
 રાઇટ ટુ ઇનફ્રે્મશન એકટ-૨૦૦૫ સદંરે્ભ દ. હકુર્મ અંકઃ૧૦૮૮/૦૫-૦૬ સદંરે્ભ કલર્મ ૪-૧-(ખ) અન્વયે ર્માહિતી આપવા 

બાબત. (શિરે કુટંુબ કલ્યાણ બ્યરુો, ર્મગંળેશ્વરઝાપંા, ફતેપરુા, વડોદરા.) 

૧) કામગીરી અને ફરજોની વિગતો. 

- ખાત ુ : શહરે કુટુુંબ કલ્યાણ બ્યરુો, મુંગળેશ્વરઝાુંપા, ફતેપરુા, િડોદરા, મહાનગર 

                                  પાલિકા. પીન કોડ નું. ૩૯૦ ૦૦૬ ફોન નું. ૦૨૬૫-૨૪૧૦૯૫૫ 

                                                 કચેરીનો સમય  ૧૦-૩૦ કિાકથી ૬-૧૦ કિાક સધુી. 

- કામગીરી/ફરજો : 

િડોદરા મહાનગર પાલિકા શહરે વિસ્તારનાું નાગરીકો માટે સરકારશ્રીની ગ્ાુંટ દ્વારા કુટુુંબ કલ્યાણ અને માત ૃબાળ 

કલ્યાણના રાષ્ટ્રીય કાયર્ક્રમ હઠેળ શહરે કુટુુંબ ક્લલ્યાણ  બ્યરુો હસ્તક ૧૮ કેન્દ્ર પૈકી ૧૫ મખુ્ય અને ૦૩ ગૌણ કુટુુંબ કલ્યાણ કેન્દ્રો 

આિેિા છે. જેમાું સરકારશ્રીના ૦૨, મહાનગર પાલિકાના ૧૧+૨ અને સ્િૈચ્છીક  સુંસ્થાઓના ૦૨+૧ કુટુુંબ કલ્યાણ કેન્દ્રો દ્વારા 

કુટુુંબ કલ્યાણ અને માત ૃબાળ કલ્યાણ કાયર્ક્રમનુું સુંચાિન કરિામાું આિે છે. શહરે કુટુુંબ કલ્યાણ બ્યરુો હસ્તકના વિવિધ 

અબરન હલે્થ સેન્દ્ટરોના કેન્દ્ર વિસ્તારમાું પ્રાથવમક તાિીમ વશબીરો, જૂથ ચચારઓ, ફીલ્મ શો, કુટુુંબ કલ્યાણ કાયરર્ક્મ અને તેના 

િગતની  માહહતી અંગેના સાહહત્યની િહેંચણી, આ કાયરર્ક્મ અથે બહોળા પ્રચાર અને સેિાઓ આપિાની પ્રવવૃિઓ કરિામાું 

આિે છે. વિવિધ કુટુુંબ કલ્યાણ કેન્દ્રો િીનામલુ્યે ધનરુ, ડીપ્થેરીયા, ઉંટાટીયુું િગેરે રોગોની પ્રવતકારક રસીઓ આપિામાું આિે 

છે. ઉપરાુંત સરકારશ્રીના આદેશ અનસુાર પલ્સ પોિીઓ, ઓરી પ્રવતકારક રસી, વિશ્વ િસ્તી હદન ઉજિણી, વિશ્વ સ્તનપાન 

સપ્તાહ વિગેરે કાયરર્ક્મ હાથ ધરિામાું આિે છે. 

કુટુુંબ કલ્યાણના વિવિધ કેન્દ્રોમાુંથી કુટુુંબ કલ્યાણ વનયોજન હુંગામી પદ્ધવત માટેના સાધનો વનરોધ, ઓરિપીલ્સ 

આંકડી પણ મફત મકૂી આપિામાું આિે છે. કુટુુંબ કલ્યાણની કાયમી પદ્ધવત માટે પરુુષ-સ્ત્રી નસબુંધી ઓપરેશન િીના મલુ્યે 

કરિામા આિે છે અને રોકડ પ્રોત્સાહનની રકમ પણ સ્થળ પર િાભાથીને ચકૂિિામાું આિે છે. માતાઓને સિાહ અને 

માગરદશરન આપિામાું આિે છે, તેમજ જનની સરુક્ષા યોજના, લચરુંજીિી યોજના વિગેરેનો િાભ પણ આપિામાું આિે છે.  

સરકારશ્રીએ જાહરે કરેિ ગજુરાત સરકાર આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગના ઠરાિ ર્ક્માુંકઃ એફ.પી.ડબલય્ ુ

/ ૧૦૨૦૧૫/ ૯૬૬/ બ-૧, તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૫, અન્દ્િયે એક-હદકરી બે-હદકરી યોજના હઠેળ (૧) એક દીકરી બાદ ઓપરેશન 

કરાિનારને રુ. ૬૦૦૦/-અને (૨) બે દીકરી બાદ ઓપરેશન કરાિનારને રુ.૫૦૦૦/- ના પાુંચ િષરના રાષ્ટ્રીય બચતપત્રો 

(NSC) આપિામાું આિે છે. 

રાજ્યના પ્રજનન અને બાળ આરોગ્યનો પ્રથમ તબક્કો (Phase-1) ૧૯૯૭-૯૮ થી ૨૦૦૪-૦૫ દરમ્યાન અમિમાું 

હતો અને તે પછી બીજો તબકકો અમિમાું આિેિ છે અને NRHM-RCH-II અંતગરત હયાત કુટુુંબ કલ્યાણ કેન્દ્રોને અબરન હલે્થ 

સેન્દ્ટરોમાું અપગે્ડ કરિામાું આિેિ અને િધ ુ૬ નવિન અબરન હલે્થ સેન્દ્ટર ચાલ ુકરિામાું આિેિ છે અને સદર અબરન હલે્થ 

સેન્દ્ટરો પર આરોગ્ય  િક્ષી સેિાઓ આપિામાું આિે છે. 



કવમશ્નરશ્રી (આરોગ્ય) ગાુંધીનગર દ્વારા નું.પ.ક./૧૬-૧૭/જી.આઇ.એ./અ.ફે.િે.સે/હ.ેપો નામફેર/અબરન પ્રાયમરી 

હલે્થ સેન્દ્ટર/૨૦૧૬ તાઃ૯-૯-૨૦૧૬ અને િડોદરા મહાનગર પાલિકા સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ પહરપત્ર અંક-૫૪/૨૦૧૬-

૧૭/તાઃ૨૮-૧૧-૨૦૧૬ અન્દ્િયે ગ્ાન્દ્ટ ઇન એઇડ હઠેળના શહરેી કુટુુંબ કલ્યાણ કેન્દ્રોનુું નામાલભધાન બદિીને અબરન પ્રાયમરી 

હલે્થ  સેન્દ્ટર  મજુબ રાખિા ઠરાિિામાું આિેિ છે.   

અબબન પ્રાયર્મરી સેન્ટરોની ર્માહિતી નીચે મજુબ છે 

 

દરેક UPHC નો સર્મય સવારે ૯.૦૦ થી સાજંે ૫.૦૦ વાગે સધુીનો છે. 

અન.ુ ન.ં  અબબન પ્રાયર્મરી િલે્થ સેન્ટરનુ ંનાર્મ   ફોન નબંર  

૧.  નિાયાડર  અબરન પ્રાયમરી હલે્થ  સેન્દ્ટર,                      - 

રેનબસેરા પાસે હદપ થીયેટરની પાછળ, સેન્દ્ટર િેરહાઉસ,  

ડી કેબીન, નિાયાડર ,િડોદરા.                                                . 

૨.  ગાજરાિાડી અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર                    ૨૫૨૦૧૦૪ 

  સ્કાયમાકર  અને અંબામાતા મુંહદરની સામે, 

રામિાટીકાની પાછળ, િાડી-િાઘોડીયા રોડ, િડોદરા. 
 

૩.  હકશનિાડી અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૫૨૦૩૮૭ 

કોમ્યનુીટી હોિ, કીશનિાડી, િડોદરા. 
   

૪.  માુંજિપરુ અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૬૬૩૪૫૫ 

  ગજાનન સોસાસાયટી સામે, મહાત્માું ગાુંધી સ્કુિ પાસે,  

માુંજિપરુ, િડોદરા. 
    

૫.   મકરપરુા અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૬૩૨૫૦૪ 

મકરપરુા ગામ (ચોરા પાસે) િડોદરા. 
 

૬.  જુના પાદરા રોડ (હદિાળીપરુા) અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર          ૨૩૨૪૫૩૪ 

                           મકરુંદ દેસાઇ  રોડ, ગોત્રી, િડોદરા . 
 

૭.  બદુ્ધદેિ કોિોની (નિીધરતી) અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર          ૨૪૧૧૮૪૨ 

ભાથજુી મુંહદરની સામે, િોકસિા પે્રસની બાજુમાું,િોડર નુંબર  

૮ની કચેરીની બાજુમાું, નાગરિાડા, િડોદરા. 
 

૮.  િારસીયા અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૪૬૦૬૯૮ 

  સિાદ કોમ્યનુીટી હોિ, િોડર  નું.૨ ની કચેરીની બાજુમાું,  
હરણી રોડ, િડોદરા. 
 



૯.  િાડી ટાિર અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર                     - 

  ગાજરાિાડી િોડર  નું.૩ ની જુની કચેરી, િડોદરા. 
  

૧૦.  નિીધરતી (ફતેપરુા) અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૪૧૦૬૮૭ 

ફતેપરુા, મુંગળેશ્વરઝાુંપા. િડોદરા. 
 

૧૧.  ગોરિા (સભુાનપરુા) અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર           ૨૩૯૨૩૭૦ 

  િોડરન ું.૧૦ની ઓફીસ પાસે, સભુાનપરુા ગાડરનની સામે,  

સભુાનપરુા, િડોદરા. 
 

૧૨.  ગોત્રી અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૩૭૦૯૩૬ 

  ચોરા પાસે, ગોત્રી ગામ. િડોદરા. 
 

૧૩.  સિાદ અબરન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્દ્ટર            ૨૪૬૦૬૯૮ 

  ધિિ નવસિંગ હોમની ગિીમાું, હરણી-િારશીયા રીંગરોડ,  

િડોદરા.  
 

૨) પોતાના અવધકારીઓ, કમરચારીઓની સિાઓ અને ફરજોઃ સામેિ પત્રક-અ મજુબ. 

 

૩) વનરીક્ષણ અને જિાબદારીના સાધનો સહીત વનણરય િેિાની પ્રર્ક્ીયા : 
 -      બી.પી.એમ.સી.એકટ ૧૯૪૯ તેમજ, દ.હકુમ અંકઃ૪૧૦/૯૮-૯૯ તાઃ૭-૭-૯૮ િગત પરુિણી  
        હકુમ અંકઃ૧૬-૧૨-૨૦૦૨ અને સા.િ.વિ.દફતરી હકુમ અંકઃ૫૨૯/૧૧-૧૨/ તાઃ૪-૧૦-૨૦૧૧  

        તેમજ િખતોિખતના ઠરાિો અનસુાર િહીિટી કામગીરી કરિામાું આિે છે. 

•     ભારત સરકારશ્રી/ રાજય સરકારશ્રીની ગાઇડ િાઇન/ માગરદશરક સચુનાઓ અનસુાર વિવિધ 

    પ્રોગ્ામોના અમિીકરણ કરિાની કામગીરી કરિામાું આિે છે. 

૪)             પોતાના કાયો બજાિિા માટે નક્કી કરાિેિા ધોરણો :  
            ગજુરાત રાજયના આરોગ્ય અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા અને મહાનગર પાલિકા  
              દ્વારા ઠરાિેિ ધારા ધોરણ  અનસુાર કાયરિાહી કરિામાું આિેિ. 

૫) પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોતાની પાસેના અથિા વનયુંત્રણ હઠેળના અથિા પોતાના કમરચારીઓ 

દ્વારા ઉપયોગમાું િેિાતા વનયમો વિવનયમો સચુનાઓ વનયમ સુંગ્હ અને રેકોડર:                   
-       િખતો િખત રાજય સરકારશ્રીના આરોગ્ય  અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ તેમજ મહાનગર  

        પાલિકા દ્વારા ઠરાિેિ ધારા ધોરણ અને વનયમો. 
 

૬) પોતાના દ્વારા અથિા તેના અંકુશ હઠેળ રખાયેિ વિવિધ કેટેગરીના દસ્તાિેજોનુું વનિેદનઃ 
કચેરીની કાયરપધ્ધવતમાું જરૂરી એિા મળૂભતુ રજીસ્ટરોની વનભાિણી કરિામાું આિે છે. 

 

૭) તેની નીવત ઘડિાના અથિા તેના અમિીકરણ સુંબુંધીત જાહરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત કરાયેિી અથિા 
તેની ચચાર માટે રહિેી કોઇપણ વ્યવ્સ્થાની વિગતોઃ  



 -      સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરીિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેિ િખતો િખતના         
                પહરપત્રો અન્દ્િયે વનતી વિષયક બાબતે ચ ૂુંટાયેિા પ્રવતવનવધઓની બનેિી સ્થાયી  સવમવત અને      
                સમગ્ સભા દ્વારા વનણરય િેિામાું આિે છે.  

 

૮) પોતાના ચિણના હતે ુમાટે અથિા તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બે કે તેથી િધ ુવ્યહકતઓ ધરાિતાું બોડરસ કાઉન્દ્સીિ 

કવમટીઓ અને અન્દ્ય મુંડળોની બેઠકો જાહરે પ્રજા માટે ખલુ્િી છે કે કેમ ? 

 - િાગ ુપડતુું નથી. 
૯) પોતાના અવધકારીઓ અને કમરચારીઓની ડીરેકટરી : 
 - મદુા્ નું.૨ માું સમાિેિ િીસ્ટ મજુબ. 

 

૧૦) તેના વનયમમાું પરુી પડાયેિ પડતરની પધ્ધવત સહહત તેના દરેક અવધકારીઓ અને કમરચારીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત 

કરાિેિ માસીક પગાર. પત્રક અ મજુબ  

  

૧૧) તમામ યોજનાઓની વિગતો સલુચત ખચારઓ અને કરાિેિ ચકુિણીના અહિેાિો દશારિતો તેની તમામ એજન્દ્સીને  

        ફાળિેિ બજેટ  
 જે તે િષરના મુંજુર બજેટ મજુબ. 

 

૧૨) ફાળિાયેિી રકમ અને આ કાયરર્ક્મોથી ફાયદો મેળિનારની વિગતો સહહત સબસીડી સહહત કાયરર્ક્મોની અમિનો 
પ્રકાર. 

-  અનુું (૧૧) મજુબ 

 

૧૩) તેના દ્વારા અપાયેિી છુટછાટો પરિાનગીઓ અને સિા સોંપણી મેળિનારની વિગતો. 
•     િાગ ુપડત ુનથી. 

 

૧૪) ઇિેકરોનીક ફોમરમાું ઘડાયેિી તેના દ્વારા રખાયેિી અથિા તેને ઉપિબ્ધ  માહહતીના સુંદભરની વિગતો.  
 િડોદરા મહાનગર પાલિકા, આરોગ્ય વિભાગની િેબસાઇટ  

 WWW.vadodaracity.com/health_department.htm 

 આરોગ્ય  અને પહરિાર કલ્યાણ વિભાગ અંતગરત ચાિતી યોજનાઓ અને સવુિધા અંગેની િેબસાઇટ 

 www.gujhealth.gov.in 
 www.mohfw.nic.in 
 
 

૧૫) પસુ્તકાિય અથિા િાુંચનખુંડના કામના કિાકો સહહત માહહતી મેળિિા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્ધ  

 સવુિધાઓની વિગતો. જો જાહરે ઉપયોગ માટે તેની જાળિણી કરાઇ હોય તો. 
• અતે્રની શાખામાું પસુ્તકાિય કે િાુંચનખુંડ ઉપિબ્ધ નથી. 

 
 

૧૬) જાહરે  માહહતી અવધકારીઓની વિગત  

  

 સુંબવધત સેન્દ્ટરના અબરન મેડીકિ ઓફીસરશ્રી.  

http://www.vadodaracity.com/health_department.htm
http://www.gujhealth.gov.in/
http://www.mohfw.nic.in/


 

૧૭)  સચુિી શકાય તેિી અન્દ્ય  કોઇ માહહતી અને ત્યારબાદ દર િષે આ પ્રકાશનમાું સધુાર કરાશે.  

 

:  પત્રક-અ  :  

 િડોદરા મહાનગર પાલિકા શહરે કુટુુંબ કલ્યાણ બ્યરુો તથા અબરન હલે્થ સેન્દ્ટરો અને સબ સેન્દ્ટરોના અવધકારીઓ 

તેમજ કમરચારીઓના નામ, હોદા્, બેઝીક પગાર તથા કામની વિગતો. 
 

અ.ન.ં નાર્મ િોદો્ કાર્મની વવગત 

શિરે કુટંુબ કલ્યાણ બ્યરુો  
૧ ડાર. પ્રવતભા આર. પટેિ ફેમીિી િેિફેર મેડીકિ 

ઓફીસર 

શહરે કૂટુુંબ કલ્યાણ બ્યરૂો અંતગરતની તમામ 

કામગીરીનુું સપુરવિઝન, દેખરેખ અને 

આર.સી.એચ.ઓ તરીકેની કામગીરી    
૨ કુ. હદપ્તીબેન એસ. રાણા  િહીિટી કમ હહસાબી 

અવધકારી  
આરોગ્ય મખુ્ય કચેરી ખાતે કામગીરી. 

૩
  

શ્રી પ્રશાુંતભાઇ બી. પટેિ આસી. ટુ ધી ફેમીિી િેિફેર 

મેડીકિ ઓફીસર 

િહીિટી અને સપુરિીઝન(ક્ષેત્રીય કામગીરી) 

૪ શ્રી રમેશભાઇ સી. રાઠિા સીનીયર કિાકર  UPHC ના કન્દ્ટી. બીિો બનાિી ચકુિણ ુ

કરિાની કામગીરી 
૫ શ્રી કાિીદાસ પી. િસાિા  સીનીયર કિાકર   માહહતી અવધકાર અવધવનયમ ૨૦૦૫, હદકરી 

યોજના, UPHC ના અવધકારીઓ અને 

કમરચારીઓની સવિિસબકુ વનભાિણી તથા ડેડ 

સ્ટોક રજી. 

૬ શ્રી પષુ્ટ્પાબેન પી. મોરે  ટાઇપીસ્ટ   ટાઇપીંગ ની કામગીરી  
૭ શ્રી સુંતોષ આર. તામ્હણે  જુનીયર કિાકર   બ્યરુોના અને UPHC ના િાવષિક હહસાબો/ગ્ાન્દ્ટ 

દફતરની જાળિણી. 
૮ શ્રી મયરુાબેન પી. શાણે જુનીયર કિાકર  બ્યરુો કચેરીના મહકેમની કામગીરી, ઇનિડર-

આઉટડર  અને લબિની કામગીરી 
૯ શ્રી િુંદનાબેન એચ. ફીનાિકર  મોનીટરીંગ એન્દ્ડ 

ઇિેલ્યએુશન તાુંત્રીક  

રીપોટીંગની કામગીરી  

૧૦ શ્રી રાજુ ડી. પરમાર  ડ્રાઇિર જીપ ડ્રરાઇિર  

૧૧ શ્રી સુંજયભાઇ કહાર  ડ્રાઇિર (કોન્દ્રાકટથી)  સ્િરાજ મઝદા એમ્બ્યિુન્દ્સ  ડ્રાઇિર 

૧૨ શ્રી નગીનભાઇ એ. રોહહત  વસપાઇ  ટપાિ બજાિિાની કામગીરી 
૧૩ શ્રી ધમેન્દ્રભાઇ આર. ગોસાઇ  વસપાઇ  ,, 

૧૪ શ્રી રોહહતભાઇ સોિુંકી  વસપાઇ  ,, 

૧૫ શ્રી રેિાબેન એ. રાઠોડ  આયા   સફાઇ તેમજ ઓફીસની અન્દ્ય કમગીરી  



૧૬ શ્રી ભરતભાઇ સોિુંકી  સફાઇ સેિક  સફાઇ ને  િગતી કામગીરી    
અબબન પ્રાઇર્મરી િલે્થ સેન્દ્ટર 

અ.ન.ં નાર્મ િોદો્ કાર્મની વવગત 

૧ ડાર. રોમાબેન શાહ અબરન મેડીકિ ઓફીસર UPHC નાું ડોકટર તરીકે ઓપીડી આરોગ્ય 

તપાસ િહીિટી બાબતો  તથા કેન્દ્ર વનયુંત્રણ 

હઠેળ ની કામગીરી  
૨ ડાર. જયશ્રીબેન ખબુચુંદાની અબરન મેડીકિ ઓફીસર ,, 

૩ ડાર. સેજિબેન સોની  અબરન મેડીકિ ઓફીસર ,, 

૪ ડાર. ચેતનાબેન પટેિ  અબરન મેડીકિ ઓફીસર ,, 

૫ ડાર. સ્સ્મતાબેન િસાિા અબરન મેડીકિ ઓફીસર ,, 

૬ ડાર. ભાિનાબેન માયાિુંશી  અબરન મેડીકિ ઓફીસર ,, 

૭ ડાર. મૌસમીબેન કોઠારી  અબરન મેડીકિ ઓફીસર ,, 

૮ શ્રી ઉષાબેન વિ. પટેિ LHV/FHS UPHC વિસ્તાર માું ક્ષેત્રીય તેમજ સપુરવિઝ્ન 

તથા પ્રોજેકટ િગતની તમામ રીપોંટીગ ની 
કામગીરી  

૯ શ્રી નયનાબેન એન. સોિુંકી LHV/FHS ,, 

૧૦ શ્રી ધરતીકાબેન ડી. જાધિ LHV/FHS ,, 

૧૧ શ્રી પ્રમોદાબેન પી. ઉપાધ્યાય  LHV/FHS ,, 

૧૨ શ્રી અમતૃબેન એ. ચૌહાણ  ANM/FHW આરોગ્ય અંતગરતના વિવિધ પ્રોગ્ામો/પ્રોજેકટ 

િગત ક્ષેત્રીય કામગીરી. 
૧૩ શ્રી નીિા પી. જુન્નરકર  ANM/FHW ,, 

૧૪ શ્રી કપીિાબેન જી. રાઠિા  ANM/FHW ,, 

૧૫ શ્રી જયોત્સનાબેન એચ. ટાુંક ANM/FHW ,, 

૧૬ શ્રી હદવ્યાબેન એ. વત્રિેદી ANM/FHW ,, 

૧૭ શ્રી પદમાબેન બી. સતુરીયા ANM/FHW ,, 

૧૮ શ્રી સાિીત્રીબેન એમ. દોડીયા ANM/FHW ,, 

૧૯ શ્રી િાભબુેન કે. પ્રજાપતી ANM/FHW ,, 

૨૦ શ્રી કુમદુીની જી. આહીરે ANM/FHW ,, 

૨૧ શ્રી વિિાસબેન જી. દેસાઇ  ANM/FHW ,, 

૨૨ શ્રી પીન્દ્કીબેન જી. પુંડયા ANM/FHW ,, 

૨3 શ્રી ગીતાબેન એન. પટેિ ANM/FHW ,, 

૨૪ શ્રી તપૃ્તીબેન એ. શાહ ANM/FHW ,, 

૨૫ શ્રી મનીષા એમ. શાહ ANM/FHW ,, 

૨૬ શ્રી નયના એન. પટેિ  ANM/FHW ,, 



૨૭ શ્રી ધવમિષ્ટ્ઠા જે. પહિયાર  ANM/FHW ,, 

૨૮ શ્રી રમીિાબેન ડી. િસાિા ANM/FHW ,, 

૨૯ શ્રી જયશ્રીબેન જે. ભટૃ ANM/FHW ,, 

૩૦ શ્રી રમીિાબેન એમ. ખેર  ANM/FHW ,, 

૩૧ શ્રી જયશ્રીબેન એ. કાળે  ANM/FHW ,, 

૩૨ શ્રી નીિીમાબેન એસ. 

પરળીકર  

ANM/FHW ,, 

૩૩ શ્રી હુંસાબેન િી. ભીમાણી  ANM/FHW ,, 

૩૪ શ્રી નફીસા એસ. શેખ  ANM/FHW ,, 

૩૫ શ્રી મધબુેન બી. પરમાર  ANM/FHW ,, 

૩૬ શ્રી રુંજનબેન િાય. િુંડરા  ANM/FHW ,, 

૩૭ શ્રી કનબુેન જે. ચૌધરી  ANM/FHW ,, 

૩૮ શ્રી ફાલ્ગનુીબેન જે. તિાટી ANM/FHW ,, 

૩૯ શ્રી ચારૂિતાબેન સી. પરમાર  ANM/FHW ,, 

૪૦ શ્રી શીતિબેન સી. માછી  આયા  સફાઇ તેમજ ઓફીસની અન્દ્ય કમગીરી  
૪૧ શ્રી મમતાબેન જી. ઘસાડે આયા  ,, 

 
                                 

િગર-૧ 

 

૧ ફેમીિી િેિફેર મેડીકિ ઓફીસર  ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 

 

િગર-ર  

 

૧ મેડીકિ ઓફીસર  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

૨ િહીિટી કમ હહસાબી અવધકારી  ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

૩ આસી. ટુ ધી ફેમીિી િેિફેર મેડીકિ ઓફીસર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

 
 

િગર-૩  

 

૧ સ્ટેટેસ્ટીકિ આસીસ્ટુંટ  ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

૨ મોનીટરીંગ એન્દ્ડ ઇિેલ્યએુશન તાુંત્રીક  ૧૦,૦૦૦/- ફીકસ પગાર  

૩ એકસટેન્દ્સન એજયકેુટર ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ 

૪ સીનીયર કિાકર   ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૫ જુનીયર કિાકર   ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 



૬ ટાઇપીસ્ટ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૭ LHV ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

૮ ANM/FHW ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

૯ ડ્રાઇિર ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

 
 

િગર-૪  

 

૧ વસપાઇ  ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

૨ આયા ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ 

 
 
 
 
 

                                   અપીિ અવધકારી  
                ફેમીિી િેિફેર મેડીકિ ઓફીસર 

                     શહરે કુટુુંબ કલ્યાણ બ્યરુો 
                    િડોદરા મહાનગર પાલિકા   

 

                      ઇ-મેઇિ family.welfare@yahoo.com 

                      િેબસાઇટ – www.vmcegov.com  

                                                                                                                       ટેિીફોન – ૨૪૧૦૯૫૫ 

 
 
 
 
 

http://www.vmcegov.com/

