
  1   મા�હતી  અિધકાર અિધિનયમ (૨૦૦૫) હ�ઠળ વડોદરા મહાનગર પા�લકાના આરો ય િવભાગ હ"તકની પેથોલો% લેબોર�ટર()ુ ં,ોએ.ટ(વ ડ(".લોઝર                                        - : 23ુાઓ : - (૧) પેથો.લેબોર�ટર(ની માહ(તી  (૨) 27ુય િવભાગો અને કામગીર( (૩) મહ�કમ )ુ ંશીડ:લુ તથા રોજ<દ( કામગીર(ની મા�હતી                                          -: પેથોલો% લેબોર�ટર( :- વડોદરા મહાનગર પા�લકા ની પેથોલો% લેબોર�ટર( સને ૧૯૭૦ મા ં @A ુ રોડ સાધના સીનેમા પાસે, કયCરત કરવામા ં આવેલ હતી. તે સમયે લેબોર�ટર( મા ં આવતા દદDઓની મેલેર(યાની તપાસ અને વે.સીન ડોઝ આપવાની કામગીર( કરવામા ં આવતી હતી. સમયાતંર� પેથોલો% લેબોર�ટર( )ુ ં "થળાતંર થઇ સને ૧૯૮૨-૧૯૮૩ મા GAબુીલીબાગ ખાતે કયCરત કરવામા ંઆવેલ છે. લેબોર�ટર(નો સમય સવાર� ૯.૦૦ થી સાJં ૫.૦૦ Kધુીનો છે. ૧૯૮૩ ની સાલમા ં , માઇLસ Mડ(યા પાસેથી બાયોક�મી"N( એનાલાયઝર ઓટો પેસર ખર(દવામા ંઆવેલ હO ુ.ં Pયારબાદ આQિુનકરણને લSમા ંરાખીને સને ૧૯૯૬ મા હ(મેટોલો% િવભાગમા ંસેલ કાઉ@ટર તથા બાયોક�મી"N( િવભાગમા ં Kપુર "ટ�ટ – ૯૧૯ નમના WLલી ઓટોમેટ(ક મશીનો ખર(દવામા ંઆવેલ હતા. સને ૨૦૦૭ મા હ(મેટોલો% િવભાગમા ંWLલી ઓટોમેટ�ક સેલ કાઉ@ટર (KX-21)  તથા બાયોક�મી"N( િવભાગમા ંબે સેમી ઓટોમેટ(ક એનાલાયઝર (ERBACHEM-7) ખર(દવામા ં આવેલ હતા. Jથી લેબોર�ટર(મા ં J ટ�"ટો થાય છે તે શહ�રની કોઇપણ આQિુનક લેબોર�ટર( સાથે OલુનાPમક હોય છે.      



  2   િવભાગો : – 27ુયPવે નીચે 2જુબ છે.  (૧)  હ(મેટોલો% :        “HB , TCDC , Indices , Platelets િવગેર� ટ�"ટ) ુ  kx-21 ની મદદથી િનદાન થાય છે તથા  TCDC ) ુવેર(ફ(ક�શન માઇZો"કોપ થી થાય છે . (૨)  બાયોક�મી"N( :           Blood sugars , Liver Function Test , Heart Function Test , Kidney Function Test , Bili , GPT ,GOT . Alkaline phosphates , Australia Antigen, Cholesterol ,Triglycerides , Lipoproteins , LDH , CK, Urea , Creat , Uricacid , Sv.calcium ,S.protins ,Albumins , Globulin , A/G Ratio , Blood Sugar Fasting , Random Sugar , Post lunch , Glucose tolerance tests  િવગેર� િનદાન થાય છે.  (૩) સીરોલો% :           “Widala – ટાઇફોઇડ , VDRL Australia Antigen િવગેર� Slide method થી તપાસાય છે.  (૪) Aરુ(ન :  લેબોર�ટર(મા દદDઓના Aરુ(ન સે\પલો લેવામા આવે છે તથા તેઓની ક\પલીટ ક�મી"N(    માઇZો"કોપી , ]ુટ(ન Aરુ(ન , Aરુ(ન Kગુર કરવામા ંઆવે છે . (૫) મેલેર(યા :  અ^ે આવનાર દ�દ_ઓના મેલેર(યાની "લાઇડોના smear  બનાવીને "લાઇડોને Stain કર( તમામ)ુ ંMalaria / Parasites ) ુિનદાન કરવામા ંઆવે છે.          



  3  લેબોર�ટર(મા ંવપરાશમા ંઆવતા મશીનો તથા ક�મીકલોની યાદ(  (૧)   હ(મેટોલો% :-     KX-21 સેલ કા`ટર સને ૨૦૦૭ મા ંબાયબેક "ક(મ મા ંaદાJ ૬.૩૦ લાખ મા ં                               ખર(દ�લ છે.           (૨)   બાયોક�મી"N( :-   ERBA-CHEM -7 બે નગં સેમી ઓટોમેટ�ડ મશીન સને ૨૦૦૭ મા aદાJ ૩                                 લાખ મા ંબાયબેક "ક(મ મા ંખર(દ�લ છે.  (૩)   માઇZો"કોપ  :-   (Labo-med ) મેક ના બે નગં aદાJ ૨૫૦૦૦ મા સને ૨૦૦૭ ની સાલ મા ં            .              ખર(દ�લ છે. (૪)   કલર( મીટર :-   બે નગં કલર( મીટર છે J પૈક( એક aદાJ ૨૦ વષC ઉપરાતં dુ) ુછે તથા                                  એક નગં ૨૦૦૭ મા ંખર(દ�લ છે. (૫)   સે@N(ફeજુ   :-   બે નગં સે@N(ફeજુ છે J ૨૦૦૭ ની સાલમા ંખર(દ�લ છે .                                   -: ક�મીકલો :-    હ(મેટોલો% સેલકા`ટર તથા બાયોલક�મી"N( અનાલઇઝર બfે મશીનો  Transasia Erba  કંપની લીમીટ�ડ 2ુબંઇ પાસેથી ખર(દવામા આવેલ છે Jથી સદર મશીનોમા વપરાતા ક�મી.લ તેઓના ઓથોરાઇgડ ડ(લર પાસેથી ખર(દવાના હોઇ hી જલારામ એસોસીએiસ, હર(નગર ચાર ર"તા, ગો^ીરોડ, વડોદરા પાસેથી ખર(દવામા આવેછે . તથા Aરુ(ન "N(jસ , થમCલ પેપર રોલ , ડ("ટ(લ વોટર તથા Aરુ(ન ક�મી"N( ને લગતા ક�મીકલો પણ આજ ડ(લર પાસેથી ખર(દવામા આવે છે Jથી વહ(વટ( સરળતા રહ� .                   સને ૨૦૧૭-૧૮ ની સાલથી GA�ુબલીબાગ UPHC ના મેડ(કલ ઓફ(સરhી એકતાબેન પી. શાહ લેબોર�ટર(નો વહ(વટ સભંાળે છે.       



  4  મહ�કમ )ુ ંશીડ:લુ * *  અ).ુન.ં             હો3ો     સ7ંયા               િવગત ૧ માઇZોબાયોલો%"ટ ૧ હ(રલબેન ઉપાlયાય ૨ ટ�.નીકલ આસી"ટંટ ૧ કાિતmકાબેન પટ�લ  ૩ dુ..લાકC   ૧ કૌિશક આર. ઉપાlયાય ૪ ફ(Lડ આસી"ટંટ ૧ બેલાબેન ઠoર ૪ હ�Lપરો  ૨ �કરણ સોલકં( પીAષુ સોલકં(   ૫ સીપાઇ  ૧ નયનાબેન પાઠક  ૬ સફાઇસેવક  ૧ મીનાબેન હર(જન     રોજ<દ( કામગીર(ની માહ(તી ** અ).ુન.ં નામ હો3ો રોજ<દ( કામગીર( ૧ કાિતmકાબેન પટ�લ ટ�.નીકલ આસી"ટંટ બાયોક�મી"N( ની તમામ કામગીર( તથા pલડકલે.શનની કામગીર( અને માઇZોબાયોલો%"ટની ગેરહાજર(મા ં તેઓની કામગીર( સભંાળવી ૨ હ(રલબેન ઉપાlયાય  માઇZો-બાયોલો%"ટ  �હમેટોલો% ની તમામ કામગીર( , માઇZો"કોપી ની કામગીર( તેમજ ESR અને Widal ની કામગીર( કરવી તથા ટ�.નીકલ આસી"ટંટની ગેરહાજર(મા ંતેઓની કામગીર( સભંાળવી ૩ કૌિશક ઉપાlયાય  dુ..લાકC  પેથોલો% લેબોર�ટર(ની મહ�કમની તથા બીલોની  કામગીર(  ૪ બેલાબેન ઠoર ફ(Lડ આસી"ટંટ પેથોલો% લેબોર�ટર(ની ક�સ કઢવાની તથા નાણાકં(ય લેવડદ�વડની કામગીર( ૫ �કરણ સોલકં( હ�Lપર લેબોર�ટર(મા  Aરુ(ન ક�મી"N(મા મદદ કરવી તથા ક�સ બાર(પર મદદ કરવી અને આવrયક હોય Pયા મદદ કરવી. ૬ િપAષુ સોલકં( હ�Lપર લેબોર�ટર(મા pલડ કલે.શનમા મદદ કરવી તથા આવrયક હોય તે અ@ય કામગીર( કરવી. ૭ નયનાબેન પાઠક િસપાઇ  સીપાઇ ની તમામ કામગીર( ૮ મીનાબેન સોલકં( સફાઇ સેવક   લાસવેર તથા લેબોર�ટર(ની સફાઇ તથા આવrયકહોય Pયા ંકામગીર( બsવે છે.  તા.૧-૩-૨૦૨૧ 2જુબ અtતન કર�લ . 


