
નામ હોદ્દો  કચેરીન ું સરનામ ું બેઠક નુંબર   

ક્રમ રાઠોડ રખેાબેન નાગજીભાઇ સ્ટાફનસસ તબીબી અધીક્ષકની કચેરી, નવી  સસસવલ હોસસ્િટલ, સ રત 

૧ કડીવાલા કરીશ્મા ય ન શભાઇ સફમેલ હેલ્થ વકસ ર પ્રાથસસમક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સશનોર  સિ.વડોદરા 

૨ વસાવા સક્રષ્નાબેન અરસવુંદભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વુંડા તા.સાવરક ુંડલા સિ.અમરલેી 

૩ પ્રજાિસત સકુંિલબેન કાસન્દ્તભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વુંડા તા.સાવરક ુંડલા સિ.અમરલેી 

૪ ધુંધ સકયા સ મૈયાબેન એસ. સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વુંડા તા.સાવરક ુંડલા સિ.અમરલેી 

૫ બાબરીયા મસનષા જી. સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વુંડા તા.સાવરક ુંડલા સિ.અમરલેી 

૬ િોષી કેય ર મહેશક માર સ્ટાફબ્રધર િમનાબાઇ િનરલ હોસસ્િટલ, માુંડવી સિ.વડોદરા 

૭ સોલુંકી સપ્રયુંકાબેન પ્રમોદભાઇ સ્ટાફનસસ ગ રુ ગોસવુંદસસુંહ સરકારી  હોસસ્િટલ, જામનગર 

૮ પ્રજાિસત સડમ્િલબેન હરગોવનભાઇ સ્ટાફનસસ જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેડીકલ કોલિે અન ેહોસસ્િટલ, વડનગર 

૯ િટેલ માગી હષસદક માર સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૧૦ મેકવાન વેરોસનકા મન ભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૧૧ િોષી કસવતા િયરામભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૧૨ ચૌહાણ વેસનસાબેન િયુંસતભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૧૩ િટેલ શે્વતા િ રુષોતમભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૧૪ મેઘનાથી માયાબેન શાુંતીગીરી સહાયક િસરચાસરકા જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેડીકલ કોલિે અન ેહોસસ્િટલ, સોલા, અમદાવાદ  

૧૫ ડામોર સડમ્િલબેન નાનજીભાઇ સ્ટાફનસસ  િનરલ હોસસ્િટલ, ખેબ્રહ્મા સિ.સાબરકાુંઠા  

૧૬ િટેલ સમત્તલબેન પ્રસવણભાઇ સ્ટાફનસસ  િનરલ હોસસ્િટલ, ગોધરા સિ.િુંચમહાલ   

૧૭ મકવાણા યોગેન્દ્રક માર ભોગીલાલ સ્ટાફબ્રધર અમદાવાદ મધ્યસ્થ િલે, અમદાવાદ-૨૭ િલે દવાખાના 

૧૮ કોકણી સુંિયભાઇ છોટ ભાઇ સ્ટાફનસસ નવી સીવીલ હોસસ્િટલ, મિ રા ગેટ, સ રત 

૧૯ અુંસકત મન ભાઇ ઢી ુંમર સ્ટાફબ્રધર નવી સીવીલ હોસસ્િટલ, મિ રા ગેટ, સ રત 

૨૦ રાઠવા કસવતાબેન ખીમજીભાઇ સ્ટાફનસસ ગ રુ ગોસવુંદસસુંહ સરકારી  હોસસ્િટલ, જામનગર 

૨૧ સોલુંકી રિનેશક માર સિભોવનદાસ સ્ટાફનસસ સસસવલ સિસનની કચેરી, િનરલ હોસસ્િટલ-સસધ્ધિ ર 

૨૨ સનનામા લી ુંમાગીની ગોસવુંદભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વુંદ ધઇ  સિ.કચ્છ 

૨૩ ડી ુંડોર વૈશાલીબેન ભ રાભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, િોર સિ.વડોદરા 

૨૪ કાતરીયા આશા ચક ભાઇ સ્ટાફનસસ રફેરલ હોસસ્િટલ અન ેસા.આ.કેન્દ્ર, ખરવાસા સિ.સ રત 

૨૫ િટેલ અવસનબેન નટવરલાલ સ્ટાફનસસ નવી સીવીલ હોસસ્િટલ, મિ રા ગેટ, સ રત 

૨૬ િટેલ સહતેશક માર સદનેશભાઇ સ્ટાફનસસ કામદાર રાિય વીમા દવાખાન ું, માુંરા ગ્રામ િુંચાયત સામે, ડી-૧, હજીરા, સ રત 

૨૭ શ્રી િ.ેકે.ઠાકોર ડર ાઇવર સનયામકશ્રી, સવકસતી જાસત કલ્યાણ, બ્લોક નું.૪/ િીિો માળ, ડાસ.જીવરાિ મહેતા ભવન, ગાુંધીનગર 

૨૮ િટેલ સક્રષ્નાબેન મ કેશભાઇ  સ્ટાફનસસ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. સલગ્ન હોસસ્િટલ, ગાુંધીનગર  

૨૯ િરમાર ઉવસશીબેન નગીનભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, િોર સિ.વડોદરા 

૩૦ સીસારા મસનષા તક્ષય સ્ટાફનસસ માનસસક રોગ સવભાગ, સરકારી તબીબી મહાસવદ્યાલય, સીવીલ હોસસ્િટલ, સ રત 



૩૧ અુંસારી રહેાના એસ. સ્ટાફનસસ િનરલ હોસસ્િટલ, મોરબી 

૩૨ સોલુંકી આશાબેનરવીન્દ્રસસુંહ સ્ટાફનસસ િનરલ હોસસ્િટલ, મોરબી 

૩૩ રાઠોડ ઉવસશીબહેન સદિકભાઇ  સ્ટાફનસસ નવી સીવીલ હોસસ્િટલ, મિ રા ગેટ, સ રત 

૩૪ બારીયા વુંદનાબેન િશ ભાઇ સ્ટાફનસસ ગ રુ ગોસવુંદસસુંહ સરકારી  હોસસ્િટલ, જામનગર 

૩૫ િટેલ સબ્રન્દ્દા શૈલેષક માર સ્ટાફનસસ જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેડીકલ કોલિે અન ેહોસસ્િટલ, સોલા, અમદાવાદ  

૩૬ િરમાર સનશાબેન સદનેશભાઇ સ્ટાફનસસ એસ.એસ.હોસસ્િટલ, િેટલાદ તા.િેટલાદ, સિ.આણુંદ 

૩૭ શ્રીમાળી મસલ્લકાબહેન સશરીટક માર સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૩૮ ચૌહાણ મસનષાબેન રાિને્દ્ર સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૩૯ મકવાણા સહનાબહેન સ રશેભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૪૦ મેકવાન અચસનાબેન બાસીલભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૪૧ પ્રણામી ધારાબેન રાિશેભાઇ સ્ટાફનસસ અધીક્ષકશ્રી, િનરલ હોસસ્િટલ, ખેડા 

૪૨ મેકવાન શે્વતાબેન આકાશદીિ સ્ટાફનસસ જી.એમ.ઇ.આર.એસ. િનરલ હોસસ્િટલ, વડોદરા 

૪૩ ગોરીયા ઉસમસલાબેન અમૃતલાલ કમ્િાઉન્દ્ડર-વગસ-૩ સરકારી આય વેદ હોસસ્િટલ, મોરબી 

૪૪ િાટીલ સવસધ િયુંતીભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ભચાઉ, સિ.કચ્છ 

૪૫ સનનામા અલ્િેશ અરસવુંદભાઇ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, દ ધઇ, સિ.કચ્છ 

૪૬ વરીઆ મેધાબેન પ્રફ લચુંર સ્ટાફનસસ િમનાબાઇ િનરલ હોસસ્િટલ, સિ.વડોદરા 

૪૭ મેકવાન અસિસતા અરસવુંદભાઇ સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૪૮ િરમાર રોનકક માર મ ક ન્દ્દરાય સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૪૯ મોચી જીગ્નેશ ધીસભાઇ સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૫૦ રાઠોડ સહરલબેન રમણલાલ સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૫૧ િટેલ ભ સમ બક લભાઇ સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૫૨ િાુંડોર સ મા ગલજીભાઇ સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૫૩ મકવાણા રણે કા વજાભાઇ સ્ટાફનસસ સસસવલ હોસસ્િટલ, અસારવા, અમદાવાદ 

૫૪ કટસકયા મીતલ બાબ લાલ સ્ટાફનસસ રફેરલ હોસસ્િટલ અન ેસા.આ.કેન્દ્ર, િોસ્ટ ઓફીસની સામે, િુંબ સર,  સિ.ભરૂચ  

૫૫ વ્હોરા હીનાબાન  અબ્દ લભાઇ સ્ટાફનસસ ગ રુ ગોસવુંદસસુંહ સરકારી  હોસસ્િટલ, જામનગર                                  

૫૬ િટેલ સનશા સુંભ પ્રસાદ સ્ટાફનસસ સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, બાવળા તા.બાવળા સિ.અમદાવાદ 

૫૭ ખણ સીયા અરફાતભાઇ અબ બકરભાઇ સ્ટાફબ્રધર સામ સહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, બાવળા તા.બાવળા સિ.અમદાવાદ 

ભાષા નિયામક 

પ્રકાશિ અનિકારી ગુ.રા.ગાાંિીિગર 


