
 

   

 

     

 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

 

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૫ 

પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર 
(૨૦૨૧-૨૨) 

 
 

 

આરોગ્ય ખાત ુ– મખુ્ય કચેરી 
રૂમ ન.ં ૧૧૪, ખડંેરાવ માકેટ મખુ્ય બિલ્ડીંગ, રાજમિલે રોડ, 

વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૧. 
  



અનકુ્રમલિકા 
 

અ.ન.ં ધવષય પાના 

૧ આરોગ્ય ખાતાની મખુ્ય કામગીરી ૦૧ 

૨ આરોગ્ય ખાતાનુ ંવિીવટી માળખુ ંઅને કામગીરી ૦૨ 

૩ આરોગ્ય ખાતાના સ્કટાફની ડીરેકટરી  

 આરોગ્ય ખાતાના અધિકારી / કમમચારીઓની કામગીરીની ધવગત. 
 આરોગ્ય ખાતાના અપીલ અધિકારી તથા જાિરે માહિતી અધિકારીની ધવગત 

૦૩ અને ૦૪ 

૪ લોન સેવાથે કામ કરતા કમમચારીઓની ધવગત. ૦૫ 

૫ આરોગ્ય ખાતાનુ ંમજુંર થયેલ િજેટ ૦૬ 

૬ મજુંર થયેલ ધિડયલુની ધવગત (ધિડયલુ ન.ં ૦૯૩) ૦૭ 

૭ આરોગ્ય િાખા – મખુ્ય કચેરી ખાતે ફરજ િજાવતા અધિકારીશ્રી / 

કમમચારીશ્રીઓની ધવગત 

૦૮ 

 
 
 
 

 
  



(૦૧) 

આરોગ્ય ખાતા – મખુ્ય કચેરીની કામગીરી 
 મખુ્ય આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, આરોગ્ય ખાત-ુમખુ્ય કચેરીની સીિી દેખરેખ અને ધનયતં્રણ િઠેળ નીચે 

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

િિરેના ધવધવિ અિમન િલે્થ સેન્ટસમ અને અન્ય માન્ય કરેલ િોસ્સ્કપટલ ખાતે િી.સી.જી, ઓરી, 
િાળલકવા ધવરોિી, ધત્રગણુી (ડીપ્થેરીયા,િનુમવા,ઊટાહટય ુ ધવરોિી રસીઓ) હિપેટાઈસ-િી, િાળકોને 
ધવના મલૂ્યે મકુી આપવામા ંઆવે છે. 

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

 લેિર વેલ્ફેર િાખા : લેિર વેલ્ફેર િાખા ધ્વારા વડોદરા મિાનગરપાબલકામા ંફરજ િજાવતા ંસફાઈ 
સેવકોના અને તેમના કંુટુિીજનોના સામાજજક, િૈક્ષબણક અને આધથિક ધવકાસ થાય તે માટે તેઓના 
િોરણ-૮ થી ૧૨ તેમજ સ્કનાતક કક્ષાએ અભ્યાસ કરતા િાળકો માટે ધન:શલુ્ક પાઠયપસુ્કતકો તથા 
નોટબકુ્સ આપવામા ંઆવે છે મિાનગરપાબલકાની ખડંરેાવ માકેટ સ્સ્કથત ધવધવિ કચેરીઓમા ં ફરજ 
િજાવતા મિીલા કમમચારીઓના ૧ વષમ સિુીના િાળકોની સારસભંાળ – સધુવિા માટે ઘોડીયા ઘરનુ ં

સચંાલન અતે્રથી કરવામા ંઆવે છે. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(૦૨) 

આરોગ્ય ખાતાનુું વહીવટી માળખુું અને કામગીરી 
 

(૧)   વિીવટી માળખ ુ

       

      (એ) કચેરીનુ ંસ્કથળ : આરોગ્ય ખાત ુ– મખુ્ય કચેરી, 
    રૂમ ન.ં ૧૧૪, ખડંરેાવ માકેટ મખુ્ય કચેરી, 
    રાજમિલે રોડ, 
    વડોદરા મિાનગરપાબલકા, 
    વડોદરા-૩૯૦ ૨૦૯. 
    PBX.  આંતહરક – ૨૯૧, ૨૯૩ 

 
      (િી) કચેરીનો સમય : સવારના ૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સિુી. 

      (૨-૦૦ થી ૨-૩૦ રીસેસ) 
      (સી) વિીવટી માળખ ુ:  

 

 ડ.ે મ્યધુનધસપલ કધમિનરશ્રી  
 

 મખુ્ય આરોગ્ય અધિકારીશ્રી 
 

 લેિર વેલ્ફેર અને વિીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્ય) 
 

 િડે ક્લાકમશ્રી  
 

 સીનીયર કલાકમ  
 

 જુનીયર કલાકમ  
 

 ધસપાઈ (પટાવાળા) 
 
 

મખુ્ય આરોગ્ય અધિકારી 
વડોદરા મિાનગરપાબલકા 

 
 
 
 

 
  



(૦૩) 
આરોગ્ય શાખાના સ્ટાફની ડીરેક્ટરી  

આરોગ્ય િાખાના ધિડયલુ ન.ં ૯૩ ના અધિકારી / કમમચારીઓની ધવગત  
અ.

ન.ં 
િોદ્દો જગો નામ કામગીરી ની ધવગત 

૧ મખુ્ય આરોગ્ય 

અધિકારી 

૧ ડૉ. દેવેિ મનિરભાઈ પટેલ         આરોગ્ય ધવભાગના િડે ઓફ િી ડીપાટમ મેન્ટ તરીકે તેમજ 

કધમિનરશ્રીના સીિા ધનયતં્રણ િેઠળ તમામ ૩૪ અિમન પ્રાયમરી િલે્થ 

સેન્ટર, ICDS, મધ્યાિન ભોજન યોજના, તેમજ ઈમ્યનુાઈઝેિન અને 

તમામ UPHC માકેટ િાખા, મચ્છી માકેટ, જન્મ મરણ તથા લગ્ન નોંિણી 

ધવભાગ, સ્કલોટર િાઉસ તથા ઢોર ડબ્િા ધવભાગની ધવભાગની કામગીરી 

(પ્રવધૃતઓ)નુ ંસકંલન અને સપુરધવઝન. 

૨ RCHO ૧ ડૉ. ધનતીન પરમાર - 

૩ ક્ષય અધિકારી ૧ ડૉ. અધનલ િાિ - 

૪ સીટી ઓહફસર 

NVBDCP 

૧ જગો ખાલી - 

૫ કોપોરેિન 

એપેડેમીક 

ઓહફસર 

૧ જગો ખાલી - 

૬ કોપોરેિન 

ટે્રનીંગ ઓહફસર 

૧ જગો ખાલી - 

૭ કોપોરેિન NCD 

ઓહફસર 

૧ જગો ખાલી - 

૮ મેડીકલ ઓહફસર ૧ જગો ખાલી - 

૯ વિીવટી 

અધિકારી 

(public Health) 

૧ કુ. હદપ્તીિેન રાણા  નેિનલ અિમન િલે્થ ધમિનની વિીવટી કામગીરી 

૧૦ લેિર વેલ્ફેર કમ 

એ.ઓ. (િલે્થ) 

૧ સમુનભાઈ કે. રાઠવા  આરોગ્ય િાખાની વિીવટી કામગીરી,  

૧૧ વિીવટી કમ 

હિસાિી 

અધિકારી 

૧ જગો ખાલી - 

૧૨ િડે ક્લાકમ ૧ િરમાનભાઈ ધવઠ્ઠલભાઈ 

વસાવા 

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

લગત કામગીરી 

૧૩ જુનીયર કલાકમ  

કમ ડેટા એન્ટ્રી 

ઓપરેટર 

૪-૧ સોનલ કીરીટકુમાર ચોકસી  મિકેમ અને િીલ સેક્િનને લગતી તમામ કામગીરી 

૪-૨ સોનાલી પટેલ  

૪-૩ મયરુભાઈ અર્જનભાઈ ગોહિલ કામગીરી આઈ.સી.ડી.એસ પ્રોજેક્ટ ખાતે. 

૪-૪ હકિન િૈલેષભાઈ ચૌિાણ કામગીરી ડે. મ્યધુનધસપલ કધમિનરશ્રીની કચેરી ખાતે.  

૧૪ ધસપાઈ 

(પટાવાળા) 

૬-૧ રાજેન્ર ડાહ્યાભાઈ પરમાર િાલ કામગીરી મ્યધુનધસપલ કધમિનરશ્રીની કચેરી ખાતે  

૬-૨ અનતંકુમાર ધવનોદચરં પાઠક િાલ કામગીરી આકારણી િાખા ખાતે. 

 ૦૪ જગો ખાલી  

૧૫ સફાઈ સેવક ૧ જગો ખાલી - 
   



(૦૪) 

અપીલ અધિકારી તથા જાિરે માહિતી અધિકારીની ધવગતો 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અ.ન.ં િોદ્દો નામ RTI સદંભમ િોદ્દો 
ફોન નિંર 

ઓહફસ મોિાઈલ 

૧ અપીલ અધિકારી ડૉ. દેવેિ મનિરભાઈ પટેલ મખુ્ય આરોગ્ય 
અધિકારી  

૨૪૩૩૧૧૬ ૯૬૮૭૬-૦૬૬૭૧ 

૨ જાિરે માહિતી અધિકારી સમુનભાઈ કે. રાઠવા લેિર વેલ્ફેર કમ 

એ.ઓ. (િલે્થ)  
૨૪૩૩૧૧૬ ૯૮૭૯૯-૪૧૦૮૮ 



(૦૫) 

લોન સેવાથે કામ કરતા કમમચારીઓની ધવગત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ.
ન.ં 

િોદ્દો કમમચારીનુ ંનામ કામગીરીની ધવગત પગાર ખચમ 

૧ િલે્પર િષમદભાઈ કે. સોલકંી ઓહફસ સાફ-સફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી લેિર વેલ્ફેર િાખા 

૨ રોડ િેલદાર પીન્કીિેન એન. પટેલ ઓહફસ સાફ-સફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી ડે્રનેજ ધવભાગ 

૩ મજુર હિરાિેન એચ. પરમાર ઓહફસ સાફ-સફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી સેન્ટ્રલ સ્કટોસમ િાખા 

૪ મજુર મકંુુદભાઈ જી. િારીયા ઓહફસ સાફ-સફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી પાકમસ એન્ડ ગાડમન િાખા 

૫ સફાઈ સેવક ઠાકોરભાઈ િી. સોલકંી ઓહફસ સાફ-સફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી વોડમ ન.ં૭(જી) સેનેટરી ધવભાગ 

૬ િલે્પર િાિરભાઈ ઝેડ. પરમાર ઓહફસ સાફ-સફાઈ તેમજ ટપાલ િજાવવાની કામગીરી જન્મ – મરણ અને લગ્ન નોંિણી 
િાખા 



 

(૦૬) 

આરોગ્ય શાખાનુું મુંજુર થયેિ બજેટ 

શશડયિુ નું. ૦૯૩ 

િજેટ કોડ/એકાઉન્ટ કોડ િડેનુ ંનામ ૨૦૨૧-૨૨ (રૂ.) 
B – ૦૬૦૮૧૦૧ પગાર ખચમ ૧,૭૬,૪૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૨ સ્કટેિનરી ૨,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૩ છપામણી  ૨૨,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૪ ડ્રસે ૨૫,૦૦૦/- 

B – ૧૬૦૨૩૦૬ ફધનિચર ૧,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૪૧૦ ચોપડીઓ, નકિાઓ, ચોપાનીયા ૫૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૪૧૨ પરચરુણ ખચમ  ૨,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૧૦૪ પોસ્કટેજ ચાર્જ  ૧,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૧૦૧ ટેલીફોન ચાજીસ  ૧,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૬૦૧૨૦૧ / ૩૪૫૦૧ મસુાફરી ભથ્થ ુ ૧,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૮૦૧૩૧૨ મેયરશ્રી સચુવે તે હૃદય રોગના દદીને 

આધથિક સિાય આપવા 

૨૫,૦૦,૦૦૦/- 

B – ૦૮૦૧૩૧૪ સભાસદશ્રીઓ તથા માજી સભાસદશ્રીઓને 

િાટમ  સર્જરી, કેન્સર, કીડની જેવા જીવલેણ 

રોગોના સારવાર માટે રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- 

સિુીની સિાય સારવાર 

૨૦,૦૦,૦૦૦/- 

 
 

 
 
 
 
 
 



(૦૭) 

આરોગ્ય શાખાના શશડયિુ નું. ૦૯૩ની માહહતી 

 

ધિડયલુ ન.ં   ૦૯૩ 
પે.પોઈન્ટ ન.ં ૦૨૦ 
ખાતા ન.ં     ૦૧૭ 

અ.
ન.ં જગોનુ ંનામ મજુંર થયેલ જગો ભરેલ જગો ખાલી જગો કુલ જગો 

૧ મખુ્ય આરોગ્ય અધિકારી  ૧ ૧ - ૧ 

૨ આર.સી.એચ.ઓ. ૧ - ૧ ૧ 

૩ સીટી ટી.િી. ઓહફસર  ૧ - ૧ ૧ 

૪ સીટી ઓહફસર NVBDCP  ૧ - ૧ ૧ 

૫ કોપોરેિન એપેડમેીક ઓહફસર  ૧ - ૧ ૧ 

૬ કોપોરેિન ટે્રનીંગ ઓહફસર  ૧ - ૧ ૧ 

૭ કોપોરેિન NCD ઓહફસર ૧ - ૧ ૧ 

૮ મેડીકલ ઓહફસર ૧ - ૧ ૧ 

૯ વિીવટી અધિકારી (public Health) ૧ - ૧ ૧ 

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

૧૧ વિીવટી કમ હિસાિી અધિકારી ૧ - ૧ ૧ 

૧૨ િડે કલાકમ ૧ ૧ - ૧ 

૧૩ જુનીયર કલાકમ  કમ ડટેા એન્ટ્રી 
ઓપરેટર 

૪ ૪ - ૪ 

૧૪ ધસપાઈ (પટાવાળા) ૬ ૨ ૪ ૬ 

૧૫ સફાઈ સેવક ૧ - ૧ ૧ 

                                  કુલ  ૨૩ ૦૯ ૧૪ ૨૩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(૦૮) 
 

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

 

અ.ન.ં િોદ્દો નામ 

૧ મખુ્ય આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. દેવેિ એમ. પટેલ  

૨ લેિર વેલ્ફેર કમ એ.ઓ. (િલે્થ) સમુનભાઈ કે. રાઠવા 

૩ િડે ક્લાકમ િરમાનભાઈ વી. વસાવા 

૪ જુ.કલાકમ (૧) સોનલ કે. ચોકસી  

(૨) સોનાલીિેન ડી. પટેલ 

૫ લોન સેવા ઉપર ફરજ 

િજાવતા કમમચારીઓ 

(૧) િષમદભાઈ એચ. સોલકંી 

    િોદ્દો :- િલે્પર 

(૨) ઠાકોરભાઈ િી. સોલકંી 

    િોદ્દો :- સફાઈસેવક 

(૩) મકંુુદભાઈ જી. િારીયા 

    િોદ્દો :- મજુર 

(૪) હિરાિેન એસ. પરમાર 

    િોદ્દો :- િલે્પર 

(૫) પીન્કીિેન એન. પટેલ 

    િોદ્દો :- રોડ િેલદાર 

(૬) િાિરભાઈ ઝેડ. પરમાર 

    િોદ્દો :- િલે્પર 

 

 
 

 
 


