અયુવેર્દશા ખા
રા જકો ટ જિ લ્ લા પ્ ચાયત અયુવેર્દશા ખા હેઠળ ગ
્ રામ્ ય/ શહેરમાં કુલ ચો વી સ અયુવેર્દતયા કુલ અગી ય
દવા ખા ના અમાં દર સો મવા રેથી શુક્રવા રે સવા રના 8-30 થી 12-30 અને સાં જે 4-00 થી 6-00 સમયદ
દર શનિ વા રે સવા રે 8-30 થી 12-30 સમય દરમ્ યાન અપ્ ડી ચલા વવા માં અવે છે.
ક્રમ

તબી બી ન
ુ ં ના મ

હેડ કવા ટર્ર

ડો ડી .બી .સો ના ગરા

સી વી લ - રા જકો ટ

ડો ભા રતી બેન અ. જેઠવા

૫દમકુંવરબા - રા જકો ટ

ડો એમ.બી . ઉપા ઘ્ યાય

સી વી લ -ઘો રા જી

ડો . આર.કે.કા લરી યા

સી વી લ-ઉપ
્લ
ે ટા

ડો . જે.એલ.પવા ર

સી વી લ-ગોં ડલ

ડો .દશર્નપરમા ર

ચાં દલી તા . લો ઘી કા

ડો .બી .એસ.અજા ણા

પી પળી યા રા જ તા . વાં કા નેર

ડો .ખ્ યાતી બેન ઠકરા ર

ભા વપર તા . મા ળી યા (મિ .)

ડો .બી .પી . મહેતા

જુની સાં કળી તા . જેતપ
્ર

ડો .કે.જી .મો ઢ

કનેસરા તા .જસદણ

ડો .જી ગ
્ન
ે શ બો રસા ણી યા

લખઘી રનગર તા . મો રબી

ડો .અતુલ સતા સી યા

ચરખડી તા .ગોં ડલ

ડો .રંજી તા વા ધ્ મશી

કો લકી તા .ઉપ
્લ
ે ટા

ખા લી જગ
્  યા

જુના ઘા ટી લા

ખા લી જગ
્  યા

વા સા વડ તા . ગોં ડલ

ડો .ઋજુતા તિ રવેદી

ગણો દ તા . ઉપ
્લ
ે ટા

ડો . જી .કે.ના યક

ખા ખી જા ળી યા તા . ઉપ
્લ
ે ટા

ડો .અરતી

વડા ળી તા .ઉપ
્લ
ે ટા

ડો .રીં કુ સખી યા

પાં ચપી પળા તા . જેતપુર

ડો .એસ.એન.દવે

ખજુરી ગ
ુ ં દા ળા તા . જેતપર

ડો .દી પ્ તી જી .કડેચા

મો ટા દહીં સરા તા . મા ળી યા (મિ .)

ડો .રા જેશ જે.ઘી યા ડ

ખરેડી તા .રા જકો ટ

ડો .પ
્ રિતેશ દવે.

ખાં ભા તા .લો ઘી કા

ડો .વિ મલ વેકરી યા

મા ણેકવા ડા તા . મો રબી

ડો .મયુરી સંધ્ વી

સી વી લ-રા જકો ટ

ડો .જયો તી સો ઢા

૫દમકુંવરબા આયુ. વેદ - રા જકો ટ

ડો .સંજય ભટૃ

સી વી લ- જા મકંડો રણા

ખા લી જગ
્  યા

ભા યા વદર તા . ઉપ
્લ
ે ટા

ખા લી જગ
્  યા

કો લી થડ તા .ગોં ડલ

ડો .મુકેશ કયથરા

કો ઠા રી યા તા .રા જકો ટ

ડો .ચા મી ર્બ
ે ન ભી મા ણી

જો ધ૫ર તા . વાં કા નેર

ખા લી જગ
્  યા

દેરા ળા તા .મા ળી યા (મિ .)

ડો .રસી કભા ઈ ચો હા ણ

વિ રપુર તા . જેતપુર

ડો .રા જેશ ઉપા ઘ્ યાય

છા સી યા તા .જસદણ

ખા લી જગ
્  યા

ટંકા રા તા .ટંકા રા

યા ર હો મી યો પ્ થી
દરમ્ યાન તથા

