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ગુજરાત સરકાર 
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ 

સવિવાલય, ગાાંધીનગર 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૮ 

 

અવધસુિના:- મકમ/૧૦૨૦૧૮/૬૨૩/છ  

ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ હસ્તકના સરકારી આયુવદે 
દવાખાનાાં/હોવસ્પટલ ખાતે મેરિકલ ઓરિસર (આયુવેદ), વગગ-૨ અને રેસીિેન્ટ મેરિકલ 
ઓરિસર (આયુવદે), વગગ-૨ ( પગાર ધોરણ રૂ.૫૩,૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ પ-ેમેરટિક્સ લેવલ-૯) 
તરીકે િરજો બજાવતાાં નીચે દર્ાગવેલ અવધકારીઓને કોલમ નાં.૩ માાં દર્ાગવેલ હાલની િરજ પરના 
સ્થળ પરથી તેમના નામ સામે કોલમ નાં.૪ માાં દર્ાગવેલ સ્થળ ે વૈદ્ય પાંચકમગ, વગગ-૧ 
(રૂ.૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ પે મેરટિક્ષ લેવલ-૧૧) તરીકે તદ્દન હાંગામી ધોરણે બઢતીથી વનમણકૂ 
આપવામાાં આવે છે.  

ક્રમ અવધકારીનુાં નામ અને હોદ્દો હાલનુાં ફરજનુાંસ્થળ બઢતીથી વનમણૂક્નુ સ્થળ 

(૧) (૨) (૩) (૪) 

૧ વૈદ્ય એ.જ.ેપટેલ  

મેિીકલ 

ઓરિસર(આયુ)વગગ-ર 

સ.અ.આ.હો., 

અમદાવાદ 

સ.આ. રૂક્ષ્મણીબેન ખોખરા, 

અમદાવાદ  

(સ્વ-વવનાંતી) 

૨ વૈદ્ય એસ.પી.કરિયા 

મેિીકલ 

ઓરિસર(આયુ)વગગ-ર 

સ.આ.દ.જમાલપુર, 

અમદાવાદ 

સ.આ.હો. કપિવાંજ, ખેિા  

૩ વૈદ્ય કે.એચ.ભટ્ટ મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.દ.રાયગઢ, 

સાબરકાાંઠા  

હાલ-સ.આ.દ.કરોલ, 

તા.પ્ાાંવતજ, સાબરકાાંઠા  

સ.આ.હો. રહાંમતનગર  
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૪ વૈદ્ય આર.સી.ર્ાહ મેિીકલ 

ઓરિસર(આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.દ.જામકા, 

વજ.જુનાગઢ 

સ.આ.હો.જુનાગઢ 

૫ વૈદ્ય કુ.આર.કે.વૈરાટી  
મેિીકલ 
ઓરિસર(આયુ)વગગ-ર 

સ.આ.દ.સેઘરસ, 

તા.કુવતયાણા, 

વજ.પોરબાંદર 

સ.આ.હો. પોરબાંદર  

૬ વૈદ્ય એસ.એન.દવે 
મેિીકલ 
ઓરિસર(આયુ)વગગ-ર 

સ.આ.દ.ખજૂરીગુાંદાળા, 

તા.જતેપુર, વજ.રાજકોટ  

સ.આ.હો.મોરબી  

૭ વૈદ્ય કે.વી.જોષી  
મેિીકલ 

ઓરિસર(આયુ)વગગ-ર 

સ.આ.હો.ભુજ સ.આ.હો.ભુજ  

૮ વૈદ્ય એમ.એમ.પટેલ  
મેિીકલ 

ઓરિસર(આયુ)વગગ-ર 

સ.આ.દ.લુણવા, 

તા.ખેરાલુ, વજ.મહેસાણા 

સ.આ.હો. વસદ્ધપુર, 

વજ.પાટણ 

૯ વૈદ્ય જી.જ.ેમોરિીયા મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.દ.ઉધનાખટોદર, 

તા.વજ.સુરત 

સ.આ.હો.કાલીયાવાિી, 

નવસારી 

૧૦ વૈદ્ય આર.આર.પટેલ મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.દ.ગિોઇ,  

વજ.દાહોદ 

સ.આ.હો.લીમિી, દાહોદ  

૧૧ વૈદ્ય એસ.એન.મોઢા મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.હો.પોરબાંદર 

વજ.પોરબાંદર  

સ.આ.હો.જોિીયા, જામનગર   

૧૨ વૈદ્ય િી.આર.પટેલ મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

ભા.મો.આ.દ. 

વજ.ભાવનગર 

સ.આ.હો.અમરેલી 

૧૩ વૈદ્ય પી.વી.પાંડ્યા મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.દ.જુના ઘાટીલા, 

તા.માવળયા, વજ.મોરબી 

હાલ-સ.આ.દ.વભલોિા, 

વજ.અરવલ્લી  

સ.આ.હો.ધ્ાાંગધ્ા, 

સુરેન્રનગર   

૧૪ વૈદ્ય જ.ેકે.રે્લીયા મેિીકલ 

ઓરિસર (આયુ) વગગ-ર 

સ.આ.દ. કાકિવેલ, 

વજ.નવસારી  

હાલ-સ.આ.દ.રૂપગઢ, 

તા.ધોળકા, અમદાવાદ  

સ.આ.હો.પીપળાતા, નિીયાદ 
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૧૫ વૈદ્ય મનહર િી.ચૌધરી 

આર.એમ.ઓ.(આયુ)વગગ-૨ 

સ.આ.હો.વબવલમોરા  સ.આ.હો.વલસાિ 

૧૬ વૈદ્ય વવનોદકુમાર એન. 

વનનામા આર.એમ.ઓ. 
(આયુ) વગગ-૨ 

સ.આ.હો.પીપળાતા, 

તા.નિીયાદ, વજ.ખેિા 

હાલ-શ્રી મ.અ.હ. 
સરકારી આયુવેદ 
હોવસ્પટલ, પોપટપુરા, 

ગોધરા  

સ.આ.હો.ખાંભોળજ, આણાંદ 

 

ઉક્ત અવધકારીઓની બઢતી આપવામાાં આવેલ હોઇ તેઓને સરકારશ્રીના વનયમોનુસાર 
વાટ ચાલના રદવસો તથા મુસાિરી ભથ્થુ મળવાપાત્ર રહેર્ે.  

ઉપરોક્ત અવધકારીઓના આદેર્ અન્વયે સાંબાંવધત કચેરીના વિાએ સરકારશ્રીની 
સુચનાનુાં ચુસ્તપણે પાલન કરી તેઓની બઢતીના સ્થળે હાજર થવા સારૂ તાત્કાલીક ધોરણે છુટા 
કરવાના રહેર્ ેઅને સાંબાંવધત ઉમેદવારો એ તઓેના વજલ્લાના વજલ્લા આયુવદે અવધકારી સમક્ષ 
હાજર થવાનુાં રહેર્ે. તનેી જાણ દરેક વજલ્લા આયુવદે અવધકારી એ તાત્કાલીક સાંબાંવધત 

અવધકારીને હાજર કરી તનેી જાણ વનયામકશ્રી, ‘આયુષ’ મારિત વવભાગને કરવાની રહેર્ે.  

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,  

  

(આઇ.િી.ચૌધરી) 
ઉપ સવચવ 

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ 
---------------------------------------------- 
ક્રમાાંક:મકમ/૧૦૨૦૧૮/૬૨૩/છ 

આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વવભાગ 
સવચવાલય, ગાાંધીનગર 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૮ 

 

પ્વત, 
 માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીના અગ્ર સવચવશ્રી, સ્વણીમ સાંકુલ -૧, સવચવાલય, ગાાંધીનગર  
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 માન.નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) ના અાંગત સવચવશ્રી, સ્વવણગમ સાંકુલ-૧, 
સવચવાલય,ગાાંધીનગર. 

 માન.રા.ક.માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) ના અાંગત સવચવશ્રી, સ્વવણગમ સાંકુલ-૨, સવચવાલય,  
ગાાંધીનગર. 

 અવધક મુખ્ય સવચવશ્રી (ક.ગ.), સામાન્ય વહીવટ વવભાગ, સવચવાલય, ગાાંધીનગર 
 સવચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (પત્ર દ્વારા) 
 મહાલેખાકારશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ/રાજકોટ. 
 વનયામકશ્રી, ‘આયુષ’કચેરી, િૉ,જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાાંધીનગર. 
 સાંબાંવધત વજલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રી, (વનયામકશ્રી, ‘આયુષ’ કચેરી મારિત) 
 તમામ વજલ્લા આયવુેદ અવધકારીશ્રી.  
 વૈદ્યપાંચકમગ, વગગ-૧, સાંબાંવધત હોવસ્પટલ. 
 સાંબાંવધત મેરિકલ ઓરિસર (આયુવેદ), વગગ-૨ અને રેસીિેન્ટ મેરિકલ ઓરિસર 

(આયુવેદ), વગગ-૨. 
 સીસ્ટમ મેનજેર, આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ તરિ – વવભાગની વેબસાઇટ 

પર અપલોિ કરવા સારૂ. 
 નાયબ સેક્ર્ન અવધકારી વસલેક્ટ િાઇલ-૨૦૧૮  
 વસલેક્ટ િાઇલ-૨૦૧૮  

 
(એસ.એ.મેકવાન) 
સેક્ર્ન અવધકારી 

આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વવભાગ 
       
     


