Baral SEBC 23-Aug-13 23-Aug-13 100.00 12-Mar-94

અમો યાદ�ના અ.નં. ૯૮૮ �મ પર
છ�એ અને મા�� ૧૦૦ દશ�વેલ છે.
યાદ�ના અ.નં. ૬૯૨ થી ૭૧૧ �મ પર
આવેલ વનર�કોના મા�� પણ ૧૦૦
છે. �થેી અમોને યો�ય �મ ઉપર
�ુકવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� જ� તાર�ખ
૧૨/૦૩/૧૯૯૪ છે તથા મા�� ૧૦૦
છે અને મેર�ટ પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન
સી�ોર�ટ� લી�મ� અ.નં. ૫૮ છે.
અ.નં. ૬૯૨ થી ૭૧૧ ના મા�� પણ
૧૦૦ હોઇ, યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� જ� તાર�ખ
૧૨/૦૩/૧૯૯૪ છે તથા મા�� ૧૦૦
છે અને મેર�ટ પોઝીશન ઇન ડ�વીઝન
સી�ોર�ટ� લી�મ� અ.નં. ૫૮ છે.
અ.નં. ૬૯૨ થી ૭૧૧ ના મા�� પણ
૧૦૦ હોઇ, યો�ય થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done
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1054 Kutch Circle Kutch-East

Jayendrasinh
Karansinh
Zala General 23-Aug-13 23-Aug-13 96.00 6-Nov-89

૧. પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો-  સા.વ.િવ.ના
ઠરાવ �મ�ક-૨૨/૦૧/૨૦૦૯ �ુજબ
��લા ક�ાએ કરવામ� આવેલ
ભરતીના વનર�કોની ��લા ફ� ર
બદલીમ� �સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા
બાબતેની રજૂઆત કરવામ� આવેલ
છે.

૨. પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ - અમાર�
ભરતી ૨૦૧૩ મ� �.ટ�.�ુ. �ારા
રા� લેવલે લેવામ� આવેલ છે �મે�
અમાર� ૯૬ મા�� હોવા છ�ા તથા
અમો અમાર� �નમ�ુક હુકમના
મ�હના �ઈન�ગ સમયમ� હાજર
થયેલ હોવા છ�ા અમોને  ૯૯૧ નંબર
પર �ુકવામ� આવેલ છે.  �યાર�
મારાથી ઓછા મા�� વાળા
અ.ન.૭૩૬ થી ૯૮૬ મારાથી આગળ
દશ�વેલ છે. �થેી મને મેર�ટ �માણે
યો�ય �ાન આપવા િવનતંી છે.

૧. પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો/રજૂઆત કર�લ
હોઈ સદર બાબતે "પસંદગી યાદ�
તૈયાર કરવા માટ�ની સ�મ�ત" એ
�નણ�ય લેવાનો રહ�શે.

૨.  �ી �.ેક� .ઝાલા, વનર�કની
�નમ�ુક વેઈટ�ગ લી�મ� થયેલ
હોઈ તેઓને વેઈટ�ગથી  �નમ�ુક
આપેલ છે. � ે�ુજબ તેઓના મા��
૯૬ છે તે બરાબર છે.  પરં�ુ વેઈટ�ગ
લી�મ� �નમ�ુક પામેલ હોઈ તેઓને
મેઈન લી�ના વનર�કો પછ�ના
�વરતા �મ પર �ુકવાના રહ�  છે.

૧. પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો/રજૂઆત કર�લ
હોઈ સદર બાબતે "પસંદગી યાદ�
તૈયાર કરવા માટ�ની સ�મ�ત" એ
�નણ�ય લેવાનો રહ�શે.

૨.  �ી �.ેક� .ઝાલા, વનર�કની
�નમ�ુક વેઈટ�ગ લી�મ� થયેલ
હોઈ તેઓને વેઈટ�ગથી  �નમ�ુક
આપેલ છે. � ે�ુજબ તેઓના મા��
૯૬ છે તે બરાબર છે.  પરં�ુ વેઈટ�ગ
લી�મ� �નમ�ુક પામેલ હોઈ તેઓને
મેઈન લી�ના વનર�કો પછ�ના
�વરતા �મ પર �ુકવાના રહ�  છે.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Not Accepted whether he
has come from waiting list.
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1055 Kutch Circle Kutch SF
Vijay Lakha
Badiyavadra SEBC 23-Aug-13 23-Aug-13 96.00 29-Aug-90

(૧) ૨૦૧૩મ� GTU �ારા રા�
લેવલની પર��ામ� મજકુરને ૯૬
મા�� છે તેમજ સીનીયોર�ટ�મ� ૯૯૨
નંબર છે.  �વરતાયાદ�મ� તેઓનાથી
આગળ ૭૩૮ થી ૯૮૬ �ુધી ૨૪૮
કમ�ચાર� છે. �ઓેને ઓછા મા��
હોવા છત� સીનીયોર�ટ�મ� આગળ
�ુક�લ છે.
(૨) સા.વ.િવ.ના તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૯
�ુજબ એક જ ખાતામ� જુદા જુદા
સંવગ�મ� કોઇ કમ�ચાર� પોતાની
ઇ�ાથી બદલી મ�ગી �નમ�ુંક
મેળવતા હોય તો તે સંવગ�મ� ફરજ
બ�વત� કમ�ચાર� પછ� ગોઠવી
તેઓ�ું �ાન �વરતાયાદ�મ� યો�ય
�ાન આપવા માટ� રજુઆત
(૩) સા.વ.િવ.ના તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૯
�ુજબ �વ-િવનતંીથી એક
���લામ�થી બી� ���લામ� બદલી
મ�ગી �નમ�ુંક મેળવતા હોય તો તે
���લામ� ફરજ બ�વત� કમ�ચાર�
પછ� ગોઠવી તેઓ�ું �ાન
�વરતાયાદ�મ� યો�ય �ાન આપવા
માટ� રજુઆત

વ�ધ નંબર (૧) (૨) અને (૩)મ� મજકુર�
�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

વ�ધ નંબર (૧) (૨) અને (૩)મ� મજકુર�
�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

1.Not Accepted whether he
has come from waiting list.
2.   The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
3. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted
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1056 Kutch Circle Kutch SF

Bhaveshgar
Lalgar
Meghnathi SEBC 23-Aug-13 23-Aug-13 94.00 29-Jul-88

(૧) Surname  મ� Spelling
Meghnathi  િવનતંી છે.
(૨) ૨૦૧૩મ� GTU �ારા રા�
લેવલની પર��ામ� મેઘનાથીને ૯૪
મા�� છે તેમજ સીનીયોર�ટ�મ� ૯૯૩
નંબર છે.  �વરતાયાદ�મ� તેઓનાથી
આગળ ૭૫૧ થી ૯૮૬ �ુધી ૨૩૫
કમ�ચાર� છે. �ઓેને ઓછા મા��
હોવા છત� સીનીયોર�ટ�મ� આગળ
�ુક�લ છે.
(૩) સા.વ.િવ.ના તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૯
�ુજબ એક જ ખાતામ� જુદા જુદા
સંવગ�મ� કોઇ કમ�ચાર� પોતાની
ઇ�ાથી બદલી મ�ગી �નમ�ુંક
મેળવતા હોય તો તે સંવગ�મ� ફરજ
બ�વત� કમ�ચાર� પછ� ગોઠવી
તેઓ�ું �ાન �વરતાયાદ�મ� યો�ય
�ાન આપવા માટ� રજુઆત
(૪) સા.વ.િવ.ના તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૯
�ુજબ �વ-િવનતંીથી એક
���લામ�થી બી� ���લામ� બદલી
મ�ગી �નમ�ુંક મેળવતા હોય તો તે
���લામ� ફરજ બ�વત� કમ�ચાર�
પછ� ગોઠવી તેઓ�ું �ાન
�વરતાયાદ�મ� યો�ય �ાન આપવા
માટ� રજુઆત

(૧) ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરત�
Surname  મ� Spelling
Meghnathi  હોઈ �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી છે.
વ�ધ નંબર (૨) (૩) અને (૪)મ� મજકુર�
�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

(૧) ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરત�
Surname  મ� Spelling
Meghnathi  હોઈ �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી છે.
વ�ધ નંબર (૨) (૩) અને (૪)મ� મજકુર�
�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

1. Accepted
2.  Not Accepted as he has
come from waiting list.
3. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
4. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted

1057 Kutch Circle Kutch-West
Ranshi Naran
Gadhvi SEBC 23-Aug-13 23-Aug-13 94.00 9-Jul-92

�ી આર.એન.ગઢવી ની �નમ�ુક
within time wait list મ� થયેલ
હોઈ તેમની �ઈન�ગ
તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૩ �યાને લેવા�ું થાય
છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1058 Vadodara Circle Mahisagar

Mahavirsinh
Pravinsinh
Thakor General 23-Aug-13 23-Aug-13 88.00 18-May-94

�ી એમ.પી.ઠાકોરના સીનીયોર�ટ�
નંબરમ� તેઓને વેઇટ�ગ લી�-૨ મ�
�ુક�લ છે. � ેવેઇટ�ગ લી�-૧ મ�
�ુધારો થવા િવનતંી છે.

વેઇટ�ગ લી�-૧ �ુજબ �ુધારો થવા
બાબતે સંમત છ�એ.

ના.વ.સ.�ી મહ�સાગર ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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1059
Ahmedabad SF
Circle Surendranagar SF

Jayeshbhai
Ghanshyamb
hai Matudiya SEBC 23-Aug-13 23-Aug-13 86.00 6-May-89

�ી �.ે�.મટુડ�યા, �ારા
તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1065 Vadodara Circle Chhota Udepur

Hirsing
Dipsing
Rathva ST 1-Aug-09 24-Aug-16 147.50 1-Jun-86

(૧) કો���ુટર(સી.સી.સી) પર��ા
પાસ કય� તાર�ખ ર�એડ�સેમે� ટ
ગણેલ છે. તેના બદલે ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
રજુઆત છે. તથા તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨
SCA No.15715 થી ક�સ કર�લ છે. તો
�ૂળ ભરતી તા.૧-૮-૨૦૦૯
સીનીયોર�ટ�  ગણવા રજુઆત કર�લ
છે.નામ. કોટ�  ના SCA નં.
૩૮૦૮/૨૦૨૧  SCA નં.
૧૧૯૫૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનીયોર�ટ� બબતે અ� વન
ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો અમોને
પણ લાભ આપવો એવી રજુઆત
કર�લ છે

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.  નામ.
કોટ�  ના SCA નં.૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA
૧૧૯૫૦/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનોયોર�ટ� બાબતે અ�
વન ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો
તેઓને પણ સીનીયોર�ટ� માટ� આજ
��  હોય તેઓએ પણ  SCA નં.
૧૫૭૧૫ તા. ૧૫.૮.૨૨ ના રોજ ક�સ
દાખલ કર�લ હોય તો તેમના ક�સમ�
પણ ઘત�ુ થવા ભલામણ છે.

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
તેમજ દાખલ કર�લ ક�સ અંગે કોઈ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

1069
Bharuch SF
Circle Surat SF

Rajdeepsinh
Dharmendras
inh Gohil General 14-Sep-09 14-Sep-16 202.00 30-Jun-89

�ી આર. ડ�. ગોહ�લ �ારા તા.
૦૩/૧૧/૨૦૨૨ની અર�થી તેઓ�ું
CCC+ �ું સટ�ફ�ક�ટ તા.
૧૪/૦૯/૨૦૧૬ �ુ હોવાથી �વત�તા
કાપેલ હોવા બાબતે રજુઆત કરતા
જણાવેલ છે ક�  સા.વ.િવ.ન� ઠરાવ નં. :
સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/૩૧૨૯૧૧/ગ
.૫ તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ન� �ુ�ા નં. ૧
�ુજબ તેઓએ �નમ�ુક ન� ૨ વષ�ન�
સમયગાળામ� CCC+ ની પર��ા
પાસ કર�લ હોય �ૂળ �વત�તા આપવા
રજુઆત કર�લ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી. � ેઅંગે યો�યતે
થવા િવનતંી છે.

ની�ત િવષયક બાબત છે. અ�ેથી
�નણ�ય લેવાનો રહ�તો નથી Not Accepted
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1071 Valsad Circle Dang-South

Vinodbhai
Dharmubhai
Mahakal ST 11-Sep-09 9-Nov-16 233.00 2-Mar-89

૨૦૦૯ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૬
મ� પાસ કરતા  રાજય ક�ાની
�વ�તતા યાદ�મ� અનં. ૧૦૧૧ �ુજબ
૨૦૧૩ ના ભરતી પાછળ નામ �ુકતા
વાઘો આપેલ છે.

૨૦૦૯ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૬
મ� પાસ કરતા  રાજય ક�ાની
�વ�તતા યાદ�મ� અનં. ૧૦૧૧ �ુજબ
૨૦૧૩ ના ભરતી પાછળ નામ �ુકતા
વાઘો આપેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા હોય
�નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

1073 Valsad Circle Dang-North

Nileshkumar
Georgebhai
Mistry ST 11-Sep-09 3-Dec-16 233.00 2-Jun-87

તા.૧૪-૧૧-૨૦૨૨ ની અર�મ�
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ની ��તીએ વન
ર�ક સંવગ��ું રાજયક�ા ૫સંદગી
યાદ�મ� �ુઘારો કરવાનો હોય � ે
�સનીયોર�ટ� લી�મ� �મ�ક:૧૦૦૮
૫ર નામ છે. �મે� સીસીસી તા.
૧૪/૦૯/૨૦૧૬ ખોટ� છે.ખર�ખર
સીસીસી �માણ૫�ની
તા.૧૪/૦૯/૨૦૦૬ � ેખર� તાર�ખ છે.

તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ યાદ�
તૈયાર કરવામ� આવેલ હતી ૫ર�ું
ઉ૫લી ક�ાએથી �ુચના આવત� �ી
�મ�ી એ ખાતામ� હાજર તાર�ખ:
૧૦/૦૯/૨૦૦૯ ૫હ�લા
તા.૧૪/૦૯/૨૦૦૬ થી સીસીસી પાસ
કર�લ � ેસામા� વહ�વટ િવભાગની
સીસીસી ૫ર��ા અગેની �ગવાઇ
અ�ુસાર કમ�ચાર�એ ફરજ ઉ૫ર
હાજર થયા બાદ સીસીસી/સીસીસી+
૫ર��ા પાસ કરવાની થાય છે �થેી
�ી �મ�ીએ તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૬ ના
રોજ �પીપા �ુરતથી પાસ કર�લ છે એ
રક� ડ થી દશ�વમ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. not Accepted & Corrected

1074 Vadodara Circle Baria

Anilaben
Chaturbhai
Baria SEBC 11-Aug-09 7-Dec-16 137.00 28-Mar-90

�ીમતી એ.સી.બાર�યા, વનર�ક�
સીસીસી ની પર��ા�ુ IITRAM
અમદાવાદ�ુ તા.૭-૧૨-૨૦૧૬ સટ�
રજુ કર�લ હ�ુ. તે �ુજબ સીનીયોર�ટ�
ગણેલ છે. પરં�ુ તેઓ �ારા
બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન �ુ�ન.
અમદાવાદ તા.૮-૮-૨૦૦૮ મ�
સીસીસી પાસ કય��ુ સટ� રજુ કર�લ
છે. અને તે માટ� �ુ�ન.મ�થી
તા.૯-૧૧-૨૦૨૨ ના રોજ ખરાઇ
કરાવી રજુ કર�લ છે. તો �માણપ�
મા� રાખી �વત�તા સીનીયોર�ટ�
યાદ�મ� ૨૦૦૯ ની હરોળમ� અ�મતા
આપવા રજુઆત કર�લ છે.  તેમજ
તેઓ �ારા નામદાર વડ� અદાલતમ�ં
ક�સ નંબર :-F/SCA/37972/2022
થી ક�સ દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ
પે�ડ�ગ  જણાવે છે તો �સનીયોર�ટ�
�ુળ તાર�ખે રાખવા વ�ધો આપેલ છે.

(૧)  �ીમતી એ.સી.બાર�યા, �ારા
ડો.બાબાસાહ�બ આંબેડકર
�ુ�ન.અમદાવાદ�ુ ૪૦૦/૪૫૦ માક� સ
વા�ુ �માણપ� માક� શીટ નં.૧૧૩૮૦
પ�રણામ તા.૮-૮-૨૦૦૮ �ુ રજુ કર�લ
છે પરં�ુ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ
�ુજબ કરાર�ય સમય પહ�લા�ુ હોય,
મા� રાખી શકાય તેમ નથી,
(૨) તેઓ �ારા સીસીસી પર��ા
બાબતે નામદાર અદાલતમ�   ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે પરં�ુ આ
અંગે મનાઇ હુકમ મળેલ નથી.  �થેી
વ�ધો �ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય કરવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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1075 Surat Circle
Bharuch Sub
Division

Mahendrasin
h Jasvantsinh
Kapletiya General 1-Sep-09 21-Dec-16 222.00 8-Mar-82

નામ. વડ� અદાલતના SCA
No.૩૮૦૮/૨૦૨૧ ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ� �મ�ક
નં.૨૭૦,૨૭૧,૨૭૨,૩૯૧ અને ૩૯૯ ના
ઉમેદવારો પણ સમય મય�દામ�
સીસીસી પર��ા પાસ ન કર�લ હોવા
છત� તેઓને યથા�ાને રાખવામ�
આવેલ છે.  � ેમજકુરને અસરકત�
હોય યો�ય �ાય આપવા અર�
કર�લ છે.

મજકુર� �નયત સમયમય�દામ�
સીસીસી પર��ા પાસ કર�લ નથી
પરં�ુ નામ. વડ� અદાલતના SCA
No.૩૮૦૮/૨૦૨૧ ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ� �મ�ક
નં.૨૭૦,૨૭૧,૨૭૨,૩૯૧ અને ૩૯૯ ના
ઉમેદવારો પણ સમય મય�દામ�
સીસીસી પર��ા પાસ ન કર�લ હોવા
છત� તેઓને યથા�ાને રાખવામ�
આવેલ છે.  � ેમજકુરને અસરકત�
હોય યો�ય થવા િવનતંી છે. as per the dcf comment Not Accepted

1076 Vadodara Circle Baria
Arvindbhai
Raysinh Baria SEBC 11-Aug-09 22-Dec-16 154.00 1-Jun-89

�ી.એ.આર.બાર�યા, વનર�કની
ખાતામ�ં  દાખલ તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે.
અને તેઓએ સીસીસી પર��ા પાસ
કય�થી �વત�તા �મ ગણવામ�
આવેલ છે. પરં�ુ તેઓએ
તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૦ થી ડોયેક સીસીસી
પર��ા પાસ કર�લ હતી. પરં�ુ રજુ
કર�લ નથી. �વ�તતા �મ પાછળ
હોવાથી નામ.અદાલતમ� ક�સ નંં.
F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે. તેમજ
જયા �ુધી હાઇકોટ�નો �ુકાદો ન આવે
�ા �ુધી ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
�વત�તા ગણવા વ�ધો રજુ કર�લ છે.

�ી.એ.આર.બાર�યા, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે
નામ.અદાલતમ� ક�સ નંં.
F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુુ જણાવેલ છે પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો  �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય કરવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

1077 Vadodara Circle Baria

Maheshkuma
r Parvatsinh
Patel SEBC 11-Aug-09 22-Dec-16 149.00 16-Jan-90

�ી.એમ.પી.પટ�લ,વનર�કની
ખાતામ� દાખલ તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે.
પરં�ુ સીસીસી પર��ા
તા.૨૨-૧૨-૨૦૧૬ થી પાસ કર�લ છે. તે
�ુજબ સીનીયોર�ટ� ગણવામ� આવેલ
છે. પરં�ુ �વત�તા યાદ�ના અ�ુ.નં.૨૯૩
તથા ૩૨૨ નંબરના નામો ડોયેક
સીસીસી સટ�ના આધાર� તેઓને
નામ.હાઇકોટ�ના હુકમ �માણે આગળ
લેવામ� આવેલ છે. તો તેઓએ
ડોયેક�ુ સીસીસી સટ� � ેતે સમયે
રજુ કર�લ હ�ુ.� ેમા� રાખેલ નથી.
આ અંગે નામદાર વડ� અદાલતમ�ં
ક�સ નંબર :-F/SCA/37972/2022
થી ક�સ દાખલ કર�લ છે. સદર બાબતે
ક�સ નો �ુકાદો ન આવે �ા �ુધી
ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા વ�ધો રજુ કર�લ
છે.

�ી.એમ.પી.પટ�લ, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે નામદાર
અદાલતમ� ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે. પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય કરવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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1078 Valsad Circle Dang-North

Rajnikant
Rameshbhai
Vadu General 11-Sep-09 3-Jan-17 232.00 1-Dec-86

રાજયક�ાની એક�ીત ૫સંદગી
યાદ�મ� અ.નં.૧૦૧૭ ૫ર નામ છે.�મે�
સી.સી.સી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૭ � ેખોટ�
છે.� ેખર�ખર સીસીસી �માણ૫�ની
તા.૨૬-૦૪-૨૦૦૬ � ેખર� તાર�ખ છે.

તા. ૨૨/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ યાદ�
તૈયાર કરવામ� આવેલ હતી ૫ર�ું
ઉ૫લી ક�ાએથી �ુચના આવત� �ી
વાડુ એ ખાતામ� હાજર તાર�ખ:
૧૧/૦૯/૨૦૧૧ ૫હ�લા
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૬ થી સીસીસી પાસ
કર�લ � ેસામા� વહ�વટ િવભાગની
સીસીસી ૫ર��ા અગેની �ગવાઇ
અ�ુસાર કમ�ચાર�એ ફરજ ઉ૫ર
હાજર થયા બાદ સીસીસી/સીસીસી+
૫ર��ા પાસ કરવાની થાય છે �થેી
�ી વાડુએ તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૭ ના રોજ
�પીપા �ુરતથી પાસ કર�લ છે એ
રક� ડ થી દશ�વમ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. 1. Not Accepted & Corrected

1079 Vadodara Circle Baria

Kalpeshbhai
Rayajibhai
Hatol SEBC 11-Aug-09 1-Feb-17 147.00 21-May-85

�ી.ક� .આર.હતોળ,વનર�કની
ખાતામ� દાખલ તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે.
પરં�ુ સીસીસી પર��ા તા.૧-૨-૨૦૧૭
થી પાસ કર�લ છે. તે �ુજબ
સીનીયોર�ટ� ગણવામ� આવેલ છે.
પરં�ુ �વત�તા યાદ�ના અ�ુ.નં.૨૯૩
તથા ૩૨૨ નંબરના નામો ડોયેક
સીસીસી સટ�ના આધાર� તેઓને
નામ.હાઇકોટ�ના હુકમ �માણે આગળ
લેવામ� આવેલ છે. તો તેઓએ
ડોયેક�ુ સીસીસી સટ� � ેતે સમયે
રજુ કર�લ હ�ુ.� ેમા� રાખેલ નથી.
આ અંગે નામદાર વડ� અદાલતમ�ં
ક�સ નંબર :-F/SCA/37972/2022
થી ક�સ દાખલ કર�લ છે. સદર બાબતે
ક�સ નો �ુકાદો ન આવે �ા �ુધી
ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા વ�ધો રજુ કર�લ
છે.

�ી.ક� .આર.હતોળ, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે નામદાર
અદાલતમ� ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે. પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
મા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય થવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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1080
Godhra SF
Circle Dahod SF

Mohanbhai
Nathabhai
Pateliya SEBC 11-Aug-09 8-Feb-17 141.00 13-Oct-85

ભરતી ર૦૦૯ ની હોઇ અને સીસીસી
૫ર��ા તા.૮/ર/ર૦૧૭ થી પાસ કર�લ
હોઇ ૫વત�તા �મ�ક ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી ગણવા િવનતંી કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

  સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ
�ી.એમ.એન.પટ�લીયા   વનર�કએ
વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ
સી.સી.સી. પર��ા ૦૮/૦૨/૨૦૧૭ થી
પાસ કર�લ હોઈ તે �ુજબ �વત�તા
�મમ� ગોઠવવામ� આવેલ છે.
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત ગાહય રાખવા પા�
નથી.
૨/- તેઓએ �સનીયોર�ટ� બાબતે
નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�મ�
એસ.સી. એ.નંબર: ૩૭૯૮૪/૨૦૨૨
દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�  મ� પે�ડ�ગ હોઈ
�ુકાદો આ�યેથી આગળની કાય�વાહ�
હાથ ધરવામ� આવશે Not Accepted

1081 Vadodara Circle Baria

Mukeshkuma
r Bachubhai
Patel SEBC 11-Aug-09 11-Feb-17 141.00 1-Feb-87

�ી.એમ.બી.પટ�લ, વનર�ક �ારા
બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન �ુ�ન.
અમદાવાદ તા.૧૭-૫-૨૦૦૯ મ�
સીસીસી પાસ કય��ુ સટ� રજુ કર�લ
છે. અને તે માટ� �ુ�ન.મ�થી
તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ ખરાઇ
કરાવી રજુ કર�લ છે. તો �માણપ�
મા� રાખી �વત�તા સીનીયોર�ટ�
યાદ�મ� ૨૦૦૯ ની હરોળમ� અ�મતા
આપવા રજુઆત કર�લ છે.  તેમજ
તેઓ �ારા નામદાર વડ� અદાલતમ�ં
ક�સ નંબર :-F/SCA/37972/2022
થી ક�સ દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ
પેેેેેે�ડ�ગ  જણાવે છે

(૧) �ી.એમ.બી.પટ�લ, વનર�ક �ારા
ડો.બાબાસાહ�બ આંબેડકર
�ુ�ન.અમદાવાદ�ુ ૪૦૦/૪૫૦ માક� સ
વા�ુ �માણપ� માક� શીટ નં.૧૨૫૫૯
પ�રણામ તા.૧૭-૫-૨૦૦૯ �ુ રજુ
કર�લ છે પરં�ુ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ના
ઠરાવ �ુજબ કરાર�ય સમય પહ�લા�ુ
હોય, મા� રાખી શકાય તેમ નથી,
(૨) તેમજ  તેઓ �ારા સીસીસી
પર��ા બાબતે નામદાર અદાલતમ�
ક�સ નંબર-F/SCA/37972/2022 થી
ક�સ દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે.
પરં�ુ મનાઇ હુકમ મળેલ નથી.   �થેી
વ�ધો �ાહય રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય કરવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

1082

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Narmada

Sanjaykumar
Viththalbhai
Patni SEBC 31-Aug-09 16-Feb-17 256.50 20-Jan-91

�નમ�ુંક બાદ પ�ચ ક�  સાત વષ�મ�
CCC પર��ા પાસ કર�લ નથી �નેા
કારણે પાછળ �ય છે. �ન�તિવષયક
હોય વડ� કચેર�એ �ન�ય� લેવાનો
રહ�શે

સરકાર�ીન� ઠરાવ અ�ુસાર
�નયમો�ુસાર કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ છે. Not Accepted



1/2/2023 Objection list Page 84 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1083

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Vadodara WL

Sureshbhai
Chimanbhai
Baria SEBC 11-Aug-09 2-Mar-17 164.00 22-Oct-86

તેઓ એ ખાતામ� દાખલ થત� પહ�લ�
૨૦૦૮ મ� સી.સી.સી.ની.પર��ા
આંબેડકર �ુ�નવ�સટ�મ�થી ૪૫૦
�ુણ વાળ� માક� શીટ �ુજબ પાસ
કર�લ છે, તેને સા.વ.િવ.ગ�ધીનગરના
તા.૧૫/૧/૨૦૨૦ ના ઠરાવની
�ગવાઈ �ુજબ મા� ગણી �ુળ
�ાને ૨૦૦૯ મ� સમાવશે કરવા
િવનતંી કર�લ છે.

રજુઆત �યાને લઈ સરકાર�ીન�
ઠરાવોની �ગવાઈ �ુજબ કાય�વાહ�
થવા ભલામણ છે.

રજુઆત �યાને લઈ સરકાર�ીન�
ઠરાવોની �ગવાઈ �ુજબ કાય�વાહ�
થવા ભલામણ છે. Not Accepted

1084 Valsad Circle Dang-North

Nazimbhai
Sayyedbhai
Vani SEBC 11-Sep-09 4-Apr-17 201.00 2-Sep-88

વનર�ક સહાયક ભરતી સ�મતી
�વારા સને ૨૦૦૯મ� ભરતી થયેલ છંુ
અને તે વખતના સરકાર�ીના ઠરાવો
અને �. આર �ુજબ નોકર�મ�
કો���ુટર અંગેની �નયત થયેલ
૫ર��ા પાસ કરવી જ�ર�
હતી.અમોએ �ુ.મા.અને ઉ.મા. બોડ�
ગ�ઘીનગર હ�ઠળ ૧૨ મ� કો���ુટર
પાસ કર�લ છે. �ાર બાદ
તા.૦૪-૦૪-૨૦૧૭ થી �પીપા �ુરત
થી સીસીસી ૫ર��ા પાસ કર�લ છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

1085 Valsad Circle Dang-South

Parasurambh
ai
Tulsirambhai
Deshmukh ST 11-Sep-09 23-Apr-17 226.00 1-Apr-83

૨૦૦૯ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા તા.૨૩/૦૪/૨૦૧૭
મ� પાસ કરતા  રાજય ક�ાની
�વ�તતા યાદ�મ� અનં. ૧૦૨૫ �ુજબ
૨૦૧૩ ના ભરતી પાછળ નામ �ુકતા
વાઘો આપેલ છે.

૨૦૦૯ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા તા.૨૩/૦૪/૨૦૧૭
મ� પાસ કરતા  રાજય ક�ાની
�વ�તતા યાદ�મ� અનં. ૧૦૨૫ �ુજબ
૨૦૧૩ ના ભરતી પાછળ નામ �ુકતા
વાઘો આપેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા હોય
�નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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1086 Junagadh Circle Morbi

Babulal
Bhurabhai
Bala SEBC 14-Sep-09 26-Apr-17 201.00 15-Oct-84

�ી બી.બી.બાળા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� જણા�યા
�ુજબ  ડૉ. બાબાસાહ�બ આંબેડકર
ઓપન �ુ�નવ�સટ� �ારા લેવામ�
આવતી સી.સી.સી.ની પર��ા ક� � �
�ુરલીધર બી.એડ.કોલેજ કનકનગર,
રાજકોટ ખાતેથી તા.૨૯/૦૬/૨૦૦૭
ના �માણપ� ના આધાર�  વન
ખાતામ� �નમ�ુંક મેળવેલ છે.  � ે
�માણપ� આ�ધન �નય�મત �નમ�ૂંક
આપવામ� આવેલ છે. �થેી સદરહંુ
�માણપ� �ુજબ સીનીયોર� યો�ય
જ�યાએ �ુકવા અર� કર�લ છે.

�ી બી.બી.બાળા, વનર�કને
નોકર�મ� દાખલ થયા બાદ મા� ય
સં�ામ�થી સી.સી.સી. પર��ા �નયત
સમયમય�દામ� પાસ કર�લ ન હોય
�થેી વડ� કચેર�ઓની �ુચના �ુજબ
�ુન: �નમ�ુંક તાર�ખના હુકમો કર�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ કર�લ છે.
૨) તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર� �યાને
લઇ બઢતી માટ� કો���ુટર કૌશ�ની
પર��ાના વખતોવખતના ઠરાવો
પ�રપ�ની �ુચના �ુજબ યો�ય થવા
િવનતંી છે.

સરકાર�ી દવારા ના.હાઇકોટ�ના
�ુકાદા સામે અપીલ કરવાના �નણ�ય
આ�યે અને � અપીલ કરવામ� આવે
તો અપીલ ઉપર નામ.કોટ�નો � ે
�નણ�ય  આવે તેને આ�ધન લાભો
આપી શકાય. Not Accepted

1088 Valsad Circle Dang-South

Rajeshbhai
Shivdasbhai
Jadav ST 11-Sep-09 22-May-17 238.00 16-Mar-91

૨૦૦૯ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૭
મ� પાસ કરતા  રાજય ક�ાની
�વ�તતા યાદ�મ� અનં. ૧૦૨૮ �ુજબ
૨૦૧૩ ના ભરતી પાછળ નામ �ુકતા
વાઘો આપેલ છે.

૨૦૦૯ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૭
મ� પાસ કરતા  રાજય ક�ાની
�વ�તતા યાદ�મ� અનં. ૧૦૨૮ �ુજબ
૨૦૧૩ ના ભરતી પાછળ નામ �ુકતા
વાઘો આપેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા હોય
�નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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1089 Surat Circle Vyara

Mitulkumar
Navinbhai
Chaudhari ST 1-Sep-09 14-Jun-17 242.00 5-Aug-89

૧) �ી એમ.એન.ચૌધર�,વન ર�ક
�ારા ૨૦૧૩ ની ભરતીની પાછળ
તેઓને �ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે
વ�ધો હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨)  નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) �ી એમ.એન.ચૌધર�,વન ર�કને
તા.૨૨/૦૯/૨૦૦૯ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�થેી તેઓને
સીસીસી બાબતે �ણ નથી તેમ માની
શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે. તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય.  as per dcf comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.

1091 Junagadh Circle Morbi

Vipulbhai
Bhupatbhai
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 170.75 1-Jun-92

�ી વી.બી.સોલંક�, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી વી.બી.સોલંક�, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1092
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Rahulbhai
Ranabhai
Jograna SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 168.50 22-Oct-96 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1095 Junagadh Circle Junagadh

Arjun
Jagabhai
Makvana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 162.00 28-Dec-93

1)�ી એ. �.ે મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકની તા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી એ. �.ે મકવાણા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. ૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1097 Junagadh Circle Morbi

Mukeshbhai
Hirabhai
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 161.75 10-Jul-96

�ી એમ.એચ.સોલંક�, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી એમ.એચ.સોલંક�, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1099 Vadodara Circle Godhra

Gangaram
Thanaji
Parmar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 159.50 18-Apr-93

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૨
ની અર�મ� જણાવેલ છે ક� ,
વનર�કની ૫સંદગી યાદ�મ� મારો
�મ નં.૧૦૪૦ છે. તથા જ�
તા.૧૮/૦૪/૧૯૯૩ છે. અને  માક� સ
૧૫૯.૫૦ છે. સદર યાદ�મ� �મ
નં.૧૦૩૮,૧૦૩૯,૧૦૪૦ નંબરના માક� સ
સમાન  છે. સમાન માક� સ હોવાથી
જ� તાર�ખના આઘાર� મારો �મ
નંબર.૧૦૩૯  આવવા �ઇએ તેવો
વ�ઘો  આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુુઆત �ુજબ એક
સરખા �ુણ �યાને લતેા �વરતા યાદ�
અંગેના �નયમો અ�ુસાર જ� તાર�ખ
�ુજબ   �વરતા યાદ�મ� �ુઘારો થવા
િવનતંી છે.
(૧) �મ નં.૧૦૩૮, માક� સ-
૧૫૯.૫૦,જ.તા.૧/૬/૯૦,
દા.તા.૧૭/૭/૧૭
(ર)�મ નં.૧૦૩૯, માક� સ-
૧૫૯.૫૦,જ.તા.૪/૮/૯૫,
દા.તા.૧૭/૭/૧૭
(૩)�મ નં.૧૦૪૦, માક� સ-
૧૫૯.૫૦,જ.તા.૧૮/૪/૯૩,
દા.તા.૧૭/૭/૧૭

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે નીયમો અ�ુસાર કાય�વાહ�
કરવાની થાય  છે.

Accepted and correction
done

1102 Junagadh Circle Bhavnagar

Jaydip
Vijaykumar
Vyas General 14-Jul-17 14-Jul-17 157.25 14-Sep-90

�ી �.ેવી.�યાસ, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� તેમના નામના
�પેલ�ગમ� JAYDIPKUMAR
લખાયેલ છે. � ેખર�ખર JAYDIP
હૉય, જ�ર� �ુધારો કરવા અર�
કર�લ છે.

�ી �.ેવી.�યાસ, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� તેમના નામનો
�પેલ�ગ ખર�ખર JAYDIP હૉય, જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done
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1103 Junagadh Circle Surendranagar

Mansukhbhai
Lakhmanbhai
Sakriya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 157.25 29-Sep-94

�ી એમ. એલ. સાકર�યા, �ારા
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1109
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Hathisinh
Somatbhai
Keshoda General 14-Jul-17 14-Jul-17 152.80 1-Jun-95

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૦૪૯
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1110
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Rameshbhai
Sonabhai
Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 152.75 27-Dec-91

(૧)રમશેભાઇ સોનાભાઇ પટ�લ ના
નામ સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૭૦૨૫-૩૦ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે (૨) કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના બેઠક નં.
GUB123698 પાસ કર�લ છે. (૩)
કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� મે. �ી�સીપાલ �ુજરાત
કોલેજ રાજપીપળાના પ� �મ�ક:-
બ/મહક/ટ�-૨/૧૫૬૬
તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ થી તાલીમ બેચ નં.
૫૧ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
અ�ુ�મ નં.૧૦ પર��ા બેઠક નં. ૬૪
થી પાસ કર�લ છે (૪) કોઇ પણ
�ુના�હત ��ુ�તમ� સંડોવાયેલ ના
હોઇ તેમજ કોઇ પણ �કારની સ�
થયેલ ન હોઇ કોલમ નં. ૨૩ તથા ૨૪
મ� No લખવા જણાવેલ છે. � ે�ુજબ
કોલમ નં. ૧૭,૧૮,૧૯,૨૦,૨૩ અને ૨૪
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી
કરત�(૧)રમશેભાઇ સોનાભાઇ પટ�લ
ના નામ સામેની કોલમ નં ૧૬ Date
of regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૭૦૨૫-૩૦ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે (૨) કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ના બેઠક નં.
GUB123698 પાસ કર�લ છે. (૩)
કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� મે. �ી�સીપાલ �ુજરાત
કોલેજ રાજપીપળાના પ� �મ�ક:-
બ/મહક/ટ�-૨/૧૫૬૬
તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯ થી તાલીમ બેચ નં.
૫૧ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
અ�ુ�મ નં.૧૦ પર��ા બેઠક નં. ૬૪
થી પાસ કર�લ છે (૪) કોઇ પણ
�ુના�હત ��ુ�તમ� સંડોવાયેલ ના
હોઇ તેમજ કોઇ પણ �કારની સ�
થયેલ ન હોઇ કોલમ નં. ૨૩ તથા ૨૪
મ� No લખવા જણાવેલ છે. � ે�ુજબ
કોલમ નં. ૧૭,૧૮,૧૯,૨૦,૨૩ અને ૨૪
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે. � ે�ુજબ
યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય થવા
ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

1111 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Nitishkumar
Govindbhai
Chauhan General 14-Jul-17 14-Jul-17 152.75 20-Sep-93

1)નામમ� �ુધારા કરવા માટ�ની
રજુઆત
૨)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

૧)નામમ� નીચે �ુજબ �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
KAUSHALKUMAR BHIMJIBHAI
BERA
૨) સદરહુ બાબત �નતી િવષયક
બાબત હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય
લઈ શકાય તેમ ન હોય, યો�ય થવા
િવનતંી.

૧ – નામમ� �ુલ હોય હક�કતલ�ી
�ુલ હોય �નયમો�ુસાર યો�ય થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.  
૨ – પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ છે.  

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"
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1112 Junagadh Circle Junagadh

Dipak
Velabhai
Makvavan SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 152.75 4-Mar-95

1)�ી ડ�. વી. મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકની તા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી ડ�. વી. મકવાણા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. ૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1119
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Sureshkumar
Gamnajai
Chaudhary SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 150.50 22-Jun-94

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૧૦૬૩
છે.  મા�� ૧૫૦.૫૦ છે. �મે� અ.નં.
૧૦૫૮ થી ૧૦૬૦, ૧૦૬૨ �મના
વનર�કોના ૧૫૦.૫૦ મા�� છે. � ે
ઉંમરમ� અમારા કરત� ઉંમરમ� નાના
હોઇ, અમારાથી ઉપરના �મે સમાવશે
કરવામ� આવેલ છે. તેમજ ૧૦૫૭
અને ૧૦૫૮ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ ન હોઇ, અમારો વ�ધો
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૨૨/૦૬/૧૯૯૪ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૫૦.૫૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. �ાર� ૧૦૫૭ અને
૧૦૫૮ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ નથી.  � ેઅ�
ડ�વીઝનના હોઇ, આ બાબતે યો�ય
થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૨૨/૦૬/૧૯૯૪ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૫૦.૫૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. �ાર� ૧૦૫૭ અને
૧૦૫૮ �ું મેર�ટ પોઝીશન ઇન
ડ�વીઝન સી�ોર�ટ� લી�મ� મેર�ટ
�મ દશ�વેલ નથી.  � ેઅ�
ડ�વીઝનના હોઇ, આ બાબતે યો�ય
થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1120 Junagadh Circle Junagadh

Akashkumar
Bhikhabhai
Rathod SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 150.50 25-Aug-94

1)�ી એ. બી. રાઠોડ,
વનર�કનીતા.23/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી એ. બી. રાઠોડ, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1060 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 150.50 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1058 અને
1059 પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ
150.50 છે પરંં�ુ �ી એ. બી. રાઠોડ,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી એ. બી.
રાઠોડ પછ�ન� �મ પર આવતા હોય,
�થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને
�ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી એ. બી. રાઠોડ,  વનર�કની
તા.23/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી એ. બી. રાઠોડ, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted
2. Accepeted
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1121
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Jesha
Merabhai
Sapara General 14-Jul-17 14-Jul-17 150.50 1-Jun-95

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૦૫૮
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1122
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Nebabhai
Nethiji Rabari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 150.50 1-Jun-96

(૧)નેબાભાઇ નેથી� રબાર� ના નામ
સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૬૯૮૯-૯૪ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે (૨) કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ Examination
No BUB098249 થી �ેક�ટકલમ�
૩૮ તથા તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ના
Examination No. GUT023710
થીયર�મ� ૩૬ માક�  મેળવી
સી.સી.સી.પર��ા પાસ કર�લ છે. (૩)
કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� નાયબ વન
સંર�ક�ીની કચેર� વન િવ�ાન
તાલીમ ક� �� કાકરાપારના પ�
�મ�ક:- બ/તલમ/ટ�-૩/૨૨૨૦-૭૪
તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૯ થી તાલીમ બેચ નં.
૪૪ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
પર��ા બેઠક નં. ૫૭ થી પાસ કર�લ
છે તે �ુજબ કોલમ
નં.૧૬,૧૭,૧૮,૧૯,૨૦ મા ન�ધ કરવા
જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી
કરત�(૧)નેબાભાઇ નેથી� રબાર� ના
નામ સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૬૯૮૯-૯૪ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે (૨) કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ Examination
No BUB098249 થી �ેક�ટકલમ�
૩૮ તથા તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ના
Examination No. GUT023710
થીયર�મ� ૩૬ માક�  મેળવી
સી.સી.સી.પર��ા પાસ કર�લ છે. (૩)
કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� નાયબ વન
સંર�ક�ીની કચેર� વન િવ�ાન
તાલીમ ક� �� કાકરાપારના પ�
�મ�ક:- બ/તલમ/ટ�-૩/૨૨૨૦-૭૪
તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૯ થી તાલીમ બેચ નં.
૪૪ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
પર��ા બેઠક નં. ૫૭ થી પાસ કર�લ
છે તે �ુજબ કોલમ
નં.૧૬,૧૭,૧૮,૧૯,૨૦ મા ન�ધ કરવા
જણાવેલ છે.      � ે�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ
થવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�ક કમ�ચાર�ની  રજુઆત
�યાજબી હોઇ જણા�યા �ુજબની
મા�હતી અપડ�ટ કરવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done
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1125
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Shivarajbhai
Dilubhai Varu SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 148.25 9-Aug-90

1) Basic trn Detail-Batch
NO.40 01/08/2017 To
31/01/2018
 2) SHIVRAJBHAI DILUBHAI
VARU નામ �ુઘારવા િવનતંી

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -40
 01/08/2017 To 31/01/2018
(2) Name : SHIVRAJBHAI
DILUBHAI VARU As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 93 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

(૧) સરખા માક�  ધરાવતા ઉમેદવારોના
જ� તાર�ખ �માણે તેમનાથી નાની
ઉંમરના ઉમેદવારો મેર�ટમ� આગળ
છે. તેવી અર� કર�લ છે. 
(ર) પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
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1136 Kutch Circle Kutch-West

Ajaybhai
Bhupatbhai
Chauhan SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 148.25 16-Oct-97

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1137 Junagadh Circle Junagadh
Kirankumar
Kantilal Joshi General 14-Jul-17 14-Jul-17 148.00 24-Jul-89

1)�ી ક� . ક� . �ષી, વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી ક� . ક� . �ષી, વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1140
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana M V Mer SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 146.00 3-Aug-88 No objections were received

As  per record of   Division
Office (1) basic trg.  batch no. -
46 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1142
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Udaysinh
Savdasbhai
Parmar General 14-Jul-17 14-Jul-17 146.00 4-Aug-92

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૦૮૧
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1149
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Harapalbhai
Dhirubhai
Kaladiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 144.00 18-Jan-95

 Basic trn Detail Batch No.47
 16/02/2018 To 14/08/2018
Roll No. 43

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1150
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Dakshaben
Laljibhai Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 143.85 19-Oct-92

બેઝીક તાલીમ રાજપીપળા ખાતે બ�ચ
નં. ૮ અને ૯ મ�હલા બેચમ� રોલ નં.
૮૦ થી લીધેલ હોઈ, તાલીમના
�ળમ�  �ુધારો થવા િવનતંી છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરતા વનર�કની
રજૂઆત �ુજબ �ુધારો થવા અ�ેનો
અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત અ�વયે
�ુધારો કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done
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1151
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Naranji Ravjiji
Kapdi SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 143.80 4-Jan-90

યાદ�મ� અમારો નં. ૧૦૯૩ છે. મા��
૧૪૩.૮૦ છે. �મ નં. ૧૦૯૧ અને
૧૦૯૨ �મે આવેલા વનર�કોના
મા�� ૧૪૩.૮૦ છે. � ેઉંમરમ�
અમારા કરત� નાના હોઇ, ઉપરના �મે
સમાવશે કર�લ છે. તેમજ મેર�ટ
પો�શન ઇન ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ�
�મ દશ�વેલ નથી. તો એક સરખા
મા�� હોવાથી જ� તાર�ખ �માણે
અ�તા આપવામ� આવે તેમજ અમા�
નામ અં�ે�મ� Naranji Ravjiji
Kapdi દશ�વેલ છે. ખર�ખર ર�કડ�  પર
નામ Naranbhai Ravjiji Kapdi
હોઇ, �ુધારો કરવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૪/૦૧/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૪૩.૮૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. તેમજ ૧૦૯૧ અને
૧૦૯૨ મ� મેર�ટ પો�શન ઇન
ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ� દશ�વેલ નથી.
�ાર� નામ અં�ે�મ� Naranji
Ravjiji Kapdi ની જ�યાએ
Naranbhai Ravjiji Kapdi હોઇ,
�ુધારો કરવા ભલામણ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૪/૦૧/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૪૩.૮૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. તેમજ ૧૦૯૧ અને
૧૦૯૨ મ� મેર�ટ પો�શન ઇન
ડ�વીઝન �સ�ુર�ટ� દશ�વેલ નથી.
�ાર� નામ અં�ે�મ� Naranji
Ravjiji Kapdi ની જ�યાએ
Naranbhai Ravjiji Kapdi હોઇ,
�ુધારો કરવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

1152
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Nayanaben
Chandubhai
Jethava General 14-Jul-17 14-Jul-17 143.80 6-Sep-92

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૦૯૧
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.  તેમજ
ખાતાક�ય તાલીમ બ�ચ નં.-૯,
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૭ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ મ� લીઘેલી છે.  આ
�ુજબ �ુઘારો કરવા િવનં�ત કર�લ છે.

મજુકર�ીની ર�કટ�ની ખરાઇ કરતા
Request of the BG in Brief મ�
આપેલ િવગતની �તુ�તા કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1153
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Atmaram
Navghanbhai
Panchasara General 14-Jul-17 14-Jul-17 143.80 28-Mar-96

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૦૯૨
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1154 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Deviben
Balubhai
Jotva SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 143.75 4-Jan-89

1) Basic trg Details 01/10/2017
to 31/03/2018
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 3

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done
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1155
Ahmedabad SF
Circle Surendranagar SF

Narendrabhai
Nagajibhai
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 143.75 23-May-90

�ી એન.એન. સોલંક�, �ારા
તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1157
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Ajitkumar
Dhirabhai
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 143.75 25-Mar-93

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1159 Junagadh Circle Junagadh

Hemat
Ramshibhai
Chavada SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 143.75 29-Sep-94

1)�ી એચ. આર. ચાવડા,
વનર�કનીતા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી એચ. આર. ચાવડા, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1104 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 143.75 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1098,
1099,1100, 1102 અને 1103 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 143.75 છે
પરંં�ુ �ી એચ. આર. ચાવડા,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી એચ.
આર. ચાવડા પછ�ન� �મ પર આવતા
હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી એચ. આર. ચાવડા,
વનર�કની તા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી એચ.આર. ચાવડા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1161
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Shivarajbhai
Hareshbhai
Varu SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 143.75 16-Aug-96

1) Basic trn Detail-Batch
NO.40 01/08/2017 To
31/01/2018
2) SHIVRAJBHAI HARESHBHAI
VARU નામ �ુઘારવા િવનતંી છે.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -40
01/08/2017 To 31/01/2018
(2) Name : SHIVRAJBHAI
HARESHBHAI VARU As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1165 Junagadh Circle Morbi

Bharatbhai
Bhopabhai
Rangpara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 141.75 6-Jan-91

�ી બી.બી.રંગપરા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી બી.બી.રંગપરા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�  સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1167 Junagadh Circle Morbi

Mahesh
Keshurbhai
Madam SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 141.50 22-Sep-91

(૧) �ી એમ.ક� .માડમ વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ની અર�મ�
જણા�યા �ુજબ �વરતા યાદ� �મ
નંબર- 1112 મ�  જણા�યા �ુજબ
તેમના િપતા�ું નામ Kesarbhai
લખાયેલ છે � ેખર�ખર
Keshurbhai હોય જ�ર� �ુધારો
કરવા અર� કર�લ છે.
(૨) સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.
૩) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

(૧) �ી એમ.ક� .માડમ વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ની અર� �યાને
લઇ �વરતા યાદ� �મ નંબર- 1112 મ�
ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરતા.
સદરહુ �વરતા યાદ�મ�  િપતા�ું નામ
Kesarbhai લખાયેલ છે � ેખર�ખર
Keshurbhai હોય જ�ર� �ુધારો
કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.
(૨) સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૩) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  નામમ� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય
થાય છે.  ૨)  જ�ર�   �ુધારો થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૩) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1.Corrected
2. Accepeted
3.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.

1168 Kutch Circle Kutch-East

Jahanviben
Vinubhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 141.50 1-May-92

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો-  સા.વ.િવ.ના
ઠરાવ �મ�ક-૨૨/૦૧/૨૦૦૯ �ુજબ
��લા ક�ાએ કરવામ� આવેલ
ભરતીના વનર�કોની ��લા ફ� ર
બદલીમ� �સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા
બાબતેની રજૂઆત કરવામ� આવેલ
છે.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો/રજૂઆત કર�લ
હોઈ સદર બાબતે "પસંદગી યાદ�
તૈયાર કરવા માટ�ની સ�મ�ત" એ
�નણ�ય લેવાનો રહ�શે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1171 Junagadh Circle Junagadh

Rajeshkumar
Karshnbhai
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 141.50 13-Jan-95

1)�ી આર. ક� . સોલંક�, વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી આર. ક� . સોલંક�,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1176 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Arvindbhai
Rameshbhai
Sarvaiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 141.50 1-May-96

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો.

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"
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1177
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Jaygopal
Prabhatbhai
Chauhan SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 141.50 6-Apr-97 No objections were received

As  per record of   Division
Office (1) basic trg.: batch no.
-55 As per DCF reamrks.

Not Accepted
his joining date is 13-08-2009.
so  order was issued after
04-06-2009 he will be get
benefits of the said judjment.

1179 Junagadh Circle Junagadh

Pushprajsinh
Mahendrasin
h Parmar General 14-Jul-17 14-Jul-17 141.25 30-May-93

1)�ી પી. એમ. પરમાર, વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી પી. એમ. પરમાર,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1184
Gandhinagar
Circle Aravalli

Chirag
Motibhai
Chudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 139.50 24-Oct-96

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1185
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Karanshig
Devushih
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 139.25 3-Apr-87

(૧) કરણ�સહ દ��ુ�સહ સોલંક� ના
નામ સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ છે. (૨) કોલમ
નં.૧૭ Date of passing valid the
ccc exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં.
૧૮ Neme of the passing thee
ccc exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૧ ના Notification
no. GU/CCC/210/2021 ના
�સ�રયલ નં. ૩૪ Exam seat
no.GUB089944 થી પાસ કર�લ છે.
(૩) કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ�
Passing basic Traning of not �ુ
કોલમ ખાલી છે.�મે� મે. �ી�સીપાલ
�ુજરાત કોલેજ રાજપીપળાના પ�
�મ�ક:- બ/તલમ/ટ�-૨/૨૧૭૦
૨૦૧૮-૧૯ તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ થી
તાલીમ બેચ નં. ૪૩ ના પ�રણામા
પ�ની નકલમ� અ�ુ�મ નં.૨૯ પર��ા
બેઠક નં. ૧૬ થી પાસ કર�લ છે � ે
�ુજબ કોલમ નં. ૧૭,૧૮,૧૯ અને ૨૦
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરત� (૧)
કરણ�સહ દ��ુ�સહ સોલંક� ના નામ
સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૨ છે. (૨) કોલમ
નં.૧૭ Date of passing valid the
ccc exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં.
૧૮ Neme of the passing thee
ccc exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૧ ના Notification
no. GU/CCC/210/2021 ના
�સ�રયલ નં. ૩૪ Exam seat
no.GUB089944 થી પાસ કર�લ છે.
(૩) કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ�
Passing basic Traning of not �ુ
કોલમ ખાલી છે..�મે� મે. �ી�સીપાલ
�ુજરાત કોલેજ રાજપીપળાના પ�
�મ�ક:- બ/તલમ/ટ�-૨/૨૧૭૦
૨૦૧૮-૧૯ તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ થી
તાલીમ બેચ નં. ૪૩ ના પ�રણામા
પ�ની નકલમ� અ�ુ�મ નં.૨૯ પર��ા
બેઠક નં. ૧૬ થી પાસ કર�લ છે � ે
�ુજબ કોલમ નં. ૧૭,૧૮,૧૯ અને ૨૦
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે. � ે�ુજબ
યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1187 Vadodara Circle Mahisagar

Shri
Vishnubhai
Vadaji
Punjara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 139.25 29-Jul-90

�વત�તા નં-૧૧૨૫ થી ૧૧૩૯ �ુધીના
�વત�તા નંબરના માક� સ ૧૩૯.૨૫ છે.
એટલે ક�  બધાના માક� સ એક સરખા
છે. �થેી વનર�ક સંવગ�ની એક�ીત
પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવા બાબતેના
અ�તા�મ ન�� કરવા �ુજબના
ધારા ધોરણો �ુજબ �ી �ુ�રાની
જ� તાર�ખ �ુજબ વહ�લા તે
પહ�લાના ધોરણે �ુધારો કરવા �વનતંી
છે.

એક જ ભરતીના સમાન
Readjusted date મેળવેલ સમાન
માક� સવાળા ઉમેદવારોને ઉંમર �માણે
ગોઠવા બાબતે સંમત છ�એ.

ના.વ.સ.�ી મહ�સાગર ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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1188 Junagadh Circle Junagadh

Kiranben
Arvindbhai
Makavana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 139.25 7-Oct-90

1)કુ. ક� . એ. મકવાણા, વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી  ક� . એ. મકવાણા,  વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1136 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 139.25 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1125 થી
1135 પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ
139.25 છે પરંં�ુ કુ. ક� . એ. મકવાણા,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ. ક� . એ.
મકવાણા પછ�ન� �મ પર આવતા
હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)કુ. ક� . એ. મકવાણા,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. ક� . એ. મકવાણા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted



1/2/2023 Objection list Page 102 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1189 Junagadh Circle Junagadh

Laljibhai
Madhavjibhai
Bareya General 14-Jul-17 14-Jul-17 139.25 15-Mar-91

1)�ી એલ. એમ. બાર�યા, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી એલ. એમ. બાર�યા,
વનર�કની અર� અ�વયે
કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ �મ:-1137 છે
અને તેમણે મેળવેલ માક� સ 139.25
છે તથા તેમની આગળના મેર�ટ �મ
નં.1125 થી 1135 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 139.25 છે
પરંં�ુ �ી એલ. એમ. બાર�યા,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી એલ.
એમ. બાર�યા પછ�ન� �મ પર આવતા
હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી એલ. એમ. બાર�યા,
વનર�કની તા.26/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી એલ. એમ. બાર�યા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1197 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Kaushalkuma
r Bhimjibhai
Bera SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 139.25 27-Mar-96

૧)નામમ� �ુધારા કરવા માટ�ની
રજુઆત
૨)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો.

૧)નામમ� નીચે �ુજબ �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
KAUSHALKUMAR BHIMJIBHAI
BERA
૨) સદરહુ બાબત �નતી િવષયક
બાબત હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય
લઈ શકાય તેમ ન હોય, યો�ય થવા
િવનતંી.

૧ – નામમ� �ુલ હોય હક�કતલ�ી
�ુલ હોય �નયમો�ુસાર યો�ય થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૨ – પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 1. Corrected
2.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted"

1204 Junagadh Circle Bhavnagar

Lavjibhai
Devjibhai
Jambucha SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 139.13 10-May-84

�ી એલ.ડ�.�ં�ુચા, વનર�કની
તા.૧૨/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� તેમની
અટકના �પેલ�ગમ� JABUCHA
લખાયેલ છે. � ેખર�ખર
JAMBUCHA છે તેમજ માક� સની
કોલમમ� 132.50 લખાયેલ છે. � ે
ખર�ખર 139.125 હૉય, જ�ર� �ુધારો
કરવા અર� કર�લ છે.

�ી એલ.ડ�.�ં�ુચા, વનર�કની
તા.૧૨/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત� �ી
�ં�ુચાની અટક ખર�ખર
JAMBUCHA છે તેમજ માક� સ
ખર�ખર 139.125 હૉય, જ�ર� �ુધારો
કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done
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1206
Gandhinagar
Circle Aravalli

Mahadevbhai
Sadulbhai
Sarla SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 138.00 11-Apr-92

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1208
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Vipulkumar
Raghajibhai
Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.50 17-Jan-89

પસંદગી યાદ�મ� નીચે �માણે �ુધારો
થવા િવનતંી છે.
 ૧. અમોએ વનર�ક ભરતી
૨૦૧૬/૧૭ અ�વયે સાબરક�ઠા
���લામ� ૧૩૭.૫૦ મા�� સાથે
�નમ�ુક મેળવેલ.
 ૨. અમોએ સીસીસી પર��ા
�ે��કલ ૧૨/૦૧/૨૦૨૨ તથા થીયર�
તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ પાસ કર�લ
છે.
 ૩. અમોએ બેઝીક તાલીમ તાલીમ
બેચ નં.૪૧ , ડંુગરડા ખાતે મેળવેલ.
 ૪. બીટગાડ� ની ખાતા�કય પર��ા
સને ૨૦૨૧મ� બેઠક નં. ૯૫૦ સાથે
પાસ કર�લ.
 ઉપરો�ત �ુ�ામ� જ�ર� �ુધારો કર�
સીનીયોર�ટ� નંબર યો�ય �મે �ુકવા
તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૨ની રજુઆતથી
િવનતંી કર�લ છે.

ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરતા  
૧. વનર�ક ભરતી ૨૦૧૬/૧૭ અ�વયે
સાબરક�ઠા ���લામ� ૧૩૭.૫૦
મા�� મેળવેલ હોવાની હક�કત
સાચી છે.  
૨. સીસીસી પર��ા �ે��કલ
૧૨/૦૧/૨૦૨૨ તથા થીયર�
તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ પાસ કર�લ
હોવાની હક�કત સાચી છે.  
૩. બેઝીક તાલીમ તાલીમ બેચ નં.૪૧
, ડંુગરડા ખાતે મેળવેલ હોવાની
હક�કત સાચી છે.  
૪. બીટગાડ� ની ખાતા�કય પર��ા સને
૨૦૨૧મ� બેઠક નં. ૯૫૦ સાથે પાસ
કર�લ હોવાની હક�કત સાચી છે.

સદરહુ કમ�ચાર�ની રજુઆત પર�વે
ના.વ.સં.�ી,  સા.વ.િવ.,
સાબરક�ઠાના અ�ભ�ાય અંગે
આગળની ઘટ�ત કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

1. Corrected
2. Corrected
3. Corrected
4. Corrected
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1210
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Pravinbhai
Bhupatbhai
Baraiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.25 6-Feb-88 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -40
01/08/2017 To 31/01/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1212 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Madhuri
Manubhai
Makvana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.25 21-Nov-91

1) Basic trg Details 15/04/2021
to 14/10/2021
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 7

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1214 Valsad Circle Dang-North

Shivrambhai
Sakharambha
i Bhoye ST 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 5-Jun-87

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨ રાજયક�ાની
એક�ીત ૫સંદગી યાદ�મ�  એનં.
૧૧૫૧ થી ૧૧૮૧ �ુઘીના વનર�કો
માર� જ� તાર�ખ: ૦૫-૦૬-૧૯૮૭
�માણે ઉમર વય મય�દામ� ઓછ�
ઉંમરના વનર�કો આગલા �મે હોય
અને �ી ભોયેનો અ.નં. ૧૧૮૨
આ૫વામ� આવેલ છે. � ેિવસંગતતા
જણાતી હોવા�ું જણાવેલ છે.

વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બ�વવા �સદ્�ાતો
માટ� તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� નોઘ �ુજબ .
સ�મતીના �નણ�યો અ.નં. ૨ �ુજબ
કાયવ�હ� કરવામ� આવેલ છે

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1215
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Dipak
Natubhai
Makwana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 20-Aug-89

સરખા માક�  ધરાવતા ઉમેદવારોના
જ� તાર�ખ �માણે તેમનાથી નાની
ઉંમરના ઉમેદવારો મેર�ટમ� આગળ
છે. તેવી અર� કર�લ છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1218
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Sunita Dhiru
Solanki General 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 1-Jun-90

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૧૫૨
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1220 Junagadh Circle Junagadh

Manju
Karashan
Kambariya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 12-Nov-90

1)કુ. એમ. ક� . ક�બર�યા,
વનર�કનીતા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. એમ. ક� . ક�બર�યા, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1171 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 137 છે તથા તેમની આગળના
મેર�ટ �મ નં.1153 થી 1161, 1163 થી
1166, 1168 અને 1169 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 143.75 છે
પરંં�ુ કુ. એમ. ક� . ક�બર�યા,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ. એમ. ક� .
ક�બર�યા પછ�ન� �મ પર આવતા
હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)કુ. એમ. ક� . ક�બર�યા,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. એમ. ક� . ક�બર�યા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted
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1221
Gandhinagar
Circle Aravalli

Anandkumar
Vinodbhai
Chudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 9-Jul-91

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1223
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Jasminkumar
Rameshbhai
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 17-Oct-91

કામચલાઉ �વ�તતા યાદ�મ� અમારો
અ�ુ નં. ૧૧૮૪ ર�એજ�ેેટ
સીનીયોર�ટ� તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૭ તથા
ખાતામ� �ઇન�ગ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭
પર��ામ� મેળવેલ માક� સ ૧૩૭ છે.
તથા જ� તા.૧૭/૧૦/૧૯૯૧ છે. � ે
અ�ુસાર અમારા ઉપરના અ�ુ�મ નં.
૧૧૮૩ પરના વનર�કની હાજર
તાર�ખ અને માક� સ એક સરખા છે.
પરં�ુ તેઅ◌ો અમારા કરત� ઉમરમ�
નાના હોઇ અમોને તેઅ◌ોની નીચેના
�મમ� �ુકવામ� આવેલ છેે � ેઅંગે
અમોને વ�ઘો હોય તે�ું કારણ જણાવી
યો�ય થવા રજૂઆત કર�લ છે.

જ� તાર�ખ ૧૭.૧૦.૧૯૯૧ હોઇ
અ.નં. ૧૧૮૩ ની જ�યા પર �વરતા
ગોઠવવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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1224
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Dineshshih
Laxmanshih
Rajput General 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 21-Oct-91

(૧) �દનશે�સહ લ�મણ�સહ સોલંક�
એ જણાવેલ છે,ક�  મેર�ટ �માણે તેમના
માક� -૧૩૭ છે. અને તેમની આગળના
કમ�ચાર�ઓના પણ માક� -૧૩૭ છે, તો
જ� તાર�ખ �માણે ૧૧૫૩ નંબરની
પાછળ �ુકવા િવનં�ત કર�લ છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરત�(૧)
�દનશે�સહ લ�મણ�સહ સોલંક� એ
જણાવેલ છે,ક�  મેર�ટ �માણે તેમના
માક� -૧૩૭ છે. અને તેમની આગળના
કમ�ચાર�ઓના પણ માક� -૧૩૭ છે, તો
જ� તાર�ખ �માણે ૧૧૫૩ નંબરની
પાછળ �ુકવા િવનં�ત કર�લ છે  � ે
�ુજબ  જ� તાર�ખ �માણે �ુકવા
યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1227 Kutch Circle Patan

Bharatbhai
Ramabhai
Chavda SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 3-Nov-92

મજકુરની તા. ૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1234
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Kamleshbhai
Shantibhai
Purohit General 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 10-Oct-94

યાદ�મ� અમારો નં. ૧૧૮૭ છે. મા��
૧૩૭ છે. �મ નં. ૧૧૫૬ થી ૧૧૫૮,
૧૧૬૧, ૧૧૬૪ થી ૧૧૬૬, ૧૧૭૩,
૧૧૭૫ થી ૧૧૭૭, ૧૧૭૯ થી ૧૧૮૧
અને ૧૧૮૬ મે આવેલા વનર�કોના
મા�� ૧૩૭ છે. � ેઉંમરમ� અમારા
કરત� નાના હોઇ, ઉપરના �મે
સમાવશે કર�લ છે. તેમજ અમો
�ુજરાત �ુ�નવસ�ટ� મારફતે
સી.સી.સી. પાસ કર�લ છે. �ાર�
�પીપા દશ�વેલ છે. �મે� �ુધારો
કરવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૧૦/૧૦/૧૯૯૪ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૩૭ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ુજરાત �ુનીવસ�ટ� મારફતે
સી.સી.સી. પાસ કર�લ હોઇ, �પીપાની
જ�યાએ GTU કરવા િવનતંી છે

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૧૦/૧૦/૧૯૯૪ છે તથા પસંદગી યાદ�
�ુજબ મા�� ૧૩૭ છે. વ�ધા અર�મ�
જણાવેલ ઉમેદવારો ઉંમરની ���ટએ
નાના છે. � ેઅ� ડ�વીઝનના છે.
�ુજરાત �ુનીવસ�ટ� મારફતે
સી.સી.સી. પાસ કર�લ હોઇ, �પીપાની
જ�યાએ GTU કરવા િવનતંી છે

Accepted and correction
done

1235 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Bhaveshbhai
Himmatbhai
Chudasama SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 11-Oct-94

1) Basic trg Details
01/08/2017 to 31/01/2018
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 10

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1241
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Pratap
Ranmalbhai
Modhawadiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 137.00 4-Apr-96

�વરતા યાદ�મ� અમા� નામ Pratap
Ranmalbhai Modhawaniya છે.
�મે� �ુલ હોય � ે�ુધાર� PRATAP
RANMALBHAI MODHWADIYA
કરવા અર� કર�લ છે.

મજકુર કમ�ચાર��ું સેવા ર�કડ�
તપાસતા નામમ� �ુલ હોય �થેી
તેઓની રજુઆત �ુજબ નામમ�
PRATAP RANMALBHAI
MODHWADIYA  કરવા અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 108 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1260
Gandhinagar
Circle Aravalli

Rohitkumar
Bhikhabhai
Parmar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 26-Aug-90

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1263 Junagadh Circle Morbi

Khengar
Valjibhai
Panara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 26-Jun-92

�ી ક� . વી.પનારા, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી ક� . વી.પનારા, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1264
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Shraddhaben
Ashokbhai
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 18-Oct-92

વનર�કોના અ�તા�મ ન��
કરવામ� આ�યા છે તે �ુજબ
જ�તાર�ખ ૧૮/૧૦/૧૯૯૨ (વહ�લા તે
પહ�લા) �ુજબ એકસરખા
મા��વાળા વનર�ક સીર�યલ નં.
૧૧૯૮ થી ૧૨૦૬ તથા ૧૨૦૮ તેઓના
આગળ હોઈ જ�ર� �ુધારો થવા
તથા તેઓએ તાલીમ "�ુજરાત
ફોર�� ર��જસ� કોલેજ, રાજપીપળા
ખાતે લીધેલ હોઈ, તાલીમના �ળમ�
તથા યાદ�ના સીર�યલ નં. મ� �ુધારો
થવા િવનતંી છે.

ર�કડ� ની ખરાઈ કરત� વનર�ક �વારા
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭મ� સાબરક�ઠા
���લામ� ૧૩૪.૭૫ મા�� મેળવેલ છે.
તથા જ� તા. ૧૮/૧૦/૧૯૯૨ છે. તો
પસંદગી યાદ� બનાવવા ન��
કરવામ� આવેલ �સ��તો �ુજબ
તેઓની �વરતા રા�ક�ાએ યો�ય
�મે �ુકવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.
 તથા ર�કડ� ની ચકાસણી કરત�
તાલીમ "�ુજરાત ફોર�� ર��જસ�
કોલેજ, રાજપીપળા ખાતે લીધેલ
હોવા અંગેની હ�કકત સાચી છે.

સદરહુ કમ�ચાર�ની રજુઆત પર�વે
ના.વ.સં.�ી,  સા.વ.િવ.,
સાબરક�ઠાના અ�ભ�ાય અંગે
આગળની ઘટ�ત કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

1265
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Saileshkumar
Ashokbhai
Makwana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 21-Mar-93

માક�  ૧૩૪.૭૫ છે.જ�
તાર�ખ:-૨૧/૦૩/૧૯૯૩ છે. અ.નં.
૧૧૯૮,૧૧૯૯,૧૨૦૦,૧૨૦૧,૧૨૦૨,૧૨
૦૩,૧૨૦૪,૧૨૦૫,૧૨૦૬,૧૨૦૮,૧૨૧૦,
૧૨૧૨,૧૨૧૪,૧૨૧૫,૧૨૧૬ વાળાઓ
ઉંમરમ� નાના હોવા છત� આગળ
�ુકવામ� આવેલ છે.� ેબાબતે યો�ય
કાય�વાહ� થવા જણાવેલ છે. તેમજ
સી.સી.સી.ની િવગત એડ કરવા
અરજ કર�લ છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરત� સેલશેકુમાર
અશોકભાઇ મકવાણા ના માક�
૧૩૪.૭૫ છે. તેમની જ�
તાર�ખ:-૨૧/૦૩/૧૯૯૩ છે. અ.નં.
૧૧૯૮,૧૧૯૯,૧૨૦૦,
૧૨૦૧,૧૨૦૨,૧૨૦૩,૧૨૦૪,૧૨૦૫,૧૨૦
૬,૧૨૦૮,૧૨૧૦,૧૨૧૨,૧૨૧૪,૧૨૧૫,૧૨
૧૬ વાળાઓ ઉંમરમ� નાના હોવા
છત� આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.
કોલમ નં.૧૭ Date of passing
valid the ccc exam �ુ કોલમ
તેમજ કોલમ નં. ૧૮ Neme of the
passing thee ccc exam ખાલી
છે. તેમા �ુજરાત �ુ�નવ��સટ�
અમદાવાદમ� તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૨ ના
GU/CCC/254/2022
Notification No.2022/254
બેઠક નં. GUB 132630 Sr.No.500
થી થીયર�મ� ૨૭ અને �ેક�ટકલમ�
૨૯ માક�  મેળવી સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કર�લ છે.તે �ુજબ ન�ધ કરવા
જણાવેલ છે.� ે�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ
થવા ભલામણ છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

1. Accepted
2. Corrected
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1267
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Chiragkumar
Ranchodbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 5-Jul-93

બેઝીલ તાલીમ સે�ર ડંુગરડા કરવા
જણાવેલ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1268 Junagadh Circle Junagadh

Barad
Deviben
Jivabhai SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 1-Aug-93

1)કુ. ડ�. �.ે બારડ,  વન ર�ા
સહાયકની તા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. ડ�. �.ે બારડ,  વન ર�ા
સહાયકની અર� અ�વયે
કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ �મ:-1210 છે
અને તેમણે મેળવેલ માક� સ 134.75
છે તથા તેમની આગળના મેર�ટ �મ
નં.1200 થી 1206 અને 1208 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 134.75 છે
પરંં�ુ કુ. ડ�. �.ે બારડ, વન ર�ા
સહાયકથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ. ડ�. �.ે
બારડ પછ�ન� �મ પર આવતા હોય,
�થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને
�ુકવા અર� કર�લ છે.

1)કુ. ડ�. �.ે બારડ,  વન ર�ા
સહાયકની તા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. ડ�. �.ે બારડ, વન ર�ા
સહાયકની અર� �યાને લઇ
કમ�ચાર��ીને સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1278
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Sagarkumar
Aannadbhai
Hadakarada SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.75 1-Jun-96 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
 16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1284 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Dilipbhai
Karshanbhai
Tolani SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 134.04 30-Jul-89

1) Basic trg Details
01/08/2017 to 31/01/2018
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 04

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done
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1288
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Shital
Rameshbhai
Makawana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.75 26-Dec-90

એક�ીત પસંદગી યાદ�મ� તેમનો �મ
નં.૧૬૦૦ કોલમમ� જણાય છે. � ે
અમોને મા� ક�  �ાહય નથી કારણ ક�
�મે� અમોના માક� સ ૧૧૬.૭૫ આવેલ
છે. પરં�ુ ખર�ખર વનર�ક
ભરતી-૨૦૧૬ના આખર� પ�રણામ ના
જુનાગઢ ���લાના સફળ ઉમેદવાર
લી�મ� સીર�યલ નં.૬૭ મ� અમોના
માક� સ ૧૩૨.૭૫ આવેલ છે. � ેસાચા
છે �થેી અમોના સીનીયોર�ટ�
�લ�મ� �ુધારો કરવા અર� કર�લ
છે.

મજકુર કમ�ચાર�ની રજુઆત �ુજબ
વનર�ક ભરતી ૨૦૧૬ મ�  આખર�
પ�રણામની ખરાઇ કરતા મજકુર
કમ�ચાર�ના ૧૩૨.૭૫ માક�  હોય તે
�ુજબ �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1293
Gandhinagar
Wildlife Circle Nalsarovar

Ranjitbhai
Sampatbhai
Kavithiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 1-Jun-90

�નય�મત �નમ�ુંક તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨
લખવી.

�નય�મત �નમ�ુંક તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨
લખવી.

"�નય�મત �નમ�ુંક તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨
લખવી."

Accepted and correction
done

1294 Junagadh Circle Junagadh

Aasmita
Nadram
Dhandliya General 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 1-Sep-90

1)કુ. એ. એન. ધ�ધ�ા, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. એ. એન. ધ�ધ�ા,  વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1248 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 132.50 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1227 થી
1136, 1239 થી 1245 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 132.50 છે
પરંં�ુ કુ. એ. એન. ધ�ધ�ા,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ. એ. એન.
ધ�ધ�ા પછ�ન� �મ પર આવતા
હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)કુ. એ. એન. ધ�ધ�ા,  વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. એ. એન. ધ�ધ�ા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted
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1300
APCCF - R&T /
GFRF Silva Rajpipla

Yashapalsinh
Vijaysinh
Gohil General 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 11-Jul-92

પસંદગી યાદ�મ� ૧૨૪૦ નં દશ�વેલ
છે. પરં�ુ ૧૨૨૬ થી ૧૨૪૦ નંબરમ�
Readusted Date તથા  માક� સ
સરખા હોય �મે� અમોને જ� તાર�ખ
(૧૧/૦૭/૧૯૯૨) આધાર� અ�તા �મ
�ુજબ ગોઠવી આપવા િવનતંી કર�લ
છે. જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય  છે.

Accepted and correction
done

1301 Kutch Circle Kutch SF I P Pandya General 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 16-Sep-92

�વ-િવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
સીનીયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છત� આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઈ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા �સ��તો દાખલ
કર�લ છે. � ેબાબતે પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1302 Junagadh Circle Morbi

Kuldeep
Dhirubhai
Vaghela SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 18-Oct-92

૧) �ી ક� .ડ�.વાધેલા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર�મ� જણા�યા
�ુજબ �વરતા યાદ� �મ નંબર-1243
મ� સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

૧) �ી ક� .ડ�.વાધેલા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર� �યાને લઇ
�વરતા યાદ� �મ નંબર-1243 મ�
સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ
(વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧) �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
૨)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1. Accepted
2.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.

1304
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Shivarajbhai
Jaskubhai
Khuman SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 1-Jun-93

1) Basic trn Detail-Batch
NO.47 16/02/2018 To
14/08/2018
(2) SHIVRAJBHAI JASKUBHAI
KHUMAN નામમ� �ુઘારો કરવા
િવનતંી છે.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
 16/02/2018 To 14/08/2018
(2) Name : SHIVRAJBHAI
JASKUBHAI KHUMAN As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1305 Junagadh Circle Junagadh

Narendra
Rajshibhai
Nandaniya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 5-Jun-93

1)�ી એન. આર. નંદાણીયા,
વનર�કની તા.17/11/2022 ની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1249 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 132.50 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં. 1544 અને
1545 પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ
132.50 છે પરંં�ુ �ી એન. આર.
નંદાણીયા, વનર�કથી નાની ઉંમરન�
વનર�કો �સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી
એન. આર. નંદાણીયા પછ�ન� �મ પર
આવતા હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ�
યો�ય �ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી એન. આર. નંદાણીયા,
વનર�કની અર� �યાને લઇ
કમ�ચાર��ીને સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અ�ભ�ાય થાય છે.

સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done

1310
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Ashvinsinh
Kanusinh
Rathod SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 27-May-94

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b



1/2/2023 Objection list Page 116 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1315
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Maheshji
Dasharathji
Thakor SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 1-Jun-95

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1321 Junagadh Circle Junagadh

Mohit
Natubhai
Vaishnav SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 16-May-97

1)�ી એમ. એન. વ�ૈણવ,
વનર�કનીતા.22/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી એમ. એન. વ�ૈણવ,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. ૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.



1/2/2023 Objection list Page 117 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક�

નીતીિવષયક બાબત હોવાથી આપની
ક�ાએથી યો�ય કરવા િવનતંી છે. 
(હાલ વ��ાણી િવભાગ Th tt h l d b
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1324 Vadodara Circle Godhra

Bharatkumar
Ghughabhai
Thanth SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 132.50 16-Jan-98

સદર કમ�ચાર�ની તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૨
ની અર� મ�  તેઓના િપતાના
નામામ� �પેલ�ગમ� ''
DHUDHABHAI '' લખાયેલ છે.
�મે� �ુલ હોય ખર�ખર ''
GHUGHABHAI '' છે. � ેવ�ઘો
આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ના  િપતાના  નામાના
�પેલ�ગમ�   '' GHUGHABHAI ''
�ુઘારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1326 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Poojaben
Jamnadas
Karkar General 14-Jul-17 14-Jul-17 132.00 20-Jun-91

1) Basic trg Details
08/04/2019 to 07/10/2019
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 1550

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1330 Junagadh Circle Junagadh

Ashokbhai
Gandabhai
Baraiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.75 3-Apr-93

1)�ી એ. �. બાર�યા, વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી એ. �. બાર�યા,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1331 Junagadh Circle Bhavnagar

Hasmukhbhai
Pravinbhai
Jidiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.50 11-Jan-93

�ી એચ.પી.�ડ�યા,
વનર�કનીતા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે સદરહંુ �વરતા યાદ�મ�
સીસીસી પર��ા�ું ઇ����ુટ
G.U.AHMEDABAD લખાયેલ છે. � ે
ખર�ખર G.T.U.AHMEDABAD હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અર� કર�ક છે.

�ી એચ.પી.�ડ�યા,
વનર�કનીતા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર�
�યાને લઇ ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી
કરત� પર��ા�ું ઇ����ુટ ખર�ખર
G.T.U. AHMEDABAD હોય, જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

1332
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Savitaben
Hakmaji Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.50 20-Jun-93

મજકુર કમ�ચાર�એ Savitaben
Hakamji ની જ�યાએ Savitaben
Hakmaji નામ લખવા િવનતંી કર�લ
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા ખર�ખર નામ
Savitaben Hakmaji હોઇ મ�કુર
કમ�ચાર�ની િવનતંી �ુજબ  જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા ખર�ખર નામ
Savitaben Hakmaji હોઇ મ�કુર
કમ�ચાર�ની િવનતંી �ુજબ  જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done
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1334 Junagadh Circle Junagadh

Hiteshbhai
Manubhai
Mer General 14-Jul-17 14-Jul-17 130.50 14-Jan-98

1)�ી એચ. એમ. મેર, વન ર�ા
સહાયકની તા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી એચ. એમ. મેર,  વન ર�ા
સહાયકની તા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1336
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Manojkumar
Mohanbhai
Vankar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 13-Sep-85

ભરતી સમયે માક� સ ૧૩૦.૨૫ અને
NCC સટ�ના આધાર� ૨ માક� સ
ઉમેરતા કુલ ૧૩૨.૨૫ થાય છે.

કમ�ચાર� �ારા આધાર-�ુરાવા રજુ
કર�લ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

1339 Vadodara Circle Godhra

Vijaykumar
Kantibhai
Pagi SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 4-Apr-90

સદર કમ�ચાનર�એ વ�ઘામ�  જણાવેલ
છે ક�
(૧) માર� ખાતામ� દાખલ
તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭ દશ�વેલ છે. �મે�
ખર�ખર  માર� ખાતામ� દાખલ
તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ છે. � ે�ુઘારવા
વ�ઘો આપેલ છે.  
(ર) �ુજરાત �ુ�નવ�સટ�મ� કો���ુટર
સી.સી.સી.ની ૫ર��ા
તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૨ થી પાસ કર�લ છે.
અ૫ડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.

સદર કમ�ચાનર�ના વ�ઘામ�  જણાવેલ
ખાતામ� દાખલ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭
છે. � ે�ુઘારવા  અ�ભ�ાય છે.
(ર) �ુજરાત �ુ�નવ�સટ�મ� કો���ુટર
સી.સી.સી.ની ૫ર��ા
તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૨ થી પાસ કર�લ છે.
અ૫ડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1340
APCCF - R&T /
GFRF

Trainig
Division-gandhina
gar

Sejal
Umeshkumar
Bhavsar General 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 8-Aug-90

અ.�ુ.વ.સ�ંી અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા, ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના  પ�રપ�ની
�ગવાઇ - છ ને  �યાને લઇ
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ના પ� સાથે સામેલ
કાય�વાહ� ન�ધના �ુ�ા નં-૬ �ુજબ
સમ� પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવાના
�ૂળ �સ��તો સામે વ�ધો ઉઠાવેલ
હોય ઉકત બાબત  �નતી િવષયક
હોય �ુ�ા નં-૧૦ �ુજબ સમી�ત
તરફથી સમી�ા કર� યો�ય �નણ�ય
થવા િવનતંી છે.

અ.�ુ.વ.સ�ંી અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા, ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના  પ�રપ�ની
�ગવાઇ - છ ને  �યાને લઇ
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ના પ� સાથે સામેલ
કાય�વાહ� ન�ધના �ુ�ા નં-૬ �ુજબ
સમ� પસંદગી યાદ� તૈયાર કરવાના
�ૂળ �સ��તો સામે વ�ધો ઉઠાવેલ
હોય ઉકત બાબત  �નતી િવષયક
હોય �ુ�ા નં-૧૦ �ુજબ સમી�ત
તરફથી સમી�ા કર� યો�ય �નણ�ય
થવા િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1343
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Vijaysinh
Dolatsinh
Zala SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 1-Jun-91

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1347 Junagadh Circle Junagadh

Rahul
Bhagvanji
Dodiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 10-Mar-93

1)�ી આર. બી. ડો�ડયા, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી આર. બી. ડો�ડયા, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1297 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 130.25 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1278, 1279,
1281 થી 1288, 1290 થી 1293
પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ 130.25
છે પરંં�ુ �ી આર. બી. ડો�ડયા,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી આર. બી.
ડો�ડયા પછ�ન� �મ પર આવતા હોય,
�થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને
�ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી આર. બી. ડો�ડયા, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી આર. બી. ડો�ડયા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1356
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana B S Mori SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 18-May-95 No objections were received

As  per record of   Division
Office  (1) basic trg.: batch no.
-44 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1357 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Viju
Mansukhbhai
Govani SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 17-Jun-95

૧)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો
૨)સમાન  માક�  હોવા તથા ઉમર વધાર�
હોવાથી �વત�તા યાદ�મ�ં �ુધારા
બાબત તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૨ની અર�

૧)સદરહુ બાબત �નતી િવષયક
બાબત હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય
લઈ શકાય તેમ ન હોય, યો�ય થવા
િવનતંી.
૨)સદર અર�મ� જણા�યા �ુજબ
�વત�તા
નંબર,૧૨૮૧,૧૨૮૨,૧૨૮૩,૧૨૮૫.૧૨૮૬
ના કમ�ચાર�ની જ�તાર�ખ  �ી
ગોવાણીની જ�તાર�ખ �માણે
દશ��યા �માણેના નંબરથી નાના છે.
�થેી યથાયો�ય �ાને ગોઠવવા
ભલામણ છે.

૧ – પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.
૨ – સમાન તાર�ખ હોય તે �ુજબ
�નયમો�ુસાર કાય�વાહ� થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

 1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted"
2. Accepted

1361
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Jivanbhai
Narsinhbhai
Waghela SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 15-Mar-96 No objections were received

As  per record of   Division
Office (1) basic trg.: batch no.
-51 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1366 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Kiranben
Hirabhai
Jotva SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 130.25 18-Aug-97

1) Basic trg Details 01/10/2017
to 31/03/2018
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 8

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1373 Kutch Circle Kutch-West

Mansukhbhai
Janakbhai
Kumkhaniya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 129.50 20-Jan-96

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1378
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Sureshbhai
Karashanbhai
Umat SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.25 20-May-93 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
 16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1380 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Rajeshkumar
Mansukhbhai
Mokariya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.25 6-Jan-94

1) Basic trg Details
01/09/2018 to 01/03/2019
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 680

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done
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1381 Kutch Circle Patan

Baldevbhai
Kamshibhai
Rabari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 15-Jan-89

(૧)  મજકુરની તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� દશ�વેલ છે ક� , પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં.૧૩૩૧ છે. સદર
યાદ�મ� અ.નં. ૧૩૧૯ થી ૧૩૩૦
�ુધીના વનર�કો એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� એકસરખા
૧૨૮.૦૦ છે. અમો તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૨
ના રોજ હાજર થયેલ છે. બાક�ના
અ.નં.૧૩૧૯ થી ૧૩૩૦ �ુધીના અમારા
પછ� હાજર થયેલ છે. અમાર� જ�
તાર�ખ ૧૫/૦૧/૧૯૮૯ ની છે. જ�
તાર�ખ �માણે અમો અમાર�
આગળના વનર�કો કરત� ઉંમરમ�
મોટા છ�એ. સદર યાદ�ના અ.નં.
૧૩૧૯ થી ૧૩૩૦ ની પહ�લા અમો
હાજર થયેલ હોવા છત� અને અમો
જ� તાર�ખ �માણી પણ ઉંમરમ�
મોટા હોઇ તેઓને અમારા આગળના
�મમ� �ુકવામ� આવેલ છે. �મે�
�ુધારો કર� આપવા િવનતંી કર�લ છે.
(૨) પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ�ાતો સામે વ�ધો છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) �નતી
િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) �નતી
િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

1. Accepted
2. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted

1384
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Nareshji
Chhanaji
Thakor SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 5-Mar-90

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૧૩૪૮
છે.  મા�� ૧૨૮ છે અને જ� તાર�ખ
૦૫/૦૩/૧૯૯૦ છે. �મે� અમારા
આગળના ૧૩૨૦ �ુધીના નંબરોમ�
મા�� સરખા છે. પણ તેઓ અમારા
કરત� ઉંમરમ� નાના હોઇ, અમારો �મ
ખર�ખર આગળના �મમ� આવવો
�ઇએ. આ બાબતે વ�ધો રજુ કર�એ
છ�એ.   

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૫/૦૩/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૨૮ છે. �ાર�
અ.નં. ૧૩૨૦ ઉપરના કમ�ચાર�ને
મા�� ૧૨૮ છે. પરં�ુ જ� તાર�ખ
૨૦/૦૭/૧૯૯૦ હોઇ, આ બાબતે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૫/૦૩/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૨૮ છે. �ાર�
અ.નં. ૧૩૨૦ ઉપરના કમ�ચાર�ને
મા�� ૧૨૮ છે. પરં�ુ જ� તાર�ખ
૨૦/૦૭/૧૯૯૦ હોઇ, આ બાબતે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done
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(૧) સરખા માક�  ધરાવતા ઉમેદવારોના
જ� તાર�ખ �માણે તેમનાથી નાની
ઉંમરના ઉમેદવારો મેર�ટમ� આગળ
છે. તેવી અર� કર�લ છે. 
(ર) પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
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1389
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Natavarsinh
Narpatsinh
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 15-Jun-92

(૧)નટવર�સહ નરપત�સહ સોલંક� ના
નામ સામેની કોલમ નં.૭ Category
SEBC  લખેલ છે �નેી જ�યાએ
Genearal  EWS  લખવા જણાવેલ
છે. તેમજ કોલમ નં. ૨૦  Basic trg
details મ� તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ થી
૩૧/૦૧/૨૦૧૮ �ુધીમ� તાલીમ �ુણ�
કર�લ હોઇ તાલીમ ની તાર�ખમ�
�ુધારો કરવા જણાવેલ છે. તે �ુજબ
કોલમ નં.૭ અને ૧૭ મા ન�ધ કરવા
જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી
કરત�(૧)નટવર�સહ નરપત�સહ
સોલંક� ના નામ સામેની કોલમ નં.૭
Category  SEBC  લખેલ છે.�નેી
જ�યાએ  Genearal  EWS  લખવા
જણાવેલ છે. તેમજ કોલમ નં. ૨૦
Basic trg details મ�
તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ થી ૩૧/૦૧/૨૦૧૮
�ુધીમ� તાલીમ �ુણ� કર�લ હોઇ
તાલીમ ની તાર�ખમ� �ુધારો કરવા
જણાવેલ છે. તે �ુજબ કોલમ નં.૭
અને ૧૭ મા ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.
� ે�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ
છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

1. Not Accepted
2. Corrected

1398 Kutch Circle Patan

Anilkumar
Savajibhai
Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 26-Nov-93

(૧) મજકુરની તા. ૦૯/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� દશ�વેલ છે ક� , પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં.૧૩૩૧ છે. સદર
યાદ�મ� અ.નં. ૧૩૧૯ થી ૧૩૩૦
�ુધીના વનર�કો એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� એકસરખા
૧૨૮.૦૦ છે. અમો તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૨
ના રોજ હાજર થયેલ છે. બાક�ના
અ.નં.૧૩૧૯ થી ૧૩૩૦ �ુધીના અમારા
પછ� હાજર થયેલ છે. અમાર� જ�
તાર�ખ ૧૫/૦૧/૧૯૮૯ ની છે. જ�
તાર�ખ �માણે અમો અમાર�
આગળના વનર�કો કરત� ઉંમરમ�
મોટા છ�એ. સદર યાદ�ના અ.નં.
૧૩૧૯ થી ૧૩૩૦ ની પહ�લા અમો
હાજર થયેલ હોવા છત� અને અમો
જ� તાર�ખ �માણી પણ ઉંમરમ�
મોટા હોઇ તેઓને અમારા આગળના
�મમ� �ુકવામ� આવેલ છે. �મે�
�ુધારો કર� આપવા િવનતંી કર�લ છે.
(૨) પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ�ાતો સામે વ�ધો છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) �નતી
િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) �નતી
િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

1. Accepted
2. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted

1402
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Sanjaybhai
Bachubhai
Sandsur SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 15-Jul-94

1) Basic trn Detail-Batch
NO.47 16/02/2018 To
14/08/2018 Roll No.66

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
 16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1405
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Shaileshkuma
r Ajamalbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 21-Jan-96

૧. પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધાઓ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

ની�ત િવષયક હોય અ�ેથી અ�ભ�ાય
આપી શકાય તેમ નથી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1407 Junagadh Circle Junagadh

Bharatbhai
Virajibhai
Kamejaliya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 21-Aug-96

1)�ી બી. વી. કમેજળ�યા, વનર�કની
તા.23/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી બી. વી. કમેજળ�યા,
વનર�કની તા.23/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગર ના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંી થી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1413
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Gautambhai
Gunvantbhai
Kavad SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 128.00 27-Jun-97

તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�થી
પસંદગી યાદ�મ� નીચે �ુજબ
તાલીમના �ળમ� તથા સીસીસી
પર��ામ� �ુધારો થવા રજુઆત
કર�લ છે.
 ૧. બેઝીક તાલીમ ડંુગરડા ખાતે બેચ
નં. ૪૧ અને ૪૨ મ� બેચ નં.૪૧ તથા
બેઠક નં.૨૫ થી લીધેલ.
 ૨. સીસીસી પર��ા �ુજરાત
�ુ�નવ�સટ�, અમદાવાદ �વારા
લેવાયેલ તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૯ના રોજ
પાસ કર�લ.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરતા વનર�કના
તાલીમ �ળમ� તથા સીસીસી પાસ
કર�લ �ુ�નવસ�ટ�મ� �ુધારો થવા
અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત અ�વયે
�ુધારો કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done

1427 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Vanrajbhai
Odhabhai
Mobh General 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 1-Jan-90

1) Basic trg Details
05/12/2019 to 04/06/2020
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 2

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1435 Junagadh Circle Junagadh

Bhargav
Bharatbhai
Nimbark SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 6-Jun-93

1)�ી બી. બી. �ન�બાક� ,  વન ર�ા
સહાયકની તા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી બી. બી. �ન�બાક� ,  વન ર�ા
સહાયકની અર� અ�વયે
કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ �મ:-1391 છે
અને તેમણે મેળવેલ માક� સ 125.75
છે તથા તેમની આગળના મેર�ટ �મ
નં.1364 થી 1369,  1372,  1373,
1375, 1376 અને 1379 થી 1386
પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ 125.75
છે પરંં�ુ �ી બી. બી. �ન�બાક� ,  વન
ર�ા સહાયકથી નાની ઉંમરન�
વનર�કો �સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી
બી. બી. �ન�બાક�  પછ�ન� �મ પર
આવતા હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ�
યો�ય �ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી બી. બી. �ન�બાક� ,  વન ર�ા
સહાયકની તા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી બી. બી. �ન�બાક� ,  વન ર�ા
સહાયકની અર� �યાને લઇ
કમ�ચાર��ીને સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted
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1438 Kutch Circle Patan

Jagdishsinh
Parvinsinh
Vaghela General 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 1-Feb-94

મજકુરની તા. ૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1439
Mehsana SF
Circle Mehsana SF

Jigarbhai
Lavjibhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 2-May-94

�ેડ�શન લી�ના અ.નં. ૧૩૬૫,
૧૩૬૬,૧૩૬૭,૧૩૬૮,૧૩૬૯,૧૩૭૨,૧૩૭
૩,૧૩૭૫,૧૩૭૬,૧૩૭૯,૧૩૮૦,૧૩૮૧,૧
૩૮૩,૧૩૮૪,૧૩૮૫,૧૩૮૬ વાળા
વનર�કો સમાન �ુણ ધરાવીએ
છ�એ તેમજ ઉંમરમ� પણ મારાથી
નાના હોઇ જુ�નયર ગણવાના થાય છે.

તેમના ઉપરો�ત વ�ધાની રજુઆત
યો�ય હોઇ �નયમો�ુસાર યો�ય
કાય�વાહ� થવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત ની�ત
િવષયક  હોઇ  ઘટતી કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

1441 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Kanaiyalal
Thakarshibhai
Vaghela SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 13-Jul-94

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"

1445 Junagadh Circle Bhavnagar V K Savani General 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 28-May-95

�ી વી.ક� .સવાણી,
વનર�કનીતા.૧૫/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે શૈ��ણક લાયકાતમ� B.SC.
પાસ લખાયેલ છે. � ેખર�ખર BCA
પાસ હોય, જ�ર� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.

�ી વી.ક� .સવાણી,
વનર�કનીતા.૧૫/૧૧/૨૨ ની અર�
�યાને લઇ ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી
કરત� ખર�ખર શૈ��ણક લાયકાત
BCA પાસ હોય, જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

1451 Valsad Circle Dang-North

Anilbhai
Kajabhai
Chaudahri SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 25-Dec-95

ખાતામ� દાખલ થવા માટ� પાસ કર�લ
૫ર��ામ� માક� -૧૨૫.૦૦ દશ�વેલ

� ેખર�ખર ૧૨૫.૭૫ હોય વનર�ક
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭ અ�વયે ડ�ગ
��લાના �નમ�ુંક માટ� લાયક
ઉમેદવારો યાદ� �માણેનો �ુઘારો
થવા િવનતંી કરવામ� આવેલ છે. આ
સાથે આઘાર �ુરાવા સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1457
Gandhinagar
Circle Aravalli

Rasikbhai
Lalabhai
Punjara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 25-Jul-96

પોતાના નામમ� નીચે �ુજબ �ુધારો
થવા િવનતંી છે.
 RASIKBHAI નામમ� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. નામમ� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1459 Junagadh Circle Morbi

Gitaben
Dhanjibhai
Meniya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 19-Oct-96

કુ. �.ડ�. મેણીયા, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

કુ. �.ડ�. મેણીયા, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1464
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dhavalkumar
Bhimajibhai
Ranani SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.75 1-Jul-97

 Basic trn Detail Batch NO.47
 16/02/2018 To 14/08/2018
Roll No. 53

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
 16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1466 Junagadh Circle Junagadh

Balavantsing
Bhikhabhai
Vainsh SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.50 1-Jun-89

1)�ી બી. બી. વ�શ, વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)�ી બી. બી. વ�શ, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1405 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 125.50 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1403 અને
1404 પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ
125.50 છે પરંં�ુ �ી બી. બી. વ�શ,
વનર�કથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ �ી બી. બી.
વ�શ પછ�ન� �મ પર આવતા હોય,
�થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને
�ુકવા અર� કર�લ છે.

1)�ી બી. બી. વ�શ,  વનર�કની
તા.22/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)�ી બી. બી. વ�શ, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1467 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Rajubhai
Ramshingbha
i Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.50 6-Nov-91

1) Basic trg Details
08/04/2019 to 07/10/2019
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 1602

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1469 Junagadh Circle Junagadh

Prashantbhai
Bhupatbhai
Vala SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.25 23-Dec-94

1)�ી પી. બી. વાળા, વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)�ી પી. બી. વાળા,  વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1470
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Miraben
Arajanbhai
Makavana SC 14-Jul-17 14-Jul-17 125.00 1-Jun-94 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -53
 08/04/2019 To 07/10/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1481 Kutch Circle Kutch SF S J Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 15-May-90

�વ-િવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
સીનીયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છત� આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઈ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા �સ��તો દાખલ
કર�લ છે. � ેબાબતે પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1482 Kutch Circle Patan

Hanshaben
Muljibhai
Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 1-Jun-90

(૧) મજકુરની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે. (૨)
મજકુરની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� દશ�વેલ છે ક� , પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં. ૧૪૩૦ છે.
સદર યાદ�મ� અ.નં. ૧૪૧૫ થી ૧૪૨૯
�ુધીના વનર�કો એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� એકસરખા
૧૨૩.૫૦ છે. અમો તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
ના રોજ હાજર થયેલ છે. બાક�ના
અ.નં. ૧૪૧૫ થી ૧૪૨૯ �ુધીના
અમારા પછ� હાજર થયેલ છે.  જ�
તાર�ખ �માણે અમો અમાર�
આગળના વનર�કો કરત� ઉંમરમ�
મોટા છ�એ.  છત�  અમો જ� તાર�ખ
�માણમ� પણ ઉંમરમ� મોટા હોઇ
તેઓને અમારા આગળના �મમ�
�ુકવામ� આવેલ છે. �મે� �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી કર�લ છે.   (૨)
પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ�ાતો સામે વ�ધો છે.

(૧)  સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) ની�ત
િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

(૧)  સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) ની�ત
િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

1. Accepted
2. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted

1485
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Jetsibhai
Kanabhai
Dasa SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 29-Jun-91

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૧૪૧૬
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1486
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Pethabhai
Hajabhai
Rabari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 10-Dec-91

 પેથાભાઇ હા�ભાઇ રબાર� ના નામ
સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૬૦૦૯-૧૪ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે. �મે� કોલમ નં.૧૬
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરત� પેથાભાઇ
હા�ભાઇ રબાર� ના નામ સામેની
કોલમ નં ૧૬ Date of regular
appointmene as BG (ખાતામ�
કાયમી થયાની તાર�ખ) ની કોલમ
ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૬૦૦૯-૧૪ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે. �મે� કોલમ નં.૧૬
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.  � ે�ુજબ
યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1489
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Shardaben
Hemajibhai
Raval General 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 1-Jan-93

(૧)શારદાબેન હ�મ�ભાઇ રાવલ ના
નામ સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૭૦૧૩-૧૮ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે (૨) કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૦ ના Notification
No.GU/CCC/201/2020 ના
�સ�રયલ નં. ૯૮ Exam seat No.
GUB079711 તથા
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧ ના Notification
No GU/CCC/207/2021 ના
�સ�રયલ નં. ૨૧૭ Exam seat No.
GUB005724 થી પાસ કર�લ છે. (૩)
કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� નાયબ વન
સંર�ક�ીની કચેર� વન િવ�ાન
તાલીમ ક� �� કાકરાપારના પ�
�મ�ક:- બ/તલમ/ટ�-૩/૮૨૪-૫૭
તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૨ થી તાલીમ બેચ નં.
૬૩ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
પર��ા બેઠક નં. ૬૮ થી પાસ કર�લ છે
(૪)કોલમ નં. ૨૧ અને ૨૨ મ� DE
detail(date,roll no.) �ુ કોલમ
ખાલી છે. તેમા �ુજરાત ગૌણ સેવા
પસંદગી મંડળ ગ�ધીનગર ના
પ��ક:-ખપત/૧૬૨૦૨૧/૨૦/ગ
તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના પ�રણામની
નકલ પર��ા બેઠક �મ�ક ૧૬૦૯ થી
પાસ થયેલ છે. તે �ુજબ કોલમ
નં.૧૬,૧૭,૧૮,૨૦,૨૧, અને ૨૨ મા ન�ધ
કરવા જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી
કરત�(૧)શારદાબેન હ�મ�ભાઇ
રાવલ ના નામ સામેની કોલમ નં ૧૬
Date of regular appointmene
as BG (ખાતામ� કાયમી થયાની
તાર�ખ) ની કોલમ ખાલી છે �મે�
કાયમી થવાની તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ છે.
નાયબ વન સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૭૦૧૩-૧૮ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે (૨) કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૫/૧૨/૨૦૨૦ ના Notification
No.GU/CCC/201/2020 ના
�સ�રયલ નં. ૯૮ Exam seat No.
GUB079711 તથા
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧ ના Notification
No GU/CCC/207/2021 ના
�સ�રયલ નં. ૨૧૭ Exam seat No.
GUB005724 થી પાસ કર�લ છે. (૩)
કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� નાયબ વન
સંર�ક�ીની કચેર� વન િવ�ાન
તાલીમ ક� �� કાકરાપારના પ�
�મ�ક:- બ/તલમ/ટ�-૩/૮૨૪-૫૭
તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૨ થી તાલીમ બેચ નં.
૬૩ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
પર��ા બેઠક નં. ૬૮ થી પાસ કર�લ છે
(૪)કોલમ નં. ૨૧ અને ૨૨ મ� DE
detail(date,roll no.) �ુ કોલમ
ખાલી છે. તેમા �ુજરાત ગૌણ સેવા
પસંદગી મંડળ ગ�ધીનગર ના
પ��ક:-ખપત/૧૬૨૦૨૧/૨૦/ગ
તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના પ�રણામની
નકલ પર��ા બેઠક �મ�ક ૧૬૦૯ થી
પાસ થયેલ છે. તે �ુજબ કોલમ
નં.૧૬,૧૭,૧૮,૨૦,૨૧, અને ૨૨ મા ન�ધ
કરવા જણાવેલ છે.  � ે�ુજબ યો�ય
ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

Accepted and correction
done
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1492
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Gigabhai
Godadbhai
Bhammaar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 1-Jun-93

Basic trn Detail-Batch NO.47
16/02/2018 To 14/08/2018 Roll
No.73

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -47
 16/02/2018 To 14/08/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1493
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Viralben
Rajeshbhai
Rathod SC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 26-Aug-93

વનર�કોના અ�તા�મ ન��
કરવામ� આ�યા છે તે �ુજબ
જ�તાર�ખ (વહ�લા તે પહ�લા) �ુજબ
વનર�કની જ� તા.૨૬/૦૮/૧૯૯૩
છે. � ેઅતંગ�ત તેઓનો સી.નં. ૧૪૨૮
દશ�વવામ� આ�યો છે, � ેખર�ખર
૧૪૨૦ હોવો �ઈએ. બેઝીક તાલીમ
કાકરાપાર ખાતે બ�ચ નં. ૬૦ મ� રો નં.
૮૧ લીધેલ હોઈ, તાલીમના �ળમ�
તથા યાદ�ના સીર�યલ નં. મ� �ુધારો
થવા િવનતંી છે.

ર�કડ� ની ખરાઈ કરત� વનર�ક �વારા
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭મ� સાબરક�ઠા
���લામ� ૧૨૩.૫ મા�� મેળવેલ છે.
તથા જ� તા. ૨૬/૦૮/૧૯૯૩ છે. તો
પસંદગી યાદ� બનાવવા ન��
કરવામ� આવેલ �સ��તો �ુજબ
તેઓની �વરતા રા�ક�ાએ યો�ય
�મે �ુકવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.
 તથા ર�કડ� ની ચકાસણી કરત�
તાલીમ કાકરાપાર ખાતે બ�ચ નં. ૬૦
મ� લીધેલ હોવા અંગેની હ�કકત
સાચી છે.

સદરહુ કમ�ચાર�ની રજુઆત પર�વે
ના.વ.સં.�ી,  સા.વ.િવ.,
સાબરક�ઠાના અ�ભ�ાય અંગે
આગળની ઘટ�ત કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

1. Accepted
2. Corrected

1499 Kutch Circle Patan

Madhavsinh
Udesinh
Rathod General 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 23-Jun-95

સદર રા�ક�ાની એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� અમારો નં.૧૪૩૯ છે. �મે�
મા� નામ Madhavsih Udesih
Rathod દશ�વેલ છે. � ેમા� ખર�ખર
નામ Madhavsinh Udesinh
Rathod છે. �મે� �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી છે.

સદર રા�ક�ાની એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� મજકુરનો નં.૧૪૩૯ છે. �મે�
મા� નામ Madhavsih Udesih
Rathod દશ�વેલ છે. � ેમજકુર�ું
ખર�ખર નામ Madhavsinh
Udesinh Rathod છે. �મે� �ુધારો
કર� આપવા ભલામણ છે. વ�ુમ�
અ�ેથી ઇ-�ુજ ફોર�� મ� જ�ર�
�ુધારો કરવામ� આવેલ છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1500 Junagadh Circle Bhavnagar

Vipulbhai
Somabhai
Jidiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 11-Jul-95

�ી વી.એસ.�ડ�યા, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� જ�
તા.૧૩/૦૭/૧૯૯૫  લખાયેલ છે.  � ે
ખર�ખર જ� તા.૧૧/૦૭/૧૯૯૫ હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

�ી વી.એસ.�ડ�યા, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમની ખર�ખર જ�
તા.૧૧/૦૭/૧૯૯૫ હોય, જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે..

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

1501 Junagadh Circle Bhavnagar

Mahendrabha
i Bhaskarbhai
Dhandhla General 14-Jul-17 14-Jul-17 123.50 15-Jul-95

�ી એમ.બી.ધ�ધલા,
વનર�કનીતા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે સદરહંુ પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪
ના �હ�રનામા તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

�ી એમ.બી.ધ�ધલા,
વનર�કનીતા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે સદરહંુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહંુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1510
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Dharaben
Nagjibhai
Dobariya General 14-Jul-17 14-Jul-17 122.58 9-Apr-88

તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1513 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Arvindbhai
Keshvjibhai
Malkiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 122.00 25-May-94

1)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

1)સદરહુ બાબત �નતી િવષયક
બાબત હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય
લઈ શકાય તેમ ન હોય, યો�ય થવા
િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"

1516
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Mukeshkuma
r Nagjiji Gelot SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.75 26-Dec-95

 �ુક�શકુમાર નાગ�� ગેલોત ના
નામ સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૭૦૬૭-૭૨ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે. �મે� કોલમ નં.૧૬
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી કરત��ુક�શકુમાર
નાગ�� ગેલોત ના નામ સામેની
કોલમ નં ૧૬ Date of regular
appointmene as BG (ખાતામ�
કાયમી થયાની તાર�ખ) ની કોલમ
ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૭૦૬૭-૭૨ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે. �મે� કોલમ નં.૧૬
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે. � ે�ુજબ
યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહંુ વનર�કની રજૂઆત �યાજબી
હોઇ આગળની ઘ�ટત કાય�વાહ� થવા
િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1519
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Gopal
Vallabhbhai
Pathar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.50 5-Dec-89

 Basic trn Detail Batch NO.49
 01/09/2018 To 01/03/2019
Roll No.86

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
 01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1521
Gandhinagar
Circle Aravalli

Umeshkumar
Valjibhai
Damor ST 14-Jul-17 14-Jul-17 121.50 2-Aug-94

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1527
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Sharmilaben
Dineshkumar
Barot SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 30-Jul-88

સીસીસી પર��ા �ુજરાત �ુ�નવ�સટ�
ખાતેથી રોલ નંબર-GUB067240
થી થીયર� તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ થી અને
GUP005218 થી �ે��કલ
તા.૨૪-૦૧-૨૦૨૧ થી પાસ કર�લ છે.

સીસીસી પર��ા �ુજરાત �ુ�નવ�સટ�
ખાતેથી રોલ નંબર-GUB067240
થી થીયર� તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ થી અને
GUP005218 થી �ે��કલ
તા.૨૪-૦૧-૨૦૨૧ થી પાસ કર�લ છે.
�ુધારા થવા ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1529 Valsad Circle Valsad-South

Hetalben
Manilal
Tandel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 27-Jul-89

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.  

તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1530 Kutch Circle Kutch SF B V Gohel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 30-Jan-90

�વ-િવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
સીનીયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છત� આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઈ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા �સ��તો દાખલ
કર�લ છે. � ેબાબતે પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1531
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dilipkumar
Polabhai
Saravaiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 10-May-90

 Basic trn Detail Batch NO.49
01/09/2018 To 01/03/2019
Roll No. 87

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
 01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1538
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Sumitkumar
Ishwarbhai
Chunara General 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 26-Apr-92

તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1540 Junagadh Circle Morbi

Dilipkumar
Jayntilal
Andhani SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 3-Aug-92

�ી ડ�.�.ેએ �ધાણી, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� જણા�યા
�ુજબ સદરહંુ  �વરતા યાદ�મ�
પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો, પસંદગી
યાદ�મ� ન�� કર�લ �સ��તોના
અમલમ� �ુલ અને હક�કત લ�ી
�ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ કર�લ છે.

�ી ડ�.�.ેએ �ધાણી, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1541
Gandhinagar
Circle Aravalli

Shaileshkuma
r Ramjibhai
Rabari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 16-Dec-92

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1551 Junagadh Circle Morbi

Haresh
Sankarbhai
Sonagra SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 28-Jul-95

૧) �ી એચ.એસ.સોન�ા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર�મ� જણા�યા
�ુજબ �વરતા યાદ� �મ નંબર-1486
મ� સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

૧) �ી એચ.એસ.સોન�ા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર� �યાને લઇ
�વરતા યાદ� �મ નંબર-1486 મ�
સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧) �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
૨)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1. Accepted
2.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.

1560 Junagadh Circle Bhavnagar

Narendrabhai
Temubhai
Gohil SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 121.25 2-Aug-98

�ી એન.ટ�.ગો�હલ, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ�  ક�ટ�ગર�મ�
GENERAL લખાયેલ છે.  � ેખર�ખર
OBC હોય, જ�ર� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.

�ી એન.ટ�.ગો�હલ, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમની  ક�ટ�ગર� ખર�ખર OBC હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

1568 Vadodara Circle Chhota Udepur

Bharatbhai
Nandubhai
Rathva ST 14-Jul-17 14-Jul-17 120.00 1-Jun-91

(૧) �રઝ� તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૯ બેચ
નં-૫૦ મ� તા.૦૧-૦૯-૧૮ થી
 તા.૦૧-૦૩-૧૯ �ુધી તાલીમ લીધેલ
છે. તાલીમ સમય અને બેચની િવગત
દશ�વવા રજુઆત કર�લ છે.

(૧) �વત�તા યાદ�મ� તાલીમના
ર�ઝ�ની તા�રખ દશ�વેલ છે.
�રઝ� તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૯ બેચ
નં-૫૦ મ� તા.૦૧-૦૯-૧૮ થી
 તા.૦૧-૦૩-૧૯ �ુધી તાલીમ લીધેલ
છે. તાલીમ સમય અને બેચની િવગત
દશ�વવા ભલામણ છે.

ના.વ.સ.�ી ની ભલામણ સાથે સંમત
છ�એ.

Accepted and correction
done

1571
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Prakashkuma
r Lahergar
Gosai SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.50 23-Aug-90

1) Basic trn Detail-Batch
NO.50 01/09/2018 To
01/03/2019
 (2) �વત�તા યાદ�મ� અમોના માક� સ
૧૧૯.૫૦ દશ�વેલ છે.  � ેખોટા છે
અમોના માકસ� ૧૧૯ છે

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -50
 01/09/2018 To 01/03/2019
(2) રજુઆત �યાઝબી છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1576 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Riddhiben
Ebhabhai
Bera SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.50 17-Feb-98

1) Basic trg Details 15/04/2021
to 14/10/2021
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 1474

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1577
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Kanubhai
Bhagavanbhai
Vagh SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.25 20-Jul-94 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -55
 08/04/2019 To 07/10/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1580
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Sanjay
Bhanabhai
Khuman SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 3-Sep-85

સરખા માક�  ધરાવતા ઉમેદવારોના
જ� તાર�ખ �માણે તેમનાથી નાની
ઉંમરના ઉમેદવારો મેર�ટમ� આગળ
છે. તેવી અર� કર�લ છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1583 Junagadh Circle Bhavnagar

Rajendrabhai
Kanabhai
Mori SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 2-Jun-88

�ી આર.ક� .મોર�, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ�  ક�ટ�ગર�મ�
ST લખાયેલ છે.  � ેખર�ખર OBC
હોય, જ�ર� �ુધારો કરવા અર�
કર�લ છે.

�ી આર.ક� .મોર�, વનર�કની
તા.૧૪/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમની  ક�ટ�ગર� ખર�ખર OBC હોય,
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

1586 Junagadh Circle Junagadh

Jignaben
Himmatbhai
Baraiya General 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 12-Apr-89

1)કુ. �.ે એચ. બાર�યા, વન ર�ા
સહાયકની તા.24/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. �.ે એચ. બાર�યા, વન ર�ા
સહાયકની અર� અ�વયે
કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ �મ:-1547 છે
અને તેમણે મેળવેલ માક� સ 119 છે
તથા તેમની આગળના મેર�ટ �મ
નં.1517 થી 1529, 1531 થી 1533,
1536, 1538 થી 1542, 1544 થી
1546 પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ
119 છે પરંં�ુ કુ. �.ે એચ. બાર�યા, વન
ર�ા સહાયકથી નાની ઉંમરન�
વનર�કો �સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ.
�.ે એચ. બાર�યા, વન ર�ા સહાયક
પછ�ન� �મ પર આવતા હોય, �થેી
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

1)કુ. �.ે એચ. બાર�યા, વન ર�ા
સહાયકની તા.24/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. �.ે એચ. બાર�યા, વન ર�ા
સહાયકની અર� �યાને લઇ
કમ�ચાર��ીને સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1587
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Kantilal
Dulabhai
Paramar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 7-Nov-89 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
  01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1593 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Rinkal
Bhagvanji
Patadiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 8-Jan-92

1) Basic trg Details 15/04/2021
to 14/10/2021
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 13

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b



1/2/2023 Objection list Page 145 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1595
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Dharmendras
inh
Pravinsinh
Zala SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 22-Sep-92

સીસીસી પર��ા �ુજરાત �ુ�નવ�સટ�
ખાતેથી રોલ નંબર-GUB076419 થી
થીયર� તા. ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ થી અને
GUP005656 થી �ે��કલ તા.
૦૭-૦૨-૨૦૨૧ થી પાસ કર�લ છે.

સીસીસી પર��ા �ુજરાત �ુ�નવ�સટ�
ખાતેથી રોલ નંબર-GUB076419 થી
થીયર� તા. ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ થી અને
GUP005656 થી �ે��કલ તા.
૦૭-૦૨-૨૦૨૧ થી પાસ કર�લ છે.
�થેી �ુધારા થવા ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1600 Junagadh Circle Junagadh

Bhiniben
Devshi
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 5-Jun-93

1)કુ. બી. ડ�. સોલંક�, વનર�કની
તા.17/11/2022 ની અર� અ�વયે
કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ �મ:-1548 છે
અને તેમણે મેળવેલ માક� સ 119 છે
તથા તેમની આગળના મેર�ટ �મ નં.
1522થી 1527, 1531 થી 1533,
1536, 1538, 1539, 1540, 1542
તથા 1545 પરના કમ�ચાર�ઓના
માક� સ 119 છે પરંં�ુ કુ. બી. ડ�.
સોલંક�, વનર�કથી નાની ઉંમરન�
વનર�કો �સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ.
બી. ડ�. સોલંક� પછ�ન� �મ પર
આવતા હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ�
યો�ય �ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)કુ. બી. ડ�. સોલંક�, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે. Accepetd

1602
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Payalben
Pravinbhai
Baraiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 10-Mar-94 No objections were received

As  per record of   Division
Office (1) date of passsing
date ccc : 10/01/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1606 Junagadh Circle Junagadh

Devubaben
Savjibhai
Makvana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 1-Jun-95

1)કુ. �ડ. એસ. મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકની તા.25/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. �ડ. એસ. મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકની અર� અ�વયે
કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ �મ:-1549 છે
અને તેમણે મેળવેલ માક� સ 119 છે
તથા તેમની આગળના મેર�ટ �મ
નં.1524 થી 1527, 1531 થી 1533,
1536, 1538,  1539 તથા 1542
પરના કમ�ચાર�ઓના માક� સ 119 છે
પરંં�ુ કુ. �ડ. એસ. મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકથી નાની ઉંમરન� વનર�કો
�સ�નયોર�ટ� �મ �ુજબ કુ. �ડ. એસ.
મકવાણા, વન ર�ા સહાયક પછ�ન�
�મ પર આવતા હોય, �થેી
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

1)કુ. �ડ. એસ. મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકની તા.25/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. �ડ. એસ. મકવાણા, વન ર�ા
સહાયકની અર� �યાને લઇ
કમ�ચાર��ીને સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1608
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Nileshbhai
Harishankar
Baraiya General 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 12-Mar-96 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -55
  08/04/2019 To 07/10/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1609 Junagadh Circle Surendranagar

Dalsukhbhai
Mansukhbhai
Bavaliya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 14-Apr-96

�ી ડ�. એમ. બાવળ�યા, �ારા
તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1614

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Vadodara WL

Chiragbhai
Mahasukhbha
i Pandya General 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 21-Dec-96

(૧) કોલમ નં - ૧૬ મ� �નય�મત કય�
તાર�ખ ની િવગતો ખાલી ક�મ
દશ�વેલ છે. (૨) કોલમ નં - ૨૦ મ�
બેઝીક તાલીમ પાસ કય��ું બેઠક નં :-
૫૬ છે, તે �ુજબ �ુધારો કરવા
િવનતંી.  (૩) કોલમ નં - ૨૩ મ�
છોટાઉદ��ુર
એ.સી.બી.પો.�ે.�ુ.નં.-૩/૨૦૧૮
તા.૧૨/૪/૨૦૧૮ અ�વયે �ુનો થત�
છુ�ા કરવામ� આવેલ �ારબાદ
મળત� �ુન:�નમ�ુંક આપવામ�
આવેલ આ ક�સમ� હાઈકોટ�ન� �ુકાદા
સામે એલ.પી.એ.નં - ૧૦૩૯/૨૦૨૧ �,ે
તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ હાઈકોટ�મ�
�નકાલ આવેલ હોય તે �ુજબ �ુધારા
કરવા િવનતંી છે.

(૧) તેઓની સામે એ.સી.બી.અંગે ક�સ
ચા�ું હોય તેમજ તે અંગે કોઈ �ુકાદો
આવેલ ન હોવાથી �નય�મત કરવામ�
આવેલ નથી. (૨) કોલમ નં - ૨૦ મ�
ર�કડ�  આધાર�ત બેઝીક તાલીમ પાસ
કય�નો બેઠક નં - ૫૬ છે, તે �ુજબ
�ુધારો થવા િવનતંી છે. (૩)
એલ.પી.એ.નંબર - ૧૦૩૯/૨૦૨૧ �નેો
�નકાલ તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ
આવેલ � ેઅંગે સરકાર� વક�લન�
અ�ભ�ાય સાથે જ�ર� માગ�દશ�ન માટ�
વડ� કચેર�ને અહ�વાલ કરવામ�
આવેલ છે.

(૧) તેઓની સામે એ.સી.બી.અંગે ક�સ
ચા�ું હોય તેમજ તે અંગે કોઈ �ુકાદો
આવેલ ન હોવાથી �નય�મત કરવામ�
આવેલ નથી. (૨) કોલમ નં - ૨૦ મ�
ર�કડ�  આધાર�ત બેઝીક તાલીમ પાસ
કય�નો બેઠક નં - ૫૬ છે, તે �ુજબ
�ુધારો થવા િવનતંી છે. (૩)
એલ.પી.એ.નંબર - ૧૦૩૯/૨૦૨૧ �નેો
�નકાલ તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ
આવેલ � ેઅંગે સરકાર� વક�લન�
અ�ભ�ાય સાથે જ�ર� માગ�દશ�ન માટ�
વડ� કચેર�ને અહ�વાલ કરવામ�
આવેલ છે.

Accepted and correction
done

1616
Godhra SF
Circle Godhra SF

Rajatkumar
Narayanbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 25-Feb-97

િપતા ના નામ મ� �ૂલ હોઈ �ુધારો
કરવા બાબત.

સદર વન ર�કના િપતા�ું નામ
નારાયણભાઈ હોઈ તે �ુજબનો
�ુધારો થવા  િવનતંી.

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય  છે

Accepted and correction
done
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1617 Junagadh Circle Junagadh

Kajal
Dhanabhai
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 6-Jun-97

1)કુ. ક� . ડ�. સોલંક�, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

1)કુ. ક� . ડ�. સોલંક�, વનર�કની
તા.26/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી. �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની

ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1618

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Vadodara WL

Lalitaben
Nanubhai
Dangi ST 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 19-Jun-97 Cast ST Cast ST Cast ST

Accepted and correction
done

1620 Kutch Circle Kutch-West

Maheshbhai
Ranchobhai
Rathod SC 14-Jul-17 14-Jul-17 119.00 28-May-98

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1623
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Girishbhai
Popatbhai
Baldaniya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 118.75 5-Feb-90

અ�ેથી બદલી થયેલ છે. અને ના. વ.
સં. સામા�ક વ. િવ. બોટાદ મારફતે
રજૂઆત કર�લ છે નામમ� �ુધારો
કરવા અંગે Girishkumar
Popatbhai Baldaniya ના બદલે
Girishbhai Popatbhai
Baldaniya કરવા અર� કર�લ છે.

સેવાપોસથીના �થમ પાના �ુજબ
નામમ� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done
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1624
Ahmedabad SF
Circle Surendranagar SF

Kalpeshbhai
Maheshbhai
Solanki SC 14-Jul-17 14-Jul-17 118.75 24-Apr-95

�ી ક� .એમ. સોલંક�, �ારા
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1626 Kutch Circle Kutch-West
Hareshbhai J
Jamod SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 117.88 11-Jul-94

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1629
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Mahipat
Kalubhai
Dangar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 117.00 1-Jun-93 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
 15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1638 Valsad Circle Dang-North

Kishorbhai
Dalpatbhai
Ladumore SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 17-Oct-89

ખાતામ� દાખલ થવા માટ� પાસ કર�લ
૫ર��ામ� માક� -૧૧૬.૦૦ દશ�વેલ

� ેખર�ખર ૧૧૬.૭૫ હોય વનર�ક
ભરતી ૨૦૧૬ આખર� ૫�રણામ યાદ�
�માણેનો �ુઘારો થવા િવનતંી
કરવામ� આવેલ છે. આ સાથે આઘાર
�ુરાવા સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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1641 Junagadh Circle Morbi

Vipulbhai
Jasmatbhai
Gohil SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 7-Dec-91

�ી વી.�.ેગો�હલ, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી વી.�.ેગો�હલ, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1642 Junagadh Circle Surendranagar

Sagarbhai
Rameshbhai
Khatana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 27-Dec-91

�ી એસ. આર. ખટાણા, �ારા
તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1644
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Vipulbhai
Govindbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 23-Aug-92

ભરતી સમયે માક�  ૧૧૬.૨૫ છે. જ�
તાર�ખ:-૨૩/૦૮/૧૯૯૨ છે. અ.નં.
૧૬૦૪,૧૬૦૨,૧૫૯૯,૧૫૯૮,૧૫૯૫,૧
૫૯૨,૧૫૯૦,૧૫૮૯,
૧૫૮૮,૧૫૮૧,૧૫૮૦,૧૫૭૯,૧૫૭૮
વાળાઓ ઉંમરમ� નાના હોવા છત�
આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.� ેબાબતે
યો�ય કાય�વાહ� થવા જણાવેલ છે.
સી.સી.સી. અને બે��ક તાલીમની
એડ કરવા જણાવેલ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી  કરત� �ી
િવ�ુલભાઇ ગો�વદભાઇ ચૌધર�
ભરતી સમયે માક�  ૧૧૬.૨૫ છે. જ�
તાર�ખ:-૨૩/૦૮/૧૯૯૨ છે. અ.નં.
૧૬૦૪,૧૬૦૨,
૧૫૯૯,૧૫૯૮,૧૫૯૫,૧૫૯૨,૧૫૯૦,૧
૫૮૯, ૧૫૮૮,૧૫૮૧, ૧૫૮૦,
૧૫૭૯,૧૫૭૮ વાળાઓ ઉંમરમ� નાના
હોવા છત� આગળ �ુકવામ� આવેલ
છે  � ે�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા
ભલામણ છે તેમજ કોલમ નં.૧૭
Date of passing valid the ccc
exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં. ૧૮
Neme of the passing thee ccc
exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૨ ના
GU/CCC/247/2022
Notification No.2022/247
બેઠક નં. GUB 124362 Sr.No.31
થી થીયર�મ� ૨૯ અને �ેક�ટકલમ�
૨૫ માક�  મેળવી સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કર�લ છે. કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦
મ� Passing basic Traning of
not �ુ કોલમ ખાલી છે.�મે� નાયબ
વન સંર�ક વન િવ�ાન તાલીમ ક� ��
કાકરાપારના પ� �મ�ક:-
બ/તલમ/ટ�-૩/૧૫૯-૨૦૮ ૨૦૨૦-૨૧
તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦ થી તાલીમ બેચ નં.
૫૨,૫૩,૫૪ અને ૫૫ ના પ�રણામા
પ�ની નકલમ� અ�ુ�મ નં.૨૯ પર��ા
બેઠક નં. ૪૭ થી પાસ કર�લ છે � ે
�ુજબ કોલમ નં.,૧૭,૧૮,૧૯ અને ૨૦
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.  � ે�ુજબ
ન�ધ કરવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત
�નતીિવષયક હોઇ, આપની ક�ાએથી
�નણ�ય લેવા તેમજ �ુટતી િવગતો
અપડ�ટ  કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done

1646
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Hareshbhai
Tejabhai
Dabhi SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 16-Nov-92 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
 01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1647
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Hiteshbhai
Himmatabhai
Jamod SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 26-Feb-93

1) Basic trn Detail-Batch
NO.49 01/09/2018 To
01/03/2019
(2) HITESHBHAI HIMMATBHAI
JAMOD નામમ� �ુઘારો કરવા
િવનતંી
(3)BCA April-2013  Pass
સા.વ.િવ ઠરાવ
૫રચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાટ� -૩-ક
તાર�ખ ૧-૦૪-૨૦૧૭ �ુજબ
સી.સી.સી / સી.સી.સી + પર��ા
પાસ કરવા �ુકતી

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
 01/09/2018 To 01/03/2019
(2) Name : HITESHBHAI
HIMMATBHAI JAMOD
3) રજુઆત �યાઝબી છે. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1654
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Krushnakuldi
psinh
Ranjitsinh
Zala General 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 25-Aug-94

અમારા �સ�રયલ નં-૧૫૮૬ છે. � ે
લી�મ� �સ�રયલ. નં. ૧૫૮૧ થી
૧૫૮૪ �ુધીના વન ર�કોની ઉમર
અમારા કરત� નાની છે છત� લી� મ�
અમારા કરત� આગળ સમાવશે
થયેલ છે.  � ે�ૂલ હોવા�ું જણાય છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

Accepted and correction
done

1655 Kutch Circle Patan

Naranbhai
Rajubhai
Chauhan ST 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 5-May-95

મજકુરની તા. ૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ,  આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1657
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Shailesh
Hargovindbh
ai Desai SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 1-Nov-95

પસંદગી યાદ�મ� નીચે �માણે મા�હતી
અપલોડ કરવા િવનતંી છે.
 �ુજરાત �ુ�નવ�સટ� �વારા
તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ લેવાયેલ
સીસીસી પર��ા પાસ કર�લ છે.

ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરતા
વનર�ક �વારા જણાવેલ રજુઆત
યો�ય હોવાનો અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત અ�વયે
�ુધારો કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done
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1658 Junagadh Circle Junagadh

Shitalben
Jinabhai
Gorad SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 26-Jan-96

1)કુ. એસ. �.ે ગોરડ,
વનર�કનીતા.16/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. એસ. �.ે ગોરડ,  વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1602 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 116.75 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1582, 1583,
1584, 1588, 1589, 1590, 1592,
1594 અને 1595 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 116.75 છે
પરંં�ુ કુ. એસ. �.ે ગોરડ, વનર�કથી
નાની ઉંમરન� વનર�કો �સ�નયોર�ટ�
�મ �ુજબ કુ. એસ. �.ે ગોરડ પછ�ન�
�મ પર આવતા હોય, �થેી
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

1)કુ. એસ. �.ે ગોરડ,  વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. એસ. �.ે ગોરડ, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1660
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Pankajkumar
Bharatbhai
Vankani SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 5-May-96 No objections were received

 As  per record of   Division
Office  (1) date of joing vrs :
27/07/2017  (2) de roll no. :
1181 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1661 Junagadh Circle Morbi

Jaydeep
Banusung
Limbola SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 1-Jun-96

૧) �ી �.ેબી..લ�બોલા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર�મ� જણા�યા
�ુજબ �વરતા યાદ� �મ નંબર-1595
મ� સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

૧) �ી �.ેબી..લ�બોલા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર� �યાને લઇ
�વરતા યાદ� �મ નંબર-1595 મ�
સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
૨) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1. Accepted
2.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
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1665 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Kaushikkuma
r Prabhubhai
Herma SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 116.75 14-Dec-97

૧)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"

1670 Kutch Circle Kutch-West

Kamlaben
Narendrabhai
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 116.00 15-Nov-81

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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1676 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Alingbhai
Danabhai
Jadariya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 115.25 10-Nov-92

1) Basic trg Details
01/08/2017 to 31/01/2018
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 1221

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

1677 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Kishan
Vasantbhai
Rojasra SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 115.00 2-Sep-90

૧)સમાન માક�  હોવા તથા ઉમર વધાર�
હોવાથી �વત�તા યાદ�મ�ં �ુધારા
બાબત
૨)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

૧)મજકુરની રજુઆત યો�ય હોય,
રજુઆત �ુજબ �વત�તા યાદ�મ�
�વત�તા યાદ� ૧૬૧૭ પર �ુકવા ના
થાય.
૨)સદરહુ બાબત �નતી િવષયક
બાબત હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય
લઈ શકાય તેમ ન હોય, યો�ય થવા
િવનતંી.

1 - હક�કતલ�ી �ુલ હોય
�નયમો�ુસાર યો�ય થવા અ�ભ�ાય
થાય છે.
૨ – પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

1. Accepted
2.  The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted"

1682 Junagadh Circle Bhavnagar

Kiranba
Rajendrasinh
Gohil General 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 24-Oct-86

કુ.ક� .આર.ગો�હલ,
વનર�કનીતા.૧૧/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે સદરહંુ પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪
ના �હ�રનામા તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.

કુ.ક� .આર.ગો�હલ,
વનર�કનીતા.૧૧/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે સદરહંુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહંુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.

�નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1688
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Dilubhai
Najabhai
Chandu SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 1-Jan-90 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
 01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1690
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Bharatbhai
Jamabhai
Chaudhary General 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 1-Jun-90

યાદ�મ� અમારો નં. ૧૬૬૩ છે. મા��
૧૧૪.૫૦ છે. �મ નં. ૧૬૨૫ થી ૧૬૬૨
�મે આવેલા વનર�કોના મા��
૧૧૪.૫૦ છે. � ેઉંમરમ� અમારા કરત�
નાના હોઇ, ઉપરના �મે સમાવશે
કર�લ છે.  તેમજ ક�ટ�ગર�ની કોલમમ�
બ�ીપંચની જ�યાએ જનરલ
ક�ટ�ગર�મ� સમાવશે કર�લ છે. �મે�
�ુધારો કરવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૬/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૧૪.૫૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. �ાર� ક�ટ�ગર�મ�
મામલતદાર વાવ સામા�ક અને
શૈ��ણક ર�તે પછાત વગ� અંગે�ું
�માણપ� રજુ કર�લ છે. �મે� �ુધારો
કરવા ભલામણ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૧/૦૬/૧૯૯૦ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૧૪.૫૦ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે. �ાર� ક�ટ�ગર�મ�
મામલતદાર વાવ સામા�ક અને
શૈ��ણક ર�તે પછાત વગ� અંગે�ું
�માણપ� રજુ કર�લ છે. �મે� �ુધારો
કરવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

1693
Gandhinagar
Circle Aravalli

Maheshbhai
Dantani
Vaghari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 1-Jun-91

અટકમ� નીચે �ુજબ �ુધારો થવા
િવનતંી છે.
DANTANI �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done
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1704 Junagadh Circle Junagadh

Ushaben
Bhagvanbhai
Jotva SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 1-Jun-94

1)કુ. �ુ. બી. �ટવા, વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો દશ�વેલ
છે. � ેઅ�વયે વનર�ક ભરતી
�નયમોના તા.26/04/2004 ના
�હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)કુ. �ુ. બી. �ટવા, વનર�કની
અર� અ�વયે કમ�ચાર��ીનો મેર�ટ
�મ:-1659 છે અને તેમણે મેળવેલ
માક� સ 114.50 છે તથા તેમની
આગળના મેર�ટ �મ નં.1631 થી
1634,  1639, 1642 થી 1646,
1649, 1651, 1652 અને 1655 પરના
કમ�ચાર�ઓના માક� સ 114.50 છે
પરંં�ુ કુ. �ુ. બી. �ટવા, વનર�કથી
નાની ઉંમરન� વનર�કો �સ�નયોર�ટ�
�મ �ુજબ કુ. �ુ. બી. �ટવા,
વનર�ક પછ�ન� �મ પર આવતા
હોય, �થેી સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અર� કર�લ છે.

1)કુ.  �ુ. બી. �ટવા, વનર�કની
તા.16/11/2022 ની અર� અ�વયે
સદરહુ પસંદગી યાદ� માટ�
તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી અને
હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ.  �ુ. બી. �ટવા, વનર�કની
અર� �યાને લઇ કમ�ચાર��ીને
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

1709
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Niravkumar
Ramanikbhai
Jogani General 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 26-Jan-95

 Basic trn Detail Batch NO.49
 01/09/2018 To 01/03/2019
Roll No.94

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -49
 01/09/2018 To 01/03/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1713 Junagadh Circle Bhavnagar

Hardiksinh
Sahdevsinh
Gohil General 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 3-Jun-95

�ી એચ.એસ.ગો�હલ, વનર�કની
તા.૧૯/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
તેમણે મેળવેલ માક� સ ૧૧૪.૫૦ છે
તથા તેમની આગળના �મ નં.૧૬૩૪
અને ૧૬૩૯ પરના કમ�ચાર�ઓના
માક� સ ૧૧૪.૫૦ છે પરંં�ુ �ી
ગો�હલની �નમ�ૂક તા.૧૭/૦૭/૧૭
છે અને �મ નં.૧૬૩૪ અને ૧૬૩૯
પરના કમ�ચાર�ઓ �નમ�ૂકની તાર�ખ
અ�ુ�મે ૨૬/૦૭/૧૭ તથા
૨૮/૦૭/૧૭ હોય અને ઉમરમ� પણ
તેઓ નાના હોવા છત� �ી ગો�હલ�ું
નામ તેમની નીચે હોય,
સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

�ી એચ.એસ.ગો�હલ, વનર�કની
તા.૧૯/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
�ી ગો�હલને સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય
�ાને �ુકવા અ�ભ�ાય થાય છે.

સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done
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1715
Gandhinagar
Circle Aravalli

DIPMALABEN
HARISHBHAI
NINAMA ST 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 24-Dec-95

પોતાના તથા િપતાના નામમ� નીચે
�ુજબ �ુધારો થવા િવનતંી છે.
 DIPMALABEN HARISHBHAI
NINAMA �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1723 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Rinkuben
Labhubhai
Mithapara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 114.50 19-Jul-98

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"

1732 Kutch Circle Patan
Sorabji Kantiji
Thakor SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.75 3-Nov-95

મજકુર વનર���ીની તા.
૦૯/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� વનર�ક
સંવગ�મ� �નય�મત �નમ�ૂક તાર�ખ
૨૨/૦૭/૨૦૨૨ દશ�વેલ છે. પરં�ુ
ખર�ખર �નય�મત �નમ�ૂક તાર�ખ
૧૭/૦૭/૨૦૨૨ છે. �થેી �નય�મત
�નમ�ૂક તાર�ખમ� ૨૨/૦૭/૨૦૨૨ ના
બદલે તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૨ �ુજબ
�ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે..

સદર બાબતની ર�કડ�  આધા�રત
ચકાસણી કરત� �નય�મત �નમ�ૂંક
તાર�ખ ૨૨/૦૭/૨૦૨૨ ના બદલે
તાર�ખ ૧૭/૦૭/૨૦૨૨ કર� આપવા
અ�ભ�ાય છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1743
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Lilaben
Lavjibhai
Chaudhary SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 1-Jun-88

ભરતી સમયે માક�  ૧૧૨.૨૫ છે. જ�
તાર�ખ:-૦૧/૦૬/૧૯૮૮ છે. અ.નં.
૧૬૮૨,૧૬૮૩,૧૬૮૪,૧૬૮૫,
૧૬૮૬,૧૬૮૭, ૧૬૯૯,૧૭૦૦, ૧૭૦૧,
૧૭૦૨,૧૭૦૪, ૧૭૦૫,૧૭૦૬
વાળાઓ ઉંમરમ� નાના હોવા છત�
આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.� ેબાબતે
યો�ય કાય�વાહ� થવા જણાવેલ છે.

ર�કડ� ની ચકાસણી કરત� લીલાબેન
લવ�ભાઇ ચૌધર� ના ભરતી સમયે
માક�  ૧૧૨.૨૫ છે. જ�
તાર�ખ:-૦૧/૦૬/૧૯૮૮ છે. અ.નં.
૧૬૮૨,૧૬૮૩,
૧૬૮૪,૧૬૮૫,૧૬૮૬,૧૬૮૭,૧૬૯૯,૧૭
૦૦,૧૭૦૧,૧૭૦૨,૧૭૦૪,૧૭૦૫,
૧૭૦૬ વાળાઓ ઉંમરમ� નાના હોવા
છત� આગળ �ુકવામ� આવેલ છે.� ે
બાબતે યો�ય કાય�વાહ� થવા
જણાવેલ છે.  � ે�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ
થવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત
�નતીિવષયક હોઇ, આપની ક�ાએથી
�નણ�ય લેવા ભલામણ કરવામ� આવે
છે.

Accepted and correction
done

1744
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Jayaben
Budhabhai
Baraiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 24-Jul-88 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -53
 08/04/2019 To 07/10/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1751 Junagadh Circle Surendranagar

Jayeshkumar
Devajibhai
Kalotara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 11-May-93

�ી �.ે ડ�. કલોતરા, �ારા
તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1757
Mehsana SF
Circle Mehsana SF

Payalben
Ashokbhai
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 6-Feb-94

ઉપરો�ત કમ�ચાર�એ બી.સી.એ. ની
પર��ા પાસ કર�લ હોઇ �ુજરાત ,
સામા� વહ�વટ િવભાગના ઠરાવ
�મ�ક/પરચ/૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/પટ� /૩
/ક, સ�ચવાલય ગ�ધીનગર
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ વાળા સી.સી.સી.
પર��ા પાસ કરવાની �ુ��ત મળવા
પા� છે.  તેમજ તેમના �ારા બેઝીક
તાલીમ બેચ નં . ૬૩
તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૨ દર�મયાન બેઝીક
તાલીમ લીધેલ છે. પાસ કર�લ છે.સ

ઉપરો�ત બાબતે પાયલબેન
અશોકભાઇ પટ�લ, વનર�કની
ઉપરો�ત રજુઆત આધાર - �ુરાવા
સહ  રજુઆત કર�લ છે.  � ેબાબતે
�ુધારો કરવા અમારો અ�ભ�ાય
થાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત �યાજબી
હોઇ મા;�યા �ુજબનો �ુધારો કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

1758
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Babu Bhai
Sona Bhai
Chaudhary General 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 8-Mar-94

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૧૭૧૧
છે.  મા�� ૧૧૨.૨૫ છે. �મે� અ.નં.
૧૬૮૮ થી ૧૬૯૦ �મના વનર�કોના
૧૧૨.૨૫ મા�� છે. � ેઉંમરમ� અમારા
કરત� ઉંમરમ� નાના હોઇ, અમારાથી
ઉપરના �મે સમાવશે કરવામ�
આવેલ છે. તેમજ ૧૬૯૧, ૧૬૯૨,
૧૬૯૫, ૧૬૯૭, ૧૭૦૪ થી ૧૭૦૬,
૧૭૦૮, ૧૭૦૯ �ું મેર�ટ �મ લીધેલ
છે. � ેઅમારાથી નાના હોઇ, જ�
તાર�ખ �માણે અ�તા આપવા
િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૮/૦૩/૧૯૯૪ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૧૨.૨૫ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે.  આ બાબતે યો�ય
થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા જ� તાર�ખ
૦૮/૦૩/૧૯૯૪ છે તથા પસંદગી
યાદ� �ુજબ મા�� ૧૧૨.૨૫ છે. વ�ધા
અર�મ� જણાવેલ ઉમેદવારો
ઉંમરની ���ટએ નાના છે. � ેઅ�
ડ�વીઝનના છે.  આ બાબતે યો�ય
થવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done
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1759 Valsad Circle Dang-North

Rushiraj
Dhirubhai
Dodiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 23-May-94

ખાતામ� દાખલ થવા માટ� પાસ કર�લ
૫ર��ામ� માક� -૧૧૨.૦૦ દશ�વેલ

� ેખર�ખર ૧૧૨.૨૫ હોય વનર�ક
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭ અ�વયે ડ�ગ
��લાના �નમ�ુંક માટ� લાયક
ઉમેદવારો યાદ� �માણેનો �ુઘારો
થવા િવનતંી કરવામ� આવેલ છે. આ
સાથે આઘાર �ુરાવા સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1761 Junagadh Circle Surendranagar

Rahul
Virabhai
Garchar ST 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 18-Nov-94

�ી આર.વી. ગરચર, �ારા
તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1763
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Sureshbhai
Ganeshbhai
Chaudhary SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 10-Jul-95

ભરતી સમયે માક�  ૧૧૨.૨૫ છે. જ�
તાર�ખ:-૧૦/૦૭/૧૯૯૫ છે. અ.નં.
૧૬૮૮,૧૬૮૯,૧૬૯૦,૧૬૯૧,૧૬૯૨,૧૬
૯૮,૧૭૦૪, ૧૭૦૫, ૧૭૦૬ વાળાઓ
ઉંમરમ� નાના હોવા છત� આગળ
�ુકવામ� આવેલ છે.� ેબાબતે યો�ય
કાય�વાહ� થવા જણાવેલ છે.
સી.સી.સી. ની િવગત એડ કરવા
જણાવેલ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરતા �ી �ુર�શભાઇ
ગણશેભાઇ ચૌધર�ના ભરતી માક�
૧૧૨.૨૫ છે. જ�
તાર�ખ:-૧૦/૦૭/૧૯૯૫ છે. અ.નં.
૧૬૮૮,૧૬૮૯,
૧૬૯૦,૧૬૯૧,૧૬૯૨,૧૬૯૮,૧૭૦૪,
૧૭૦૫, ૧૭૦૬ વાળાઓ ઉંમરમ�
નાના હોવા છત� આગળ �ુકવામ�
આવેલ છે.� ેબાબતે યો�ય કાય�વાહ�
થવા જણાવેલ છે. � ે�ુજબ યો�ય
ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે તેમજ કોલમ
નં.૧૭ Date of passing valid the
ccc exam �ુ કોલમ તેમજ કોલમ નં.
૧૮ Neme of the passing thee
ccc exam ખાલી છે. તેમા �ુજરાત
�ુ�નવ��સટ� અમદાવાદમ�
તા.૧૨/૦૯/૨૦૨૧ ના બેઠક નં. GUB
101437 થી �ેક�ટકલમ� 33 અને
તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ ના બેઠક નં. GUT
024120 થી થીયર�મ� ૨૫ માક�
મેળવી સી.સી.સી. પર��ા પાસ કર�લ
છે. � ે�ુજબ કોલમ નં.,૧૭,૧૮ મ� ન�ધ
કરવા જણાવેલ છે.  � ે�ુજબ ન�ધ
કરવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત
�નતીિવષયક હોઇ, આપની ક�ાએથી
�નણ�ય લેવા તેમજ �ુટતી િવગતો
અપડ�ટ  કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done

1765 Kutch Circle Kutch-West

Sanjaykumar
Manshukhbh
ai Pandit SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 6-Jan-96

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1771
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Jayvirbhai
Bhabhalubhai
Khachar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 112.25 25-Mar-97 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -56
 05/12/2019 To 04/06/2020 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1774 Kutch Circle Kutch SF

Mahendrasin
h Devajibhai
Parmar General 14-Jul-17 14-Jul-17 112.00 17-Aug-92

નામ બદલવા�ું છે.
Mahendrabhai Devjibhai
Parmar ની બદલે Mahendrasinh
Devaji Parmar

ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરત�
Mahendrabhai Devjibhai
Parmar ની બદલે Mahendrasinh
Devaji Parmar નામ કર� આપવા
િવનતંી છે જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનં�ત છે.

Accepted and correction
done

1778
Ahmedabad SF
Circle Surendranagar SF

Sneha
Sureshchandr
a Nathawani General 14-Jul-17 14-Jul-17 111.04 28-Jun-92

કુ એસ.એસ. નથવાણી, �ારા
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1782
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Daxeshbhai
Punambhai
Chavda General 14-Jul-17 14-Jul-17 110.50 24-Aug-96

વન િવ�ાન તાલીમ ક� ��, કાકરાપાર
ખાતે બેચ નં.૪૩ મ� તાલીમ લીધેલ
છે. પરં�ુ �ેડ�શન લી�મ� બેચનં.૪૫
દશ�વેલ છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર
યો�ય થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1787
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Shitalben
Sokabhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 2-Oct-90

તેમના િપતા�ીના નામ Sankabhai
દશ�વેલ છે � ેખર�ખર Sokabhai છે

તેમના િપતા�ીના નામ Sankabhai
દશ�વેલ છે � ેખર�ખર Sokabhai
કરવા અ�ેથી ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1789 Junagadh Circle Morbi

Ashok
Harjibhai
Solanki SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 25-Jun-91

�ી એ.એચ.સોલંક�, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� જણા�યા
�ુજબ સદરહંુ �વરતા યાદ�મ�
પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો, પસંદગી
યાદ�મ� ન�� કર�લ �સ��તોના
અમલમ� �ુલ અને હક�કત લ�ી
�ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ કર�લ છે.

�ી એ.એચ.સોલંક�, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�  સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1791
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Bela
Kiritkumar
Parmar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 31-May-92

�વત�તા �મ ૧૭૫૩ છે.  ૨૦૧૭ની એક
જ ભરતીના સરખા માક� સવાળા
લોકોની યાદ� ચકાસત� એક જ
ભરતીના ઉતરતા �મ�ક માક� સ તથા
હાજર તાર�ખ વહ�લા તે પહ�લા
ચકાસત� ૧૭૨૫ �મ�ક  એક સરખા
૧૧૦ માક� સ ઘરાવત� લોકોની યાદ�
શ� થાય છે.  � ેપૈક�ના અ�ુકની
ઉંમર તથા હાજર તાર�ખ માર� સાથે
અથવા મારા પછ� છે તો એક સરખા
માક� સ ઘરાવતા હોય �ાર� તેઅ◌ોની
ઉંમર �યાને લેવામ� આવતી હોય છે.
તો મેર�ટ માક� સ અને હાજર તાર�ખ
�માણે સીનીયોર�ટ� �મ ર�એજ�
કર� આપવાની રજૂઆત.

જ� તાર�ખ ૩૧.૦૫.૧૯૯૨ હોઇ તે
અ�ુ. નં. ૧૭૨૫ થી ૧૭૫૩ �ુધીમ�
આવતા ૧૯૯૧ ની સાલના વનર�ક
પછ� �વરતા ગોઠવવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1792 Junagadh Circle Morbi

Kamlesh
Samantbhai
Makwana SC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 1-Jun-92

૧) �ી ક� .એસ.મકવાણા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર�મ� જણા�યા
�ુજબ �વરતા યાદ� �મ નંબર-1738
મ� સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.
૨) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

૧) �ી ક� .એસ.મકવાણા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર� �યાને લઇ
�વરતા યાદ� �મ નંબર-1738 મ�
સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૨) ) સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
૨) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1. Accepted
2.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.

1794 Vadodara Circle Chhota Udepur

Arunaben
Dineshbhai
Dayra SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 11-Jul-92

૧. બેઝીક તાલીમ ની પર��ામા
પર�ણામ ની તાર�ખ દશ�વેલ છે તેમા
બેચ નં. ૮ અને તાલીમ નો સમય
૧.૧૦.૨૦૧૭ થી ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ છે તે
દશ�વવા રજુઆત છે

�વત�તા યાદ�મ� તાલીમના ર�ઝ�ની
તા�રખ દશ�વેલ છે �નેા બદલે
તાલીમની  બેચ નં. ૮ તેમજ ર�ઝ�
ની તાર�ખ ૧૩.૦૬.૨૦૧૮ અને તાલીમ
નો સમય ૧.૧૦.૨૦૧૭ થી
૩૧.૦૩.૨૦૧૮ છે તે દશ�વવા
ભલામણ છે

ના.વ.સ.�ી ની ભલામણ સાથે સંમત
છ�એ.

Accepted and correction
done

1795 Kutch Circle Patan

Bhartiben
Narsangbhai
Sidhav SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 26-Aug-92

મજકુરની તા. ૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1796 Kutch Circle Patan

Dinesh
Somabhai
Rabari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 12-Jan-93

મજકુરની તા. ૧૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1798
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Sahadevsinh
Gunavantsinh
Gohil General 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 19-Feb-93 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -58
 05/12/2019 To 04/06/2020 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1800
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Varshben
Kanjibhai
Chaudhary SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 16-Jun-93

 વષ�બેન કાન�ભાઇ ચૌધર� ના નામ
સામેની કોલમ નં ૧૬ Date of
regular appointmene as BG
(ખાતામ� કાયમી થયાની તાર�ખ) ની
કોલમ ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૬૯૭૭-૮૨ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે. �મે� કોલમ નં.૧૬
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.

 ર�કડ� ની ચકાસણી કરત� વષ�બેન
કાન�ભાઇ ચૌધર� ના નામ સામેની
કોલમ નં ૧૬ Date of regular
appointmene as BG (ખાતામ�
કાયમી થયાની તાર�ખ) ની કોલમ
ખાલી છે �મે� કાયમી થવાની
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨ છે. નાયબ વન
સંર�ક�ી સા.વ.િવ.
બ.ક�ઠા-પાલન�ુરના
પ��ક:-ક/મહક/૩/૬૯૭૭-૮૨ તા.
૨૩/૦૯/૨૦૨૨ ના પ�ની નકલ
સામેલ રાખેલ છે. �મે� કોલમ નં.૧૬
મ� ન�ધ કરવા જણાવેલ છે.   � ે
�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત �યાજબી
હોઇ તેઓની લાયકાત અપડ�ટ કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

1802 Valsad Circle Dang-North

Priyankkumar
Ramanbhai
Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 29-Jul-93

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨ રાજયક�ાની
એક�ીત ૫સંદગી યાદ�મ�  એનં.
૧૭૨૫ થી ૧૭૪૬ �ુઘીના વનર�કો
માર� જ� તાર�ખ: ૨૭-૦૭-૧૯૯૩
�માણે ઉમર વય મય�દામ� ઓછ�
ઉંમરના વનર�કો આગલા �મે હોય
અને �ી ભોયેનો અ.નં. ૧૭૪૭
આ૫વામ� આવેલ છે. � ેિવસંગતતા
જણાતી હોવા�ું જણાવેલ છે.

વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બ�વવા �સદ્�ાતો
માટ� તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� નોઘ �ુજબ .
સ�મતીના �નણ�યો અ.નં. ૨ �ુજબ
કાયવ�હ� કરવામ� આવેલ છે

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1806 Surat Circle Surat

Hinaben
Govindbhai
Sambad SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 9-Jul-95

કંુ. �હનાબેન �.સ�બડ વનર�ા
સહાયકને તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨ થી
વનર�ા સહાયકની જ�યા પરથી
વનર�ાની જ�યા ઉપર �નય�મત
�નમ�ુંક આપવામ� આવેલ છે. � ે
અંગે તેમની રજુઆત છે.

જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય
છે. as per the dcf  comment

Accepted and correction
done

1808
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Lakhamanbha
i Godadabhai
Gohil SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 23-Sep-95 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
  15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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1812
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Ratabhai
Sardulbhai
Sarla SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 9-Apr-97

 Basic trn Detail Batch NO.57
05/12/2019 to 04/06/2020
(Roll No.101)

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -57
  05/12/2019 to 04/06/2020 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1816
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Rajeshbhai
Lakhabhai
Lavtuka SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 110.00 1-Jun-98 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -56
   05/12/2019 To 04/06/2020 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1817
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Milankumar
Mansukhbhai
Jobanputra General 14-Jul-17 14-Jul-17 109.98 15-Aug-97 Resigned As per DCF reamrks. Not Relevant

1818
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Hinaben
Amrutbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 109.50 25-Nov-91

કામચલાઉ �વ�તતા યાદ�મ� અમારો
અ�ુ નં. ૧૭૫૯ ર�એજ�ેેટ
સીનીયોર�ટ� તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૭ તથા
ખાતામ� �ઇન�ગ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭
પર��ામ� મેળવેલ માક� સ ૧૦૯.૫૦
છે. તથા જ� તા.૨૫/૧૧/૧૯૯૧ છે.
� ેઅ�ુસાર અમારા ઉપરના અ�ુ�મ
નં. ૧૭૫૮ પરના વનર�કની હાજર
તાર�ખ અને માક� સ એક સરખા છે.
પરં�ુ તેઅ◌ો અમારા કરત� ઉમરમ�
નાના હોઇ અમોને તેઅ◌ોની નીચેના
�મમ� �ુકવામ� આવેલ છેે � ેઅંગે
અમોને વ�ઘો હોય તે�ું કારણ જણાવી
યો�ય થવા રજૂઆત કર�લ છે.

જ� તાર�ખ ૨૫.૧૧.૧૯૯૧ છે.  �થેી
અ.નં. ૧૭૫૮ ના �ાને સીનીયોર�ટ�
ગોઠવવા ભલામણ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1820 Vadodara Circle Mahisagar

Prakashbhai
Dalsingbhai
Palas ST 14-Jul-17 14-Jul-17 109.50 3-Jul-96

�ી પી.ડ�.પલાસએ બીટગાડ�
સંવગ�ની ખાતાક�ય પર��ા પર�ણામ
તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ થી બેઠક નં-૬૦૧
થી પાસ કર�લ છે. તો તે �ુજબ �ુધારો
થવા િવનતંી છે.

બીટગાડ�  સંવગ�ની ખાતાક�ય પર��ા
પર�ણામ તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ થી બેઠક
નં-૬૦૧ થી પાસ કર�લ છે. તો તે �ુજબ
�ુધારો થવા બાબતે સંમત છ�એ.

બીટગાડ�  સંવગ�ની ખાતાક�ય પર��ા
પર�ણામ તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ થી બેઠક
નં-૬૦૧ થી પાસ કર�લ છે. તો તે �ુજબ
�ુધારો થવા બાબતે ના.વ.સ.�ી
મહ�સાગર ની ભલામણ સાથે સંમત
છ�એ.

Accepted and correction
done

1821 Kutch Circle Kutch-East
Surajben G
Rayka SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 109.25 9-Apr-97

હક�કત લ�ી �ૂલ -
૧. �નય�મત �નમ�ુક તાર�ખ દશ�વેલ
નથી. � ે�નય�મત
ની.તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ હોઈ �ુધારો
કરવા રજૂઆત છે.
૨. સીસીસી પર��ા પાસ કય� તાર�ખ
૨૬/૧૨/૨૦૨૦ દશ�વેલ છે. � ેતાર�ખે
પાસ કર�લ સી.સી.સી. પ�રણામમ�
જ� તાર�ખ ખોટ� હોઈ �ારબાદ
ફર�થી સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખ ૨૦/૦૩/૨૦૨૨ દશ�વવા
રજૂઆત કર�લ છે.

હક�કત લ�ી �ૂલ અંગેના જ�ર�
આધાર �ુરાવા રજુ કર�લ હોઈ
�નય�મત �નમ�ુકની
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ દશ�વવા તથા
સીસીસી પર��ા પાસ કય�ની
તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૨ દશ�વવા ભલામણ
છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનં�ત છે.

1. Corrected
2. Corrected
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1824
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Chetankumar
Ravajibhai
Bhaliya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 108.75 27-May-92

1) Basic trn Detail-Batch
NO.61 15/04/2021 To
14/10/2021 Roll No. 15

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
   15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1825
Mehsana SF
Circle Mehsana SF

Ku.Mamatabe
n Ganeshbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 108.50 16-Jun-96

ઉપરો�ત બાબતે અમારા �ારા
બેઝીક તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧ ના બદલે
તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦ થી પાસ કર�લ છે.
તેમજ તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨ થી વનર�ક
તર�ક�  �નમ�ુંક હુકમ થયેલ છે. આ
�ુજબનો �ુધારો કરવા િવનતંી છે.

ઉપરો�ત બાબતે મમતાબેન
ગણશેભાઇ ચૌધર�, વનર�કની
ઉપરો�ત રજુઆત આધાર - �ુરાવા
સહ  રજુઆત કર�લ છે.  � ેબાબતે
�ુધારો કરવા અમારો અ�ભ�ાય
થાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત �યાજબી
હોઇ મા;�યા �ુજબનો �ુધારો કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

1835 Junagadh Circle Surendranagar

Varshaben
Mansangbhai
Sarvaiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 107.75 9-Sep-86

(૧) વષ�બેન એમ. સરવૈયા, �ારા
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.
(૧) વષ�બેન માનસંંભાઇ સરવૈયા ,
વનર�કની તા.૧૭/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે તેમનો �વત�તા �મ�ક :-
૧૭૮૮ છે.  � ેપસંદગી યાદ�મ� (
ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ ( વહ�લા
તે પહ�લા ) ધારા ધોરણ �ુજબ
પસંદગી યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.

(1)અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.
(2)વષ�બેન માનસંગભાઇ સરવૈયા,
વનર�કની તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૨ અર�
�યાને લઇ �વરતા યાદ� �મ
નંબર-1788 મ� સદરહુ �વરતા
યાદ�ના માક� સ (ઉતરતા �મમ� ) જ�
તાર�ખ ( વહ�લા તે પહ�લા ધારા
ધોરણ �ુજબ �નયમો�ુસાર યો�ય
કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨) જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય
થાય છે.

1. The matter has already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accepted
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1838
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Ashaben
Jashubhai
Chaudahri SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 107.75 15-Jun-89

merit number, merit position
in division seniority list date
of regular appointment as bg,
date of passing ccc exam
nameof institute of passing
exam, passed D.E. or not,
D.E.details are viewed
blanked... all details provided
with documents

�નય�મત �નમ�ૂંક તા. ૨૧.૦૭.૨૦૨૨
છે.  કડ� સવ� િવ� િવ�ાલય,
ગ�ધીનગર મ�થી માચ�- ૨૦૧૦ મ�
બી.સી.એ. ની ડ��ી મેળવેલ છે.
આમ,  સરકાર�ીના સામા� વહ�વટ
િવભાગના ઠરાવ �મ�ક
પરચ/૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨ પાટ� -૩-ક,
તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૮ મ� થયેલ �ગવાઇ
�ુજબ તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ ના ઠરાવથી
બેચલર ડ��ી કો���ુટર િવષયો સાથે
પાસ કર�લ હોઇ તેઓને સી.સી.સી.
પર��ા પાસ કરવા મ�થી �ુ��ત
મળવાપા� હોઇ સી..સી. સી.  પર��ા
પાસ કરવાની રહ�તી નથી.  તેમજ
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કર�લ
ઇ����ુ�ુટ કોલમમ� કડ�  સવ�
િવ� િવ�ાલય, ગ�ધીનગર તથા
બી.સી.એ. ડ��ી સટ�ફ�ક�ટ
માચ�-૨૦૧૦  નો ઉ�લખે કરવાનો
થાય છે.  ખાતાક�ય પર��ા પાસ
કર�લ હોઇ તે કોલમમ� હા લખવા�ું
તેમજ ખાતાક�ય પર��ાની િવગતના
કોલમમ� ખાતાક�ય પર��ા પાસ કય�
ની તાર�ખ જુલાઇ - ૨૦૨૧ મ�
યો�યેલ પર��ા�ું પ�રણામ બેઠક નં.
૭૩૪ પર��ાની તક �થમ , પર�ણામ
પાસ ની િવગત ભરવાની થાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1843 Junagadh Circle Morbi

Bharatbhai
Valabhai
Boliya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 107.75 10-Mar-91

�ી બી.વી.બોળ�યા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી બી.વી.બોળ�યા, વનર�કની તા.
૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

 �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.
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1848
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Daxaben
Nagarbhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 107.75 25-Nov-92

વનર�કોના અ�તા�મ ન��
કરવામ� આ�યા છે તે �ુજબ
જ�તાર�ખ (વહ�લા તે પહ�લા) �ુજબ
તેમની ઉંમર કરતા નાના અને સમાન
મા�� વાળા નં.૧૭૯૭,૧૭૯૫,
૧૭૯૨, ૧૭૯૦, ૧૭૮૯, ૧૭૮૭,
૧૭૮૫, ૧૭૮૨, ૧૭૮૦, ૧૭૭૯,
૧૭૭૮, ૧૭૭૭, ૧૭૭૬ યાદ�મ� તેમની
પહ�લા હોઈ, ખર�ખર પાછળ હોવા
�ઈએ. તો યાદ�મ� �ુધારો કરવા
િવનતંી કર�લ છે.

ર�કડ� ની ખરાઈ કરત� વનર�ક �વારા
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭મ� સાબરક�ઠા
���લામ� ૧૦૭.૭૫ મા�� મેળવેલ
છે. તો જ� તા. ૨૫/૧૧/૧૯૯૨ છે. તો
પસંદગી યાદ� બનાવવા ન��
કરવામ� આવેલ �સ��તો �ુજબ
તેઓની �વરતા રા�ક�ાએ યો�ય
�મે �ુકવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત અ�વયે
�ુધારો કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done

1862 Vadodara Circle Godhra

Mukeshbhai
Parvatbhai
Khant ST 14-Jul-17 14-Jul-17 107.75 20-Jan-95

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૨
ની અર� અ�વયે તા..૧૬/૦૫/૨૦૨૨
૫હ�લા � ેવનર�કોએ �વિવનતંીથી
બ�હ�ઘર� આપી બદલી કરાવી
પોતાના વતનનો લાભ લીઘેલ છે.
તેઓની �સ�નયોર�ટ� �ુઝ થવી
�ઇએ તેવો વ�ઘ આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆત અ�વયે
આપની ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

અ�ેથી આ બાબતે કોઈ અ�ભ�ાય
આપવાનો થતો નથી. Not Accepted

1870 Junagadh Circle Surendranagar

Varshaben
Jerambhai
Jadav SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 106.75 30-Jul-95

વષ�બેન �.ે �દવ વનર�ક, �ારા
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1876
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Kailashben
Kalubhai
Parmar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 105.50 2-Apr-90

1) Basic trn Detail-Batch
NO.52 08/04/2019 To
07/10/2019
        (2) KAILASHBEN
KALUBHAI PARMAR  નામમ�
�ુઘારો કરવા િવનતંી .

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -52
   08/04/2019 To 07/10/2019
(2) Name :KAILASHBEN
KALUBHAI PARMAR As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done



1/2/2023 Objection list Page 169 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1879
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Nilamben
Vinubhai
Chaudhari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 105.50 9-Dec-90

વનર�કોના અ�તા�મ ન��
કરવામ� આ�યા છે તે �ુજબ સમાન
મા��વાળા અને જ�તાર�ખ (વહ�લા
તે પહ�લા) �ુજબ વનર�કની જ�
તા.૦૯/૧૨/૧૯૯૦ છે. � ેઅતંગ�ત
તેઓનો સી.નં. ૧૮૨૯ દશ�વવામ�
આ�યો છે, � ેખર�ખર ૧૮૧૮ હોવો
�ઈએ. તેથી યાદ�ના સીર�યલ નં. મ�
�ુધારો થવા િવનતંી છે.

ર�કડ� ની ખરાઈ કરત� વનર�ક �વારા
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭મ� સાબરક�ઠા
���લામ� ૧૦૫.૫ મા�� મેળવેલ છે
તથા જ� તા.૦૯/૧૨/૧૯૯૦ છે. તો
પસંદગી યાદ� બનાવવા ન��
કરવામ� આવેલ �સ��તો �ુજબ
તેઓની �વરતા રા�ક�ાએ યો�ય
�મે �ુકવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત અ�વયે
�ુધારો કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done

1881
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Meeraben
Balabhai
Kuvadiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 105.50 25-Feb-91 No objections were received

As  per record of   Division
Office  (1) basic trg.: batch no.
- 53 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1889 Junagadh Circle Surendranagar

Shital
Ghanshyamb
hai Rojasara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 105.50 22-Feb-93

(૧) શીતલ �. રો�સરા, �ારા
તા.૧૪/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.
(૨) શીતલ ધન�યામભાઇ રો�સરા ,
વનર�કની તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર�
અ�વયે તેમનો �વત�તા �મ�ક :- ૧૮૩૨
છે.  � ેપસંદગીમ� તેઓને ( ઉતરતા
�મમ� ) જ� તાર�ખ ( વહ�લા તે
પહ�લા ) ધારા ધોરણ �ુજબ પસંદગી
યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા અર�
કર�લ છે.

(1)અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.
(૨)શીતલ ધન�યામભાઇ રો�સરા,
વનર�કની તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર�
�યાને લઇ �વરતા યાદ� �મ
નંબર-1832 મ� સદરહુ �વરતા
યાદ�ના માક� સ (ઉતરતા �મમ� ) જ�
તાર�ખ ( વહ�લા તે પહ�લા ધારા
ધોરણ �ુજબ �નયમો�ુસાર યો�ય
કરવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૧)  �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨) જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય
થાય છે.

1. The matter has already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accepted

1897 Valsad Circle Dang-North

Nileshbhai
Raymalbhai
Ghaghretiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 105.50 16-Jun-95

ખાતામ� દાખલ થવા માટ� પાસ કર�લ
૫ર��ામ� માક� -૧૦૪.૦૦ દશ�વેલ

� ેખર�ખર ૧૦૫.૫ હોય વનર�ક
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭ અ�વયે ��ત�ા
યાદ� �માણેનો �ુઘારો થવા િવનતંી
કરવામ� આવેલ છે. આ સાથે આઘાર
�ુરાવા સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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1899 Valsad Circle Valsad-North

Vipulsinh
Pravinsinh
Barad General 14-Jul-17 14-Jul-17 105.50 1-Dec-96

મજકુર કમ�ચાર�ના ૨૦૧૭ની ભરતીની
�નમ�ુક છે. રા�ક�ાએ એક�ીત
પસંદગી યાદ�મ� મેર�ટના �ુણ
૧૦૫.૦૦ દશ�વેલ છે.તેઓના મેર�ટ
�ુણ ૧૦૫.૫૦ છે.�થેી ��તમ� જ�ર�
�ુધારો કરવા અર� કર�લ છે.

પસંદગી યાદ�મ� દશ�વેલ મેર�ટના
�ુણમ� �ુલ હોય જણા�યા �ુજબ
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1909 Kutch Circle Kutch-East
Ratan H
Mandhuda SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 104.00 9-May-97

૧.  નામમ� �ુધારો - Ratan S
Mandhuda ની જ�યાએ  Ratan
H. Mandhuda કરવા રજૂઆત
કર�લ છે.

ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરતા
નામમ� �ુધારો  કરવા ભલામણ છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

1911
Ahmedabad SF
Circle Surendranagar SF

Gopalbhai
Jodhabhai
Jograna SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 103.69 1-Jun-95

�ી �.�.ે�ગરાણા, �ારા
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ની અર� થી
વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે. �થેી આપ�ીની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1918
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Praganaben
Kuberbhai
Nandava General 14-Jul-17 14-Jul-17 103.25 27-Aug-87 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -60
 15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1928 Vadodara Circle Godhra

Gitaben
Nanjibhai
Chaundhry SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 103.25 14-Sep-92

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૨
ની અર� અ�વયે નીચે �ુજબ વ�ઘો
આપેલ છે.
(૧) તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ૫હ�લા � ે
વનર�કોએ �વિવનતંીથી બ�હ�ઘર�
આપી બદલી કરાવી પોતાના વતનનો
લાભ લીઘેલ છે. તેઓની
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થવી �ઇએ તેવો
વ�ઘ આપેલ છે.
(ર) નામમ� �પેલ�ગમ� ''
GEETABEN લખાયેલ છે. �મે� �ુલ
હોય ખર�ખર '' GITABEN '' છે. � ે
વ�ઘો આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની અર� �યાને લતે�
તેઓના નામના '' GITABEN ''
�ુઘારવા અ�ભ�ાય છે.

ના.વ.સ.�ી ગોધરા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

1. Not Accepted
2. Corrected
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the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

1946
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Krupa
Rasikbhai
Sukhadiya General 14-Jul-17 14-Jul-17 102.50 20-Oct-94

1) Basic trn Detail- Batch
NO.63 01/10/2021 To
31/03/2021 (Roll No.78)
2)DE Details (Date 05/10/2021
and Roll No.1430
 (3) Date of regular
appointment as BG
20/09/2022

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -63
01/10/2021 To 31/03/2021
(2) DE Details (Date
05/10/2021 and Roll No.1430
 (3) Date of regular
appointment as BG
20/09/2022 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1948
Gandhinagar
Circle Aravalli

Bhavanabahe
n Surjibhai
Asari ST 14-Jul-17 14-Jul-17 101.50 1-Jul-92

અટકમ� નીચે �ુજબ �ુધારો થવા
િવનતંી છે.
ASARI �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

1951 Kutch Circle Kutch SF
B N
Chaudhary SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 101.25 16-Aug-92

�વ-િવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
સીનીયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છત� આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઈ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા �સ��તો દાખલ
કર�લ છે. � ેબાબતે પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1954
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Malabhai
Jogabhai
Bhagora ST 14-Jul-17 14-Jul-17 101.25 1-Jun-95

કોલમ નં. ૧૯ અને ૨૦ મ� Passing
basic Traning of not �ુ કોલમ
ખાલી છે.�મે� બેચ.નં. ૫૬ થી વન
િવ�ાન તાલીમ ક� �� કાકરાપાર ખાતે
પાસ કર�લ છે � ે�ુજબ  ન�ધ કરવા
જણાવેલ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી  કરત� �ી માલાભાઇ
�ગાભાઇ ભગોરા કોલમ નં. ૧૯ અને
૨૦ મ� Passing basic Traning of
not �ુ કોલમ ખાલી છે.�મે� નાયબ
વન સંર�ક વન િવ�ાન તાલીમ ક� ��
કાકરાપારના પ� �મ�ક:-
બ/તલમ/ટ�-૩/૪૯૪-૫૪૦ ૨૦૨૧-૨૨
તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૧ થી તાલીમ બેચ નં.
૫૬ ના પ�રણામા પ�ની નકલમ�
અ�ુ�મ નં.૩૨ પર��ા બેઠક નં. ૪૮
થી પાસ કર�લ છે � ે�ુજબ કોલમ
નં.,૧૯ અને ૨૦ મ� ન�ધ કરવા
જણાવેલ છે.  � ે�ુજબ ન�ધ કરવા
ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત �યાજબી
હોઇ તેઓની લાયકાત અપડ�ટ કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે.

Accepted and correction
done

1965
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Saritaben
Vajerambhai
Pandya General 14-Jul-17 14-Jul-17 101.00 14-Aug-93 No objections were received

As  per record of   Division
Office  name of ccc institute
of ccc : gujarat University As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1971 Kutch Circle Patan

Snehaben
Sureshbhai
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 101.00 25-Aug-95

મજકુરની તા. ૨૭/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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1979
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Mayursinh
Dilipsinh
Parmar General 14-Jul-17 14-Jul-17 99.00 22-Dec-86

કામચલાઉ �વ�તતા યાદ�મ� અમારો
અ�ુ નં. ૧૯૨૧ ર�એજ�ેેટ
સીનીયોર�ટ� તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૭ તથા
ખાતામ� �ઇન�ગ તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૭
પર��ામ� મેળવેલ માક� સ ૯૯.૦૦ છે.
તથા જ� તા.૨૨/૧૨/૧૯૮૬ છે. � ે
અ�ુસાર અમારા ઉપરના અ�ુ�મ નં.
૧૯૨૦ પરના વનર�કની હાજર
તાર�ખ અને માક� સ એક સરખા છે.
પરં�ુ તેઅ◌ો અમારા કરત� ઉમરમ�
નાના હોઇ અમોને તેઅ◌ોની નીચેના
�મમ� �ુકવામ� આવેલ છેે � ેઅંગે
અમોને વ�ઘો હોય તે�ું કારણ જણાવી
યો�ય થવા રજૂઆત કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર કાય�વાહ� થવા
ભલામણ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

1982 Junagadh Circle Morbi

Miraben
Kalubhai
Sakaliya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 98.96 10-Feb-96

કંુ. એમ.ક� .સ�કળ�યા, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

કંુ. એમ.ક� .સ�કળ�યા, વનર�કની
તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ� સદરહંુ
�વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ� માટ�
ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો,
પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

 �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

1985 Kutch Circle Patan

Jayshreeben
Bhikhalal
Joshi General 14-Jul-17 14-Jul-17 98.75 4-May-88

(૧) મજકુરની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે. (૨)
મજકુરની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� દશ�વેલ છે ક� , પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં.૧૯૪૧ છે. સદર
યાદ�મ� અ.નં. ૧૯૨૪ થી ૧૯૪૦
�ુધીના વનર�કો એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� એકસરખા
૯૮.૭૫ છે. અમો તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
ના રોજ હાજર થયેલ છે. બાક�ના
અ.નં. ૧૯૨૪ થી ૧૯૪૦ �ુધીના
અમારા પછ� હાજર થયેલ છે.  જ�
તાર�ખ �માણે અમો અમાર�
આગળના વનર�કો કરત� ઉંમરમ�
મોટા છ�એ.  છત�  અમો જ� તાર�ખ
�માણમ� પણ ઉંમરમ� મોટા હોઇ
તેઓને અમારા આગળના �મમ�
�ુકવામ� આવેલ છે. �મે� �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી કર�લ છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) ની�ત
િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) ની�ત
િવષયક બાબત હોઇ, આપની
ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા િવનતંી છે.

1.Accepted
2. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted
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1989
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Divansinh
Pravinbhai
Chauhan SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 98.75 1-Jun-91

તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

1992
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Vipul
Ashokbhai
Chudasma SC 14-Jul-17 14-Jul-17 98.75 12-Aug-92

application Received by range
office leyyer No.:A/VPS392
dated: 29/10/2022

As  per record of   Division
Office   (1) marks : 98.75
(2)date of passsing date ccc :
11/10/2021
(3) basic trg.  batch no. - 50 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

1993 Junagadh Circle Surendranagar

Vandnaben
Ghanshyamb
hai Makwana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 98.75 16-Oct-92

Remaks કોલમમ� District
Transfar ઉમેરવા િવનતંી છે. ડ�ગ
દ��ણ વન િવભાગમ�થી બદલી થઇ
આવેલ છે.

 જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે. Not Relevant

2019
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Yogeshkumar
Raysangbhai
Parmar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 96.50 29-Oct-92

 N.C.C. �માણપ�ના ૨ માક� સ
ઉમેરવા માટ� રજૂઆત કર�લ છે. તથા
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે.

કમ�ચાર�એ અર� દર�યાન N.C.C. �ુ
સ�ટ�ફક�ટ દશ�વેલ નથી. પરં�ુ
પાછળથી રજૂ કર�લ છે.  � ેઅંગે
યો�યતે થવા િવનતંી છે.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2020
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Varshaben
Lakhmanbhai
Kharadi ST 14-Jul-17 14-Jul-17 96.50 23-May-93

 Basic trn Detail Batch NO.08
01/10/2017 To 31/03/2018
Roll No.19

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -08
 01/10/2017 To 31/03/2018 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2021
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Nikunjkumar
Jayantibhai
Amin SC 14-Jul-17 14-Jul-17 96.50 18-Oct-93

િપતા�ીના નામ Jayntibhai ના
બદલે Jayantibhai અને
જ�તાર�ખ ૧૬/૧૦/૧૯૯૩ના બદલે
૧૮/૧૦/૧૯૯૩ �ુધારો થવા રજુઆત
કર�લ છે.

વનર�કની રજૂઆત �ુજબ �ુધારો
થવા અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત અ�વયે
�ુધારો કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

Accepted and correction
done
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2026
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Twinkal
Rameshbhai
Parmar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 96.50 22-Sep-95

સીનીયોર�ટ� �મ : ૧૯૭૨મ� �નમ�ૂંક
ની તા.૧૮/૭/૨૦૧૭ લખાયેલ છે. � ે
સાચી તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ છે તે �ુજબ
�ુઘારો થવા તેમજ અ�ુ�મ
નં.૧૯૭૨ની આગળના અ�ુ�મ નં.
૧૯૫૯, ૧૯૬૦,૧૯૬૧,૧૯૬૩,૧૯૬૮,
૧૯૭૧ �મે� સરખા માક� સ છે. અને
�નમ�ૂંક તાર�ખ સરખી હોવા છત�
પણ �નેી ઉંમર વઘાર� હોય તેવા
કમ�ચાર�ને સીનીયોર�ટ� �મ આપેલ
છે �થેી સદર �ેડ�શન લી�ટમ�
અમારા માક� સ (મેર�ટ) તથા �નમ�ૂંક
તાર�ખ સરખી ઘરાવત� તમામ
વનર�કો પૈક� અ◌ોછ� ઉંમર
ઘરાવત� વનર�કોની આગળ અમાર�
સીનીયોર�ટ� ગોઠવવા અમાર�
રજુઆત છે.

જ� તાર�ખ ૨૨.૦૯.૧૯૯૫ હોઇ
અ.નં. ૧૯૫૯ થી ૧૯૭૨ �ુધીના
�વરતા �મ�કમ� � ેવનર�કની
જ�તાર�ખ ઓગ�ટ-૧૯૯૫ હોય
તેની નીચેના �મમ� �વરતા ગોઠવવા
અ�ભ�ાય છે તેમજ તેઓની નોકર�મ�
�ડાયા તાર�ખ  ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ �ુજબ
�ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2028 Junagadh Circle Morbi

Sahdevsinh
Juvansinh
Chudasama General 14-Jul-17 14-Jul-17 96.50 10-Nov-95

૧) �ી એસ.�.ે�ુડાસમા, વનર�ક ની
તા. ૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ની અર� મ�
જણા�યા �ુજબ સદરહંુ �વરતા
યાદ�મ�  �મ નંબર - 1975 મ�
Marks ની કોલમમ�  96.05
લખાયેલ છે.  � ેખર�ખર 96.50  હોય
જ�ર� �ુધારા  કરવા માટ�ના આધાર
�ુરાવા રજુ કર�લ છે.

૧) �ી એસ.�.ે�ુડાસમા, વનર�ક ની
તા. ૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ની અર� �યાને
લેઇ રજુ કર�લ આધાર �ુરાવાની
ચકાસણી  કરતા સદરહંુ �વરતા
યાદ�મ� �મ નંબર - 1975 મ� Marks
ની કોલમમ� 96.05 લખાયેલ છે. � ે
ખર�ખર 96.50 હોય જ�ર� �ુધારા
કર� આપવા અને યો�ય �વરતા �મ
પર �ુકવા  અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય
છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done

2035 Vadodara Circle Baria

Alkeshbhai
Kanubhai
Bhabor ST 14-Jul-17 14-Jul-17 96.25 12-Jun-95

‘‘ Alkeshbhai Kanubhai
Bhabhor" �ુજબ નામના �પેલ�ગમ�
�ુધારો થવા િવનતંી છે.

ના.વ.સ.�ી બાર�યા ની ભલામણ
અ�વયે �ુધારો કરવાનો થાય છે.

Accepted and correction
done
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2040 Kutch Circle Patan

Nayanaben
Rameshbahi
Patel General 14-Jul-17 14-Jul-17 94.25 25-Oct-90

(૧) મજકુરની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� પસંદગી યાદ� માટ� ન��
કર�લ �સ�ાત� સામે વ�ધો છે. (૨)
મજકુરની તા. ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� દશ�વેલ છે ક� , પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં.૧૯૮૭ છે. સદર
યાદ�મ� અ.નં. ૧૯૭૯ થી ૧૯૮૬
�ુધીના વનર�કો એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� એકસરખા
૯૪.૨૫ છે. અમો તા. ૨૦/૦૭/૨૦૨૨
ના રોજ હાજર થયેલ છે. બાક�ના
અ.નં. ૧૯૭૯ થી ૧૯૮૬ �ુધીના
અમારા પછ� હાજર થયેલ છે.  જ�
તાર�ખ �માણે અમો અમાર�
આગળના વનર�કો કરત� ઉંમરમ�
મોટા છ�એ.  છત�  અમો જ� તાર�ખ
�માણમ� પણ ઉંમરમ� મોટા હોઇ
તેઓને અમારા આગળના �મમ�
�ુકવામ� આવેલ છે. �મે� �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી કર�લ છે.

(૧) (૧) સદર બાબતમ� જ�ર�
�ુધારો કર� આપવા અ�ભ�ાય છે.
(૨) ની�ત િવષયક બાબત હોઇ,
આપની ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

(૧) (૧) સદર બાબતમ� જ�ર�
�ુધારો કર� આપવા અ�ભ�ાય છે.
(૨) ની�ત િવષયક બાબત હોઇ,
આપની ક�ાએથી કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

1.Accepted
2. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted

2045
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Dilipbhai
Dudabhai
Chauhan SC 14-Jul-17 14-Jul-17 94.25 30-Jun-93

યાદ�મ� અમારો નં. ૧૯૯૨ છે. અમા�
નામ અં�ે�મ� Dilip Dudabhai
Chauhan દશ�વેલ છે. ખર�ખર ર�કડ�
પર નામ Dilipbhai Dudabhai
Chauhan હોઇ, �ુધારો કરવા
િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� અમા� નામ
અં�ે�મ� Dilip Dudabhai
Chauhan ની જ�યાએ Dilipbhai
Dudabhai Chauhan હોઇ, �ુધારો
કરવા ભલામણ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� તેઓ�ું નામ
અં�ે�મ� Dilip Dudabhai
Chauhan ની જ�યાએ Dilipbhai
Dudabhai Chauhan હોઇ, �ુધારો
કરવા ભલામણ છે.

Accepted and correction
done

2055 Junagadh Circle Morbi

Monikaben
Dineshbhai
Karotara SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 94.00 18-Dec-92

૧) કુ. એમ.ડ�.કરોતરા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર�મ� જણા�યા
�ુજબ �વરતા યાદ� �મ નંબર-1995
મ� સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� �ુધારો કરવા
અર� કર�લ છે.
૨)સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

 ૧) કુ. એમ.ડ�.કરોતરા વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૨ અર� �યાને લઈ
�વરતા યાદ� �મ નંબર-1995 મ�
સદરહુ �વરતા યાદ�ના માક� સ
(ઉતરતા �મમ� ) જ� તાર�ખ (
વહ�લા તે પહ�લા ધારા ધોરણ �ુજબ
�વરતા યાદ� �મમ� ગોઠવાયેલ હોય
અર� ફાઇલે કર�લ છે.
૨)સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧)  .....................................................
૨) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

1. Accepted
2.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
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2057 Valsad Circle Valsad-South

Dhaneshbhai
Arvindbhai
Parmar SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 92.75 14-Jun-95

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
૧. તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ
છે. � ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.   
૨. બે�ઝક તાલીમ તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮
થી પાસ કર�લ � ેઅપડ�ટ કરવા
જણાવેલ છે. 

તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
તથા તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૮ થી પાસ કર�લ
� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2064 Kutch Circle Patan

Navghanbhai
Virambhai
Sangecha SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 92.00 20-Jan-92

(૧)  મજકુરની તા. ૧૭/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� દશ�વેલ છે ક� , પસંદગી
યાદ�મ� અમારો અ.નં.૨૦૧૪ છે. સદર
યાદ�મ� અ.નં. ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૩
�ુધીના વનર�કો એક જ ભરતીના
છે. અને તમામના મા�� એકસરખા
૯૨.૦૦ છે. અમો તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૨
ના રોજ હાજર થયેલ છે. બાક�ના
અ.નં. ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૩ �ુધીના
અમારા પછ� હાજર થયેલ છે. અમાર�
જ� તાર�ખ ૨૦/૦૧/૧૯૯૨ ની છે.
જ� તાર�ખ �માણે અમો અમાર�
આગળના વનર�કો કરત� ઉંમરમ�
મોટા છ�એ.  છત�  અમો જ� તાર�ખ
�માણમ� પણ ઉંમરમ� મોટા હોઇ
તેઓને અમારા આગળના �મમ�
�ુકવામ� આવેલ છે. �મે� �ુધારો કર�
આપવા િવનતંી કર�લ છે. (૨) પસંદગી
યાદ� માટ� ન�� કર�લ �સ�ાતો સામે
વ�ધો છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) �નતી
િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

(૧) સદર બાબતમ� જ�ર� �ુધારો
કર� આપવા અ�ભ�ાય છે. (૨) �નતી
િવષયક બાબત હોઇ આપની
ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ� કરવા
િવનતંી છે.

1.Accepted
2. The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted

2077 Kutch Circle Kutch-East

Hetalben
Mathurbhai
Jamod SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 92.00 15-Jul-97

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો-  સા.વ.િવ.ના
ઠરાવ �મ�ક-૨૨/૦૧/૨૦૦૯ �ુજબ
��લા ક�ાએ કરવામ� આવેલ
ભરતીના વનર�કોની ��લા ફ� ર
બદલીમ� �સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા
બાબતેની રજૂઆત કરવામ� આવેલ
છે.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો/રજૂઆત કર�લ
હોઈ સદર બાબતે "પસંદગી યાદ�
તૈયાર કરવા માટ�ની સ�મ�ત" એ
�નણ�ય લેવાનો રહ�શે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted
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2087
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Jagdishkumar
Devabhai
Vankar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 12-Jul-87

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2088 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Vipulchandr
Chaturbhai
Vatukiya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 12-Aug-90

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો.

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"

2098
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Mayuriben
Rajendrabhai
Kharadi ST 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 5-Jun-94

 વનર�ક એ િવભાગીય ક�ડર છે. અને
તેના �નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ.
છે. વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને હ�ડ ઓફ ફોર��
ફોસ� �ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વિવનતંીથી
���લાફ�ર �ક�સામ� � ેવનર�કોને
�સ�નયોર�ટ� પરત આપેલ છે. તે �ુઝ
કરવા વ�ધો  રજુ કર�લ છે. �થેી
આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય �નણ�ય
લેવા િવનતંી છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2099 Valsad Circle Valsad-South

Sunilkumar
Mukeshbhai
Patel ST 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 11-Feb-95

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.  

તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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2101
Gandhinagar
Circle Aravalli

Gopalbhai
Mangalbhai
Makvana SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 21-Nov-95

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2102 Junagadh Circle Morbi

Nimit
Dhanjibhai
Sakariya SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 17-Oct-96

�ી એન.ડ�.સાકળ�યા, વનર�કની
તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.

�ી એન.ડ�.સાકળ�યા, વનર�કની
તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે
વ�ધો, પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ુલ અને
હક�કત લ�ી �ુલ  �ુજબ વ�ધા રજુ
કર�લ છે.  �થેી આપની ક�ાએથી
યો�ય �નણ�ય લેવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted.

2105 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Mehul
Virajibhai
Vaghela SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 89.75 8-Jul-97

1)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

1)સદરહુ બાબત �નતી િવષયક
બાબત હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય
લઈ શકાય તેમ ન હોય, યો�ય થવા
િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"
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2110
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Bharatkumar
Abhabhai
Rabari SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 87.75 20-Dec-94

�વત�તા �મ�ક ૨૦૫૦, મેર�ટ
પોઝીશન સીનીયોર�ટ�  લી�મ�
મેર�ટ નંબર ન�ખેલ નથી.  � ેમેર�ટ
નંબરની ન�ધ કર� મેર�ટ નંબર
ડ�વીજન પોઝીશન લી� ભરવા ન�
િવનતંી.

મેર�ટ નંબર અ�ે ઉપલ� નથી. �થેી
અ�ેથી અ�ભ�ાય આપી શકાય તેમ
નથી.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

2126
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Ashishbhai
Galbabhai
Bumbadiya ST 14-Jul-17 14-Jul-17 87.50 1-Jun-98

બે�ઝક ટ��ન�ગ �ળ ડંુગરડા કરવા
િવનતંી છે.

બે�ઝક ટ��ન�ગ �ળ ડંુગરડા કરવા
ભલામણ  છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

2132 Valsad Circle Valsad-North

Ritu
Ramakant
Kevat General 14-Jul-17 14-Jul-17 85.25 1-Oct-90

જ� તાર�ખમ� �ુલ હોય �ુધારો
કર� તા.૦૧/૧૦/૧૯૯૦ �માણે કરવા
અર� કર�લ છે.

યાદ�મ� દશ�વેલ જ� તાર�ખમ� �ુલ
હોય જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય
છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2145 Valsad Circle Valsad-South

Priyankkumar
Ganpatbhai
Patel SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 85.25 14-Sep-96

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.  

તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2146
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Nileshkumar
Kanjibhai
Bharwad SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 85.25 17-Apr-98

તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2150 Valsad Circle Valsad-South

Kalpeshkuma
r Arvindbhai
Patel ST 14-Jul-17 14-Jul-17 83.25 21-Nov-91

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.  તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.

� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.
નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2153 Kutch Circle Kutch-East

Alpeshbhai
Bhagvanbhai
Lodhavi SC 14-Jul-17 14-Jul-17 83.00 26-Sep-93

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો-  સા.વ.િવ.ના
ઠરાવ �મ�ક-૨૨/૦૧/૨૦૦૯ �ુજબ
��લા ક�ાએ કરવામ� આવેલ
ભરતીના વનર�કોની ��લા ફ� ર
બદલીમ� �સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા
બાબતેની રજૂઆત કરવામ� આવેલ
છે.

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો/રજૂઆત કર�લ
હોઈ સદર બાબતે "પસંદગી યાદ�
તૈયાર કરવા માટ�ની સ�મ�ત" એ
�નણ�ય લેવાનો રહ�શે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2154
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Dharmisthab
en Bhagabhai
Vankar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 83.00 14-Dec-93

�ડપાટ�મે�લ પર��ામ� રોલ નંબર
૭૫૭ દશ�વવા જણાવેલ છે.

�ડપાટ�મે�લ પર��ામ� રોલ નંબર
૭૫૭ દશ�વવા િવનતંી છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. Not relevant

2157 Valsad Circle Valsad-South

Manubhai
Kalabhai
Khant SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 83.00 5-Aug-95

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા જણાવેલ છે.  

તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૨થી કાયમી કર�લ છે.
� ેઅપડ�ટ કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done
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2162 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Niru
Mansukhbhai
Govani SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 83.00 8-Sep-97

૧)પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"

2171
Ahmedabad SF
Circle Anand SF

Prakashbhai
Pratapbhai
Rathod SEBC 14-Jul-17 14-Jul-17 80.75 1-Jun-92

તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી.

પસંદગી યાદ�મ� ન�� કર�લ
�સ��તોના અમલમ� �ૂલ છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2175
Gandhinagar
Circle Aravalli

Rohitkumar
Kanubhai
Chamar SC 14-Jul-17 14-Jul-17 80.75 1-Feb-95

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ સ�મ�તની
બેઠકમ� નકક� કર�લ �સ��તો સામેે
નીચે �ુજબ રજુ કર�લ છે.
વનર�ક સંવગ�ની પસંદગી યાદ�
િવભાગીય ક�ાએ
�.એફ.એમ.�નયમો પ�ર�શ�ટ-V
તથા વન અને પય�વરણ િવભાગના
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા
અ�ુસાર બાબતોનો ઉ�લખે નથી. તો
આ બાબતો રદ ગણી શકાય તથા
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�ના તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ના
�વ િવનતંીથી થયેેલ ���લા ફ� રના
પ�ેે તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના
�હ�રનામા�ું અયો�ય અથ�ઘટન કર�
વનર�કને વન અને પય�વરણ સાથે
કઇ ક�ાએ ગણવો તેની �પ�ટતા
કય� �સવાય િવભાગીગ ક�ડર ન
હોવા�ું અ�ુમાન કર� �વ િવનતંીથી
થયેલ ���લા ફ� ર બદલીની
સનીયોર�ટ� પરત આપીીસામા�
વહ�વટ િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ની �વરતાયાદ�ની
�ુચનાઓની �ુદા નં.૧૭ની અવગણના
કર�લ હોવા�ું વ�ધો રજુ કર�લ છે.

રજુઆત બાબતે ઘટતો ��તુર
આપવા અ�ભપાય છે.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2184
Junagadh WL
Circle Gir-West WL

Bharatkumar
Nathubhai
Rabari SEBC 31-Aug-17 31-Aug-17 123.25 21-Mar-96

અમારા જુનાગઢ ઝોનના સીનીયોર�ટ�
લી� �ુજબ ૧૪ જુલાઇ ૨૦૧૭
દશ�વેલ છે. તથા અ� ઉમેદવારો ૩૧
ઓગ�ટ બાદ હાજર થયેલ હોવા છતા
તેઓની સીનીયોર�ટ� તા.૧૪ જુલાઇ
૨૦૧૭ દશ�વેલ છે તેવી અર� કર�લ
છે.

મજકુર કમ�ચાર� �નયત સમય મય�દા
બાદ હાજર થયેલ છે. As per DCF reamrks. not accepted
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2185 Vadodara Circle Baria

Vanitaben
Saybabhai
Bamaniya SEBC 11-Aug-09 1-Sep-17 163.00 23-Mar-90

�ીમતી વી.એસ.બામણીયા,
વનર�કની ખાતામ�ં દાખલ
તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે અમાર�
સીનીયોર�ટ� તા.૧-૯-૨૦૧૭ થી
ગણવામ� આવેલ છે.  સદર બાબતેે
હાઇકોટ�મ� ક�સ નંબર-
F/SCA/37972/2022 દાખલ કર�લ
છે. � ેહાલમ� પેેેેેે�ડ�ગ છે. સદરહુ
ક�સનો �ુકાદો ન આવે �ા �ુધી
ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી �વત�તા
ગણવા િવનતંી છે. સદર બાબતે
કોટ�નો �ુકાદો તે મા� રહ�શે, � ે
�ુજબ વ�ધો રજુ કર�લ છે.

�ીમતી વી.એસ.બામણીયા, વનર�ક
�ારા સીસીસી પર��ા બાબતે
નામદાર અદાલતમ� ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે. પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય કરવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2186
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Yogeshbhai
Dulabhai
Vaniya SEBC 4-Sep-17 4-Sep-17 117.75 8-Nov-91

 Basic trn Detail  Batch NO.55
 08/04/2019 To 07/10/2019
Roll No.52

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -55
08/04/2019 To 07/10/2019 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2187
Godhra SF
Circle Dahod SF

Ranjan
Ranjitsinh
Bariya SEBC 11-Aug-09 29-Sep-17 149.00 15-Jun-88

ભરતી ર૦૦૯ ની હોઇ અને સીસીસી
૫ર��ા તા.ર૯/૯/ર૦૧૭ થી પાસ
કર�લ છે અને નામ.હાઇક�ટમ�
F/SCA/37984/2022 નો જયા �ુઘી
�ુકાદો નહ� આવે �ાર �ુઘી
૫વત�તા �મ�ક ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી ગણવા િવનતંી કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

  સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર / ૧૧ / ૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ �ીમતી
આર . આર. બાર�યા વનર�કએ
વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ
સી.સી.સી. પર��ા ૨૯/૦૯/૨૦૧૭
થી પાસ કર�લ હોઈ તે �ુજબ �વત�તા
�મમ� ગોઠવવામ� આવેલ છે.
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત ગાહય રાખવા પા�
નથી.                     ૨/- તેઓએ
�સનીયોર�ટ� બાબતે નામદાર �ુજરાત
હાઇકોટ�મ� એસ  .સી. એ.નંબર :
૩૭૯૮૪/૨૦૨૨ દાખલ કર�લ છે. � ે
હાલ નામદાર �ુજરાત હાઈકોટ�  મ�
પે�ડ�ગ હોઈ �ુકાદો આગળની
કાય�વાહ� હાથ ધરવામ� આવશે Not Accepted
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2189 Vadodara Circle Chhota Udepur
Kusum Ashok
Bariya SEBC 1-Aug-09 22-Dec-17 120.50 1-Mar-91

(૧) કો���ુટર(સી.સી.સી) પર��ા
પાસ કય� તાર�ખ ર�એડ�સેમે� ટ
ગણેલ છે. તેના બદલે ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
રજુઆત છે. તથા તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨
SCA No.15715 થી ક�સ કર�લ છે. તો
�ૂળ ભરતી તા.૧-૮-૨૦૦૯
સીનીયોર�ટ�  ગણવા રજુઆત કર�લ
છે.નામ. કોટ�  ના SCA નં.
૩૮૦૮/૨૦૨૧  SCA નં.
૧૧૯૫૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનીયોર�ટ� બબતે અ� વન
ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો અમોને
પણ લાભ આપવો એવી રજુઆત
કર�લ છે

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.  નામ.
કોટ�  ના SCA નં.૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA
૧૧૯૫૦/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનોયોર�ટ� બાબતે અ�
વન ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો
તેઓને પણ સીનીયોર�ટ� માટ� આજ
��  હોય તેઓએ પણ  SCA નં.
૧૫૭૧૫ તા. ૧૫.૮.૨૨ ના રોજ ક�સ
દાખલ કર�લ હોય તો તેમના ક�સમ�
પણ ઘત�ુ થવા ભલામણ છે.

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
તેમજ દાખલ કર�લ ક�સ અંગે કોઈ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2191
Gandhinagar
Circle Sabarkantha

Jayesingh
Samarsinh
Rajput General 16-Jan-18 16-Jan-18 125.75 4-Jun-95

૧. નામમ� �ૂલ જણાય છે  . જય�સહ
સમર�સહ રાજ�તુ કરવા�ું થાય છે.
૨. પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો- વનર�ક એ
િવભાગીય ક�ડર છે. અને તેના
�નમ�ુંક અ�ધકાર� ડ�.સી.એફ. છે.
વનર�ક �સ�નયોર�ટ� લી�
િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા બાબતે
�.એફ.એમ. �નયમો પ�ર�શ�ટ - પ�ચ
થી દશ�વેલ છે. અ.�ુ.વ.સં.�ી. અને
હ�ડ ઓફ ફોર�� ફોસ�
�ુ.રા.ગ�ધીનગરના
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨થી કર�લ પ�રપ�મ�
અયો�ય અથ�ધટન કર� �વ.
િવનતંીથી ���લાફ�ર �ક�સામ� � ે
વનર�કોને �સ�નયોર�ટ� પરત
આપેલ છે. તે �ુઝ કરવા વ�ધો  રજુ
કર�લ છે.

Name to be changed as
Jaysinh Samarsinh Rajput નામ
બદલવા અ�ભ�ાય છે.  બી� વ�ધો
ની�ત િવષયક છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

1)Name corrected
2)The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted
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2193
Junagadh WL
Circle Sasan Gir WL

Harkisan Ajay
Ghodadara SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 123.50 21-Jan-92

૫સંદગી યાદ�મ� �મ નં.- ૨૧૩૩
દશ�વેલ છે. સા.વ. િવભાગના
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાના �ુદા નં.-૧૭ ની
અવગણાના કર�લ છે.
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના ૫ર�૫� �ુજબ
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ ન હોવાથી
વ�ઘા અર� રજુ કર�લ છે.  તેમજ
ભરતી ���યામ� અમારો કોઇ દોષ ના
હોવા છંતા છ માસ બાદ વેઇટ�ગ
લી�મ� �નમ�ુંક ૫� આપેલ છે.
૫ર�ણામ યાદ�મ� અમાર� પાછળ �મ
ઘરાવતા  ઉમેદવાર�ું સીની. લી�મ�
�મ નં.- ૧૪૩૮ દશ�વલ છે.    અમોની
સીની. તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ થી ગણી
લાભો આ૫વા િવનં�ત કર�લ છે.

યો�ય ઘ�ટત કાય�વાહ� અ�ભ�ાય
થાય છે. As per DCF reamrks. Not Accepted

2196 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Sandipkumar
Jethabhai
Chareeya SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 122.75 15-Jul-95

1) Basic trg Details
05/12/2019 to 04/06/2020
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 9

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done

2197 Vadodara Circle Mahisagar

Surpalsinh
Madhusinh
Rathod General 16-Jan-18 16-Jan-18 121.50 1-Jun-95

આઇ.આઇ.ટ�.આર.એ.એમ. સં�ા
અમદાવાદ �વારા કો��ુટર કૌશ�ની
સી.સી.સી.પર��ા તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮
થી પાસ કર�લ છે. તેઓ તે �ુજબ
�ુધારો થવા િવનતંી છે.

આઇ.આઇ.ટ�.આર.એ.એમ. સં�ા
અમદાવાદ �વારા કો��ુટર કૌશ�ની
સી.સી.સી.પર��ા તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮
થી પાસ કર�લ છે.  � ે�ુજબ �ુધારો
થવા સંમત છ�.

આઇ.આઇ.ટ�.આર.એ.એમ. સં�ા
અમદાવાદના નં.
IITRM/ccc-exams-Jun-18/Resul
ts/1220 Dt.28/06/18 થી
પર�ણામ બહાર પાડ�લ હોઈ � ે�ુજબ
�ુધારો થવો.

Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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2208 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Dilipkumar
Dineshbhai
Chavda SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 116.75 1-Jan-93

1) Basic trg Details 15/04/2021
to 14/10/2021
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 1292

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે. હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર

યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.
Accepted and correction
done
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક�

નીતીિવષયક બાબત હોવાથી આપની
ક�ાએથી યો�ય કરવા િવનતંી છે. 
(હાલ વ��ાણી િવભાગ Th tt h l d b
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પસંદગી યાદ� માટ� નકક� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો એ છે ક�
વનર�ક એ વીભાગીય ક�ડર છે અને
આ ક�ડરના �નમ�ુંક અ�ધકાર�ર�
િવભાગીય ફોર�� ઓફ�સર
(Dy.C.F) છે. તથા વનર�ક ક�ડરની
�સ�નયોર�ટ� યાદ� (પસંદગી યાદ�)
પણ િવભાગીય ક�ાએ �નભાવવા
બાબતે �ુજરાત ફોર�� મે�ુઅલમ�
ઉ�લે�ખત વનર�ક ભરતી �નયમો
પ�ર�શ�ટ-V થી દશ�વેલ છે. તથા
વનર�ક ભરતી �નયમોના વષ�
-૨૦૦૪ ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના વન
અને પય�વરણ ના �હ�રનામા થી
થયેલ �ુપરસશેનમ� ઉપર જણાવેલ
બાબતો પૈક� એક પણ બાબતનો
ઉ�લલખે થયેલ નથી. તો તમામ
બાબતો રદ થયેલ ગણી શકાય તેમ
છત� મે.અ.�ુ.વ.સં.�ી,  અને હ�ડ ઓફ
ફોર�� ફોસ�ની કચેર�, ગ�ધીનગરના
પર�પ� તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ થી ફકત
અને ફકત �વ.િવનતંીથી થયેલ
���લા ફ� રના પ�ે
તા.૨૬/૦૪/૨૦૦૪ના �હ�રનામા�ું
અયો�ય અથ�ધટન કર� ક�  વન અને
પય�વરણ િવભાગ સાથે વનર�કનો
સંવગ� કઇ ક�ાએ ગણવો તેવી
�પ�ટતા કય� વગર વીભાગીય ક�ડર
ન હોવા�ું અ�ુમાન કર� રાજય ક�ાની
પસંદગી યાદ�મ� �વિવનતંીથી થયેલ
���લાફ�રના �ક�સામ� �સ�નયોર�ટ�
પરત આપી તથા નીમ�ુંક અ�ધકાર�
તર�ક� ની જુના ઠરાવો �ુજબની
સતતાઓ ચા�ુ રાખી તથા
સા.વ.િવભાગના ઠરાવ
તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ થી �વરતા યાદ�
અંગેની �ુચનાઓમ� દશ�વેલ �ુદા
નં.૧૭ની અવગણના કર�લ છે.
વનર�કની ઝોન ક�ાએ ક�  રાજય
ક�ાએ એકિ�ત થતી પસંદગી યાદ�
કરવા બાબતે ક�ડર ચે�જ થતી નથી
તથા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પર�પ�મ�
પણ વનર�કની ક�ડર બાબતે
�પ�ટતા ક�  ઉ�લખે કર�લ નથી. �થેી
�વિવનતંીથી ���લાફ�રના �ક�સામ�
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ થાય તે બાબત
યો�ય હોવા છતા આ �સ��ત
અપનાવેલ ન હોઇ � ેિવસંગતતા
ઉભી થાય તેવા અમોને અ�ાય થાય
તેવા �સ��તો દાખલ કર�લ છે. � ે
બાબતે પસંદગી યાદ� માટ� નકક� Th tt h l d b
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2221 Junagadh Circle Junagadh

Vanita
Viramal
Sisodiya SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 114.50 2-Aug-97

1)કુ. વી. વી. �સસો�દયા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.23/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)નામમ� �ુધારો: Vanita Viramal
Sisodiya

1)કુ. વી. વી. �સસો�દયા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.23/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. વી. વી. �સસો�દયા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.23/11/2022 ની
અર� �ુજબ નામમ� �ુધારો કરવા
યો�ય  થવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

2223 Junagadh Circle Junagadh

Urvishaben
Ramsingbhai
Zala SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 114.05 2-Aug-97

1)કુ. �ુ. આર. ઝાલા, વન ર�ા
સહાયકની તા.23/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� ન�� કર�લ �સ��તો સામે વ�ધો
દશ�વેલ છે. � ેઅ�વયે વનર�ક
ભરતી �નયમોના તા.26/04/2004
ના �હ�રનામા તથા તા.16/05/2022
અ.�ુ.વ.સં.�ી અને હ�ડ ઓફ ધી
ફોર�� ફોસ�, ગ�ધીનગરના ઠરાવ
સામે અસતંોષ દશ�વેલ છે.
2)નામમ� �ુધારો: Urvishaben
Ramsingbhai Zala

1)કુ. �ુ. આર. ઝાલા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.23/11/2022 ની
અર� અ�વયે સદરહુ પસંદગી યાદ�
માટ� તા.16/05/2022 અ.�ુ.વ.સં.�ી
અને હ�ડ ઓફ ધી ફોર�� ફોસ�,
ગ�ધીનગરના ઠરાવ �ુજબ કાય�વાહ�
થયેલ હોય, સદરહુ બાબત ની�ત
િવષયક હોય, અ�ેનો અ�ભ�ાય થતો
નથી.
2)કુ. �ુ. આર. ઝાલા,  વન ર�ા
સહાયકની તા.23/11/2022 ની
અર� �ુજબ નામમ� �ુધારો કરવા
યો�ય  થવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.
૨)સીનીયોર�ટ�મ� યો�ય �ાને �ુકવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

1.The matter has  already
been decided by HC in SCA
no. 10918/2022, hence not
accepted.
2. Accpeted

2227 Kutch Circle Kutch-East

Arjunsinh
Jorubha
Jadeja General 16-Jan-18 16-Jan-18 112.50 8-Apr-97

૧.  નામમ� �ુધારો - Aarjunsinh ની
જ�યાએ  Arjunsinh કરવા રજૂઆત
કર�લ છે.

ર�કડ�  આધાર�ત ચકાસણી કરતા
નામમ� �ુધારો  કરવા ભલામણ છે. જ�ર� �ુધારો કર� આપવા િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

2246
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Nazirhusen
Nurmiya
Pirjada General 16-Jan-18 16-Jan-18 107.75 20-May-89 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
  15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2254
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Prakash
Chandulal
Thalesa SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 105.50 7-May-98

 Basic trn Detail-Batch No.61
15/04/2021 To 14/10/2021
Roll No 17

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
  15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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2258 Kutch Circle Kutch-West
Bharu Naran
Charan SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 103.25 2-Jun-91

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો :-  
તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ ના પ�રપ� તેમજ
તે અ�વયે લીધેલ સમ� ���યા પર
વ�ધો ઉઠાવેલ છે. તથા સા.વ.િવ. ના
ઠરાવ �મ�ક :
એસ.એન.આર./૧૦૨૦૦૮/૪૮૭૪૩૧
/ગ.૫/ તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના
�નયમ-૧૭ �ુજબ ��લાફ�ર બદલીમ�
�સનીયોર�ટ� �ુઝ કરવા બાબતેની
રજુઆત કરવામ� આવેલ છે.

�ન�ત િવષયક બાબત હોઇ અ�ેને
લા�ું પડ�ું નથી.

�સ��તો િવ�� વ�ધો ઉઠાવેલ
હોઇ આપની ક�ાએથી યો�ય થવા
િવનતંી છે.

The matter has already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted

2261
Junagadh WL
Circle

Shetrunjee WL
Division Palitana

Chetan
Sadthabhai
Bhil SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 103.25 5-Dec-92 No objections were received

As  per record of   Division
Office  (1) marks : 103.25 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2276 Valsad Circle Dang-North

Anilbhai
Bharatbhai
Khasiya SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 98.75 3-Aug-97

ખાતામ� દાખલ થવા માટ� પાસ કર�લ
૫ર��ામ� માક� -૯૮.૦૦ દશ�વેલ

� ેખર�ખર ૯૮.૨૫ હોય વનર�ક
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭ અ�વયે ��ત�ા
યાદ� �માણેનો �ુઘારો થવા િવનતંી
કરવામ� આવેલ છે. આ સાથે આઘાર
�ુરાવા સામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2292
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Thakor
Kishankumar
Dipsinh SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 92.00 21-Apr-97

રાજય ક�ાએ એકિ�ત પસંદગી
યાદ�મ� મારો નંબર ૨૨૩૨ છે. �મે�
મારા િપતાના નામમ� �ૂલ હોવાથી
મને માર� એલ.સી. �ુજબ ઠાકોર
�કશનકુમાર �દપ�સહ (THAKOR
KISHAN KUMAR DIPSINH) નામ
�માણે �ુધારો કર� આપવા ન�
િવનતંી છે.

�નયમા�ુસાર કાય�વાહ� થવા
ભલામણ છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

2302
Gandhinagar
Circle Aravalli

Ishvarbhai
Laxman Baria SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 87.50 1-Jul-96

િપતાના નામમ� અને અટકમ� નીચે
�ુજબ �ુધારો થવા િવનતંી છે.
 LAKSHMAN  BARIA નામમ� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે. �ુધારો થવા અ�ભ�ાય છે.

Accepted and correction
done

2307 Rajkot SF Circle Rajkot SF

Vaishaleeben
Mansukhbhai
Vaghela SEBC 16-Jan-18 16-Jan-18 80.75 15-Apr-95

પસંદગી યાદ� માટ� ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો.

સદરહુ બાબત �નતી િવષયક બાબત
હોય, અ�ેથી કોઈ �નણ�ય લઈ શકાય
તેમ ન હોય, યો�ય થવા િવનતંી.

પસંદગી યાદ�ના ન�� કર�લ
�સ��તો સામે વ�ધો છે.

 The matter has  already been
decided by HC in SCA no.
10918/2022, hence not
accepted"
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2308 Valsad Circle Dang-South

Sagarbhai
Bharatbhai
Bhoye ST 16-Jan-18 16-Jan-18 80.75 1-Sep-97

હાજર તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૮ દશ�વવામ�
આવેલ છે. જયાર� ખર�ખર હાજર
તા.૨૨/૦૧/૨૦૧૮ નારોજ હાજર
થયેલ છે. અને સી.સી.સી. પર��ા ની
કોલમમ� ખાલી દશ�વવામ� આવેલ
છે. �મે� તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૨, � ેબાબતે
વાઘો  આપેલ છે.

હાજર તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૮ દશ�વવામ�
આવેલ છે. જયાર� ખર�ખર હાજર
તા.૨૨/૦૧/૨૦૧૮ નારોજ હાજર
થયેલ છે. અને સી.સી.સી. પર��ા ની
કોલમમ� ખાલી દશ�વવામ� આવેલ
છે. �મે� તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૨, � ેબાબતે
વાઘો  આપેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા હોય
�નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.  � ેયો�ય વ�ઘા હોય �નેી
જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા અ�ેથી
�પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ� આવે
છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Accepted and correction
done

2311 Vadodara Circle Godhra

Jagdishkumar
Ramsingbhai
Nayak ST 31-Jul-09 8-Feb-18 135.00 20-Apr-86

સદર કમ�ચાર�એ તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૨
ની અર�થી જણાવેલ છે ક�   અમો
તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૯ થી વનર�ક તર�ક�
હાજર થયેલ હોય અમારાથી ઘણા
બઘા જુનીયર વનર�કોની પાછળ
૫સંદગી યાદ�મ� �ુકવામ� આવેલ છે.
� ેખર�ખર ખોટુ છે. અને અમોને
ભિવ�યમ� બઢતીમ� આવરોઘ�પ
તેમજ �ુકશાન કત�હોય �થેી અમો
સદર ૫સંદગી યાદ�મ� જણાવેલ
નંબર-૨૨૫૦ સામે અમારો વ�ઘો હોય
યો�ય ૫સંદગી �મમ� સમાવશે કરવા
વ�ઘો આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆત અ�વયે
આપની ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆતથી કોઇ
આધાર �ુરાવા રજુ કર�લ નથી � ે
બાબતે આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય
કાય�વાહ� થવા િવનતંી છે. Not Accepted
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2313 Vadodara Circle Mahisagar

Bhupendraku
mar
Nanjibhai
Taral ST 18-Feb-11 16-Mar-18 192.00 5-Jan-83

�ી બી.એન.તરાળ વન ર�કએ
તેઓને તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ
કાયમી થયેલાનો ઓડ� ર તેઓને
ના.વ.સં.�ી ગોધરાના પ� �મ�ક:-
બ/મહક/૨૫૩૦૬-૧૦,
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ કાયમી
ઓડ� ર રજુ કર� જણાવવામ� આવેલ
ક�  સી.સી.સી. �ુ ર�ઝ� મા�
ગણવામ� આવેલ નથી. તેઓને ખાતા
�વારા કાયમી થયાની
તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૬ ના બદલે હુકમ
આ�યા તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ
એટલે ક�  ૧ માસ ૧૬ �દવસ બાદ �ણ
કર�લ હતી. � ેતફાવતના �દવસો
સરકાર�ીના �નયમ �ુજબ ૨ વષ�ના
છુટછાટમ� વધારો કર� આપવા
િવનતંી કર�લ છે. તથા
આઈ.આઈ.ટ�.આર.એ.એમ
�ુ�નવસ�ટ� અમદાવાદમ� પર��ા
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ થી પાસ કર�લ છે.
ઉ�ત તમામ હક�કતો �યાનમ� લઈ
�નયમો�ુસાર �વત�તા યાદ�મ� �ુધારો
થવા િવનતંી  કર�લ છે.

�નય�મત �ી તરાળના �નમ�ુંક
હુકમમ� તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૮ �ુધી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કરવાની
શરત હતી. � ે�ુણ� ન થત� તેઓએ
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કય� તાર�ખ
૧૬/૦૩/૨૦૧૮ થી �વત�તાના ર�ણ
િવના ફરજ પર લેવામ� આવેલ છે.
આથી તેઓની રજુઆત સાથે અમો
સંમત નથી.

�નય�મત �ી તરાળના �નમ�ુંક
હુકમમ� તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૮ �ુધી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કરવાની
શરત હતી. � ે�ુણ� ન થત� તેઓએ
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કય� તાર�ખ
૧૬/૦૩/૨૦૧૮ થી �વત�તાના ર�ણ
િવના ફરજ પર લેવામ� આવેલ છે.
�થેી નાયબ વન સંર�ક�ીની
ભલામણ સાથે સમતં છ�એ. Not Accepted

2314 Vadodara Circle Mahisagar

Dharmendrak
umar
Somabhai
Bhedi ST 18-Feb-11 21-Mar-18 176.50 7-Sep-92

�ી.ડ�.એસ.ભેદ� બીટગાડ� ની
�સ�નયોર�ટ� સી.સી.સી. પર��ા પાસ
કય�ની તાર�ખ થી ગણવામ� આવેલ
છે. �થેી બઢતી માટ� �ુકશાન થાય છે.
તેમજ ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
�વત�તા �મ ગણવામ� આવે તેવી
તેઓએ િવનતંી કર�લ છે. તેમજ
તેઓનો �સ�નયોર�ટ� બાબતે નામ.
હાઈકોટ�મ� ક�સ નં.૧૫૭૧૫/૨૦૨૨ થી
ક�સ ચા�ુ છે. �નેો �ુકાદો ના આવે
�� �ુધી �વત�તા �મ ખાતામા
દાખલ તાર�ખ થી ગણવા માટ�
િવનતંી કર�લ છે. વ�ુમ� નામ.
હાઈકોટ�નો � ેપણ �ુકાદો આવશે તે
મને મા� રહ�શે. તે�ુ જણાવેલ છે.

નામ.હાઈકોટ�  �વારા �ે ક�  અ�
હુકમ કર�લ નથી. �થેી સી.સી.સી.
પાસ કય� તાર�ખથી જ �વત�તા
ગણવાની રહ�  તે�ું મતં�ય છે.

ના.વ.સ.�ી મહ�સાગર ની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted
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2315 Vadodara Circle Baria

Manharsinh
Kesarsinh
Thakor General 25-Aug-09 21-Mar-18 139.00 13-Aug-88

�ી.એમ.ક� .ઠાકોર, વનર�કની
ખાતામ�ં  દાખલ તા.૨૫-૮-૨૦૦૯ છે.
તેઓના �વત�તા �મ�ક: ૨૨૫૩ છે.
અને તેઓએ સીસીસી પર��ા પાસ
કય�થી �વત�તા �મ ગણવામ�
આવેલ છે. પરં�ુ તેઓએ
તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૫ થી ડોયેક સીસીસી
પર��ા પાસ કર�લ હતી. પરં�ુ રજુ
કર�લ નથી. �વ�તતા �મ પાછળ
હોવાથી નામ.અદાલતમ� ક�સ નંં.
F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે. તેમજ
જયા �ુધી હાઇકોટ�નો �ુકાદો ન આવે
�ા �ુધી ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
�વત�તા ગણવા વ�ધો રજુ કર�લ છે.

�ી.એમ.ક� .ઠાકોર, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે
નામ.અદાલતમ� ક�સ નંં.
F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય થવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2316 Valsad Circle Valsad-South

Dixitakumari
Divyeshbhai
Patel General 1-Sep-09 22-Mar-18 236.00 7-Nov-84

સદર કમ�ચાર�એ પોતાના વ�ધામ�
જણાવેલ છે ક� ,  
મજકુરની ભરતી ૨૦૦૯મ� થયેલ છે.
�નમ�ુંક અગાઉ ૨૦૦૮મ� CCC
પર��ા પાસ કર�લ �નેા આધાર�
૨૦૧૪મ� �નય�મત પગારધોરણમ�
સમાવી કાયમી કર�લ, પરં�ુ વનર�ક
સંવગ�ની રા�ક�ાની એકિ�ત
પસંદગી યાદ�મ� �સ�નયોર�ટ� �ુઝ
કર� ૨૦૧૭ની ભરતી થયેલ વનર�ા
સહાયકની પાછળ
તા.૧૫/૦૯/૨૦૦૮થી DBAOU ખાતે
આપેલ પર��ામ� પાસ �હ�ર થતા
�મ�ક ૨૨૫૪ પર �ુક�લ તેની સામે
વ�ધો રજુ કર�લ છે.  

ભરતીના �નયમ અ�ુસાર CCC
પર��ા ૫+૨=૭(સાત) વષ�મ� પાસ
કરવાની થાય છે. મજકુર કમ�ચાર�ને
�નમ�ૂંક અગાઉ પાસ કર�લ CCC
પર��ાના આધાર� �નય�મત કરવામ�
આવેલ બાદ મજકુર� સને ૨૦૧૮ના
વષ�મ� ડો. બાબાસાહ�બ આંબેડકર
ઓપન �ુ�નવસ�ટ� મ�થી
તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮થી પર��ા પાસ
કર�લ છે. � ે�નયત સમયમય�દા બાદ
પાસ કર�લ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

2317 Junagadh Circle Bhavnagar

Nileshkumar
Butabhai
Dabhi SEBC 6-Apr-18 6-Apr-18 105.50 1-Jun-97

�ી એન.બી.ડાભી, વનર�કની
તા.૧૧/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
સદરહંુ �વરતા યાદ�મ� જ�
તા.૦૧/૦૬/૧૯૯૬  લખાયેલ છે.  � ે
ખર�ખર જ� તા.૦૧/૦૬/૧૯૯૭
હોય, જ�ર� �ુધારો કરવા અર�
કર�લ છે.

�ી એન.બી.ડાભી, વનર�કની
તા.૧૧/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લઇ
ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરત�
તેમની ખર�ખર જ�
તા.૦૧/૦૬/૧૯૯૭ હોય, જ�ર�
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય થાય છે..

જ�ર� �ુધારો થવા અ�ભ�ાય થાય
છે.

Accepted and correction
done

2319
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Bharatbhai
Rambhai
Vanjar SEBC 6-Apr-18 6-Apr-18 101.00 30-Jun-95 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
  15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done
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2320
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Vanrajbhai
Pratapbhai
Vala SEBC 6-Apr-18 6-Apr-18 100.75 15-Apr-94

 Basic trn Detail Batch No.61
15/04/2021 To 14/10/2021
Roll No. 19

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -61
  15/04/2021 To 14/10/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2322 Valsad Circle Dang-North

Vikrambhai
Vashrambhai
Chudasama SEBC 6-Apr-18 6-Apr-18 98.25 27-Jun-93

ખાતામ� દાખલ થવા માટ� પાસ કર�લ
૫ર��ામ� માક� -૯૮.૦૦ દશ�વેલ સાથે
ખાતાક�ય ૫ર��ા�ું ૫ર�ણામ આ
સાથે સામેલ રાખી મોકલવામ� આવે
છે.� ે�ુઘારો કરવા િવનતંી કરવામ�
આવે છે.

� ેખર�ખર ૯૮.૭૫ હોય વનર�ક
ભરતી ૨૦૧૬-૧૭ અ�વયે ��ત�ા
યાદ� �માણેનો �ુઘારો થવા િવનતંી
કરવામ� આવેલ છે. આ સાથે આઘાર
�ુરાવા સામેલ છે. યાદ�મ� ખાતાક�ય
૫ર��ા પાસ કર�લ કોલમમ�
ખાતાક�ય ૫ર��ા તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧
ના રોજ પાસ �હ�ર હોય ૫ર�ું સરત
�ુકથી રહ� જવા પામેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

Request not accepted. but as
per result there is 98.25
marks.

2329
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Daxaben
Kalubhai
Bakhalakiya SEBC 19-Apr-18 19-Apr-18 95.75 20-Dec-96 No objections were received

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -63
 01/10/2021 To 31/03/2021 As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2332 Vadodara Circle Chhota Udepur
Rajendra
Dhirsing Baria SEBC 24-Feb-11 27-Apr-18 163.00 12-Oct-90

(૧) કો���ુટર(સી.સી.સી) પર��ા
પાસ કય� તાર�ખ ર�એડ�સેમે� ટ
ગણેલ છે. તેના બદલે ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
રજુઆત છે. તથા તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨
SCA No.15715 થી ક�સ કર�લ છે. તો
�ૂળ ભરતી તા.૧-૮-૨૦૦૯
સીનીયોર�ટ�  ગણવા રજુઆત કર�લ
છે.નામ. કોટ�  ના SCA નં.
૩૮૦૮/૨૦૨૧  SCA નં.
૧૧૯૫૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનીયોર�ટ� બબતે અ� વન
ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો અમોને
પણ લાભ આપવો એવી રજુઆત
કર�લ છે

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.  નામ.
કોટ�  ના SCA નં.૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA
૧૧૯૫૦/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનોયોર�ટ� બાબતે અ�
વન ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો
તેઓને પણ સીનીયોર�ટ� માટ� આજ
��  હોય તેઓએ પણ  SCA નં.
૧૫૭૧૫ તા. ૧૫.૮.૨૨ ના રોજ ક�સ
દાખલ કર�લ હોય તો તેમના ક�સમ�
પણ ઘત�ુ થવા ભલામણ છે.

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
તેમજ દાખલ કર�લ ક�સ અંગે કોઈ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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2333 Vadodara Circle Chhota Udepur

Nilesh
Ramdas
Rathva ST 24-Feb-11 27-Apr-18 162.00 10-Aug-89

કો���ુટર(સી.સી.સી) પર��ા પાસ
કય� તાર�ખ ર�એડ�સેમે� ટ ગણેલ
છે. તેના બદલે ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
રજુઆત છે. તથા તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨
SCA No.15715 થી ક�સ કર�લ છે. તો
�ૂળ ભરતી તા.૧-૮-૨૦૦૯
સીનીયોર�ટ� ગણવા રજુઆત કર�લ
છે.નામ. કોટ�  ના SCA નં.
૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA નં.
૧૧૯૫૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનીયોર�ટ� બબતે અ� વન
ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો અમોને
પણ લાભ આપવો એવી રજુઆત
કર�લ છે

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.  નામ.
કોટ�  ના SCA નં.૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA
૧૧૯૫૦/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનોયોર�ટ� બાબતે અ�
વન ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો
તેઓને પણ સીનીયોર�ટ� માટ� આજ
��  હોય તેઓએ પણ  SCA નં.
૧૫૭૧૫ તા. ૧૫.૮.૨૨ ના રોજ ક�સ
દાખલ કર�લ હોય તો તેમના ક�સમ�
પણ ઘત�ુ થવા ભલામણ છે.

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
તેમજ દાખલ કર�લ ક�સ અંગે કોઈ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2334 Junagadh Circle Bhavnagar

Laxmanbhai
Masabhai
Chavda SEBC 15-Feb-11 29-Apr-18 216.00 30-Jun-92

�ી એલ.એમ.ચાવડા, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
તેઓની ભરતી તા.૧૬/૦૨/૧૧ ના
રોજ થયેલ તથા તા.૧૦/૦૩/૧૬ થી
�નય�મત �નમ�ૂક આપવામ� આવેલ
છે. તથા તેઓએ �.ટ�.�ુ.સી.સી.સી.
પર��ા તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ
પાસ કર�લ હોય, ૨૦૧૩ તથા ૨૦૧૭
ની ભરતી નીચે �ુકવામ� આવેલ છે.
�મે� તેઓને તા.૧૬/૦૫/૨૨ ના ઠરાવ
�ુજબ ૨૦૧૧ ની ભરતીના �ાને
�ુકવા અર� કર�લ છે.

�ી એલ.એમ.ચાવડા, વનર�કની
તા.૧૬/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લતેા
તેઓની ભરતી તા.૧૬/૦૨/૧૧ ના
રોજ થયેલ તથા તા.૧૦/૦૩/૧૬ થી
�નય�મત બે વષ� બાદ
�.ટ�.�ુ.સી.સી.સી. પર��ા
તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ પાસ કર�લ
હોય, � ેએક માસ મોડ� પાસ કર�લ
હોય, સરકાર�ીના ઠરાવ �મ�ક :
સીઆરઆર-૧૧-૨૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.
પ, તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના �ુ�ા નં.૨ ની
�ગવાઇ �ુજબ આપનો વ�ધો �ા�
રાખી શકાય નહ�.

મ�ગણી �ા� રાખવા અ�ભ�ાય થતો
નથી. Not Accepted

2336 Vadodara Circle Baria

Parulben
Prabhatsinh
Khabad SEBC 23-Feb-11 2-Jul-18 174.00 21-Jun-89

�ીમતી પી.પી.ખાબડ, વનર�ક�
તેઓની ખાતામ� દાખલ
તા.૨૪-૨-૨૦૧૧ છે અને સીસીસી
પર��ા �થયર� તા.૭-૧૧-૨૦૧૭ તથા
�ે��કલ તા.૨૬-૫-૨૦૧૮ થી પાસ
કર�લ છે �થેી તેઓની સીનીયોર�ટ�
સને ૨૦૧૧ ભરતી �ુજબ ગણવા
વ�ધો રજુ કર�લ છે.

�ીમતી પી.પી.ખાબડ, વનર�ક�
સમયમય�દામ� સીસીસી પર��ા
પાસ કર�લ ન હોય, વ�ધો �ા�
રાખવામ� આવતો નથી.

ના.વ.સ.�ી બાર�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted
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2337 Vadodara Circle Baria

Gitaben
Mahendrabha
i Vasaiya ST 11-Aug-09 2-Jul-18 128.00 15-Feb-84

�ીમતી �.એમ.વસૈયા, વનર�ક�
તેઓની ખાતામ� દાખલ
તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે અને સીસીસી
પર��ા તા.૨-૭-૨૦૧૮ થી પાસ કર�લ
છે �થેી સીનીયોર�ટ� તા.૨-૭-૨૦૧૮
ગણેલ છે. � ેમને તા.૧૧-૮-૨૦૦૯
�ુજબ સીનીયોર�ટ� ગણવા વ�ધો રજુ
કર�લ છે.

�ીમતી �.એમ.વસૈયા, વનર�ક�
સમયમય�દામ� સીસીસી પર��ા
પાસ કર�લ ન હોય, વ�ધો �ા�
રાખવામ� આવતો નથી.

ના.વ.સ.�ી બાર�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted

2338 Vadodara Circle Baria

Hiteshkumar
Aaratsinh
Patel SEBC 23-Feb-11 17-Jul-18 179.00 30-May-91

�ી.એચ.એ.પટ�લ, વનર�કની
ખાતામ�ં દાખલ તા.૨૩-૨-૨૦૧૧ છે
પરં�ુ સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે. � ે
�ુળ તાર�ખથી ગણવા વ�ધો આપેલ
છે. આ બાબતે નામદાર હાઇકોટ�મ�
ક�સ નં.૨૩૭૯૮૪/૨૦૨૨  થી ક�સ
દાખલ કર�લ છે. જયા �ુધી કોટ�નો
�ુકાદો ન આવેથી �વત�તા �મ
દાખલ તાર�ખથી ગણવા વ�ધો
આપેલ છે.

�ી.એચ.એ.પટ�લ, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા  બાબતે નામદાર
અદાલતમ� ક�સ નં.૨૩૭૯૮૪/૨૦૨૨
થી ક�સ દાખલ કર�લા�ુુ જણાવેલ છે
પરં�ુ મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી
વ�ધો �ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય થવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2340 Rajkot SF Circle Botad SF

Jigneshgiri
Chimangiri
Goswami SEBC 14-Feb-11 14-Oct-18 201.00 1-Jun-90

વનર�ક ૨૦૧૧ ની ભરતીના હોવા
છત� સી.સી.સી.પ�ર�ા ના કારણે
�સનીયોર�ટ� મ� ૨૦૧૭ ની ભરતી
કરતા પણ પાછળ હોવાની વ�ધા
અર� કર�લ છે. તેઓ �ારા નામદાર
�ુજરાત હાઇકોટ�મ� SCA
NO-30012/2022 ના નંબરથી
�સનીયોર�ટ� બાબતે પીટ�શન દાખલ
કર�લ છે.

સદર બાબત કોટ�ક�સને લગત હોય ,
નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�ના �ુકાદો
આ�યેથી યો�ય થવા ભલામણ છે.

 સદરહુ બાબત કોટ�ક�શ લગત હોય
�ુકાદો આ�યે �નણ�ય થવા િવનતંી છે. Not Accepted

2341 Vadodara Circle Godhra

Maheshkuma
r Galabhai
Damor ST 31-Jul-09 17-Oct-18 135.00 15-Jun-86

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૨
થી અર� આપી જણાવેલ છે ક�
અમો તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૯ થી વનર�ક
તર�ક�  હાજર થયેલ હોય વનર�કોની
૫સંદગી યાદ�મ� અ.નં.૨૨૭૮ ૫ર
�ુકવામ� આવેલ છે. � ેખર�ખર ખોટુ
છે. અને અમોને ભિવ�યમ� બઢતીમ�
આવરોઘ�પ તેમજ �ુકશાન કત�હોય
�થેી અમો સદર ૫સંદગી યાદ�મ�
જણાવેલ �મ નંબર-૨૨૭૮ સામે
અમારો વ�ઘો હોય યો�ય ૫સંદગી
�મમ� સમાવશે કરવા વ�ઘો આપેલ
છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆત અ�વયે
આપની ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆતથી કોઇ
આધાર �ુરાવા રજુ કર�લ નથી � ે
બાબતે આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય
કાય�વાહ� થવા િવનતંી છે. Not Accepted
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2344
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Heenabahen
Balabhai
Chaudhari SEBC 21-Feb-11 2-Dec-18 182.00 8-Jun-92

�વત�તા �મ નં. ૨૨૮૦ છે.
તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૧ ના પ�થી કરાર
આધા�રત ફ�કસ પગારમ� �નમ�ૂક
આપવામ� આવેલ �ારબાદ પ�ચ
વષ� ની સેવા �ૂણ� કય� બાદ
૨૧.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ �નય�મત
�નમ�ૂક આપવામ� આવેલ તેમજ
�નમ�ૂંક પ�મ� જણાવેલ શરત નં. ૭
મ� તા.૩૦.૦૯.૨૦૦૬ ના ઠરાવ
અ�વયે સી.સી.સી. પર��ા �નયત
સમય મય�દામ� પાસ કરવાની
�ગવાઇ હોઇ અમોએ ડોએક
સોસાયટ� ૨૦૧૨ મ� સી.સી. સી.
પાસ કર�લ �ાર બાદ અમારો
કરાર�ય સમય �ૂરો થત�
તા.૧.૦૩.૨૦૧૬ ના પ�થી  પ�ચ વષ�
�ૂણ� થત� �નય�મત �નમ�ૂક આપેલ.
પરં�ુ મા� �ુ�નવ�સટ�મ�થી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કરવા અંગે
અમોને લે�ખત ક�  મૌ�ખક જણાવેલ ન
હોઇ અમોએ ૨૦૧૨ મ� ડોએક પર��ા
કર�લ છે.  � ેમા� રાખવામ� આવેલ
છે તેમ માની મા� �ુ�નવ�સટ�મ�થી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કર�લ ન હોઇ
�નયત સમયગાળામ� સી.સી.સી.
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવાથી અમાર�
સીનીયોર�ટ� �ુજ કરવામ� આવેલ � ે
બાબતે નામ. કોટ�મ� ક�સ નં.
એસ.સી.એ. ૨૦૩૮/૨૦૨૦-૨૧ મ�
ક�સ દ� � કર�લ � ેકોટ�ક�સ ચા�ુમ�
હોઇ અમાર� સીનીયોર�ટ� �ુઝ ન
કરવા અમાર� ન� િવનતંી છે.

સાવિવના તા. ૧૭.૧૨.૨૦૦૭ ના
ઠરાવની �ગવાઇના ફકરા નં. ૮
અ�ુસાર સરકાર� સેવામ� દાખલ
થયા બાદ બઢતી અને ઉપધો માટ�
રાજય સરકારના અ�યાસ�મ �ુજબ
સી.સી.સી. અને સી.સી.સી. �લસ
પર��ા સરકારના મા� પર��ા
ક� ��ોમ�થી પાસ કરવાની રહ�  છે. � ે
સદર વનર�ક�  તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૬ પછ�
બે વષ�ની સમયમય�દા �ુધીમ� એટલે
ક�   તા.૨૧.૦૨.૨૦૧૮ �ુધીમ� પણ પાસ
ન કર�લ હોઇ સીનીયોર�ટ� �ુઝ થતા
તેઓએ તા.૦૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ
�ુજ. �ુ�ન. મ�થી સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કરત� તે તાર�ખથી એમની
સીનીયોર�ટ� ગણવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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2345 Vadodara Circle Baria

Arvindbhai
Navalsinh
Patel SEBC 23-Feb-11 4-Dec-18 178.00 1-Jun-89

�ી.એ.એન.પટ�લ, વનર�કની ભરતી
સને તા.૨૩-૨-૨૦૧૧ ની છે, પરં�ુુ �ી
પટ�લ, વનર�ક�  સીસીસી ની પર��ા
તા.૪-૧૨-૨૦૧૮ ના પ�રણામ �ુજબ
પાસ થયેલ છે, � ે�ુજબ
સીનીયોર�ટ�મ� નીચે ઉતાર�લ છે. �નેી
સામે તેઓએ હાઇકોટ�મ�ં અપીલ
દાખલ કર�લ છે. � ેક�સ
નં.૧૫૭૧૫/૨૦૨૨ થી સીનીયોર�ટ�
માટ� ક�સ દાખલ કર�લ છે. �મે�
નામદાર કોટ�નો �ુકાદો ન આવે �ા
�ુધી ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
�વતતા ગણવા વ�ધો આપેેલ છે.

�ી.એ.એન.પટ�લ, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે નામદાર
અદાલતમ� ક�સ નં.૧૫૭૧૫/૨૦૨૨ થી
ક�સ દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે
પરં�ુ સરકાર�ીના તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ના ઠરાવ અ�ુસાર કરાર�ય
સમયગાળામ� સીસીસી પાસ કર�લ
નથી, �થેી હાલ  વ�ધો �ા�
રાખવામ� આવતો નથી.  નામદાર
અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી યો�ય
થવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2346 Vadodara Circle Baria

Pravinkumar
Bharatbhai
Rathva SEBC 11-Aug-09 4-Dec-18 166.00 15-Jun-90

�ી.પી.બી.રાઠવા, વનર�ક�  તેએાની
ખાતામ� દાખલ તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે
અને તે �ુજબ સીનીયોર�ટ� ગણેેલ
નથી. અમોએ તા.૨૦-૬-૨૦૧૦ થી
ડોયેક સીસીસી પર��ા પાસ કર�લ છે
અને અમોએ તા.૧-૧૧-૨૦૧૮ થી
એમ.એસ.�ુ�ન. વડોદરા ખાતે
સીસીસી પર��ા પાસ કર�લ છે � ે
�ુજબ સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે, � ે
�ુધારો કર� તા.૧૧-૦૮-૨૦૦૯ થી
અમાર� સીનીયોર�ટ� ગણવા અમાર�
રજુઆત છે.  તેમજ સીસીસી પર��ા
બાબતે હાઇકોટ�મ� ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ પેેેેેે�ડ�ગ
જણાવે છે. તો યાદ�મ� �ુધારો કર�
�ુળ જ�યાએ સમાવશે કરવા િવનતંી
કર�લ છે.

�ી.પી.બી.રાઠવા, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે નામદાર
અદાલતમ� ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુુ જણાવેલ છે પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય થવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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2347
Gandhinagar
Circle Aravalli

Indravijaysinh
Bachavantsin
h Zala SEBC 15-Feb-11 9-Dec-18 258.00 15-May-86

�ી આઇ.બી.ઝાલા, વનર�ક
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૧ના રોજ �નમ�ૂંક
પામેલ છે �ારબાદ
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ �નય�મત
�નમ�ૂંક પામેલ છે. �નય�મત �નમ�ૂંક
બાદ બેે વષ�ની અંદર �ી ઝાલાએ
સી.સી.સી. પાસ કર�લ ન હોઇ તેઓને
સરકાર�ીન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ
સમયમય�દામ� સી.સી.સી. પાસ
કર�લ ન હોત� તેઓને ફરજમ�થી છુટા
કરવાના થતા હતા. પરં�ુ � ેતે સમયે
તેમ થયેલ નથી.  �થેી તેઓની
�નમ�ૂંક હાલ સળંગ ગણવામ�
આવેલ છે. તેમજ ડોયેક ઉપર અ�
કમ�ચાર�ઓના નામ.કોટ�  �ારા થયેલ
�ુકાદાઓ ટોક� તેમજ તેઓએ પોતે
પણ SCA No- 13518/2020 દાખલ
કર�લ છે. �નેો આખર� �નણ�ય આવેલ
નથી. તો ઉપરોકત રજુઆત અંગે
યો�ય થવા િવનતંી છે.

છુટા કર�લ ન હોઇ તેઓની નોકર�
સળંગ ગણેલ હોઇ �ૂળ �નમ�ૂંક
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
અ�ભ�ાય છે.

ની�તિવષયક બાબત હોઇ આપ�ીની
ક�ાએથી યો� ય થવા િવનતંી છે. Not Accepted

2348 Kutch Circle Kutch-West
Shivraj Kalyan
Madhuda SEBC 17-Feb-11 9-Dec-18 237.00 10-Oct-89

નામ.�ુજરાત હાઇકોટ�  �ારા CCC ને
લગત SCA નં. 8266/2020
તા.06/10/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
લાભ આપી �વરતા �મ�કમ� �ુધારો
કરવા તથા �નમ�ુંક તાર�ખથી
�વરતાયદ� �ુકવા રજુઆત કર�લ છે.

સદર બાબત કોટ�ક�સને લગત હોઇ
અ�ેથી �નણ�ય લેવાનો થતો નથી.

સદર બાબત કોટ�ક�સને લગત હોઇ
અ�ેથી �નણ�ય લેવાનો થતો નથી.

he is not party in the said
case so his case may not be
accepted



1/2/2023 Objection list Page 200 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

2349 Surat Circle Vyara

Vilashbhai
Girdharbhai
Valvi ST 22-Feb-11 29-Dec-18 160.50 23-May-90

૧) �ી વી.�.વળવી,વન ર�ક �ારા
૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ તેઓને
�ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે વ�ધો
હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) �ી વી.�.વળવી,વન ર�કને
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�ાર બાદ �ી
વી.�.વળવી,વન ર�કને
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ �નય�મત
�નમ�ૂંક હુકમ આપવામ� આવેલ
�મે� તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૬ �ુધીમ�
સીસીસી પર��ા મા� સં�ામ�થી
પાસ કરવાની રહ�શે.તે�ું �પ�ટ લખેલ
છે.�થેી તેઓને સીસીસી બાબતે �ણ
નથી તેમ માની શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે.તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય. as per the dcf comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.
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2350
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Pankajkumar
Rameshbhai
Chaudhari SEBC 1-Sep-09 30-Dec-18 223.00 1-Jun-83

�વત�તા �મ�ક ૨૨૮૬ છે. વન
િવભાગમ� �નમ�ૂંક
તા.૦૧.૦૯.૨૦૦૯ છે.
તા.૦૮.૦૮.૨૦૦૬ મ� ડો. બાબા
સાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવ�સટ�મ�થી સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કર�લ છે.  �નેા આધાર�
તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ પ�ચ વષ�ની
સેવાઓ �ૂણ� થતા �નય�મત �નમ�ૂંક
આપવામ� આવેલ છે.  �ારબાદ
વખતોવખત ની �વરતા યાદ�મ� તે જ
�માણપ�ના આધાર� �વત�તા �મમ�
�ૂકવામ� આવેલ પરં�ુ હાલની
�વરતા યાદ�મ� ૨૨૮૬ ના �મ�ક મ�
રાખવામ� આવેલ છે. � ે૨૦૧૧, ૨૦૧૩
અને ૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ
�ૂકવામ� આવેલ છે.  પરં�ુ
સા.વ.િવ.ના ઠરાવ �મ�ક-
પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુ.ઓ.-૩૧૩-ક,
તા.૧૫.૦૧.૨૦૨૦ ને અ�ુ�પ
મા�તાથી ૪૦૦/૪૫૦ �ુણ ધરાવતી
સી.સી.સી. પર��ા અમોએ પાસ
કર�લ છે. તો તે �ુજબ રાજયક�ાએ
૨૦૦૯ ની ભરતી �ુજબ અમાર�
�વરતા �ૂકવા િવનતંી છે.

વન િવભાગમ� �નમ�ૂંક
તા.૦૧.૦૯.૨૦૦૯ છે.
તા.૦૮.૦૮.૨૦૦૬ મ� ડો. બાબા
સાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવ�સટ�મ�થી સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કર�લ છે.   �થેી GAD ના
તા.૧૭/૧૨/૨૦૦૭ ના ઠરાવની
�ગવાઇના �ુદા નં. ૮ અ�ુસાર
સરકાર� સેવામ� દાખલ થયા બાદ
બઢતી અને ઉ.પ.ઘો માટ� રાજય
સરકારના અ�યાસ�મ �ુજબ
સી.સી.સી. અને સી.સી.સી.�લસ
પર��ા સરકારના પર��ા ક� ��ોમ�થી
પાસ કરવાની રહ�  છે. �થેી �નમ�ૂંક
પછ� ૭(સાત) વષ�ના સમયમ�
સી.સી.સી. પાસ ન કરવાના કારણે
સીનીયોર�ટ� �ૂઝ થત� �નયમો�ુસાર
પર��ા પાસ કય� તાર�ખ થી
સીનીયોર�ટ� ગણવાની થાય છે.
નાયબ વન સંર�કની કચેર�, વલસાડ
ઉ�ર વન િવભાગ થી ��લા ફ� ર
બદલી થવાથી સીનીયોર�ટ� �ૂઝ
થયેલ વનર�કની સીનીયોર�ટ� �ેટ
�ુજબ કરવા અ�ભ�ાય છે.
સા.વ.િવ.ના ઠરાવ �મ�કઃ-
પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુ.ઓ. ૩૧૩-ક,
તા.૧૫.૦૧.૨૦૨૦ ની �ગવાઇ �યાને
લેવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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2353
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Brijeshkumar
Govabhai
Chaudhary SEBC 30-Jul-09 30-Dec-18 1-Jun-89

�નમ�ૂંક તા.૨૯/૦૭/૨૦૦૯
પ�ચ વષ� �ૂૂૂણ� તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૪
નોકર�મ� દાખલ થયા પહ�લા
તા.૦૮/૦૮/૨૦૦૮ના રોજ સી.સી.સી.
પાસ કર�ેલ છે.
સાબરક�ઠા (દ��ણ) વન િવભાગ,
�હમતનગર થી બદલી થત� અ�ેની
કચેર�એ તા.  ૦૧/૧૦/૨૦૧૪ના રોજ
હાજર થયેલ હોઇ સીનીયોર�ટ� �ૂઝ
થયેલ. �ુજરાત �ુનીવસ�ટ�મ�થી
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ સી.સી.સી.
પાસ કર�લ છે. �થેી ��લા ફ� ર
બદલીના કારણે તેમજ સી.સી.સી.
૭(સાત) વષ�ના સમયગાળામ� પાસ
કર�લ ન હોય સીનીયોર�ટ� �ૂઝ
થયેલ છે �નેા કારણે બઢતી
આપવામ� આવેલ નથી.

 �નમ�ૂંક તા.૨૯/૦૭/૨૦૦૯
પ�ચ વષ� �ૂૂૂણ� તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૪ છે.
�થેી GAD ના તા.૧૭/૧૨/૨૦૦૭ ના
ઠરાવની �ગવાઇના ફકરા નં. ૮
અ�ુસાર સરકાર� સેવામ� દાખલ
થયા બાદ બઢતી અને ઉ.પ.ઘો માટ�
રાજય સરકારના અ�યાસ�મ �ુજબ
સી.સી.સી. અને સી.સી.સી.�લસ
પર��ા સરકારના પર��ા ક� ��ોમ�થી
પાસ કરવાની રહ�  છે. પરં�ુ તેઓએ
તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ �ુજરાત
�ુ�ન. મ�થી સી.સી.સી. પર��ા પાસ
કર�લ છે. �થેી �નમ�ૂંક પછ� ૭(સાત)
વષ�ના સમયમ� સી.સી.સી. પાસ ન
કરવાના કારણે સીનીયોર�ટ� �ૂઝ
થત� �નયમો�ુસાર પર��ા પાસ કય�
તાર�ખ થી  સીનીયોર�ટ� ગણવાની
થાય છે.  ��લા ફ� ર બદલીથી
સીનીયોર�ટ� �ૂઝ થયેલ વનર�કની
સીનીયોર�ટ� �ેટ �ુજબ કરવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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2354
Mehsana SF
Circle Banaskantha SF

Vejeshkumar
Nathubhai
Chaudhary SEBC 15-Feb-11 17-Feb-19 242.00 14-May-89

વનર�ક તર�ક�  ખાતામ�
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ અરવ�લી
વન િવભાગ મોડાસામ� હાજર થયેલ
છે. અને �નમ�ુક સમયે ધોરણ-૧૨ ના
અ�યાસ�મ મ� ક���ુટર િવષય સાથે
પર��ા પાસ કર� �નમ�ુક મેળવેલ
હતી. સરકાર�ીના ઠરાવ
�મ�ક:-સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦
૩૨૦-ગ.૫ તાર�ખ:-૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના
ઠરાવ �ુજબ સરકાર�ીની સીધી
ભરતી માટ� ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની
પર��ા ક���ુટર િવષય સાથે પાસ
કર�લ હોઇ તેવા �માણપ�ો પણ
રાજય સરકારની સેવામ� ભત� માટ�
મા� ગણાશે. હાલમ� ૨૦૧૩ અને
૨૦૧૭ ની ભરતીની પણ પાછળ
�ુકવામ� આવેલ છે. તથા �ેટ
ક�ડરના ઠરાવ �ુજબ તેઓને કાયમી
�નમ�ુક માથી છુટા કરવામ� આવેલ
નથી.�થેી સરકાર�ીના ઠરાવ
�મ�ક:-સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦
૩૨૦-ગ.૫ તાર�ખ:-૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના
ઠરાવ �ુજબ સરકાર�ીની સીધી
ભરતી માટ� ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની
પર��ા ક���ુટર િવષય સાથે પાસ
કર�લ હોઇ �નેે �યાને લઇ �વત�તા
યાદ� ૨૦૧૧ ની ભરતી �ુજબ �ુકવા
જણાવેલ છે.

િવ�શેકુમાર ન�ુભાઇ ચૌધર�
વનર�ક તર�ક�  ખાતામ�
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ અરવ�લી
વન િવભાગ મોડાસામ� હાજર થયેલ
છે. અને �નમ�ુક સમયે ધોરણ-૧૨ ના
અ�યાસ�મ મ� ક���ુટર િવષય સાથે
પર��ા પાસ કર� �નમ�ુક મેળવેલ
હતી. સરકાર�ીના ઠરાવ
�મ�ક:-સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦
૩૨૦-ગ.૫ તાર�ખ:-૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના
ઠરાવ �ુજબ સરકાર�ીની સીધી
ભરતી માટ� ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની
પર��ા ક���ુટર િવષય સાથે પાસ
કર�લ હોઇ તેવા �માણપ�ો પણ
રાજય સરકારની સેવામ� ભત� માટ�
મા� ગણાશે.તે�ુ જણાવેલ હોઇ � ે
�ુજબ યો�ય ઘટ�ુ થવા ભલામણ છે.

સદરહુ વનર�કની રજુઆત �યાજબી
હોઇ તેઓની લાયકાત અપડ�ટ કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. Not Accepted

2357 Junagadh Circle Junagadh

Sukhdevsih
Khuman
Bhalgariya SEBC 14-Feb-11 24-Mar-19 240.00 3-Mar-92

1)�ી એસ. ક� . ભલગર�યા,
વનર�કની તા.05/11/2022 ની
અર� અ�વયે �ુજરાત હા.કોટ�  ક�સ
નં.SCA/5076/2021
તા.03/08/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
લાભો મળવા માટ� અર� કર�લ છે.

1)�ી એસ. ક� . ભલગર�યા,
વનર�કની તા.05/11/2022 ની
અર� અ�વયે �ુજરાત હા.કોટ�  ક�સ
નં.SCA/5076/2021
તા.03/08/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
લાભો મળવા બાબતે આપની
ક�ાએથી યો�ય થવા િવનતંી છે.

૧) �નતી િવષયક બાબત હોય અ�ેની
ક�ાએથી  ક�ઇ કરવા�ું થ�ુ નથી.

�ી ભલગ�રયાની �નમ�ૂંક સને.
૨૦૧૧ મ� છે. એટલે તેઓને તા.
૦૩-૦૮-૨૦૨૨ નો ��ુકાદો લા�ુ
પડતો નથી. બીજુ ક�  તેઓ
એસ.સી.એ. ૫૦૭૬ મ� પ�કાર નથી
અને આ ક�સમા પણ કોટ�ના કોઇ
માઇલ �ોન જજમ�ટ આવેલ નથી.
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2358
Junagadh WL
Circle Porbandar

Pankaj
Hamirbhai
Bariya SEBC 13-Aug-09 4-May-19 155.05 24-May-90

નામ. �ુજરાત હાઈકોટ� , અમદાવાદ
SCA No.૫૦૭૬/૨૦૨૧ અરજદાર
�ી દલ�ુખભાઈ ધી�ભાઈ
કમેજડ�યાના ક�સમ� થયેલ �ુકાદા
�ુજબ અમોને પણ લાભો આપવા
િવનતંી. અમો બંને કમ�ચાર�ની મેટર
એકજ સરખી હોય હોય � ે�યાને લઈ
તેમને લાભો મળેલ છે તે લાભો
અમોને મળવા પા� લાભો આપવા
િવનતંી.

�ી બાર�યા, ફો.ગાડ� ને નામ �ુજરાત
હાઈકોટ� , અમદાવાદ SCA No.
૫૦૭૬/૨૦૨૧મ� થયેલ �ુકાદા �ુજબ
� લાભો મળવા પા� હોય તો યો�ય
થવા િવનતંી. As per DCF reamrks.

Not Accepted
His joining date is
13-08-2009. His order was
issued after 04-06-2009

2359
Junagadh WL
Circle Porbandar

Hitesh Sajan
Maliya General 10-Jun-09 12-May-19 167.33 1-Mar-88

અમો બીટ ગાડ�  �ેડ�શન લી� �મ
નં.૩૭૦ � ેબીટ ગાડ�  �ેડ�શન લી�
�મ નં.૩૪૮ની સાથેની ભરતી હોય
અને એમો�ું મેર�ટ તેમના કરત� વ�ુ
હોય તો તેઓની આગળ અમારો �મ
�ુકવા િવનતંી.

�ી માળ�યા, ફો.ગાડ� �ું મેર�ટ તેમના
કરત� વ�ુ હોય યો�ય થવા િવનતંી. As per DCF reamrks. Not Accepted

2360
Junagadh WL
Circle Porbandar

Parabatbhai
Jadavbhai
Malia SEBC 13-Aug-09 12-May-19 152.40 1-May-90

નામ. �ુજરાત હાઈકોટ� , અમદાવાદ
SCA No.૧૧૬૬૨/૨૦૨૧ અરજદાર
�ી લાલ�ભાઇ વેલાભાઇ
પડસાર�યાના ક�સમ� થયેલ �ુકાદા
�ુજબ અમોને પણ લાભો આપવા
િવનતંી. અમો બંને કમ�ચાર�ની મેટર
એકજ સરખી હોય � ે�યાને લઈ
તેમને લાભો મળેલ છે તે લાભો
અમોને મળવા પા� લાભો આપવા
િવનતંી.

�ી માળ�યા, ફો.ગાડ� ને નામ �ુજરાત
હાઈકોટ� , અમદાવાદ SCA
No.૧૧૬૬૨/૨૦૨૧મ� થયેલ �ુકાદા
�ુજબ � લાભો મળવા પા� હોય તો
યો�ય થવા િવનતંી. As per DCF reamrks.

Not Accepted
His joining date is
13-08-2009. His order was
issued after 04-06-2009
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2361 Surat Circle Vyara

Nikunjbhai
Rashikbhai
Chaudhari ST 22-Feb-11 27-May-19 155.50 17-Dec-88

૧) �ી એન.આર.ચૌધર�,વન ર�ક
�ારા ૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ
તેઓને �ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે
વ�ધો હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) �ી એન.આર.ચૌધર�,વન ર�કને
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�થેી તેઓને
સીસીસી બાબતે �ણ નથી તેમ માની
શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે.તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય. as per the dcf comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.

2362
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Farjanaben
Babusha
Pathan SEBC 15-Feb-11 16-Jun-19 206.25 1-Jun-92

1) Basic trn Detail- Batch
NO.04 20/12/2012 To
30/06/2013
(2) High Court Case
No.5076/2021 મ� વષ� ૨૦૦૯ ની
ભરતીના ઉમેદવારને બાબાસાહ�બ
આંબેડકર �ુની. ક�� મા� ન હોવા
છતા �વત�તા યાદ�મ� આગળ લીધેલ
છે. તો અમો પાસે ભરતીમ� દાખલ
થયેલ તે સમય�ું ૨૦૧૨ �ુ
ડો.બા.આં.�ુ. અમદાવાદમ�થી ૪૫૦
માક�  વા�ુ સી.સી.સી. પાસ કર�લ છે.
તે ગ�ધીનગર ઠરાવ
�મ�ક:પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુ.ઓ.-૩૧૩-ક
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ થી બહાર પાડ�લ
હોઇ. �મે� અમા� સી.સી.સી. મા�
હોઇ તેમજ અમોના સટ�ફ�ક�ટ અને
લાયકાત એક સરખા હોય �થેી
ખાતા રાહ�  અમોને  �ાય આપવા
િવનતંી.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -04
 20/12/2012 To 30/06/2013
(2) CCC પર��ા માટ� મા� સં�ા
નથી. As per DCF reamrks.

1. Corrected
2. Not Accepted
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2363 Vadodara Circle Baria

Virabhai
Ditabhai
Bhabhor ST 11-Aug-09 16-Jun-19 148.00 1-Jun-86

�ી.વી.ડ�.ભાભોરની ખાતામ� દાખલ
તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે. � ેતે વખતેે
પ.વ.અ.�ી મારફતે ડોયેક �ુ સટ� રજુ
કર�લ હ�ુ.  �ારબાદ �ુજરાત �ુ�ન.�ુ
સીસીસી �ુ સટ� તા.૧૬-૬-૨૦૧૯ થી
પાસ કર�લ હ�ુ. � ેસીનીયોર�ટ�
�ુજબ ગણેલ છે. પરં�ુ ડોયેક
સીસીસી ના આધાર� અ�ુ.નં.૨૯૩
તથા ૩૨૨ ને નામદાર હાઇકોટ�ના
હુકમ �માણે આગળ લેવામ� આવેલ
છે. તો તે �ુજબ તેઓને પણ ડોયેક
સટ�ના આધાર� આગળ �ુકવા
રજુઆત કર�લ છે. તેમજ હાઇકોટ�મ�
ક�સ નંબર-F/SCA/37972/2022 થી
ક�સ દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ પેેેેેે�ડ�ગ
જણાવે છે. તો યાદ�મ� �ુધારો કર�
�ુળ જ�યાએ સમાવશે કરવા િવનતંી
કર�લ છે.

�ી.વી.ડ�.ભાભોર, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે નામદાર
અદાલતમ� ક�સ
નંબર-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુુ જણાવેલ છે પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી.
નામદાર અદાલતનો �ુકાદો આ�યેથી
યો�ય થવા ભલામણ છે. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2364 Kutch Circle Kutch-West

Hiren
Pradhanbhai
Bharada SEBC 17-Feb-11 28-Jun-19 202.00 31-Oct-92

નામ.�ુજરાત હાઇકોટ�  �ારા CCC ને
લગત SCA નં. 8266/2020
તા.06/10/2022 ના �ુકાદા �ુજબ
લાભ આપી �વરતા �મ�કમ� �ુધારો
કરવા તથા �નમ�ુંક તાર�ખથી
�વરતાયદ� �ુકવા રજુઆત કર�લ છે.

સદર બાબત કોટ�ક�સને લગત હોઇ
અ�ેથી �નણ�ય લેવાનો થતો નથી.

સદર બાબત કોટ�ક�સને લગત હોઇ
અ�ેથી �નણ�ય લેવાનો થતો નથી.

he is not party in the said
case so his case may not be
accepted

2365 Junagadh Circle Morbi

Laljibhai
Velabhai
Padsariya SEBC 22-Sep-09 4-Jul-19 237.00 18-Feb-89

�ી એલ.વી.પડસાર�યા વનર�કની
તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�
જણા�યા �ુજબ �મ નંબર- 2300 મ�
નામ. �ુજરાત હાઇકોટ�  અમદાવાદના
�પે.સી.એ.નંબર- ૧૧૬૬૨/૨૦૨૧ના
તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ થી આવેલ
�ુકાદાનો અમલીકરણ ન થતા કોટ�
ઓફ કં�ે��ટ  હાઇકોટ�મ� MCA No.
927/2022 થી દાખલ કર�લ છે.  � ે
�ુજબ અમોને તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ ના
�ુકાદા �ુજબ અમલવાર� કર� લાભો
આપવા અર� કર�લ છે.

�ી એલ.વી.પડસાર�યા વનર�કની
તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ ની અર� �યાને
લઇ �મ નંબર- 2300 મ� નામ.
�ુજરાત હાઇકોટ�  અમદાવાદના
�પે.સી.એ. નંબર- ૧૧૬૬૨/૨૦૨૧ના
તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૨ ના આવેલ �ુકાદો
મજકુરની તરફ�ણમ� આવતા  સદરહુ
�ુકાદાની અવમાનનાનો ��
ઉપ��ત ન થાય તે માટ� �ુકાદો
�વીકારવા માટ� સરકાર�ીની
મંજુર�ની અપે�ાએ સરકાર�ી � ે
�નણ�ય કર� તેને આ�ધન �ુકાદો અમલ
કરવા �ુ.વ.સં.�ી જુનાગઢના પ��કઃ-
અ/મહક/૬૯૭૫/ટ� .૩/૧૫૫૪-૫૭/૨૦
૨૨-૨૩ તા.૧૯/૧૧/૨૦૨૨ થી અ�.
�ુ.વ.સં.�ી ગ�ધીનગરનેે �ી
એલ.વી.પડસાર�યા વનર�કને
વનપાલ સંવગ� વગ�-૩ મ� બઢતી
આપવા ભલામણ થયેલ છે. શરતી બઢતી આપેલ છે.

According to judgement of
high court shri padsariya will
be already promoted to
forester and all benifits are
given to him.
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2369 Vadodara Circle
Deputation-Kevadi
ya

Parimalsinh
Jayendrasinh
Rana General 22-Feb-11 22-Sep-19 177.00 23-Aug-90

�ી પી.�.ેરણા,વનર�ક �ારા
નોકર�મ� લા�યા  પહ�લા સીસીસી
પર��ા તા.૧૫/૦૯/૨૦૦૮ મ� પાસ
કર�લ � ેમા� ગણવા ભલામણ
કર�લ છે.

સરકાર�ીના સામા� વહ�વટ
િવભાગના તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ ના
પ�રપ� �ુજબ ભલામણ કરવામ�
આવતી નથી

ના.વ.સ.�ી ક�વડ�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted

2370
Godhra SF
Circle Godhra SF

Vikrambhai
Dalpatbhai
Taviyad SC 31-Jul-09 22-Sep-19 165.00 1-Apr-86

ભરતી ૨૦૦૯ ની હોઈ �વત�તા �મ
સી.સી.સી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી  ગણેલ હોઈ ખાતામ�
દાખલ તાર�ખ થી �વત�તા ગણવા
તેમજ �સનીયોર�ટ� બાબતે નામદાર
�ુજરાત હાઇકોટ�મ�
એસ.સી.એ.નંબર:૧૫૭૧૫/૨૦૨૨
દાખલ કર�લ હોઈ �� �ુધી કોટ�
ક�સનો �ુકાદો ના આવે �� �ુધી
ખાતામ� દાખલ તાર�ખ થી �વત�તા
�મ ગણવા રજૂઆત કર�લ છે.

સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ �ી
િવ.ડ�.તાવીયાડ વનર�કએ વનર�ક
તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક બાદ �નયત
સમયમય�દામ� સીસીસી ૫ર��ા
પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ સી.સી.સી.
પર��ા ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ થી પાસ કર�લ
હોઈ તે �ુજબ �વત�તા �મમ�
ગોઠવવામ� આવેલ છે. સરકાર�ીના
ની�ત-�નયમો અ�ુસાર તેઓની
રજૂઆત ગાહય રાખવા પા� નથી.
૨- તેઓએ �સનીયોર�ટ� બાબતે
નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�મ�
એસ.સી.એ.નંબર:૧૫૭૧૫/૨૦૨૨
દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�  મ� પે�ડ�ગ હોઈ
કોઈ કાય�વાહ� કરવાની થતી નથી.

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત �ાહય રાખવા પા�
અ�ભ�ાય થતો નથી Not Accepted
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2377
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Bhavikkumar
Ambalal
Chaudhari SEBC 21-Feb-11 20-Oct-19 207.00 1-Aug-90

પસંદગી યાદ� �મ�ક ૨૩૧૦,  ૨૦૧૧
ની ભરતી, ધોરણ-૧૦ ના
અ�યાસ�મની અંદર કો���ુટર
િવષય સાથે પાસ કર� સને.૨૦૧૧ મ�
વન િવભાગમ� �નમ�ુક મેળવેલ
તેમજ પી.ટ�.સી. બી� વષ�મ� પણ
કો���ુટર િવષય સાથે પાસ કર�લ
તેમજ બી.બી.એ.મ� પણ કો���ુટર
િવષય સાથે ઉત�ણ થયેલ હતા. તે
�માણપ�ોના આઘાર� પ�ચ વષ�ની
સેવા �ુણ� થત� કાયમી �નમ�ૂંક
આપવામ� આવેલ તેમ છત� અમોને
૨૦૧૩ અને ૨૦૧૭ની ભરતીની પાછળ
સીનીયોર�ટ� �મમ� �ુકવામ� આવેલ
છે. �ેટ ક�ડરના ઠરાવ �ુજબ અમોને
કાયમી �નમ�ૂંક મ�થી છૂટા કરવામ�
આવેલ નથી. � ેઅંગે અમોને �ુળ
જ�યાએ �ુકવાના થત� હોવા છત� તે
�ુજબ કાય�વાહ� થયેલ નથી � ેઅંગે
અમોએ રજુઆત કર�લ છત� કોઇ
�ુઘારો થયેલ નથી.  ધોરણ ૧૦ મ�
કોમ��ુટર િવષય સાથે પર��ા પાસ
કર�લ હોઇ તે �યાને લઇ ૨૦૧૧ની
ભરતી �ુજબ અમાર� �વત�તા �ુકવા
રજુઆત  છે.

સા.વ.િવના ઠરાવ �મ�ક -
પરચ/૧૦૨૦૫- ૧૫૩૨ પાટ� - ૩ ક ,
તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૮ મ� થયેલ �ગવાઇ
�ુજબ બેચલર ડ��ી કો��ુટર િવષય
સાથે પાસ કર�લ હોઇ તેઓને
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કરવા મ�થી
�ુ��ત મળવાપા� છે. પરં�ુ સદર
વનર�ક�  ધોરણ ૧૦ તેમજ પી.ટ�.સી.
અને બી.બી.એ. મ� કો���ુટર િવષય
પાસ કર�લ છે. � ે�ગવાઇને �ુસંગત
નથી. �થેી તેઓએ તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૯
ના રોજ સી.સી.સી. પાસ કર�લ હોો
�ારથી તેઓને �વરતા �મમ� �ૂકવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

According to GAD G.R
Dt.01/04/2017 and
Dt.05/05/2018  BBA is not
valid for CCC Exam. So that
request of BG is not accepted.
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2378
Godhra SF
Circle Dahod SF

Dineshkumar
Saburbhai
Hathila ST 11-Aug-09 20-Oct-19 140.00 5-Mar-89

ભરતી ર૦૦૯ ની હોઇ અને સીસીસી
૫ર��ા તા.ર૦/૧૦/ર૦૧૯ થી પાસ
કર�લ હોઇ ૫વત�તા �મ�ક ખાતામ�
દાખલ તાર�ખથી ગણવા િવનતંી
કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

 સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ
�ીડ�.એસ.હઠ�લા  વનર�કએ
વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ
સી.સી.સી. પર��ા ૨૦/૧૦/૨૦૧૯ થી
પાસ કર�લ હોઈ તે �ુજબ �વત�તા
�મમ� ગોઠવવામ� આવેલ છે.
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત ગાહય રાખવા પા�
નથી.
૨/- તેઓએ �સનીયોર�ટ� બાબતે
નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�મ�
એસ.સી.એ.નંબર : ૩૭૯૮૪/૨૦૨૨
દાખલ કર�લ છે. � ેહાલ નામદાર
�ુજરાત હાઈકોટ�  મ� પે�ડ�ગ હોઈ
�ુકાદો આ�યેથી આગળની કાય�વાહ�
હાથ ધરવામ� આવશે Not Accepted
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2379
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Parmeetkaur
Manmohansh
in Bhatia General 21-Feb-11 22-Oct-19 156.00 29-May-87

�વત�તા �મ નં. ૨૩૧૨ છે.
તા.૧૭.૦૨.૨૦૧૧ ના રોજ �નમ�ૂક
આપવામ� આવેલ તેમજ �નમ�ૂંક
પ�મ� જણાવેલ શરત નં. ૭ મ�
તા.૩૦.૦૯.૨૦૦૬ ના ઠરાવ અ�વયે
સી.સી.સી. પર��ા �નયત સમય
મય�દામ� પાસ કરવાની �ગવાઇ
હોઇ અમોએ ડોએક સોસાયટ� ૨૦૧૨
મ� સી.સી. સી. પાસ કર�લ �ાર બાદ
અમારો કરાર�ય સમય �ૂરો થત�
તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ  પ�ચ વષ�
�ૂણ� થત� �નય�મત �નમ�ૂક આપેલ.
પરં�ુ મા� �ુ�નવ�સટ�મ�થી
સી.સી.સી. પર��ા પાસ કરવા અંગે
અમોને લે�ખત ક�  મૌ�ખક જણાવેલ ન
હોઇ અમોએ ૨૦૧૨ મ� ડોએક પર��ા
પાસ  કર�લ � ેમા� રાખવામ�
આવેલ છે તેમ માની મા�
�ુ�નવ�સટ� મ�થી સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કર�લ નહોતી �થેી �નયત
સમયગાળામ� સી.સી.સી. પર��ા
પાસ કર�લ ન હોવાથી અમાર�
સીનીયોર�ટ� �ુજ કરવામ� આવેલ � ે
બાબતે નામ. કોટ�મ� ક�સ નં.
એસ.સી.એ. ૨૦૩૮/૨૦૨૦-૨૧ મ�
ક�સ દ� � કર�લ � ેકોટ�ક�સ ચા�ુમ�
હોઇ અમાર� સીનીયોર�ટ� �ુઝ ન
કરવા અમાર� ન� િવનતંી છે.

સાવિવના તા. ૧૭.૧૨.૨૦૦૭ ના
ઠરાવની �ગવાઇના ફકરા નં. ૮
અ�ુસાર સરકાર� સેવામ� દાખલ
થયા બાદ બઢતી અને ઉપધો માટ�
રાજય સરકારના અ�યાસ�મ �ુજબ
સી.સી.સી. અને સી.સી.સી. �લસ
પર��ા સરકારના મા� પર��ા
ક� ��ોમ�થી પાસ કરવાની રહ�  છે. � ે
સદર વનર�ક�  તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૪
પછ� બે વષ�ની સમયમય�દા �ુધીમ�
એટલે ક�   તા.૩૦.૦૭.૨૦૧૬ �ુધીમ�
પણ પાસ ન કર�લ હોઇ સીનીયોર�ટ�
�ુઝ થતા તેઓએ તા..૩૦.૧૨.૨૦૧૮
ના રોજ �ુજ. �ુ�ન. મ�થી સી.સી.સી.
પર��ા પાસ કરત� તે તાર�ખથી
એમની સીનીયોર�ટ� ગણવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

2380 Vadodara Circle Chhota Udepur

Lataben
Parsingbhai
Rathva ST 24-Feb-11 9-Nov-19 164.00 31-Jan-82

(૧) કો���ુટર(સી.સી.સી) પર��ા
પાસ કય� તાર�ખ ર�એડ�સેમે� ટ
ગણેલ છે. તેના બદલે ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
રજુઆત છે. તથા તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨
SCA No.15715 થી ક�સ કર�લ છે. તો
�ૂળ ભરતી તા.૧-૮-૨૦૦૯
સીનીયોર�ટ�  ગણવા રજુઆત કર�લ
છે.નામ. કોટ�  ના SCA નં.
૩૮૦૮/૨૦૨૧  SCA નં.
૧૧૯૫૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનીયોર�ટ� બબતે અ� વન
ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો અમોને
પણ લાભ આપવો એવી રજુઆત
કર�લ છે

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.  નામ.
કોટ�  ના SCA નં.૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA
૧૧૯૫૦/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનોયોર�ટ� બાબતે અ�
વન ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો
તેઓને પણ સીનીયોર�ટ� માટ� આજ
��  હોય તેઓએ પણ  SCA નં.
૧૫૭૧૫ તા. ૧૫.૮.૨૨ ના રોજ ક�સ
દાખલ કર�લ હોય તો તેમના ક�સમ�
પણ ઘત�ુ થવા ભલામણ છે.

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
તેમજ દાખલ કર�લ ક�સ અંગે કોઈ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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2381 Junagadh Circle Morbi

Jaideepsinh
Kripalsinh
Zala General 6-Aug-08 10-Nov-19 170.40 20-Jan-88

�ી �.ેક� .ઝાલા, વનર�કની
તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૨ ની અર�મ�
જણા�ય� �ુજબ સદરહુ �વરતા
યાદ�મ� �મ નંબર- 371 મ�
Recruitment exam or type ના
કોલમમ�  2009 Junagadh
દશ�વેલ છે �ાર� અમોની 2007
Junagadh  ની ભરતીમ� ��ત�ા
યાદ�મ�થી પસંદગી થયેલ છે . �થેી
Recruitment exam or type ના
કોલમમ� 2009 Junagadh ના
બદલે 2007  Junagadh �ુજબ
�ુધારો કર� યો�ય �વરતા �મ પર
�ુકવા રજુઆત કર�લ છે.

�ી �.ેક� .ઝાલા, વનર�કની
તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૨ ની અર� �યાને
લેઇ  રજુઆત �ુજબ ર�કડ�  આધાર�ત
ચકાસણી  કરત�  �વરતા યાદ�ના
�મ નંબર-371 મ� Recruitment
exam or type ના કોલમમ� 2009
Junagadh ના બદલે 2007
Junagadh �ુજબ �ુધારો કર� યો�ય
�વરતા �મ પર �ુકવા અ�ેથી
અ�ભ�ાય થાય છે.

Corrected
Valid CCC not pased in time
but seniority restored as per
judgement in SCA- 3808/2021
and is subject to final oucome
in the case, if appealed

2382
Godhra SF
Circle Godhra SF

Ashokbhai
Ramsinghbha
i Rathva ST 31-Jul-09 10-Nov-19 122.00 1-Jun-86

ગણા બધા જુનીયર વન ર�કોની
પાછળ ની યાદ�મ� મને �ુકવામ�
આવેલ છે. ભિવ�યમ� બઢતીમ�
અવરોધ �પ અને �ુકશાન કરતા હોઈ
પસંદગી યાદ� નંબર સામે અમોને
વ�ધો હોઈ યો�ય પસંદગી �મમ�
સમાવશે કરવા િવનતંી કર�લ છે.

સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ �ી
એ.આર.રાઠવા વનર�કએ વનર�ક
તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક બાદ �નયત
સમયમય�દામ� સીસીસી ૫ર��ા
પાસ કર�લ નથી તેઓએ સી.સી.સી.
પર��ા તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૯ થી પાસ
કર�લ હોઈ તે �ુજબ �વત�તા �મમ�
ગોઠવવામ� આવેલ છે. સરકાર�ીના
ની�ત-�નયમો અ�ુસાર તેઓની
રજૂઆત ગાહય રાખવા પા� નથી

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત �ાહય રાખવા પા�
અ�ભ�ાય થતો નથી Not Accepted

2383 Junagadh Circle Bhavnagar

Khoduva
Kanubha
Sarvaiya SEBC 15-Feb-11 24-Nov-19 185.00 8-May-88

�ી ક� . ક� . સરવૈયા, વનર�કની
તા.૧૯/૧૧/૨૨ ની અર� અ�વયે
તેઓની ભરતી તા.૧૯/૦૨/૧૧ ના
રોજ થયેલ તથા તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૬
થી �નય�મત �નમ�ૂક આપવામ�
આવેલ છે. તથા તેઓએ
�.ટ�.�ુ.સી.સી.સી. પર��ા
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાસ કર�લ
હોય, ૨૦૧૩ તથા ૨૦૧૭ ની ભરતી
નીચે �ુકવામ� આવેલ છે.  �મે�
તેઓને તા.૧૬/૦૫/૨૨ ના ઠરાવ
�ુજબ ૨૦૧૧ ની ભરતીના �ાને
�ુકવા અર� કર�લ છે.

�ી ક� . ક� . સરવૈયા, વનર�કની
તા.૧૯/૧૧/૨૨ ની અર� �યાને લતેા
તેઓની ભરતી તા.૧૯/૦૨/૧૧ ના
રોજ થયેલ તથા તા.૧૯/૦૨/૧૬ થી
�નય�મત બે વષ� બાદ પાસ કરવાની
થતી  �.ટ�.�ુ.સી.સી.સી. પર��ા
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પાસ કર�લ
હોય, � ે�ણ વષ�થી વ�ુ મોડ� પાસ
કર�લ હોય, સરકાર�ીના ઠરાવ �મ�ક
:
સીઆરઆર-૧૧-૨૦૧૫-૩૧૨૯૧૧-ગ.
પ, તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના �ુ�ા નં.૨ ની
�ગવાઇ �ુજબ આપનો વ�ધો �ા�
રાખી શકાય નહ�.

મ�ગણી �ા� રાખવા અ�ભ�ાય થતો
નથી. Not Accepted
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2386
Godhra SF
Circle Godhra SF

Madhubhai
Harsingbhai
Rathva ST 31-Jul-09 8-Dec-19 129.00 1-Jun-87

ધણા બધા જુનીયર વન ર�કોની
પાછળ ની યાદ�મ� મને �ુકવામ�
આવેલ છે. ભિવ�યમ� બઢતીમ�
અવરોધ �પ અને �ુકશાન કરતા હોઈ
પસંદગી યાદ� નંબર સામે અમોને
વ�ધો હોઈ યો�ય પસંદગી �મમ�
સમાવશે કરવા િવનતંી કર�લ છે.

સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ �ી
એમ.એચ.રાઠવા વનર�કએ
વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ નથી  તેઓએ
સી.સી.સી. પર��ા તા.
૦૮/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસ કર�લ હોઈ તે
�ુજબ �વત�તા �મમ� ગોઠવવામ�
આવેલ છે. સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો
અ�ુસાર તેઓની રજૂઆત ગાહય
રાખવા પા� નથી

ના.વ.સં.�ી.સા.વ.િવ.ગોધરાના
અ�ભ�ાય સાથે અમો સહમત હોય
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત �ાહય રાખવા પા�
અ�ભ�ાય થતો નથી Not Accepted

2388 Junagadh Circle Surendranagar

Navalsinh
Bavalbhai
Gohil SEBC 18-Feb-11 28-Dec-19 235.00 11-Jun-87

નોકર�મ� દાખલ થયા પહ�લા�ું ડો.
બાબા સાહ�બ આંબેડકર �ુ�ન. મ�થી
સી.સી.સી. પાસ કર�લ હોય, � ે
સટ��ફક�ટ મા� રાખી યો�ય �ાય
આપવા િવનતંી.

નોકર�મ� દાખલ થયા બાદ મા�
સં�ામ� થી સી.સી.સી. �નયત
સમયય�દામ� પાસ કર�લ ન હોય �થેી
�સ�નયોર�ટ� �ુઝ કર�લ છે. અને
મા� સં�ામ�થી સી.સી.સી. પર��ા
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસ કરતા તે
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ� ગણેલ છે.
�થેી સદર વ�ધો �ા� ન રાખવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

મ�ગણી �ા� રાખવા અ�ભ�ાય થતો
નથી Not Accepted
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2389 Surat Circle Vyara

Dharmisthab
en
Raysingbhai
Gamit ST 22-Feb-11 28-Dec-19 167.50 15-Jul-83

૧) કુ ડ�.આર.ગામીત,વન ર�ક �ારા
૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ તેઓને
�ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે વ�ધો
હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે.
૨) નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે.
૩) કુ.ડ�.આર.ગામીત,વન ર�કને
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�ાર બાદ
કુ.ડ�.આર.ગામીત,વન ર�કને
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ �નય�મત
�નમ�ૂંક હુકમ આપવામ� આવેલ
�મે� તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૮ �ુધીમ�
સીસીસી પર��ા મા� સં�ામ�થી
પાસ કરવાની રહ�શે.તે�ું �પ�ટ લખેલ
છે.�થેી તેઓને સીસીસી બાબતે �ણ
નથી તેમ માની શકાય ન�હ.
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે.તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય.

as per DCF comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.
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2390
Gandhinagar
Circle Aravalli

Nareshkumar
Arjanbhai
Damor SEBC 15-Feb-11 12-Jan-20 238.00 1-Jun-91

�ી એન.એ.ડામોર, વનર�ક
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૧ના રોજ �નમ�ૂંક
પામેલ છે �ારબાદ
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ �નય�મત
�નમ�ૂંક પામેલ છે. �નય�મત �નમ�ૂંક
બાદ બેે વષ�ની અંદર �ી ડામોરએ
સી.સી.સી. પાસ કર�લ ન હોઇ તેઓને
સરકાર�ીન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ
સમયમય�દામ� સી.સી.સી. પાસ
કર�લ ન હોત� તેઓને ફરજમ�થી છુટા
કરવાના થતા હતા. પરં�ુ � ેતે સમયે
તેમ થયેલ નથી.  �થેી તેઓની
�નમ�ૂંક હાલ સળંગ ગણવામ�
આવેલ છે.  તો તેઓએ �નમ�ૂંકની
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
િવનંતંી કર�લ છે.

છુટા કર�લ ન હોઇ તેઓની નોકર�
સળંગ ગણેલ હોઇ �ૂળ �નમ�ૂંક
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
અ�ભ�ાય છે.

ની�તિવષયક બાબત હોઇ આપ�ીની
ક�ાએથી યો� ય થવા િવનતંી છે. Not Accepted

2391
Bharuch SF
Circle Surat SF

Manojkumar
Prabhakar
Yevle SEBC 26-Feb-10 15-Jan-20 29-Dec-83

�ી એમ. પી. યેવલે, �ારા સી.સી.સી.
પર��ા ડો. બાબા આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવસ�ટ� ક�� થી પાસ કર�લ હોય
મ�� ગણી યાદ�મ� ૨૩૨૨ મ� �ુધારો
કર� આપવા બાબતે રજુઆત થયેલ
છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી. � ેઅંગે યો�યતે
થવા િવનતંી છે.

ની�ત િવષયક બાબત છે. અ�ેથી
�નણ�ય લેવાનો રહ�તો નથી Not Accepted

2392 Vadodara Circle Chhota Udepur

Champaben
Himatbhai
Rathva ST 23-Feb-11 19-Jan-20 132.00 1-Jun-88

(૧)કો���ુટર(સી.સી.સી) પર��ા પાસ
કય� તાર�ખ ર�એડ�સેમે� ટ  ગણેલ
છે. તેના બદલે ખાતામ� દાખલ
તાર�ખથી સીનીયોર�ટ� ગણવા
રજુઆત છે. તથા તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૨
SCA No.15715 થી ક�સ કર�લ છે. તો
�ૂળ ભરતી તા.૧-૮-૨૦૦૯
સીનીયોર�ટ�  ગણવા રજુઆત કર�લ
છે.નામ. કોટ�  ના SCA નં.
૩૮૦૮/૨૦૨૧  SCA નં.
૧૧૯૫૦/૨૦૨૨ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનીયોર�ટ� બબતે અ� વન
ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો અમોને
પણ લાભ આપવો એવી રજુઆત
કર�લ છે

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.  નામ.
કોટ�  ના SCA નં.૩૮૦૮/૨૦૨૧ SCA
૧૧૯૫૦/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓડ� ર
�માણે સીનોયોર�ટ� બાબતે અ�
વન ર�ક ને લાભ આપેલ હોય તો
તેઓને પણ સીનીયોર�ટ� માટ� આજ
��  હોય તેઓએ પણ  SCA નં.
૩૭૯૮૪ /૨૦૨૨ થી ક�સ દાખલ કર�લ
હોય તો તેમના ક�સમ� પણ ઘટ�ુ થવા
ભલામણ છે.

રાજય ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મા સામિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ અને ૨૩/૧૦/૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ હોય અ�તેી
ક�ઇ ઘટ�ત કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
તેમજ દાખલ કર�લ ક�સ અંગે કોઈ
ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2394
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Navalsinh
Pruthvisinh
Rathod SEBC 9-Mar-13 12-Feb-20 70.00 2-Jun-87

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.
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2395

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Narmada

Aslamhusen
Yusufbhai
Mansuri SEBC 31-Aug-09 13-Feb-20 277.50 12-Feb-85

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૩/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2396 Vadodara Circle Baria

Kanubhai
Bachubhai
Bhabhor ST 9-Mar-13 15-Feb-20 90.00 5-Feb-94

�ી ક� .બી.ભાભોર, વનર�ક
તા.૧૮-૮-૨૦૧૩ થી વનર�ક તર�ક�
�નમ�ુક થયેલ હતી. �ારબાદ
તા.૧૮-૮-૨૦૨૦ ના રોજ સાત વષ�નો
સમયગાળો �ૂણ� થાય છે. જયાર�
સીસીસી પર��ા તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦
ના રોજ પાસ થયેલ છે. પરં�ુ વડોદરા
ઝોનના સીનીયોર�ટ� લી� �ુજબ
�ુળ �ાને પરત �ુકવા વ�ધો આપેલ
છે.

�ી ક� .બી.ભાભોર, વનર�ક�  સીસીસી
પર��ા સમયસર પાસ કર�લ ન હોય,
વ�ધો �ા� રાખવામ� આવતો નથી.

ના.વ.સ.�ી બાર�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Not Accepted
બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2397 Vadodara Circle Baria

Arvindkumar
Babubhai
Katara ST 9-Mar-13 15-Feb-20 86.00 15-Jan-93

�ી એ.બી.કટારા, વનર�ક
તા.૧૮-૮-૨૦૧૩ થી વનર�ક તર�ક�
�નમ�ુક થયેલ હતી. �ારબાદ
તા.૧૮-૮-૨૦૨૦ ના રોજ સાત વષ�નો
સમયગાળો �ૂણ� થાય છે. જયાર�
સીસીસી પર��ા તા.૨૯-૦૭-૨૦૨૧
ના રોજ પાસ થયેલ છે. પરં�ુ મને
સીનીયોર�ટ� લી�મ� �ુળ �ાને
પરત �ુકવા વ�ધો આપેલ છે.

�ી.એ.બી.કટારા, વનર�ક�
સમયમય�દામ� સીસીસી પર��ા
પાસ કર�લ ન હોય, �વ�તતા યાદ�મ�
દશ�વેલ �વત�તા નંબર બરાબર છે.
�થેી રજુ કર�લ વ�ધો �ા� રાખવામ�
આવતો નથી.

ના.વ.સ.�ી બાર�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ.

Not Accepted
બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2398 Vadodara Circle Baria

Laxmanbhaii
Ramabhai
Chuahan ST 9-Mar-13 15-Feb-20 70.00 12-Jan-76

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2399 Vadodara Circle Chhota Udepur
Rajendra
Jashu Baria SEBC 24-Feb-11 18-Feb-20 135.50 1-Jun-83

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2400 Vadodara Circle Chhota Udepur

Dolatsinh
Magan
Bariakodi SEBC 1-Aug-09 18-Feb-20 133.00 1-Jun-84

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.
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2401 Vadodara Circle Chhota Udepur
Vijay Meghraj
Thakur General 1-Aug-09 18-Feb-20 115.50 5-Dec-70

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2402
Junagadh WL
Circle Porbandar

Mansukhlal
Punabhai
Parmar SEBC 3-Nov-99 18-Feb-20 1-Jun-66

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2403 Surat Circle
Bharuch Sub
Division

Ashvinbhai
Fatesingbhai
Vasava ST 9-Mar-13 4-Mar-20 82.00 1-Jun-94

�નયત તકમ� બેઝીક તાલીમ�ત
પર��ા પાસ ન કરતા
તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ તેઓને
ફરજ પરથી છુટા કરવામ� આવેલ
અને કૃપા તકમ� તાલીમ�ત પર��ા
પાસ કરતા તેઓને તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦
ના રોજ �વત�તાના હકના ર�ણ િવના
ફરજ પર પરત લેવામ� આવેલ છે.
�થેી તે �ુજબ યો�ય થવા િવનતંી છે. as per the dcf comment

બે�ઝક તાલીમાથ�  પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2404 Vadodara Circle Godhra

Kirankumar
Radhesinh
Bariya SEBC 1-Sep-09 12-Apr-20 182.50 5-Jul-81

સદર કમ�ચાર�ની તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૨ ની
અર�મ� જણાવેલ છે ક�  અમો
તા.૦૧/૦૯/૨૦૦૯ થી વનર�ક
તર�ક�  હાજર થયેલ હોય વનર�કોની
૫સંદગી યાદ�મ� અ.નં.૨૩૨૬  ૫ર
�ુકવામ� આવેલ છે. � ેખર�ખર ખોટુ
છે. અને  અમોથી ઘણા બઘા જુ�નયર
વનર�ની ૫ાછળ ૫સંદગી કરવામ�
આવેલ છે.  અમોને ભિવ�યમ�
બઢતીમ� આવરોઘ�પ તેમજ �ુકશાન
કત�હોય �થેી અમો સદર ૫સંદગી
યાદ�મ� જણાવેલ �મ નંબર-૨૩૨૬
સામે અમારો વ�ઘો હોય યો�ય
૫સંદગી �મમ� સમાવશે કરવા વ�ઘો
આપેલ છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆત અ�વયે
આપની ક�ાએથી યો�ય કાય�વાહ�
થવા િવનતંી છે.

સદર કમ�ચાર�ની રજુઆતથી કોઇ
આધાર �ુરાવા રજુ કર�લ નથી � ે
બાબતે આપ�ીની ક�ાએથી યો�ય
કાય�વાહ� થવા િવનતંી છે. Not Accepted

2405 Valsad Circle Valsad-South

Dineshbhai
Somabhai
Patel ST 1-Jul-92 6-Jun-20 22-Sep-64

બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.
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2407 Surat Circle Vyara

Hirenbhai
Ishvarbhai
Chaudhari ST 1-Sep-09 5-Sep-20 220.00 25-Jan-86

૧) �ી એચ.આઇ.ચૌધર�,વન ર�ક
�ારા ૨૦૧૩ ની ભરતીની પાછળ
તેઓને �ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે
વ�ધો હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨)  નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) �ી એચ.આઇ.ચૌધર�,વન ર�કને
તા.૨૨/૦૯/૨૦૦૯ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�થેી તેઓને
સીસીસી બાબતે �ણ નથી તેમ માની
શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે. તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય.  

as per dcf comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.
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2408 Surat Circle Vyara

Kishorbhai
Narayan
Vanzara SEBC 1-Sep-09 5-Sep-20 197.00 18-May-85

૧) �ી ક� .એન.વણઝારા,વન ર�ક
�ારા ૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ
તેઓને �ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે
વ�ધો હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨)  નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) �ી ક� .એન.વણઝારા,વન ર�કને
તા.૨૨/૦૯/૨૦૦૯ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�થેી તેઓને
સીસીસી બાબતે �ણ નથી તેમ માની
શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે. તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય. as per DCF comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.

2409 Surat Circle Surat

Ashaben
Balubhai
Chaudhari ST 9-Mar-13 5-Sep-20 88.00 6-Jul-91

કો���ુટર કૌશ�ની પર��ા �ાદ�શીક
તાલીમ ક� �� �ુરત ખાતે
તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૦ થી
૨૯/૦૭/૨૦૨૦ દર�યાન યો�યેલ
પર��ા�ું પ�રણામ એક માસ ઉપર�ત
સમય ગાળા દર�યાન
તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૦ ન� રોજ બહાર
પાડવામ� આવેલ �મે� પાસ થયેલ
છે.  � ેસમય મય�દામ� પર��ા પાસ
કર�લ છે. આ િવસંગતા દુર કરવા માટ�
મા� �ુજરાત હાઈકોટ�  �ારા
C/SCA/10766/2020 નો �ુકાદો
તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ન� રોજ આપવામ�
આવેલ છે. � ેઅંગેની  રજુઆત છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી. � ેઅંગે યો�યતે
થવા િવનતંી છે. as per the dcf comment

he is not party in the said
case so his case may not be
accepted
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2412 Vadodara Circle Baria

Girishbhai
Bhimabhai
Bhabhor ST 23-Feb-11 20-Sep-20 176.00 25-Aug-86

�ી �.બી.ભાભોર, વનર�ક�
સરકાર�ીના ઠરાવ
નં.પરચ-૧૦૨૦૦૩-૬૭૨(૧) ગ.૨
તા.૧-૨-૨૦૦૬ થી મંજુર થયેલ
સીસીસી આઇ.ટ�.આઇ.મ� ૨૦૦૩ ના
વષ�મ� ડ�ટા એ�� � ઓપર�ટર (૩
મ�હના) નો કોસ� કર�લ છે. � ેખર�ખર
મા� સં�ા અને મા� અ�યાસ
�મની લાયકાત હુ પહ�લાથી ધરા�ુ છુ
તો મને આ અ�યાસ �મને મા�
ગણી મને માર� �ુળ �વત�તા �મ�ક
પર �ુકવામ� આવે અને સમાવશે કર�
મને �ાય અપાવવા ન� િવનતંી કર�લ
છે.

�ી �.બી.ભાભોર, વનર�ક �ારા
આઇ.ટ�.આઇ. ખાતે ડ�ટા એ�� �
ઓપર�ટર (૩ મ�હના) નો કોસ�
તા.૦૪-૧૧-૨૦૦૩ થી પાસ કર�લા�ુ
જણાવેલ છે. પરં�ુ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ના ઠરાવ �ુજબ કરાર�ય સમય
પહ�લા�ુ હોય, મા� રાખી શકાય તેમ
નથી,  �થેી વ�ધો �ા� રાખવામ�
આવતો નથી.

ના.વ.સ.�ી બાર�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted
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2414
Mehsana SF
Circle

Sabarkantha-Nort
h SF

Maheshkuma
r
Mansangbhai
Chaudhari SEBC 17-Feb-11 21-Sep-20 213.00 6-Jul-89

 અમો તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૧ના રોજ
વનર�ક તર�ક�  �નમ�ુક પામેલ.
અમોએ CCC પર��ા �નયત
સમયમય�દામ� પાસ ન કરતા નાયબ
વન સંર�ક�ી, સામા��ક વનીકરણ
િવભાગના પ��ક:
બ/મહ/ટ� .૬/૨૭૯૨-૯૫,
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ થી કચેર�
સમયબાદ નોકર�મ�થી છૂટા કરવાનો
હુકમ કરવામ� આવેલ, પરં�ુ અમોએ
તા.૦૮/૦૮/૨૦૦૮ના રોજ
બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન �ુ�ન.
�વારા લેવાયેલ CCC પર��ા પાસ
કર�લ હોઈ, તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ના
કચેર� આદ�શથી તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ના
રોજ કર�લ છૂટા કરવાનો હુકમ રદ
કરવામ� આવેલ.  �ારબાદ અમોએ
તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ �ુજરાત
�ુ�ન. �વારા લેવાયેલ સીસીસી
પર��ા પાસ કરતા � ે�યાને લઈ
અમારો યાદ�મ� સીર�યલ નં. ૨૩૩૭
છે. � ે૨૦૧૩ અને ૨૦૧૭ની ભરતીની
પણ પાછળ �ુકવામ� આવેલ છે. �નેે
�યાને લઈ અમાર� �વરતા રા�
ક�ાએ ૨૦૧૧ની ભરતી �ુજબ �ુકવા
િવનતંી છે.

ર�કડ�  આધા�રત ચકાસણી કરતા
મજકુર કમ�ચાર� તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯
પછ� �નમ�ુક પામેલ છે.  તેઓએ તા.
૦૮/૦૮/૨૦૦૮ ના રોજ બાબાસાહ�બ
આબેડકર �ુ�નવ�સટ� �વારા
લેવાયેલ ૪૫૦ �ુણની સીસીસી
પર��ા પાસ કર�લ હતી. તે આધાર�
તેઓને તેમની �નમ�ુક
તા૧૭/૦૭/૨૦૧૧ ને આધાર� �વત�તા
�મ�કમ� રાખવામ� આવે  તે સબબના
તેઓએ વ�ધા ઉપ��ત કર�લ છે.
તેઓએ અ�ેના પ��ક:
બ/મહ/ટ� .૬/૨૭૯૨-૯૫,
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ થી કચેર�
સમયબાદ નોકર�મ�થી છૂટા કરવાનો
હુકમ કરવામ� આવેલ.  પરં�ુ
સરકાર�ીના સામા� વહ�વટ
િવભાગના ઠરાવ �મ�ક:
પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુઓ-૩૧૩-ક,
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦થી ડૉ.
બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�ન.વ�સટ�ની પર��ાના �માનપ�ો
મા� રાખવા અ�વયે થયેલ
�ગવાઈના અ�ુસંધાને તેઓને
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ના કચેર� આદ�શથી
ઉકત દ�શત છૂટા કરવાનો હુકમ રદ
કરવામ� આવેલ. વનર�ક સંવગ�ની
પસંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો
માટ� તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� ન�ધના �ુ�ા નં. ૫
�ુજબ સદરહુ કમ�ચાર�
તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ પછ� �નમ�ુક
પામેલ હોઈ,  નોકર�મ� �ડાયા બાદ
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખથી
Readjusted date of Seniority
આપવામ� આવતી હોઈ, પસંદગી
યાદ� બનાવવા ન�� કરવામ� આવેલ
�સ��તો �ુજબ તેઓની �વરતા
રા�ક�ાએ યો�ય �મે હોવાનો
અ�ેનો અ�ભ�ાય છે.

સદરહુ કમ�ચાર�ની રજુઆત પર�વે
ના.વ.સં.�ી,  સા.વ.િવ.,
સાબરક�ઠાના અ�ભ�ાય અંગે
આગળની ઘટ�ત કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ કરવામ� આવે છે. Not Accepted
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2415
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Aratiben
Bhupatbhai
Hirpara General 15-Feb-11 21-Sep-20 179.25 5-Jan-91

1) Basic trn Detail-Batch
NO.04 20/12/2012 To
30/06/2013
 (2) High Court Case
No.5076/2021 મ� વષ� ૨૦૦૯ ની
ભરતીના ઉમેદવારને બાબાસાહ�બ
આંબેડકર �ુની. ક�� મા� ન હોવા
છતા �વત�તા યાદ�મ� આગળ લીધેલ
છે. તો અમો પાસે ભરતીમ� દાખલ
થયેલ તે સમય�ું ૨૦૧૨ �ુ
ડો.બા.આં.�ુ. અમદાવાદમ�થી ૪૫૦
માક�  વા�ુ સી.સી.સી. પાસ કર�લ છે.
તે ગ�ધીનગર ઠરાવ
�મ�ક:પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુ.ઓ.-૩૧૩-ક
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ થી બહાર પાડ�લ
હોઇ. �મે� અમા� સી.સી.સી. મા�
હોઇ તેમજ અમોના સટ�ફ�ક�ટ અને
લાયકાત એક સરખા હોય �થેી
ખાતા રાહ�  અમોને  �ાય આપવા
િવનતંી.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -04
20/12/2012 To 30/06/2013
(2) CCC પર��ા માટ� મા� સં�ા
નથી. As per DCF reamrks.

Accepted and correction
done

2416 Vadodara Circle Baria

Mansingbhai
Chaturbhai
Gadol SEBC 23-Feb-11 21-Sep-20 178.00 23-Nov-83

�ી.એમ.સી.ગદોલ,વનર�કની સને
૨૦૧૧ ની ભરતી હોય, �વત�તા �મ
૨૩૩૯ ગણેલ છે. � ેસીસીસી પર��ા
પાસ કય�ની તાર�ખ ગણવામ�
આવેલ છે. તે માટ� વ�ધો રજુ કર�લ છે.
આ બાબતેે નામ.અદાલતમ� ક�સ નંં.
F/SCA/37984/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે.

�ી.એમ.સી.ગદોલ, વનર�ક �ારા
સીસીસી પર��ા બાબતે
નામ.અદાલતમ� ક�સ નંં.
F/SCA/37984/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુ જણાવેલ છે.  પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. �થેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted

2418 Vadodara Circle Baria

Rekhaben
Virsinghbhai
Vasaiya ST 11-Aug-09 21-Sep-20 129.00 25-Jun-87

�ીમતી.આર.વી.વસૈયા,વનર�કની
ખાતામ� દાખલ તા.૧૧-૮-૨૦૦૯ છે.
પરં�ુ સીસીસી પર��ા
તા.૨૧-૦૯-૨૦૨૦ થી પાસ કર�લ છે.
તે �ુજબ સીનીયોર�ટ� ગણવામ�
આવેલ છે. પરં�ુ તેઓએ આ અંગે
નામદાર વડ� અદાલતમ�ં ક�સ નંબર
:-F/SCA/37972/2022 થી ક�સ
દાખલ કર�લ છે. સદર બાબતે ક�સ નો
�ુકાદો ન આવે �ા �ુધી ખાતામ�
દાખલ તાર�ખથી સીનીયોર�ટ�
ગણવા વ�ધો રજુ કર�લ છે.

�ીમતી.આર.વી.વસૈયા, વનર�ક
�ારા સીસીસી પર��ા બાબતે
નામદાર હાઇકોટ�મ� ક�સ નં.
F/SCA/37972/2022  થી ક�સ
દાખલ કર�લા�ુુ જણાવેલ છે પરં�ુ
મનાઇ હુકમ મળેલ નથી. � ેેથેી વ�ધો
�ા� રાખવામ� આવતો નથી. ભલામણ કરવામ� આવતી નથી. Not Accepted
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2419 Vadodara Circle Chhota Udepur

Ramanbhai
Vestabhai
Rathwa ST 9-Mar-13 21-Sep-20 98.00 1-Jun-89

(૧) સી.સી.સી. પાસ આધાર�
સીનીયોર�ટ� ગણવામ� આવેલ છે. � ે
ખાતામ� દાખલ તાર�ખ ગણવા
િવનતંી કર�લ છે.
(૨) સમય મય�દા બાદ સી.સી.સી.
પાસ કર�લ હોય તેવા વનર�કોને
નામ. કોટ�ના �ુકાદાના આધાર�
સીનીયોર�ટ� દાખલ તાર�ખથી
ગણવામ� આવેલ છે.
(૩) તેઓના �ારા નામ. હાઇકોટ�  SCA
No. 37984/2022 થી સીનીયોર�ટ�
માટ� કોટ�મ� પીટ�શન દાખલ કર�લ છે.
�નેો �ુકાદો હાલમ� પે� ડ�ગ છે.

"૧.રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� સમાિવ�ટ છોટાઉદ��ુર
ડ�વીઝનના બીટ્ગાડ�  ની સીનીયોર�ટ�
૨૨/૦૧/૨૦૦૯ ના ઠરાવ �ુજબ થયેલ
હોય અ�ેથી કંઇ ઘ�ટત કરવા�ુ રહ��ુ
નથી.
૨. ર� એડ��ેમ�ટ ડ�ટ થી
સીનીયોર�ટ� ગણેલ છે.  � ેવન ખાતા
ના વન ર�ક સંવગ� ની પસંદગી યાદ�
બનાવવાના �સ��ત માટ� તા.
૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ બેઠક
ની કાય�વાહ� ન�ધ ના �ુ�ા �મ�ક ૧
અ�ુસાર યો�ય છે �થેી અ�ેથી કંઇ
કરવા�ુ રહ��ુ નથી.
૩. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના સી સી સી ના
ઠરાવ �ુજબ અમલ થવા ભલામણ
છે.
૪. વન ખાતા ના વન ર�ક સંવગ� ની
પસંદગી યાદ� બનાવવાના �સ��ત
માટ� તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ
મળેલ બેઠક ની કાય�વાહ� ન�ધ ના
�ુ�ા �મ�ક ૧ ના પેટા �મ�ક ૪
અ�ુસાર કાય�વાહ� કરવા ભલામણ
છે  "

ના.વ.સ.�ી ના અ�ભ�ાયના અ�ુ�મ
નં. ૧, ૨  સાથે સમતં છ�એ ૩ તથા ૪
બાબતે કોઈ ભલામણ કરવામા
આવતી નથી.
તેમજ અરજદાર� કોટ�મ� કર�લ  ક�સ
માટ� કોઈ ભલામણ કરવામા આવતી
નથી.

1. Not Accepted
2. As per Committee's
Decision
3. Not Accepted

2421
Godhra SF
Circle Dahod SF

Manuben
Rameshbhai
Patel SEBC 9-Mar-13 21-Sep-20 88.00 25-Aug-91

ભરતી ર૦૧૩ ની હોઇ અને સીસીસી
૫ર��ા તા.ર૧/૯/ર૦ર૦ થી પાસ
કર�લ હોઇ ૫વત�તા �મ�ક ખાતામ�
દાખલ તાર�ખથી ગણવા િવનતંી
કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

 સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ
�ીમ�ત.એમ.આર.પટ�લ   વનર�કએ
વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ
સી.સી.સી. પર��ા ૨૧/૦૯/૨૦૨૦ થી
પાસ કર�લ હોઈ તે �ુજબ �વત�તા
�મમ� ગોઠવવામ� આવેલ છે.
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજુઆત �ાહય રાખવા પા�
નથી. Not Accepted
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2423
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Gauriben
Dharmabhai
Nayak SC 9-Mar-13 28-Sep-20 78.00 16-Mar-91

�વરતા યાદ�મ� અમારો અં.નં. ૨૩૫૩
છે. �મે� Date of regular
appointment as BG મ� તા.
૧૯/૦૮/૨૦૧૮ દશ�વેલ છે. �ારથી
તા. ૧૯/૦૮/૨૦૨૦ �ુધીમ� ૭ વષ�
�ુણ� થાય છે. તે સમયગાળામ�
અમોએ સી.સી.સી.+ પાસ કર�લ છે
તથા બાબા સાહ�બ આંબેડકર
�ુ�નવસ�ટ�મ� તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૦ ના
રોજ સી.સી.સી. પાસ કર�લ છે. �નેા
આધાર �ુરાવા સામેલ છે. તો યાદ�મ�
અમોને �નયમ �ુજબ �ુકવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� �નય�મત
�નમ�ુંક તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૮ છે.
પસંદગી યાદ�ના ર�મા�� કોલમમ�
જણા�યા �ુજબ સી.સી.સી.+ ની
પર��ા �પીપા મારફતે
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ આપેલ છે.
��ેું �હ�રના�ું તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ થી
��સ� થયેલ છે. �ાર�
સી.સી.સી.ની પર��ા ખાતામ� દાખલ
થયા અગાઉ BAOU થી તા.
૦૮/૧૦/૨૦૧૦ થી પાસ થયેલ હોઇ,
આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� �નય�મત
�નમ�ુંક તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૮ છે.
પસંદગી યાદ�ના ર�મા�� કોલમમ�
જણા�યા �ુજબ સી.સી.સી.+ ની
પર��ા �પીપા મારફતે
તા.૧૯/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ આપેલ છે.
��ેું �હ�રના�ું તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦ થી
��સ� થયેલ છે. �ાર�
સી.સી.સી.ની પર��ા ખાતામ� દાખલ
થયા અગાઉ BAOU થી તા.
૦૮/૧૦/૨૦૧૦ થી પાસ થયેલ હોઇ,
આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી છે. Not Accepted

2424 Rajkot SF Circle Gir Somnath SF

Jayshriben
Naranbhai
Parmar SEBC 9-Mar-13 3-Oct-20 88.00 15-Aug-93

1) Basic trg Details
01/02/2015 to 16/08/2015
2) DE details 05/10/2021 Roll
no. 12
3) barth data. 15/08/1993

મજકુર કમ�ચાર�ની ર�કડ� ની ખરાઇ
કરતા Request of the BG in
brief મ� આપેલ િવગતની �તુ�તા
કરવા અ�ેથી અ�ભ�ાય થાય છે.

હક�કતલ�ી �ુલ હોય �નયમો�ુસાર
યો�ય થવા અ�ભ�ાય થાય છે.

૨ – સી.સી.સી. પર��ા તેઓએ
સમયમય�દામ� પાસ કર�લ હોય
�નયમો�ુસાર યો�ય થવા અ�ભ�ાય
થાય છે.

Accepted and correction
done

2431 Rajkot SF Circle Botad SF

Mahendrasin
h Prabhatsinh
Pavra SEBC 9-Mar-13 23-Oct-20 86.00 1-Mar-93

વનર�ક �ારા ખાતામ� દાખલ થયા
પહ�લા સી.સી.સી. પર��ા ડો. બાબા
આંબેડકર ઓપન �ુ�નવસ�ટ� ક�� થી
પાસ કર�લ હોય મ�� ગણી યાદ�મ�
૨૩૬૨ મ� �ુધારો કર� આપવા બાબતે
રજુઆત કર�લ છે. તેઓ �ારા
SCA-19768 OF 2022ના નંબરથી
નામદાર વડ� અદાલતમ�
�સનીયોર�ટ� બાબતે પીટ�શન દાખલ
કર�લ છે.

સદર બાબત કોટ�ક�સને લગત હોય ,
નામદાર �ુજરાત હાઇકોટ�ના �ુકાદો
આ�યેથી યો�ય થવા ભલામણ છે.

 સદરહુ બાબત કોટ�ક�શ લગત હોય
�ુકાદો આ�યે �નણ�ય થવા િવનતંી છે. Not Accepted
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2433
Godhra SF
Circle Dahod SF

Premilaben
Surjibhai
Baria SEBC 9-Mar-13 31-Oct-20 82.00 20-May-94

ભરતી ર૦૧૩ ની હોઇ અને સીસીસી
૫ર��ા તા.૩૧/૧૦/ર૦ર૦ થી પાસ
કર�લ હોઇ ૫વત�તા �મ�ક ખાતામ�
દાખલ તાર�ખથી ગણવા િવનતંી
કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

  સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ �ીમતી
પી.એસ.બાર�આ  વનર�કએ
વનર�ક તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક
બાદ �નયત સમયમય�દામ� સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ
સી.સી.સી. પર��ા ૩૧/૧૦/૨૦૨૦ થી
પાસ કર�લ હોઈ તે �ુજબ �વત�તા
�મમ� ગોઠવવામ� આવેલ છે.
સરકાર�ીના ની�ત-�નયમો અ�ુસાર
તેઓની રજૂઆત �ાહય રાખવા પા�
નથી. Not Accepted

2434
Godhra SF
Circle Dahod SF

Kalpanaben
Rameshbhai
Gamit ST 9-Mar-13 31-Oct-20 80.00 3-Jun-80

ભરતી ર૦૧૩ ની હોઇ અને સીસીસી
૫ર��ા તા.૩૧/૧૦/ર૦ર૦ થી પાસ
કર�લ હોઇ ૫વત�તા �મ�ક ખાતામ�
દાખલ તાર�ખથી ગણવા િવનતંી
કર�લ છે.

�નયમો�ુસાર જ�ર� �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

  સરકાર�ીના
સા.વ.િવ.�ુ.રા.ગ�ઘીનગરના ઠરાવ
�મ�ક : સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/
૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫
ઠરાવની �ગવાઈ �ુજબ �ીમતી
ક� .આર.ગામીત   વનર�કએ વનર�ક
તર�ક�  �નય�મત �નમ�ૂક બાદ �નયત
સમયમય�દામ� સીસીસી ૫ર��ા
પાસ કર�લ નથી. તેઓ એ સી.સી.સી.
પર��ા ૩૧/૧૦/૨૦૨૦ થી પાસ કર�લ
હોઈ તે �ુજબ �વત�તા �મમ�
ગોઠવવામ� આવેલ છે. સરકાર�ીના
ની�ત-�નયમો અ�ુસાર તેઓની
રજૂઆત �ાહય રાખવા પા� નથી Not Accepted

2435 Rajkot SF Circle Botad SF

Jyotiben
Vithalbhai
Bhaliya SEBC 9-Mar-13 31-Oct-20 80.00 30-Jun-91

વનર�કએ સી.સી.સી. પ�ર�ા
�નય�મત પગાર ધોરણમ� �નમ�ુક
આ�યાની તાર�ખથી બે વષ�ની અંદર
પાસ કર�લ હોય �વત�તા યાદ�મ�
�મ�ક ૨૩૬૭ ના બદલે યો�ય �ાને
�ુકવા વ�ધા અર� કર�લ છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ  � ેઅંગે
ઉપલી ક�ાએ યો�ય થવા િવનતંી છે.

૧ – હક�કતલ�ી �ુલ હોય
�નયમો�ુસાર યો�ય થવા અ�ભ�ાય
થાય છે. Not Accepted
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2437
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Mogjibhai
Virjibhai
Chaudhary SEBC 23-Aug-13 23-Nov-20 98.00 5-Jul-89

હંુ તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૩ થી વન
િવભાગમ� ફરજ બ��ું છંુ.
સી.સી.સી.+ ની પર��ા
તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ
આપવામ� આવેલ હતી. પરં�ુ
કોરોનાના સમયગાળા દર�યાન
�હ�રનામામ� િવલંબ થયેલ હતો. � ે
તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ ના ��સ� થયેલ
છે. �થેી અમારો �વરતા �મ�ક ૨૩૬૯
છે.  સી.સી.સી.+ ની પર��ા
તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ ગણવામ� આવે
તો મારો �વરતા �મ�ક ૯૯૧ �મે
આવે �મે� �ુધારો કર� આપવા
િવનતંી છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� �નય�મત
�નમ�ુંક તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ છે.
સી.સી.સી.+ ની પર��ા �પીમા
મહ�સાણા ખાતે તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦
ના રોજ આપેલ છે. ��ેું �હ�રના�ું
તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ થી ��સ� થયેલ
હોઇ, આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� �નય�મત
�નમ�ુંક તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ છે.
સી.સી.સી.+ ની પર��ા �પીમા
મહ�સાણા ખાતે તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦
ના રોજ આપેલ છે. ��ેું �હ�રના�ું
તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ થી ��સ� થયેલ
હોઇ, આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે. Not Accepted

2438 Vadodara Circle Baria

Himansukum
ar Tersinh
Machhar ST 9-Mar-13 20-Dec-20 88.00 23-Jun-93

�ી.એચ.ટ�.મછાર, વનર�કને
તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
સાત વષ�ની અંદર સીસીસી પર��ા
પાસ ન કરતા, સીસીસી પર��ા પાસ
કય� તાર�ખથી સીનીયોર�ટ�
ગણવામ� આવેલ છે. �થેી તેઓએ
કોરોના મહામાર�મ� સીસીસી પર��ા
ન લેવાતા સમયસર પર��ા પાસ કર�
શક�લ નથી,�થેી તેઓએ �ૂળ
ખાતામ� દાખલ તાર�ખથી
સીનીયોર�ટ� ગણવા વ�ધો રજુ કર�લ
છે.

�ી.એચ.ટ�.મછાર, વનર�ક�
સમયમય�દામ� સીસીસી પર��ા
પાસ કર�લ ન હોય, �વ�તતા યાદ�મ�
દશ�વેલ �વત�તા નંબર બરાબર છે.
�થેી રજુ કર�લ વ�ધો �ા� રાખવામ�
આવતો નથી.

ના.વ.સ.�ી બાર�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted

2439 Valsad Circle Dang-North

Ashishbhai
Jamnabhai
Gamit ST 9-Mar-13 21-Dec-20 94.00 8-Jun-84

વનર�ક સહાયક ભરતી સ�મતી
ગ�ઘીનગર �વારા સને ૨૦૧૩ ની
ભરતી. તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ
�.ટ�.�ુ.ની સીસીસી ૫ર��ા�ું ફોમ�
ભર�લ ��ેું ૫ર�ણામ
તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૧થી સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ છે.�થેી અમોએ ૭
વષ�ની સમયમય�દાની બહાર
સીસીસી ૫ર��ા પાસ કર�લ હોવાથી
ઉ૫રોકત બાબતે �યાને રાખી �ુળ
�વત�તામ� �ુકવા િવનતંી છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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2440 Rajkot SF Circle Botad SF

Ranjitbhai
Hameerbhai
Chardiya SEBC 9-Mar-13 24-Dec-20 100.00 1-Jun-88

�ુધારો Name : Ranjitbhai
Hameerbhai Chardiya
વનર�ક ૨૦૧૩ની ભરતીના હોવા
છત� �સનીયોર�ટ� લી�મ� ૨૩૭૨મ�
�ાને છે. � ેયો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે.

Name : Ranjitbhai
Hameerbhai Chardiya
ર�કડ�  આધા�રત નામમ� �ુધારો કરવા
ભલામણ છે. તેમજ વનર�કને
�સનીયોર�ટ� લી�મ� �ાને �ુકવા,
ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, � ેઅંગે
ઉપલી ક�ાએ યો�ય થવા િવનતંી છે.

૧ – નામમ� �ુલ હોય હક�કતલ�ી
�ુલ હોય �નયમો�ુસાર યો�ય થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.
૨ – ૨૦૧૩ ની ભરતી હોય તેઓને
�નયમો�ુસાર યો�ય �ાને �ુકવા
િવનતંી છે.

Accepted and correction
done

2442 Surat Circle Vyara

Ashaben
Dineshbhai
Chaudhari ST 1-Sep-09 31-Dec-20 215.00 20-Jun-88

૧) કુ એ.ડ�.ચૌધર�,વન ર�ક �ારા
૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ તેઓને
�ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે વ�ધો
હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨)  નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) કુ એ.ડ�.ચૌધર�,વન ર�કને
તા.૨૨/૦૯/૨૦૦૯ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�થેી તેઓને
સીસીસી બાબતે �ણ નથી તેમ માની
શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે.તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય. as per the dcf comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.
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2444 Surat Circle Vyara

Anishaben
Anilbhai
Gamit ST 22-Feb-11 31-Dec-20 156.50 1-Jun-91

૧) કુ એ.એન.ગામીત,વન ર�ક �ારા
૨૦૧૭ ની ભરતીની પાછળ તેઓને
�ુકવામ� આવેલ છે.તેની સામે વ�ધો
હોવા�ું જણાવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના
S.C.A-3808/2021 ના �ુકાદામ�
�વત�તા યાદ�
�મ�ક:૨૭૦,૨૭૧,૩૭૩,૩૯૧,૩૯૯ ના
ઉમેદવારોએ પણ સમયમય�દામ�
પર��ા પાસ કર�લ ન હોવા છતા પણ
તેઓને યાદ�મ� યથા �ાને રાખવામ�
આવેલ છે. 
૩) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના
CCC/CCC+ પર��ા બાબતે
આજ�દન �ુધી કર�લ પ�રપ�ો તેઓને
�ણ કરવામ� આવેલ નથી.તે
�ુજબની રજુઆત છે. 
૪) સીસીસી બાબતે કોઇ નોટ�સ
આપવામ� આવેલ નથી.તેમ જણાવેલ
છે. 

૧) સરકાર�ીના સા.વ.િવ.ના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ �ુજબ
તેઓને સીસીસી પર��ા પાસ કય�
તાર�ખથી �સ�નયોર�ટ�મ� �ુકવામ�
આવેલ છે. 
૨) નામ.વડ� અદાલતના �ુકાદા
�ુજબ �નયમો�ુસાર થવા અ�ભ�ાય
છે. 
૩) કુ એ.એન.ગામીત,વન ર�કને
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ ફ�કસ
પગારનો �નમ�ૂંક હુકમ આપવામ�
આવેલ �મે� શરત નં.૩ મ� ‘’ધી
�ુજરાત સીવીલ સ�વસીઝ
કલાસી�ફક�શન એ�ડ
ર��ુટમે�(જનરલ) �� ૧૯૬૭’’
હ�ઠળની �ગવાઇ �ુજબ કો���ુટર
િવષયક �ાનની �નયત પર��ા પાસ
કર� લેવાની રહ�શે.તેવી �પ�ટ શરત
દશ�વવામ� આવેલ છે.�ાર બાદ કુ
એ.એન.ગામીત,વન ર�કને
તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ �નય�મત
�નમ�ૂંક હુકમ આપવામ� આવેલ
�મે� તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯ �ુધીમ�
સીસીસી પર��ા મા� સં�ામ�થી
પાસ કરવાની રહ�શે.તે�ું �પ�ટ લખેલ
છે.�થેી તેઓને સીસીસી બાબતે �ણ
નથી તેમ માની શકાય ન�હ. 
૪) ઉપર અ.નં.૩ �ુજબ.તેઓને
સીસીસી પાસ કરવાની રહ�  છે.તેની
તેઓને �ણ હતી.તેમ કહ� શકાય. as per the dcf comment

Sr. no 270, 271 ,373 and 399
are as per 3808/2021
judgement of High court
benefits are given and Sr. no
391  passed CCC exam in
timelimit so that request is
not accepted.

2447 Valsad Circle Dang-South

Bhupendraku
mar Janubhai
Gavit ST 9-Mar-13 24-Jan-21 100.00 11-Sep-89

૨૦૧૩ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા
તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧મ� પાસ કરતા
રાજય ક�ાની �વ�તતા યાદ�મ� અનં.
૨૩૭૯  નામ �ુકતા વાઘો આપેલ છે.

૨૦૧૩ ની ભરતી  થયેલ પરં�ુ
સી.સી.સી. પર��ા
તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧મ� પાસ કરતા
રાજય ક�ાની �વ�તતા યાદ�મ� અનં.
૨૩૭૯  નામ �ુકતા વાઘો આપેલ છે.
� ેયો�ય વ�ઘા હોય �નેી જ�ર� યો�ય
�તૂ�તા કરવા અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય
આપવામ� આવે છે.� ેઆપ
સાહ�બ�ીને િવ�દત થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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2448 Valsad Circle Dang-North

Umalvelbhai
Manabhai
Chaudhari ST 9-Mar-13 7-Feb-21 94.00 10-Jul-88

વનર�ક સહાયક ભરતી સ�મતી
ગ�ઘીનગર �વારા સને ૨૦૧૩ ની
ભરતી. તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ
�.ટ�.�ુ.ની સીસીસી ૫ર��ા�ું ફોમ�
ભર�લ ��ેું ૫ર�ણામ
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧થી સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ છે.�થેી અમોએ ૭
વષ�ની સમયમય�દાની બહાર
સીસીસી ૫ર��ા પાસ કર�લ હોવાથી
ઉ૫રોકત બાબતે �યાને રાખી �ુળ
�વત�તામ� �ુકવા િવનતંી છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

2449 Valsad Circle Dang-North

Sumitraben
Sakharambha
i Mahala ST 9-Mar-13 7-Feb-21 94.00 4-Feb-93

વનર�ક સહાયક ભરતી સ�મતી
ગ�ઘીનગર �વારા સને ૨૦૧૩ ની
ભરતી. તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ
�.ટ�.�ુ.ની સીસીસી ૫ર��ા�ું ફોમ�
ભર�લ ��ેું ૫ર�ણામ
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧થી સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ છે.�થેી અમોએ ૭
વષ�ની સમયમય�દાની બહાર
સીસીસી ૫ર��ા પાસ કર�લ હોવાથી
ઉ૫રોકત બાબતે �યાને રાખી �ુળ
�વત�તામ� �ુકવા િવનતંી છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

2450 Valsad Circle Dang-North

Shaileshbhai
Anopsinh
Baria SEBC 9-Mar-13 7-Feb-21 92.00 17-May-88

વનર�ક સહાયક ભરતી સ�મતી
ગ�ઘીનગર �વારા સને ૨૦૧૩ ની
ભરતી. તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ
�.ટ�.�ુ.ની સીસીસી ૫ર��ા�ું ફોમ�
ભર�લ ��ેું ૫ર�ણામ
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧થી સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ છે.�થેી અમોએ ૭
વષ�ની સમયમય�દાની બહાર
સીસીસી ૫ર��ા પાસ કર�લ હોવાથી
ઉ૫રોકત બાબતે �યાને રાખી �ુળ
�વત�તામ� �ુકવા િવનતંી છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted



1/2/2023 Objection list Page 229 of 235

OC signed by DCF-Admin, CCF-VIG and APCCF-Admin & IT

S no Circle Division Name Category

Joining
date
without
considerin
g CCC

Readjusted
date for
seniority
after
considering
CCC Marks

Merit
number if
available DOB Request of the BG in brief

Comments of the DCF on
the same

Comments of the CF/CCF on
the same Committee decision

2451
Gandhinagar
Wildlife Circle Banaskantha

Jayeshkumar
Kalubhai
Mangarola SC 17-Feb-11 10-Feb-21 200.00 17-May-90

અમો તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૧  ફરજ પર
હાજર થયેલ છ�એ અને ડો�ર
બાબા સાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવસ�ટ�મ�થી માહ� :
�� �ુઆર�-૨૦૦૯ મ� સી.સી.સી. પાસ
કર�લ છે. અમોને �નય�મત �નમ�ુંક
તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૬ થી આપવામ�
આવેલ. આ સમય દર�યાન
સી.સી.સી. �માણપ� મા� નહ�
હોવા અંગે કોઇ �ુચના આપવામ�
આવેલ નથી. તેમજ ઝોન ક�ાની
�વરતા યાદ�મ� પણ અમા�ં નામ
પાછળ �ુકવામ� આવેલ નથી. તેમજ
સામા� વહ�વટ િવભાગના ઠરાવ નં.
પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુઓ-૩૧૩-ક તા.
૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ના ઠરાવમ� જણાવેલ
છે ક�  નામ. હાઇકોટ�ના
SCA-૧૮૫૪૩/૨૦૧૬ અને
LPA-૫૦૬/૨૦૧૯ ના �ુકાદા �ુજબ
BAOU મારફત પાસ કર�લ પર��ા
�માણપ� મા� ગણવા આદ�શ કર�લ
છે.  તેમજ નામ. હાઇકોટ�ના તા.
૦૬/૧૦/૨૦૨૨ ના �ુકાદાથી જ
કમ�ચાર�ને સી.સી.સી. પર��ાને લઈને
સેવા સમા�ત કરવાનો હુકમ કરવામ�
આવેલ. � ેપણ રદ કરવા જણાવેલ
છે. � ે�ુજબ �ુધારો કર� અમા� નામ
૨૩૮૩ નંબર ઉપરથી હઠાવીને ૫૧૬
ના �મે લઈ જવા અરજ છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� મજકુર
કમ�ચાર� તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ
દાખલ થયેલ છે તથા
તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ �નય�મત
�નમ�ુંક આપેલ છે. રજુઆતમ�
જણાવેલ સી.સી.સી. પર��ા BAOU
મારફતે તા.૧૭/૦૫/૨૦૦૯ ના રોજ
પાસ કર�લ છે. એટલે ક�  નોકર�મ�
દાખલ થયા પહ�લ�  પાસ કર�લ છે.
�ાર� સી.સી.સી.+ ની પર��ા �પીપા
મહ�સાણા મારફતે તા.૧૭/૧૨/૨૦૨૦
ના રોજ આપેલ ��ેું �હ�રના�ુ
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૧ થી ��સ� થયેલ
છે. તો આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે.

ર�કડ�  ચકાસણી કરત� મજકુર
કમ�ચાર� તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ
દાખલ થયેલ છે તથા
તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ �નય�મત
�નમ�ુંક આપેલ છે. રજુઆતમ�
જણાવેલ સી.સી.સી. પર��ા BAOU
મારફતે તા.૧૭/૦૫/૨૦૦૯ ના રોજ
પાસ કર�લ છે. એટલે ક�  નોકર�મ�
દાખલ થયા પહ�લ�  પાસ કર�લ છે.
�ાર� સી.સી.સી.+ ની પર��ા �પીપા
મહ�સાણા મારફતે તા.૧૭/૧૨/૨૦૨૦
ના રોજ આપેલ ��ેું �હ�રના�ુ
તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૧ થી ��સ� થયેલ
છે. તો આ બાબતે યો�ય થવા િવનતંી
છે. Not Accepted

2452 Valsad Circle Dang-North

Meeraben
Janubhai
Padvi ST 9-Mar-13 7-Mar-21 92.00 26-May-83

વનર�ક સહાયક ભરતી સ�મતી
ગ�ઘીનગર �વારા સને ૨૦૧૩ ની
ભરતી. તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ
�.ટ�.�ુ.ની સીસીસી ૫ર��ા�ું ફોમ�
ભર�લ ��ેું ૫ર�ણામ
તા.૨૧/૧૨/૨૦૨૦થી સીસીસી ૫ર��ા
પાસ કર�લ છે.�થેી અમોએ ૭ વષ�ની
સમયમય�દાની બહાર સીસીસી
૫ર��ા પાસ કર�લ હોવાથી ઉ૫રોકત
બાબતે �યાને રાખી �ુળ �વત�તામ�
�ુકવા િવનતંી છે.

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૨  ના રોજ
વનખાતાના વનર�ક સંવગ�ની
૫સંદગી યાદ� બનાવવા �સ��તો માટ�
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ
બેઠકની કાય�વાહ� �ુજબના �નણ�યો
અ.નં. ૫ �ુજબ ( ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ૫છ�
�નમ�ુંક પામેલ વનર�કો, ક�  � ે
સીસીસી ૫ર��ા સમયસર પાસ કર�
નથી/ કર�લ છે. તેને સામા� વહ�વટ
િવભાગન� તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ ખર�ખર
સીસીસી પાસ કરવાના તાર�ખ થી
Readjusted date of Seniority
આ૫વામ� આવેલ છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted
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2453
Junagadh WL
Circle Gir-East WL

Ravirajbhai
Bharatkumar
Khuman SEBC 15-Feb-11 7-Apr-21 208.25 14-Jul-91

 1) Basic trn Detail Batch
NO.28 01/12/2013 To
31/05/2014
2) અમોએ  વનર�ક તર�ક�  �નમ�ુંક
થયા બાદ doac  �ારા સી.સી.સી
પર��ા ૨૦૧૧ મ� પાસ કર�લ અને
ધો.૧૨મ� કો���ુટર િવષય સાથે પાસ
કર�લ છે. તો અમાર� �વત�તા રાજય
ક�ાએ ૨૦૧૧ની  ભરતી �ુજબ �ુકવા
ન� િવનતંી છે.
3) �મ નં. ૯૫૮ ઉપર નવલ�સહ
�ૃ�વી�સહ રાઠોડ �મ નં.૯૦૭ ઉપર
અ��ન ફતે�સહ વસાવાને વન અને
પય�વરણ િવભાગના હુકમ
નં.મહક/૧૮૧૯/૯૦/ડ.૨
તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ અ�વયે બેઝીક
તાલીમ અંગેની �ુન: પર��ા માટ�ની
�ુન: તક આપેલ તેવા અંદા� ે૧૫ થી
૨૦ કમ�ચાર�ઓને �વત�તા યાદ�ની
�ુળ જ�યા ઉપર �ાન આપેલ છે તો
અમારા �ાનમ� �ુધારો કર� �ુળ
જ�યા ઉપર �ુકવા િવનતંી  છે.

As  per record of   Division
Office
(1) basic trg.: batch no. -28
01/12/2013 To 31/05/2014
(2) CCC પર��ા માટ� મા� સં�ા
નથી
(3) રાજય ક�ાએ �નણ�ય લેવાનો
થાય છે. As per DCF reamrks.

1. Corrected
2. Not Accepted.
3.  Not Accepted
બે�ઝક તાલીમાથ� પર��ા કૃપા તક
�ારા પાસ કર�લ હોય
તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ થી ફર� �નમ�ુક
આપેલ હોય તે તાર�ખથી પવ�રતા
ગણવાની થાય છે.

2458 Valsad Circle Dang-South

Gamajbhai
Sakharambha
i Bhoye ST 18-Feb-11 2-Feb-23 258.00 9-Nov-81

�ુરત ઝોન-૪ �ેડ�શન લી� નં :- ૩૮૨
ઉપર ન�ઘ થયેલ જયાર� રા�
કા�ાની �વ�તતા યાદ� નંબર ૨૩૯૧
પર ન�ઘવામ� આવેલ છે. � ેબાબતે
વાઘો   આપેલ છે.

�ુરત ઝોન-૪ �ેડ�શન લી� નં :- ૩૮૨
ઉપર ન�ઘ થયેલ જયાર� રા�
કા�ાની �વ�તતા યાદ� નંબર ૨૩૯૧
પર ન�ઘવામ� આવેલ છે. � ેબાબતે
વાઘો   આપેલ છે. � ેયો�ય વ�ઘા
હોય �નેી જ�ર� યો�ય �તૂ�તા કરવા
અ�ેથી �પ�ટ અ�ભ�ાય આપવામ�
આવે છે.� ેઆપ સાહ�બ�ીને િવ�દત
થાય.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

CCC not passed hence not
Accepted

2459

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Narmada

Barthakumari
Kantilal
Gamit ST 31-Aug-09 2-Feb-23 258.00 9-Jun-84

�નમ�ુંક પહ�લા CCC પર��ા પાસ
કય�નો �ુરાવો રજુ થયેલ છે
�નમ�ુંકની શરત �ુજબ પ�ચ ક�  શરત
�ુજબ પ�ચ ક�  સાત વષ�મ� CCC
પર��ા પાસ કર� નથી �નેા કારણે
પાછળ �ય છે �ન�તિવષયક હોય
વડ� કચેર�એ �ન�ય� લેવાનો રહ�શે.

સરકાર�ીન� ઠરાવ અ�ુસાર
�નયમો�ુસાર કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ છે. Not Accepted
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2460

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Narmada

Viruben
Panchiyabhai
Vasava ST 31-Aug-09 2-Feb-23 250.50 23-Aug-81

�નમ�ુંક પહ�લા CCC પર��ા પાસ
કય�નો �ુરાવો રજુ થયેલ છે
�નમ�ુંકની શરત �ુજબ પ�ચ ક�  શરત
�ુજબ પ�ચ ક�  સાત વષ�મ� CCC
પર��ા પાસ કર� નથી �નેા કારણે
પાછળ �ય છે �ન�તિવષયક હોય
વડ� કચેર�એ �ન�ય� લેવાનો રહ�શે.

સરકાર�ીન� ઠરાવ અ�ુસાર
�નયમો�ુસાર કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ છે. Not Accepted

2462 Surat Circle Surat

Hiteshbhai
Rameshbhai
Prajapati SEBC 14-Feb-11 2-Feb-23 221.00 14-Jun-88

તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૧ ન� રોજ હાજર
થયેલ છે. ભરતી સમયે
ડો.બાબાસહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવસ�ટ� મ�થી એિ�લ-૨૦૧૦ મ�
પાસ કર�લ છે. � ેસરકાર મા�
છે.સરકાર�ીના સામા� િવભાગ,
સ�ચવાલય ગ�ધીનગર ઠરાવ
�મ�ક-પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુઓ-૩૧૩-ક
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ન� પેરા-૪ મ�
હાઈકોટ�મ� દાખલ થયેલ
એસ.સી.એ.૧૮૫૪૩/૨૦૧૬ મ� અને
એલ.પી.એ.નં૫૬૦ થી ૫૬૫/૨૦૧૯
મ� આવેલ �ુકાદાઓ �ુજબ નામ
હાઈકોટ�  �ારા ડો.બાબાસાહ�બ
આંબેડકર ઓપન �ુ�નવસ�ટ�
માર�ત પાસ કર�લ પર��ાન�
�માણપ�ોને મા� ગણવાન� આદ�શો
કરવામ� આવેલ છે. રાજપીપળા
પ��મ-૨૦૧૧ મ�થયેલ છે.
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ થી ફરજ
પર છ�એ. CCC પર��ાને લઈ નામ
�ુજરાત હાઈકોટ�  ખાતે
કમ�ચાર�ઓએ�પે.�સવીલ
એ�લીક�શન દાખલ કરવામ� આવેલ
હતી. �નેો �ુકાદો તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૨
થી આવેલ છે. �મે� CCC � ેસેવા
સમા��ત કરવાનો હુકમ કરવામ�
આવેલ છે. � ેપણ રદ કરવા સા�
જણાવવામ� આવેલ છે. અને
�સ�નયોર�ટ� પણ સળંગ ગણવાની
થાય છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી. � ેઅંગે યો�યતે
થવા િવનતંી છે. as per dcf comment

�ુજરાત હાઇકોટ�ના એલ.પી.એ નં
૫૬૦ થી ૫૬૫ /૨૦૧૯ના ઓરલ
ઓડ� ર �ુજબ ડો. બાબાસાહ�બ
આંબેડકર ઓપન �ુ�નવ�સટ�ના
૪૦૦ મા�� વાળા �માણપ� મા�
ગણાવાના રહ�  છે. પરં�ુ વનર�ક �ારા
આ સીસીસી પર��ા �નમ�ૂક થયા
પહ�લા પાસ કર�લ છે. � ેખર�ખર
�નમ�ૂક થયા બાદ પાસ કરવાની
થાય છે.  તેથી તેઓની રજુઆત
�ાહય રાખવમા આવતી નથી.
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2463 Valsad Circle Valsad-North

Dilipbhai
Gabhubhai
Dantani SEBC 11-Sep-09 2-Feb-23 203.00 13-May-84

કમ�ચાર� ડ�ગ ���લામ�
તા.૧૧/૦૯/૨૦૦૯ ફરજ પર હાજર
થયેલ છે.સી.સી.સી. પર��ા ડૉ.
બાબા સાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવ�સટ�મ�થી એ�ીલ-૨૦૦૬ પાસ
કર�લ છે.અમોને �નય�મત �નમ�ુક
તા.૧૧/૯/૨૦૧૪ થી આપવામ�
આવેલ છે.આ સમયગાળા દર�યાન
સી.સી.સી �માણપ� મા� નહ� હોવ�
અંગે કોઈ �ુચના આપવામ� આવેલ
નથી.તેમજ ઝોન ક�ાની �વરતા
યાદ�મ� પણ અમાર� �સ�નયોર�ટ�
�ુઝ કરવામ� આવેલ
નથી.સા.વ.િવના ઠરાવ �મ�ક:
પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુઓ-૩૧૩-ક
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ થી ડૉ
બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવ�સટ�ના ૪૦૦/૪૫૦ �ુણ ના
�માણપ�ોને મા� ગણેલ છે.
રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� �મ નં.૨૩૯૭ પર �ુકવામ�
આવેલ છે.�મે� �ુધારો કર� તેઓની
૨૦૦૯ની ભરતીના વનર�કોની
હરોળમ� મેર�ટ �માણે તેઓની �ુળ
જ�યા પર �ુકવા િવનતંી કર�લ છે.

સા.વ.િવના ઠરાવ �મ�ક:
પરચ-૧૦૨૦૧૯-�ુઓ-૩૧૩-ક
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ થી ડૉ
બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવ�સટ�ના ૪૦૦/૪૫૦ �ુણ ના
�માણપ�ોને મા� ગણેલ
છે.કમ�ચાર�ની અર� �યાને લઈ
�નયમો�ુસાર �ુધારો કરવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. not Accepted
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2464
Gandhinagar
Circle Gandhinagar

Dharmesh
Rajendrabhai
Datania SEBC 17-Feb-11 2-Feb-23 203.00 26-Sep-90

અમોને અમાર� ૨૦૧૭ની વનર�ક
ભરતી અ�ુ. ન. ૨૩૯૬ પર �ુકવામ�
આવેલ � ેસીનીયોર�ટ� લી� બાબતે
અમને વ�ઘો છે. અમો સને.૨૦૧૧મ�
ભરતી થયેલ અને સરકાર�ીના
વખતો વખતના ઠરાવ અને �.આર.
�ુજબ સી.સી.સી. પર��ા સરકાર
મા�મ�થી પાસ કર�લ � ે�માણપ�
ના આઘાર� અમોને સને. ૨૦૧૬મ�
કાયમી કર�લ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની
કામચલાઉ �વ�તતા યાદ�મ� અમીી
સીનીયોર�ટ� લોસ કરત� અમોએ
વ�ઘો રજુ કરત� તે �ાહય રાખી
અમોને યો�ય �ાને �ુક�લ હતા પરં�ુ
તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ની �વતતા યાદ�મ�
ફર� અમાર� સીનીયોર�ટ� �ુઝ કર�લ
છે �થેી અમોનો અગાઉ �ુજબનો
વ�ઘો �ાહય રાખી યો�ય �ાન પર
�ુકવા રજુઆત છે. અમોએ ડ�. બાબા
સાહ�બ આંબેડકર �ુનીવસીટ�મ�થી
૪૦૦/૪૫૦ �ુણની સી.સી.સી.
પર��ા પાસ  કર�લ છે. �નેો
હાઇકોટ�નો �ુકાદો પણ આવેલ છે તો
તે �ુજબ કાય�વાહ� થવા રજુઆત છે.

�નમ�ૂંક તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૧
પ�ચ વષ� �ૂૂૂણ� તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૬ છે.
�થેી GAD ના તા.૧૭/૧૨/૨૦૦૭ ના
ઠરાવની �ગવાઇ �ુજબ સાત વષ�ની
સમય મય�દામ� પર��ા પાસ ન
કરવાના કારણોસર સીનીયોર�ટ�
લી�મ� સૌથી છે�લે �ૂકવા
અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ. Not Accepted

2465 Surat Circle Surat

Maheshbhai
Sankarbhai
Patel ST 22-Feb-11 2-Feb-23 196.00 11-May-88

તા.૧૭/૦૫/૨૦૦૯ મ� CCC-
Babasaheb Ambedakar Open
Uni. Ahemdabad ખાતે થી CCC
ની પર��ા પાસ કર� છે. � ેબાબતની
રજુઆત છે.

ની�ત િવષયક બાબત હોઈ, અ�ેને
લા�ુ પડ�ું નથી. � ેઅંગે યો�યતે
થવા િવનતંી છે. as per the dcf comment Not Accepted
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2466 Valsad Circle Valsad-North

Hiralben
Maganbhai
Patel SEBC 17-Feb-11 2-Feb-23 173.00 22-Nov-86

કમ�ચાર� વલસાડ ���લામ�
તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૧ ફરજ પર હાજર
થયેલ છે.સી.સી.સી. પર��ા સમક�
કોષ� "કો���ુટર ઓપર�ટર કમ
�ોગામ�ગ આ�સસટ�"
ઓગ�ટ-૨૦૦૭ થી જુલાઈ-૨૦૦૮
�ુધી ૧ વષ� �ુરો કર�લ છે.અમોને
�નય�મત �નમ�ુક તા.૧૭/૨/૨૦૧૬
થી આપવામ� આવેલ છે.આ
સમયગાળા દર�યાન સી.સી.સી
�માણપ� મા� નહ� હોવ� અંગે કોઈ
�ુચના આપવામ� આવેલ નથી.તેમજ
ઝોન ક�ાની �વરતા યાદ�મ� પણ
અમાર� �સ�નયોર�ટ� �ુઝ કરવામ�
આવેલ નથી.સા.વ.િવના ઠરાવ �મ�ક:
પરચ-૧૦૨૦૦૩-૬૭૨(૧)-ગ.૨
તા.૨૪/૦૬/૨૦૦૫ થી ઉપર જણાવેલ
કોષ�ને મા�તા આપવામ� આવેલ છે.
રા�ક�ાએ એક�ીત પસંદગી
યાદ�મ� �મ નં.૨૪૦૦ પર �ુકવામ�
આવેલ છે.�મે� �ુધારો કર� તેઓની
૨૦૧૧ની ભરતીના વનર�કોની
હરોળમ� મેર�ટ �માણે તેઓની �ુળ
જ�યા પર �ુકવા િવનતંી કર�લ છે.

.સા.વ.િવના ઠરાવ �મ�ક:
પરચ-૧૦૨૦૦૩-૬૭૨(૧)-ગ.૨
તા.૨૪/૦૬/૨૦૦૫ થી આઈ.ટ�.આઈ
ના ૧ વષ�ના "કો���ુટર ઓપર�ટર કમ
�ોગામ�ગ આ�સસટ�"ને સી.સી.સી.
સમક� મા�તા આપવમ� આવેલ
છે.�થેી રજુઆત અંગે �નયમો�ુસાર
�ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે.

નાયબ વન સંર�ક�ીના અ�ભ�ાય
સાથે અમો સહમત છ�એ.

As per his request he
conducted the said trainning
cource in Aug-2007 to
July-2008. He was appointed
on  17-02-2011 so, As per GAD
GR DATED. 23-10-2015 he has
to clear CCC After the joining
Date. nd thing As per GR Dt.
24-06-2005 the said cource is
declared as BASIC
KNOWLEDGE OF COMPUTER
FOR DIRECT RECRUITMENT so
this is not a valid CCC certy to
cinfrm the  YEAR FIX PAY. So
not accepted

2467
APCCF - R&T /
GFRF Silva Rajpipla

Anitaben
Chandubhai
Raval SEBC 22-Feb-11 2-Feb-23 156.00 21-Jan-85

CCC તા.૦૨/૨૦૦૯ મ�
ડો.બાબાસાહ�બ આંબેડકર ઓપન
�ુ�નવસ�ટ� હ�તક પાસ કર�લ છે,  � ે
નોકર�મ� દાખલ તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૧
પહ�લાની હોઇ  તા.૧૭/૧૨/૨૦૦૭ ની
�ગવાઇ અ�વયે અમા� ગણવામ�
આવેલ છે, તે સામે વ�ધા રજુઆત છે.

નોકર�મ� દાખલ તાર�ખ પહ�લ� CCC
પાસ કર�લ હોઇ � ેતા.૧૭/૧૨/૨૦૦૭
ની �ગવાઇ �ુજબ મા� નથી. Not Accepted

2468

Vadodara
(Kevadiya) WL
Circle Narmada

Urvashiben
Naginbhai
Manchhi SEBC 22-Feb-11 2-Feb-23 153.00 8-Dec-84

�નમ�ુંક પહ�લા CCC પર��ા પાસ
કય�નો �ુરાવો રજુ થયેલ છે
�નમ�ુંકની શરત �ુજબ પ�ચ ક�  શરત
�ુજબ પ�ચ ક�  સાત વષ�મ� CCC
પર��ા પાસ કર� નથી �નેા કારણે
પાછળ �ય છે �ન�તિવષયક હોય
વડ� કચેર�એ �ન�ય� લેવાનો રહ�શે.

સરકાર�ીન� ઠરાવ અ�ુસાર
�નયમો�ુસાર કાય�વાહ� કરવા
ભલામણ છે. Not Accepted
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2469
Bharuch SF
Circle Navsari SF

Hemant
Sumantrai
Patel SEBC 9-Mar-13 2-Feb-23 108.00 6-Jun-86

સા.વ.િવ ન� તા. ૨૪-૦૬-૨૦૦૫ ન�
ઠરાવ �ુજબ NCVT ૧ વષ�ના કોષ�ને
મા� ગણવામ� આવેલ છે અ મા�
ગણવા બદલ કોઈ ઉ�લખે કરવામ�
આવેલ નથી. તેઓની રજૂઆત �ુજબ
૨૦૧૩ ની ભરતી થયેલ વનર�કની
હરોળમ� �ુકવા હરકત નથી

તેઓની રજૂઆત અ�ુસાર ઘટ�ું થવા
ભલામણ છે

ની�ત િવષયક બાબત છે. અ�ેથી
�નણ�ય લેવાનો રહ�તો નથી Not Accepted

2470 Vadodara Circle
Deputation-Kevadi
ya

Vaipalsinh
Takhatsinh
Barad General 9-Mar-13 2-Feb-23 108.00 3-Sep-88

�ી વી.ટ�.બારડ,વનર�ક �ારા
નોકર�મ� લા�યા  પહ�લા સીસીસી
પર��ા તા.૧૫/૦૯/૨૦૦૮ મ� પાસ
કર�લ � ેમા� ગણવા ભલામણ
કર�લ છે.

સરકાર�ીના સામા� વહ�વટ
િવભાગના તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ ના
પ�રપ� �ુજબ ભલામણ કરવામ�
આવતી નથી

ના.વ.સ.�ી ક�વડ�યાની ભલામણ
સાથે સંમત છ�એ. Not Accepted

2471 Rajkot SF Circle Botad SF

Mahipatsinh
Gambhirsinh
Padhar SEBC 9-Mar-13 2-Feb-23 108.00 11-Aug-91

�ુધારો Name : Mahipatsinh
Gambhirsinh Padhar
વનર�કએ BCA કર��ું હોવાથી
�ુ��ત દશ�વવામ� આવેલ છે  �થેી
�વત�તા યાદ�મ� તેમનો �મ�ક ૨૪૦૬
ના �ાને �ુકવામ� આવેલ છે. �થેી
તેમ� �ુધારો કર� યો�ય �ાને �ુકવા
અર� કર�લ છે. તેમજ સી.સી.સી.
પ�ર�ા સૌરા�ટ �ુ�નવસ�ટ� રાજકોટ
થી તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ પાસ
કર�લ છે. તેમજ બેઝીક ટ� �ન�ગ ડંુગરડા
કરવા િવનતંી કર�લ છે.

Name : Mahipatsinh
Gambhirsinh Padhar
ર�કડ� ની ચકાસણી કરતા નામ મ�
જ�ર� �ુધારો કરવા અ�ભ�ાય છે
તેમજ વનર�કએ BCA ની ડ��ી
�ા�ત કર�લ છે. અને સી.સી.સી.પ�ર�ા
પણ પાસ કર�લ છે. �થેી તેમ� યો�ય
કાય�વાહ� કરવા ભલામણ કરવામ�
આવે છે.

નામમ� �ુલ હોય હક�કતલ�ી �ુલ
હોય �નયમો�ુસાર યો�ય થવા
અ�ભ�ાય થાય છે.

૨ – બી.સી.એ. ની ડ��ી �ા�ત કર�લ
હોય સી.સી.સી. પર��ામ�થી �ુ��ત
મળેલ હોય �નયમો�ુસાર યો�ય
કાય�વાહ� થવા અ�ભ�ાય થાય છે.

Accepted and correction
done
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