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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
આરોગ્ય શાખા 

રૂમ નં.૧, ત્રીજો માળ, ડૉ.આબંડેકર ભવન, ઢબેરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 
 

રામનપા/આરોગ્ય/આ.નં.             તારીખ :       /      /૨૦૨૧. 
 

 

પ્રલત, 

આરોગ્ય અલિકારીશ્રી, 

આરોગ્ય શાખા, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

રાજકોટ. 
 

  લવષય : સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માટે પ્રોઍક્ટીવ ડડસક્િોઝર તૈયાર કરી રજુ  

કરવા બાબત. 

  સંદભભ :  રામનપા/આર.ટી.આઈ./જા.નં. ૪૨, તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૨૧. 
 

 ઉપરોક્ત લવષય તથા સંદભભ પરત્વે જણાવવાનંુ કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય શાખાના તમામ 

લવભાગો સાથે સંકિન કરીને તે દરેક લવભાગમાંથી મળેિ માલહતીને આિાર ેઆરોગ્ય શાખાનંુ સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨નુ ં

પ્રોઍક્ટીવ ડડસક્િોઝર (૧૭ – મુદ્દાની પુલતતકા તૈયાર કરવામાં આવેિ છે. જે માન્ય રહે તો તે અંગેના પ્રમાણપત્રમાં 

સલહ કરી મંજુરી આપવા તથા તે અંગીની સોફ્ટ તથા હાડભ કોપી આ સાથ ેસામેિ છે. જે આર.ટી.આઈ. લવભાગ, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં મોકિવા રજુ કરેિ છે. જે ધ્યાન ેિેવા લવનંતી.   
 
        

સલહ : અવાચ્ય 

(એન. સી. ચૌિરી) 

હેડ ક્િાકભ, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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‘ડૉ. આબંડેકર ‘ડૉ. આબંડેકરભવન’,ત્રીજો માળ, રૂમ ન-ં૧,ઢબેરભાઈ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ | ફોન:૦૨૮૧-૨૨૨૧૬૨૭ 
રા.મ.ન.પા./આરોગ્ય/જા.નં.                                                                                 તા.     /    /૨૦૨૧ 

 

પ્રલત, 

નોડિ ઓડફસરશ્રી 

આર.ટી.આઇ લવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 
 
 
   

લવષય: પ્રો-એક્ટીવ ડડતક્િોઝર(૧૭ મુદ્દાની પુલતતકા) આપવા બાબત. 

  સદંભભ: રા.મ.ન.પા./આર.ટી.આઇ./જા.નં.૪૨  તા:૦૪/૦૫/૨૦૨૧. 
 
 
   

ઉપરોક્ત લવષય અને સંદભભ અન્વય ેઆરોગ્ય લવભાગનું પ્રો-એક્ટીવ ડડતક્િોઝર(૧૭ મુદ્દાની પુલતતકા) આ 

સાથે હાડભ-કોપી તેમજ સોફ્ટ કોપીમા ંમોકિાવેિ છે જે ધ્યાન ેિેવા લવનંતી. 
 
 
 

સલહ : અવાચ્ય 

(ડો. જયેશ વકાણી) 

આરોગ્ય અલિકારી  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 
 
 
 

 લબડાણ: 

આરોગ્ય  લવભાગ,પ્રો-એક્ટીવ ડડતક્િોઝર 

-હાડભ-કોપી તેમજ સોફ્ટ કોપી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ત્રીજો માળ, રૂમ ન.ં૧ 

ડૉ.આંબડેકરભવન,ઢબેરભાઇ રોડ, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

 

 

 

આરોગ્ય લવભાગ, 

 

િી રાઇટ ટ ુઇન્ફોમશેન એક્ટ,૨૦૦૫ અતંગભતની માલહતી. 
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પ્રકરણ-૧ 

 
પ્રતતાવના 

 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 
 

૧.૧ આ પલુતતકા(માલહતી અલિકાર અલિલનયમ-૨૦૦૫) ની પાશ્વાદભલુમકા અગંનેી જાણકારી:- 

 

- આ પુલતતકાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની લવલવિ શાખાઓની માલહતી અલિકાર 

અલિલનયમ ,૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થતી માલહતી રજૂ કરેિ છે. 

 

૧.૨ આ પલુતતકાનો ઉદ્દશે હતેુુઃ- 

 

  આ પુલતતકામાંથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફરજો , કાયભપદ્િલત, અમિમા ંહોય તેવા કાયદા,લનયમો, પટેા 

લનયમો, લવલનયમો, તથાયી આદેશો, માગભશીકાઓન ેિગત માલહતી, મદદનીશ માલહતી અલિકારી, માલહતી અલિકારી 

અને એપેિેટ અલિકારીન ેિગત માલહતી તેમજ  માલહતી મેળવવા માટેની પ્રડિયા જાહેર જનતા સમક્ષ મુકવાનો ઉદ્દેશ 

છે.અને વહીવટન ેપારદશભક બનાવવાનો છે. 
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 ૧.૩ આ પલુતતકા કઇ વ્યડકતઓ /સતંથાઓ/સગંઠનો વગરેનેે ઉપયોગી છે.?   

 

માલહતી અલિકાર અલિલનયમ હેઠળ જે કોઇ માલહથી મેળવવા ઇચ્છુક હોય તે તમામને ઉપયોગી છે. ઉપરાંત 

શહેરમા ંઆવેિા વ્યાપારી સંગઠનો/સંતથાઓ/એસોસીએશનને પણ ઉપયોગી છે. 

 

 

 

 

 

૧.૪ વ્યાખ્યાઓ 
 

- િી.બી.પી.એમ.સી.એકટ,૧૯૪૯ મા ંઆપેિ વ્યાખ્યાઓ તથા તે અન્વયે બનાવેિ 

લનયમો, લવલનયમો લવ.મા ંઆપેિ વ્યાખ્યાઓ અન ેમાલહતી (મેળવવાના) અલિકાર 

અલિલનયમ-૨૦૦૫ અને ગુજરાત માલહતી અલિકાર લનયમો-૨૦૦૫મા ંઆપેિ  

વ્યાખ્યાઓઅનુસરવાની રહે છે.તેમજ િી.બી.પી.એમ.સી એકટની કિમ-૬૮ હેઠળ  

મળેિ સતાઅનુસાર અન્ય કાયદાની અમિવારી અથ ેજે તે કાયદામા ંઆપેિ વ્યાખ્યા  

અનુસરવાની રહે છે. 
 

૧.૫ કોઇ વ્યડકતએ આ પલુતતકામાં આવરી િવેાયિે લનયમો અગંે વિુ માલહતી મળેવવા માગંે તો તે 

માટનેી સપંકભ  વ્યડકત. 
 

શ્રી એ.એસ.વોરા 

નૉડિ ઓડફસર 

આર.ટી.આઇ. લવભાગ, 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ડો.આંબેડકર ભવન, 

ઢેબરભાઇ રોડ, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧.૬ આ પલુતતકામાં ઉપિબ્િ ન હોય તે માલહતી મળેવવા માટનેી કાયભ પદ્િલત અને ફી :-  
- પારા ૧.૫મા ંદશાભવેિ અલિકારીશ્રીનો સંપકભ કરવાથી ઉપિબ્િ માલહતી આપવા અંગે  

ફી સલહતની જરૂરી કાયભવાહી કરવાની અને તેની ઉપિબ્િતા માટ ેઆગળની કાયભવાહી  

કરવામા ંઆવશે. 
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પ્રકરણ - ૨ (લનયમ સગં્રહ - ૧) 

સગંઠનની લવગતો, કાયો અને ફરજો 

 

૨.૧ જાહરે તંત્રના ઉદશે/હતેઓુ  

 

આરોગ્ય શાખાનો મુખ્ય હેતુ શહેરના શહેરીજનનાં આરોગ્યની જાળવણી તેમજ રોગચાળા અંગેના અટકાયતી 

પગિાઓ િેવાનો છે. 
 

 

૨.૨ જાહરે તંત્રનું લમશન/દરુદંશેીપણં (લવઝન)  
  

જાહેર આરોગ્ય સુખાકારી. 
 

 

૨.૩ જાહરે તંત્રનો ટૂકંો ઇલતહાસ  
 

૧૯૭૩ થી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની તથાપના થઇ ત્યારથી આરોગ્ય સેનીટેશન લવભાગ સાથે હતા. 

સુપ્રીમકોટભની ગાઈડિાઈન મુજબ સોલિડ વેતટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ-૨૦૦૨ અન્વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૫ થી 

આરોગ્ય અને સેનીટેશન એમ બે અિગ-અિગ લવભાગ થયા એમા ંઆરોગ્ય શાખા દ્વારા થતી કામગીરીઓ, 

તેમજ મેિેડરયા લનયંત્રણ લવભાગની કામગીરી તેમજ આર.સી.એચ. લવભાગ, ફૂડ લવભાગની કામગીરી, િગ્ન 

નોંિણીની કામગીરી તેમજ જન્મ-મરણ લવભાગનો સમાવેશ થાય છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

૨.૪ જાહરે તંત્રની ફરજો  
  

આરોગ્ય શાખાની ફરજો નીચે મુજબ છે. 

૧. શહેરનાં શહેરીજનો ને સુખાકારી/તવાત્ય આરોગ્ય મળી રહે તેવા આયોજનો કરવા. 

૨. માતૃ/બાળ કલ્યાણ અંગેના કાયભિમો યોજવા. 

૩. શહેરમા ંરોગચાળો ફાટી ન નીકળે તેના અટકાયતી પગિા િેવા. 

૪. ખાદ્ય પદાથભમા ંભેળસેળ લનવારવાના પગિા િેવા. 

૫. ફૂડ િાયસન્સ આપવા. 

૬. જન્મ-મરણની નોંિણી કરી દાખિા આપવા. 

૭. વેક્ટર બોનભ ડીસીઝ લનયંત્રણના ંકાયભિમ યોજવા. 

૮. તમશાન/કબ્રતતાનની જાળવણી. 
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૨.૫ જાહરે તંત્રની મખુ્ય પ્રવલૃતઓ/ક|યો 
 

 આરોગ્ય શાખાની મુખ્ય પ્રવૃલતઓ/કયો નીચ ેમુજબ છે. 

૧. આરોગ્યિક્ષી કાયભિમો યોજવા. 

૨. રોગચાળા અટકાયતી પગિાઓ િેવા. 

૩. જાહેર આરોગ્ય જાળવવા શાખા મારફત પ્રચાર-પ્રસાર કરવા. 

૪. િોકોન ે રોગચાળા અટકાયતી પગિા માટે આરોગ્યિક્ષી કાયભકરોની ટીમ મારફત યોગ્ય માગભદશભન 

આપવા. 

૫. ગુજરાત સરકારશ્રીનાં બાળ/માતૃ કલ્યાણનાં કાયભિમો યોજવા તથા અમિવારી કરવી. 

૬. બાળ આંગણવાડી દ્વારા યોગ્ય લશક્ષણ આપવું. 

૭. ફૂડથી થતા રોગચાળાને િગત અટકાયતી પગિાની કામગીરી. 

૮. મેિડેરયા લનયંત્રણ કામગીરી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨.૬ જાહરે તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સવેાઓની યાદી અને તનેું સંલક્ષપ્ત લવવરણ 

  

૧) જાહરે તતં્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સવેાઓ નીચે મજુબ છે. 
 આરોગ્યિક્ષી કાયભિમો યોજવા. 

 જાહેર જનતાને સુખાકારી તવતથ અને સુિડ મળી રહે તેવા કાયભિમો. 

 ચોમાસા દરમ્યાન ફાટી નીકળતા રોગચાળા અટકાયતી પગિા િેવા. 

 બાળ/માતૃ કલ્યાણના ંકાયભિમો યોજવા. 

 પ્રસુલત સહાય, દીકરી યોજના, જે સરકારશ્રી તરફથી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે તેમાંથી િાભાથીને 

િાભ આપવો. 

૨)મિેડેરયા લવભાગ (વાહક જન્ય રોગ લનયતં્રણ કાયભિમ) ની કામગીરી 
(૧)  વાહક જન  ્યરોગ (મેિેડરયા –ડેન  ગ  ્યુ– લચકુનગુનીયા)નુ ંસવેિન્સ એકટીવ સવેિન્સ દ્વારા  

તાવના કેસમા ંબ્િડ તિાઈડ િઈ તેન ુપરીક્ષણ કરવામા ંઆવે છે તથા સરકારી  

હોલતપટિ, આરોગ્ય કેન્ર તથા પ્રાઇવેટહોલતપટિ / િેબમાંથી પેસીવ સવેિન્સ દ્વારા વાહકજન્ય રોગના 

કેસની માલહતી િેવામાં આવે છે. મેિેડરયા પોલઝડટવ તમામ કેસોમા ંરાષ  ્ટ્રીય ઔષદ્ય સુલચ મુજબ રેડીકિ 

સારવાર આપવામાં આવે છે.  

(ર)  વાહક જન્ય રોગલવશે િોકોમાં જન જાગલૃત અથે આરોગ્ય લશક્ષણની કામગીરી 

 ૨૫ એલપ્રિ, ‘’લવશ્વમેિેડરયા ડદવસ’’ ની ઉજવણી  

 જુનમાસ દરમ  ્યાન મેિેડરયા લવરોઘી માસની ઉજવણી  

 જુિાઇ માસ દરમ  ્યાન ડેન  ્ગ  ્યુ લવરોઘી માસની ઉજવણી 

 ટ્રાન  ્સલમશન લસઝન દરમ્યાન પલત્રકા, હોર્ડિંગ્સ, બેનર, FM રેડડયો, વકભ શોપ વગેરેના માધ્યમથી આરોગ્ય 

લશક્ષણની કામગીરી  

(૩)  વાહક જન્ય રોગના લનયંત્રણની કામગીરી 

 ઈન્ટ્રા ડોમતેટીક પોરા નાશક કામગીરી :-રાજકોટ શહેરનાં ૧૮ વોડભમા ંસંવેદનશીિ  લવતતારમા ંઘરોની 

મુિાકાત િઈ ઘર તથા ઘરની બહાર રહેિા પાણી ભરેિા તમામ પાત્રો તપાસી પોરાનો નાશ કરવાની કામગીરી  
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 પરેા ડોમતેટીક પોરા નાશક કામગીરી :-રાજકોટ શહેરના વોકળા, નદી તથા અન્ય ખાડાઓમા ં પોરાના નાશ 

માટે દવાનો છંટકાવ કરવાની કામગીરી. 

 બાયોિોજીકિ કટં્રોિ :-બાયોિોજીકિ કંટ્રોિ અંતગભત પોરાભક્ષક માછિીનુ ંલવતરણ કરવાની કામગીરી 

 પૂખ  ્તમચ  ્છર નાશક કામગીરી :-  

o ફોગીંગ :-શહેરી લવતતારમા ં આવેિ પ્રાઇવેટ હોલતપટિ તથા સરકારી હોલતપટિમા ં નોંઘાયેિ 

મેિેડરયા, ડેન્ગ્ય,ુ લચકુનગુલનયા પોલઝડટવ કેસમા ં દદીના રહેણાકં તથા કામગીરી / અભ્યાસના 

સ  ્થળોએ ઘરમા ંફોગીંગ કરવાની કામગીરી 

 

(૩) ફૂડ લવભાગની કામગીરી  
 

 રાજકોટ મ  ્યુનીલસપિ કોપોરેશનમાં ફુડ લવભાગ વષોથી ફુડ સમે્પિીંગ અગંેની િાયસન  ્સની, ફુડ ચેકીંગની કામગીરી કર ેછે. 

આ કામગીરી “ફુડ સેફટી એન  ્ડ સ  ્ટાન  ્ડડભ એકટ, ૨૦૦૬” નીચે કરવામાં આવ ેછે. 

 ડેઝીગ  ્નેટેડ ઑડફસર તરીકેની સત  ્તા લસનીયર ફુડ સેફ્ટી ઓફીસરશ્રી એ. એન. પંચાિ પાસ ેછે. તથા રજીસ ્ ટ્રેશન અંગનેી 

રજીસ ્ ટ્રેશન ઑથોરીટી તરીકે સીનીયર ફુડ સેફટી ઓડફસરશ્રી એ.એન પંચાિ ને નોમીનેટ કરેિ છે. 

 તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૧થી FSSA-2006 અમિમા ં મુકેિ હતો, જે િારાનો ઉદેશ તથા હેત ુ ખોરાકમા ં થતા ભેળસેળ 

અટકાવવા અને ભેળસેળયુક્ત ખોરાકને િીિ ેમાનવજીવન ને જોખમમાં મુકતુ ંઅટકાવવા તથા ભેળસેળના દષુણને નાશ 

કરવાના હેતુથી આ સમાજલવરોિી દુષણ ગણાતો અને ખાદ્યપદાથભ ચોખ્ખા મળે તે ઉદેશ પાર પાડવા માટ ેકડક સજાની 

જોગવાઈ સાથ ેઆ િારો અમિમા ંમુકાયેિો છે. જે સમગ્ર ભારતને િાગુ પાડેિ છે. જેમા ંભેળસેળયુક્ત ખાદ્યચીજ-

વતતુના લનયમોનુ ં લવવરણ જુદીજુદી વ્યાખ્યામા ંતથા લવતતારવાઈઝ લનયમોની અમિવારી માટનેી જુદીજુદી સત્તાઓ 

સોંપેિી છે. 

 જેમા ંકોપોરેશન લવતતારમાં ડેઝીગ  ્નેટેડ ઑડફસરને નીચે મજુબ સપંણૂભ સત્તા િરાવે છે. (કિમ-૩૬ મજુબ) 

1. રાજકોટ શહેરી લવતતારમાં ડેઝીગ્નેટેડ ઓડફસર તરીકેની ફુડ સેફ્ટી એન્ડ તટાન્ડડભ એક્ટ ૨૦૦૬ હેઠળ લનર્દભષ્ટ થયેિી 

ફરજો જેમાં ફુડ લબઝનેસ ઓપરેટસભનો આવેિ અરજીઓની તિટુીની તથા ફુડ િાયસન્સ / રજીતટ્રેશન ઇતયુ કરવાની 

કામગીરી. 

2. ફુડ સેફ્ટી ઓડફસર દ્વારા િેવાયેિ ખાદ્યચીજના નમનૂા તવીકારવા તથા પૃ્થકરણ કરાવવુ.ં 

3. સજાની જોગવાઇવાળા ગનુ્હાના જવાબદારો સામ ે કોટભ કાયભવાહી માટે કલમશ્નર ઓફ ફુડ સેફ્ટીની મંજૂરી મેળવવા 

દરખાતત કરવી 

4. દંડને પાત્ર ગનુ્હા માટે કોટભ કાયભવાહી માટે મંજૂરી આપવી. 

5. ફુડ સેફ્ટી ઓડફસરની કામગીરી - ઇન્તપેક્શનના રેકડભ જળવવા. 

6. ફુડ અંગનેી ફડરયાદની તપાસ કરાવવી. 

 ઉપરોક્ત િારાની અમિવારી માટેની પ્રાથલમક જવાબદારી ફુડસેફટી ઓડફસરની રહેિી છે. જેમા ં FSSA -2006 

પ્રમાણેની ફરજો બજાવવાની રહે છે. (કિમ-૩૮ મજુબ) 

1. રાજકોટ મહાનગરપાિીકાની હદમા ંઆવેિ લવતતારોમાં ખાદ્યચીજ-વતતુનું ઉત્પાદન કરતા, વેંચાણકતાભ, સંગ્રહકતાભ 

એકમોનું લનયલમત ચેકકંગ કરવુ.ં 

2. િાઇસન્સની શરતોનું પાિન થઇ રહ્યુ છે ક ેકમે ? તનેી ખાત્રી કરવી. 

3. િારાની જોગવાઈઓનુ ંઅથવા તે હેઠળ કરેિા લનયમોનુ ંઉલ્િંઘન કરીન ેસંગ્રહ કરવામા ંઆવી રહ્યો હોય અથવા વેંચાણ 

થઇ રહ્યું હોય અથવા વેંચાણ માટે પ્રદર્શભત થઇ રહી હોય તવેી પોતાને શંકાનું કારણ હોય તવેી પણ ખાદ્યચીજ-વતતુના 

સેમ્પિ િઇ પૃ્થકરણ માટે મોકિી આપવુ.ં  

4. િારાની જોગવાઈ અથવા તે હેઠળ કરેિા લનયમોના કોઈ ઉલ્િંઘન સંબિંી િેલખત ફડરયાદની તપાસ કરવાની અન ે

ફરીયાદનો લનકાિ કરવાનો. 

5. સેમ્પિો િેવા અન ેતટોક સીઝ કરવા સહીત પોતાની ફરજો બજાવવામાં કરેિ કામગીરીનું રેકોડભ રાખવાની અને આ 

અથ ેઆદેશ આપવામા ંઆવે તે રીત ેડેઝીગ  ્નેટેડ ઓડફસરને આવા રેકોડભની નકિો સાદર કરવાની. 
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6. માનવ વપરાશ માટે વેચાણ થતી અથવા વેંચાણના ઈરાદાવાળી કોઈ ખાધ્યવતતુ હોવાની શંકા હોય તવેુ ંકોઈપણ વાહન 

અટકાવવાની અને તમેાંથી સેમ્પિ િેવાની અથવા તો સીઝ કરવાની. 

7. સંબંલિત તથાલનક લવતતારમાં હકુમત િરાવતા ફુડ સેફટી કલમશનરએ અથવા મ  ્યુ. કલમશનરએ પ્રલતબંઘ મુકેિ હોય તેવા 

ખાદ્ય૫દાથો નું ઉત  ્પાદન/વેચાણ અટકાવવુ.ં 

8. સંબંલિત તથાલનક લવતતારની હકમુત િરાવતા ડઝેીગ  ્નેટેડ ઑડફસર અથવા સક્ષમ અલઘકારી તનેે સોંપે તવેી બીજી 

ફરજો. 
 

ઉપરોક્ત તમામ ફરજો ફુડ સેફટી એન  ્ડ સ  ્ટાન  ્ડડભ એકટ ના ંિારા િોરણ મજુબ સુવ્યવલતથત અન ેઅસરકારક રીતે 

પાિન કરવાનુ ંરહે છે.  

 હાિ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ૨૦૧૧ના વતતી ગણતરી પ્રમાણે ૧૩,૪૬,૧૯૨ (તેર િાખ છેત્તાિીસ હજાર એક્સો 

બાંણ) હતી. 

પરંત ુહાિ રાજકોટ શહેર સૌરાષ્ટ્રનું મુખ્ય વ્યાપારી સને્ટર છે તથા ઝડપી શહેરીકરણને લહસાબે હાિ અંદાજીત વતતી 

એકંદરે ૧૮,૦૦,૦૦૦ (અઢાર િાખ) ગણી શકાય. હાિ કોપોરેશન પાસ ે૦૪ ફુડ સેફટી ઑડફસરો અને ૦૧ સીનીયર ફુડ સફેટી 

ઓડફસર છે. 

િમ ફુડ સફેટી ઓડફસરશ્રીના નામ હોદો બઠેક વ  ્યવસ  ્થા 

1. શ્રી એ.એન.પંચાિ SFSO સેન્્િ ઝોન 

2. શ્રી કે. એમ. રાઠોડ FSO સેન્્િ ઝોન 

3. શ્રી સી. ડી. વાઘેિા FSO સેન્્િ ઝોન 

4. શ્રી કે. જે. સરવૈયા FSO સેન્્િ ઝોન 

5. શ્રી આર. આર. પરમાર FSO સેન્્િ ઝોન 

ઉ૫રોકત તમામ ફુડ સેફટી ઓફીસરશ્રીને બેઠક વ  ્યવસ  ્થા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મઘ  ્ય ઝોનમાં ત્રીજામાળે રૂમ નં. 

૦૬ મા સપુ્રત કરેિ છે. 

  

 ફુડ લવભાગ દ્વારા અત્યાર સુિી જુદીજુદી ફુડ પ્રોડક્ટસ બનાવટ, વહન તથા વેંચાણ માટેના ૧૨,૭૨૮ રજીસ  ્ટ્રેશન અન ે

૨૫૧૪ ફુડ િાઇસન્સ આપેિ છે.  આ ઉપરાંત પ્રલતડદન સરેરાશ પાંચથી છ નવા િાઇસન્સ માટ ેઅરજીઓ આવ ેછે. 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવતતારમાં કુિ અંદાજીત નવ શાકમાકેટ તથા આઠ રાલત્ર ખાદ્યબજારો (રાલત્રબજાર) અને ત્રણ 

કાયમી િોકમેળાઓ આવેિ છે. ઉપરાંત ફેતટીવિ મેળા થાય છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવતતારમાં ખાદ્ય સામગ્રીનુ ંવચેાણ થતા પ્રીમાઈસીસ 

િમ શાક માકટેસ િમ મળેાનું આયોજન થતા લવતતારો 

૧ જ્યબુીિી ૧ રેસ કોસભ ગ્રાઉન્ડ 

૨ રૈયારોડ ૨ ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ 

૩ ગુંદાવાડી ૩ શાસ  ત્રી મેદાન 

૪ દેવપરા   

૫ માકેકટંગ યાડભ   

૬ ચુનારાવાડ   

૭ મવડી મેઈન રોડ   

૮ નાનામવા મેઈન રોડ   

૯ િક્ષ્મીનગર   

૧૦ ગોકુિિામ આવસ યોજના પાસ ે   

૧૧ ખોડડયારપરા મેઈન રોડ   

૧૨ ચંરેશનગર   

૧૩ રામનગર    

૧૪ નારાયણ નગર    

૧૫ ભડકતનગર સકભિ ગાયત્રી નગર મે. રોડ   

૧૬ સાિુવાસવાણી રોડ   

૧૭ યુલનવર્સભટી રોડ   

   

ઉપરોક્ત િાઇસન્સ િારકોમા ંહોટિો, રેતટોરન્ટ, કોલ્રીંક્સ/આઈતિીમ પાિભર, ડેરી ફામભ, બેકરી, ઓઈિ લમિ, કેટકરંગ 

લવગેર ેજેવા િાઇસન્સ િારકોનુ ંલનયલમત ચેકકગં કરવાનુ ંરહે છે. તદઉ૫રાંત શહેરના જુદા-જુદા લવસ  ્તારોમાં આવેિ હરતી ફરતી 

િારી/રેકડી ઘારકોને સદર કાયદા હઠેળ રજીસ ્ ટ્રેશન િેવાનુ રહે છે.  

ગ્રાન્ટ તમેજ રીન્યઅુિ િાયસન્સ ફી 

રજીતટ્રશેન / િાયસન્સ ફી વાર્ષભક ( રૂલપયામા ં) 

1)  રજીતટ્રેશન ફી ૧૦૦/- 

2)  સેન્્િ િાયસન્સ ફી  ૭૫૦૦/- 

3)  તટેટ િાયસન્સ ફી :- 

(૧) મેન્યુફેક્ચર -  પ્રલત ડદવસ ૧ મેટ્રીક ટન કરતા વિાર ે

                 - પ્રલત ડદવસ ૧ મટે્રીક ટન કરતા ઓછંુ 

૫૦૦૦/- 

૩૦૦૦/- 

(૨) હોટિ - ૩ તટાર અને વિાર ે ૫૦૦૦/- 

4)  રેતટોરન્ટ, ક્િબ, ફુડ સવીગ, કેન્ટીન (તકુિ, કોિેજ, ઓડફસ, 

ઇન્તટીટ્યુશન), કેટરસભ, બેન્કવેટ હોિ, ફુડ વેન્ડર જેવા કે ડબ્બાવાળા 

તેમજ અન્ય વગેર.ે 

૨૦૦૦/- 

5)  અન્ય ફુડ લબઝનેસ ઓપરેટર માટ ે ૨૦૦૦/- 

          ફુડ લબઝનેસ ઓપરેટર દ્વારા ભરવામાં આવેિ ફી ફરલજયાતપણે નોન રીફંડબેિ રહેશે. 
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-: ફુડ િાઇસન્સની શરતો :- 

 

(િાયસન  ્સીંગ ની શરતો - િાયસન  ્સીંગ રેગ્યુિેશન, ૨૦૧૧ મુજબ) 

 

1. પરવાનેદાર િંિાના તથળે તનેા િિંા માટે વપરાત વાહનો, વાસણો, સાિનો, અને વતતુઓ ઉપર પોતાનું નામ, સરનામુ ં

તપષ્ટ રીતે લનદભશ કરશ.ે 

2. પરવાનેદાર લનયત તથળે એકી વખત ેપરવાનાવાળા પદાથો.. ચો.લમ. થી વિુ જગ્યામાં રાખશ ેનહી. 

3. ફુડ સેફટી ઓફીસર, આરોગ્ય અલિકારી અને અલિકૃત અલિકારી માગંણી કર ે ત્યાર ે પરવાનાદાર તથા નોકરોએ 

ખાદ્યપેયચીજોનો જ્થો ક,ે જે તને ેઉત્પાદન સગં્રહ લવતતરણ અથવા વેંચાણ અથે પ્રદર્શભત કયો હોય, તો કોના પાસથેી 

અન ેક્યા ંતથળેથી મેળવ્યા છે તનેી પુરેપુરી લવગત આપશ ે

4. પરવાનેદાર તનેો ખાદ્યપેયચીજ-વતતુઓનો જ્થો હંમેશા આરોગ્યની રલષ્ટએ વાિંાકારક ન હોય, તેવા તથળેથી મેળવશ ે

અને હમંેશા ફુડ ઇન  ્તપેક્ટર, આરોગ્ય લઅિકારી અન ેઅલિકૃત અલિકારીને તથળ તપાસણી માટે પ્રવેશ કરવા દેશ.ે  

ખોરાકના પદાથોમા ંવપરાતા આયાત કરવાના તત્વો માટે જરૂરી બાંહિેરી આપશ.ે 

5. પરવાનેદાર, આ પરવાનાની શરતો લવરૂઘ્િ પરવાનાની મદુત દરમ્યાન ખાદ્યપેયચીજોનુ ંઉત્પાદન વેંચાણ, સંગ્રહ ક ે

લવતરણ કરશ ેનહી. 

6. પરવાનેદાર ખાદ્યપેયચીજોના ઉત્પાદન, વેંચાણ, સંગ્રહ, લવતરણ કરવાના તથળની જગ્યાની અદંર દીવાિો અને છત 

વરસમાં બ ેવખત અથવા લનરીક્ષણ કરનાર અલિકારી સુચન કર ેતો તથેી વિવુખત રગંરોગાન કરવાની રહેશ.ે  

 

(અ) પરવાનેદાર આવા તથળોની દરેક જગ્યાનુ ંભોયલતળયંુ ભેજ ચસૂી શક ેનહી એવાપદાથોનુ ંઅન ેસહેજે સાફ કરી શકાય 

અન ેિોય શકાય તવેા ઢાળનું બનાવશે અન ેજાહેર ગટર હોય તો તે સાથે જોડાવશ.ે  

(બ) પરવાનેદાર, આવા તથળનું અને તનેી દરેક જગ્યાનું ભોયતલળયંુ અને ગટર તમેજ પરવાનાવાળો પદાથભ રાખવામા ં

આવતો હોય તે વાસણોમાનંા કાઉન્ટર, અભેરાઈ, બાકડા. દરરોજ િોવડાવી તદન સાફ રાખશ.ે   

7. પરવાનેદાર, પરવાનાવાળા પદાથભ  માટે વાપરવાનું દરેક વાસણ ઉપયોગમા ંિેતા પહેિા અન ેતે પછી તદન સાફ રાખી ઉકળતા 

પાણીથી સાફ કરાવશ.ે  

8.  પરવાનેદાર, વાસણો િોવા કે સાફ કરવા માટે મ  ્યુ.કોપો.ના નળમાંથી અથવા આરોગ્ય અલિકારી અથવા તથાલનક સત  ્તાએ 

પસંદ કરેિ જ્થામાંથી પાણી લસવાય બીજા પાણીનો ઉપયોગ કરશ ેનહી.  

9. કોઈપણ કાઉન્ટર અથવા ટેબિો કે જે ઉત્પાદન,  વેંચાણ સગં્રહ અથવા લવતરણ માટનેા વાસણો રાખવાના ઉપયોગમા ં

િેવાતા હોય તે સહેિાઈથી સાફ કરી શકાય તે રીતે તેના ઉપર ઝીંકનું અથવા બીજા ભેજ અભેદ એવા પદાથભનુ ંઅસ  ્તર 

િગાવવું પડશે.  

10. પાંચ ફુટ ઊંચાઈની દીવાિો ગ્િેઝ ટાઈલ્સ અથવા લસમેન્ટની સુવંાળી અને ભજે ચૂસી શક ેનહી તવેી બનાવવી પડશે.  

11.પરવાનદેાર પરવાનાવાળા પદાથભ રાખવાના ક ેરાખવા િારેિ વાસણો લનયત તથળ બહાર જાહેર રતતા કે શેરીઓમા ંરખાશ ે

નહી તથા રાખવા દેશ ેનહી. 

12. પરવાના અલિકારીની િેલખત પરવાનગી વગર પરવાનો નામફેર થઇ શકશે નહી અન ેતે લનયત  સ  ્થળ માટ ેઆ પરવાનામા ં

દશાવેિ િંિાના તથળ, જગ્યા, જ્થા માટ ેજ છે. પરવાનેદારન ેઆ પરવાનાની મુદત દરમ્યાન પરવાનાવાળા પદાથભ ક ેતેનો 

વિ ુજ્થો રાખવા માટ,ે વાિારાની જગ્યા,  દુકાન કે વિાર ેજગ્યા રાખવી હોય તો પરવાના માટ ેઅરજી કરવી પડશે અન ેતે 

મંજુર કરવામા ંઆવ ેતો લનયત પડરલશષ્ટમા ંજણાવ્યા પ્રમાણ ેવિારાની ફી ભરવી પડશે.  

13. પરવાનેદારન ેકોઈપણ અલિકૃત અમિદાર માંગણી કર ેત્યાર ેકોઈપણ વખત ેપરવાનો રજુ કરવો પડશે.  
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14. પરવાનેદાર તેના િંિા માટ ેકોઈનો કર રાખે તો તેની ઓળખનો પરવાના અલિકારી જણાવ ેતે પ્રમાણનેી ફી ભરી ઓળખપત્ર 

મેળવી િેવું પડશે અન ેતપાસણી અલિકારી જયાર ેમાંગ ેત્યાર ેઓળખપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહેશે.  

15. પરવાનેદાર લનયત સ  ્થળથી એક સળંગ ત્રણ માસથી વિ ુગેરહાજર રહેશ ેનહી. લસવાય કે તેની ગેરહાજરીમા ંઉપરોક્ત તથળે 

િંિો ચિાવવા જવાબદાર માણસના નામ ેપરવાનો મેળવેિ હોય.  

16. આ પરવાનાની મુદત દરમ્યાન  ઉપરની તમામ શરતોનો અમિ કરવા માટ ેપરવાનેદાર જવાબદાર રહેશે અન ેતે અથવા તેન ે

નોકરીમા ંરાખેિ કે તેના િંિામા ં લહત િરાવતા કોઈપણ વ  ્યલક્ત શરતનો ભંગ કર ેતો તેવો પરવાનો રદ કરવાનો ક ેમોકૂફ 

રાખવાનો રહેશે. (આ પરવાનો Food safety and Standards (Licensing and Registration of Food 

Business Operators) Regulation, 2011 હેઠળ આપવામા ંઆવેિ છે.  
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(૪) જન્મ-મરણ લવભાગની કામગીરી  
 

(૧) જન્મ નોંિ બનાવની તારીખથી ૨૦ ડદવસ સુિીમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કોઈ િેઈટ ફી િેવામાં 

આવતી નથી. 

(૨) ૩૦ ડદવસ બાદ ૧ વષભ સુિીમાં જન્મ-મરણની નોંિણી કરાવવા માટે સોગંદનામંુ રજૂ કરીને નોંિણી થઇ શકે 

છે. 

(૩) ૧ વષભ બાદ જન્મ-મરણ નોંિણી કરાવવા માટ ેફતટ ક્િાસ મેજીતટ્રેટ સાહેબનો હુકમ રજૂ કરીને નોંિણી થઇ 

શકે છે.  

(૪) જન્મ-મરણ નોંિણીના સંપૂણભ ડેટા કાયમી રાખવામા ંઆવે છે.  

(૫) મરણ નોંિ ૩૦ ડદવસમાં તદન ફ્રી છે. 

(૬) જાન્યુઆરી - ૨૦૨૦ થી ડડસેમ્બર - ૨૦૨૦મા ંનોંિાયેિ જન્મ મરણની લવગતો  

નીચેના કોષ્ટક મુજબ છે. 

જ્ન્મ નોંિ મરણનોંિ મૃત જન્મેિ 

પરુુષ તત્રી વણ 

ઓળખાયિે 
કુિ પરુુષ તત્રી કુિ પરુુષ તત્રી કુિ 

૧૬૮૫૬ ૧૫૦૮૫ ૦૦ ૩૧૯૪૧ ૧૧૨૧૭ ૭૫૩૬ ૧૮૭૫૩ ૨૮૮ ૨૨૭ ૫૧૫ 

 
 

(૫) િગ્ન નોંિણી લવભાગની કામગીરી 
(૧) િગ્ન નોંિણી માટે  િગ્નની તારીખથી ૩૦ ડદવસ સુિીમા ંરાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં  

  કોઈ િેઈટ ફી િેવામાં આવતી નથી. 

(૨) િગ્ન નોંિણી માટે એક થી ત્રીસ ડદવસમાં િગ્ન નોંિણી કરાવવા માટે રૂ. ૩૫/- તથા ત્રીસ થી નેવું ડદવસ 

સુિી રૂ. ૪૫/- તથા નેવું ડદવસ બાદ કરાવાતી િગ્ન નોંિણી માટ ેરૂ. ૫૫/- ફી પેટે વસૂિવામા ંઆવે છે. 

(૩) િગ્ન નોંિણી અલિલનયમ ‘બોમ્બ ે મેરેજ એક્ટ ૧૯૫૩’ અન્વય ેથયેિ નોંિણીની ગુજરાત િગ્ન નોંિણી 

અલિલનયમ ૨૦૦૬ મુજબ ફરીથી નોંિણી કરી શકાતી નથી. 

(૪) િગ્ન નોંિણીના સંપૂણભ ડેટા કાયમી રાખવામા ંઆવે છે. 

(૫) રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં િગ્ન નોંિણી રજીતટે્રશનની કામગીરી ૦૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮થી શરૂ કરવામાં 

આવેિ છે. 

(૬) ૦૧/૦૧/૨૦૦૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ સુિીમા ંિગ્ન નોંિણીના ૫૬,૩૭૫ રજીતટે્રશન થયેિ છે. તે પૈકી 

૩૧ ડડસેમ્બરના રોજ પુરા થતા નાણાકીય વષભ ૨૦૨૦મા ં૪૯૪૩ રજીતટે્રશન થયેિ છે.   
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(૬) બોમ્બે નર્સિંગ હોમ એક્ટ અન્વય ેનોંિણીની કામગીરી 
 

 

(૧) િ બોમ્બ ે નર્સિંગ હોમ રજીતટે્રશન એક્ટ હેઠળ ડૉક્ટરો તથા હોલતપટિ/નર્સિંગ હોમની નોંિણી રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકામાં સને ૨૦૦૭-૨૦૦૮થી શરૂ કરવામા ં આવેિ છે  અને સને એલપ્રિ - ૨૦૧૫થી 

રજીતટે્રશન સટી. માટેની કામગીરી કોમ્યુટરાઈઝ્ડ કરવામા ંઆવેિ છે. 

(૨) િ બોમ્બ ેનર્સિંગ હોમ રજીતટે્રશન એક્ટ હેઠળ રજીતટે્રશન માટે લનયત નમૂનાનુ ંફોમભ – બી આરોગ્ય શાખાની 

નાયબ આરોગ્ય અલિકારી (ઈતટ ઝોન) કચેરી ખાતેથી મેળવવાનંુ રહે છે. તેની સાથે નીચે મુજબના આિારો 

રજીતટે્રશન માટ ેરજુ કરવાના રહે છે. 

- મેડીકિ કાઉન્સીિ ઓફ ઈલન્ડયાનુ ંરજીતટે્રશન સટીફીકેટ 

- ડીગ્રી સટીફીકેટ 

- નર્સિંગ હોમ/હોલતપટિના તથળનો પુરાવો. જેમક,ે િાઈટબીિ, વેરા બીિ, લમિકતનું    

     વપરાશ સટીફીકેટ, ફોનનુ ંબીિ 

- અરજદારના પાસપોટભ સાઈઝના ફોટા બે કોપી. 

- બાયોમેડીકિ વેતટની જાળવણી તથા લનકાિ માટનેી વ્યવતથાની નકિ. 

 -  હોલતપટિ/નર્સિંગ હોમ શરૂ કયાભના આિાર/ઉદઘાટન પલત્રકા. 

 -  િ બોમ્બ ેનર્સિંગ હોમ રજીતટે્રશન એક્ટ હેઠળ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા લવતતારમાં  

  એલપ્રિ - ૨૦૨૦ સુિીમા ં૧૭૪૬ હોલતપટિ/નર્સિંગ હોમની નોંિણી થયેિ છે. 
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૨. મહાનગરપાલિકા સચંાલિત આરોગ્ય કને્ર 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાદ્વારા ૨૧ શહેરી આરોગ્ય કેન્ર નીચ ેમુજબ સેવાઓ આપે છે. 

 દરેક માટે લવના મુલ્ય ેO.P.D. સેવાઓ 

 દરેક માટે િેબોરેટરી સેવાઓ જેવી કે મેિેડરયા, િોહીની તપાસ, ટાઈફોઈડ , ઝેરી કમળા 

માટે લનદાન, HIV એઈડ્સનુ ંલનદાન 

 જન્મથી ૧૬ વષભનાં બાળકોનુ ંરસીકરણ. 

 બી.સી.જી. 

 પોલિયો 

 પંચગુણી રસી 

 ઓરી 

 ડી.ટી. અને ટી.ટી. જેવી રસી 

 સગભાભ બહેનો માટે. 

 નોંિણી, વજન, ઊંચાઈ 

 શારીડરક તપાસ 

 ટી.ટી. ની રસી 

 આયનભ, ફોલિક, કેલલ્શયમ જેવી દવાઓ 

 ડીિેવરી ને િગતી સંભાળ તથા બાળકના જન્મ બાદની તપાસ 

 

 

 કુટંુબ કલ્યાણ માટે. 

 આકડી 

 લનરોિ 

 ઓરિપીલ્સ 

 તત્રી તથા પુરુષ બંનેના ઓપરેશનની સુલવિા 

 

 તેમજ આઈ.ઈ.સી. એક્ટીવીટી દ્વારા 

 રસીઓ 

 સગભાભવતથા દરમ્યાન ખોરાક 

 ડીિેવરી બાદની સસિંભાદનું લશક્ષણ આપવામા ંઆવે છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અબભન હલે્થ સોસાયટી 

અબભન હેલ્થ સેન્ટરોના નામ, સરનામા, મેડડકિ ઑડફસર નામ તથા ફોન નબંર 
 

ઝો

ન 

વોડભ 

ન.ં  
આરોગ્યકને્રનું નામ અબભન હલે્થ સને્ટરનું સરનામ ુ

મેડડકિ 

ઑડફસરનું નામ 

મોબાઈિ 

ન.ં 
ઈમઈેિ આઈ.ડી. 

C
en

tr
a

l 
Z

o
n

e 

૯ લવજય પ્િોટ આરોગ્ય કને્ર 
લવજયપ્િોટ મઈેન રોડ, આર.પી. 

ભાિોડડયા કોિજે સામ,ે રાજકોટ 
ડૉ.લમિન જે પડં્યા 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૭ 

uhc_vijayplot
@yahoo.com 

૧૫, 

૧૯ 

અલખિ લહન્દ મલહિા પડરષદ આરોગ્ય કને્ર 

(જી.આઈ.એ.) 

િક્ષ્મીવાડી મઈેન રોડ, ગાત્રાળ ચોક, 

રાજકોટ 
ડૉ.મૌિી ગણાત્રા 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૫ 

uhc_ahmp@y
ahoo.com 

૨૦ નારાયણનગર આરોગ્ય કને્ર 
નારાયણ નગર,મઈેન રોડ,  ઢબેરરોડ ફાટક 

સામ,ે રાજકોટ 

ડૉ દવેિ આર. ઓડેદરા

  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૪ 

uhc_narayan
nagar@yahoo
.com 

૩, ૪ જંકશન પ્િોટ આરોગ્ય કને્ર 
રલે્વ ેજંકશન સામ,ે વોડભ ઓંફીસની 

બાજુમા ં

ડૉ. રાજેશકમુાર એમ. 

શાહ  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૨ 

uhc_railnaga
r@yahoo.com 

૮ રડેિોસ રામનાથપરા આરોગ્ય કને્ર રામનાથપરા, શેરી ન.ં-૨૪ ડૉ.તોરિ શાહ 
૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૩ 

uhc_ramnath
para@yahoo.
com 

૨૨ ન્યુ રઘુવીર આરોગ્ય કને્ર બાબરીયામઈેન રોડ, રઘુવીર સોસાયટી 

ડૉ. માિરુી એન. ભટ્ટ 

ઈ.ચા. ડૉ. લનલશતા 

આર. સોમયૈા 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૬ 

uhc_newrag
huvir@yahoo.
com 

W
es

t 
Z

o
n

e 

૧૦ રડેિોસસદર આરોગ્ય કેન્ર 
શાતત્રીમદેાન પાસ,ે  કુડંિીયા કોિજેની 

બાજુમા ં

ડૉ. લનલશતા આર. 

સોમયૈા 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૧ 

uhc_redcross
sadar@yahoo
.com 

૧૧, 

૧૨ 
નદંનવન આરોગ્ય કને્ર 

નદંનવન સોસા.ં ગાિંીગ્રામ પોિીસચોકી 

સામ ે

ડૉ. લવકાસ એમ. 

ચાવડા  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૯ 

uhc.nandanv
an@yahoo.co
m 

૨૧ મવડી આરોગ્ય કને્ર મવડી ગામ દાદા મકેરણ ચોક, મવડી રોડ 
ડૉ. સમથભ ડી. 

સવસાણી  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૩૦ 

uhc_mavdi@
yahoo.com 

૧, ૨ શ્યામ નગર આરોગ્ય કને્ર 
લબિશે્વર મડંદર પાસ,ે શ્યામનગર ૪/૫ 

નો ખણુો, ગાિંીગ્રામ 

ડૉ. લવકાસ એ. ચાવડા 

(ઈ.ચા.) 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૬  

૧૪ આબંડેકર નગર આરોગ્ય કને્ર 
આબંડેકરનગર, ગોકિુિામ મઈેન રોડ, 

સમ્રાટ ઇન્ડતટ્રીઝ એડરયા 
ડૉ. લવલિ ક ેગોહિે 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૩૧ 

uhc_aambed
karnagar@ya
hoo.com  

૧૩ નાનામૌવા આરોગ્ય કને્ર નાનામોવા ચોકડી પાસ ે
ડૉ. કલૃત વી. સદાતીયા
  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૮ 

uhc_nanama
uva@yahoo.c
om 

E
a
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n

e 

૧૬ તવ. શ્રી ચપંકભાઈ વોરા આરોગ્ય કને્ર 
રાજમોતી ઓઈિ મીિ પાસ,ે ભાવનગર 

રોડ 
ડૉ.હાર્દભક એચ. મતેા 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૩ 

uhc_cvd@ya
hoo.com 

૫ ભગવતીપરા આરોગ્ય કને્ર ભગવતીપરા શરેી ન. ૫ 
ડૉ.ચાંદની ડી. 

મીંજરોિા 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૮ 

uhc_bhagvati
para@yahoo.
com 

૨૩ હુડકો આરોગ્ય કને્ર 
કોઠારીયા મઈેન રોડ, હરીઘવા રોડ, 

પોિીસચોકી સામ ે

ડૉ. કરીશ્મા ક.ે 

લખમસરુીયા  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૭ 

uhc_hudko@
yahoo.com 

૭ આઈ. એમ. એ. આરોગ્ય કને્ર પડેકરોડ, સતં જ્ઞાનશે્વર તકિૂની બાજુમા ં

ડૉ.કમિશે એન. 

સઘંાણી 

ડૉ. હમેાગં રાવિ 

(ઈ.ચા.) 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૦ 

uhc_ima@ya
hoo.com 

૭ કબીરવન આરોગ્ય કને્ર (રણછોડ નગર) 
કબીરવન સોસાયટી શેરી ન .-૧, સતંકબીર 

રોડ, રાજકોટ 
ડૉ.હમેાગં વાય. રાવિ 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૧ 

uhc_ranchod
@yahoo.com 

૬ મોરબી રોડ આરોગ્ય કને્ર મોરબી રોડ, જકાતનાકા 
ડૉ. ચાદંની ડી. 

મીંજરોિા (ઈ.ચા.) 

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૧૯ 

uhc_morbiro
ad@yahoo.co
m 

૧૭ રામ પાકભ આરોગ્ય કને્ર 
રામપાકભ કોમન પ્િોટ, ભાવનગર રોડ, 

રાજકોટ 

ડૉ. તજેિ જે. બોરીચા
  

૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૨ 

uhc_rampark
@yahoo.com 

mailto:uhc_vijayplot@yahoo.com
mailto:uhc_vijayplot@yahoo.com
mailto:uhc_ahmp@yahoo.com
mailto:uhc_ahmp@yahoo.com
mailto:uhc_narayannagar@yahoo.com
mailto:uhc_narayannagar@yahoo.com
mailto:uhc_narayannagar@yahoo.com
mailto:uhc_railnagar@yahoo.com
mailto:uhc_railnagar@yahoo.com
mailto:uhc_ramnathpara@yahoo.com
mailto:uhc_ramnathpara@yahoo.com
mailto:uhc_ramnathpara@yahoo.com
mailto:uhc_newraghuvir@yahoo.com
mailto:uhc_newraghuvir@yahoo.com
mailto:uhc_newraghuvir@yahoo.com
mailto:uhc_redcrosssadar@yahoo.com
mailto:uhc_redcrosssadar@yahoo.com
mailto:uhc_redcrosssadar@yahoo.com
mailto:uhc.nandanvan@yahoo.com
mailto:uhc.nandanvan@yahoo.com
mailto:uhc.nandanvan@yahoo.com
mailto:uhc_mavdi@yahoo.com
mailto:uhc_mavdi@yahoo.com
mailto:uhc_aambedkarnagar@yahoo.com 
mailto:uhc_aambedkarnagar@yahoo.com 
mailto:uhc_aambedkarnagar@yahoo.com 
mailto:uhc_nanamauva@yahoo.com
mailto:uhc_nanamauva@yahoo.com
mailto:uhc_nanamauva@yahoo.com
mailto:uhc_cvd@yahoo.com
mailto:uhc_cvd@yahoo.com
mailto:uhc_bhagvatipara@yahoo.com
mailto:uhc_bhagvatipara@yahoo.com
mailto:uhc_bhagvatipara@yahoo.com
mailto:uhc_hudko@yahoo.com
mailto:uhc_hudko@yahoo.com
mailto:uhc_ima@yahoo.com
mailto:uhc_ima@yahoo.com
mailto:uhc_ranchod@yahoo.com
mailto:uhc_ranchod@yahoo.com
mailto:uhc_morbiroad@yahoo.com
mailto:uhc_morbiroad@yahoo.com
mailto:uhc_morbiroad@yahoo.com
mailto:uhc_rampark@yahoo.com
mailto:uhc_rampark@yahoo.com
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૧૬ પ્રણામી ચોકઆરોગ્ય કેન્ર 
પ્રણામીચોક, લસયાણીમઈેન રોડ, 

રાજકોટ-૨ 

ડૉ. સાલહન એમ. 

ખોખર  
૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૪ 

uhc_pranami
chowk@yaho
o.in 

૧૮ કોઠાડરયા આરોગ્ય કેન્ર  પારડી રોડ, કોઠાડરયા ગામ,  
ડૉ, લવશાિ બી. ડાગંર

  
૬૩૫૯૯ 

૩૩૮૨૫ 

uhc_kothariy
a@yahoo.co
m 

 
 

  

mailto:uhc_pranamichowk@yahoo.in
mailto:uhc_pranamichowk@yahoo.in
mailto:uhc_pranamichowk@yahoo.in
mailto:uhc_kothariya@yahoo.com
mailto:uhc_kothariya@yahoo.com
mailto:uhc_kothariya@yahoo.com
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મિેડેરયા લવભાગ 
 

૧)મેિડેરયા મુખ  ્યઓડફસ :- ડો. આંબેડકરભવન, ત્રીજો માળ,  રૂમ નં. ૬, બસ સ  ્ટેન  ્ડની 

  પાસ,ેઢેબર રોડ, રાજકોટ 

ર) મેિડેરયા વસે  ્ટ ઝોન :- સોિીડવેસ  ટ મેનેજમેન  ટની વોડભ નં. ૧ જુનીઓફીસ, રૈયા 

  ચોકડી, ડકસ  મતહોટિની સામે રાજકોટ. 

૩)    મિેડેરયા ઇસ  ્ટ ઝોન :-  સ  ્વ. ચં૫કભાઇ વોરા ડડસ  ્પેન  ્સરી ની બાજમા,ં રાજમોતીઓઇિ 

  મીિની પાસ,ે ભાવનગર રોડ, રાજકોટ. 

૪)    મિેડેરયા સને  ્ટ્રિ ઝોન :- અલખિ લહન  દમલહિા પડરષદ આરોગ  ્યકેન  રનીપાસે,  

  િક્ષ  ્મીવાડી મે. રોડ, પુજારાપ  િોટના છેડે, રાજકોટ. 

૨.૧૨ કચેરીઓ શરુ થવાનો સમય અને બિં થવાનો સમય. 

૧ મખુ્ય કચરેી (સને્ટ્રિ ઝોન) શરુ થવાનો સમય --સવાર ે૧૦:૩૦ કિાક 

બંિ થવાનો સમય --સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક 

૨ વતેટ ઝોન શરુ થવાનો સમય --સવાર ે૧૦:૩૦ કિાક 

બંિ થવાનો સમય --સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક 

૩ ઈતટ ઝોન શરુ થવાનો સમય --સવાર ે૧૦:૩૦ કિાક 

બંિ થવાનો સમય --સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક 

૪ મેિરેીયામુખ  ્ય કચરેી  શરુ થવાનો સમય --સવાર ે૧૦:૩૦ કિાક 

બંિ થવાનો સમય --સાંજે ૦૬:૧૦ કિાક 

૫ મેિરેીયાઇસ  ્ટઝોન કચેરી  સવાર ે: ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦સોમવાર 

બપોરે : ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ થી શુિવાર 

સવાર ે: ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ -- શલનવાર 

૬ મેિરેીયાવસે  ્ટઝોન કચેરી સવાર ે: ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦સોમવાર 

બપોરે : ૦૩:૦૦ થી ૦૬;૦૦થી શુિવાર 

સવાર ે: ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ -- શલનવાર 

૭ મેિરેીયાસેન  ્ટ્રિઝોન કચરેી સવાર ે: ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦સોમવાર 

બપોરે : ૦૩:૦૦ થી ૦૬;૦૦થી શુિવાર 

સવાર ે: ૦૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ -- શલનવાર 

૮ દવાખાના/ડડતપને્સરી સવાર ે: ૦૮:૩૦ થી ૧૨:૩૦સોમવાર 

બપોરે : ૦૩:૩૦ થી ૦૬;૩૦થી શુિવાર 

સવાર ે: ૦૮:૩૦ થી ૧૨:૩૦ -- શલનવાર 

નોંિ :બપોરે ૦૨:૦૦ કિાક થી ૦૨:૩૦ કિાક રીસેસ 
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પ્રકરણ-૩ (લનયમ સગં્રહ-૨) 

અલિકારી અને કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજોની લવગતો 

૩.૧ આરોગ્ય શાખાના અલિકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજોની લવગતો 
 

િમ હોદ્દો સત્તા અને ફરજો 

૧ આરોગ્ય અલિકારી માન.કલમશનરશ્રીનાં હુકમ નં.રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૩૧૭, 

તા.૧૭/૦૫/૨૦૦૫ મુજબ. 

૨/A ના.આરોગ્ય અલિકારી 

     (વેતટ ઝોન) 

મેિેરીયા, કુટંુબ કલ્યાણ, ઈમ્યુનાઈઝેશન અંગેની તમામ કામગીરી તથા 

ડીતપેન્સરી, કુટંુબ કલ્યાણ, કેન્ર મોબાઈિ ડીતપેન્સરી, ગ્રાન્ટ સંચાલિત 

દવાખાના, વી.પી,ડી, કેસ, ફૂડ લવભાગને િગત કામગીરી મોનીટરીંગ અગંનેી 

તમામ કામગીરી તથા આઈ.સી.ડી.એસ. લવભાગના સુપરવીઝનની કામગીરી, 

જન્મ-મરણના પ્રમાણપત્રો ને ઓથોરાઈઝ કરવાની કામગીરી. 

૨/B ના.આરોગ્ય અલિકારી 

    (ઈતટ ઝોન) 

પાણીજન્ય રોગચાળા, તમશાન/કબ્રતતાન વંદેમાતરમ યોજના, એનીલમયા 

કંટ્રોિ રોગચાળાની તમામ માલહતી, મોનીટરીંગ તથા તકેદારીના પગિા િેવા 

અંગેની તમમા ંકામગીરી, ટી.બી. અને કેન્સર હોલતપટિને આપવામા ંઆવતી 

ગ્રાન્ટની કામગીરીની દેખરેખ, દીકરી યોજના, આઈ.ડી.એસ.પી. કેસનું 

મોનીટરીંગ અને શાળા આરોગ્ય કાયભિમની કામગીરી, જન્મ-મરણના 

પ્રમાણપત્રો ને ઓથોરાઈઝ કરવાની કામગીરી.  

૨/C ના.આરોગ્ય અલિકારી 

    (સેન્ટ્રિ ઝોન) 

સેન્ટ્રિ ઝોન હેઠળ આવતા આરોગ્ય કેન્ર તથા આરોગ્ય અલિકારી સૂચવે તે 

કામગીરી.રામનપા/આરોગ્ય/જા.નં.૧૩૫ તારીખ ૨૪/૪/૨૦૨૦ મુજબની 

કામગીરી 

૩ આસી.મેનેજર  તમામ પ્રકારની વહીવટી કામગીરી તથા આર.ટી.આઈ.ને િગત APIO 

તરીકેની કામગીરી 

૪ મેડડકિ ઓડફસર 

 (આઈ.સી.ડી.એસ.) 

આઈ.સી.ડી.એસ. લવભાગનાં એમ.ઓ.તરીકેની કામગીરી તથા આરોગ્ય 

અલિકારીની સુચના મુજબની કામગીરી. 

૫ મેડડકિ ઓડફસર 

  (આયુભવેડદક) 

આયુભવેડદક દવાખાનાની કામગીરી 

૬ સુપ્રી. જન્મ-મરણ લવભાગ સબ.રજીતટ્રાર તરીકેની કામગીરી 

૭ ફૂડ ઇન્તપેકટર ફૂડની વોડભવાઇઝ તથા આરોગ્ય અલિકારીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૮ હેડ ક્િાકભ રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ તથા  
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આરોગ્ય અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી. 

૯ સેનેટરી ઇન્તપેકટર રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૧૦ લસનીયર કિાકભ રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં. ૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી. 

૧૧ એકાઉન્ટન્ટ રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૧૨ વેક્સીનેટર સુપરવાઈઝર  આરોગ્ય અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૧૩ ફીમેિ હેલ્થ વકભર કુટંુબ કલ્યાણ કેન્રની કામગીરી તથા આરોગ્ય અલિકારીશ્રીની સુચના 

મુજબની કામગીરી 

૧૪ સેનેટરી સબ ઇન્તપેકટર રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૧૫ એ.એન.એમ. (નસભ) કુટંુબ કલ્યાણ કેન્રની કામગીરી તથા આરોગ્ય અલિકારીશ્રીની સુચના 

મુજબની કામગીરી 

૧૬ ફીલ્ડ વકભર  

(કુટંુબ કલ્યાણ) 

કુટંુબ કલ્યાણ કેન્રની કામગીરી તથા આરોગ્ય અલિકારીશ્રીની સુચના 

મુજબની કામગીરી 

૧૭ વેક્સીનેટર રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૧૮ પાણીવાળા રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૧૯ મેડડકિ ઓડફસર ડડતપેન્સરી  રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૧૪૯, તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૦ મુજબ આરોગ્ય કેન્ર 

ખાતેની તમામ પ્રકારની નાણાકીય તેમજ ભૌલતક કામગીરી અન ેઆરોગ્ય 

કેન્ર ખાતેના તમામ આરોગ્યિક્ષી કાયભિમોનંુ જરૂરી સુપરલવઝન તથા 

મોલનટરીંગની કામગીરી. 

૨૦ હેલ્થ લવઝીટર કુટંુબ કલ્યાણ કેન્ર ની કામગીરી તથા આરોગ્ય અલિકારીશ્રીની સુચના 

મુજબની કામગીરી 

૨૧ તટોરકીપર કુટંુબ કલ્યાણ મેડડકિ તટોરનુ ંસંચાિન 

૨૨ રાઈવર રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૨૩ જૂ.કિાકભ રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 
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અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૨૪ રેસર કમ પટ્ટાવાળા ડડતપેન્સરીની કામગીરી 

૨૫ પાણીવાળા કમ સફાઈવાળા 

બહેન 

ડડતપેન્સરીની કામગીરી  

૨૬ મજુર રા.મ.ન.પા./આ.જા.નં.૬૬૨, તા.૦૫/૦૭/૨૦૦૫ મુજબ, તથા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબની કામગીરી 

૨૭ કમ્પાઉન્ડર ડડતપેન્સરીની કામગીરી 

૨૮ આયાબેન ડડતપેન્સરીની કામગીરી 

૨૯ આયુભવેડદક કમ્પાઉન્ડર ડડતપેન્સરીની કામગીરી 

 

 

 

૩.૨ મેિડેરયા લવભાગના અલિકારીઓ અને કમભચારીઓની સત્તા અને ફરજોની લવગતો 
 

 

 

(૧)  બાયોિોલજસ  ટ :-   

1. ભારત સરકારશ્રીનાં આરોગ્ય અને પડરવાર કલ્યાણ મંત્રાિય અતંગભત નેશનિ નોડિ સંતથા એન.વી.બી.ડી.સી.પી. તથા 

રાજય કક્ષાએથી વેકટર બોનભ ડીસીઝની ગાઈડિાઈન, માગભદશભક સચુનો અનુસાર શહેરી લવતતારો માટે વાહક જન્ય 

રોગ લનયંત્રણની કામગીરી કલમશનરશ્રી તથા આરોગ્ય અલિકારીશ્રીના સીિા માગભદશભન મજુબ તાંલત્રક અને વહીવટી 

બાબતો અંગે આયોજન, અમિીકરણ, દેખરેખ અને માગભદશભન મુજબ કામગીરી કરવાની રહેશે. 

2. ભારત સરકાર અને રાજયસરકારશ્રી તરફથી યોજાતી લમટીંગો, વકભશોપ તથા કાયભલશબીરોમાં હાજરી આપવી અન ે

તેમની ગાઈડિાઈન અનુસાર વાહક જન્ય રોગ લનયંત્રણની કામગીરીનો વખતો વખતના સુિારાત્મક લનતીઓ, 

અલભગમો વગેરનેો અમિ કરાવવો. 

3. શહેરી લવતતારોમાં વાહક જન્યરોગોનું તાંલત્રક અને વૈજ્ઞાલનક–ઢબ ે અમિીકરણ પ્રવૃલત્તઓ સુચારૂ રીતે કરાવવા 

બાયોિોજીસ  ્ટના વડપણ હેઠળ દરેક ઝોનના મેિેડરયા ઇન  ્સ  ્પેકટરદ્વારા હાથ િરાય તે જોવાની સીિી જવાબદારી 

વાહક જન્ય રોગ લનયંત્રણ લવભાગના ંવડાની રહેશ.ે  

4. ખાતાની કામગીરીમા ંજોડાયેિ દરકે કમભચારીના હોદા મુજબ ફરજો અને જવાબદારીઓની સોંપણી કરી નકકી કરિે 

કાયભ યોજના (Action Plan) મજુબ પ્રવૃલત્તઓ અન ેપેટા પ્રવૃલત્તઓની કામગીરી અન ેતેની લસલદ્ઘઓ નકકી કરેિ 

માપદંડ મજુબ અદા કરાવવાની રહશે.ે 

5. શહેરી લવતતારોની રચનાન ેધ્યાન ેરાખી મેિેરીયા, ડેન્ગ્યુ,ં ચીકન ગુલનયા જેવા રોગોનુ ંસવેિન્સ અઠવાડડક/પખવાડડક 

િોરણ ેહાથ િરાવી રોગોનુ ંભારણ ઘટાડવા જુદા જુદા વાહક મચ  ્છરોન ેઅસરકારક પગિાઓ િઈને અંકુશ હેઠળ 

રાખવાનારહેશ.ે 

6. વાહક જન્યરોગોના અટકાવ અને લનયંત્રણ માટે અસરકારક જંતુનાશક દવાઓઅને િાવીસાઈડસ દવાઓ તથા વાહક 

જન્યરોગોનાં સચોટ લનદાન અન ેસારવાર માટ ેજરૂરી અને જીવનરક્ષક દવાઓ તથા પ્રાયોલગક પડરક્ષણો માટે જરૂરી 

એવી તમામ સાિન સામગ્રી સમયસર રાજયસરકાર તરફથી ઉપિબ્િ કરાવી અને પુરી પાડવાની રહેશે. 

7. વાહક જન્ય રોગોમાં ઉદ્દભવતા રોગચાળાઓ કે કેસોમાં અસાિારણ વિારો લનયંલત્રત કરવા રોગચાળો ઉગતો જ ડામી 

દેવાની પૂવભ તૈયારીઓ અને તનેો વહેિાસરનો પ્રલતભાવ આપવા યુધ્િના િોરણે િેવાના થતા પગિાઓનું આયોજન 

કરાવવાનુ ં રહેશે. આ અગંે લવલવિ ખાતાઓનુ ં સંકિન, સામેિગીરી અને સહકાર મ્યુલનસીપિ કલમશ્નરશ્રીના 

અધ્યક્ષાપણા હેઠળ કેળવવાનો રહશે.ે 
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(ર) મિેડેરયા ઇન  ્સ  ્પકેટર :-  

1. તે વાહક જન્ય રોગ લનયંત્રણ અંગનેી તમામ કામગીરી બાબતનુ ંજ્ઞાન િરાવતો હોવો જોઈએ. એન્ટીિાવભિની કામગીરી, 

ફોગીંગની કામગીરી અને મચ્છર ઉત્પલત્ત તથાનો ઘટાડવાઅંગનેા લવલવિ પગિાઓ જેવા ક,ે બાયો-એન્વાયરનભમેન્ટિ 

લનયંત્રણનાપગિાઓ બાબત ેસુમાલહતગાર હોવો જોઈએ. પોરાભક્ષક માછિીઓ દ્વારા પોરાનાશક કામગીરીનું જ્ઞાન 

િરાવતો હોવો જોઈએ. રાસાયલણક પોરાનાશક દવાઓના ઉપયોગ બાબત ેજાણકાર હોવો જોઈએ.  

2. તેના તાબા હેઠળના કમભચારીઓની રોજે રોજની કામગીરી બાબત ે તે પોત ેસંપણુભ જવાબદાર રહેશે. જંતુનાશક દવા 

વપરાશ વપરાશની રોજે રોજની નોંિ તેણે તટોક રજીતટરમા ંકરાવવાની રહેશે.  

3. તેણે ટોચભ, ડીપર, વકભ ડાયરી વગેરે હંમેશા પોતાની સાથે રાખવાના રહેશ,ે અને તેના દ્વારા મચ્છરના ઉત્પત  લતતથાનો 

શોિી તેને લનયત ડોઝમાં યોગ્ય જંતનુાશક દવાનો છંટકાવ કરાવવાનો રહેશ.ે  

4. કમભચારીઓ દ્વારા યોગ્ય તથાને યોગ્ય માત્રામા ંદવા છંટકાવની કામગીરી કરવામાં આવ,ે દવાનો દુરૂપયોગ ન થાય, તમેજ 

જરૂરીયાત મજુબ દવાનો આગોતરો જ્થો સગં્રહ કરવા અગંનેી જવાબદારી તેમની રહેશે.  

5. તેણે મચ્છર લનયંત્રણ પ્રોગ્રામનું સઘન અને લનષ્ઠાપુવભકનું િોસ ચેકીંગ હાથ િરવાનું રહેશે.  

6. તેના તાબા હેઠળના કમભચારીઓ ફરજના પુરેપુરા સમય દરમ્યાન ડફલ્ડમાં કાયભરત રહે તે અંગેની તકેદારી રાખવી. તેના 

લવતતારમાં ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા લવનાના મળેિ લબ્રડીંગ માટે તઓે પોત ેજવાબદાર ગણાશે. તેણે જાત ેિાવભિડને્સીટી/એડલ્ટ 

ડેન્સીટીનુ ંવ્યડકતગત િોસ ચેકીંગ કરવાનું રહેશ.ે  

7. તેણે એકટીવ-પેસીવસવિેન્સ, ઈન્ટ્રાડોમેતટીક સવ,ે પેરા-ડોમેતટીક સવનેી તમામ કામગીરીનુ ંસુપરલવઝન કરવાનુ ંરહેશે.  

8. એમના ઝોનમા ંફાળવવામાં આવિે જંતુનાશક દવાઓ, સાિન-સામગ્રીનો દુરુપયોગ કે ઉચાપત ન થાય તેની તકેદારી 

િેવી.  

9. તેણે સાિન-સામગ્રીના યોગ્ય લનભાવની તકેદારી રાખવી અન ેગમુ થયેિ સાિન-સામગ્રી બાબતે જવાબદારી નકકી કરી 

ઉપરી અલિકારીને ધ્યાને લવગત િાવવાની રહેશે.  

10. તેણે તટોક રજીતટર, િોગબુક, દૈલનક રીપોટભ તથા અન  ્ય કામગીરીને િગત રીપોટભવગેરેનુ ં રીપોટીગ કરી ડરપોટભ 

બાયોિોજીસ  ્ટશ્રી / આરોગ  ્યઅલઘકારીશ્રીને સમયમયાભદામાં લનયલમત પહોંચાડવાનો રહેશે.  

11. મચ્છર વિ ુહોય તવેા લવતતારની ભૌગોલિક પડરસ  લથલતનો કયાસ તેણે સમયાંતરે લનયલમત રીતે હાથ િરવો. તેના 

લવતતારના નવા ઉત  ્પત  ્લતતથાનો શોિી કાઢી બાયોિોજીસ  ્ટશ્રી/ આરોગ  ્યઅલિકારીશ્રી ના ધ્યાન ઉપર િાવી રેકડભમા ં

નોંિ કરી જરૂરી પગિાં િેવા.  

12. તાબા હેઠળના કમભચારીઓની ફરજ ૫ર હાજર સમયે અને ફરજ પણૂભ સમયે હાજરી િેવી.  

13. નોટીસ ઈતયુ કરવા છતા ંસમય મયાભદામાં ખામી દૂર ન કરનાર ઈસમો પાસેથી વહીવટી ખચભ વસિુાતની કામગીરી 

કરવાની રહેશે.  

14. ઝોનની તમામ કામગીરીનુ સપંૂણભ સુપરવીઝન તમેણે કરવાનુ રહેશે.  

15. તેણે તેમના ઉપરી અલિકારીઓ દ્વારા જે સુચનો મળે તે મજુબની કામગીરી કરવાની રહેશે. 

ઇન  ્સકેટકિકેટર:-  

ઇન  ્સકેટકિકેટર(IC) મચ્છર લનયંત્રણ ઓપરેશનના િોસ ચેકીંગ કાયભનો એક ભાગ છે. તે લનયંત્રણ કાયભના લનરીક્ષણ અન ે

કાયભમા ંઅને કામગીરીમાસંુિારામાટચેાવીરૂપ ભૂલમકા લનભાવી શક ેછે. તેણે કિેકશન માટનેી જરૂરી સાિન સામગ્રી રાખવાની રહશે.ે 

તેણે એન્ટોમોિોજીકિ ડટેા આપવાના રહે છે. તેઓ મચ્છર પકડવાની રીત થી માલહતગાર હોવા જોઇએ. તેણે તનેી કામગીરીની 

જરૂડરયાત માટેની સાિન સામગ્રી ફરજના સમય દરમ્યાન અચુક પણે સાથે રાખવાની રહેશે. જે નીચે મજુબ છે. 

(૧) કેનવાસની બેગ 

(ર) એક મોતકીટોસકશનટયુબ 

(૩) ટેતટટયુબસ 

(૪) કોટન 

1. જે તે ડદવસે તનેે ફાળવેિકિેકશનસેન્ટરો પૈકી તેણ ે દરેક સને્ટરો પર ૧પ મીનીટ દરેક ડફક્ષ (રૂડટન) અને રને્ડમ 

કિેકશનસેન્ટરો ૫ર મચ્છર પકડવાના તથળોની મુિાકાત િેવાની રહે છે.  

2. દરેક સેન્ટર પર કામગીરી ચાિુ કરતા પહેિા પોતાના કામગીરી રજીતટરમા ંસમયની નોંિ કરવી. મચ્છરના આરામ 

કરવાના તથળો જેવા ક,ે અંિારાખણૂા, ફનીચરના નીચેના તથાનો, ડદવાિો પરના સાિનોની પાછળનાતથળો ઉપરથી 

ટયુબમા ંમચ્છરોપકડયા બાદ તેમને ટેતટટયુબમાં ટ્રાન્સફર કરવા. 

3. ટેતટટયુબન ેબંઘ કરી કિેકશન સેન્ટરના તથળ, મચ્છરના પ્રકાર વગેરનેી માલહતી અને લવતતારનુ ંનામ નોંિવાનું રહેશ.ે 

4. ઇન  ્સ  ્ેકટકિકેટર(IC) એ અિગ અિગ કિેકશન સેન્ટરો પરથી પકડાયેિ મચ્છરો માટે મચ્છરની ઓળખ જે તે ડદવસ ેજ 

કરી તેની લવતતૃત નોંિ રાખવી. તણેે એન્ટોમોિોજીકિ પધ્િલતથી પ્રલત વ્યડકત મચ્છરની ઘનતા (ડેન્સીટી), પોરાની 

ઘનતા (િાવભિડેન્સીટી) અને પુખ્ત મચ્છરોની ઓળખ લવગેરનેી માલહતીની જાણકારી મેળવવાની રહેશે, 
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5. તેમજ મચ્છરોની અને સાિનોની જાળવણી અને આંકડાકીય માલહતીની નોંિ અગંેની કામગીરી કરવાની રહશે.ે તણે ેડફલ્ડ 

લવઝીટ દરમ્યાન એન્ટીિાવભિની કામગીરીના તથળે સંિગ્ન વેકટર ડેન્સીટી અને િાવભિડેન્સીટીની સરખામણી કરવાની 

રહેશે. 

6. ઇન  ્સકેટકિકેટર(IC) એ મચ્છરોની ઓળખ કરી તેનો રીપોટભ બાયોિોજીસ  ્ટશ્રી અને મેિેડરયા ઇન  ્સ  ્પેકટરશ્રીને કરવાનો 

રહેશે. 

7. ઇન  ્સકેટકિકેટર(IC) એેટોચભ, ડીપર, રલજતટર વગેરે હંમેશા પોતાની સાથે રાખવાના રહેશે, અને તનેા દ્વારા મચ્છરના 

ઉત  ્પત  ્લતતથાનો શોિી મળેિ લબ્રડીંગનો નાશ કરાવવાનો રહેશે. 

8. ઇન  ્સકેટકિકેટર(IC) એ તેના સને્ટરો પરથી મળેિ વેકટરની જાણ જે તે ઝોનના ં સુલપરીયર ડફિ  ડ વકભર અથવા હાજર 

રહેિ જવાબદાર કમભચારીને જે તે ડદવસે કરવાની રહેશે.  

9. આ ઉપરાંત તેમના ઉપરી અલિકારી દ્વારા જે સુચના મળે તે મજુબની કામગીરી કરવાની રહેશે. 

 

સુલપરીયર ડફિ  ્ડ વકભર :-  
 

1. તેઓન ે ફાળવવામા ં આવેિ લવસ  ્તારમા ં તેઓના તાબા હેઠળના સ  ્ટાફ પાસેથી સવિેન્સ અને ઈન્ટ્રા ડોમેતટીક 

પેરાડોમેસ  ્ટીક–પોરાનાશક કામગીરીના કરાવી, આ કામગીરીનુ ંસુપરવીઝન કરવાનું રહેશે. 

2. તેને સોંપવામાં આવેિ ડફિ  ્ડવકભરના ંકામની વહેંચણી તણેે એવી રીત ેકરવી જેથી કામગીરી સમયે તે દરેકની કામગીરી 

ઉપર લનયંત્રણ રાખી શક,ે અને જે તે ડદવસનો સપંુણભ લવતતાર કવર કરી શકાય.  

3. તેઓએ તેમના વોડભ-લવતતારમાં રોજે રોજ ઉપયોગમાં િેવામાં આવતી જંતુનાશક દવાના વપરાશની માલહતી રાખવાની 

રહેશે. જે માલહતીની નોંિ મેિેરીયા ઈન્સપેકટરન ેિખાવવી. 

4. તેણે ટોચભ, ડીપર,વકભ ડાયરી વગેરે હમંેશા પોતાની સાથ ેરાખવાના રહશે,ે અને તેના દ્વારા મચ્છરના ઉત  ્પલતતથાનો શોિી 

તેમાં લનયત ડોઝમા ંયોગ્ય જંતનુાશક દવાનો છંટકાવ કરાવવાનો રહેશે. 

5. તેણે તેના તાબા હેઠળના ડફિ  ્ડવકભરન ે ફરજના પુરપેુરા સમય સુિી ડફલ્ડમાં હાજર રહી તમામ લબ્રડીંગ તથાનો પર 

માઈનોર એન્જી. વકભ કરી દવાનો છંટકાવ કર ેતેની તકદેારી રાખવાની રહેશે. જો તેઓને સોં૫વામાં આવેિ લવસ  તારમા ં

મચ  ્છર ઉત  ્પલત તથાન ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા વગરનો જણાશે તો તે માટે તેની જવાબદારી ગણવામાં આવશ.ે 

6. ડદવસની કામગીરીના અંતે તાબા હેઠળના કમભચારી પાસથેી સાિન સામગ્રી પરત મેળવી મેિેરીયા ઇન  ્સ  ્પેકટર પ્રલત 

જમા કરાવવી અને જો સાિનોમા ંમાઈનોર રીપેરીંગ જરૂરી હોય તો તે તાત્કાલિક કરાવી સાિનો ચાિુ હાિતમા ંરાખવા. 

સાિન-સામગ્રી સારી (ચાિુ) હાિતમાં રહે, અન ેરોજે રોજ તનેી કાળજી િેવાય તે મજુબ વ્યવતથા કરવી. 

7. તેણે તનેા તાબા હેઠળના કમભચારીઓના લવતતારો અને લબ્રડીંગ તથાનો દશાભવતો નકશો રાખવાનો રહશે ેઅને તનેી નકિ 

ઉપરી અલઘકારીઅને તાબા હેઠળના ડફિ  ્ડવકભરને આપવી, અન ેજરૂરી માગભદશભન પુરંૂ પાડવું. 

8. ડફિ  ્ડવકભર અને તેઓની રોજે રોજની કામગીરીની નોંિ રલજતટર/ ડાયરીમા ંરાખવી.  

9. તેના તાબા હેઠળના ંકમભચારીઓની લશતત અગંેની જવાબદારી તનેા શીર ેરહેશે, ડફલ્ડમા ંકમભચારીઓની સવાર, બપોર 

અનેસાજંની હાજરી તેણે રૂબરૂમા ંિેવી. 

10. તાબા હેઠળના કમભચારીઓને સવાર ેસાિન-સામગ્રી આપવી અને સાજેં બરાબર સફાઈ કરાવડાવી પરત મેળવવી. 

11. તેમના વોડભમા ં ફાળવવામાં આવેિ જંતનુાશક દવાઓ, સાિન-સામગ્રીનો દરુુપયોગ કે ઉચાપત ન થાય તેની તકેદારી 

િેવી. અન્યથા તેની તમામ જવાબદારીતેઓના શીર ેરહેશ.ે 

12. ગુમ થયેિ સાિન-સામગ્રી અંગે સબંલિત કમભચારીની જવાબદારી નકકી કરી તાકીદ ેતેનો રીપોટભ મેિેરીયા ઈન્સપેકટરન ે

તાત્કાલિક રીકવરી માટનેી કાયભવાહી માટે કરવો. તમેજ આવા ગુમ થયેિ સાિન-સામગ્રીના ગમુ થવા અંગનેાકારણો 

શોિી લવગતવાર વાતતલવક કારણો સહીતનો િેલખત રીપોટભ ઉપરી અલિકારીને કરવો. 

13. પોઝીટીવ કેસોની માલહતી મેળવી કરવા જોગ કામગીરી જેવી ક,ેપોરાનાશક કામગીરી પુખ  તમચ  છર નાશક કામગીરી 

અને કોન્ટેકટતમીયર, ફોિોઅપતમીયર, ફોિોઅપટ્રીટમેન્ટ કામગીરી કરવી. તેના કાયભક્ષેત્ર લવતતારમા ંરડેીકિટ્રીટમને્ટ રૂબરૂ 

આપવાની જવાબદારી તનેા શીર ેરહેશ.ે 

14. િોસ ચેકીંગ દરમ્યાન ઝોનના મેિેડરયા ઈન્સપેકટર ે જણાવેિ કામગીરી તાત્કાલિક પુણભ કરવી, તેમજ ડદવસ દરમ્યાન 

કરવામાં આવેિ કામગીરીનો ડરપોટભ રોજ રોજ તેમના ઉપરી અલઘકારીને આપવો.  

15. તેણે એન્ટીિાવભિની કામગીરી દરમ્યાન મળી આવેિ લબ્રડીંગના ંઘરના રહીશોન ેનોટીસ આ૫વાની રહેશે. નોટીસ ઈતયુ 

કરવા છતા ંસમય મયાભદામા ંખામી દૂર ન કરનાર આસામી પાસેથી વહીવટી ખચભ વસુિાત કરવાનો રહેશે. 

16. તેણે તેમના ઉપરી અલિકારીઓ દ્વારા જે સુચનો મળે તે મજુબની કામગીરી કરવાની રહેશે. 
 
 

ડફિ  ્ડવકભર/ િેબર :-  
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1. ડફિ  ્ડ વકભર ેસલુપરીયર ડફિ  ડ વકભર અને ઉ૫રી અલઘકારીની સચુના મુજબ વાહક લનયંત્રણની તમામ કામગીરી કરવાની 

રહેશે. જે માટે જરૂરી સાઘનસામ્રગી ચાિુ હાિતમાં છે ક ેનહીં તે તપાસી ડફિ  ડમા ંસાથ ેિઇ જવાનારહશેે.  

2. ડફિ  ્ડવકભરેટોચભ, ડીપર, ટેિીસીટ વગેરે હંમેશા પોતાની સાથે રાખવાના રહેશે, અને તનેા દ્વારા મચ્છરના ઉત  ્પલતતથાનો 

શોિી મળેિ લબ્રડીંગનો નાશ કરાવવાનો રહેશ.ે  

3. ડફિ  ્ડવકભરે કાયભક્ષેત્ર હેઠળનાં લવતતારમાં આવતા બાંિકામોનો લનયમીત સવ ેકરવો. તથા વાહકલનયંત્રણના ૫ગિા ંિેવા.  

4. ડફિ  ્ડવકભરે ઘરના તમામ પાણી સગં્રહતથાનો/વાસણો ચેક કરવા, તેમજ મચ્છરની ઉત્પલત જણાય તો તેનો નાશ કરવો 

તેમજ તે ઘરનાં રહીશને નોડટસ આપવા સુલપરીયર ડફિ  ડવકભરન ેજાણ કરવી.  

5. ડફિ  ્ડવકભરે ઘરની પાણી સંગ્રહ કરવા માટનેી ઓવરહેડ/અન્ડરગ્રાઉન્ડ/ગ્રાઉન્ડટાંકીઓ પર હવાચતુત ઢાકંણ ચકે કરવુ.ં તમે 

ન હોય તો હવાચુતત ઢાંકણ બનાવવા માટે નોટીસ આપવા સુલપરીયર ડફિ  ડ વકભરન ેજાણ કરવી.  

6. ડફિ  ્ડવકભરે તેમના ઉપરી અલિકારીઓ દ્વારા જે સુચનો મળે તે મજુબની કામગીરી કરવાની રહેશે.  

7. ડફિ  ્ડવકભરે પીવાના પાણી લસવાય તમામ પાણી ભરેિા ખુલ્િા કન્ટનેરોમાં તેમજ લબ્રડીંગ જણાયેિ કન્ટેઈનરોમાં લનયત 

ડોઝ મજુબ દવા નાખવાની રહેશ.ે  

8. જે તે લમલ્કતનાંિાબા/છાપરા/વરંડા પર પડી રહેિ નકામો કાટમાળ/સાિનો/ટાયરો ક ે જેમાં વરસાદી પાણીના 

ભરાવાની શકયતાઓ છે, તેનો સુરલક્ષત તથળે લનકાિ કરાવવો. 

9. તેઓને સોં૫વામાં આવતા સાઘન સામ્રગી ચાિુ હાિતમાં રાખવાના રહેશે તથા કામગીરી બાદ ડદવસના અતેં સાફ – 

સફાઇ કરી જમા કરાવવાના રહેશે.  

10. વરસાદી કે અન  ્ય પાણી ભરેિ ખાડા – ખાબોચીયા કે સંગ્રલહત પાણીમા ં વનસ  ્પલતસલહતનો કચરો દૂર કરી દવા 

છંટકાવની કામગીરી કરવાની રહેશ.ે  

11. પોલઝટીવકેસ તથા ફરીયાદમા ંફોગીંગ સહીત પુખ  ત મચ  ્છરનાશક કામગીરી કરવાની રહેશ.ે  

12. પોરા ભક્ષક માછિી લવતરણની કામગીરી કરવાની રહેશે. 

              પલત્રકા લવતરણ સહીત આરોગ  યલશક્ષણની કામગીરી કરવાની રહેશ.ે 
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પ્રકરણ – ૪ (લનયમ સગં્રહ – ૩)  

કયો કરવા માટેના લનયમો,લવલનયમો, સૂચનાઓ, લનયમ સગં્રહ અને દફતરો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય શાખા 

 

  દતતાવજેનુ ંનામ 

 

આ શાખાની કામગીરી માટ ેઅિગથી કોઇ લવલનયમો,સુચનાઓ, લનયમો કે લનયમસંગ્રહ અમિમાં 

નથી. 

 

 દતતાવજે પરનું ટુંકુ િખાણ  

   િાગુ પડતુ નથી. 

 

 વ્યડકતને લનયમો,લવલનયમો,સચુનાઓ, લનયમ સગં્રહ અને દફતરોની નકિ અહીંથી મળશ.ે 

  િાગુ પડતંુ નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૫ (લનયમ સગં્રહ-૪) 

નીલત િડતર અથવા નીલતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો  સાથે સિાહ પરામશભ 

અથવા તમેના પ્રલતલનલિત્વ માટેની કોઇ વ્યવતથા હોય તો તનેી લવગત 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ  

 નીલત િડતર:-- 

 

૫.૧ શું નીલતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તનેા પ્રલતલનલિઓની સિાહ-પરામશભ/ સહભાલગતા 

મળેવવા માટનેી કોઇ જોગવાઇ છે ? 

  િાગુ પડતુ નથી. 

 

૫.૨  શું નીતીઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તનેા પ્રલતલનલિઓની સિાહ –પરામશભ 

/સહભાલગતા મળેવવા માટનેી કોઇ જોગવાઇ છે ?  

િાગુ પડતુ નથી. 
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પ્રકરણ-૬ (લનયમ સગં્રહ-૫) 

જાહરેતતં્ર અને તેના લનયતં્રણ હઠેળની વ્યડકતઓ 

 પાસનેા દતતાવજેોની કક્ષાઓ અગંનેું પત્રક 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

૬.૧ સરકારી દતતાવજેો લવશનેી માલહતી અથવા નીચનેા નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. જયા ંઆ 

દતતાવજેો ઉપિબ્િ છે તવેી જગ્યાનો ઉલ્િખે કરિે છે. 

 

અનુ 

ન ં 

દતતાવજેની કક્ષા દતતાવજેનું 

નામ 

 દતતાવજે 

મળેવવાની 

કાયભપધ્િલત 

 નીચનેી વ્યડકત 

પાસ ે છે /તનેા 

લનયતં્રણમા ંછે.   

૧  હુકમો અરજી કરી લનયત ફી 

ભરીન ે

આરોગ્ય અલિકારીશ્રી 

૨  પડરપત્રો ઉપર મુજબ  ઉપર મુજબ 

૩  ફાઇિ ઉપર મુજબ ઉપર મુજબ 

      આ દતતાવેજો નીચેના તથળે ઉપિબ્િ રહેશે. 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

રૂમ નં--૧, ત્રીજો માળ, 

ડો. આંબેડકર ભવન, 

ઢેબરભાઇ રોડ,રાજકોટ. 

પ્રકરણ-૭ (લનયમ સગં્રહ-૭) 

 

તેના ભાગ તરીકે રચાયિે બોડભ, પડરષદ, સલમતીઓ અને અન્ય સંતથાઓનું પત્રક 
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 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

 

૭.૧ જાહરે તતં્રને િગતા  બોડભ, પડરષદો, સલમલતઓ અને અન્ય મડંળો અગંનેી લવગત:- 

 

 િાગુ પડતુ નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૮ (લનયમ સગં્રહ-૭) 

સરકારી માલહતી અલિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય લવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

૮.૧ સરકારી તતં્રનુ ંનામ – રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (આરોગ્ય લવભાગ) 

જાહરે માલહતી અલિકારી ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
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િમ 

(૧) 

નામ 

(૨) 

હોદ્દો 

(૩) 

એસ.ટી.ડી. 

નંબર 

(૪) 

ફોન ન.ં 

(૫) 

ફેક્સ 

(૬) 

ઈ-મેઈિ 

(૭) 

સરનામુ ં

 

(૮) 

૧ શ્રી ડૉ. એિ. ટી. વાજા આરોગ્ય 

અલિકારીશ્રી 

- - - moh@rmc.gov.in રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

(આરોગ્ય શાખા) 

 

૮.૨ લવભાગીય એપિટે  સત્તાલિકારી  

િમ 

(૧) 

નામ 

(૨) 

હોદ્દો 

(૩) 

એસ.ટી.

ડી. નબંર 

(૪) 

ફોન 

ન.ં 

(૫) 

ફેક્સ 

(૬) 

ઈ-મેઈિ 

(૭) 

સરનામુ ં

 

(૮) 

૧ નાયબ કલમશનરશ્રી નાયબ કલમશનરશ્રી 

(સેન્ટ્રિ ઝોન) રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા 

૦૨૮૧ 

 

- ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૨ 

 

- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

પ્રથમ માળ, ડૉ. આંબેડકરભવન, 

ઢેબરભાઈ રોડ. 

પ્રકરણ-૯  

લનણભય િવેાની પ્રડિયામાં અનસુરવાની કાયભપધ્િલત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અગંે લનણભય િવેા માટ ેકઇ કાયભપધ્િતી  અનસુરવામા ંઆવે છે ? 

  

િી.બી.પી.એમ.સી. એકટની કિમ-૧૯૪૯ની જોગવાઇ અનુસરીને લનણભયો િેવામા ંઆવે છે. તેમજ તથાયી સલમલત 

ઠરાવ અને જનરિ બોડભ ઠરાવ દ્વારા. 

 

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ લનણભય િવેા માટનેી દતતાવજેી કાયભપધ્િતીઓ/ઠરાવિેી 

કાયભપધ્િતીઓ/લનયત માપદડંો/ લનયમો કયા કયા છે ? લનણભયો િવેા માટે કયા કયા તતર ે

લવચાર કરવામાં આવે છે ? 
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પારા નં ૯.૧મા ંજણાવ્યા લસવાય અન્ય કોઇ પધ્િલત અલતતત્વમાં નથી. લનણભયો િેવા પ્રકરણો શાખા દ્વારા શાખા 

અલિકારીશ્રી મારફત કલમશનરશ્રીને મોકિવામા ંઆવે છે. 

૯.૩ લનણભય જનતા સિુી પહોંચાડવાની કઇ વ્યવતથા છે ?  

 

 લનણભયોની િેલખત જાણ સંબંલિતોને ટપાિ દ્દારા મોકિવાની વ્યવતથા છે. તેમજપ્રચાર-પ્રસાર ના માધ્યમ 

દ્વારા. 

 

૯.૪ લનણભય િવેાની પ્રડિયામાં જેના મતં્વયો િવેાનાર છે તે અલિકારીઓ કયા છે ?  

 નાયબ આરોગ્ય અલિકારીશ્રી 

 આરોગ્ય અલિકારીશ્રી 

 કલમશનરશ્રી 

 

૯.૫ લનણભય િનેાર અલંતમ સતાલિકારી કોણ છે ? 

 

કલમશનરશ્રી 

 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહરે સતાલિકારી દ્દારા લનણભય િવેામાં આવે છે તનેી માલહતી 

અિગ રીતે નીચનેા નમનુામાં આપો. 

 

આ શાખાન ેિાગુ પડતું નથી.  
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પ્રકરણ-૧૦ 

અલિકારીઓ અને કમભચારીઓની માલહતી પલુતતકા (ડડરકે્ટરી) 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ (૨૦૨૦-૨૦૨૧) 

૧૦.૧  તટાફની માલહતી નીચે પ્રમાણે છે: 

િમ અલિકારી/કમભચારીનું નામ હોદો ફોન ન ં સરનામુ ં

૧ શ્રી ડૉ. િલિત ટી. વાજા  આરોગ્ય અલિકારી  ૭૫૬૭૮૮૫૬૭૧ આરોગ્ય શાખા(સે.ઝો.), 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, 

એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨ શ્રી ડો. રાઠોડ પંકજકુમાર પી. નાયબ આરોગ્ય અલિકારી 

(વેતટ ઝોન)  

૦૨૮૧-૨૩૩૧૫૯૨ 

૯૭૧૪૯૦૦૨૦૦ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા,વેતટ ઝોન શ્રી 

હડરસસંહજી ગોલહિ લવભાગીય 

કચેરી, બીગ બજાર પાછળ 

૩ શ્રી ડૉ. મલનષ બી. ચુનારા  ઈ.ચા. નાયબ આરોગ્ય 

અલિકારી 

(ઈતટ ઝોન)   

 

૦૨૮૧-૨૩૮૭૦૬૯ 

 

૯૯૨૪૦ ૫૫૦૫૦ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, ઈતટ ઝોન, 

શ્રીઝવેરચંદ મેઘાણી ભવન, 

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ

  

૪ શ્રી ડૉ. હાર્દભક એચ. મેતા  નાયબ આરોગ્ય અલિકારી 

(સેન્ટ્રિ ઝોન)  

૯૬૨૪૭ ૧૮૫૦૮ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫ શ્રી વાઢરે કાશ્મીરાબેન ડી.  આસી. મેનેજર ૭૩૮૩૦ ૬૦૫૯૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૬ શ્રી ડૉ. ભૂલમબેન બી. કમાણી ઈ.ચા. આર.સી.એચ. 

ઓફીસર.  

૯૪૨૬૧ ૭૭૮૯૬ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૭ શ્રી ડૉ. જયદીપ એન. જોષી  મેડીકિ ઓફીસર 

આયુવેદીક ડીતપે. અને 

ઈ.ચા. 

એપીડેમીયોિોજીતટ 

૯૪૨૭૨૬૨૦૨૪ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 
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૮ ડૉ. હેમાંગ વાય. રાવિ  મેડીકિ ઓફીસર 

આયુવેદીક ડીતપે. 

૯૪૨૬૨૬૭૦૬૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૯ ડૉ. લમિન જે. પંડ્યા  મેડીકિ ઓફીસર ઈ.ચા. 

ઈ.એમ.ઓ 

૮૧૪૧૯૭૭૦૩૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૦ શ્રી જોશી પે્રડરત ડી.  સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 

જન્મ-મરણ   

૯૬૨૪૦ ૯૯૪૦૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૧ શ્રી લત્રવેદી લપનાડકનભાઇ આર. સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 

જન્મ-મરણ   

૯૮૨૪૪ ૦૫૭૫૯ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૨ શ્રી બાંભલણયા હસમુખભાઈ કે.   સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 

જન્મ-મરણ   

૯૮૨૪૬ ૯૬૩૦૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૧૩ શ્રી લનતીન સી. ચૌિરી  હેડ ક્િાકભ  ૯૮૨૫૩૯૪૦૫૭ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૪ શ્રી પંચાિ અલમતભાઈ એન. સીનીયર ફુડ સેફ્ટી 

ઓડફસર 

૯૭૧૪૯ ૬૭૬૭૬ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૫ શ્રી વાઘેિા ચન્રકાંત ડી. ફુડ સેફ્ટીઓડફસર ૯૯૨૪૫ ૭૬૭૬૫ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૬ શ્રી સરવૈયા કૌલશક જે. ફુડ સેફ્ટીઓડફસર ૯૯૦૪૪ ૯૮૩૯૯ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૭ શ્રી રાઠોડ કેતન એમ. ફુડ સેફ્ટીઓડફસર ૯૮૨૫૪ ૮૩૮૨૭ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૮ શ્રી પરમાર રાજુિ આર. ફુડ સેફ્ટીઓડફસર ૯૮૨૪૧ ૭૩૯૭૯ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૧૯ શ્રી ચરપોટ નીિાબેન જે. સી.કિાકભ (બીિ ક્િાકભ) ૮૧૪૦૭ ૬૦૩૦૮ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૨૦ શ્રી સોિંકી હેમંતસસંહ એન.  જુ.કા. (એતટા ક્િાકભ) ૯૮૨૪૫ ૨૩૮૩૮ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૨૧ શ્રી ગઢવી જગદીશભાઈ એન. જુ.કિાકભ (િગ્ન નોંિણી 

લવભાગ) 

૯૮૨૪૬ ૭૩૨૯૯ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૨૨ શ્રી દવે ડદવ્યાબેન એસ. જુ.કિાકભ (જન્મ મરણ 

લવભાગ)  

૯૬૨૪૦ ૫૦૫૦૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૨૩ શ્રી ગોલહિ દલક્ષતભાઈ  એમ. જુ.ક્િાકભ (બીિ ક્િાકભ)

  

૮૮૬૬૧ ૬૮૫૮૧ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૨૪ શ્રી કાંબરીયા લવજયભાઈ વી.  જુ. ક્િાકભ (એતટા ક્િાકભ) ૯૫૩૭૯ ૫૪૫૬૨ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 
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૨૫ શ્રી ગોલહિ યુવરાજસસંહ આર. જુ. ક્િાકભ (ફૂડ લવભાગ) ૭૩૫૯૪ ૭૭૯૪૪ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૨૬ શ્રી પડરન કે.પારેખ  જુ.ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર  ૯૪૨૬૬ ૩૯૨૧૯ (આઈ વે પ્રોજેક્ટ – હવાિે) 

૨૭ શ્રી જાની અશ્વીનકુમાર એન.  કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ૯૪૨૮૨૭૨૨૯૭ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૨૮ શ્રી વોરા પ્રશાંત આર. જુ. ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર  ૯૦૧૬૧૭૩૦૬૪ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૨૯ શ્રી ભમાત લવનોદકુમાર એ. જુ. ફામાભસીતટ ૯૮૨૪૫ ૦૩૫૧૭ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૦ શ્રી ગોસાઈ લનરૂપમા બી. જુ. ફામાભસીતટ ૭૦૪૬૦ ૪૦૬૪૪ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૧ શ્રી દવે વૈશાિી પી. જુ. ફામાભસીતટ ૯૯૨૪૯ ૮૩૭૭૭ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૨ શ્રી વામજા લવજયકુમાર કે. જુ. ફામાભસીતટ ૯૧૭૩૦ ૨૨૩૨૨ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૩ શ્રી વસોયા જયદીપ એમ.  જુ. ફામાભસીતટ ૯૮૯૮૨ ૭૭૭૫૮ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૪ શ્રી પરીખ અમરીશભાઈ બી. સેલનટરી ઇન્તપેકટર ૯૬૨૪૭ ૧૬૨૯૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૫ શ્રી ગોિાણી કાન્તીિાિ બી.  સેલનટરી ઇન્તપેકટર ૯૮૨૪૬ ૭૦૬૦૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૬ શ્રી ગૈાતવામી શૈિેષગીરી જે.  સેલનટરી ઇન્તપેકટર ૯૭૧૪૯ ૨૯૨૯૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૩૭ શ્રી ડાભી લવજયભાઈ જી.  સેલનટરી ઇન્તપેકટર ૯૭૨૩૪ ૫૨૧૨૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૩૮ શ્રી પંચાિ રમેશભાઈ આર. સેલનટરી સબ ઇન્તપેકટર ૯૬૨૪૭ ૧૬૨૯૬ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૩૯ શ્રી ડકરીટભાઈ જે પરમાર સેનેટરી સબ ઈન્તપેક્ટર

  

૯૬૨૪૦ ૩૩૧૪૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૪૦ શ્રી અગ્રાવત માિતીબેન એસ.  ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર ૯૪૨૭૫ ૬૨૭૫૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૧ શ્રી બારોટ ભારતીબેન પી. ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર ૯૮૨૪૬ ૬૬૪૪૬ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૨ શ્રી ડાભી શોભનાબેન પી. ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર ૯૬૬૨૭ ૨૬૬૦૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

નાનામવા આરોગ્ય કેન્ર 
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૪૩ શ્રી જાદવ જયોલતબેન એચ.  ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર ૯૭૨૩૪ ૬૪૬૧૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૪ શ્રી અમિીયાર શર્મભષ્ઠાબેન સી. ઓક્ષ. નસભ કમ મીડ 

વાઈફ 

૭૨૦૩૦ ૩૧૧૮૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૫ શ્રી બારીયા સુલમત્રાબેન એ. ઓક્ષ. નસભ કમ મીડ 

વાઈફ 

૯૯૨૪૮ ૪૧૨૭૯ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૬ શ્રી ગોલહિ જયપાિસસંહ બી. વેકસીનેટર ૮૧૪૦૪ ૦૪૩૪૬ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૭ શ્રી કુબાવત ભાગભવ પી. વેકસીનેટર ૭૮૭૮૩ ૪૪૪૪૬ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૪૮ શ્રી ઝાિા ડદલગ્વજયસસંહ જે. વેકસીનેશન સુપરવાઈઝર

  

૯૯૭૮૯ ૦૮૬૨૭ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૪૯ શ્રી જાડેજા યુવરાજસસંહ આર. વેકસીનેટર ૯૧૭૩૧ ૭૦૯૦૯ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૫૦ શ્રી વાઘેિા લવજયભાઈ પી. વેકસીનેટર ૮૮૬૬૫ ૭૮૩૩૫ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫૧ શ્રી પોપટ ભુપેન્રભાઈ વી.  ડફલ્ડ વકભર ફેમેિી વેિફેર ૯૮૨૫૩ ૧૪૦૬૭ આઈ વે પ્રોજેક્ટ હવાિે 

૫૨ શ્રી ઝીંઝુવાડીયા ડદિીપ એન.  રાઈવર ૯૭૧૪૦ ૧૦૦૫૫ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫૩ શ્રી લવરસોડીયા જેરામભાઈ સી.  રાઈવર ૯૯૦૪૨ ૩૯૩૯૦ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫૪ શ્રી ભટ્ટ મનોજ પી. રાઈવર ૯૬૨૪૦ ૫૨૧૨૩ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫૫ શ્રી ચોવટીયા રાજેશ હરીભાઈ  રેસર કમ પટાવાળા 

(આરોગ્ય કેન્ર) 

-- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫૬ શ્રી રાદડીયા બી.બી. પટાવાળા (જન્મ મરણ 

લવભાગ) 

-- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૫૭ શ્રી ઠાકર વષાભબેન જે.  પટાવાળા  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૫૮ શ્રી સસંિવ ડદપેશ બી.   પટાવાળા  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૫૯ શ્રી દાસાણી મંગિ બી. મજુર  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૬૦ શ્રી જાડેજા ગુિાબસસંહ એચ. મજુર (ફૂડ લવભાગ)  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 
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૬૧ શ્રી સોિંકી પંૂજાભાઈ કે.  મજુર  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૬૨ શ્રી ગોંડિીયા પરેશ એન.  મજુર -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (વે.ઝો.) 

૬૩ શ્રી રાઠોડ મનુભાઈ બી.  મજુર  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૬૪ શ્રી સોિંકી શારદાબેન એસ.  મજુર -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૬૫ શ્રી પરમાર રણજીત બી.  મજુર  -- (ટ્રાંસપોટભ એન્ડ ટ્રાફીક જન્મ 

મરણ) 

૬૬ શ્રી ચાવડા લવનોદ બી.  મજુર -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (ઈ.ઝો.) 

૬૭ શ્રી પરમાર નરેન્ર એન. મજુર -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૬૮ શ્રી વાઘેિા નરેશ અમુભાઈ  મજુર  -- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 

૬૯ શ્રી ચૌહાણ કાશ્મીરાબેન એમ. પાણીવાળા બેન -- લવજયપ્િોટ આરોગ્ય કેન્ર 

૭૦ શ્રી લનમાવત અલ્પાબેન એમ. પાણીવાળા બેન (િગ્ન 

નોંિણી લવભાગ) 

-- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

આરોગ્ય શાખા, (સે.ઝો.) 
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૧૦.૨ આઉટસોર્સિંગ તટાફની માલહતી નીચે પ્રમાણે છે: 

મને પાવર પરુો પાડતી પઢેી : મ.ે જી.ડી. અજમરેા 

સરનામ ુ : “રૂષભ”, ૨- ગિુાબનગર, સોજીત્રા વોટર ટને્કની બાજુમા,ં રયૈા રોડ, રાજકોટ. 

મોબાઈિ નબંર : ૯૬૮૭૬૬૩૬૯૮, ૯૪૨૮૦ ૦૩૬૯૮ 

િમ કમભચારીનું નામ હોદ્દો લવભાગ પગાર 

૦૧. બારડ ખ્યાલત એમ. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર જન્મ મરણ લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૨. કાચા લનરૂ એમ. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર જન્મ મરણ લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૩. અણદાણી રને્સુ આર. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર જન્મ મરણ લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૪. પટેિ કાજિબેન કે. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર જન્મ મરણ લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૫. ચાવડા જય ડી. પ્યુન જન્મ મરણ લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૬. ગળીયિ કૌલશક પ્યુન આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૭. જારીયા લશવાની  ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર િગ્ન નોંિણી લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૮. લવરડા ડદિીપ ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર િગ્ન નોંિણી લવભાગ કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૯. િોરાળીયા જયેશ એફ. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૧૦. સાગડઠયા લનમભળ એચ. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૧૧. વાળા પ્રકાશ ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૧૨. સશંઘિ લશલ્પા ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૧૩. મોરવાડીયા ગૌતમ ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૧૪. વાજા વૈશાિી બી. ક્િાકભ કમ ડટેા એન્ટ્રરી ઓપરટેર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

 

 
 
 
 
 
 

રાઈવર પરુા પાડતી પઢેી : જે.ક.ેલસક્યડુરટી & કન્સિટન્સી 

સરનામ ુ : ૧૦૩. સાગર આકડે, આલહયા કોમ્પ. સામ,ે ગોંડિ રોડ, રાજકોટ. 

મોબાઈિ નબંર : ૦૨૮૧ – ૨૯૨૩૪૮૨, ૯૯૦૪૦ ૭૫૭૯૯ 
 

િમ કમભચારીનુ ંનામ હોદ્દો લવભાગ પગાર 

૦૧. લહતેશભાઈ સોંદરવા રાઈવર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

૦૨. હરદેવસસંહ ઝાિા રાઈવર આરોગ્ય શાખા કરાર તથા ઠરાવ મજુબ 

 

૧૦.૩ શહરેી મિેડેરયા યોજના લવભાગના સ  ્ટાફની માલહતી 

 

િમ 

અલિકારી/કમભચારીનંુ 

નામ હોદો ફોન નં સરનામંુ 

૧ 
રાઠોડવૈશાિીબેનગીરઘર

ભાઇ 
બાયોિોજીસ  ્ટ 

૯૬૨૪૦૯૪૬૭૧ 

૦૨૮૧-

૨૨૩૭૦૬૨  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨ 
વ્યાસ 

ભરતભાઈવશંતરાય 

મેિેડરયાઇન  ્સ ્ પે

કટર 
૯૬૨૪૦૮૪૮૯૮ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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૩ 

૫રમાર 

લપનાકીનભાઇહરકાંત

ભાઇ 

મેિેડરયાઇન  ્સ ્ પે

કટર 
૯૫૭૪૬૧૨૭૩૯ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪ 
બરાડીયાલનકંુજભાઇડક

શોરભાઇ 

મેિેડરયાઇન  ્સ ્ પે

કટર 
૯૯૭૪૦૫૩૦૯૮ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫ નાંિુડદિીપદાનનથુદાન ઇન  ્સેકટકિેકટર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬ 
ડાંગર ડદ૫કભાઇ 

લવનોદભાઇ 
ઇન  ્સેકટકિેકટર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭ 
ચાવડાહરદેવવશરામભા

ઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮ 
ઘાકીયાઘમેન  ્રભાઇિિુ

ભાઈ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯ 
કાનગડહરેશભાઇજેઠા

ભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦ 
કારેિીયાલહતેષભાઇવશ

રામભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૧ 
મકવાણાઈકબાિભાઈ

યાકુબભાઈ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૨ 
સોિંકીરૂપિબેનડકશોર

ભાઈ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૩ 
ટાંક આલશષ 

૫રસોતમભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૪ 
કોિીનેહિબેનરમેશભા

ઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૫ 

૫રમાર 

બિવંતભાઇભવાનભા

ઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૬ નાંઘુભરતદાનજેઠીદાન 
સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૭ 
દાસાણીિમેન્રભાઈમન

સુખભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૮ દવેડદપકભાઈનલવનચંર 
સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૯ 
કચ્છવાઉમેશસીંહગણપ

તસીંહ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૦ 
પરમારદેવેન્રભાઈરતી

િાિ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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૨૧ 
બોખાણીઅશોક 

અમતૃિાિ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૨ 
ડદિી૫ભાઇ 

ડદનેશભાઇ૫રમાર 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૩ 
કણઝારીયાજયંતકુમારર

સીકિાિ  

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૪ 
મકવાણાપ્રલવણભાઇભી

ખાભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૫ 
મકવાણાઅરૂણભાઇભી

ખાભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૬ 
ગઢવી 

મેહુિકુમારપ્રકાશભાઇ 

સુલપરીયરડફિ  ્ડ

વકભર 
---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૭ 
ચોટિીયામનીષાબેન 

ડદિી૫ભાઇ 
લસ.કિાકભ ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૮ 
ઉમઠસુલમત્રાબેનપરસો

તમભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૨૯ 
કટારીયામહેશભાઇરા

ણાભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૦ 
ગળીયિહષભદભાઇરમેશ

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૧ 
ગોહેિમહેન્રભાઈકાન

જીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૨ 
ચાવડાઅતુિભાઇદામ

જીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૩ 
ચાવડીયારામભાઇભુપ

તભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૪ 
ચૌહાણડકશોરભાઇઆં

બાભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૫ 
ચૌહાણમાઘવીબેનગીરી

શભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૬ 
છત્રી 

હીરાસીંગગગનસીંગ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૭ 
ઝાિાબટુકભાઈરવજી

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૩૮ 
ઝાિાજીતેન્રભાઈકાન

જીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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૩૯ 
ઝાિાનરેશભાઈરમેશ

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૦ 
પરમારચુનીિાિરતીિા

િ 
ડફિ  ્ડવકભર ---- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૧ 
પરમારજગદીશભાઇહી

રાભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૨ 
પરમારવાિજીભાઇહી

રાભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૩ 
પરમારભરતભાઇલહરા

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૪ 
પરમારપ્રલવણભાઇરામ

જીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૫ 
પરમાર સુરેશભાઈ 

શંકરભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૬ 
ભટ્ટી 

મનીષભાઇલિરજિાિ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૭ 
મકવાણામનસુખભાઇ

લહરાભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૮ 
મંઘરાહાજીભાઇઈસા

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૪૯ 
મંિરાયાકુબભાઇઈસા

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૦ 
માખેચાલહરેનભાઇહસ

મુખભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૧ 
મુછડીયામનોજભાઈલહ

રાભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૨ 
મુલિયાણામહેન  ્રભાઇ

કાનજીભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૩ 
મુિીયાણાજાગૃલતબેનના

નજીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૪ 
મુિીયાણાલવરેન્રભાઇવ

સંતરાય 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૫ 

મોર 

મનસુખભાઇકરસનભા

ઈ 

ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૬ 
રત્નોતરમુળજીભાઇના

નજીભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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૫૭ 
રાઠોડમહેશભાઇશંકર

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૮ 
રાઠોડદીનેશભાઇિક્ષમ

ણભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૫૯ 
રાઠોડઅરસવંદભાઇસો

માજીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૦ 
રાઠોડબળદેવભાઈઅમુ

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૧ 
રાઠોડલવજયભાઇ 

મોહનભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૨ 
રાઠોડપ્રીતેશભાઇકનક

સીંહ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૩ 
રાણવાલવનોદભાઇખીમ

જીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૪ 
િુણીયાતરજયેશભાઇડદ

પકભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૫ 
વાઘેિા 

નયનાબેનમનસુખભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૬ 

વાઘેિા 

નટવરભાઈનરસીંહભા

ઈ 

ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૭ 
વાઘેિા 

સંજયભાઇહરીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૮ 
વાડોદરાબળવંતભાઈગ

ગજીભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૬૯ 
વાડોદરામહેન્રભાઈછગ

નભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૦ 
શેખ 

હુશેનભાઇકાસમભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૧ 
સારેસારમેશભાઇકાન

જીભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૨ 
સુરેિીયાચુનીિાિસોમા

જીભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૩ 
સોમૈયાનવનીતભાઇહેમ

રાજભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૪ 
સોિંકી અશોકભાઈ 

મોહનભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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૭૫ 
સોિંકીભરતભાઈિક્ષમ

ણભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૬ 
સોિંકીડદપકભાઈિક્ષમ

ણભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૭ 
સોિંકીડકશોરભાઇટપુ

ભાઈ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૮ 
સોંદરવાલનિેષભાઈજયં

લતિાિ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૭૯ 
જોગડાઆલશષભાઇબા

બુભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૦ 
બાંભણીયાઅજયભાઇ 

કરશનભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૧ 
ચૈાહાણલનિેશકુમારઘન

સુખિાિ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૨ 
નાંઘાહરેન  રભાઇમહેશ

ભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૩ 
અગવાણીઇમરાનભાઇ

અચુભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૪ 
કામળીયારણછોડભાઇ

બાબુભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૫ 
ગઢવી 

કપીિભાઇકનુભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૬ 
કોરડીયાઇિ  યાસભાઇહુ

સેનભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૭ 

િાંબા 

હાર્દભકભાઇદેવરાજભા

ઇ 

ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૮ 
લબિવાસલસિાસભાઇ

મણીિાિ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૮૯ 
ચૈાહાણચેતનભાઇડદિી

૫ભાઇ 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૦ 
૫રમાર 

દશભનકુમારમનોજકુમાર 
ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૧ કમિેશભાઇઘોળીયા ડફિ  ્ડવકભર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૨ 
જાડેજા 

જીતેન્રસસંહકીરીટસસંહ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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૯૩ 
ભટ 

ભાતકરભાઇમરકંદરાય 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૪ 
ભોજાણીમહેન્રભાઇચ

નાભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૫ 
ચાવડાઆનંદભાઇપે્રમ

જીભાઈ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૬ 
જાડેજા 

અજીતસસંહપથુભા 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૭ 
કિોિાઘીરૂભાઇરામજી

ભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૮ 
મકવાણાઆનંદભાઇના

રણભાઈ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૯૯ 
મકવાણામુકેશભાઇ 

એન. 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૦ 
મકવાણાનરેન્રભાઇરામ

જીભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૧ 
મકવાણારમેશભાઇસો

માભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૨ 
રાઠોડકમિેશભાઇદેવી

સીંગ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૩ 
સાગઠીયાજીવરાજભાઇ

માઘવજીભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૪ 

શેખ 

અસરફભાઇલનમાવત

ભાઇ 

િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૫ 
સોિંકીઅરજણભાઇમુ

ળજીભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૬ 
સોિંકીકમિેશભાઇ 

કરશનભાઇ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૭ 
વાઘેિા 

ડદિીપભાઇસોમાભાઈ 
િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

૧૦૮ 

યાદવ 

પ્રમોદભાઇહરજીવનભા

ઇ 

િેબર 

---- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, મેિેડરયા લવભાગ - આરોગ્ય શાખા, 

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, એસ.ટી.બસ તટેન્ડ પાસે, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 
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માચભ – ૨૦૨૦ કમભચારી સટેઅપ 

આરોગ્ય શાખા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ક્ર્મ જગ્યાનુ ંનામ કુિ 

જગ્યા 

ભરિે જગ્યા ખાિી જગ્યા અન્ય વિુ સટેઅપ લસવાયના 

કમભચારીઓ 

૧ મેડીકિ ઓફીસર ઓફ હેલ્થ ૦૧ ૦૦ ૦૧ - 

૨ નાયબ આરોગ્ય અલિકારી ૦૪ ૦૨ ૦૨ - 

૩ મેડીકિ ઓફીસર ૦૪ ૦૪ ૦૦ - 

૪ મેડીકિ ઓફીસર (આયુવેદ) ૦૧ ૦૨ ૦૦ - 

૫ આસી. મેનેજર  ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૬ હેડ ક્િાકભ ૦૨ ૦૧ ૦૧ - 

૭ સીનીયર ફૂડ સેફ્ટી ઓફીસર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૮ ફૂડ સેફ્ટી ઓફીસર ૦૭ ૦૫ ૦૨ - 

૯ સેનેટરી ઈન્તપેક્ટર ૦૩ ૦૫ ૦૦ ૦૨ 

૧૦ સુલપ્ર. જન્મ-મરણ ૦૩ ૦૩ ૦૦ - 

૧૧ એકાઉન્ટન્ટ ૦૨ ૦૦ ૦૨ - 

૧૨ સી. ક્િાકભ ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૧૩ હેલ્થ લવલઝટર ૦૨ ૦૦ ૦૨ - 

૧૪ વેક્સી. સુપરવાઈઝર ૦૨ ૦૨ ૦૦ - 

૧૫ સેનેટરી સબ ઈન્તપેક્ટર ૦૩ ૦૨ ૦૧ - 

૧૬ જુલનયર ક્િાકભ ૧૪ ૦૭ ૦૭ - 

૧૭ વેક્સીનેટર ૦૩ ૦૩ ૦૦ - 

૧૮ ફીમેિ હેલ્થ વકભર ૦૮ ૦૬ ૦૨ - 

૧૯ ઓક્ઝીિરી નસભ કમ લમડવાઈફ ૦૨ ૦૨ ૦૦ - 

૨૦ જુ. ફામાભલસતટ ૦૬ ૦૬ ૦૦ - 

૨૧ જુ. ફામાભલસતટ (આયુવેદ) ૦૧ ૦૦ ૦૧ - 

૨૨ ફીલ્ડ વકભર ફેમીિી વેિફેર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૨૩ રાઈવર ૦૬ ૦૬ ૦૦ - 

૨૪ રેસર કમ પટ્ટાવાળા ૦૪ ૦૧ ૦૩ - 
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૨૫ પટ્ટાવાળા ૦૭ ૦૫ ૦૨ - 

૨૬ આયા ૦૪ ૦૧ ૦૩ - 

૨૭ પાણી અન ેસફાઈ બહેન  ૦૫ ૦૨ ૦૩ - 

૨૮ મજુર ૦૮ ૧૧ ૦૦ ૦૩ 

૨૯ કેશીયર ૦૦ ૦૦ ૦૦ - 

૩૦ જુલનયર ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

કુિ ૧૦૬ ૮૧ ૩૦ ૦૬ 
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મિેરેીયાશાખા નું સ  ્ટાફ સેટઅ૫– ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

 

િમ હોદ્દો 

મંજુરથયેિ કુિ 

જગ્યા 

ભરેિી 

જગ્યા 

ખાિી 

જગ્યા 

પગાર િોરણ (ગે્રડ પે) છઠ્ઠાપગાર 

પંચ મુજબ  

૧ 
બાયોિોજીતટ 

૧ ૧ ૦ 

ગુજરાત સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨ મેિેરીયાઇન્સપેકટર ૩ ૩ ૦ ૫૨૦૦ –૨૦૨૦૦ (૨૪૦૦) 

૩ ઇન્સકેટકિેકટર ૩ ૨ ૧ ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (૧૯૦૦) 

૪ સુલપડરયરડફલ્ડવકભર ૨૭ ૨૦ ૭ ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (૧૯૦૦) 

૫ ડફલ્ડવકભર ૮૧ ૬૪ ૧૭ ૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (૧૩૦૦) 

૬ રાઇવર ૧ ૦ ૧ ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (૧૯૦૦) 

૭ જુ. કિાકભ ૦ ૧ ૦ ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (૧૯૦૦) 

૮ િેબર  ૦ ૧૭ ૦ ૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (૧૩૦૦) 
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પ્રકરણ-૧૧(લનયમ સગં્રહ-૧૦) 

લવલનયમોમાં જોગવાઇ કયાભ મજુબ મહેનતાણાની પધ્િલત સલહત દરકે અલિકારી અને 

કમભચારીને મળતું માલસક મહેનતાણાની લવગત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

૧૧.૧ આરોગ્ય લવભાગ 

િમ અલિકારી/કમભચારીનું નામ હોદો માલસક 

મહનેતાણં 

વળતર 

ભ્થુ ં

લવલનયમમાં 

જણાવ્યા મજુબ 

મહનેતાણં  

૧ શ્રી ડૉ. એિ.ટી. વાજા મેડીકિ ઓફીસર 

ઓફ હેલ્થ 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨ શ્રી ડો. રાઠોડ પંકજકુમાર પી. નાયબ આરોગ્ય 

અલિકારી 

(વેતટ ઝોન)  

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩ શ્રી ડૉ. મલનષ બી. ચુનારા  ઈ.ચા. નાયબ 

આરોગ્ય અલિકારી 

(ઈતટ ઝોન)

   

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪ શ્રી ડૉ. હાર્દભક એચ. મેતા  નાયબ આરોગ્ય 

અલિકારી (સેન્ટ્રિ 

ઝોન)  

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫ શ્રી વાઢરે કાશ્મીરાબેન ડી.  આસી. મેનેજર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬ શ્રી ડૉ. ભૂલમબેન કમાણી ઈ.ચા. આર.સી.એચ. 

ઓફીસર.  

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭. ડૉ. જયદીપ એન. જોશી મેડડકિ ઑડફસર 

આયુ. ડડતપે. અન ે

ઈ.ચા. 

એપીડેલમયોલિજીતટ 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮. ડૉ. હેમાંગ વાય. રાવિ મેડડકિ ઑડફસર 

આયુ. ડડતપે. 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯. ડૉ લમિન જે. પંડ્યા મેડડકિ ઑડફસર 

અન ેઈ.ચા. 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 
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ઇ.એમ.ઓ. 

૧૦ શ્રી જોશી પે્રડરત ડી.  સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 

જન્મ-મરણ   

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૧ શ્રી લત્રવેદી લપનાડકનભાઇ આર. સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 

જન્મ-મરણ   

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૨ શ્રી બાંભલણયા હસમુખભાઈ  સુલપ્રન્ટેન્ડન્ટ, 

જન્મ-મરણ   

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૩ શ્રી લનતીન સી. ચૌિરી હેડ ક્િાકભ  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૪. શ્રી પંચાિ અલમતભાઈ એન. લસલનયર ફૂડ સેફ્ટી 

ઓડફસર 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૫ શ્રી વાઘેિા ચંરકાંત ડી. ફૂડ સેફટી ઓડફસર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૬ શ્રી સરવૈયા કૌલશક જે. ફૂડ સેફટી ઓડફસર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૭ શ્રી રાઠોડ કેતન એમ. ફૂડ સેફટી ઓડફસર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૮ શ્રી પરમાર રાજુિ આર.  ફૂડ સેફ્ટી ઓડફસર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૯ શ્રી ચરપોટ નીિાબેન જે. જુ.કિાકભ (ફૂડ 

લવભાગ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૦ શ્રી સોિંકી હેમંતસસંહ એન. જુ. કા. (એતટા 

ક્િાકભ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૧ શ્રી ગઢવી જગદીશભાઈ એન. જુ.કા. (િગ્ન 

નોંિણી લવભાગ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૨ શ્રી દવે ડદવ્યાબેન એસ. જુ.કા. (જન્મ અને 

મરણ લવભાગ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૩ શ્રી ગોલહિ દલક્ષતભાઈ  એમ. જુ.ક્િાકભ (બીિ 

ક્િાકભ)  

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૪ શ્રી કાંબરીયા લવજયભાઈ વી.  જુ. ક્િાકભ (એતટા) પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૫ શ્રી ગોલહિ યુવરાજસસંહ આર. જુ. ક્િાકભ (ફૂડ 

લવભાગ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 
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૨૬ શ્રી પડરન કે. પારેખ જુ. ડેટા. એન્ટ્રી 

ઓપ. 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૭ શ્રી જાની અલશ્વનકુમાર એન. કોમ્યુટર ઓપ. પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૮ શ્રી વોરા પ્રશાંત આર. જુ. ડેટા. એન્ટ્રી 

ઓપ. 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૯ શ્રી ભમાત લવનોદકુમાર એ. જુ. ફામાભલસતટ પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૦ શ્રી ગોસાઈ લનરૂપમા બી. જુ. ફામાભલસતટ પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૧ શ્રી દવે વૈશાિી પી. જુ. ફામાભલસતટ પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૨ શ્રી વામજા લવજયકુમાર કે. જુ. ફામાભલસતટ પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૩ શ્રી વસોયા જયદીપ એમ. જુ. ફામાભલસતટ પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૪ શ્રી પરીખ અમરીશભાઈ બી. સેનેટરી ઇન્સ. પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૫ શ્રી ગોિાણી કાંલતિાિ બી. સેનેટરી ઇન્સ. પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૬ શ્રી ગૌતવામી શૈિેષગીરી જે. સેનેટરી ઇન્સ. પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૭ શ્રી ડાભી લવજયભાઈ જી. સેનેટરી ઇન્સ. પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૮ શ્રી પંચાિ રમેશભાઈ આર. સેલનટરી સબ 

ઇન્તપેકટર 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૯ શ્રી ડકરીટભાઈ જે પરમાર સેનેટરી સબ 

ઈન્તપેક્ટર 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૦ શ્રી અગ્રાવત માિતીબેન એસ.  ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૧ શ્રી બારોટ ભારલતબેન પી. ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૨ શ્રી ડાભી શોભનાબેન પી. ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૩ શ્રી જાદવ જયોલતબેન એચ.  ફીમેિ હેલ્થ લવઝીટર પગાર િોરણ લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 
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મુજબ મુજબ 

૪૪ શ્રી અમિીયાર શર્મભષ્ઠાબેન સી. ઓક્ષ. નસભ કમ મીડ 

વાઈફ 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૫ શ્રી બારીયા સુલમત્રાબેન એ. ઓક્ષ. નસભ કમ મીડ 

વાઈફ 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૬ શ્રી ગોલહિ જયપાિસસંહ બી. વેકસીનેટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૭ શ્રી કુબાવત ભાગભવ પી. વેકસીનેટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૮ શ્રી ઝાિા ડદલગ્વજયસસંહ જે. વેકસીનેશન 

સુપરવાઈઝર

  

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૯ શ્રી જાડેજા યુવરાજસસંહ આર. વેકસીનેટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૦ શ્રી વાઘેિા લવજયભાઈ પી. વેકસીનેટર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૧ શ્રી પોપટ ભુપેન્રભાઈ વી.  ડફલ્ડ વકભર ફેમેિી 

વેિફેર 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૨ શ્રી ઝીંઝુવાડીયા ડદિીપ એન. રાઈવર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૩ શ્રી લવરસોડીયા જેરામભાઈ સી. રાઈવર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૪ શ્રી ભટ્ટ મનોજ પી. રાઈવર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૫ શ્રી ચોવટીયા રાજેશ હરીભાઈ  રેસર કમ પટાવાળા 

(આરોગ્ય કેન્ર) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૬ શ્રી રાદડીયા બી.બી. પટાવાળા (જન્મ 

મરણ લવભાગ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૭ શ્રી ઠાકર વષાભબેન જે.  પટાવાળા  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૮ શ્રી સસંિવ ડદપેશ બી.   પટાવાળા  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૯ શ્રી દાસાણી મંગિ બી. મજુર  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૦ શ્રી જાડેજા ગુિાબસસંહ એચ. મજુર (ફૂડ લવભાગ) પગાર િોરણ લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 
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  મુજબ મુજબ 

૬૧ શ્રી સોિંકી પંૂજાભાઈ કે.  મજુર  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૨ શ્રી ગોંડિીયા પરેશ એન.  મજુર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૩ શ્રી રાઠોડ મનુભાઈ બી.  મજુર  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૪ શ્રી સોિંકી શારદાબેન એસ.  મજુર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૫ શ્રી પરમાર રણજીત બી.  મજુર  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૬ શ્રી ચાવડા લવનોદ બી.  મજુર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૭ શ્રી પરમાર નરેન્ર એન. મજુર પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૮ શ્રી વાઘેિા નરેશ અમુભાઈ  મજુર  પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૯ શ્રી ચૌહાણ કાશ્મીરાબેન એમ. પાણીવાળા બેન પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૦ શ્રી લનમાવત અલ્પાબેન એમ. પાણીવાળા બેન 

(િગ્ન નોંિણી 

લવભાગ) 

પગાર િોરણ 

મુજબ 

લનયમ મુજબ સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

 

  



 

 
52 

 

૧૧.૨ શહેરી મેિેડરયા યોજના 

િમ અલિકારી/કમભચારીનું નામ હોદો 

માલસક 

મહેનતાણ ં વળતર ભ્થુ ં

લવલનયમમાં જણાવ્યા મજુબ 

મહેનતાણ ં

૧ રાઠોડવૈશાિીબેનગીરઘરભાઇ બાયોિોજીસ  ્ટ 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨ વ્યાસ ભરતભાઈવશંતરાય મેિેડરયાઇન  ્સ ્ પેકટર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩ ૫રમાર લપનાકીનભાઇહરકાંતભાઇ મેિેડરયાઇન  ્સ ્ પેકટર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪ બરાડીયાલનકંુજભાઇડકશોરભાઇ મેિેડરયાઇન  ્સ ્ પેકટર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫ નાંિુડદિીપદાનનથુદાન ઇન  ્સેકટકિેકટર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬ ડાંગર ડદ૫કભાઇ લવનોદભાઇ ઇન  ્સેકટકિેકટર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭ ચાવડાહરદેવવશરામભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮ ઘાકીયાઘમેન  ્રભાઇિિુભાઈ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯ કાનગડહરેશભાઇજેઠાભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦ કારેિીયાલહતેષભાઇવશરામભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૧ મકવાણાઈકબાિભાઈયાકુબભાઈ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૨ સોિંકીરૂપિબેનડકશોરભાઈ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૩ ટાંક આલશષ ૫રસોતમભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૪ કોિીનેહિબેનરમેશભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૫ ૫રમાર બિવંતભાઇભવાનભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૬ નાંઘુભરતદાનજેઠીદાન સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૭ દાસાણીિમેન્રભાઈમનસુખભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૮ દવેડદપકભાઈનલવનચંર સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૯ કચ્છવાઉમેશસીંહગણપતસીંહ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૦ પરમારદેવેન્રભાઈરતીિાિ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૧ બોખાણીઅશોક અમૃતિાિ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૨ ડદિી૫ભાઇ ડદનેશભાઇ૫રમાર સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૩ કણઝારીયાજયંતકુમારરસીકિાિ  સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૪ મકવાણાપ્રલવણભાઇભીખાભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૫ મકવાણાઅરૂણભાઇભીખાભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 
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૨૬ ગઢવી મેહુિકુમારપ્રકાશભાઇ સુલપરીયરડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૭ ચોટિીયામનીષાબેન ડદિી૫ભાઇ લસ.કિાકભ 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૮ ઉમઠસુલમત્રાબેનપરસોતમભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૨૯ કટારીયામહેશભાઇરાણાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૦ ગળીયિહષભદભાઇરમેશભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૧ ગોહેિમહેન્રભાઈકાનજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૨ ચાવડાઅતુિભાઇદામજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૩ ચાવડીયારામભાઇભુપતભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૪ ચૌહાણડકશોરભાઇઆંબાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૫ ચૌહાણમાઘવીબેનગીરીશભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૬ છત્રી હીરાસીંગગગનસીંગ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૭ ઝાિાબટુકભાઈરવજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૮ ઝાિાજીતેન્રભાઈકાનજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૩૯ ઝાિાનરેશભાઈરમેશભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૦ પરમારચુનીિાિરતીિાિ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૧ પરમારજગદીશભાઇહીરાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૨ પરમારવાિજીભાઇહીરાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૩ પરમારભરતભાઇલહરાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૪ પરમારપ્રલવણભાઇરામજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૫ પરમાર સુરેશભાઈ શંકરભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૬ ભટ્ટી મનીષભાઇલિરજિાિ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૭ મકવાણામનસુખભાઇલહરાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૮ મંઘરાહાજીભાઇઈસાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૪૯ મંિરાયાકુબભાઇઈસાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૦ માખેચાલહરેનભાઇહસમુખભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૧ મુછડીયામનોજભાઈલહરાભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૨ મુલિયાણામહેન  ્રભાઇકાનજીભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 
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૫૩ મુિીયાણાજાગૃલતબેનનાનજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૪ મુિીયાણાલવરેન્રભાઇવસંતરાય ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૫ મોર મનસુખભાઇકરસનભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૬ રત્નોતરમુળજીભાઇનાનજીભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૭ રાઠોડમહેશભાઇશંકરભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૮ રાઠોડદીનેશભાઇિક્ષમણભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૫૯ રાઠોડઅરસવંદભાઇસોમાજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૦ રાઠોડબળદેવભાઈઅમુભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૧ રાઠોડલવજયભાઇ મોહનભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૨ રાઠોડપ્રીતેશભાઇકનકસીંહ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૩ રાણવાલવનોદભાઇખીમજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૪ િુણીયાતરજયેશભાઇડદપકભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૫ વાઘેિા નયનાબેનમનસુખભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૬ વાઘેિા નટવરભાઈનરસીંહભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૭ વાઘેિા સંજયભાઇહરીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૮ વાડોદરાબળવંતભાઈગગજીભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૬૯ વાડોદરામહેન્રભાઈછગનભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૦ શેખ હુશેનભાઇકાસમભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૧ સારેસારમેશભાઇકાનજીભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૨ સુરેિીયાચુનીિાિસોમાજીભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૩ સોમૈયાનવનીતભાઇહેમરાજભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૪ સોિંકી અશોકભાઈ મોહનભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૫ સોિંકીભરતભાઈિક્ષમણભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૬ સોિંકીડદપકભાઈિક્ષમણભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૭ સોિંકીડકશોરભાઇટપુભાઈ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૮ સોંદરવાલનિેષભાઈજયંલતિાિ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૭૯ જોગડાઆલશષભાઇબાબુભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 
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૮૦ બાંભણીયાઅજયભાઇ કરશનભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૧ ચૈાહાણલનિેશકુમારઘનસુખિાિ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૨ નાંઘાહરેન  રભાઇમહેશભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૩ અગવાણીઇમરાનભાઇઅચુભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૪ કામળીયારણછોડભાઇબાબુભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૫ ગઢવી કપીિભાઇકનુભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૬ કોરડીયાઇિ  યાસભાઇહુસેનભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૭ િાંબા હાર્દભકભાઇદેવરાજભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૮ લબિવાસલસિાસભાઇમણીિાિ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૮૯ ચૈાહાણચેતનભાઇડદિી૫ભાઇ ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૦ ૫રમાર દશભનકુમારમનોજકુમાર ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૧ કમિેશભાઇઘોળીયા ડફિ  ્ડવકભર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૨ જાડેજા જીતેન્રસસંહકીરીટસસંહ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૩ ભટ ભાતકરભાઇમરકંદરાય િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૪ ભોજાણીમહેન્રભાઇચનાભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૫ ચાવડાઆનંદભાઇપે્રમજીભાઈ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૬ જાડેજા અજીતસસંહપથુભા િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૭ કિોિાઘીરૂભાઇરામજીભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૮ મકવાણાઆનંદભાઇનારણભાઈ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૯૯ મકવાણામુકેશભાઇ એન. િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૦ મકવાણાનરેન્રભાઇરામજીભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૧ મકવાણારમેશભાઇસોમાભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૨ રાઠોડકમિેશભાઇદેવીસીંગ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૩ સાગઠીયાજીવરાજભાઇમાઘવજીભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૪ શેખ અસરફભાઇલનમાવતભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૫ સોિંકીઅરજણભાઇમુળજીભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૬ સોિંકીકમિેશભાઇ કરશનભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 
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૧૦૭ વાઘેિા ડદિીપભાઇસોમાભાઈ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

૧૦૮ યાદવ પ્રમોદભાઇહરજીવનભાઇ િેબર 
પગાર િોરણ 

મુજબ 
લનયમ મુજબ 

સરકારશ્રીનાં િારા િોરણ 

મુજબ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ - ૧૨ (લનયમ સગં્રહ-૧૧) 

પ્રત્યકે સંતથાને ફાળવિે અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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આરોગ્ય લવભાગ 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવલૃતઓ માટે અદંાજપત્રની લવગતોની માલહતી 

નીચનેા નમનૂામાં દશાભવિે છે: 

વષભ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

િમ યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવૃલત્ત પ્રવૃલત્ત શરૂ કયાભ 

તારીખ 

પ્રવૃલત્તના અતંની 

અદંાજીત તારીખ 

મજુંર થયિે રકમ 

(રૂ.િાખમા)ં 

૧ આરોગ્ય શાખા પગાર  પગારનું ચુકવણં  ૧/૪/૨૦૨૦ ૩૧/૩/૨૦૨૧ ૫૯૬.૭૭ 

૨ સાદીિવાર ખચભ  પરચુરણ ખચભ  ’’ ’’ ૩.૦૦  

૩ ટેિીફોન ખચભ  ઓડફસ ઉપયોગ  ’’ ’’ ૧.૦૦  

૪ વીજળી ખચભ  લવજ લબિ ચુકવણં  ’’ ’’ ૮૦.૦૦   

૫ આરોગ્યિક્ષી કાયભિમ  આરોગ્યિક્ષી કાયભિમ ’’ ’’ ૫૦.૦૦  

૬ લભકુ્ષક પ્રલતબંિ અંગેનો ખચભ લભકુ્ષક  પ્રલતબંિ ’’ ’’ ૦.૦૧  

૭ મોબાઈિ ડીતપેન્સરી સંચાિન ખચભ  મોબાઈિ ડીતપેન્સરી સંચાિન ’’ ’’ ૨૦.૦૦  

૮ દવાઓ અન ેસાિન ખરીદી ખચભ  ડીતપેન્સરી સંચાિન ’’ ’’ ૩.૦૦  

૯ સત્ય સાંઈ હાટભ હોલતપટિ  દદી સહાય  ગરીબ દદીઓને હાટભની સહાય  ’’ ’’ ૬૦.૦૦  

૧૦ કેન્સર હોલતપટિ સહાય  ગરીબ દદીઓનેકેન્સર સહાય  ’’ ’’ ૧૦.૦૦  

૧૧ બી.ટી.સવાણી હોલતપટિ ગ્રાન્ટ ગરીબ દદીઓને સહાય ’’ ’’ ૧૦.૦૦  

૧૨ દીકરી યોજના ખચભ(સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટ સામે) દીકરી યોજના  ’’ ’’ ૩.૦૦ 

૧૩ તમશાન સંચાિન ગ્રાન્ટ  તમશાન લનભાવ  ’’ ’’ ૧૨૦.૦૦  

૧૪ લબન વારસી િાશ લનકાિ  ખચભ  લબન વારસી િાશ લનકાિ   ’’ ’’ ૫.૦૦ 

૧૫ મચ્છર મારવાના મશીનની ખરીદી  મચ્છર મારવાના મશીનની ખરીદી 

 

’’ ’’ ૦.૦૧ 

૧૬ સદગુરૂ સદન ચેરીટેબિ ટ્રતટ આંખના દદીઓને સહાય  ’’ ’’ ૪૦.૦૦  

૧૭ વાહક જન્ય રોગ લનયંત્રણ  વાહક જન્ય રોગ લનયંત્રણ  ’’ ’’ ૦૦.૦૦  

૧૮ આર.સી.એચ.સોસાયટીને અનુદાન  આર.સી.એચ.સોસાયટીને અનુદાન ’’ ’’ ૦૦.૦૦ 

૧૯ રસીકરણ સેવાઓ  રસીકરણ સેવાઓ  ’’ ’’ ૦૦.૦૦  

૨૦ આઉટ સોર્સિંગ તટાફ  પગારખચભ  ’’ ’’ ૧૫.૦૦  

૨૧. બાળ આરોગ્ય બાળ આરોગ્ય ’’ ’’ ૧.૦૦ 

૨૨. ડડજીટિ હેલ્થ કાડભ ડડજીટિ હેલ્થ કાડભ ’’ ’’ ૧.૦૦ 

૨૩. જુવેનાઈિ ડાયાબીટીસ સારવાર  જુવેનાઈિ ડાયાબીટીસ સારવાર ’’ ’’ ૫.૦૦ 
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૨૪. થેિેસેલમયા સારવાર થેિેસેલમયા સારવાર ’’ ’’ ૫.૦૦ 

૨૫. રખડતા તથા હડકાયેિા કુતરાનો ખચભ  વ્યવતથા ખચભ  ’’ ’’ ૦.૦૫ 

૨૬. UPHC & UCHC SALARY EXP. UPHC & UCHC SALARY EXP. 

(ગ્રાંટ સામે)  

’’ ’’ ૫૦૦.૦૦ 

૨૭. સેમી ઓટો એનેિાઈઝર ખરીદી સેમી ઓટો એનેિાઈઝર ખરીદી ’’ ’’ ૫.૦૦  

૨૮.  દવાઓ, રસી તટોરેજ માટે આિુલનક તટોર દવાઓ, રસી તટોરેજ માટે આિુલનક તટોર ’’ ’’ ૨૦.૦૦  

૨૯.  ય,ુએચ.સી. સેન્ટર  અપગે્રડેશન ’’ ’’ ૬૦.૦૦ 

૩૦. 5 નવા યુએચસી સેન્ટર ગ્રાંટ સામે  ’’ ’’ ૫.૦૦ 

૩૧. સી.ટી.સી. સેન્ટર ગ્રાંટ સામે ’’ ’’ ૧.૦૦ 

૩૨. મશીન ખરીદ મશીન ખરીદી ’’ ’’ ૧૦.૦૦ 
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૧૨.૨ શહરેી મિેડેરયા યોજના અન્વયે વાહકજન્ય રોગ લનયતં્રણ માટે અંદાજપત્રની જોગવાઈ 

િમ યોજનાનું નામ/સદર પ્રવલૃત્ત પ્રવલૃત્ત શરૂ કયાભ 

તારીખ 

પ્રવલૃત્તના અંતની 

અદંાજીત તારીખ 

મંજુર થયેિ રકમ 

(રૂ.િાખમા)ં 

૧ મેિેડરયા શાખાગ્રાન્ટેબિપગાર  પગારનંુ ચુકવણ ં ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ૩૫૯.૧૮ 

૨ મેિેડરયા શાખા  

નોનગ્રાન્ટેબિ ૫ગાર  

પગારનંુ ચુકવણં ’’ ’’ ૧૫૨.૩૩ 

૨ સાદીિવાર ખચભ  પરચુરણ ખચભ  ’’ ’’ ૧.૦૦ 

૩ ટેિીફોન ખચભ  ઓડફસ ઉપયોગ  ’’ ’’ ૦.૧૦ 

૪ લવજળી ખચભ  લવજ લબિ 

ચુકવણ ં 

’’ ’’ ૦.૩૬ 

૫ જી.ઓ.જી (ગ્રાન  ્ટ)  વાહક જન્ય રોગ 

લનયંત્રણ  

’’ ’’ ૩૦૦.૦૦  

૬ વાહક જન્ય રોગ લનયંત્રણ  વાહક જન્ય રોગ 

લનયંત્રણ  

’’ ’’ ૫.૦૦  
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પ્રકરણ - ૧૩  

સહાયકી કાયભિમોનો અમિ અગંનેી પદ્િલત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

૧૩.૧ કાયભિમનું નામ:- 

૧) એનીલમયા લનયંત્રણ કાયભિમ 

૨) ખાસ શાળા આરોગ્ય તપાસણી યોજના(RBSK) 

૩) જનની સુરક્ષા યોજના 

૪) લચરંજીવી યોજના 

૫) બાળ સખા યોજના 

૬) આઈ.ડી.એસ.પી. સવેિન્સ પ્રોગ્રામ 

૭) મમતા ડદવસ 

૮) પલ્સ પોલિયો કાયભિમ અને રસીકરણ સેવાઓ 

૯) કતતુરબા પોષણ સહાય યોજના 

૧૦) મુખ્ય મંત્રી અમૃતમ યોજના 

૧૧) આયુષ્યમાન ભારત યોજના 

૧૨) દીકરી સહાય યોજના 

 

૧. એનીલમયા લનયતં્રણ કાયભિમ  

હતે ુ  હાઇતકુિમા ંઅભ્યાસ કરતી ૧૦ થી ૧૯ વષભની ડકશોરીઓની િોહતત્વ વિારવા  

માટે દર અઠવાડડયે વગભલશક્ષકની દેખરેખ હેઠળ િોહતત્વની એક ગોળી આપવામા ંઆવે છે.આ 

કાયભિમમાં સમતયા અંગે આરોગ્ય અલિકારી મહાનગરપાલિકા ને સંપકભ કરીએ. 
  

 
 
 
૨.શાળા આરોગ્ય તપાસણી (રાષ્ટ્રીય બાળ તવાત્ય કાયિભમ) 

સમયગાળો :- એલપ્રિ ૨૦૧૪ થી શરુ 
 

ઉદશે:-રાજ્યના  નવજાત લશશુથી ૬ વષભનાં તમામ બાળકોન ેઅને િોરણ ૧ થી ૧૨ મા ં 

    અભ્યાસ કરતા ૧૮ વષભ સુિીના બાળકોની તબીબી તપાસ અન ેસારવાર 
 

ભૌલતક િક્ષ્યાકંો :- નવજાત લશશુ, ૬ અઠવાડડયાના બાળકો શાળાએ ન જતા તેમજ લચલ્રન  

   કોમ/અનાથાશ્રમના ંબાળકોની તબીબી તપાસ અને સારવાર 

િાભ અગંનેી પવૂભ જરૂડરયાતો :-૦ થી ૧૮ વષભનાં બાળકો 

િાભ િવેાની પદ્િલત :-ડેડીકેટેડ મોબાઈિ હેલ્થ ટીમ (RBSK) MO, ફામાભસીતટ કમ ડેટા  

     આસીતટન્ટ, FHW,દ્વારા તબીબી તપાસ અને સારવાર 

કાયભિમમાં આપેિ િાભની લવગતો:- "4D" એટિેકે (જન્મજાત ખોડ), રોગ, ઉણપ, અને  



 

 
61 

 

     લવકિાંગતા સહીત મોડો લવકાસ વગેરેની લવના મુલ્ય  

     સારવાર. 

પ્રડિયાને િગત સમતયા અગં ેક્યાં સપંકભ કરવો:-મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 
 

૩. જનની સરુક્ષા યોજના (એલપ્રિ-૨૦૦૬ થી અમિમાં) 
 સગભાભ બહેનોન ેપોષણક્ષમ આહાર મળી રહે તે હેતુથી આ સહાય રૂ. ૬૦૦/- િેખે પ્રસુલતના ૮ થી ૧૨ 

અઠવાડડયામા ંપહેિા એકાઉન્ટ પે ચેક દ્વારા ચુકવાય છે. 

 આ યોજનાનો િાભ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનંુ બી.પી.એિ.કાડભ િરાવતા/અનુસુલચત જાલત/અનુસુલચત 

જનજાલતનુ ંકાડભ િરાવતા કુટંુબની સગભાભ માતાઓન ેમળવા પાત્ર છે. તે માટે િાભાથીની ઉંમર, પ્રસુલતની 

સંખ્યા કે તથળને ધ્યાને િેવામા ંઆવતુ ંનથી. 

 આ યોજનાનો િાભ િેવા માટે  જે તે વોડભના અબભન હેલ્થ સેન્ટર / તત્રી આરોગ્ય કાયભકર / આરોગ્ય તવયં 

સેવીકાનો સંપકભ સાિીને, સગભાભ અવતથા દરમ્યાન આ યોજનાનું ફોમભ ભરીન ેમેળવી શકાશે. 

પ્રડિયાને િગત સમતયા અગં ેક્યાં સપંકભ કરવો:-  મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 
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૪. લચરંજીવી યોજના (મ-ે૨૦૦૬ થી અમિમા)ં 

 આ યોજના અંતગભત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનુ ંબી.પી.એિ.કાડભ િરાવતા તથા આવકવેરો ન ભરતા હોય 

તેવા અનુસુલચત જનજાલત કુટંુબની સગભાભ માતાઓને લચરંજીવી યોજના માન્ય કરેિ હોલતપટિોમા ં લવના 

મુલ્ય ેડીિીવરી કરી આપવામા ંઆવે છે. 

 સગભાભવતથા દરમ્યાન ઓછામાં ઓછુ એક વખત જે તે હોલતપટિમા ંચેક કરાવવું જરૂરી છે. 

 સગભાભ બહેનોન ેએક વખત પૂવભ પ્રસુલત તપાસ, િેબોરેટરી, લનદાન, દવા િોહી, પ્રસલુત તથા જરૂરી ઓપરેશેન 

જેવી સેવાઓ લવના મુલ્ય ેજે તે હોલતપટિ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. 

 આ યોજનાનો િાભ િેવા માટે  જે તે વોડભના અબભન હેલ્થ સેન્ટર / તત્રી આરોગ્ય કાયભકર / આરોગ્ય તવયં 

સેવીકાનો સંપકભ સાિીને, સગભાભવતથા દરમ્યાન આ યોજનાનુ ંફોમભ ભરીન ેમેળવી શકાશે. 

પ્રડિયાને િગત સમતયા અગં ેક્યાં સપંકભ કરવો:-  મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 
 

૫.બાિસખા યોજના (જુિાઈ-૨૦૦૮ થી અમિમા)ં 

 લચરંજીવી યોજના અંતગભત ડીિીવરી કરાવેિ પ્રસુતાના નવજાત લશશુની ૪૮ કિાકમાં બે વખત તપાસ તથા 

વાર્ષભક બે િાખથી ઓછી આવક િરાવતા કુટુંબના બાળકોનો સરકારી આરોગ્ય સંતથા, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ 

સંતથામા ંજન્મ થયેિ રીફર કરેિ બાળકોન ેબાિસખા યોજના માન્ય કરેિ બાળ રોગ લનષ્ણાંત દ્વારા કરી 

આપવામા ંઆવે છે. 

 આ તપાસ દરમ્યાન બી.સી.જી., પોલિયો બથભ ડોઝ, લવટામીન કે ઇન્જેક્શન તથા ત્વડરત તતનપાન લવષે 

જાણકારી જેવી સેવાઓ આપવામા ંઆવે છે. 

 બાળકને કોઈ તકિીફ હોય તો જરૂરી લનદાન, િેબોરેટરી, દવા જેવી તમામ સારવાર લવના મુલ્ય ેપરૂી પાડવામા ં

આવે છે. આ સેવાઓ ૨૮ ડદવસ સુિી પૂરી પાડવામા ંઆવે છે. જરૂર પડ્યેથી બાળકને દાખિ કરીન ેપણ 

લવના મુલ્ય ેસારવાર આપવામા ંઆવે છે. 

 આ યોજનામા ંબાળકની તપાસ, લનદાન, એક્ષ-રે, િેબોરેટરી, દવા, ટ્રાન્સપોટશેન  તેમજ જરૂર પડ્ય ેએડમીટ 

પણ લવના મુલ્ય ેજે તે ડોક્ટર દ્વારા આપવામા ંઆવશે. 

 

 

 

 આ યોજનાનો િાભ િેવા માટે  જે તે વોડભના અબભન હેલ્થ સેન્ટર / તત્રી આરોગ્ય કાયભકર / આરોગ્ય તવયં 

સેવીકાનો સંપકભ સાિીને, સગભાભવતથા દરમ્યાન લચરંજીવી યોજના સાથે આ યોજનાનું ફોમભ ભરીને મળેવી શકાશ.ે 

પ્રડિયાને િગત સમતયા અગં ેક્યાં સપંકભ કરવો:-  મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 

 
 

૬. I.D.S.P. સવિેન્સ પ્રોગ્રામ (દર અઠવાડડય)ે 

હેતુ :-  -  હેલ્થ મેનેજમેન્ટ લસતટમન ેસિન બનાવવા. 

- દર અઠવાડડય ેરાજકોટના દરેક લવતતારના રોગચાળા ની માલહતી નક્કી કરેિ      

   દવાખાના માંથી મેળવવી. 

- માલહતી એકઠી કરી જરૂર જણાય ત્યાં રોગચાળાના અટકાયતી પગિા િેવા. 

- આ પ્રોગ્રામમાં ઝાડા-ઉિટી, કોિેરા, કમળો, ટાઈફોઈડ, પોિીયો, ડેપ્થેરીયા,  
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  િનુર, ઓરી, મોટી-ઉિરસ, મેિેરીયા, શ્વાસનારોગ, ડેન્ગ્ય,ુ મગજનોતાવ, 

  પ્િેગ, એઈડ્સ ની માલહતી એકઠી કરવામા ંઆવે છે. 

 

૭. મમતા ડદવસ :- 
 

૧. રસીકરણ ૦-૧ વષભ પ્રાયમરી વેક્સીનેશન 

૨. ૧ વષભથી ૧૬ વષભ સેકન્ડરી વેક્સીનેશન 

૩. સગભાભવતથા (નવી સગભાભ બહેનો ની નોંિણી અને તેઓન ેસગભાભવતથા દરમ્યાન આપવાની થતી તથા 

પ્રસુલત બસ ૪૨ ડદવસ સુિી માતા અને બાળકની સાર સંભાળ (માતૃ બાળ કલ્યાણ કાયભિમ) 
 
 

સમય ગાળો :- અઠવાડીક (આગંણવાડી કને્રો પર) 
 

ઉદશે :- ૧) રસીકરણ ના ંઅભાવે બાળકોમા ંથતા રોગોથી બચાવવા બાળકોન ેરસીકરણ કરવું. 

         ૨) બાળ મૃત્ય ુપ્રમાણ ઘટાડવા 

 ૩) સગભાભ બહેનોની સંભાળ દ્વારા જેટિી માતા સગભાભ બંને તંદુરતત  
 
 
 
 

- િાભાથોની પાત્રતા :- જન્મ થી ૧૬ વષભ સુિીના તત્રી-પુરુષ બાળકો અને સગભાભ માતાઓ 

- િાભ અગંનેી પવૂભ જરૂડરયાતો :- નીિ 

- િાભ િવેાની પદ્િલત :- " મમતા ડદવસ" સેશન તથળ પર મુિાકાતે િેવી 

- પાત્રતા નક્કી કરવાના માપદડંો :- દવાખાનામાંથી નક્કી કરેિ રોગચાળાની માલહતી  

મેળવવી.  

- કાયભિમમાં આપિે િાભની લવગતો :-ઝાડા-ઉિટી, કોિેરા, કમળો, ટાઈફોઈડ, પોિીયો, ડેપ્થરેીયા,   િનરુ, ઓરી, મોટી-

ઉિરસ, મેિેરીયા, શ્વાસનારોગ, ડેન્ગ્ય,ુ મગજનોતાવ, પ્િેગ, એઈડ્સ  િનુર, ઓરી, મોટી-ઉિરસ, મેિેરીયા, 

શ્વાસનારોગ, ડેન્ગ્ય,ુ મગજનોતાવ,પ્િેગ, એઈડ્સ 

- સહાય લવતરણની કાયભ પદ્િલત :- નીિ 

-પ્રડિયાને િગત સમતયા અગંે ક્યાં સપંકભ કરવો?મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 
 

િમ ન.ં િાભાથીની સખં્યા સહાય ની રકમ માતા-લપતા 

વાિી 

પસદંગીના 

માપદડં 

સરનામુ ં

૧ શહરેીજનો નીિ તમામ રોગ ગ્રતત 

દદીઓ 

રાજકોટ શહરે 

 
 

   

૮. પલ્સ પોલિયો કાયભિમ અને રસીકરણ સવેાઓ :- 
૧. રસીકરણ ૦-૧ વષભ પ્રાયમરી વેક્સીનેશન 

૨. ૧ વષભથી ૧૬ વષભ સેકન્ડરી વેક્સીનેશન 

૩. સગભાભવતથા (નવી સગભાભ બહેનો ની નોંિણી અને તેઓન ેસગભાભવતથા દરમ્યાન આપવાની થતી તથા 

પ્રસુલત બસ ૪૨ ડદવસ સુિી માતા અને બાળકની સર સંભાળ (માતૃ બાળ કલ્યાણ કાયભિમ) 
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સમય ગાળો :- અઠવાડીક (આગંણવાડી કને્રો પર) 
 

ઉદશે :- ૧) રસીકરણ ના ંઅભાવે બાળકોમા ંથતા રોગોથી બચાવવા બાળકોન ેરસીકરણ કરવું. 

         ૨) બાળ મૃત્ય ુપ્રમાણ ઘટાડવા 

 ૩) સગભાભ બહેનો તંદુરતત બને તે માટે લવશેષ સંભાળ રાખવી. 
 
 
 
 
 

- કાયભિમના િક્ષ્યાકંો :- 

કાયભિમનું નામ વષભ ૨૦૨૦-૨૧ નો િક્ષ્યાકં 

ટી.ટી. (માતા) ૩૧૯૦૦ 

પેન્ટાવેિેન્ટ ૨૮૪૦૦ 

પોિીયો ૨૮૪૦૦ 

બી.સી.જી. ૨૯૦૦૦ 

ઓરી ૨૮૪૦૦ 

ટી.ટી. ૧૦ વષભ ૨૭૭૦૦ 

ટી.ટી. ૧૬ વષભ ૨૭૫૦૦ 

ડી.પી.ટી. - ૫ વષભ ૨૮૩૦૦ 

પોિીયો બુતટર ૨૮૩૦૦ 

ડી.પી.ટી. બુતટર ૨૮૩૦૦ 

લવટામીન-એ પહેિો ડોઝ ૨૮૪૦૦ 

લવટામીન-એ બીજો ડોઝ ૨૮૩૦૦ 

એન્ટીનેટિ રજી. ૩૧૯૦૦ 

ડીિેવરી રજી. ૨૯૦૦૦ 

ઇન્ફન્ટ રજી. ૨૯૦૦૦ 

 

પ્રડિયાન ેિગત સમતયા અગં ેક્યા ંસપંકભ કરવો? :-મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા.  
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િમ ન.ં િાભાથીનું નામ સહાય ની રકમ માતા-લપતા વાિી પસદંગીના 

માપદડં 

સરનામુ ં

૧ ૦ થી ૧૬ વષભ સિુીના તમામ 

બાળકો સગભાભ માતાઓ 

નીિ િલક્ષત બાળકોના 

માતા-લપતા વાળી 

તમામ તથા સગાઓ 

૦ થી ૧૬ વષભ 

સિુીના તમામ 

બાળકો સગભાભ 

માતાઓ 

રાજકોટ શહરે 

 

૯. કતતરુબા પોષણ સહાય યોજના(ફબે્રઆુરી-૨૦૧૨ થી અમિમા)ં 

 આ યોજના અંતગભત બી.પી.એિ.કુટંુબની સગભાભ માતાઓને જુદા જુદા ૩ તબ્બકામા ંશરતી નાણાકીય સહાય 

ચુકવવામા ંઆવે છે.  

- સગભાભવતથા દરમ્યાન પ્રથમ ૩ મલહનાની અંદર નોંિણી કરાવ્યેથી :- રૂ.૨૦૦૦/- 

- સરકારી અથવા લચરંજીવી હોલતપટિમા ંસંતથાકીય પ્રસુલત કરાવ્યેથી :- રૂ.૨૦૦૦/- 

- બાળકને જન્મ બાદ નવ મલહના પછી અને ૧૨ મલહના પહેિા સંપૂણભ રસીકરણ કરાવ્યેથી :- 

રૂ.૨૦૦૦/- 

 આ યોજના અંતગભત નાણાકીય રકમ સીિી િાભાથીના બેંક ખાતા અથવા પોતટ ખાતામા ં નક્કી થયેિ 

સમયાંતર ેશરતોને આિીન રહીન ેજમા થાય છે. 

 આ યોજનામા ંકોઈ પણ તબ્બકે િાભ િઇ શકાય છે.  

 આ યોજનાનો િાભ િેવા માટે  જે તે વોડભના અબભન હેલ્થ સેન્ટર / તત્રી આરોગ્ય કાયભકર / આરોગ્ય તવયં 

સેવીકાનો સંપકભ સાિીને, સગભાભ અવતથા દરમ્યાન આ યોજનાનું ફોમભ ભરીન ેમેળવી શકાશે. 

પ્રડિયાને િગત સમતયા અગં ેક્યાં સપંકભ કરવો:-  મેડડકિ ઓફીસરશ્રી,અબભન હેલ્થ સેન્ટર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા. 
 

૧૦. મખુ્યમતં્રી અમૃતમ યોજના (નવમે્બર-૨૦૧૩ થી અમિમા)ં 

 આ યોજના અંતગભત ગંભીર રીતે દાઝી ગયેિા, હદયનારોગો, કીડનીનારોગો, મગજનારોગો, ગભંીર ઇજાઓ, 

ગંભીર પ્રકારના રોગો, નવજાત લશશુઓના રોગો તથા  કેન્સર વગેરે રોગોને આવરી િેવામાં આવે છે. 

 આ યોજના હેઠળ ગરીબી રેખા હેઠળના તથા ચાર િાખથી ઓછી આવક િરાવતા કુટંુબના તમામ સભ્યોને 

વાર્ષભક રૂ. પાંચ િાખની મયાભદામા ંલવના મૂલ્ય ેસારવાર માટે આવરી િેવામા ંઆવે છે. 

 આ યોજના હેઠળ તમામ સરકારી સંતથાઓ તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી થયેિ ટ્રતટ હોલતપટિો તથા 

ખાનગી હોલતપટિોમાં સારવાર મળવાપાત્ર છે. 

 આ યોજના અંતગભત િાભાથીને રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- પકૈી પ્રલત લવઝીટ દીઠ રૂ. ૩૦૦/-,  વાર્ષભક રૂ. ૩૦૦૦/- 

ની ટોચ મયાભદામાં વાહન ભ્થુ ંચુકવવામા ંઆવે છે. 

 આ યોજના હેઠળ સીનીયર લસટીઝન માટે આવક મયાભદા છ િાખ સુિીની રાખવામાં આવેિ છે અને તેઓન ે

લવનામૂલ્ય ેસારવાર માટે આવરી િેવામા ંઆવેિ છે. 

 આ કાડભ િરાવતા બી.પી.એિ. કુટુંબ લસવાયના કાડભ િારક ેદર ત્રણ વષે રીન્ય ુકરાવવાનંુ રહે છે. 
 

 

 

૧૧. આયષુ્યમાન ભારત યોજના (૨૦૧૯થી અમિમા)ં 
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 આ યોજના હેઠળ સને ૨૦૧૧નાં સોલસયિ ઈકોનોલમક સેન્સસ સવેક્ષણ (SECC)મા ં  જે િોકોનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવેિ છે તેવા િોકોને આ યોજનાનો િાભ મળવાપાત્ર છે. 

 આ યોજના અંતગભત ગંભીર રીતે દાઝી ગયેિા, હદયનારોગો, કીડનીનારોગો, મગજનારોગો, ગભંીર ઇજાઓ, 

ગંભીર પ્રકારના રોગો, નવજાત લશશુઓના રોગો તથા  કેન્સર વગેરે રોગોને આવરી િેવામાં આવે છે. 

 આ યોજના હેઠળ પાત્રતા િરાવતા કુટંુબના તમામ સભ્યોન ેવાર્ષભક રૂ. પાંચ િાખની મયાભદામા ંલવના મૂલ્ય ે

સારવાર માટે આવરી િેવામા ંઆવે છે. 

 આ યોજના હેઠળ ભારતભરમા ં તમામ સરકારી સંતથાઓ તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી થયેિ ટ્રતટ 

હોલતપટિો તથા ખાનગી હોલતપટિોમા ંકુટંુબદીઠ વાર્ષભક રૂલપયા પાંચ િાખની કેશિેસ સારવાર મળે છે. 

 આ યોજના અંતગભત િાભાથીને રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- પકૈી પ્રલત લવઝીટ દીઠ રૂ. ૩૦૦/-,  વાર્ષભક રૂ. ૩૦૦૦/- 

ની ટોચ મયાભદામા ંવાહન ભ્થુ ંચુકવવામા ંઆવે છે. 

 કેન્ર સરકારની આ યોજનામાં આપવામા ંઆવેિ આયુષ્યમાન ભારત કાડભ ક્યારેય રીન્યુ કરાવવાનુ ંરહેતંુ નથી. 
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૧૨. દીકરી સહાય યોજના :- 

(૧) આ યોજના ગુજરાત સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટ આિાડરત છે. 

(૨) આ યોજનામાં સંતાનોમાં માત્ર ૧ (એક) દીકરી જ િરાવનાર દંપલત પૈકી  કોઈપણ એક કુટુંબ 

લનયોજન માટ ે નસબંિીનુ ંઑપરેશન કરાવ ે તો દીકરીના માતાના નામે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

દ્વારા રૂલપયા ૬૦૦૦/- (અંક ે રૂલપયા છ હજાર) પુરાના પાંચ વર્ષભય પૉતટિ રાષ્ટ્રીય બચતપત્ર 

આપવામાં આવ ેછે. 

(૩) જો આ યોજનાના િાભાલન્વત દંપલત જો સંતાનોમાં માત્ર બે જ બાળકીઓ િરાવતા હોય અન ે

તેઓ કુટુંબ લનયોજનનુ ંઑપરેશન કરાવ ેતો તેઓને રૂલપયા ૫૦૦૦/- (અંક ે રૂલપયા પાંચ હજાર) 

પુરાના પાંચ વર્ષભય પૉતટિ રાષ્ટ્રીય બચતપત્રો આપવામાં આવ ેછે.  
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૧૩.૨ આરોગ્ય શાખા તથા RCH લવભાગ દ્વારા ચિાવાતી યોજનાઓ:- 

આરોગ્ય શાખા 

િમ યોજનાનું નામ 

૦૧. CMTC ચાઈલ્ડ માિન્યુટ્રીશન ટ્રીટમેન્ટ સને્ટર {૨(બે) - આરોગ્ય કેન્ર પર} 

૦૨. PCPNDT પ્રી- કોન્સપે્શન ઍન્ડ પ્રી-નૅટિ ડાઈગ્નોતટીક ટેકનીક્સ ઍક્ટ -૧૯૯૪ 

૦૩. IDSP ઈન્ટીગ્રેટેડ ડડસીઝ સવેિન્સ પ્રોગ્રામ {સરકાર દ્વારા લનમાયેિ કમભચારી-૧} 

૦૪. MA YOJNA મુખ્યમંત્રી અમૃતમ  યોજના અને મા વાત્સલ્ય યોજના 

૦૫. 
BNHR ACT 

બોમ્બ ેનર્સિંગ હોમ રજીતટે્રશન ઍક્ટ – ૧૯૪૯  
(હોલતપ./નર્સિંગ હોમ રજી. સટીફીકેટ ના.આરોગ્ય અલિકારી ઈતટ ઝોન દ્વારા ઈશ્ય)ુ 

૦૬. 
NQRP(NQAS) 

નેશનિ ક્વોલિફાઈડ રીપ્રેઝેન્ટેટીવ પ્રોગ્રામ  

(નેશનિ ક્વોલિટી ઍશ્યોરન્સ તટાન્ડડભ) 

૦૭. ICDS ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવિપમેન્ટ સર્વભલસઝ(ICDS શાખા હતતક) 

૦૮. NVBDCP નેશનિ વેક્ટર બોનભ ડડલસઝ કન્ટ્રોિ પ્રોગ્રામ(મેિેડરયા લવભાગ હતતક) 

RCH (ડરપ્રોડક્ટીવ ઍન્ડ ચાઈલ્ડ હલે્થ) 

૦૧. NUHM નેશનિ અબભન હેલ્થ લમશન (૨૧ આરોગ્ય કેન્ર પર) 

૦૨. RBSK રાષ્ટ્રીય બાિ તવાત્ય કાયભિમ (શાળા આરોગ્ય તપાસણી) 

૦૩. U-CHC 
U-PHC 

અબભન – કોમ્યુલનટી હેલ્થ સેન્ટર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ૨૧ 

અબભન – પ્રાઈમરી હેલ્થ સેન્ટર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કુિ 

 
સહાયકી કાયિભમોના અમિ અગંનેી પદ્િલત :-  

૧૩.૩નીચનેા નમનૂા મજુબ માલહતી આપો.  
યોજનાનુ ંનામ :-શહેરી મેિેડરયા યોજના 

યોજનાનો સમયગાળો :-- 

 કાયિભમનો ઉદશે :-મચ્છર જન્ય વાહકરોગોનું લનયંત્રણ 

 કાયિભમના ભૌલતક તથા નાણાકીય િક્ષયાકંો (છેલ્િા વષભ માટ)ે :-નીિ 

 િાભાથીની પાત્રતા :-નીિ 

 િાભ અગંનેી પવૂભ જરૂડરયાત :-નીિ 

 કાયિભમમા ંિાભ િવેાની પદ્િલત :-કોઈપણ મિેેડરયાનો દદી 

 પાત્રતા નક્કી કરવા અગંનેા માપદડંો :- નીિ 

 કાયિભમમા ંઆપિે િાભની લવગતો :- નીિ 

 સહાયકી લવતરણ અગંનેી કાયભપદ્િલત :-નીિ 

 અરજી ક્યા ંકરવી ? અરજી કરવા માટ ેકચરેીમા ંકોનો સપંકભ કરવો ? :-બાયોિોજીતટ 

 અરજી ફી :- નીિ 

 અન્ય ફી :- નીિ 

 અરજી પત્રકનો નમનુો :-નીિ 

 બીડાણોની યાદી :-નીિ 

 બીડાણોનો નમનૂો :-નીિ 

 પ્રડિયાન ેિગત સમતયા અગં ેક્યા ંસપંકભ કરવો? :- બાયોિોજીતટ 

 ઉપિબ્િ લનલિની લવગતો:- નીિ 

 નીચનેા નમનૂામા ંિાભાથીઓભની યાદી :-  
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િાભાથીની પાત્રતા:- 
 

રસી ઉમર 

બી.સી.જી જન્મથી ૧ વષભ 

પોિીયો-૧/પેન્ટા-૧/આઈપીવી-૧/રોટા-૧ ૬ અઠવાડડયે 

પોિીયો-૨/પેન્ટા-૨/રોટા-૨ ૧૦ અઠવાડડય ે

પોિીયો-૩/પેન્ટા-૩/ આઈપીવી-૩/રોટા-૩ ૧૪ અઠવાડડય ે

ઓરી/રૂબેિા પ્રથમ ડોઝ ૯ માસ 

ડી.પી.ટી./પોિીયો બુતટર/ઓરી/રૂબેિા-૨ ડોઝ ૧૫ થી ૧૮ માસ દરમ્યાન 

ડી.પી.ટી.-૫ ૫ વષભ 

ટી.ટી. ૧૦ વષભ અને ૧૬ વષભ 

ટી.ટી. (સગભાભ) ૧-૨  સગભાભવતથા દરમ્યાન  

પોિીયો જન્મથી ૧૪ ડદવસમાં 

લહપેટાઈટીસ – ૦(લઝરો) (બથભ ડોઝ) જન્મથી ૨૪ કિાકમાં 

  

- િાભ અગંનેી પવૂભ જરૂડરયાતો :-િારાિોરણ મુજબ 

- કાયભક્ર્મનો િાભ િવેાની પદ્િલત :-ઉમર મુજબ ઉપરોક્ત શેડ્યુઅિના વેક્સીન ડડતપેન્સરી તથા કુટંુબ કલ્યાણકેન્રમા ં

લવના મુલ્ય ેઉપિબ્િ છે.  

- પાત્રતા નક્કી કરવા અગંનેા માપદડંો :-જન્મથી ૧૬ વષભ સુિીના તત્રી-પુરુષ બાળકો તથા સગભાભ માતા 

 - કાયિભમમા ંઆપિે િાભની લવગત :-  

(૧) સંપૂણભ રસીકરણ દ્વારા બાળકોમાં થતા વેક્સીન લપ્રવેનટેબિ રોગનુ ંપ્રમાણ ઘટાડી બાળ 

મૃત્ય ુદર ઘટાડવો.  

(૨) સગભાભ સંભાળ દ્વારા માતા મૃત્ય ુદર ઘટાડવો.  

સહાયકી રકમ :- નીિ 
 

- સહાયકી લવતરણ કાયભ પદ્િલત :-  

શેડયુઅિ મુજબના વેક્સીન રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા કોપોરેશન (આરોગ્યશાખા)મા ં તટોક થયા છે. જ્યાથંી 

જરૂડરયાત મુજબ રાજકોટ શહેરની ડડતપેન્સરી, કુટંુબ કલ્યાણ કેન્ર, સરકારી દવાખાના તથા પ્રાઇવટે દવાખાના વકે્સીન 

પોતાના સેન્ટરમા ંજરૂડરયાત મુજબ િઇ જાય છે.  

- અરજી ક્યા ંકરવી ? અરજી કરવા માટ ેકચરેીમા ંકોનો સંપકભ કરવો ? :- આરોગ્ય અલિકારી, આરોગ્ય શાખા, રાજકોટ 

મહાનગર પાલિકા 

- અરજી ફી :-નીિ 
 

- આરોગ્ય કને્રની સવેાઓ :- 
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સને ૨૦૧૯-૨૦ 

RMC – 21 આરોગ્ય કને્ર પર આપવામાં આવિેી સવેાઓ 

િમ સવેાનું નામ કેસની સખં્યા 

૧ આઉટડોર દદી તપાસ ૯,૯૦,૧૦૧ 

૨ િેબોરેટરી તપાસ ૪,૪૮,૬૫૩ 

૩ સગભાભ નોંિણી ૨૪,૮૮૦ 

૪ ડીિીવરી કેસો ૩૩,૯૩૨ 

૫ રસીકરણ સવેાઓ ૨૫,૯૫૯ 
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પ્રકરણ-૧૪ (લનયમ સગં્રહ-૧૩) 

તેણે આપિે રાહતો, પરલમટ ક ેઅલિકલૃત મેળવનારની લવગતો 

કાયભિમનું નામ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 
૧.રાજકોટ શહરેના લવલવિ તમશાનો જે નીચે મજુબ છે. (૨૦૨૧-૨૦૨૨) 

િમ તમશાનગહૃોના નામ 

૧ જય સરદાર યુવા ગુ્રપ ,૮૦ ફૂટ રોડ, જંગિેશ્વર સાવભજલનક તમશાન ગૃહ  

૨  ડૉ.હેડગેવાર સેવા સલમલત,નવા થોરાળા મેઈન રોડ, સાવભજલનક તમશાનગૃહ(મુલક્તિામ) 

૩  તવ. શ્રી દુદાજીભાઈ મકવાણા માનવ કલ્યાણ ટ્રતટ, ભગવતીપરા દફનલવલિ તમશાનગૃહ 

૪  સરગમ ક્િબ સંચાલિત રામનાથપરા ગેસ આિાડરત તમશાનગૃહ  

૫  સરગમ ક્િબ સંચાલિત રામનાથપરા દેશી તથા લવદ્યુત તમશાનગૃહ 

૬  ઓમકાર ટ્રતટ સંચાલિત મોટા મવા દશેી તથા લવદ્યુત તમશાનગૃહ  

૭  ઓમકાર ટ્રતટ સંચાલિત મવડી ગામ દેશી તથા લવદ્યુત તમશાનગૃહ 

૮ કૈિાશ ચેરીટેબિ ટ્રતટ, પોપટપરા સાવભજલનક તમશાનગૃહ(કૈિાસિામ), રોણકી રોડ. 

૯ ડૉ.આંબેડકર ચેરીટેબિ ટ્રતટ, બાપુનગર દફનલવલિ તમશાનગૃહ, લજલ્િા ગાડભન સામે  

૧૦ તવ. શ્રી અમરાભાઈ બથવાર માનવ કલ્યાણ ટ્રતટ, ૮૦ ફૂટ રોડ, દફનલવલિ તમશાનગૃહ(અમરાપુરી)  

૧૧ શ્રી િાંલત માનવ સેવા ટ્રતટ, બાળકોનંુ તમશાનગૃહ, ભાવનગર રોડ, બેડીપરા ફાયર તટેશનની બાજુમાં 

૧૨ શ્રી િાંલત માનવ સેવા ટ્રતટ, મોરબી રોડ, જય જવાન –જય ડકસાન સોસાયટી, અમરિામ તમશાનગૃહ  

૧૩ શ્રી અમર શહીદ સંત કંવરરામ સાહેબચેરીટેબિ ટ્રતટ, રૂખડડયા સાવભજલનક તમશાનગૃહ,નકિંકપરા  

૧૪ શ્રી સાંઈ રામેશ્વર એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબિ ટ્રતટ, રૈયા ગામ સાવભજલનક તમશાનગૃહ 

૧૫ શ્રી પ્રાથભના સેવા ટ્રતટ, લજલ્િા ગાડભન, બાળકોનંુ દફનલવલિ તમશાનગૃહ  

૧૬ જય રામદેવ જનકલ્યાણ ટ્રતટ સંચાલિત દલિત દફનલવલિ તમશાનગૃહ રૈયા ગામ. 

૧૭ શ્રી એકતા ચેરીટેબિ ટ્રતટ સંચાલિત બાળ તમશાનગૃહ રૂખડડયાપરા, એમ.ટી. વકભશોપ પાછળ, જેિ પાછળ   
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૧૮ શ્રી રાિેશ્યામ ટ્રતટ, “કુબેરિામ” કોઠાડરયા ગામ સાવભજલનક તમશાનગૃહ, મુરિીિરપાકભ-એ ગેઈટ પાસે. 
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પ્રકરણ-૧૫ (લનયમ સગં્રહ-૧૪) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરિે િોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

 

૧૫.૧ લવલવિ પ્રવલૃતઓ / કાયભિમો હાથ િરવા માટે લવભાગે નક્કી કરિે િોરણોની લવગતો નીચ ે

મજુબ છે: 

 

 કાયભિમો હાથ િરવા માટે લવભાગે નક્કી કરેિ િોરણોની લવગતો/સરકારશ્રીની ગાઈડ િાઈન મુજબ નક્કી 

કરેિ િોરણો. 
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પ્રકરણ-૧૬ (લનયમ સગં્રહ-૧૫) 

લવજાણરૂપે ઉપિબ્િ માલહતી 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

૧૬.૧ લવજાણંરૂપે જન્મ મરણ સટીફીકેટની કામગીરી કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનથી સને ૨૦૦૦ થી કરવામા ંઆવે છે. 

૧૬.૨ લવજાણંરૂપે િગ્ન નોંિણી સટીફીકેટની કામગીરી કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનથી સને ૨૦૦૮ થી કરવામા ંઆવે છે. 

૧૬.૩ લવજાણંરૂપે ડૉક્ટર/હોલતપટિ સટીફીકેટની કામગીરી કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનથી સને ૨૦૧૫ થી કરવામા ંઆવે છે. 
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પ્રકરણ-૧૭ (લનયમ સગં્રહ-૧૬) 

કાયો કરવા માટે નક્કી કરિે િોરણો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

૧૭.૧ િોકોન ેમાલહતી મળ ેતે માટે લવભાગે અપનાવિે સાિનોની લવગત નીચે મજુબ છે: 

 

 વતભમાનપત્રો 

 

 નોટીસ બોડભ 

 

 કચેરીમા ંરેકડભનુ ંલનરીક્ષણ 

 

 દતતાવેજોની નકિો મેળવવાની પદ્િલત : લનયત નમુના મુજબ 

 

 ઉપિબ્િ મુડરત લનયમ સંગ્રહ 

 

 જાહેર તંત્રની વેબસાઇટ : WWW.RMC.GOV.IN 

 

 જાહેરખબરના ંઅન્ય સાિનો : તથાલનક ટી.વી. ચેનિો તથા એફ.એમ.રેડડયો મારફત 

 

 ઇ-ટેન્ડરીંગ 

 

 મુડરત માગભદર્શભકા પત્રક (પેમ્પિેટ્સ) 

 

 નાટક અને શો  
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પ્રકરણ-૧૮ (લનયમ સગં્રહ-૧૭) 

અન્ય ઉપયોગી માલહતી 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય લવભાગ 

લનયમ સંગ્રહ-૧૩માં સમાલવષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેવા જાહેર-તંત્રએ આપવાના   પ્રમાણપત્રો,ના-વાંિા 

પ્રમાણપત્ર. 

(૧)- જન્મમરણ પ્રમાણપત્ર 

અરજી કરવા માટેની પાત્રતા દરેક શહેરી નાગડરક 

અરજી કરવા માટેના સપંકભની માલહતી જન્મ મરણ લવભાગ/લસલવક સેન્ટર 

અરજી ફી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લનયમાનુસાર 

અન્ય ફી િાગુ પડતંુ નથી. 

અરજી ફોમભ લનયત નમૂનાના છાપેિા ફોમભ. 

લબડાણ/દતતાવજેોની યાદી હોલતપટિો તરફથી મળેિ ડૉ.સટીફીકેટ તેમજ સુિારા અરજી માટેનાં  

જરૂરી પુરાવા. 

અરજી કરવાની પદ્િલત લનયત કરેિ ફોમભની લવગત પ્રમાણે 

અરજી મળયાં પછી જાહરેતતં્રમા ંથનાર પ્રડિયા જરૂરી ફી વસુિ કરી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ ે છે તથા સુિારાની 

અરજી મંજુર થયેથી સુિારો કરવામાં આવે છે. 

પ્રમાણપત્ર આપવામાં સામાન્ય રીત ેિાગતો સમય મહત્તમ એક અઠવાડડયું 

પ્રમાણપત્રનો કાયદસેરનો સમયગાળો નોંિણી થયેથી મહત્તમ એક અઠવાડડયું 

નલવનીકરણ માટનેી પ્રડિયા ઓનિાઈન રજીતટ્રેશન 

 

 

જન્મ મરણ નોંિણીમાં સિુારો કરવા સારૂ રજૂ કરવાના પુરાવાની યાદીુઃ (નીચનેા પકૈી કોઇપણ ત્રણ પરુાવા) 

 આિાર કાડભ / ચુંટણી કાડભ / પાન કાડભ / રાઇવીંગ િાઇસન્સ / પાસપોટભ  –– કોઇ પણ એક. 

 રાશન કાડભ 
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 િગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્ર 

 વીજ બીિ / બેંક પાસબુક / ગસે બીિ / લવમા પોિીસી / લમલ્ક્ત વરેા બીિ –– કોઇપણ એક. 

 અન્ય બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર (જેમાં સુિારવા પાત્ર લવગતો હોવી જોઇએ.) 

 દતક લવઘાનનો દતતાવજે (પ્રમાલણત નકિ) – જ્યારે માતા અને લપતા બન્ને બદિતા હોય ત્યાર.ે 

 નામદાર કોટભ નો હુકમ – પુન:િગ્નના ડકતસામા માતા અથવા લપતા ફક્ત એક જ નામ બદિતુ હોય ત્યારે. 

 નોટરાઇઝ્ડ સોગંદનામું – જરૂર જણાશ ેત્યાર ેઆપવાનુ ંરહેશે જેની જાણ ઓપરટેર આપને કરશે. 

 તકુિ િીવીંગ સટીફીકેટ અથવા તકિુ ટ્રાન્સફર સટીફીકેટ અથવા તકુિ બોનાફાઇડ સટીફીકેટ 

 હોતપીટિ દ્વારા નોંિાયેિ લવગતમાં જન્મ કે મરણ તારીખ અને જાતીના સુિારા માટે ડોકટરશ્રીના િેટરપેડ ઉપર સાચી લવગત 

દશાભવતુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહશે.ે અન્ય કોઈ લવગતમાં ડૉક્ટરશ્રીનુ ંપ્રમાણપત્ર ચાિશ ેનહી. 

નોંિ: સિુારો એ કાયદાકીય ભાગ છે. જે ફક્ત સગવડતા સારૂ છે. આ ફોમભ ભરવાથી તમામ લવગતો સુિરવી શક્ય નથી આથી 

અરજી કયાભ બાદ લવશેષ પુરાવા પણ માંગવામાં આવી શક ેછે અથવા અરજી નામંજુર પણ થઇ શક ેછે. 
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(૨)- િગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્ર 

અરજી કરવા માટેની પાત્રતા િગ્ન નોંિણી માગભદર્શભકા મુજબ િગ્ન સમય ેકન્યાની ઉંમર 

૧૮ વષભ અને વરની ઉંમર ૨૧ વષભ થયેિી હોવી જોઈએ. 

અરજી કરવા માટેના સપંકભની માલહતી િગ્ન નોંિણી લવભાગ રૂમ નં. ૧, ત્રીજો માળ, આરોગ્ય 

શાખા,રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,  ડૉ. આંબેડકરભવન, 

ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 

અરજી ફી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના લનયમાનુસાર 

અન્ય ફી સુિારા અરજી ફી (લનયમાનુસાર). 

અરજી ફોમભ લનયત નમૂનાના છાપેિા ફોમભ. 

લબડાણ/દતતાવજેોની યાદી મુડરત માગભદર્શભકા પત્રક મુજબ. 

અરજી કરવાની પદ્િલત લનયત કરેિ ફોમભની લવગત પ્રમાણે 

અરજી મળયાં પછી જાહરેતતં્રમા ંથનાર પ્રડિયા જરૂરી ફી વસિુ કરી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે તથા 

સુિારાની અરજી મંજુર થયેથી સુિારો કરવામા ંઆવે છે. 

પ્રમાણપત્ર આપવામાં સામાન્ય રીત ેિાગતો સમય મહત્તમ એક અઠવાડડયું 

પ્રમાણપત્રનો કાયદસેરનો સમયગાળો નોંિણી થયેથી મહત્તમ એક અઠવાડડયું 

નલવનીકરણ માટનેી પ્રડિયા ઓનિાઈન રજીતટે્રશન 
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 આથી પ્રમાલણત કરવામાં આવ ે છે કે, માલહતી અલિકાર અલિલનયમ કિમ-૪ અંતગભત તવયં 

જાહેર કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ ડડસક્િોઝર આરોગ્ય લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેિ છે અન ે

તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની લતથલતએ અમારી મંજૂરી મેળવી અદ્યતન કરવામાં આવેિ છે. 

 

 

તા-     /     /૨૦૨૧ 

સલહ : અવાચ્ય 

ડૉ. એિ.ટી. વાજા  

 જાહેર  માલહતી  અલિકારી અન ે

હોદ્દાની રૂઈએ આરોગ્ય અલિકારી 

આરોગ્ય લવભાગ, 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 

 

 
  
  


