ગુજરાત સરકાર
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ
સવિવાલય, ગાાંધીનગર
તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯
અવધસુિના:- મકમ/૧૦૨૦૧૮/૬૨૩/છ
ગુજરાત રાજ્ય, આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ હસ્તકના સરકારી આયુવેદ
દવાખાનાાં/હોવસ્પટલ ખાતે મેરિકલ ઓરિસર (આયુવેદ), વગગ-૨ અને રે સીિે ન્ટ મેરિકલ
ઓરિસર (આયુવેદ), વગગ-૨ ( પગાર ધોરણ રૂ.૫૩,૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ પે-મેરટિ ક્સ 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 સ્થળે વૈદ્ય પાંચકમગ, વગગ-૧ (રૂ.૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦
પે મેરટિ ક્ષ લેવલ-૧૧) તરીકે તદ્દન હાંગામી ધોરણે બઢતીથી વનમણૂક આપવામાાં આવે છે .
ક્રમ

અવધકારીનુાં નામ અને
હોદ્દો
(૧)
(૨)
૧. વૈદ્ય અાંજુમ.વાય.મુસાણી
મેિીકલ ઓરિસર
(આયુ), વગગ-ર
૨. વૈદ્ય વનમગળાબેન બી.ચાવિા
મેિીકલ ઓરિસર
(આયુ), વગગ-ર

હાલનુાં ફરજનુાં સ્થળ

બઢતીથી વનમણૂકનુાં
સ્થળ
(૩)
(૪)
સરકારી આયુવેદ દવાખાનુાં. સરકારી આયુવેદ
બોભા, તા.પ્રાવતજ,
દવાખાનુાં. પોપટપુરા,
વજ.સાબરકાાંઠા
વજ.પાંચમહાલ
સરકારી આયુવેદ દવાખાનુાં. તાપીબાઇ સરકારી
લોઢવા, તા.સુત્રપાિા,
આયુવેદ હોવસ્પટલ,
વજ.ગીર સોમનાથ
ભાવનગર

ઉક્ત અવધકારીઓને બઢતી આપવામાાં આવેલ હોઇ તેઓને સરકારશ્રીના વનયમોનુસાર
વાટ ચાલના રદવસો તથા મુસાિરી ભથ્થુ મળવાપાત્ર રહે ર્ે.
ઉપરોક્ત અવધકારીઓના આદેર્ અન્વયે સાંબાંવધત કચેરીના વિાએ સરકારશ્રીની
સુચનાનુાં ચુસ્તપણે પાલન કરી તેઓની બઢતીના સ્થળે હાજર થવા સારૂ તાત્કાલીક ધોરણે છુટા
કરવાના રહે ર્ે અને સાંબાંવધત ઉમેદવારો એ તેઓના વજલ્લાના વજલ્લા આયુવેદ અવધકારી સમક્ષ
હાજર થવાનુાં રહે ર્ે. તેની જાણ દરે ક વજલ્લા આયુવેદ અવધકારી એ તાત્કાલીક સાંબાંવધત અવધકારીને
હાજર કરી તેની જાણ વનયામકશ્રી, ‘આયુષ’ મારિત વવભાગને કરવાની રહે ર્ે.
ઉક્ત આદેર્ મુખ્ય વનવાગચન અવધકારીશ્રી રાજ્ય ચૂાંટણી પાંચ, સામાન્ય વહીવટ વવભાગની
આ િાઇલ પર તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૯ ની નોંધથી મળેલ અનુમવત અન્વયે બહાર પાિવામાાં આવે છે .
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,
(આઈ.િી.ચૌધરી)
ઉપ સવચવ
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ
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પ્રવત,
 માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીના અગ્ર સવચવશ્રી, સ્વણીમ સાંકુલ -૧, સવચવાલય, ગાાંધીનગર
 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 જાહે ર સેવા આયોગ (પત્ર દ્વારા)
 મહાલેખાકારશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ/રાજકોટ.
 વનયામકશ્રી, ‘આયુષ’ની કચેરી, િૉ.જીવરાજ મહે તા ભવન, ગાાંધીનગર.
 સાંબાંવધત વજલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રી, (વનયામકશ્રી,‘આયુષ’ કચેરી મારિત)
 વજલ્લા આયુવેદ અવધકારીશ્રીની કચેરી, સાબરકાાંઠા, પાંચમહાલ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર.
 વૈદ્ય પાંચકમગ, વગગ-૧, સરકારી આયુવેદ દવાખાનુાં. પોપટપુરા, વજ.પાંચમહાલ.
 વૈદ્ય પાંચકમગ, વગગ-૧, તાપીબાઇ સરકારી આયુવેદ હોવસ્પટલ, ભાવનગર.
 વૈદ્ય અાંજુમ વાય.મુસાણી , મેિીકલ ઓરિસર (આયુ), વગગ-ર, સરકારી આયુવેદ દવાખાનુાં.
બોભા, તા.પ્રાવતજ, વજ.સાબરકાાંઠા
 વૈદ્ય શ્રી વનમગળાબેન બી.ચાવિા, મેિીકલ ઓરિસર, (આયુ), વગગ-ર, સરકારી આયુવેદ
દવાખાનુાં. લોઢવા, તા.સુત્રપાિા, વજ.ગીર સોમનાથ.
 સીસ્ટમ મેનેજર, આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ તરિ – વવભાગની વેબસાઇટ
પર અપલોિ કરવા સારૂાં.
 નાયબ સેકર્ન અવધકારી વસલેક્ટ િાઇલ-૨૦૧૯
 ર્ાખા વસલેક્ટ િાઇલ-૨૦૧૯
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