
નિયમ સગં્રહ –૯ 

સરકારી માહહતી અનિકારીઓિા િામ, હોદ્દા અિે અન્ય નિગતો. 
સરકારી તતં્ર ન  ંિામ :-ડીનશ્રી, જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સલંગ્ન હોસ્પિટલ,વલસાડ  
 

જાહરે માહહતી અનિકારી:-  
 

ક્રમ 
ન ં

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી ફોન ન ં ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામ  ં

 

૧. 
 

શ્રી િીર ભાઈ પટેલ   
 

િહીિટી અનિકારી  
 

(૦૨૬૩૨)  
 

૨૫૬૧૪૪ 

 

૨૫૦૫૫૦ 

 
gmersmcvalsad@gmail.com 

જી.એમ.ઈ.આર,એસ,મેડીક
લ કોલેજ ,હાલર રોડ, 
િિકિાડા, િલસાડ    

 
 

 
 
 

  



મદદિીશ માહહતી અનિકારી:-  
 

ક્રમ 
ન ં

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી ફોન ન ં ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામ  ં

 

૧. 
 

શ્રી.રમેશચદં્ર જ જ 

 

હહશાબી અનિકારી   

(૦૨૬૩૨)  
 

૨૫૬૧૪૪ 

 

૨૫૦૫૫૦ 

 
gmersmcvalsad@gmail.com 

જી.એમ.ઈ.આર,એસ,મેડીક
લ કોલેજ ,હાલર રોડ, 
િિકિાડા, િલસાડ    

 
 

અપીલ સતા અનિકારી :- 

ક્રમ 
ન ં

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી ફોન ન ં ફેક્સ ઈ-મેઇલ સરનામ  ં

૧.  

ડૉ.કમલેશ જે.શાહ  
 

ડીિ 

 

(૦૨૬૩૨)  
 

૨૫૦૫૨૦  
 

૨૫૦૫૫૦  
Drkjs1964@gmai.com  

 

 

  



નિયમ સગં્રહ – ૯ 

અનિકારીઓિી હડરેક્ટરી 
 

ક્ર્મ િ.ં અનિકારી ન  ંિામ હોદ્દો અિે નિભાગ ટેલલફોિ િ ં

(ઓહફસ) 
ટેલલફોિ િ(ંઘર) 

૧ ડૉ. કમલશે જે શાહ  ડીન ૨૫૦૫૨૦ ૯૪૨૬૧૩૫૬૯૦ 

૨ શ્રી ધીર ભાઈ િટેલ  વહીવટી અધધકારી    ૨૫૦૫૨૦ ૯૪૮૪૫૫૮૮૭૭ 
૩  શ્રી રમેશ જ જ હહસબી અધધકારી  ૨૫૦૫૨૦  ૯૭૨૪૩૨૨૭૮૦ 
૪ ડૉ. ડી.િી.િહંડત  પ્રાધ્યાિક અને વડા ફીઝીયોલોજી ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૮૯૮૦૦૩૮૦૭૧ 

૫ ડૉ. અવનીશ ધમશ્રા  પ્રાધ્યાિક અને વડા બાયોકેમેપરી  ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૯૧૭૩૮૩૮૪૯૬ 

૬ ડૉ.િકંજ માહરેીયા  પ્રાધ્યાિક અને વડા,એનાટોમી  ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૯૯૭૪૭૪૨૯૦૪ 
૭ ડૉ.જનક િારેખ  પ્રાધ્યાિક અને વડા,સર્જરી  ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૯૮૨૫૧૩૦૩૭૭ 
૮ ડો.હિિક િટેલ  પ્રાધ્યાિક અને વડા,ઓપ્થલ્મોલોજીધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૯૮૨૫૨૫૦૦૨૮ 
૯ ડૉ. સ ધનલ નાયક  પ્રાધ્યાિક અને વડા િી.એસ.એમ  ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૯૬૩૮૬૨૧૮૨૦ 
૧૦ ડૉ.હકતીિા ટંડેલ  પ્રાધ્યાિક અને વડા ફામેકોલોજી ધવભાગ  ૨૫૦૫૨૦ ૯૩૭૭૯૯૫૧૬૧ 
૧૧ ડૉ. ધનલમ શાહ   પ્રાધ્યાિક અને વડા િીડીયારીક ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૮૦૦૭૮૬૦૦૮૧ 
૧૨ ડૉ.ભાવેશ ગોયાણી  પ્રાધ્યાિક અને વડા રેડીયોલોજી ધવભાગ ૨૫૦૫૨૦ ૯૯૨૫૨૪૨૧૪૪ 

 
 

 



નિયમ સગં્રહ – ૯ 

અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિા િામ, હોદ્દા અિે અન્ય નિગતો 

(૧) એિાટોમી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ.િકંજ માહરેીયા 
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. ધવલાસ ખડંારે  

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. પ્રજ્ઞા િટેલ 

ટયટૂર  ડૉ. કૌધશક િટેલ  
 ડૉ. સોનલ િટેલ  

 

 

 

 

 

  



((૨) ફીઝીયોલોજી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ. ડી.િી. િહંડત  

સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. અધમત ઉિાધ્યાય  

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. પવૂાા હઠીલા  

ટયટૂર ડૉ. બીનીતા ગોહીલ  

 ડૉ. કલ્િના ગામીત  

 ડૉ. પવીટી િટેલ  

 

 

  



૩) બાયોકેમીસ્ટ્રી નિભાગ 

પ્રાધ્યાિક  ડૉ. અવનીશ ધમશ્રા  

સહ પ્રાધ્યાિક  ડૉ.જતીન િટેલ  

મિિનીશ પ્રાધ્યાિક  ડૉ.િીિેન્દ્ર શમાા  

 ડૉ.અધનલ ગામીત  

ટયટૂર  ડૉ. અંક ર િટેલ  

 ડૉ. વૈશાલી િટેલ  

 ડૉ. ધનરજ િટેલ  

 ડો.ધારા કનાની 

  



(૪) ફામેકોલોજી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ.કીતીિા ટંડેલ  

સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. ધનલશે ચાવડા 

 ડૉ. જયશ્રી િટેલ   

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક ડૉ. જતીન ધનાની  

 ડૉ.બ્રિજલ િટેલ  

 ડૉ.અચાના ચૌધરી 

ટયટૂર  ડૉ.ધનરવ િટેલ  

 ડૉ .આસલ શાહ 

  



((૫) પેથોલોજી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ. કમલેશ શાહ  

સહ પ્રાધ્યાપક ડૉ. શરિ ગોર  

 ડો.કામીની િટેલ  

 ડૉ. અધમતા િટેલ  

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક ડૉ.અમીત શાહ 

 ડૉ.સ ધનતા ધમસ્ત્રી  

 ડૉ.અધમત િટેલ  

 ડૉ.રાગીની િટેલ 

ટયટૂર ડૉ.અજીત િટેલ  

 ડૉ. હતેલ ટંડેલ  

 ડૉ.યોગીતા િટેલ  

 ડૉ.કેય ર િટેલ  

 



 

 

(૬) માઇક્રોબાયોલોજી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   

સહ પ્રાધ્યાપક   

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડો.િરીમલ િટેલ  

 ડૉ.ધવક્કી ગાધંી  

ટયટૂર ડૉ.ધમતલ ગાધમત  

 ડૉ.હહરલ િટેલ  

 ડૉ. િાયલ સોની  

  



(૭) ફોરેન્સીક મેડીનસિ નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   

સહ પ્રાધ્યાપક   

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક   

ટયટૂર ડૉ. કમલશે લાડ  

 ડૉ.ધવરસ િટેલ  

 
 
 
 

  



(૮) પી. એસ. એમ નિભાગ 

 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ.સ ધનલ નાયક  
સહ પ્રાધ્યાપક  ડાા.હહતેશ શાહ  
 ડૉ.રધવકાન્દ્ત િટેલ  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. પ્રીતી સોલકંી  
 ડૉ.હહનલ બારીયા  
 ડૉ. વૈભવ ઘરાટ  
 ડૉ.કૃણાલ વારીયા 
 ડૉ.નેહા િટેલ 
 ડૉ. હિવાકર શમાા  
ટયટૂર ડૉ. મેહ લ િટેલ  
 ડૉ.રચના કાિડીયા  
એલ. એમ. ઓ ડૉ. નમ્રતા િટેલ  
 ડૉ.ભધૂમકા િટેલ  

 

  



(૯) મેડીસીિ નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક  
 ડાા.પનેહલ િટેલ  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. બ્રચિંતન િટેલ   
 ડો.બ્રચરાગ િટેલ  
 ડૉ. ભાવશે િટેલ  

 

(૧૦)પીડીયારીકસ નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ.ધનલમ શાહ  
સહ પ્રાધ્યાપક ડૉ. બ્રચિંત   ચૌધરી  
 ડૉ.હકિંજલ િટેલ  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક ડૉ. ધપ્રયાશંી િટેલ  

 

  



(૧૧) સ્ટ્યાક્યારીક નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. મન ભાઈ િરમાર  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.હકરણ વાઘીયા  

 

(૧૨) સ્ટ્કીિ & િી. ડી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક   
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.ખ્યાધત િરમાર  

 

(૧૩) ટી.બી & ચેસ્ટ્ટ નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.લીલાવતી વસાવા  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.ધમેશ બામણીયા  

 

  



(૧૪) સર્જરી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડો.જનક િારેખ  
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. ધનસ ખ સ રતી  
 ડૉ. ચેતન ટંડેલ 
 ડૉ.િરભ  ટંડેલ 

 ડો.ગ લાબભાઈ િટેલ  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક ડો.મેહ લ ગાધમત  
 ડો.પ્રહિિ ધમસ્ત્રી 
 ડૉ. સ ધમત મ્હપકર  
 ડો.રોહન રૂિારેલ  

 

 

  



(૧૫) રેડીયોલોજી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક  ડૉ. ભાવશે ગોયાણી  
સહ પ્રાધ્યાપક   

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.અંક ર િટેલ  
 

(૧૬) એિેસ્ટ્થેનસયા નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. હાહિિક િટેલ  
 ડૉ. મહશે િટેલ 
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.મનીષા કોઠારી  
 ડૉ. પ્રાથાના જોષી  
 ડૉ. રીચા િટેલ 
 ડૉ. કૃણાલ િટેલ 
 ડો.ધવજેતા ટંડેલ  
ટયટૂર ડાા.વૈશાલી િટેલ  

 ડૉ.ખ્યાધત િટેલ  
 
 



(૧૭) ઓબ્સ એન્ડ ગાયિેક નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક ડૉ. પ્રધતક્ષા ચૌધરી 
 ડૉ. હીના િટેલ   
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.રાજનિંન ક માર  

  
  

 

(૧૮) ઈ. એિ. ટી. નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.ધનખીલ િટેલ  
મદદિીશ પ્રાધ્યાપક   

 

 

 

 

 



 (૧૯) ઓથોપેડીક નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક  ડૉ.હમેતં રાઠોડ 

 ડૉ. િાથા િાચંાલ 

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડૉ. ધનશાતં શોલાપ રવાલા  
 

(૨૦) ડેન્ટીસ્ટ્રી નિભાગ 

પ્રાધ્યાપક   
સહ પ્રાધ્યાપક   

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક  ડો.અંક ર શાહ  
 
 

  



એડમીિીસ્ટ્રેટીિ અિે પેરા મેહડકલ સ્ટ્ટાફ િગમ– ૩ 

જીએમઇઆરએસ મેહડકલ કોલેજ સલંગ્િ હોસ્સ્ટ્પટલ,િલસાડ , 
 

ક્રમ.િ ં િામ હોદ્દો 
૧ શ્રી. ધીર ભાઈ િટેલ  વહીવટી અધધકારી 
૨ શ્રી. રમેશ જ જ  હહસાબી અધધકારી  
૩ જ્ગગ્યા ભરેલ નથી  કચેરી અધીક્ષક 

૫ ડૉ. હિિેન્દ્ર શમાા  હૉપટેલ અધીક્ષક  
૬ જ્ગગ્યા ભરેલ નથી  હડે ક્લાકા  
૭ જ્ગગ્યા ભરેલ નથી  સીનીયર કલાકા 

 

  



 
 
 
 

 
 

સીિીયર કલાકમ  ,જ િીયરકલાકમ લેબ. ટેસ્ક્િનશયિ, લેબ. આસીસ્ટ્ટન્ટ, ડ્રાઈિર અિે એક્સ– રે ટેસ્ક્િ. નિગત 
દશામિત   ંપત્રક   

(નિશ્વ એન્ટરપ્રાઈઝ  કરાર આિાહરત ફીક્સ પગાર) પેરા મેડીકલ સિંગમ િગમ – ૩ 

 

 

૧ ધવમલ આર. િટેલ   
 
 
 

 
 

જ ધનયર ક્લાકા  
 
 
 
 

૨ જનકભાઇ એમ. હળિતી  
૩ તર ણ આર. બારોહડયા  
૪ શ્વતેલ એ. િેસાઇ 

૫ ધનહકતા ડી. િટેલ 

૬ ધનરાલી એન. િટેલ  
૭ ધનબ્રખલ એચ. રાજપ ત 

૮ જીજે્ઞશ જે. આહહર 

૯ સેજલ કે. મસૈ  હરયા  
૧૦ ભાગાધવ જે. કંસારા 
૧૧ તેજલ એ. િટેલ 

૧૨ કેતકી  આર. િચંાલ 



૧૩ મૈધિ કે. િરમાર 
૧૪ ગ જંન એસ. કિમ 
૧૫ રીંકલ ઠાકોર  
૧૬ ધિય ષ એન. રાણા  
૧૭ હાહિિક જે. ટંડેલ 
૧૮ ધવક ંજ કે િટેલ 
૧૯ જીજે્ઞશ એસ. ચૌહાણ 
૨૦ રીગ્નીશા િટેલ  
૨૧ જીગર આર. િટેલ 
૨૨ ફાલ્ગ ધન સી. િટેલ 
૨૩ ન તન આર. આહહર 
૨૪ યોબ્રગની  એસ. િટેલ 
૨૫ િીંકલ  િટેલ  
૨૬ પનૂમ િી. િટેલ 
૨૭  મય રી ડી. િટેલ 
૨૮  અંજના િી. િટેલ 
૨૯  રાહ લ બી. િટેલ 
૩૦  ધનશા એન. રાજપ ત 
૩૧  લોકેશ એસ. િટેલ 
૩૨  જલ્િા આર. િેસાઇ 
૩૩  ધવપ લ બી. િટેલ 
૩૪  ઉલ્િેશ આર. િટેલ 



૩૫  અંહકતા વી. િટેલ 
૩૬  ધવિીક્ષા એ આહહર   
૩૭  ઉવાધશ કે. િાટીલ 
૩૮  બ્રચિંતલ ય . આહહર 
૩૯  ભાધવની િટેલ 
૪૦  કેતન કે  િટેલ 
૪૧  ટરજના િટેલ  
૪૨  િશાન કે ટેલર  
૪૩ - સીપટમ  મેનેજર  

  ૪૪ સાહરકા િટેલ િબ્લીક હલે્થ નસા 
િબ્લીક હલે્થ નસા ૪૫ ધનધધ િટેલ 

૪૬ મોન્દ્ટ  ક મારી િટેલ     
 
 
 
 

લેબ ટેકધનશ્યન/લેબ .આસી 

૪૭ કાજલ િટેલ  
  ૪૮  કાજલ જે. િટેલ 
૪૯ બ્રબજલ સોલકંી 
૫૦ પવાતી િટેલ 
૫૧ ભધૂમ િટેલ 
૫૨ મય રી એન. િટેલ 
૫૩ આકાશ િટેલ 
૫૪ ધ્યાનેશ િટેલ 
૫૫ ધપ્રયકંા િટેલ 
૫૬ મય રી િટેલ 



 

 
 

 

૫૭ રોનક િટેલ 
૫૮ તેજલ  િટેલ 
૫૯ પ્રણવ વી. િટેલ 
૬૦ જ્યોધત ડી. િટેલ 
૬૧ ધમત્તલ ડી. િટેલ  

 
 

મેડીકલ સોધશયલ વકાર 
૬૩૨ ધવક્રીતા એ. િટેલ 
૬૩ વૈશાલી િટેલ  
૬૪ બ્રબટધવની ડી. ટંડેલ 
૬૫ ધનરાલી િટેલ  
૬૬ રાબ્રગન એસ. િટેલ ઇલેક્રીશ્યન 
૬૭ િકંજ િટેલ  કારિને્દ્ટર 
૬૮ બ્રબજલ ડી. િટેલ ડ્રાઈવર 
૬૯ ઉવાધશ એ. િટેલ   

આસી. લાયિેરીયન ૭૦ હકિંજલ િટેલ 
૭૧ રીટા કે. િટેલ  
૭૨ ધવશાલ  િટેલ  
૭૩ સાબ્રલધન રાજપ ત 
૭૪ હાહિિક ડી. િટેલ  હલે્થ એજ્ય કેટર 
૭૫ બહંકમ એ. િટેલ સેનેટરી ઇ ન્દ્પિેકટર 



િગમ–૪ િા કમમચારી ઓ િી માહહતી દશામિત   ંપત્રક 

ક્રમ  િામ  હોદ્દો  
૧ જયેશ િટેલ  પવીિર 

 ૨ ધનધમષા િટેલ  

૩ જાગધૃત િટેલ  

૪ હિિક િટેલ  

૫ હહના િટેલ  

૬ રાકેશ બી  િટેલ  

૭ જીતેન્દ્ર િટેલ  

૮ હિવ્યેશ િટેલ  

૯ રીટા િટેલ  

૧૦ સગંીતા િટેલ  

૧૧ હહના િટેલ  

૧૨ બ્રબિીયા િટેલ  

૧૩ વૈશાલી િટેલ  

૧૪ ઝારીના ખાલીફા  
૧૫ સ ધા નાયકા  
૧૬ અંજના િટેલ 

૧૭ રંજના િટેલ 

૧૮ ઉવાશી િટેલ  

૧૯ રેખા િટેલ 



૨૦ અનીલ િટેલ  

૨૧ રોહહત િટેલ  

૨૨ ધવજય આહહર 

૨૩ મધનષ બરૂહડયા  
૨૪ યશ ગોહહલ  

૨૫ રાજેશ િટેલ  

૨૬ રાજન િટેલ 

૨૭ હિબ્રલિભાઇ િટેલ  

૨૮ સ બોધ િટેલ  

૨૯ ફાલ્ગ ની િટેલ  લેબ એટેન્દ્ડને્દ્ટ 
૩૦ મગંેશ િટેલ  

૩૧ અજ્ય આઇ.  રાઠોડ  

૩૨ ધવશાલ બારૂહડયા  
૩૩ હિિક એમ રાઠોડ  

૩૪ તેજસ િટેલ  

૩૫ ધવનોિ નાયકા 
૩૬ સ ધમત િટેલ  

૩૭ અધવનાશ િટેલ  

૩૮ શૈલેશ આર િટેલ  

૩૯ આધશષ  િટેલ 

૪૦ રીતેશ આહહર  

૪૧ હકરણ િટેલ  



૪૨ તેજસ નાયકા  

૪૩ ધમેશ િટેલ  

૪૪ સગંીતા બારૂડીયા  
૪૫ કાધતિક એમ  િટેલ  

૪૬ ધશતલ િટેલ 

૪૭ રોહન ટંડેલ 

૪૮ ધવરલ િટેલ  

૪૯ સગંીતા િટેલ 

૫૦ મ કેશ એન રાઠોડ  

૫૧ યોબ્રગતા િટેલ  

૫૨ રાકેશ િટેલ  

૫૩ અંહકત િટેલ  

૫૪ હતેલ બર હડયા 
૫૫ જીતેષ િટેલ િફતરી 
૫૬ હરત્વીક િટેલ પ્ય ન 
૫૭ સ ધનલ ગાયકવાડ 
૫૮ બ્રગરીશ ગોહીલ  
૫૯ જય િટેલ  

૬૦ હિવ્યેશ િટેલ  

૬૧ ભાવેશ બારૂડીયા  
૬૨ મહશે  િટેલ  માળી 
૬૩ પ્રકાશ રાઠોડ  



 ૬૪ મધનષા નાયકા  ધસક્ય રીટી 
૬૫ પ્રમોિ િટેલ  

૬૬ શશીકાન્દ્ત િટેલ  

૬૭ સજંય રાઠોડ  

૬૮ મનોજ િટેલ  

૬૯ મ કેશ રાઠોડ  ડીસેકશન હોલ/એટેન્દ્ડ 
૭૦ ધવવેક  િટેલ  

૭૧ અજય િટેલ  

૭૨ ઉજ્ગજવલા રાઠોડ  

૭૩ ભાધવન િટેલ  

૭૪ સજંય બી રાઠોડ  

૭૫ બીિીન રાઠોડ  લીફટ મને 
૭૬ હાહિિક િટેલ  

૭૭ આકાશ રાઠોડ  

૭૮ સકેંત િટેલ  

૭૯ પ્રધતક કાિહડયા  


