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(૦૧) 

આરોગ્ય શાખાની મખુ્ય કામગીરી 
 આરોગ્ય અમલદારશ્રી, આરોગ્ય િાખા-મખુ્ય કચેરીની િીિી દેખરેખ અને ધનયતં્રણ િઠેળ નીચે 

જણાવેલ ધવધવિ િાખાઓ / ધવભાગો િીિા ધનયતં્રણ અને દેખરેખ િઠેળ કામગીરી કરે છે. 
 આરોગ્ય મખુ્ય કચેરી િઠેળ રોગ પ્રધતરક્ષણ િાખા ધ્વારા યધુનવિમલ ઈમ્યનુાઈઝેિન પ્રોગ્રામ િઠેળ 

ખડંરેાવ માકેટ સ્સ્કથત વેકિીનેિન િેન્ટર, િિરેના ધવધવિ અિમન િલે્થ િેન્ટિમ અને અન્ય માન્ય કરેલ 
િોસ્સ્કપટલ ખાતે િી.િી.જી, ઓરી, િાળલકવા ધવરોિી, ધત્રગણુી (ડીપ્થેરીયા,િનુમવા,ઊટાહટય ુ ધવરોિી 
રિીઓ) હિપેટાઈિ-િી, િાળકોને ધવના મલૂ્યે મકુી આપવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં, ખડંરેાવ માકેટ 
સ્સ્કથત વેકિીનેિન િેન્ટર ખાતે તમામ હદવિોએ ધનધિત કરેલ િમયે ધવના મલૂ્યે એન્ટીરેિીિ 
વેકિીન (ARV)  મકુી આપવામા ંઆવે છે. 

 રીવાઈઝડ નેિનલ ટયિુર ક્યલુોિીિ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ (RNTCP)  અંતગમત િિરે ધવસ્કતારમા ંટી.િી. ના 
દદીઓનુ ં ધવના મલુ્યે ધનદાન અને િારવાર કરવામા ં આવે છે જે માટે િિરે ધવસ્કતારમા ં કુલ-૦૩ 
ટી.િી. ટ્રીટમેન્ટ યનુીટિ આપવામા ંઆવ્યા છે અને ટી.િી. રોગના ધનદાન માટે કુલ-૧૨ ડઝેીગ્નેટેડ 
માઈક્રોસ્કકોપી િેન્ટર (DMC) સ્કથાપવામા ંઆવેલ છે. 

 ઢોર ડબ્િા િાખા : આરોગ્ય કચેરી િસ્કતકની ઢોર ડબ્િા િાખાનુ ંિચંાલન લેિર વેલ્ફેર ઓહફિરશ્રી 
દ્રારા ખડંરેાવ માકેટ બિલ્ડીંગની ઓહફિથી કરવામા ં આવે છે િિરેના જાિરે માગો ઉપર રખડતા 
પશઓુને દિાણ અને ધિક્યરુીટી િાખાના ઢોર ત્રાિ ધનયતં્રક જુથ દ્રારા પોલીિ ખાતાના િકંલનમા ં
રિીને પકડવામા ંઆવે છે અને પકડલેા ઢોરોને લાલિાગ, પાણીગેટ, ખાિવાડી ખાતેના ઢોર ડબ્િામા ં
પરુવામા ંઆવે છે િદર કામગીરી િી કેટલ ટે્રિ પાિ એક્ટ-૧૮૭૧, જી.પી.એમ.િી. એકટ તથા રાજ્ય 
િરકારના વખતોવખત હકુમ મજુિ કરવામા ંઆવે છે પશ ુમાબલક ઢોર છોડાવવા આવે ત્યારે તેઓ 
િામે પોલીિ ફરીયાદ નોંિાવીને ઢોર ડબ્િામા ંપરેુલા પશઓુને િરકારશ્રીએ ધનયત કતેલ દંડ તેમજ 
િેવા િદન દ્રારા મજુંર થયેલ વિીવટી ચાર્જ, ખાિાખોરાકી તેઓ વસલુ લઈ પશઓુ પરત િોંપવામા ં
આવે છે. 

 લેિર વેલ્ફેર િાખા : વડોદરા મિાનગરપાબલકામા ં ફરજ િજાવતા ં િફાઈ િેવકોના અને તેમના 
કંુટુિીજનોના િામાજજક, િૈક્ષબણક અને આએધથક ધવકાિ થાય તે માટે તેઓના િોરણ-૮ થી ૧૨ 
તેમજ સ્કનાતક કક્ષાએ અભ્યાિ કરતા િાળકો માટે ધન:શલુ્ક પાઠયપસુ્કતકો તથા નોટબકુિ આપવામા ં
આવે છે િેવા િદન ખડંરેાવ માકેટ સ્સ્કથત ધવધવિ કચેરીઓમા ંફરજ િજાવતા મિીલા કમમચારીઓના 
૧ વષમ સિુીના િાળકોની િારિભંાળ માટે તેઓની સધુવિા માટે ઘોડીયા ઘરનુ ં િચંાલન અતે્રથી 
કરવામા ંઆવે છે. 

 નાઈટ િેલ્ટિમ :  વડોદરા િિરેના જાિરેમાગો ફુટપાથ, જાિરેસ્કથળોએ ખલુ્લામા ંઆશ્રય લેતા ંઘરિાર 
ધવિોણા નાગરીકો માટે િિરેના ધવધવિ ધવસ્કતારોમા ં૧૪ (ચૌદ) સ્કથળોએ સધુવિાયકુત નાઈટ િેલ્ટિમ 

(રેનિિેરા) કાયમરત છે. 

 

 



(૦૨) 

આરોગ્ય ખાતાનુું વહીવટી માળખુું અને કામગીરી 
 

(૧)   વિીવટી માળખ ુ

       

      (એ) કચેરીનુ ંસ્કથળ : આરોગ્ય િાખા – મખુ્ય કચેરી, 
    ખડંરેાવ માકેટ મખુ્ય બિલ્ડીંગ, 
    રાજમિલે રોડ, 
    વડોદરા મિાનગરપાબલકા, 
    વડોદરા-૩૯૦ ૨૦૯. 
    ફોન ન.ં (૦૨૬૫) ૨૪૩૨૦૫૦. 
    PBX.  આંતહરક – ૨૯૧ 

 
      (િી) કચેરીનો િમય : િવારના ૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સિુી. 

      (૨-૦૦ થી ૨-૩૦ રીિેિ) 
      (િી) વિીવટી માળખ ુ:  

 

 ડ.ે મ્યધુનધિપલ કધમિનરશ્રી (િલે્થ) 
 આરોગ્ય અમલદારશ્રી 
 લેિર વેલ્ફેર અને વિીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્ય) 
 િડે ક્લાકમશ્રી (આરોગ્ય ધિરસ્કતેદાર) 
 િીનીયર કલાકમ  
 જુનીયર કલાકમ  
 ધિપાઈ (પટાવાળા) 

 
 
 
 

 
  



(૦૩) 
આરોગ્ય શાખાના સ્ટાફની ડીરેક્ટરી  

આરોગ્ય િાખાના ધિડયલુ ન.ં ૯૩ ના અધિકારી / કમમચારીઓના માધિક મિનેતાણા / ભથ્થાની ધવગત  
અ.
ન.ં 

િોદ્દો જ
ગો 

નામ કામગીરી ની ધવગત માધિક પગાર 

(િેઝીક+ગે્રડ-પે) (રૂ.)  

૧ આરોગ્ય 
અમલદાર  

૧ ડૉ. દેવેિ મનિરભાઈ પટેલ         આરોગ્ય ધવભાગના િડે ઓફ િી ડીપાટમ મેન્ટ 
તરીકે તેમજ કધમિનરશ્રીના િીિા ધનયતં્રણ િઠેળ 
કુપોષણ મકુ્ત ગજુરાત ઈન્ટરવેન્િન CMAM (SAM 

તથા MAM) અન Iron Deficiency Anemia, E-Mamta 

તથા High Risk Mother Intervention, ICDS, મધ્યાિન 
ભોજન યોજના, તેમજ ઈમ્યનુાઈઝેિન ધવભાગની 
કામગીરી (પ્રવધૃતઓ)નુ ંિકંલન અને સપુરવીઝન.  

       માકેટ િાખા, મચ્છી માકેટ, જન્મ મરણ તથા 
લગ્ન નોંિણી ધવભાગ, સ્કલોટર િાઉિ તથા ઢોર ડબ્િા 
ધવભાગની કામગીરી. 

૯૬,૯૦૦/-  

૨ અધિક આરોગ્ય 
અમલદાર  

૧ ડૉ. મકેુિ અમતૃભાઈ વૈદ્ય મેડીકલ રી-એમ્િિમમેન્ટ િેલ, ખોરાક િાખા., 
ફાઈલેરીયા િાખા, જાિરે આરોગ્યના હિતમા ં લેવાના 
તમામ પ્રકારના ં પગલા ં જેવા કે, િવે મેડીકલ કેમ્પ 
વગેરે તથા એમ્બ્યલુન્િનો વિીવટ, ટી.િી.કંટ્રોલ 
ધવભાગ, અિમન િલે્થ િેન્ટર, NHM  િિધંિત 
કામગીરી. તેમજ રોગચાળા ધનયતં્રણ કામગીરી અને 
કોટમ  કચેરીને લગતી કાયમવાિી.   

૧,૦૫,૬૦૦/-  

૩ લેિર વેલ્ફેર કમ 
એ.ઓ. (િલે્થ) 

૧ સમુનભાઈ કે. રાઠવા  કામગીરી િાલ વોડમ ન.ં૬  (વોડમ ઓહફિર તરીકે) ૫૯,૭૦૦/- 
 

૪ આરોગ્ય 
ધિરસ્કતેદાર 

૧ િરમાનભાઈ ધવઠ્ઠલભાઈ 
વિાવા 

આરોગ્ય મખુ્ય-કચેરીને લગતી િોદ્દાજોગ વિીવટી અને 
આર.ટી.આઈ ને લગત કામગીરી 

૫૬,૯૦૦/-  

૫ મખુ્ય આરોગ્ય 
તપાિનીિ  

૧ િિમખુભાઈ િી. ઝાલા 
 

કામગીરી િાલ જન્મ મરણ નોંિણી િાખા ૫૫,૨૦૦/- 
 

૬ િીની. આરોગ્ય 
તપાિનીિ 

૧ ચદં્રકાતં પી. વિાવા 
 

કામગીરી વોડડમ  ન.ં ૧૧ ૬૯,૨૦૦/- 
 

૭ સ્કટોક વેરીફાયર ૧ ૧ - ખાલી જગો - - 
૮ િીની.કલાકમ  ૩ ૩ - ખાલી જગો - - 
૯ 
 
 

જુ.કલાકમ ૫-૧ જેિીંગભાઈ છગનભાઈ પટેલ  િાલ કામગીરી ગોરવા-પચંવટી UPHC      ૫૬,૯૦૦/-            
૨ િોનલ કીરીટકુમાર ચોકિી  મિકેમ અને િીલ િેક્િનને લગતી તમામ કામગીરી ૪૩,૬૦૦/-  
૩ ધવિાલ એિ. પ્રજાપધત િારનીિી અને મેડીકલ કાડમને લગતી તમામ 

કામગીરીની િાથોિાથ િોસ્સ્કપટલ અને નધિિગ િોમ 
રજીસ્કટે્રિનને લગતી તમામ કામગીરી,   

ઉચ્ચક રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

૪ પ્રકાિ કે. ભરુીયા સ્કટેમ્પ રોજમેળ, આરોગ્ય ધવભાગ િસ્કતકની જુદી જુદી 
કચેરી િાથે પત્ર વ્યવિાર, ફાઈલ રજીસ્કટર, ટેન્ડરને 
લગતી તમામ કામગીરી. 

ઉચ્ચક રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

૫ સ્કનેિલકુમાર િી. મૈસરુીયા સ્કથાયી િધમધત અને િમગ્ર િભાના એજન્ડા, ઠરાવ, 
કચેરી પત્ર વ્યવિાર લગત ફાઈલીંગ, િકંલન ધવભાગ 
તરફ લગતી કામગીરીની િાથોિાથ લેિર વેલ્ફેર ક્મ 
એ. ઓ. (િલે્થ) શ્રી સચૂવે તે કામગીરી. 

ઉચ્ચક રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

૧૦ ડેટા એન્ટ્રી 
ઓપરેટર 

૧ અજય મનિરભાઈ રાણા િાલ કામગીરી UCD પ્રોજેક્ટ રૂ. ૭૫૧૦ + ૨૪૦૦  
 

૧૧ સપુરવાઈઝર ૯-૧ વિતંભાઈ ગોદડીયા  
 

એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-            

૨ િબ્િીર રિમેતઅલી 
કેમ્પવાલા 

એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-            

૩ કલ્પેિકુમાર રમેિચદં્ર ઝવેરી  
 

એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-            

  



(૦૪)  
અ.
ન.ં 

િોદ્દો જગો નામ કામગીરી ની ધવગત માધિક પગાર 

(િેઝીક+ગે્રડ-પે) (રૂ.) 
૧૧ સપુરવાઈઝર ૪ સનુીલ મગંળભાઈ િોલકંી 

 
એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-             

૫ િિીકાતં કાતંીલાલ માળી એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-            

૬ પ્રધ્યમુન ભગવાનદાિ િાિ એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-            

૭ અજય ગલુાિરાવ િાડગે એપેડેમીક અને આરોગ્યલક્ષી સપુરવાઈઝર તરીકેની 
કામગીરી િાલ કામગીરી િી.િી.જી. િાખા 

૩૩,૩૦૦/-            

 ૨- ખાલી જગો - - 

૧૨ પ્રવતમક          
(ઓપરેટર) 

૧ ૧- ખાલી જગો   

૧૩ ફીલ્ડ 
સપુરવાઈઝર  

૧ ૧- ખાલી જગો   

૧૪ 
ધનદેિક (ગાઈડ) 

૨-૧ િલમાિેન એ. વોરા િાલ કામગીરી િલે્થ - મ્યઝુીયમ ૪૪૧૦૦/-                                                    

 ૧- ખાલી જગો   

૧૫ િાલવાડી 
ધિબક્ષકા 

૧ ૧- ખાલી જગો - - 

૧૬ માનદ ક્યરેુટર  ૧ ૧- ખાલી જગો   
૧૭ િવાલદાર ૧ ૧- ખાલી જગો - - 

૧૮ 

ધિપાઈ 

૫-૧ િતીષભાઈ િાળાિાિિે ગાવડે આરોગ્ય મખુ્ય કચેરી ખાતે ધિપાઈ તરીકેની અને જરૂર 
જણાયે ટપાલ િજાવવાની કામગીરી 

૩૨૦૦૦/-  

૨ નયનાિેન િરીિચદં્ર પાઠક િાલ કામગીરી જ્ય.ુિાગ સ્કટાફ ડીસ્કપેન્િરી. ૨૪,૯૦૦/-            
૩ રાજેન્દ્ર ડાહ્યાભાઈ પરમાર િાલ કામગીરી ડે.મ્યધુન.કધમિનર શ્રી ની કચેરી ૨૪,૯૦૦/-            
૪ અનતંકુમાર ધવનોદચદં્ર પાઠક િાલ કામગીરી આકારણી િાખા ૧૭,૨૦૦/- 
 ૧- ખાલી જગો   

 
 

અપીિ અધિકારી તથા જાહરે માહહતી અધિકારીની ધવગતો 

 

 

  

અ.
ન.ં 

 નામ િોદ્દો ફોન નિંર  િરનામુ ં
ઓહફિ મોિાઈલ 

  

૧ અપીિ અધિકારી ડૉ. દેવેિ મનિરભાઈ પટેલ આરોગ્ય અમલદાર  ૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૫૦ ૯૬૮૭૬૦૬૬૭૧ િી/૧૨, ધિવમ ડુપ્લેક્ષ 
તલુિીિામ પાછળ, 
જીઆઈડીિી, વડોદરા 

૨ જાિરે માહિતી 
અધિકારી 

તષુારભાઈ આર. પટેલ લેિર વેલ્ફેર કમ 
એ.ઓ. (િલે્થ)  

૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૫૦ ૯૮૨૫૫૫૬૬૯૮ ૮-આધિષપાકમ -૨, 
વી.આઈ.પી રોડ, 
કારેલીિાગ-વડોદરા. 



(૦૫) 

લોન િેવાથે કામ કરતા કમમચારીઓની ધવગત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

અ.
ન.ં 

િોદ્દો કમમચારીનુ ંનામ કામગીરીની ધવગત પગાર ખચમ 

૧ વોડમ ઓફીિર   તષુારભાઈ આર. પટેલ આરોગ્ય, લેિર વેલ્ફેર, ઢોર ડબ્િા િાખા અને નાઈટ 
િેલ્ટિમને લગતી તમામ વિીવટી િાિતોને લગતી 
કામગીરી 

વોડમ ન.ં૪(ડી) 

૨ સ્કટે. આિીસ્કટન્ટ યોગેિકુમાર કે. જોષી આરોગ્ય અમલદારશ્રીના સચુન અનિુાર કામગીરી જન્મ-મરણ નોંિણી િાખા 
૩ િલે્પર હિરાલાલ કે. િારોટ ઓહફિ િાફ-િફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી વોડમ ન.ં૨(િી) 
૪ િલે્પર િષમદભાઈ કે. િોલકંી ઓહફિ િાફ-િફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી લેિર વેલ્ફેર િાખા 
૫ રોડ િેલદાર પીન્કીિેન પટેલ ઓહફિ િાફ-િફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી વોડમ ન.ં૯(આઈ) એન્જી. ધવભાગ 
૬ મજુર હિરાિેન એચ પરમાર ઓહફિ િાફ-િફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી િેન્ટ્રલ સ્કટોિમ િાખા 

આરોગ્ય િાખા(વલ્ડમ િેન્ક)ના ધિડયલુ ન.ં ૧૦૪ ના અધિકારી / કમમચારીઓના માધિક મિનેતાણા / ભથ્થાની ધવગત 
અ.
ન.ં 

િોદ્દો જગો નામ કામગીરીની ધવગત માધિક પગાર 

(િેઝીક+ગે્રડ-પે) (રૂ.) 
૧ 
 

િિાયક િિ 
િેનેટરી 
ઈન્સ્કપેકટર 

૪-૧ હકરણ એચ. દેિાઈ િાલ કામગીરી વોડમ ન.ં૧૧ ખાતે રૂ.૭૫૧૦/- + ૨૪૦૦/-      
   ૩ ૩-ખાલી જગો - - 

૨ િેનેટરી 
ઈન્સ્કપેકટર 

૧ ખાલી જગો - - 

૩ મીકેંનીક  ૨ ખાલી જગો - - 
૪ આિી.મીકે.ટે્રડએ. ૧ ખાલી જગો - - 
૫ આિી.મીકે.ટે્રડિી ૧ ખાલી જગો - - 
૬ જુ.ક્લાકમ   ૧ ખાલી જગો - - 
૭ મીકે. િલે્પર  ૪ ખાલી જગો - - 
૮ ધિપાઈ ૧ ખાલી જગો - - 
 કુલ ૧૫    



(૦૬) 

આરોગ્ય શાખાનુું મુંજુર થયેિ બજેટ 

ધશડયિુ નું. ૦૯૩ 

િજેટ કોડ/એકાઉન્ટ કોડ ખાત ુતથા એકાઉન્ટ િડેનુ ંનામ ૨૦૧૬-૧૭ (રૂ.) 
B – ૦૬૦૧૧૦૧ પગાર ખચમ ૧,૨૪,૧૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૨ સ્કટેિનરી ૪૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૩ છપામણી  ૨૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૪ ડ્રિે ૨૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૬ ફધનિચર ૨૫,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૪૧૦ ચોપડીઓ, નકિાઓ, ચોપાનીયા ૩,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૪૧૨ પરચરુણ ખચમ  ૫૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૧૦૪ પોસ્કટેજ ચાર્જ  ૨,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૧૦૧ ટેલીફોન ચાજીિ  ૮૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૫૦૧ મિુાફરી ભથ્થ ુ ૭૫,૦૦૦/- 

B – ૦૮૦૧૩૧૨ હ્રદય રોગના ગરીિ દદીને આધથિક િિાય 
(મેયરશ્રીએ સચુવેલ)  

૫૦,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૮૦૧૩૧૪ માજી.મ્ય.ુિભાિદશ્રીને િાટમ  િર્જરી, કેન્િર, 
કીડની જેવા જીવલેણ રોગોના િારવાર માટે 

રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- સિુીની િિાય 

૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૨૩૦૬ યધુનક મેડીકલ આઈ.ડી કાડમ માટે ૩,૦૦,૦૦૦/- 

ધિડયલુ ન.ં ૧૦૪ 
િજેટ કોડ/એકાઉન્ટ કોડ ખાત ુતથા એકાઉન્ટ િડેનુ ંનામ ૨૦૧૬-૧૭ (રૂ.) 
B – ૦૭૦૨૧૦૧ પગાર ખચમ ૨૨,૩૦,૦૦૦/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(૦૭) 

આરોગ્ય શાખાના ધશડયિુ નું. ૦૯૩ની માહહતી 

 

ધિડયલુ ન.ં   ૦૯૩ 
પે.પોઈન્ટ ન.ં ૦૧૯ 
ખાતા ન.ં     ૦૧૭ 

અ. 
ન.ં 

જગોનુ ંનામ મજુંર થયેલ 
જગો 

ભરેલ જગો ખાલી જગો કુલ જગો 

૧ આરોગ્ય અમલદાર  ૧ ૧ - ૧ 

૨ અધિક આરોગ્ય અમલદાર  ૧ ૧ - ૧ 

૩ લેિર વેલ્ફેર કમ એ.ઓ. (િલે્થ) ૧ ૧ - ૧ 

૪ આરોગ્ય ધિરસ્કતેદાર ૧ ૧ - ૧ 

૫ મખુ્ય આરોગ્ય તપાિનીિ  ૧ - ૧ ૧ 

૬ િીની. આરોગ્ય તપાિનીિ ૧ - ૧ ૧ 

૭ સ્કટોક વેરીફાયર  ૧ - ૧ ૧ 

૮ િીની.કલાકમ  ૩ ૧ ૨ ૩ 

૯ જુ.કલાકમ ૬ ૨ ૪ ૬ 

૧૦ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર  ૧ ૧ - ૧ 

૧૧ સપુરવાઈઝર / હફલ્ડ આિી. ૯ ૮ ૧ ૯ 

૧૨ પ્રવતમક ( ઓપરેટર ) ૧ - ૧ ૧ 

૧૩ ફીલ્ડ સપુરવાઈઝર ૧ ૧ - ૧ 

૧૪ ધનદેિક (ગાઈડ) ૨ ૧ ૧ ૨ 

૧૫ જુનીગઢી િાલવાડી ધિબક્ષકા ૧ - ૧ ૧ 

૧૬ ઓનરરી માનદ ક્યરેુટર ૧ ૧ - ૧ 

૧૭ િવાલદાર ૧ - ૧ ૧ 

૧૮ ધિપાઈ ૬ ૪ ૨ ૬ 

 કુલ ૩૯ ૨૩ ૧૬ ૩૯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(૦૮) 

આરોગ્ય શાખાના ધશડયિુ નું. ૧૦૪ ની માહહતી 

ધિડયલુ ન.ં   ૧૦૪ 
પે.પોઈન્ટ ન.ં ૦૧૯ 
ખાતા ન.ં     ૦૧૭ 

અ. 
ન.ં 

જગોનુ ંનામ મજુંર થયેલ 
જગો 

ભરેલ જગો ખાલી જગો કુલ જગો 

૧ િિ િેનેટરી ઈન્સ્કપેકટર ૪ ૧ ૩ ૪ 

૨ િેનેટરી ઈન્સ્કપેકટર   ૧ - ૧ ૧ 

૩ મીકેનીક  ૨ - ૨ ૨ 

૪ આિી. મીકેનીક ટે્રડ-એ  ૧ - ૧ ૧ 

૫ જુ.કલાકમ ૧ - ૧ ૧ 

૬ આિી. મીકેનીક ટે્રડ-િી ૧ - ૧ ૧ 

૭ મીકેનીક િલે્પર ૪ - ૪ ૪ 

૮ ધિપાઈ  ૧ - ૧ ૧ 

 કુલ  ૧૫ ૧ ૧૪ ૧૫ 
 

 

 
 
 
 

  



 

આરોગ્ય િાખા – મખુ્ય કચેરી ખાતે ફરજ િજાવતા અધિકારીશ્રી / કમમચારીશ્રીઓની ધવગત 

 

અ.ન.ં િોદ્દો નામ 

૧ આરોગ્ય અમલદાર  ડૉ. દેવેિ મનિરભાઈ પટેલ  

૨ લેિર વેલ્ફેર કમ એ.ઓ. (િલે્થ) તષુારભાઈ આર. પટેલ 

૩ આરોગ્ય ધિરસ્કતેદાર િરમાનભાઈ વી. વિાવા 

૪ સ્કટે. આિીસ્કટન્ટ યોગેિકુમાર કે. જોષી 

૫ જુ.કલાકમ િોનલ કીરીટકુમાર ચોકિી  

ધવિાલ એિ. પ્રજાપધત 

પ્રકાિ કે. ભરુીયા 

સ્કનેિલકુમાર િી. મૈસરુીયા 

૬ િલે્પર હિરાલાલ કે. િારોટ 

િષમદભાઈ િોલકંી 

૭ રોડિેલદાર પીન્કીિેન પટેલ 

૮ મજુર હિરાિેન એચ. પરમાર 

૯ ધિપાઈ િતીષભાઈ િાળાિાિિે ગાવડ ે

 

 


