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અનકુ્રમલણકા 
અ.ન ં ઘવષય  પા.ના ં
૧ વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખાની વહીવટ માળખુ ં ૩ 

૨ વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખાની  મખુ્ય કામગીરી ૪ થી ૫ 

૩ વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખાના ંસ્ટાફની હડરેક્ટરી  
વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા અઘિકારી/કમડચારીના માઘસક 
મહનેતાણા/ભથ્થાની ઘવગત  
વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા અપીિ અઘિકારી તથા જાહરે માહહતી 
અિીકારીની ઘવગત  

૬ થી ૧૧ 

૪ િોન સેવાથે કામ કરતા કમડચારીઓની ઘવગત  ૧૨ 

૫ વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખાનુ ંમજુંર થયેિ બજેટ  ૧૩ 

૬ મજુંર થયેિ ઘશડયિુની ઘવગત(ઘશડયિુ ન.ં૦૯૮/૦૯૯ ૧૪ 
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વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા માળખુ ંઅને કામગીરી 
(૧) વહીવટી માળખ ુ

 

 (એ)   કચેરીનુ ંસ્થળ :       આરોગ્ય - વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા 
               વોડડ ન-ં૩, પ્રથમ માળ,રેવા ગરબા ગ્રાઉન્ડ પાસે, 

                                   વાિોહડયા રોડ, 

                                   વડોદરા મહાનગરપાલિકા. 
                                   વડોદરા-૩૯૦૦૧૯ 

                                   ફોન ન-ં(૦૨૬૫) ૨૫૬૪૩૦૦ 

 

    (બી)   કચેરીનો સમય :      સવારના ૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સિુી  
  (૨-૦૦ થી ૨-૩૦ રીસેસ)  
    (સી)   વહીવટી માળખ ુ: 
 

  
 

  બાયોિોજીસ્ટશ્રી    
  િેબોરેટરી આઘસસ્ટન્ટ  
  જુનીયર ક્િાકડ   
  આસામી  
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માહહતીનો અઘિકાર અઘિઘનયમ-૨૦૦૫ 

કિમ-૪ (૧)(ખ) અન્વયે પ્રો-એકટીવ હડસ્કિોઝર (P.A.D.)  

 

૧. વ્યવસ્થાતતં્ર, કાયો અને ફરજોની ઘવગતોોઃ 
               વાહક જ્નન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા : આ ઘવભાગ દ્વારા શહરેની હદના ઘવસ્તારોમા ંઆવેિ 
મકાનોની અંડર ગ્રાઉન્ડ ઓવર હડે ટાકંીઓ ,કોઠીઓ,પીપ વગેરે તેમજ તળાવ, કુવા,ખાડા,તળાવોમા ંખાબોચીયા 
જેવા મચ્છર ઉત્પઘત સ્થાનોમા ં જરૂરી એન્ટીિાવડિ કામગીરી કરવામા ં આવે છે. મોટા તળાવોમા ં પોરાભક્ષક 
માછિીઓ મકુવામા ંઆવે છે. મચ્છર ઉત્પઘત અટકાવવા માટે ખલુ્િી ટાકંીઓ ઘવગેરેમા ંઢાકંાણા બેસાડવા માટે 
જરૂરી આરોગ્યિક્ષી ઘશક્ષણ આપવામા ં આવે છે. મચ્છર ઘનયતં્રણ કામગીરી માટે સાઇફીનોથ્રીન/ડલે્ટામેથ્રીન 
નામની દવાનુ ં પાણી સાથે ઘમશ્રણ કરી મલ્ટીફોગ મશીન તેમજ સ્વીંગ ફોગ મશીનો દ્વારા કાયડક્રમ પ્રમાણે 
મેિેરીયા ભયગ્રસ્ત ઘવસ્તારોમા ંજરૂરીયાત મજુબ ધમુાડો છંટકાવ કરાવામા ંઆવે છે.મેિેરીયા ઘનયતં્રણ કામગીરી 
માટે દરેક વહીવટી વોડડમા ંમહાનગરપાલિકા સચંાિીત દવાખાનાઓમા ંમેિેરીયા ક્િીનીક ચિાવવામા ંઆવે છે. 
તાવ ના દદીઓને ઘવના મલુ્યે િોહીની તપાસ કરી મેિેરીયાનુ ંઘનદાન અને સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 
મેિેરીયા અને ડને્ગ્ય ુ, લચકુનગઘુનયા તાવ ઘવષે માહહતી :  
મેિેરીયાના િક્ષણો : (૧) ઠંડી અને ધ્રજુારી સાથે તાવ આવે (૨) તાવ સાથે માથ ુદુ:ખવ ુઅને ઉલ્ટી – ઉબ્કા થતા 
હોય (૩) તાવ ઉતરે ત્યારે શરીર પરસેવાથી રેબઝેબ થવુ ંઅને  શરીરમા ંથાક, અશક્ક્ત તથા બેચેની િાગવી.  
ઉપાય અને સાવચેતી : (૧) કોઇ પણ તાવ મેિેરીયા હોઇ શકે છે..... મેિેરીયા તાવના ઘવના મલુ્યે ઘનદાન અને 
સારવાર માટે સરકારી દવાખાના તથા મહાનગરપાલિકા સચંાિીત દવાખાનાનો તાત્કાિીક સપંકડ  કરો. (૨) 
મેિેરીયા માદા એનોહફલિસ મચ્છર કરડવાથી થાય છે માટે મચ્છરની ઉત્પઘત રોકવા આપના જ િરના પાણીમા ં
પોરાની ઉત્પઘત અટકાવીએ. (૩) મચ્છર કરડવાથી બચવા રાતે્ર સતૂી વખતે મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ સવોત્તમ છે.  
        ડને્ગ્યનુા િક્ષણો : (૧) અચાનક સખત તાવ (૨) માથાના આગળના ભાગમા ંઅને આંખ પાછળ દુ:ખાવો 
જે આંખના હિન ચિન થી વિે છે. (૩) સ્નાય ુઅને સાિંા નો દુ:ખાવો (૪) ભખુ ન િાગવી અને બેસ્વાદ, 

કબજીયાત, ઉલ્ટી-ઉબકા (૫) છતી અને હાથ પર ઓરી જેવા દાણા ઘનકળે. (૬) ગળામા ં  દુ:ખાવો થાય. (૭) 
પેટમા ંસખત અને સતત દુ:ખાવો થાય. (૮) ચામડી ફીક્કી , ઠંડી , અને ઢીિી પડવી. (૯) નાક,મો , પેઢીમાથંી 
િોહી પડવ.ુ (૧૦) શ્વાસોશ્વાસમા ંતકિીફ પડવી. (૧૧) વધ ુતરસ , બેચેની અને સસુ્તી િાગવી.   
        ઉપાય અને સાવચેતી : (૧) તાવ દરમ્યાન સપંણુડ સારવાર િેવી. (૨) તાવ અને દુ:ખાવા માટે 
પેરાસીટાઅમોિની ગોળી જ િેવાય. એસ્પીરીનની ગોળી ન જ િેવાય (૩) ઠંડા પાણીના પોતા મકુવા,  
નબળાઇ, પષુ્કળ પસીનો કે ઝાડા – ઉલ્ટી હોય તો ઓ.આર.એસ. દ્રાવણ, પષુ્કળ પ્રવાહી, ફળોનો રસ ઘવગેરે િેવો. 
(૪) ચોથા કે પાચંમા ં હદવસે દદીને આરામનો અભાવ જણાય તો અને હાથ પગ ઠંડા પડી જાય તો દદીને 
તાત્કાલિક સારવાર માટે દવાખાને િઇ જવો જોઇએ. જો સમયસર સારવાર શરૂ કરવામા ંન આવે તો “શોક” ના 
િીિે દદીનુ ંમ્રતૂ્ય ુથઇ શકે છે. (૫)  ડને્ગ્ય ુતાવ “ એડીસ ઇજીપ્તી “મચ્છર કરડવાથી ફેિાય છે. આ  મચ્છર 
હદવસે કરડ ેછે અને ચોખ્ખા પાણીમા ંઉત્પન્ન થતો હોય ની મચ્છર ઉત્પઘત અટકાવવી જોઇએ. 
      લચકુનગઘુનયાના િક્ષણો : (૧) તાવ આવવો (૨) સાિંાનો સખત દુ:ખાવો થાય. (૩) સાિંાઓમા ં સોજા 
આવે. (૪) ઉબકા અથવા ઉલ્ટી થાય. (૫) વા ના િક્ષણો જણાય. (૬) પેટનો દુ:ખાવો થાય. 
ઉપાય અને સાવચેતી : (૧) એડીસ મચ્છર હદવસે કરડતા હોવાથી આખ ુશરીર ઢંકાય તેવા કપડા પહરેીએ. (૨) 
હદવસ દરમ્યાન સતુી વખતે પણ મચ્છર દાની નો ઉપયોગ કરીએ. (૩) તાવ આવે તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની 
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સિાહ િેવી. (૫) લચકુનગઘુનયાની સારવાર માટે કોઇ ખાસ દવા કે રસી ઉપિબ્િ નથી.તાવ ઉતારવા માટે 
પેરાસીટામોિ િઇ શકાય છે. એસ્પીરીન કે બ્રફેુન જેવી દદડનાશક દવાઓનો ઉપયોગ હહતાવહ નથી.    
     મચ્છરની ઉત્પઘત કેવી રીતે રોકી શકાય ? (૧) પીવાનુ ંપાણી , િર વપરાશનુ ંપાણી જેમા ભરેલ ુહોય તે 
ટાકંી, કોઠી, પીપ, ઘવગેરે.... હવાચસુ્ત ઢાકંણથી બિં રાખવા જોઇએ. (૨) પાણીની ટાકંીઓ, કોઠી, પીપ, ઢોર માટેની 
કંુડીઓ , પક્ષીકંુજ,ફુિદાની, કુિરનુ ંપાણી, રેફ્રીજરેટરની નીચે પાણી એક્્ંુ કરવા માટેની ટે્ર, માછિી િર, ઘવગેરે 
દર અઠવાડીએ ખાિી કરી બરાબર િસીને સાફ કરી સકુવીને ઉપયોગમા ં િેવા જોઇએ. (૩) િરની બહાર કે 
આસપાસ બઘંિયાર પાણી ભરાઇ રહવેા દેવ ુનહી તેને વહતે ુકરી દેવુ,ં ખાડા-ખાબોચીયા ંસમતિ રાખવા જેથી 
પાણી બઘંિયાર રહ ે નહી અને મચ્છરો પેદા થાય નહી. (૪) િરના િાબા ઉપર તટેુિા બીન વપરાસી 
વાસણો,ટાયરો,ડબ્બા,શીશીઓ,ભગંાર, જેવી વસ્તઓુમા ં વરસાદની ઋતમુા ં ભરાઇ રહતેા પાણીમા ં પણ મચ્છરો 
પેદા થાય છે. એટિે આવી બીન વપરાશી વસ્તઓુનો તાત્કાલિક ઘનકાિ કરી ભરાયેલ ુપાણી કાઢી નાખવુ.ં (૫) 
જાજરૂની ગેસ પાઇપનો ટોચ ફરતે ઝીણી જાળી અથવા હવા જઇ શકે તેવ ુપાતળુ કાપડ વીટાળેંલુ ંરાખીએ જેથી 
મચ્છર તેમા ં પ્રવેશી ઇંડા મકુી શકે નહી.(૬) સધં્યા કાળે બારી બારણા ં બિં રાખવા જોઇએ.(૭) સતુી વખતે 
મચ્છર દાની નો ઉપયોગ કરીએ.(૯) મચ્છર ઉત્પઘત અટકાવવા તેમજ મેિેરીયા અને ડને્ગ્ય ુ જેવા તાવના 
અટકાયતી પગિા ંિેવા વડોદરા મહાનગરપાલિકા ના કમડચારીઓને જરૂરી સાથ-સહકાર આપીએ.   
 

            ઉક્ત તમામ કામગીરી રોગ અટકાયત શહરેમા કાયડરત અબડન પ્રાયમરી હલે્થ સેન્ટર કક્ષાએ 
ઉપિબ્િ કાયમી/કરાર આિાહરત કમડચારી મારફતે કરાવવામા આવે છે.કામગીરીન ુરીપોટીગ તેમજ મોનીટરીંગ 
ઝોન કક્ષાએથી અને ત્યાર બાદ ઝોનથી વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા દ્રારા ઘવભાગીય નાયબ ઘનયામક શ્રી 
વડોદરા તેમજ રાજય સરકારને કરવામા આવે છે. 
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વાહકજન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખાના ંસ્ટાફની ડીરેક્ટરી 
ઘશડયિુ ન.ં૦૯૮/૦૯૯ ના ંઅિીકારી/કમડચારીના માઘસક મહનેતાણા/ભથ્થાની ઘવગત  

૨. અ. કે્ષઘત્રય સ્ટાફોઃ 
અ.
ન ં

હોદ્દો જગો અઘિકારી શ્રી/કમડચારી નુ ં
નામ  

કામગીરી ની ઘવગત માઘસક 
પગાર  
(બેલઝક) 

૧ એન્ટોમોિોજીસ્ટ 
 

૧ 

 

 

 

 

 

૧ ખાિી જગો  
--------------------- ---------- 

૨ બાયોિોજીસ્ટ ૪-૧ શ્રી  મગેૃશકુમાર નરઘસહભાઈ  
પરમાર 

 

      ઉત્તર ઝોન ની કે્ષત્રીય કામગીર તેમજ 
રાષ્ટ્રીય વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ કાયડક્રમ 
અંતગડત ઘવઘવિ જતંનુાશક દવાઓની 
ખરીદી, એમ.એિ.ઓ.ની ખરીદી,િેબોરેટરી 
માટે જરૂરી દવાઓ,સાિન સામગ્રી ખરીદી, 
ડેડસ્ટોક રજીસ્ટ્રર ઘનભાવણી તથા 
ભગંાર/કંડમ કરવાની કામગીરી અબડન પ્રા 
હલે્થ સેન્ટર ખાતે જરૂરી માિ સમાન 
ઘવતરણની કામગીરી. 

                                                      

૯૫,૮૦૦/- 

૨ શ્રી. િારાબેન દામોદરભાઈ  
ઉનડકટ 

દલક્ષણ ઝોન ની કે્ષત્રીય કામગીરી ઉપરાતં 
વા.જ.રો.ઘન.શાખા ના કમડચારીઓની 
સેવાપોથી ઘનવતૃ-મૈયત કમડચારીઓના 
પેન્સન કેશ,તમામ માઘસક પગાર, 
ઉ.પ.િો.પગાર, આર.ટી.આઈ. િગત તમામ 
કામગીરી,િીગિ તથા કોટ મેટરના 
કામો,નવીન ભરતી-ઘનમણકુની વહીવટી 
કામગીરી , શાખાને િગત નીઘત ઘવષયક 
બાબતોની ફાઈિો તૈયાર કરી ઉપરી 
અઘિકારી શ્રી સમક્ષ રજુ કરવી તે ઘસવાય 
કચેરીના શાખાઘિકારી ને િગતા તમામ 
કામો. 

 

૫૯,૭૦૦ 

૩ શ્રી રીટાબેન વતેૃશકુમાર  
પચંાિ   પઘિમ ઝોન ની કે્ષત્રીય કામગીરી     

તેમજ રાષ્ટ્રીય વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ 
કાયડક્રમ અંતગડત રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર શ્રી ના 
આરોગ્ય ઘવભાગ સાથે સકંિન કરી જરૂરી 
પત્ર વ્યવહાર કરવો તથા વડોદરા 

૫૯,૭૦૦ 
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મહાનગરપાલિકા ખાતે અમિીકરણ કરવા 
જરૂરી તમામ સકંિન કરવુ.ંદૈઘનક 
અઠવાહડક. માઘસક-વાઘષિક રીપોટડટીંગ, 
સરકારશ્રી દ્વારા યોજવામા ંઆવતી મીટીંગો 
મા ં જરૂરી માહહતી સહ હાજર રહવે ુ.ંઅબડન 
હલે્થ સોસાયટી (NVBDCP) રાષ્ટીય વાહક 
જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ કાયડક્રમ અંતગડત 
સરકારશ્રી તરફ થી ફાળવવા મા ં આવતી 
ગ્રાન્ટ નો વપરાશ- હહસાબ ,કોમ્પટુરરાઈઝ 
રીપોટડટીંગ તથા તે િગત સકંિન કરી 
જરૂરી પત્ર વ્યવહાર કરવો,ઘવઘવિ 
આઈ.ઈ.સી.પ્રવઘૃતઓ િગત તમામ 
કામગીરી   

૪ શ્રી કણૃાિ ભપેુન્દ્રભાઈ  શાહ 
પવૂડ ઝોન ની કે્ષત્રીય કામગીરી તેમજ 
મત્સ્યદ્યોગ હતે ુ માટેના તળાવો માટેની 
કામગીરી, સરકારશ્રી દ્વારા ફાળવણી થતી 
દવાઓ સાિન સામગ્રી મેળવી ઘવતરણ 
કરવુ,ં સ્ટોક પોઝીશન રીપોટ તૈયાર 
કરાવવો. જી.આઈ.ડી.સી. ખાતેના સ્ટોસડની 
કામગીરી, ફોગીંગ મશીનો તથા અન્ય 
સાિન સામગ્રી ની જાળવણી ઘનભાવણી 
તથા અન્ય તમામ પ્રકારની ખરીદી ની 
કામગીરી. 

૫૩,૧૦૦/- 

૩ ઘસ.સેને.ઇન્સપેક્ટર ૧ જગદીશ આર. પરમાર વોડડ  ન ં. ૧૨ (સેનેટરી)  ૬૫,૨૦૦/- 

૪ સેને.ઇન્સપેક્ટર ૮-૧  િીરેન્દ્રકુમાર વી. ઘત્રવેદી વોડડ  ન ં૭(સેનેટરી) ૪૧,૬૦૦/- 

  ૭ ખાિી જગો  -------------------- --------- 

૫ સબ સેનેટરી  
ઇન્સપેક્ટર 

૮-૧ અંસારી  મહમદસદામહસેુન એમ. પ્રઘશ્વમ ઝોન,વ્હીકિપરુ ખાતે થી પેટ્રોિ 
િાવવાની ,સ્ટોક િગતની કામગીરી ઉપરી 
અિીકારીની તમામ  સચૂનાનુ ં  પાિન 

કરવાનુ ંરહશેે. 

૨૫,૫૦૦/- 

૨ ભરતકુમાર પી. બારીયા વોડડ ન ં૬ (સેનેટરી) ૨૫,૫૦૦/- 

૩ ઘવનયકુમાર જી. રોહહત વોડડ ન.ં ૪વ (સેનેટરી) ૨૫,૫૦૦/- 

૪ અઘમતકુમાર જી. મેહરીયા વોડડ ન ં૧૧ (રેવન્ય)ુ ૨૫,૫૦૦/- 

  ૪ ખાિી જગો  ----------------------- ----------- 

૬ િેબો. આઘસ. ૧૫-૧ સીમાબેન એચ. સૈની મકરપરુા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૬૬,૦૦૦/- 
  ૨ વસતં એસ. પટેિ પબ્બ્િક હલે્થ િેબોરેટરી  ૫૮,૬૦૦ 

૩ અમૈય ડી. સૌચે પબ્બ્િક હલે્થ િેબોરેટરી  ૫૮,૬૦૦ 

૪ ઘમતેશ કે. પડંયા પબ્બ્િક હલે્થ એન્જી. િેબોરેટરી  ૫૮,૬૦૦ 

૫ કવૃી  આર. દેસાઈ હદવાળીપરુા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૫૮,૬૦૦ 

૬ હરેશ એિ. મેિાણી    વા.જ.રો.ઘન.શાખામા ં એન.વી.બી.ડી.સી. 
પી.ને િગત તમામ દૈઘનક, અઠવાહડક, 

૫૮,૬૦૦ 
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માઘસક, વાષડક,હરપોટડ  તૈયાર કરી રાજ્ય 
કક્ષાએ સમયમયાડદામા ં મોકિવા, ટેકનીક 
તમામ પત્રોનો વી.એમ.સી.કક્ષાએ તથા 
રાજ્ય કક્ષાએ જવાબ તૈયાર કરવો, 
એન.વી.બી.ડી.સી.પી ને િગત તાિીમ, 
ઘમટીગ ,પે્રઝન્ટેશન,   ટેકનીકિ બાબતે પે્રસ 
નોટ અંગેની તમામ કામગીરી, 
આઈ.ડી.એસ.પી. સાથે સકંિનમા ં રહી 
હરપોટડ  તૈયાર કરવા, ટેકનીકિ બાબતના 
તમામ કાગળો,ઈમેિ થી આવતા તમામ 
પહરપત્રો પ્રીન્ટ કરી બાયોિોજીસ્ટશ્રી 
ટેકનીકિનાં ધ્યાને મકુવા,ઉપરી અઘિકારી 
સચુવે તે તમામ કાગીરી સમયસર કરવાની 
રહશેે.   

૭ ઘવલ્પેશ આર. પ્રજાપઘત અકોટા  પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૫૮,૬૦૦ 

૮ રમેશ જી. મસાણી નવીિરતી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૫૮,૬૦૦ 

૯ કોહકિા વી. પટેિ સમા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૬૬,૦૦૦ 

૧૦ મહશે એમ. ડામોર નવાયાડડ  પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૬૨,૨૦૦ 

૧૧ અઘપિતા આઘશષ પટેિ 
અન અિીકૃત ગેર હાજર 

ઝીરો 
રાઈઝ 

૦૪ ખાિી જગો  
----------------------- 

---------- 

૭ સપુરવાઇઝર ૩૭-૧  પકંજભાઈ એન.પટેિ 
સપુરવાઈઝર તરીકે કામગીરી /દલક્ષણ ઝોન 
અને  વ્હીકિપરુ ખાતે થી પેટ્રોિ િાવવાની 
,સ્ટોક િગતની કામગીરી /કપરુાઈ અ.હ.ેસે 
/ફોગીગ/ઇન્ટ્રા./પેરા./પાણી જન્ય રોગોની 
કામગીરી ઉપરી અઘિકારીની તમામ 

સચૂનાનુ ંપાિન કરવાનુ ંરહશેે. 

૩૦,૫૦૦/- 

  ૩૬ ખાિી જગો  
--------------------- 

--------- 

૮ આસામી ૨૧૯-
૧ 

હસમખુ શકંરભાઇ સોિકંી નવીિરતી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૬,૧૦૦/- 

  ૨ કનભુાઇ વજાભાઇ ભાભંોર અટિાદાર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર  

  ૩ રાજેન્દ્રભાઇ એચ.પરમાર  વા.જ.રો.ઘન.શાખા ઓહફસને િગત કામગીરી   ૩૬,૧૦૦ 

  ૪ અઘનિભઇ એન.સોિકંી રામદેવનગર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૫,૦૦૦/- 

  ૫ ચીમનભાઇ સી. ભહુરયા ગોરવા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૪,૦૦૦/- 

  ૬ શાઘંતભાઇ એમ. ડાગંીયા નવીિરતી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૬,૧૦૦/- 
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  ૭ રાજેશભાઇ એચ વાિરી    ગોકુિનગર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૬,૧૦૦/- 

  ૮ પરથીંગભાઇ બી. મછાર છાણી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૭,૨૦૦/- 

  ૯ કાઘંતભાઇ આઈ.પરમાર સભુાનપરુા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૨,૦૦૦/- 

  ૧૦ રણછોડભાઇ પી પરમાર નવાપરુા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૧ રમેશભાઇ રામાભાઇ માળી માણેજા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૦,૨૦૦/- 

  ૧૨ સરેુશ અંબાિાિ પરમાર હકશનવાડી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૩ ભાિચદં્ર બી.િાડગે  સદુામાપરુી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૪ જગદીશભાઈ  આર.ગોદડયા  માણેજા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૫ રમેશભાઇ  જે. રાજપતુ  ગોત્રી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૬ રમેશભાઇ  આર.વણકર 

 

કારેિીબાગ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૭ શૈિેષ  આર.દંતાણી 
 

તરસાિી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૮ હઘનશકુમાર વી પરમાર   વારસીયા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૧૯ રાજેશભાઈ આર. સોિકંી   એકતાનગર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૯,૩૦૦/- 

  ૨૦ ઘવજયભાઇ  એિ. માળી  જેતિપરુ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૦,૨૦૦/- 

  ૨૧ રઘતિાિ એચ.પરમાર  બાપોદ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૦,૨૦૦/- 

  ૨૨ મહશેભાઈ કે.વિારી ગોરવા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૦,૩૦૦/- 

  ૨૩ ગીરીશભાઇ વી. સોિકંી છાણી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૦,૫૦૦/- 

  ૨૪ ચન્દ્રકાન્ત એસ.હરીજન નવાયાડડ  પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૧૬,૭૦૦/- 

  ૨૫ અજુ ડનભાઈ ડી.માળી  તાદંિજા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૧૬,૭૦૦/- 

  ૨૬ સજંયકુમાર આર.વાિરી તાદંિજા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર     ૨૦,૫૦૦/- 

  ૨૭ સતંોષ એસ.આહહરે વારસીયા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૦,૨૦૦/- 

  ૨૮ અશોકભાઇ વી.પરમાર દંતેશ્વર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૮૮૦૦/- 

  ૨૯ અનવરભાઇ બી. કુરેશી એકતાનગર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૮,૦૦૦/- 

  ૩૦ રાજુભાઇ  જે. માળી હદવાળીપરુા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૭,૨૦૦/- 

  ૩૧ સઘતષકુમાર બી.સોિકંી રામદેવનગર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૭,૨૦૦/- 

  ૩૨ હદપકભાઇ બી.બજાણીયા અકોટા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૭,૨૦૦/- 

  ૩૩ મહશેકુમાર  જે. પટેિ નવાયાડડ  પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૫,૬૦૦/- 

  ૩૪ ચનં્દ્રકાંત એમ.પરમાર વારસીયા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૧,૫૦૦/- 

  ૩૫ ડાહયાભાઇ આર.પરમાર 
અન અિીકૃત ગેર હાજર  

ઝીરો 
રાઈઝ 

  ૧૮૪ ખાિી જગો  
-------------------- 

----------- 

૯ સફાઇ સેવક ૧૫-૧ ભગવાનભાઇ સી. હરીજન પવુડ ઝોન ઓફીસ  ૩૨,૦૦૦/- 

  ૨ દિપત એચ.સોિકંી ગાજરાવાડી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૨,૦૦૦/- 

  ૩ ભપેુન્દ્ર એમ.હરીજન યમનુાઘમિ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૨,૦૦૦/- 

  ૪ મોહનભાઇ  બી.પરમાર કપરુાઈ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૨,૦૦૦/- 
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  ૫ જયતંકુમાર સી.મકવાણા જુબેિીબાગ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૩૧,૧૦૦/- 

  ૬ હકશોરભાઇ ડી.અડીયિ વોડડ  ન.ં૧ એન્જી. ૨૯,૩૦૦/- 

  ૭ હદનેશભાઇ  આર.ચનુારા ગાજરાવાડી પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૨,૧૦૦/- 

  ૮ કનૈયાિાિ આર.સોિકંી વડસર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૧,૫૦૦/- 

  ૯ નરેન્દ્રકુમાર  આર.સોિકંી રામદેવનગર પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૦,૫૦૦/- 

  ૧૦ અતિુભાઇ મહને્દ્રભાઇ શીયાબાગ પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર ૨૧,૫૦૦/- 

  ૧૧ સરેુશભાઈ કે.સોિકંી વોડડ-૮ સેનેટરી શાખા ૧૬,૭૦૦/- 

  ૧૨ નરેન્દ્રભાઈ એન.સોિકંી વોડડ-૮ સેનેટરી શાખા ૧૬,૭૦૦/- 

  ૧૩ સગંીતાબેન પી.સોિકંી  વોડડ-૯ સેનેટરી શાખા ૧૬,૨૦૦/- 

  ૧૪ રણજીતભાઈ ડી.પરમાર મકરપરુા પ્રાયમરી અબડન હલે્થ સેન્ટર 

(હાિ ફરજ મોકુફી હઠેળ) 
૭,૬૦૦/-
ઘનવાડહ 
ભથ્થુ ં 

  ૧૫ રમેશભાઈ એમ.વાિરી અન અઘિકતૃ ગેરહાજર  ઝીરો 
રાઈઝ 

 

 

અપીિ અઘિકારી તથા જાહરે માહહતી અઘિકારીની ઘવગતો 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ
.
ન 

 અઘિકારીન ુનામ હોદો ફોન નબંર સરનામુ ં
ઓહફસ મોબાઈિ 

૧ અપીિ અઘિકારી  ડો.દેવેશ મનહરભાઈ પટેિ  આરોગ્ય અમિદાર ૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૫૦ ૯૬૮૭૬૦૬૬૭૧ બી/૧૨, ઘશવમ ડુપ્િેક્ષ 
તિુસીિામ  પાછળ 
જીઆઈડીસી,વડોદરા  

૨ જાહરે માહહતી 
અઘિકારી  

શ્રી િારાબેન દામોદરભાઈ 
ઉનડકટ 

બાયોિોજીસ્ટ  ૦૨૬૫-૨૫૬૪૩૦૦ ૮૨૩૮૦૩૫૩૯૬ ૩, શહકત સદન શાહીબાગ 
ડુપ્િેક્ષ-૧ ઝાઝરડા રોડ 
જૂનાગઢ   
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બ વહીવટી સ્ટાફ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

૧ હડે ક્િાકડ ૧ ખાિી જગો ........................................... ................. 
૨ ઘસની. ક્િાકડ ૧ ખાિી જગો ............................................. ................ 
૩ જુની. ક્િાકડ ૨-૧ ગોપાિભાઈ બાબરભાઈ રાજપતુ    કમડચારીઓની  સેવાપોથી મૈયત,  

ઘનવતૃ, કમડચારીઓ ના પેન્સન કેશ,  

વારસાઈ નોકરી ના ં બદિામા ં ઉચ્ચ્ક 

નાણાકીય િાભો અદા કરવા તમામ 

પ્રકારના માઘસક  પગાર   ઉ. પ .િો.  
પગાર,મેડીકિ કાડડ બીિ ની કામગીરી, 
પી.એફ ,સી.પી.એફ મહકેમ  ને િગતી 
તમામ કામગીરી, િીગિ તથા કોટ મેટર 
ના કામો બારનીશી ની કામગીરી ઉપરી 
અિીકારીની તમામ સચૂનાનુ ં પાિન 

કરવાનુ ંરહશેે. 

૩૪,૩૦૦/- 

  ૨ મનભુાઈ રણછોડભાઈ પરમાર હાિ કામગીરી પાક્સડ એન્ડ ગાડડન શાખા 
ખાતે 

૨૮,૭૦૦/- 

૪ ઘસપાઇ ૩-૧ િમેન્દ્ર રઘતિાિ ગોસાઈ હાિ કામગીરી ફેમેિી વેલ્ફેર કુટંુબ 
કલ્યાણ બ્યરુો  શાખા ખાતે 

૩૩,૦૦૦/- 

  ૨ ખાિી જગો --------------- ----------- 
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િોન સેવાથડ કામ કરતા કમડચારીઓની ઘવગત  
 

 

 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અ.ન ં
હોદો કમડચારીનુ ંનામ કામગીરીની ઘવગત પગાર ખચડ   

  
૧ જુનીયર ક્િાકડ ઘવપિુભાઈ મકાભાઈ વાળા        રાષ્ટ્રીય વાહક જ્નન્યરોગ ઘનયતં્રણ કાયડક્રમ 

અંતગડત ઘવઘવિ જતંનુાશક દવાઓની તમામ 
ખરીદી,ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર ઘનભાવણી તથા 
ભગંાર/કંડમ કરવાની,અબડન પ્રા.હલે્થ સેન્ટર ખાતે 
જરૂરી માિ સામાન ઘવતરણ ,ઘવઘવિ આઈ.ઈ.સી 
પ્રવઘૃતઓ િગતી તમામ કામગીરી મ્ત્સ્યિોગ હતે ુ
માટેના તળાવો માટેની કામગીરી સરકારશ્રી દ્વારા 
ફાળવણી થતી દવાઓ સાિન સામગ્રી મેળવી 
ઘવતરણ કરવુ ં,સ્ટોક પોઝીશન હરપોટડ  તૈયાર કરવો 
, જી.આ.ડી.સી.ખાતેના સ્ટોસડની કામગીરી,ફોગીંગ 
મશીનો તથા અન્ય સાિન સામગ્રી ની જાળવણી 
ઘનભાવણી તથા અન્ય તમામ પ્રકારની ખરીદીની 
કામગીરી વગેરે સભંાળવાની રહશેે તેમજ ઉપરી 
અિીકારીની તમામ સચૂનાનુ ં પાિન કરવાનુ ં
રહશેે. 

વોડડ ૦૩ 

રેવેન્ય ુ 

ઘવભાગ  
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વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખાનુ ંમજુંર થયેિ બજેટ 
 

 

બજેટ કોડ/ એકાઉન્ટ કોડ ખાત ુ ં/એકાઉન્ટ હડેનુ ંનામ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

B-૦૬૦૩૩૦૧/૪૯૨૦૪ મરછર ઉત્તપઘત રોકવા તથા અન્ય તમામ કામગીરી માટે  ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૩૦૨/૩૮૭૦૯ ફોગીંગ મશીનરી ઘનભાવણી  ૧૨,૦૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૩૦૩/૪૯૨૦૪ મેિેહરયા સવડિન્સ સારવાર તેને િગત ઈતર ખચડ  ૨,૦૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૩૦૪/૬૦૭૧૦ સ્વીંગ ફોંગ મશીન તથા અન્ય સાિનો રીપેર કરવા  ૫,૦૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૨૦૧/૪૩૧૦૩ ઇિેક્ટ્ક્ટ્રક બીિ  ૧૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૨૦૧/૩૪૧૦૧ ટેિીફોન બીિ  ૩૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૨૦૧/૩૪૪૧૨ પરચરુણ બીિ ૨૫,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૨૦૧/૩૪૫૦૧ મસુાફરી ભથ્થુ ં ૧૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૨૦૧/૩૪૪૧૦ ચોપડીઓ નકશા અને ચોપાનીયા  ૧,૦૦૦- 
B-૦૬૦૩૨૦૧/૩૪૧૦૪ પોસ્ટેજ રીસીપ્ટ અને ટેલિગ્રરામ  ૫,૦૦૦/- 
B-૧૨૦૩૩૦૬ ફનીચર  ૧,૦૦,૦૦૦/- 
B-૧૨૦૨૩૦૨ સ્ટેશનરી  ૨૦,૦૦૦/- 
B-૧૨૦૨૩૦૩ છપામણી  ૮,૦૦,૦૦૦/- 
B-૦૮૦૨૩૦૨/૪૯૧૨૬ જન-જાગઘૃત અલભયાન -પ્રચાર પસાર માટે  ૧૨,૦૦,૦૦૦/- 
 

 

ઘશડયિુ ન ં૦૯૮/૦૯૯ 

 

 

બજેટ કોડ/ એકાઉન્ટ કોડ ખાત ુ ં/એકાઉન્ટ હડેનુ ંનામ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

ઘશડયિુ ન ં૦૯૮ પગાર ખચડ  ૨,૦૮,૦૦,૦૦૦/- 
ઘશડયિુ ન ં૦૯૯ પગાર ખચડ ૨,૪૭,૦૦,૦૦૦/- 
B-૦૬૦૩૧૦૨/૪૯૨૧૬ મરછર ઉત્તપઘત રોકવા માનવવેતન  ૫,૫૦,૦૦,૦૦૦/- 
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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા, આરોગ્ય ઘવભાગ     

ઘશડયિુોઃ ૦૯૮/ પે.પો-૧૯ની માહહતી 
(   ૨૦૨૦ ) 

અ.નુ.ં જગોનુ ંનામ મજુંર 
જગો 

ભરેિી 
જગો 

ખાિી 
જગો 

રીમાકડસ  

૧ એન્ટોમોિોજીસ્ટ ૧ ૦ ૧   

૨ બાયોિોજીસ્ટ ૪ ૪ ૦   

૩ સીની.સેને.ઇન્સપેક્ટર ૧ ૧ ૦   

૪ સેને.ઇન્સપેક્ટર ૮ ૧ ૭   

૫ સબ.સેને.ઇન્સપેક્ટર ૮ ૪ ૪   

૬ હડે કિાકડ ૧ ૦ ૧   

૭ સીની. કિાકડ ૧ ૦ ૧   

૮ જુનીયર કિાકડ ૨ ૨ ૦   

૯ િેબ.આસીસ્ટન્ટ ૧૫ ૧૧ ૪   

૧૦ ઘસપાઇ ૩ ૧ ૨   
    ૪૪ ૨૪ ૨૦   

   

   
  

   
    

   
   

 

   
   

  

વડોદરા મહાનગરપાલિકા    
વાહક જન્ય રોગ ઘનયતં્રણ શાખા, આરોગ્ય ઘવભાગ     

ઘશડયિુોઃ ૦૯૯/ પે.પો-૦૨૦/૦૯૪ની માહહતી 
(   ૨૦૨૦ ) 

અ.નુ.ં જગોનુ ંનામ મજુંર 
જગો 

ભરેિી 
જગો 

ખાિી 
જગો 

રીમાકડસ  

૧ ઇન્સેકટ કિેકટર ૩ ૦ ૩   

૨ સપુરવાઇઝર ૩૭ ૧ ૩૬   

૩ આસામી ૨૧૯ ૩૬ ૧૮૩   

૪ સફાઇ સેવક ૧૫ ૧૫ ૦   
    ૨૭૪ ૫૨ ૨૨૨ ઘશ.:૦૯૯ પે.પો.૦૯૪ ના કમડચારી            =૪૧          

ઘશ.:૦૯૯ પે.પો.૦૨૦ ના કમડચારી ૧૦ + ૧(Z)=૧૧                                                    

કુિ:-    ૫૨ 

  
    

  

  
    

 
           


