
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����� ш�х� 


��� ������ ������ 

 

 

���к��� 

���к���- 2018 
(��.01/04/2018 ()��) 

 



 

�જ�લા પચંાયત આરો�ય શાખા 

�ોએકટ�વ �ડ�કલોઝર- ૨૦૧૮ 

(��.01/04/2018 ()��) 

 

 

�કરણ-૧ 

��તાવના 
૧.૧ આ $�ુતીકા(મા�હતી અિઘકાર� અિઘિનયમ-ર૦૦૫)ની પા/ાયાત 0િુમકા 1ગે 4ણકાર� 

આ કાયદો તા.૧૨-૧૦-૨૦૦૫થી અમલમા ંઆવે છે.�8યેક 4હ9ર સ;ામડંળના ંકામકાજમા ંપારદશ=કતા અને જવાબદાર�ને 

ઉ;ેજન આ૫વાના હ9@થુી 4હ9ર સ;ામડંળોના િનયAંણ હ9ઠળની મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક9 તે માટ9 જCર� છે.ભારતના 

દર9ક નાગ�રકને મેળવી શક9 તે માટ9 જCર� છે.ભારતના દર9ક નાગ�રકોની ૫ણ 4ણકાર� માટ9 ઉ;ેજના વઘે છે.Eમ દર9ક 

નાગ�રક સાFર બGયો છે.તેમ દર9ક બાબતે નાગ�રક 4ણકાર બનશે.સાFર બGયા ૫છ�Hુ ંપાI ુમા�હતીથી 4ણકાર 

બનાવવાHુ ંછે. 

૧.૨ આ $�ુતીકાનો ઉદ9 ૃશ -હ9@ ુ 

 આ $�ુતીકાનો ઉદ9 ૃશ ભારતના દર9ક નાગ�રક દર9ક બાબતે 4ણકાર� મળે તે છે. 

૧.૩ આ $�ુતીકા કઇ Mય�કતઓ/સ�ંથાઓ/સગંઠનો િવગેર9ને ઉ૫યોગી છે.આ $�ુતીકા દર9ક નાગ�રક-સ�ંથાઓને ઉ૫યોગી છે. 

૧.૪ આ $�ુતીકામા આપેલી મા�હતીHુ ંમાળQુ.ં 

 આ $�ુતીકામા પાના ન.ં૧ થી ૧૮ મા ંમાળQુ ંસામેલ રાખેલ છે. 

૧.૫ MયાRયાઓ($�ુતીકામા ંવા૫રવામા ંઆવેલ Sુદા-Sુદા શTદોની MયાRયા આ૫વા િવનતંી.) 

 મા�હતી અિઘકાર અિઘિનયમ-૨૦૦૫ 

૧.૬ કોઇ Mય�કત આ $�ુતીકામા ંઆવર� લેવાયેલ િવષયો 1ગે વW ુમેળવવા માગેં તો તે માટ9ની સ૫ંક=  Mય�કત. 

 મદદનીશ મા�હતી અિઘકાર�/મા�હતી અિઘકાર�Xી 

૧.૭ આ $�ુતીકામા ઉ૫લTઘ ન હોય તે મા�હતી મેળવવા માટ9ની કાય=પZઘિત અને ફ�. 

 કોઇ નાગ�રક અર\ કર9 તે અGવયે મા�હતી અિઘકાર�Xી િનણ=ય લઇ નીચેની િવગતે ફ� ભરવાથી માહ�તી મેળવી શક9. 

 બીઝનેસ,દ�તાવે\ ર9કડ= માટ9 Cા.૫/- 

 સામાGય મા�હતી માટ9 Cા. ૫૦/- 

 દર9ક પાનાની ઝેરોFના ંCા.૨/- લેખે    

 બીપીએલ કાડ= ઘારક માટ9 ફ�Hુ ંકોઇ ઘોરણ નથી. 



 

�કરણ-ર (િનયમ સ]ંહ-૧) 

સગંઠનની િવગતો,કાય^ અને ફરજો 

૨.૧ 4હ9રતAં ઉદ9 ૃશ/હ9@:ુ 

 લોકો Iઘુી દર9ક �કારની આરો�ય સેવાઓ $રુ� પાડવાનો અને રોગ અટકાયતી ૫ગલા લેવાનો છે. 

૨.૨ 4હ9રતAંHુ ંમીશન/`ુરદ9શી૫aુ ં(િવઝન)  

 સરકારXી bારા આ બાબતે નકક� થાય તે િસZઘીઓ �ાcત કરવાH ુિવઝન રહ9 છે. 

૨.૩ 4હ9રતAંનો dંુકો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ= : 

 સરકારXી તરફથી લોકોને આરો�ય Iખુાકાર�,વ�તી િનયAંણ અGવયે �જ�લા કFાએ eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�Xીની 

તેમજ ૩૦ હ4રની વ�તીએ �ાથિમક આરો�ય ક9Gf ]ાgય કFાએ કાયા=hGવત કરવામા આવેલ છે. 

૨.૪ 4હ9રતAંની ફરજો   

 લોકોને આરો�યની◌ી મફત સવલત આ૫વાનો તથા રોગ અટકાયતી ૫ગલા ંલેવાની ફરજ છે. 

૨.૫ 4હ9રતAંની eRુય �jિૃ;ઓ/કાય^ :  

 આરો�ય Iિુવઘ,રોગ અટકાયતી ૫ગલા ં

 શાળામા ંભણતા ંબાળકોની તપાસણી  

 જCર જણાય 8યાર9 ગભંીર �કારના રોગો માટ9 સારવાર અથk રાજય/રાજય બહાર મોકલવા.  

 રોગચાળા િનયAંણ. 

 ટ�.બી,મેલેર�યા,ફાઇલેર�યા,લે�સી,વેકસીનથી અટકાવી શકાય તેવા રોગો Eવા રોગોની નાlદુ� અને િનયAંણની કામગીર� 

 માતા અને બાળકોને સારવાર. 

 વ�તી િનયAંણ. 

૨.૬ 4હ9રતAં bારા આ૫વામા આવતી સેવાઓની યાદ� અને તેHુ ંસmંFcત િવવરણ. 

 ભાવનગર �જ�લામા ં૧૦ Tલોક ઓફ�સ,૪૪ �ાથિમક આરો�ય ક9Gfો,૧૩ સાe�ુહક આરો�ય ક9Gfો તથા ર જનરલ હો�પીટલ 

અને ૩૦૧ સબસેGટર આવેલ છે.Eમા ંનીચેની સેવાઓ ]ાgય કFાએ/શહ9ર� િવ�તારમા ં$રુ� પાડવામા આવે છે.�ા.આ.ક9 

કFાએ એક મેડ�કલ ઓફ�સર હોય છે.E �થાિનક કFાએ સારવાર $રુ� પાડ9 છે તથા �ા.આ.ક9 નીચે આવતા િવ�તારોની 

કામગીર�H ુમોનીટરnગ કર9 છે તથા એક ફામા=સી�ટ E દવાની દ9વાની કામગીર� કર9 છે.એક લેબોર9ટર� ટ9કનીશીયન E 

લોહ�,પેશાબની તપાસ તથા મેલેર�યા માટ9 લોહ�ની તપાસણીની કામગીર� કર9 છે.એક બી.આઇ.ઇ.સી.ઓ ક9 �ા.આ.ક9 ના 

સમ] િવ�તારમા ંઆરો�યના ંકાય=oમોના ં�સાર,�ચારની કામગીર�Hુ ંમોનીટરnગ તથા ર�પોટpગ કર9 છે.તથા અGય 

કમ=ચાર�ઓમા ં૫dૃાવાળા,આયા િવગેર9 હોય છે.સબ સેGટર લેવલે એક qી આરો�ય કાય=oર તથા એક $Cુષ આરો�ય 

કાય=કર હોય છે Eઓ પોતાને સrપેલ િવ�તારમા ંઘરો ઘરની eલુાકાત લઇ આરો�ય િવષયક સેવાઓ $રુ� પાડ9 છે.Eની 

સmંFcત િવગતો નીચે eજુબ છે. 

 

 

 

 

 

 



 

 +���,-� ����� : માતાની સગભા=વ�થા દરgયાન નrઘણી કરવામા આવે છે.આવsયક સેવાઓ $રુ� પાડવામા આવે છે.પાtુંરોગવાળ� 

માતાઓને શોઘી સારવાર આ૫વામા ંઆવે છે.સગભા=વ�થા દરgયાન માતાની ઓછામા ંઓછ� ૩ વખત તપાસ qી આરો�ય કમ=ચાર� bારા 

કરવામા ંઆવે છે અને જCર� સારવાર,સલાહ આ૫વામા આવે છે.તપાસણીમા ંશાર��રક તપાસણી તેમજ લોહ�,પેશાબની તપાસ કરવામા આવે 

છે.યો�ય આહાર િવશે િશFણ,લોહત8વ અને ફોલીક એસીડની ગોળ�ઓ આ૫વામા આવે છે. esુક9લી ભર9લા �ક�સામા ંવW ુસારવાર માટ9 સદંભ= 

સેવાઓ $રુ� પાડવામા આવે છે. 

  સ�ંથાક�ય સેવાઓમા ં�ા.આ.ક9,સબ સેGટર,સા.આ.ક9 તથા �જ�લા કFાની હો�પીટલોમા ંIવુાવડ કરવામા આવે છે.બીન સ�ંથાક�ય 

સેવાઓમા ંલાભાથvને ઘર9 qી આરો�ય કમ=ચાર� તથા તાલીમબZઘ દાયણ bારા Iવુાવડ કરાવવામા આવે છે. 

  �Iિુત ૫છ� @રંુત Aણ �દવસ Iઘુી eલુાકાત લેવામા ંઆવે છે.નવ4ત શીwનુી તથા માતાની સારસભંાળ લેવામા આવે છે.જોખમી 

નવ4ત શીwઓુને સદંભ= સારવારની જCર હોય તો ન\કના ંર9ફરલ xિુનટ ખાતે સારવાર અથk મોકલવામા આવે છે. 

 /�0 ����� : નવ4ત શીwનુી સભંાળના ંSુદા-ંSુદા ંપાસાઓની સલાહ આ૫વામા ંઆવે છે.નવ4ત શીwનેુ માતાHુ ં�થમ ઘાવણ આ૫વા 

સહાય આ૫વામા ંઆવે છે તેમજ ૦ થી ૧૧ વષ=ના ંબાળકોને રસીકરણ સેવાઓ આપી છે,�ાણઘાતક રોગો સામે રFણ આ૫વામા ંઆવે છે. 

 123-��1�4ш� к��56+ : ઇgxનુાઇઝેશન કાય=oમમા ંદર સોમવાર9 �ા.આ.ક9 તથા સા.આ.ક9 ૫ર �થમ lઘુવાર9 હ9ડકવાટ=રના ંગામમા ંતથા અGય 

lઘુવાર9 પેર�ફ9ર�ના ંઅGય ફાળવેલ ગામોમા ંનકક� થયા eજુબ રસીકરણ કામગીર� કરવામા ંઆવે છે. 

 123-��1�4ш� к��56+ : ઇgxનુાઇઝેશન કાય=oમમા ંદર સોમવાર9 �ા.આ.ક9 તથા સા.આ.ક9 ૫ર �થમ lઘુવાર9 હ9ડકવાટ=રના ગામમા ંતથા અGય 

lઘુવાર9 પેર�ફ9ર�ના ંઅGય ફાળવેલ ગામોમા ંનકક� થયા eજુબ રસીકરણ કરવામા આવે છે. 

૧. ��.��.+7� : સગભા=વ�થા દરgયાન વહ9લામા વહ9લી તક9 માતાને ઘHરુ િવરોઘી રસીના બે ડોઝ/l�ુટર ડોઝ આ૫વામા આવે છે. 

૨. /8.98.: : બાળકના ંજGમ ૫છ� તરત અથવા શકય તેટyુ ંવહ9લા બાળકને Fય િવરોઘી રસીનો એક ડોઝ આ૫વામા આવે છે. 

૩. ��8�� : જGમ ૫છ� @રુત ૦ ડોઝ તથા ૧ માસની zમર9 પથંમ ડોઝ અને મહ�નાના ં1તર9 બી4 બે ડોઝ આ૫વામા આવે છે. 

૪. ��.�8.�� : ૧ માસની zમર9 �થમ ડોઝ અને મહ�નાના ં1તર9 બી4 બે ડોઝ આ૫વામા આવે છે. Eમા ંડ�cથેર�યા,ઘHરુ તથા ૫રટxસુીસ રોગ 

િવરોઘી રસીનો સમાવેશ થાય છે Eથી તેને ડ�.પી.ટ� ક9 િA{ણુી રસી તર�ક9 ૫ણ ઓળખવામા ંઆવે છે. 

૫. ;�� : બાળકને ૯ માસની zમર9 ઓર� િવરોઘી રસીનો એક ડોઝ આ૫વામા ંઆવે છે. 

૬. )���+8� '�' : ઓર�ની રસીની સાથે �થમ ડોઝ આ૫વામા ંઆવે છે તથા દર છ માસના ં1તર9 બાક�ના ં૪ ડોઝ મળ� }ુલ ૫ ડોઝ આ૫વામા ં

આવે છે. 

૭. ��.�8.��,��8�� >-��� ��� : બાળકને ૧૮ થી ૨૪ માસના ંગાળામા ંડ�પીટ�,પોલીયોના ંવઘારાનો એક l�ુટર ડોઝ આ૫વામા ંઆવે છે. 

૮. ��.�� 5 �@5 : ૩ થી ૫ વષ= Iઘુીના બાળકોને ઘHરુ અને ડ�cથેર�યા િવરોઘી રસીના ંબે ડોઝ એક મ�હનાના ં1તર9 આ૫વામા ંઆવે છે. 

૯. ��.��.10 �@5 : ૧૦ વષ=ની zમર9 બાળકને વW ુએક ઘHરુ િવરોઘી રસીનો એક ડોઝ આ૫વામા ંઆવે છે. 

૧૦. ��.��.16 �@5 : ૧૬ વષ=ની zમર9 ફકત બહ9નોને ઘHરુ િવરોઘી રસીનો એક ડોઝ આ૫વામા ંઆવે છે. 

 BC� к�+�8�� :- આરો�ય કમ=ચાર� મારફત ~ગણવાડ� ક9Gfોની eલુાકાત લેવામા ંઆવે છે.~ગણવાડ�મા ંઆવતા ંતમામ બાળકોને જCર� 

રસીઓ આ૫વામા ંઆવે છે.તથા આય=ન ફોmલક એસીડની ગોળ�ઓ અને િવટામીન 'એ' નો $રુક ડોઝ આ૫વામા ંઆવે છે.ગામડામા ંમ�હલા 

�વા��ય સઘંો,મ�હલા મડંળો સાથે બેઠકો યો\ આરો�યની િવિવઘ સેવાઓની ચચા= કરવામા આવે છે અને લોકો તેનો વW ુલાભ લે તેવો 

�ચાર,�સાર કરવા Iચુના આ૫વામા ંઆવે છે તથા કામગીર�Hુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.બાળકોમા ંથતા ંઝાડાની સારવાર માટ9 િવ� 

આરો�ય સ�ંથા bારા �માmણત ઓ.આર.એસ પેક9ટHુ ંિવતરણ કમ=ચાર�ઓ તથા ડ9પો હો�ડરો bારા કરવામા ંઆવે છે અને લોકોને તેના ઉ૫યોગ 

િવશે સમ4વવામા ંઆવે છે. 



 

ш�0�  ���� � ���9D8 к��56+ :  દર વષk  સરકારXીની Iચુના અHસુાર કાય=oમ નકક� કર� �જ� લાના ં તમામ  ૦ થી ૧૪ વષ=ના ં બાળકોને   

�ા.આ.ક9.ના ંમડે�કલ  ઓફ�સરXી  bારા શાર��રક તપાસણી કરવામા ં આવ ે છે અન ે � થળ ૫ર જCર� સારવાર આ૫વામા ં  આવ ે છે. વ� ુ

સારવારની જCર હોય તેવા બાળકોન ેતાyકુા/�જ� લા કFાએ ર�ફર કરવામા ં આવ ે છે. એથી વધાર9 સારવારની જCર જણાયે �જ� લા કFાએથી  

રાજય  તેમજ રાજય  બહાર સારવાર માટ9 સરકાર� સહાયથી મોકલવામા ંઆવ ે છે. 

E-�F-�/  к� ��D�8 )�)�G   94��; :  }ંુdંુબ ક� યાણ કામગીર�મા ંજG મદર ઘટાડવા માટ9, વ� તીન ેિનયAંણ રાખવા   માટ9 કાયમી   અન ે બીન  

કાયમી   ૫Z ધિતઓનો ઉ૫યોગ  કરવાની સવેાઓ આ૫વામા ંઆવ ેછે. 

૧.  к��+8     5H G)�   :  � Aી  નસબધંી તથા $Cુષ નસબધંી bારા જG મ દર ઘટાડવા  માટ9 આ     ૫Z ધિતનો ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવે છે.  
Eમા ંલાભાથvને સરકારXી bારા નકક� કરવામા ંઆવલે સહાય �કુવવામા ંઆવ ે છે. 

ર.    /8� к��+8 5H G)� :  બીન  કાયમી  ૫Z ધિતઓમા ંકો૫ર-ટ�, િનરોધ તથા ઓરલી પી� સ  પકૈ� કોઈ૫ણ એક૫Z ધિતનો ઉ૫યોગ કર� 

જG મદર   ઘટાડવાની   કામગીર� કરવામા ં આવ ે છે. 

 ���8  I-�J� ����� : આ  યોજના 1તગ=ત ગર�બી ર9ખા હ9ઠળ   \વતા ં}ંુdંુબોમા ં  સગભા=વ� થા  દરg યાન સહાય આ૫વાની યોજના છે.  

Eમા ંબી.પી.એલ.કાડ=ધારક સગભા= � Aીઓન ે તથા  અHIુmુચત 4િત અન ેઅHIુmુચત જન4િતની સગભા= � Aીઓ બી.પી.એલ.  હોય ક9 ન હોય 

દર9ક �Iિુત દરgયાન સ�ંથાક�ય Iવુાવડ માટ9 ]ાgય િવ�તારમા ંC.૫૦૦  + વાહન ભાડા પટે9  C.૨૦૦ એમ }ુલ C.૭૦૦ અન ેશહ9ર� િવ�તારમા ં

દર9ક �Iિુતમા ંC.૫૦૦ + વાહન ભાડા પટે9 C.૧૦૦ એમ }ુલ C.૬૦૦ આપવામા આવ ેછે.. 

�8��:�8 �����:- આ યોજના 1તગ=ત ખાનગી qીરોગ િન�ણાતં ક9 Eઓ આ યોજનામા ંજોડાયલે છે તઓેન ે8યા ંબી.પી.એલ.}ુdંુબની સગભા=ની 

ડ�લીવર� કોઇ૫ણ 4તના ચા� વગર કરાવવામા આવે છે તથા સગભા=ન ેઘર9થી હો�પીટલ Iઘુી આવવાના Cા.ર �ાGસપોટ= માટ9 તથા Cા.૫૦ 

�Iતુાની સાથ ેડ�લીવર� માટ9 આવલે Mય�કતન ેચીરં\વી ડોકટર bારા �કુવવામા આવ ેછે. 

�8�4�   ������� ��к  �Kк�8к �к� : આ કાય=oમ 1તગ=ત સરકાર�,�� ટ તથા ખાનગી   તબીબો, લબેોર9ટર�  ક9 Eઓ સોનો]ાફ� મશીન 
ધરાવ ેછે તઓેHુ ંર\� �9શન  કરવામા ંઆવે છે અન ે આ  કાય=oમનો eRુ ય હ9@ ુગભ=Hુ ં 4િતય૫�રFણ કર� અનઅિધ}ૃત ર�ત ેકરવામા ંઆવતા ં
ગભ=પાત ક9સો રોકવાનો છે.જો અનઅિધ}ૃત ર�ત ેગભ=Hુ ં4િત૫ર�Fણ કરનાર સાબીત થાય તો ડોકટર ક9 કમ=ચાર�ન ે{નુા બદલ દંડ તથા 
સ4ની  જોગવાઈ  છે. 

�L.��.��.к��56+ : �જ� લામા ંઆયોડ�નની ખામીથી થતા રોગો અટકાવવા માટ9  લોકો  આયોડ�નxકુત મીઠાનો જ ઉ૫યોગ કર9  ત ેમાટ9 આ 

કાય=oમ ચલાવવામા ંઆવ ેછે.Eમા ંશીબીરો અને વક=શો૫ કર� �ચાર,�સારની કામગીર�  કરવામા ં આવ ે છે અન ે આઈ.ડ�.ડ�.ક�ટ bારા મીઠાના ં

સeે ્ ૫લ લઈ આયોડ�નની માAા મા૫વામા ંઆવ ેછે. 

���4ш�  ��8+8�� к��56+ : સરકારXી bારા  તCણીઓમા ંલોહ�ની ઉણ૫ `ુર કરવા માટ9  ધો.૮  થી  ૧ર મા ંભણતી તમામ  તCણીઓન ે  

તમેના ંકલાસCમમા ં જ દર lધુવાર9 એક  ગોળ�  આય=ન   ફોલીક એસીડની ગળાવવામા ંઆવ ે છે. આ  કાય=oમ  E-ત ે હાઈ� }ુલના ંસહકારથી 

ચલાવવામા ંઆવ ેછે. 

�L.��.�9.�8. : આ  કાય=oમ {જુરાત સરકાર તથા િવ� આરો� ય સ�ં થા  bારા સલંગન ર�ત ે ચલાવવામા ંઆવ ેછે.Eમા ં�ા.આ.ક9., 

સા.આ.ક9.   કFાએ આવતા િવિવધ  રોગોના ંદદpઓની  અલગથી   તારવણી  કર� દર અઠવાડ�એ �જ� લા  કFાએ તથા  �જ� લા કFાએથી  

રાજય કFાએ ર�પોટ�ગ  કરવામા ં  આવ ે  છે. આ  કાય=oમનો eRુ ય હ9@ ુકોઈ૫ણ 4તના ંરોગચાળાન ે તા8 કાલીક શોધી તને ે િનયAંણ 

કરવાનો  છે. 

��M N�� ��8�� ��>-O� BP���� : આ  કાય=oમમા ંસરકારXી bારા વખતોવખત નકક� થતા રાઉG ડ  eજુબ ૦ થી ૫ વષ=ના તમામ બાળકોને 

એક� સાથ ેઅને એક જ સમયમા ંપોલીયોની રસીના બ ેટ�પા પીવડાવવામા ંઆવ ેછે.આ કાય=oમનો હ9@ ુપોલીયોન ેભારતમાથંી ન�ેત નાlદુ 

કરવાનો છે.આ કામગીર� માટ9 આરો�ય કમ=ચાર�ઓ ઉ૫રાતં િશFકો,~ગણવાડ� વક=ર,અGય સરકાર� કમ=ચાર�ઓ,સામા�જક,શFૈmણક સ�ંથાઓનો 

સહયોગ લેવામા ંઆવે છે. 

 

 



 

 

વ�મુા ં પોmલયો નાl�ુદ  માટ9 શકંાI ્ ૫દ  પોmલયોના ં ક9સો શોધવાની કામગીર� કરવામા ં  આવે                 
છે.E શકંાI ્ ૫દ ક9સો મળે તેઓHુ ં � dુલ સેe ્ ૫લ લઈ વ� ુ તપાસ અથk મોકલવામા ં આવે  છે.આ          
કામગીર�Hુ ં૫ણ �જ� લા લેવલે અને રાજય લેવલ ેઅઠવાડ�ક મોનીટરnગ,ર�પોટ�ગ કરવામા ં આવે  છે. 

મેલેર�યા  કામગીર� :  આ  કાય=oમ 1તગ=ત તાવના ંતમામ  દદpને  મેલે�રયા દદp ગણી  દર9ક દદpના ં 
લોહ�ના ંનeનુા લેવામા ં આવે  છે અને  8 યાર9   જ  તેમને �ાથિમક   સારવાર આ૫વામા ં  આવે  છે. 
લીધેલ   નeનુા �ા.આ.ક9. કFાએ મોકલી તેની લેબોર9ટર�મા ંતપાસ કરવામા ંઆવે છે અને જો મેલેર�યા 
પોઝીટ�વ માyમુ  ૫ડ9  તો  તે  દદpને ફર�થી જCર� સારવાર   આ૫વામા ં  આવે  છે. અG ય કામગીર�મા ં
પોરાનાશક કામગીર� કરવામા ંઆવે છેEમા ંપાણીના ંખાડા-ખાબોચીયા lરુાવવા,પાણી 
વહ9વડાવjુ,ંજળાશયોમા ંગcપી  નામની પોરાભFક માછલી  eકુાવવી િવગેર9 કામગીર� ઉ૫રાતં આરો� ય  
શીFણ bારા ઘરોમા ંભરવામા ંઆવતા ંપાણીના ંપોરા તથા મ� છર ન થાય તે  માટ9  wુ ંકરjુ ં તેની મા�હતી 
આ૫વામા ંઆવે  છે. રાજય સરકારXી bારા નકક� કરવામા ંઆવતા ંગામોમા ંદવાનો  છટંકાવ કરવામા ં 
આવે  છે. 

ર.૭    4હ9ર તAંના ંરાજય, િનયામક કચેર�, �દ9શ, �જ� લો,  T લોક  િવગેર9  � તરોએ સ�ં થાગત માળખાનોઆલેખ. 
(જયા ંલા{ ુ૫ડ@ ુ ંહોય 8 યા.ં) 

 �જ�લા કFાએ-eRુય �જ�લા અિઘકાર�Xી 
 તાyકુા કFાએ-તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXી,  
 �ાથિમક આરો�ય ક9Gf કFાએ-મેડ�કલ ઓફ�સરXી,મેઇલ-ફ�મેઇલ I૫ુરવાઇઝરXી 
 ]ાgય કFાએ- મેઇલ-ફ�મેઇલ I૫ુરવાઇઝરXી 
૨.૮ 4હ9રતAંની અસરકારકતા અને કાય=Fમતા વઘારવા માટ9ની લોકો પાસેથી અપેFાઓ : 
 તAં bારા $રુ� પાડવામા આવતી િવિવઘ આરો�યલFી સેવાઓનો લોકો મહ;મ ઉ૫યોગ કર9 અને અGયોને 

આ સેવાઓનો લાભ લેવા �ેર9 તથા કામગીર� કરતા ંકમ=ચાર�/અિઘકાર�Xીઓને $રુતો સહકાર આપે. 
૨.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટ9ની ગોઠવણ અને ૫Zઘિતઓ :  
 રસીકરણ,િનદાન ક9gપ,�વ�છતા અmભયાન તેમજ }ુdંુબ િનયોજન અGવયે ૫દાિઘકાર�Xીઓ તેમજ ગામ 

આગેવાનોનો સપંક= કર� િમટnગ બોલાવી યો�ય �થાન આપી આ૫ણી જC�રયાતની રSુઆત કરવી અને દરક9 
બાબતે સહયોગ મેળવવો. 

૨.૧૦ સેવા આ૫વાના ંદ9ખર9ખ,િનયAંણ અને ફર�યાદ િનવારણ માટ9 ઉ૫લTઘતAં :  
 �ાથિમક આરો�ય ક9Gf કFાએ મેડ�કલ ઓફ�સરXીઓ તાyકુા કFાએ તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીઓ તેમજ 

�જ�લા કFાએ eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�Xી આ કામગીર� સભંાળે છે. 
૨.૧૧ eRુય કચેર� અને Sુદા Sુદા �તરોએ આવેલી અGય કચરે�ઓના સરનામા ં(વપરાશકારને) સમજવામા ંસરળ 

પડ9 તે માટ9 �જ�લાવાર વગvકરણ કરો.  
 eRુય કચેર� : eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�Xીની કચરે�, �જ�લા પચંાયત કચેર�, મોતીબાગ, ભાવનગર. 
 
 
 તાyકુા કFાએ : ૧.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (ભાવનગર-ઘોઘા તાyકુો), સર ટ� 
      હોh�પટલ, ભાવનગર 
   ૨.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર�,(તળા4 તાyકુો) સાe�ુહક આરો�ય ક9Gf- 

   તળા4, તા.તળા4. 
૩.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર�,(મ�વુા તાyકુો), તાyકુા હ9�થ કચેર�,  
  તાyકુા પચંાયત, મ�વુા,તા.મ�વુા 
૪.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર�,(પાલીતાણા - ગાર�યાઘાર તાyકુો)  
   પિથકાXમ,પાલીતાણા તા.પાલીતાણા 
 



 
 
૫.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (વ�લભી$રુ - ઉમરાળા તાyકુો)Sુના  
   �ાથમીક આરો�ય ક9Gfના મકાનમા,ં વ�લભી$રુ તા.વ�લભી$રુ 
૬.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (િસહોર તાyકુો) સાe�ુહક આરો�ય ક9Gf  
   કgપાઉGડ -િસહોર તા.િસહોર 
૭. તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (િસહોર તાyકુો) સાe�ુહક આરો�ય ક9GfકgપાઉGડ - 
   િસહોર તા.િસહોર  

 
  
 

]ાgય કFાએ 
oમ  તાyકુો  તાyકુામા આવેલ �ાથિમક આરો�ય ક9Gf 
૧ ભાવનગર  ફર�યાદકા,zડવી,0ુભંલી,ભડંાર�યા,અઘળેાઇ,હાથબ  
૨ ઘોઘા  વા�કડ,તણસા,મોરચદં  
૩ તળા4  મણાર,Aા૫જ,ભfાવડ,zચડ�,પીથલ$રુ,}ંુઢ9લી,સરતાન૫ર,મથાવડા, 

બોરડા  
૪ મ�વુા  બોડા,કળસાર,}ંુભણ,માઢ�યા,સ�દરડા,તલગાજરડા,{ુદંરણા,બેલમ૫ર,મોટા 

આસરાણા,ભાfોડ  
૫ પાmલતાણા  વા�કડ,નાની રાજ�થળ�,નrઘણવદર,ઘટે�  
૬ ગાર�યાઘાર માનગઢ,મોટ� વાવડ�,વેળાવદર  
૭ વ�લભી$રુ  પાટણા,કાળાતળાવ,રતન૫ર(ગા)  

  ૮ ઉમરાળા  રંઘોળા,દડવા  
૯ િશહોર ટાણા,ઉસરડ,સોનગઢ,સણોસરા,મઢડા  

૧૦ Eસર બીલા, અયાવેજ 
૧૧ મો.xિુનટ  ઘોઘા,નાર�,મ�વુા,કાળાતળાવ  

 
 

૨.૧૨ к�4�� шQ R���� 9+�  : ૧૦:૩૦ કલાક9  
 /�7 R���� 9+�   : ૧૮:૧૦ કલાક9  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



�કરણ-૩ (િનયમ સ]ંહ - ર) 

અિઘકાર�ઓ અને કમ=ચાર�ઓની સ;ા અને ફરજો  

૩.૧ સ�ંથાના અિઘકાર�ઓ અને કમ=ચાર�ઓની સ;ા અને ફરજોની િવગતો આપો  

S�TU � :    eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�  

9V�; �S���� : (૧) આરો�ય સવંગ=ના કમ=ચાર�ઓની બદલી-બઢતી-િનx�ુકત  

   (૨) િશ�ત િવષયક કાય=વાહ�  

   (૩) 4હ9ર આરો�ય સિમિતના સmચવ તર�ક9ની કામગીર�  

��D��к��:-   (૧) Cા.૧૦,૦૦૦/- Iઘુીના ખચ=ના અિઘકાર છે. 

BC� :-   (૧) સરકારXી તરફથી આ૫વામા આવતા લ�યાકંોની િસZઘી  

       અમલીકરણ  

  (૨) સરકારXીની Iચુનાઓની અમલવાર� ફરજો  

к�+,-� �к+:  (૧) આરો�યના ંકાય=oમોHુ ંઆયોજન  

  (૨) આરો�યના ંકાય=oમોHુ ંિનર�Fણ  

  (૩) આરો�યના કાય=oમોHુ ંઅમલીકરણ  



 

�કરણ-૪ (િનયમ સ]ંહ-૩) 

કાય^ કરવા માટ9ના િનયમો,િવિનયમો,Iચુનાઓ િનયમ સ]ંહ અને દફતરો  

૪.૧ 4હ9રતAં અથવા તેના િનયAંણ હ9ઠળના અિઘકાર�ઓ અને કમ=ચાર�ઓએ ઉ૫યોગ કરવાના 

િનયમો,િવિનયમો,Iચુનાઓ,િનયમ સ]ંહ અને દફતરોની યાદ� નીચેના નeનુા eજુબ આપો.આ નeનૂો દર9ક �કારના ં

દ�તાવેજ માટ9 ભરવાનો છે. 

O����4�,-� ��+/+R�W� :  દ�તાવેજનો �કાર  

     નીચે આપેાલ �કારોમાથંી એક ૫સદં કરો 

     (િનયમો,િવિનયમો,Iચુનાઓ,િનયમ સ]ંહ દફતરો,અGય)  

O����4� 5�,-� FX�E- х�D :  Mય�કતને િનયમો,િવિનયમો,Iચુનાઓ 

9���Y-:-     આરો�ય શાખા,�જ�લા પચંાયત કચેર�,ભાવનગર  

િનયમ સ]ંહ અને દફતરોની નકલ અહ�થી મળશે. 

 

�જ�લા પચંાયત કચેર�,મોતીબાગ,ભાવનગર  

આરો�ય શાખા, 

ટ9લીફોન નબંર : ૨૪૨૩૬૬૫ 

ફ9કસ:    ૨૫૨૫૬૭૧ 

ઇ-મેઇલ: cdho.health.bhavnagar6@gmail.com 

BC� : િવભાગો bારા િનયમો,િવિનયમો,િનયમ eજુબ Iચુનાઓ િનયમસ]ંહ અને દફતરોની નકલ માટ9 લેવાની ફ� 

(જો હોય તો) 



 

�કરણ-૫ (િનયમ સ]ંહ-૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના ંઅમલ સબંઘંી જનતાના ંસ¥યો સાથે સલાહ-૫રામશ= અથવા તેના ં�િતિનિઘ8વ માટ9ની 

કોઇ Mયવ�થા હોય તો તેની િવગત  

�8)� 7��� :  

૫.૧ wુ ંનીિતઓના ંઘડતર માટ9 જનતાની અથવા તેના �િતિનિઘઓની સલાહ ૫રામશ=/સહભાmગતા મેળવવા    

        માટ9ની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો,નીચેના નeનુામા ંઆવી નીતીની િવગતો આપો. 

અH ુ

ન ં 

િવષય/eુ̀ ૃ ો  wુ ંજનતાની સહભાગીતા Iિુનિ/ત 

કરવાHુ ંજCર� છે? (હા/ના)  

જનતાન સહભાગીતા મેળવવા 

માટ9ની Mયવ�થા  

૧ દવા ખર�દ� અને 

વાહન ખચ=  

હા �જ�લા પચંાયત આરો�ય કિમ�ટ 

છે.કારોબાર� તથા સામાGય સભા 

અમલમા ંછે. 

 આનાથી નાગર�કને કયા આઘાર9 નીિત િવષયક બાબતોના ંઘડતર અને અમલમા ંજનતાની સહભાગીતા નકક� 

કરાઇ છે તે સમજવામા મદદ થશે. 

�8)��� B+ :  

૫.૨ wુ ંનીિતઓના ંઅમલ માટ9 જનતાની અથવા તેમજ તેમના ં�િતિનિઘઓની સલાહ ૫રામશ=/સહભાગીતા 

મેળવવા માટ9ની કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોયતો,આવી જોગવાઇઓની િવગતો નીચનેા ંનeનૂામા ંઆપો. 

અH ુ

ન ં 

િવષય/eુ̀ ૃ ો  wુ ંજનતાની સહભાગીતા Iિુનિ/ત 

કરવાHુ ંજCર� છે? (હા/ના)  

જનતાન સહભાગીતા મેળવવા 

માટ9ની Mયવ�થા  

૧ દવા ખર�દ� અને 

વાહન ખચ=  

હા �જ�લા પચંાયત આરો�ય કિમ�ટ 

છે.કારોબાર� તથા સામાGય સભા 

અમલમા ંછે. 

 

 



 

�કરણ-૬ (િનયમ સ]ંહ-૪) 

4હ9રતAં અથવા તેના ંિનયAંણ હ9ઠળની Mય�કતઓ પાસેના દ�તાવેજોની કFાઓ 1ગેHુ ં૫Aક 

૬.૧ સરકાર� દ�તાવેજો િવશેની મા�હતી આ૫વા નીચેના નeનુાઓ ઉ૫યોગ કરશો.જયા આ દ�તાવેજ ઉ૫લTઘ છે 

તેવી જ�યાઓ Eવી ક9સmચવાલયના કFા,િનયામકની કચેર� કFા,અGયનો ૫ણ ઉ�લેખ કરો.(અGયો લખવાની જ�યાએ 

કFાએ ઉ�લેખ કરો)  

અન.ન ં દ�તાવે\ કFા  દ�તાવેજHુ ં

નામ અને તેની 

એક લીટ�મા ં

ઓળખાણ  

દ�તાવેજ 

મેળવવાની 

કાય=પZઘિત 

નીચેની Mય�કત 

પાસે છે/તેના ં

િનયAંણમા ંછે. 

૧ નાણાકં�ય દવા ખર�દ�  ખર�દ�ની 

મSુંર�,]ાGટના ં

�કુમ,કામના 

મેળવેલ ભાવો  

િવભાગમા ં

અર\ 

કરવાની 

િનયત ફ� ભર� 

મેળવવાની રહ9  

eRુય �જ�લા 

આરો�ય 

અિઘકાર�,આરો�ય 

િવભાગ,�જ�લા 

પચંાયત,ભાવનગર 

૨ વહ�વટ� 

િનમaુકં,બઢતી,બદલી,િશ�ત 

િવષયક કામગીર�  

િનમaુકં કર� 

હોયબદલી કર� 

હોય,બઢતી 

આપી 

હોય,િશ�ત 

િવષયક 

કાય=વાહ� કર� 

હોય  

િવભાગમા ં

અર\ 

કરવાની 

િનયત ફ� ભર� 

મેળવવાની રહ9  

eRુય �જ�લા 

આરો�ય 

અિઘકાર�,આરો�ય 

િવભાગ,�જ�લા 

પચંાયત,ભાવનગર 

 



 

�કરણ-૭ (િનયમ સ]ંહ-૭) 

તેના ભાગ તર�ક9 રચાયેલી બોડ=,૫�રષદ,સિમિતઓ અને અGય સ�ંથાઓHુ ં૫Aક  

૭.૧ 4હ9રતAંને લગતા,બોડ=,૫�રષદો,સિમિતઓ અને અGય મડંળો 1ગેની િવગત નીચનેા નeનુામા ંઆપો  

+�C��� ��Z� 9��R�,-� ��+ B�4 9���Y-�  : eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�,�જ�લા પચંાયત  

           ભાવનગર  

+�C��� ��Z� 9��R��� �к��(/��5,5��@O,9)+)�;,BC� +��0�) : સરકાર�  

+�C��� ��Z� 9��R��� FX�к� 5����(9��R��� �@5,[OK Uш/Y-\� �] U)V;) : સમ] �જ�લાની પેટા કચેર�ઓHુ ંિનયમન 

અને િનયAંણ,રોગ અટકાયતી ૫ગલા,આરો�ય સેવાઓ,}ુdંુબ િનયોજન કામગીર�  

માGયતા �ાcત સ�ંથાની 0િૂમકા(સલાહકાર/સચંાલક/કાય=કાર�/અGય) : િનયAંણ અિઘકાર�ની કામગીર�  

માળQુ ંઅને સ¥ય બઘંારણ  

9��R���� ��� : �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�-ભાવનગર  

Y-\� к�4�� B�4 �4�8 ш�х�;��� 9���+�� :  

Y-\� к�4�� : eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�Xીની કચરે�, �જ�લા પચંાયત કચેર�, મોતીબાગ, ભાવનગર. 
 
��^-к� кJ�� :  ૧.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (ભાવનગર-ઘોઘા તાyકુો), સર ટ� 
      હોh�પટલ, ભાવનગર 
   ૨.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર�,(તળા4 તાyકુો) સાe�ુહક આરો�ય ક9Gf- 

   તળા4, તા.તળા4. 
૩.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર�,(મ�વુા તાyકુો), તાyકુા હ9�થ કચેર�,  
  તાyકુા પચંાયત, મ�વુા,તા.મ�વુા 
૪.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર�,(પાલીતાણા - ગાર�યાઘાર તાyકુો)  
   પિથકાXમ,પાલીતાણા તા.પાલીતાણા 
૫.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (વ�લભી$રુ - ઉમરાળા તાyકુો)Sુના  
   �ાથમીક આરો�ય ક9Gfના મકાનમા,ં વ�લભી$રુ તા.વ�લભી$રુ 
૬.તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (િસહોર તાyકુો) સાe�ુહક આરો�ય ક9Gf  
   કgપાઉGડ -િસહોર તા.િસહોર 
૭. તાyકુા હ9�થ ઓફ�સરXીની કચેર� (િસહોર તાyકુો) સાe�ુહક આરો�ય ક9GfકgપાઉGડ - 
   િસહોર તા.િસહોર  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

]ાgય કFાએ 
oમ  તાyકુો  તાyકુામા આવેલ �ાથિમક આરો�ય ક9Gf 
૧ ભાવનગર  ફર�યાદકા,zડવી,0ુભંલી,ભડંાર�યા,અઘળેાઇ,હાથબ  
૨ ઘોઘા  વા�કડ,તણસા,મોરચદં  
૩ તળા4  મણાર,Aા૫જ,ભfાવડ,zચડ�,પીથલ$રુ,}ંુઢ9લી,સરતાન૫ર,મથાવડા, 

બોરડા  
૪ મ�વુા  બોડા,કળસાર,}ંુભણ,માઢ�યા,સ�દરડા,તલગાજરડા,{ુદંરણા,બેલમ૫ર,

મોટા આસરાણા,ભાfોડ  
૫ પાmલતાણા  વા�કડ,નાની રાજ�થળ�,નrઘણવદર,ઘટે�  
૬ ગાર�યાઘાર માનગઢ,મોટ� વાવડ�,વેળાવદર  
૭ વ�લભી$રુ  પાટણા,કાળાતળાવ,રતન૫ર(ગા)  
૮ ઉમરાળા  રંઘોળા,દડવા  
૯ િશહોર ટાણા,ઉસરડ,સોનગઢ,સણોસરા,મઢડા  

૧૦ Eસર   બીલા,અયાવેજ  
૧૧ મો.xિુનટ  ઘોઘા,નાર�,મ�વુા,કાળાતળાવ  

 

/4_к��8 9�\�� : ............................. 

`-� ���� /4_к�+�� ��� 1 шкK a4? : ………………… 

`-� /4_к��8 к��5�c7 �����4 [5d7 a4? �� �4+ S�� �� �4 +40��� +��K�8 5H7)��8 +��S�8 ��� : 

......................... 



 

 

�કરણ-૮ (િનયમ સ]ંહ-૭) 

સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�Xીઓના ંનામ,હો`ૃોઅને અGય િવગતો  

૮.૧ 4હ9ર તAંના સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ,મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ અને િવભાગીય 

કાયદાક�ય (એ૫લેટ) સ;ાિઘકાર� િવશેની સ૫ંક= મા�હતી નીચેના ંનeનુામા ંઆપો. 

9�к��� ��e,-� ��+ :  

મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ.  

અ 

ન ં 

નામ  હો`ૃો  એસ.ટ�.ડ� કોડ  

ફોન ન ંકચેર�/ઘર 

ફ9કસ  ઇ-મેઇલ  સરનાeુ ં 

૧ Xી ક9.પી.}ંુચાલા  બીઆઇઇસીઓ  ૦૨૭૮-

૨૫૧૦૨૪૬ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,ભાવનગર  

૨ Xી એન.બી.મહ9તા  બીઆઇઇસીઓ  ૦૨૮૪૪-

૨૨૭૬૬૦ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,મ�વુા  



�કરણ-૮ (િનયમ સ]ંહ-૭) 

સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�Xીઓના ંનામ,હો`ૃોઅને અGય િવગતો  

૮.૧ 4હ9ર તAંના સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ,મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ અને િવભાગીય 

કાયદાક�ય (એ૫લેટ) સ;ાિઘકાર� િવશેની સ૫ંક= મા�હતી નીચેના ંનeનુામા ંઆપો. 

9�к��� ��e,-� ��+ :  

મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ.  

અ 

ન ં 

નામ  હો`ૃો  એસ.ટ�.ડ� કોડ  

ફોન ન ંકચેર�/ઘર 

ફ9કસ  ઇ-મેઇલ  સરનાeુ ં 

૧ ડો.Iિુનલ પટ9લ Tલોક હ9�થ 

ઓફ�સરXી  

૯૯૦૯૯૮૯૨૩૫ 

૦૨૭૮-

૨૫૧૦૨૪૬ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,ભાવનગર  

૨ ડો.સી.ટ�.કણઝાર�યા Tલોક હ9�થ 

ઓફ�સરXી  

૦૨૮૪૪-

૨૨૭૬૬૦ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,મ�વુા  

૩ ડો.છાયાબેન બી. 

લાખાણી 

Tલોક હ9�થ 

ઓફ�સરXી  

૦૨૮૪૨-

૨૨૩૦૯૫ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,તળા4 

૪ ઇન.ચા� 

ડો.પી.ક9.સnગ  

Tલોક હ9�થ 

ઓફ�સરXી  

૦૨૮૪૬-

૨૨૨૦૬૩ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,િશહોર  

૫ ડો.પી.ક9.સnગ Tલોક હ9�થ 

ઓફ�સરXી  

૦૨૮૪૧-

૨૨૨૫૪૩ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,વ�લભી$રુ  

૬ ડો.એ.સી.ડાભી Tલોક હ9�થ 

ઓફ�સરXી  

૦૨૮૪૮-

૨૨૪૩૪૮૩ 

  તાyકુા હ9�થ 

ઓફ�સરXીની 

કચેર�,પાmલતાણા  

 



 

�કરણ-૮ (િનયમ સ]ંહ-૭) 

સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�Xીઓના ંનામ,હો`ૃોઅને અGય િવગતો  

૮.૧ 4હ9ર તAંના સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ,મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ અને િવભાગીય 

કાયદાક�ય (એ૫લેટ) સ;ાિઘકાર� િવશેની સ૫ંક= મા�હતી નીચેના ંનeનુામા ંઆપો. 

9�к��� ��e,-� ��+ :  

મદદનીશ સરકાર� મા�હતી અિઘકાર�ઓ.  

 

અ

 

નં

  

નામ  હો`ૃો  એસ.ટ�.ડ� 

કોડ  

ફોન ન ં

કચેર�/ઘર 

ફ9

ક

સ  

એપેલેટ અિઘકાર�  ઇ-મેઇલ  સરનાeુ ં 

૧ Xી 

ડો.એચ.એફ.

૫ટ9લ  

એપેલેટ 

ઓથોર�ટ� 

અને eRુય 

�જ�લા 

આરો�ય 

અિઘકાર�  

૦૨૭૮૨૪૨

૩૬૬૫(૦) 

૯૭૨૭૭૭૯

૬૬૧ 

 ડો.એચ.એફ.૫ટ9લ 

eRુય �જ�લા આરો�ય 

અિઘકાર�Xી, �જ.પ,ં 

ભાવનગર  

cdho.health.bha

vnagar6@gmail

. com 

આરો�ય શાખા  

�જ.પ,ં ભાવનગર  

 

 

 

 

 



�કરણ-૯  

િનણ=ય લેવાની ��}્યા અHસુરવાની કાય=૫Zઘિત  

૯.૧ Sુદા ંSુદા ંeુ̀ ૃ ાઓ 1ગે િનણ=ય લેવા માટ9 કંઇ કાય=૫Zઘિત અHસુરવામા આવે છે? 

 (સmચવાલય િનયમ સ]ંહ ) 

 Sુદા Sુદા eુ̀ ૃ ાઓ 1ગે િનણ=ય લેવા માટ9 કામકાજના િનયમોના િનયમસ]ંહ \.સી.એસ.આર/પચંાયત ઘારો-     

        અGવયે અHસુરવામા ંઆવે છે. 

૯.૨ અગ8યની બાબતો માટ9 કોઇ ખાસ િન ણ=ય લેવા માટ9ની દ�તાવે\ કાય=૫Zઘિતઓ/ઠરાવેલી  

         કાય=૫Zઘિતઓ/િનયત મા૫દંડ/િનયમો કયા કયા છે?િનણ=ય લેવા માટ9 કયા કયા �તર9 િવચાર કરવામા આવે     

         છે ? 

         eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�Xી અને �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�Xીના �તર9 િવચાર કરવામા ંઆવે છે. 

૯.૩ િનણ=યને જનતા Iઘુી ૫હrચાડવાની કઇ Mયવ�થા છે? 

 eRુય �જ�લા આરો�ય અિઘકાર�Xી અને �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�ના �તર9 િવચાર કરવામા આવે છે. 

૯.૪ િનણ=ય લેવાની ��oયામા ંEના મતંMય લેવાનાર છે તે અિઘકાર�ઓ કયા છે? 

 eRુય �જ�લા િવકાસ અિઘકાર� Xી અને �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�Xી  

૯.૫ િનણ=ય લેનાર 1િતમ સ;ાિઘકાર કોણ છે? 

 �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�Xી  

૯.૬ E અગ8યની બાબતો ૫ર 4હ9ર સ;ાિઘકાર� bારા િનણ=ય લેવામા આવે છે તેની મા�હતી અલગ ર�તે નeનુામા ં   

આપો  

oમ નબંર   

Eના ૫ર િનણ=ય લેવાનાર છે તે િવષય   

માગ=દશ=ન Iચુન/દ�શા િનદ̈શ જો કોઇ હોય તો   

અમલની ��oયા   

િનણ=ય લેવાની કાય=વાહ�મા ંસકંળાયેલ 

અિઘકાર�ઓનો હો`ૃો  

 

ઉ૫ર જણાવેલ અિઘકાર�ઓના સ૫ંક= 1ગેની 

મા�હતી  

 

જો િનણ=યથી સતંોષ ન હોય તો,કયા અને ક9વી 

ર�તે અપીલ કરવી? 

 

 



 

�કરણ-૧૦  

અિઘકાર�ઓ અને કમ=ચાર�ઓની મા�હતી-$hુ�તકા (ડ�ર9કટર�)  

૧૦.૧ નીચેના નeનુામા ં�જ�લાવાર મા�હતી આપો. 

અ

.ન ં 

નામ હો`ૃો  એસ.ટ�

.કોડ 

ફોન નબંર ફ9કસ  ઇ-મેઇલ  સરનાeુ ં 

કચેર� ઘર 

૧ ડો.એચ.એફ. 

પટ9લ   

સી.ડ�.એચ.

ઓ 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫ 

 

  cdho.health.bhav

nagar6@gmail. 

com 

સ�ંકાર મડંળ, 

ભાવનગર  

૨ ડૉ. 

પી.એ.પઠાણ 

એપેડ9મીક 

મેડ�કલ 

ઑફ�સર 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    સકં�પ «લેટ, 

ભાગંલીગેટ 

પોલીસ ચોક� 

સામે, તળા4 

રોડ, ભાવનગર.  

 

૩ ડો.પી.વી.ર9વર   ઇ.ચા.ડ�.કx.ુ

એ.એમ.ઓ  

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫   qamo.health.bhav

nagar@gmail.co

m 

સાગવાડ�, 

કાળ�યાબીડ, 

ભાવનગર. 

૪ Xી સી.એચ.ભdૃ  વહ�વટ� 

અિઘકાર� 

(આરો�ય)  

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫   chb.ruva@gmail

.com 

૭૮-બી 

કામીનીયાનગર,

સીદસરરોડ,ભાવ

નગર 

૫ Xીમિત એમ. 

આર. રાય  

ડ�.પી.એચ.એ

ન.  

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    મગંલદ�પ,નદં�

]ામ-૦૩,  લીલા 

સક=લ, ભાવનગર  

૬ Xી બી.એમ. 

વાધેલા 

 

 

 

નાયબ 

ચીટનીશ 

 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    

 

 

 

 

 

 

૫૦/બી, 

બજરંગદાસબાપા 

નગર, mચAા, 

ગાયAીધામની 

બાSુમા,ં રાજકોટ 

હાઇવે, 

ભાવનગર 

 



૭ Xી આરતીબેન 

એમ.પડંયા 

સીની.કલાક=

એકા.   

 ૨૪૨૩૬૬૫    Tલોક ન-ં

૪૪૪/૨, સેકટર-

૨/બી, 

ગાધંીનગર. 

૮ Xી એચ.એન. 

મકવાણા 

સીની.કલાક=  ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    અFરપાક= 

ભરતનગર રોડ 

ભાવનગર 

  

૯ Xીમતી એમ. 

એમ. સોલકં�  

િસ.કલાક=   ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    અલકનદંા 

એપાટ=મેGટ, 

ફલેટ ન-ં૩૦૩, 

મેઘાણી સક=લ 

રોડ, ભાવનગર. 

૧

૦ 

Xી 

E.એસ.છભાડ 

Sુ.કલાક= ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫   jagdishchhabha

d97@gmail.co

m 

e.ુશેઢાવદર, 

પો.ફર�યાદકા, 

વાયા-વરતેજ, 

તા.�જ.ભાવનગર 

૧

૧ 

}ુ.હ�રલબેન ક9. 

પડંયા  

Sુ.કલાક= ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫   hiralpandya088

@gmail.com 

e.ુ �દહોર, તા. 

તળા4 �જ. 

ભાવનગર  

૧

૨ 

Xી 

સી.બી.સરવૈયા 

Sુ.કલાક= ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫   sarvaiyachetanb

hai@gmail.com 

આખલોલ 

જકાતનાકાની 

સામે, આણદં\ 

પાક= સોસાયટ�, 

cલોટ ન-ં૫૭, 

ભાવનગર 

૧

૩ 

Xી એમ. એ. 

ગો�હલ 

ડ�. એસ. 

આઇ. 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    તાyકુા પચંાયત 

કચેર� પાસે,  

વ�લભી$રુ   

૧

૪ 

Xી એસ. ક9. 

બતાડા  

Sુનીયર 

ફામા=સી�ટ 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    કૌશ�યા પાક=, 

cલોટ ન.ં૭૪, 

ભરતનગર, 



ભાવનગર   

૧

૫ 

Xી એસ. એસ. 

મલેક  

શાળા 

આરો�ય 

મદદનીશ 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    {જુરાત 

હાઉિસ·ગ બોડ=, 

}ંુભારવાડા, 

ભાવનગર 

૧

૬ 

Xી આર. એમ. 

4ડ94  

શાળા 

આરો�ય 

મદદનીશ 

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    ૪૮૪૦, 

�ગિતનગર, 

ભાવનગર   

૧

૭ 

Xી એન. ક9. 

ગrડલીયા  

એમ.પી.એચ.

એસ.  

૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    ૨૨, અFર પાક=, 

ભરતનગર, 

ભાવનગર  

૧

૮ 

Xી રમેશભાઇ 

પી.પાઠક   

૫dૃાવાળા ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    િનલકંઠ મહાદ9વ, 

ક�યાણ ભ¸ની 

ખડક�, દ9સાઇ 

શેર�, ભાવનગર. 

૧

૯ 

Xી 

એમ.\.ઠાકર 

 

િસ.¹લાક=  ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    આનદંનગર, 

નવી 

એલ.આઇ.\. 

"િશવ" , cલોટ 

ન-ં૧૫૩, છે�લા 

બસ �ટ9Gડ પાસે, 

ભાવનગર. 

૨

૦ 

Xી એ.બી..દોશી 

 

િસ.¹લાક= ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    cલોટ ન-ં૯૫૨, 

ડોન ચોક પાસે, 

ભાવનગર 

૨

૧ 

Xી 

એચ.બી.ભેડા 

િસ.¹લાક= ૦૨૭૮ ૨૪૨૩૬૬૫    ભરતનગર, ૨૫ 

વાર�યા, 

યોગે�રનગર, 

Tલોક ન-ં૮૬૧૦, 

ભાવનગર. 



�કરણ-૧૧(િનયમસ]ંહ-૧૦)  

િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા= eજુબ મહ9નતાણાની પ»િત સ�હત દર9ક અિઘકાર�ઓ અને કમ=ચાર�ઓને મળ@ ુમાિસક 

મહ9નતાaુ ં  

૧૧.૧ નીચેના નeનુામા ંમા�હતી આપો. 

અ.ન ં નામ હો`ૃો માિસક 

મહ9નતાaુ ં

વળતર 

/વળતર ભ�¼ ુ

િવિનયમમા ંજણાMયા 

eજુબ મહ9નતાaુ ંન½� 

કરવાની કાય=પ»િત 

૧ ડો.એચ.એફ. પટ9લ   eRુય �જ�લા 

આરો�ય અિધકાર� 

૨૦૨૦૨૪  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૨ ડૉ. પી.એ.પઠાણ એપેડ9મીક મેડ�કલ 

ઑફ�સર  

૯૬૨૯૨  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૩ Xીમતી એમ. આર. રાય  ડ�.પી.એચ.એન. ૬૨૭૮૦  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૪ Xી.બી.એમ.વાઘલેા નાયબ ચીટનીસ ૫૮૦૭૭  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૫ Xી આરતીબેન.એમ.પડંયા  સીની એકા.કલાક= . ૨૯૨૫૭  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૬ Xી એચ. એન. મકવાણા સીની.કલાક= ૫૩૪૧૨  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૭ Xીમતી એમ. એમ. સોલકં�  િસ.કલાક= ૩૧૦૨૫  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૮ Xી E.એસ.છભાડ Sુ.કલાક= ૧૯૯૫૦  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૯ }ુ. �હરલબેન ક9. પડંયા  Sુ.કલાક= ૧૯૯૫૦  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૦ Xી સી.બી.સરવૈયા Sુ.કલાક= ૧૯૯૫૦  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૧ Xી એમ. એ. ગો�હલ ડ�. એસ. આઇ. ૫૪૦૩૨  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૩ Xી એસ. એસ. મલેક  શાળા આરો�ય 

મદદનીશ 

૫૧૦૩૭  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

 

 
 

૧૪ Xી આર. એમ. 4ડ94  શાળા આરો�ય ૫૪૧૩૨  વખતોવખતના 



મદદનીશ િનયમાHસુાર 

૧૫ Xી એન. ક9. ગrડલીયા  એમ.પી.એચ.એસ. ૫૧૦૨૫  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૬ Xી એમ.\.ઠાકર 

 

િસ.કલાક=  ૩૨૭૬૩  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૭ Xી એ.બી..દોશી 

 

િસ.કલાક=  ૩૧૮૬૧  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૮ Xી એચ.બી.ભેડા િસ.કલાક=  ૪૬૨૦૮  વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 

૧૯ Xી આર. પી.પાઠક   ૫dૃાવાળા ૨૬૬૪૧ 
(છ¾ા eજુબ) 

 વખતોવખતના 

િનયમાHસુાર 



 

�к�D-12 ()��+9�fS-11) 

�g�4к 9��R�;�4 h�0���4� (O���eк 
તમામ યોજનાઓ, Imુચત ખચ=, અને કર9લ �કુવણી 1ગે અહ9વાલોની િવગતો  

િવકાસ, િનમા=ણ અને તકિનક� કાય^ 1ગે જવાબદાર 4હ9ર તAં માટ9  

૧૨.૧ Sુદ� Sુદ� યોજનાઓ અGવયે Sુદ� Sુદ� �jિૃ; માટ9 1દાજપAકની િવગતો મા�હતી નીચેના નeનુામા ંઆપો  

વષ= ૨૦૧૫-૧૬  

oમ  યોજનાHુ ં

નામ/સદર  

�jિૃ;  �jિૃ; 

શC 

કયા=ની 

તાર�ખ 

�jિૃ;ના 1તની 

1દાEલ તાર�ખ  

Imુચત 

મSુંર 

થયેલ 

રકમ  

¿ટ� 

કર9લ/�કુવેલ 

રકમ(હા/ના 

ની સRંયા)  

છે�લા વષ=Hુ ં

ખર9ખર ખચ=  

કાય=ની 

{ણુવ;ા 

માટ9 

સ$ંણૂ=પણે 

કામગીર� 

માટ9 

જવાબદાર 

અિધકાર�  

૧ ચીરં\વી 

યોજના  

�Iિુત 

સહાય  

કGટ�. 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

નીલ 

૩૦૦૦૦૦૦ ૨૯૪૫૦૦૦ 

ડ�.પી.એમ.x.ુ 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ૨૦૦૦૦૦૦ ૧૯૯૯૯૦૦ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 
૪૫૦૦૦૦૦ ૨૪૩૫૮૦૦ 

૨ બાલસખા 

યોજના  

સહાય 

યોજના  

કGટ�. 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

નીલ 

૦ ૦ 

ડ�.પી.એમ.x.ુ 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ૦ ૦ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ૦ ૦ 

 



�к�D-13 

9S��к� к��56+��� B+ (�4 5H7)� 

૧૩.૧ નીચેના નeનુા eજુબ મા�હતી આપો  

 к��56+/�����,-� ��+ : જનની IરુFા યોજના  

 к��56+/�������9+���0� : સરકાર� Iચુના અHસુાર  

 к��56+�� [OKUш : માતાઅને બાળ મરણ અટકાવjુ,ં પોષણx¹ુત આહાર, સ�ંથાક�ય Iવુાવડ વગેર9. 

 к��56+�� �j)�к B�4 ��D�к�� k���к�(a4�� �@5 +��K) : સગભા= માતા બી.પી.એલ./એસ.સી., એસ.ટ� 

 ���Rl�8 ��e�� : બી.પી.એલ ઘારક સગભા=માતા તથા અHIુmુચત 4િત,અHIુmુચત જન4િતની કોઇ ૫ણ          

                               મ�હલા.  

 �� (�4�8 m-�5 �Q������ : સગભા= અવ�થા,બી.પી.એલHુ ં�માણ૫A,બી.પી.એલ નબંર/ 4િત 1ગેનો    

                                         દાખલો,સગભા= અવ�થાની સારવાર.  

 к��56+�� �� 4���8 5H7)� : િનયત નeનુામા ંઅર\૫Aક પેટા આરો�ય ક9Gfમા ં�ફ.હ9.વ. bારા      

                                            પી.એચ.સી. મા ંમોકલાવjુ.ં 

   

        к��56++�� ��4 ���8 )���� (9S��к��8 �к+ BR�� �5��+�� ��4 BC� +OO 5D Oш�5��8) :    

                                દર9ક �Iિુત દરgયાન સ�ંથાક�ય Iવુાવડ માટ9 ]ાgય િવ�તારમા ંC.૫૦૦  + વાહન ભાડા     

                                પેટ9  C.૨૦૦ એમ }ુલ C.૭૦૦ અને શહ9ર� િવ�તારમા ંદર9ક �Iિુતમા ંC.૫૦૦ + વાહન  

                                ભાડા પેટ9 C.૧૦૦ એમ }ુલ C.૬૦૦ 

9S��к� )���D�8 к��55H7)� : �થળ ૫ર  અથવા ખાતામા ંDBT bારા PFMS  થી જમા કરાવવામા ંઆવે  

                                   છે.અર\ કયા કરવી ક9 અર\ કરવા માટ9 કચેર�મા ંકોનો સ૫ંક= કરવો :  

                                   ]ાgય કFાએ આરો�ય કમ=ચાર�, સબસેGટર અથવા લગત �ા.આ.ક9Gf  

                                   નગરપાmલકા િવ�તારમા ંઅબ=ન હ9�થ ઑફ�સ. 

B�: h�(�n- 5�o -� S�� g���) :     નથી. 

BC� h�(�n- 5�o -� S�� g���) :      નથી. 

B�:5eк�� �Y-�� (�n- 5��� S�� �� �� 9�O� к��0 5� B�: к�� S�� �� B��O��K кK B�:+�� `-� `-� 

Oш�5p3- �4�� [�4х к��) :  qી આરો�ય કમ=ચાર�/આશા બહ9ન પાસેથી મેળવી ભર�ને FHW ને આપવાHુ ંરહ9શે અને   

                              FHW  bારા PHC મા ંમોકલાવવાHુ ંરહ9શે.. 

P/��D��8 ��O� (�+�D5e�/O����4��) :  આઘારકાડ=, બી.પી.એલ કાડ=ની ઝેરોF/ 4િત 1ગેનો દાખલો//બ6Gક  

                                            એકાઉGટ 1ગેની સ$ંણૂ= મા�હતી, મમતા કાડ=ની ઝેરોF. 

 

 



 

�કરણ-૧૩ 

સહાયક� કાય=oમોના અમલ 1ગે ૫Zઘિત 

૧૩.૧ નીચેના નeનુા eજુબ મા�હતી આપો  

 к��56+/�����,-� ��+ : ફકત એક ક9 બે �દકર�ઓ ઘરાવતા દં૫િતઓ માટ9 ખાસ �ો8સાહન 1ગેની યોજના  

 к��56+/������� 9+���0� : નીલ  

 к��56+�� [OKUш : ફકત �દકર� ઘરાવનાર લાભાથvને �ો8સાહન.  

 к��56+�� �j)�к B�4 ��D�к�� k���к�(a4�� �@5 +��K) : લ�યાકંો નથી. 

 ���Rl�8 ��e�� : ફકત એક �દકર� ઘરાવતા દં૫િતઓ ઓ૫ર9શન કરાવે.ફકત બે �દકર� ઘરાવતા દં૫િતઓ        

                               ઓ૫ર9શન કરાવે . 

 �� (�4�8 m-�5 �Q������ : ઉ૫ર eજુબ  

 к��56+�� �� 4���8 5H7)� : એક �દકર�-ર �દકર� ઘરાવતા દં૫િત નસબઘંી કરાવે તો  

 к��56++�� ��4 ���8 )���� (9S��к��8 �к+ BR�� �5��+�� ��4 BC� +OO 5D Oш�5��8) :    

                                     ફકત એક �દકર�વાળાને C. ૬૦૦૦ ,ફકત બે �દકર�વાળાને C.૫૦૦૦/- 

9S��к� )���D�8 к��55H7)� : એમ.ઓ �ા.આ.ક9 ક9Tલોક ઓફ�સરXી તરફથી સમાજ IરુFા બચત૫A  

                                   આ૫વામા આવે છે 

B�: к�� к��8 кK B�: к��� +��K к�4��+�� к��� 9�5к5  к��� : અર\ મેડ�કલ ઓફ�સર સબિંઘત  

                                                                      �ાથિમક આરો�ય ક9Gfને કરવી  

B�: h�(�n- 5�o -� S�� g���) :      નથી. 

BC� h�(�n- 5�o -� S�� g���) :       નથી. 

B�:5eк�� �Y-�� (�n- 5��� S�� �� �� 9�O� к��0 5� B�: к�� S�� �� B��O��K кK B�:+�� `-� 

`-� Oш�5p3- �4�� [�4х к��) : િનયત નeનુા eજુબ  

P/��D��8 ��O� (�+�D5e�/O����4��) : િનયત નeનુાની અર\ જGમ તાર�ખનો દાખલો,ર9શનકાડ=ની     

                                           ઝેરોF,રહ9વાસી 1ગે ]ામ પચંાયતનો દાખલો,સોગઘંનામાની  

                                           નકલ, નસબધંી ઓપર9શન કરાMયા બાબતના આધારો.  

P/��D��� �Y-�� :     નeનુો સામેલ છે. 

��к���4 ��8 9+���; (�4 к�� 9�5к5  к��� : અિઘક �જ�લા આરો�ય અિઘકાર� Xી,�જ�લા  

                                                      પચંાયત, }ુdંુબ ક�યાણ શાખા,ભાવનગર 



 

ઉ૫લTઘ િનિઘની િવગતો (�જ�લા કFા,ઘટક કFા વગેર9 Eવા િવિવઘ �તરોએ)  

નીચેના નeનૂામા ંલાભાથvઓની યાદ�   તા.૦૧/૦૪/૧૮ 1િતત  

oમ/કોડ  લાભાથvHુ ં

નામ  

સહાયક� 

ની રકમ  

માતા-

િપતા 

વાલી  

૫સદંગીનો 

મા૫દંડ  

સરનાeુ ં

     �જ�લો  શહ9ર  નગર/]ામ  ઘર ન ં 

૧ --નીલ-- 

 



 

�કરણ ૧૪(િનયમસ]ંહ-૧૩) 

તેણે આપેલ રાહતો,૫રમીટ ક9 અિઘ}ૃત મેળવનારની િવગતો. 

નીચેના નeનુા eજુબ મા�હતી આપો  

к��56+,-� ��+ : 

�к�� (��S�/5�+8�/B)7EU�) : 

[OK Uш :  

�кк� к�K k���к(a4�� �@5 +��K) : 

��e�� :  

��e�� +��K�� +�5O��� :  

m-�5 �Q������ :   

�� +40����8 5H7)� :  

��S�/5�+8�/B)7EU��8 9+�+��5O� :  

B�: h� (�n- 5�o - S�� g���) :  

B�:5eк�� �Y-�� (�n- 5��� S�� g���) :  

P/��D��8 ��O� (�+�D5e�/O����4��) :  

P/��D��� �Y-�� : �к�,B�:�� �Y-��, 



 

નીચેના નeનૂામા ંલાભાથvની િવગતો  

oમ/કોડ  લાભાથvHુ ં

નામ  

સહાયક� 

ની રકમ  

માતા-

િપતા 

વાલી  

૫સદંગીનો 

મા૫દંડ  

સરનાeુ ં

     �જ�લો  શહ9ર  નગર/]ામ  ઘર ન ં 

         

         

         

 

રાહત માટ9 નીચેની મા�હતી ૫ણ આ૫વી  

આપેલ લાભની િવગત  

લાભોHુ ંિવતરણ  



 

�કરણ ૧૫(િનયમસ]ંહ-૧૪) 

કાય^ કરવા માટ9 નકક� કર9લા ઘોરણો  

૧૫.૧ િવિવઘ �jિૃ;ઓ/કાય=oમો હાથ ઘરવા માટ9 િવભાગો નકક� કર9લ ઘોરણોની િવગતો આપો. 

 રાજય સરકારXી તરફથી કિમÊરXી,આરો�ય તરફથી E કોઇ મા૫દંડ નકક� થાય, કાય=oમો નકક� થાય તેની 

અમલવાર� અAેની કરવામા ંઆવે છે. 

oમ િવગત કાય=ભાર  ૨૦૧૭-૧૮ ની િસZઘી  

૧ ;UEF" GM\W6L ૪૧૨૫૦ ૩૮૨૦૨ 

૨ 8LP 8LP DWZ ૩૮૨૦૨  ૩૨૬૫૬  

૩ VFI"G OM,LS UM/L sDM8Lf ૩૮૭૪૫  ૩૯૯૨૩  

૪ 5|;]lT GM\W6L ૩૭૫૦૦ ૩૪૧૬૮ 

૫ ALP;LPHLP ૩૪૪૯૩ ૩૪૨૦૪ 

૬ 0LP5LP8LP ૩૬૬૦૦ ૩૨૫૧૪ 

૭ 5Ml,IM ૩૪૪૯૩ ૩૧૩૧૬ 

૮ VMZL ૩૪૪૯૩ ૩૫૦૦૯ 

૯ ;\5}6" Z;LSZ6 ૩૬૬૦૦ ૩૪૯૨૨ 

૧૦ lJ8FDLGvV[s0Mhv!f ૩૬૦૦૦ ૩૪૯૨૨ 

૧૧ lJ8FDLGvV[s0Mhv#YL5f ૩૬૦૦૦ ૩૨૬૫૪ 

૧૨ 0LP5LP8LP A]:8Z ૪૮૬૪૯ ૪૬૬૭૩ 

૧૩ 5Ml,IM A]:8Z ૪૮૬૪૯ ૪૬૬૬૮ 

૧૪ 0LP 8LP s 5 JQF" f ૩૧૧૦૦ ૨૫૮૧૩ 

૧૫ 8LP 8LP s !_ JQF" f ૩૦૪૧૮ ૨૭૩૭૭ 

૧૬ 8LP 8LP  s !& JQF" f ૩૦૧૬૩ ૨૮૫૮૫ 

૧૭ G;A\WL ૧૩૪૧૦ ૧૦૯૯૭ 

૧૮ VF\S0L ૧૭૯૯૯ ૧૭૬૦૩ 

 



�કરણ ૧૬ (િનયમસ]ંહ-૧૫) 

િવ4aCુપે ઉ૫લ¥ય મા�હતી 

૧૬.૧ વી4aCુપે ઉ૫લ¥ય િવિવઘ યોજનાઓની મા�હતી િવગતો આપો  

 

---------------------------------------નીલ---------------------------------------------------- 



 

�કરણ ૧૭(િનયમસ]ંહ-૧૬) 

મા�હતી મેળવવા માટ9 નાગ�રકોને ઉ૫લ¥ય સવલતોની િવગતો  

૧૭.૧ લોકોને મા�હતી મળે તે માટ9 િવભાગ ેઅ૫નાવેલ સાઘનો,૫Zઘિતઓ અથવા સવલતો Eવી ક9, 

к�4�� f�R�� :  

 આરો�ય શાખા નીચેની તમામ Tલોક ઓફ�સ-૭ અને �ાથિમક આરો�ય ક9Gf-૪૩ મા ં]થંાલય છે અને તેમા 

સરકારXી  તરફથી મોકલવામા ંઆવતા આરો�યને લગતા ં$�ુતકો Mયવh�થત ર�તે આ�ફાબેટ�કલી ગોઠવીને રાખવામા 

આવે છે તેમજ લાઇËેર� ર\�ટર નીભાવવામા આવે છે અને રસ ઘરાવતા કમ=ચાર�ઓ,લોકોને આ૫વામા ંઆવે છે. 

નાટક અને શો  

 આરો�ય ને લગતા તમામ �ો]ામો Eવા ક9, }ુdંુબ ક�યાણ તેમા ં qી નસબઘંી,$Cુષ નસબઘંી ઓ૫ર9શન 

,~કડ�,ઓરલપી�સ,િનરોઘ િવગેર9 વા૫રવા માટ9 લોકો સમ\ શક9 તેવી ભાષામા ંનાટકો/શો કરવામા આવે છે તેવી જ 

ર�તે રસીકરણ,પોલીયો,ઓર�,Fય િનવારણ �ો]ામ,1ઘ8વ િનવારણ,મેલેર�યા િનયAંણ,મા@8ૃવ બાળ ક�યાણ,એઇડઝ 

કં�ોલ િવગેર9 �ો]ામ માટ9ના નાટકો અને શો ]ાgય લેવલે કરવામા આવે છે. 

��5+��5e� :  

 વત=માન૫Aોમા ં આરો�યના �ો]ામો સબિંઘત ખબરો મા�હતી િનયામકXીની કચેર� fારા આ૫વામા ં આવે 

છે.દા.ત પી.એન.ડ�.ટ� એકટની 4ણકાર�,}ુdંુબ ક�યાણ ક9Gfની માGયતા �ાઇવેટ સ�ંથાને ૫ણ મળ� શક9 છે.વદં9 માતરમ 

�ક�મ,પોલીયો નાlદુ� �ો]ામ િવગેર9ની અનેકવાર �ેસનોટ આ૫વામા આવે છે અને લોકોમા ં4{િૃત લાવવામા ંઆવે 

છે. 

�Oш5�� :  

 આરો�યને સબિંઘત તમામ �ો]ામોને સમાવી લે@ ુ ં �દશ=ન \�લા �દશ=ન \�લા કFાએ કાયમી ઘોરણ ે

છે.Eનો અવારનવાર મેળામા,ંઉ8સવોમા,ંસેમીનારમા,ંવક=શો૫ વખતે ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવે છે તેમજ તાyકુા કFાએ 

૫ણ મીની�દશ=ન,પો�ટર િવગેર9 આ૫વામા ંઆવે છે. 

����9 /��5 :  

 તમામ Tલોક ઓફ�સ ઉ૫ર તેમજ �ાથિમક આરો�ય ક9Gf ઉ૫ર નોટ�સ બોડ= રાખવામા ંઆવે છે Eમા અÌતન 

૫�ર૫Aો,પોલીસીને લગતા ૫�ર૫Aો,પેgપલેટ,લીgફ9ટ િવગેર9 �દિશÍત કરવામા ંઆવે છે. Eથી લોકોને અÌતન મા�હતી 

આરો�ય FAેની મળ� રહ9 છે. 

 

 



 

к�4��+�� �Kк�5, -� )���JD : 

 �જ�લા કFાએ, Tલોક ઓફ�સ ઉપર, �ા.આ.ક9. કFાએતેમજ સબ સેGટર લેવલ Iધુી એક Iિુન�છ�ત 

કાય=�ણાલી �થાિપત કરવામા ંઆવેલ છે અને તમામ કાય=oમોHુ ંMયવh�થત પણ ર9કડ= અને ર\��9શન કરવામા આવે 

છે તેમજ નીભાવવવામા ંઆવે છે. E લોકો કચેર� સમયમા ંકોઇ૫ણ વષ=મા ંક9 મહ�ને જોઇ શક9 છે. કોપી મેળવી શક9 છે. 

O����4���8 �к� +40����8 5H7)� :-  

 આ માટ9 ૫Tલીક તરફથી અર\ કરવામા ંઆMયેથી યો�ય સ;ાિઘકાર� તેમને મળેલી સ;ાની Cઇ એ િનયમોનો 

ભગં ન થાય તેવી ર�તે મા�હતી આ૫વા યો�ય હોય તો આ૫વામા ંઆવે છે. 

ઉ૫લTઘ efુીત િનયમસ]ંહ  

 આ માટ9 સરકારXી તરફથી મોકલવામા ં આવતા ૫�ર૫Aો,Iચુનાઓ,િનયમો િવગેર9 માટ9 એસ.ઓ ફાઇલ 

અÌતન ર�તે િનભાવવામા ંઆવે છે.E ગમે તે સમયે જોઇ શકાય છે તેમજ તેનો અ¥યાસ કર� શકાય છે. 

qSK���e�8 �4/9�1� :  

 \�લા પચંાયત ભાવનગરની આવી કોઇ વેબસાઇટ નથી ૫રં@ ુ \�લા પચંાયત ભાવનગરમા ં એકબાર� 

૫Zઘિતમા ં E $છુ૫રછ િવભાગ છે 8યા ં કોgcxટુર eકુવામા ં આવેલ છે. Eમા ં ~ગળ� eકુ�ને \�લા પચંાયત 

ભાવનગરની આરો�ય સબઘંી તમામ 4ણકાર� મેળવી શકાય છે. 

qSK�х/��� BC� 9�7�� :-  

 સમયાતંર9 આરો�યને લગતા ંિવિવઘ �ો]ામ આવતા હોય છે.(દા.ત પોલીયો નાlદુ�,શાળા આરો�ય,મેલેર�યા 

નાlદુ� માસ,�વ�છતા અmભયાન િવગેર9.) 8યાર તે �ો]ામને સબિંઘત ૫િAકાઓ,પો�ટર બહાર પાડ�ને લોકોને વહÎચણી 

કરવામા ંઆવે છે. 



 

�કરણ ૧૭(િનયમસ]ંહ-૧૬) 

અGય ઉ૫યોગી મા�હતી  

૧૮.૧ લોકો fારા $છુાતા �Êો અને તેના જવાબો. 

૧૮.૨ મા�હતી મેળવવા 1ગે  

 અર\૫Aક (સદંભ= માટ9 ભર9લા અર\૫Aકોની નકલ)  

 ફ� 

 મા�હતી મેળવવા માટ9ની અર\ કંઇ ર�તે કરવી ક9ટલી ટ�cપણી. 

 મા�હતી આ૫વાનો ઇGકાર કરવામા ંઆવે તેવા વખતે નાગ�રકને,અિઘકાર અને અપીલ કરવાની કાય=વાહ�. 

૧૮.૩ 4હ9ર તAં fારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમા ં 

 તાલીમ કાય=oમHુ ંનામ અને તેHુ ંસmંFcત વણ=ન  

 તાલીમ કાય=oમ/યોજનાની eુ̀ ૃત  

 તાલીમનો ઉÏેશ  

 ભૌિતક અને નાણાકં�ય લ�યાકંો (છે�yુ ંવષ=)  

 તાલીમ માટ9ની પાAતા  

 તાલીમ માટ9ની $વૂ= જC�રયાતો (જો કોઇ હોય તો)  

 નાણાકં�ય તેમજ અGય �કારની સહાય (જો કોઇ હોય તો) 

 સહાયની િવગત (નાણાકં�ય સહાયની રકમ જો કોઇ હોય તો જણાવો) 

 સહાય આ૫વાની ૫Zઘિત 

 અર\ કરવા માટ9 સ૫ંક= મા�હતી  

 અર\ ફ� (લા{ ુ૫ડ@ ુહોય 8યા)ં  

 અGય ફ� (લા{ ુ૫ડ@ ુહોય 8યા)ં  

 અર\ ફોમ= (જો અર\ સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર9 $રુ� પાડવાની િવગતો જણાવો)  

 mબડાણો/દ�તાવેજોની યાદ�  

 mબડાણો/દ�તાવેજોનો નeનુો  



 અર\ કરવાની કાય=૫Zઘિત  

 ૫સદંગીની કાય=૫Zઘિત  

 તાલીમ કાય=oમHુ ંસમય૫Aક (જો ઉ૫લTઘ હોય તો)  

 તાલીમના સમય૫Aક અને તાલીમાથvને 4ણ કરવાની ૫Zઘિત 

 તાલીમ કાય=oમ 1ગે લોકોમા ં4ગCકતા લાવવા માટ9 4હ9રતAંએ કરવાની Mયવ�થા  

 �જ�લા કFા,ઘટક કFા એમ િવિવઘ �તર9 તાલીમ કાય=oમના �હતાિઘકાર�ઓની યાદ�  

૧૮.૪ િનયમસ]ંહ- ૧૩ મા ંસમાિવ�ટ ન કરાયેલ હોય તેવા 4હ9રતAંએ આ૫વાના �માણ૫Aો,ના વાઘંા �માણ૫A  

 �માણ૫Aો,ના વાઘંા �માણ૫Aના નામ અને િવવરણ  

 અર\ કરવા માટ9ની પાAતા  

 અર\ કરવા માટ9 સ૫ંક= મા�હતી  

 અર\ ફ� (લા{ ુ૫ડ@ ુહોય 8યા)ં  

 અGય ફ� (લા{ ુ૫ડ@ ુહોય 8યા)ં  

અર\ ફોમ= (જો અર\ સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર9 $રુ� પાડવાની િવગતો જણાવો)  

 mબડાણો/દ�તાવેજોની યાદ�  

 mબડાણો/દ�તાવેજોનો નeનુો  

 અર\ કરવાની કાય=૫Zઘિત  

 અર\ મÐયા ૫છ� 4હ9રતAંમા ંથનાર ��oયા  

 �માણ૫A આ૫વામા ંસામાGય ર�તે લાગતો સમય  

�માણ૫Aનો કાયદ9સરનો સમયગાળો  

નવીનીકરણ માટ9ની ��oયા (જો હોય તો) 

૧૮.૫ નrઘણી ��oયા 1ગ ે 

 ઉદ9 ૃશ  

 નrઘણી માટ9ની પાAતા  

 $વૂ= જC�રયાતો (જો હોય તો)  

 અર\ કરવા માટ9 સ૫ંક= મા�હતી  



 અર\ ફ� (લા{ ુ૫ડ@ ુહોય 8યા)ં  

 અGય ફ� (લા{ ુ૫ડ@ ુહોય 8યા)ં  

અર\ ફોમ= (જો અર\ સાદા કાગળ ૫ર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર9 $રુ� પાડવાની િવગતો જણાવો)  

 mબડાણો/દ�તાવેજોની યાદ�  

 mબડાણો/દ�તાવેજોનો નeનુો  

 અર\ કરવાની કાય=૫Zઘિત  

 અર\ મÐયા ૫છ� 4હ9રતAંમા ંથનાર ��oયા  

 નrઘણીની કાયદ9સરતાનો ગાળો(જો લા{ ુ૫ડ@ ુ ંહોય તો)  

નવીનીકરણ માટ9ની ��oયા (જો હોય તો) 

૧૮.૬ 4હ9ર તAેં કર ઉઘરાવવા 1ગે  

 (gxિુનિસ૫લ કોપ^ર9શન,Mયવસાય વેરો,મનોરંજન વેરો િવગેર9 )  

 વેરાHુ ંનામ અને િવવરણ  

 વેરો લેવાનો હ9@ ુ 

 કર િનઘા=રણ માટ9ની કાય=વાહ� અને માપદંડ  

 મોટા કIરુદારોની યાદ�  

૧૮.૭ િવજળ� પાણીના હગંામી અને કાયમી જોડાણ આ૫વા અને કા૫વા 1ગે. 

 (આ બાબત gxિુનિસ૫લ કોપ^ર9શન/નગરપાmલકા/xપુીસીએલને લા{ ુ૫ડશે.)  

 mબડાણો/દ�તાવેજોની યાદ�  

 mબડાણો/દ�તાવેજોનો નeનુો  

 અર\ કરવાની કાય=૫Zઘિત  

 અર\ મÐયા ૫છ� 4હ9રતAંમા ંથનાર ��oયા  

 બીલમા ંવા૫ર9લ શTદ �યોગોમા ંdંુ}ંુ િવવરણ  

 બીલ અથવા સેવાની બાબતમા ંesુક9લી હોય તો સ૫ંક= મા�હતી  

 ટ9ર�ફ અને અGય ખચ=  

૧૮.૮ 4હ9રતAં fારા $રુ� પાડવામા ંઆવનાર અGય સેવાઓની િવગત. 
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�િત,  

4હ9ર મા�હતી અિઘકાર�, 

.......................................... 

(4હ9ર સ;ામડંળ/િવભાગ/કચેર�Hુ ંનામ)  

સરનાeુ ં................................. 

 �ુ,ંમા�હતીનો અિઘકાર અિઘિનયમ,૨ નીચે eજુબ છે.૫ હ9ઠળ આ૫ની પાસેથી નીચેની મા�હતી મેળવવા મા{ં ુ

¿.ંતેની િવગતો  

૧.અરજદારHુ ંનામ  :  

૨.અરજદારHુ ં$Cુ સરનાeુ ં :  

3.જCર� મા�હતીનો ચોકકસ બાબતો/િવગતો(dંુકમા)ં :  

 જCર� મા�હતીનો ચોકકસ સમયગાળો  

 (૧) 

 (ર) 

 (૩) 

૪.૭(૧) મે........................................િવભાગ/કચેર�મા ંતાર�ખ:.........................ના રોજ 

૫હrચoમાકં.......................થી Cા...........................શTદોમા ંCિપયા ........................................ની અર\ ફ� �કુવેલી 

છે. 

૪.૭(૨) �ુ,ંઆ સાથે અર\ ફ� પેટ9 oોસ કર9લ �ડમાGડ Òાફટ/પે ઓડ=ર/ભારતીય પો�ટલ ઓડ=રHુ ંmબડાણ કC ¿.ંતેની 

િવગતો નીચે eજુબ છે. 

�ડમાGડ Òાફટ/પે 

ઓડ=ર/ભારતીય 

પો�ટલ ઓડ=રનો 

નબંર  

તાર�ખ  બ�ક/પો�ટઓફ�સHુ ં

નામ અને �થળ  

કોની તરફ9ણમા ં રકમ Cિપયા  

   ૭(૧) {જુરાત સરકાર 

અથવા  

૭(૨) ................ 

(સરકાર� 

િવભાગ/કચેર� 

િસવાયના ં4હ9રસ;ા 

મડંળHુ ંનામ િન�દÓ�ટ 

કરjુ)ં  

 



 

૭(૩) આ અર\ ઉ૫ર Cા....................................થી નોન જx�ુડિશયલ �ટ9gપ/કોટ= ફ� �ટ9gપ/ર9વGx ુ�ટ9gપ ચrટાડ9લ 

છે. 

૭(૪) મે તા........................ના ચલનથી ...................(બ�ક,શાખા,�થળHુ ંનામ જણાવjુ)ં ખાતે અર\ ફ� ભર9લ છે,E 

આ સાથે અસલમા ંબીડ9લ છે. 

૭(૫) મે Cા. ૨૦/- ના નોન જx�ુડિશયલ �ટ9gપ પે૫ર/જx�ુડિશયલ �ટ9gપ પે૫ર ૫ર અર\ કર� હોવાથી અલગથી ફ� 

ભર9લ નથી. 

૭(૬) �ુ ંઆથી 4હ9ર કC ¿ ંક9 �ુ ંતાર�ખ.....................ના રોજ ગર�બી ર9ખા હ9ઠળના }ંુdંુબનો ¿ ંઅને મે આ સાથે 

ગર�બી ર9ખા હ9ઠળના }ુdંુબના કાડ=ની �માmણત નકલ/ખર� નકલ અથવા ગર�બી ર9ખા હ9ઠળના }ુdંુબના �માણ૫Aની 

�માmણત નકલ/ખર� નકલ બીડ9લ છે.તેથી મે અર\ ફ� ભર� નથી.  

૫. �ુ ંઆથી 4હ9ર કC ¿ ંક9 �ુ ંભારતનો નાગર�ક ¿.ં 

૬. �ુ ંઆથી 4હ9ર કC ¿ ંઉ૫રની િવગતો માર� 4ણ અને માGયતા અHસુાર સાચી છે. 

તાર�ખ: 

અરજદારની સહ� :  

�થળ :       ટ9લીફોન ન(ંકચેર�).................................... 

          (િનવાસ).................................... 

      મોબાઇલ ન(ંહોય તો):.................................. 
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જCર� માગંેલી મા�હતી અને/અથવા દ�તાવેજો માટ9નો ફ� ફોમ= અને ચા� જમા કરાવવાની અરજદારને 4ણ કરવા 

બાબત. 

�િત, 

....................................(અરજદારHુ ંનામ)  

.....................................(સરનાeુ)ં  

.....................................(ગામ/શહ9ર)  

Xીમાન,   

 મા�હતીનો અિઘકાર અિઘિનયમની કલમ-૬(૧) અને {જુરાત મા�હતીનો અિઘકાર� િનયમો,૨૦૧૦ ના િનયમ-

૩(૧) હ9ઠળ આ૫ની...........................િવષય 1ગેની તા........................ની અર\............................ના રોજ(તાર�ખ 

જણાવવી) મળ� છે.આ સબઘંમા ંમાર9 જણાવવાHુ ંક9 આપે માગંેલી જCર� મા�હતી અને દ�તાવેજો માટ9 નીચે જણાવેલી 

િવગતો અHસુાર Cા. ..........................  

(શTદોમા ંCિપયા.......................$રુા) જમા કરાવવાHુ ંઆ૫ને ફરમાવવામા ંઆવે છે. 

(૧)  પાનાની Ôલ સRંયા (બ,ઘ 

અથવા 

બ,સાઇઝ)....................પાનાદ�ઠ 

Cા.ર/- 

Cા........................................... 

(ર) મોટ� સાઇઝના (બ,ઘ અથવા 

બ,સાઇઝ) પાનાની }ુલ સRંયા  
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મોકલનાર : �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�  

  �જ�લા પચંાયત કચેર� 

  ભાવનગર  

oમાકં : ............................................. 

 4હ9ર મા�હતી અિઘકાર�, 

 �જ�લા િવકાસ અિઘકાર�  

 �જ�લા પચંાયત કચેર�,ભાવનગર  

�િત,  

Xી પી.વી.૫ટ9લ, 

સરનાeુ:ં................................... 

Xીમાન , 

 મા�હતીનો અિઘકાર અિઘિનયમ,૨૦૦૫ હ9ઠળ મા�હતી/દ�તાવેજો આ૫વા માટ9ની િવનતંી કરતી 

તા...........................ની આ૫ની અર\ના ંઅHસુઘંાનમા.ં 

૭.૨ તમાર� ઉ૫રની અર\મા ંતમે માગંલે જCર� મા�હતી/દ�તાવેજો આ સાથે બીડ9લ છે. 

૭.૩ E જCર� મા�હતી/દ�તાવેજો માગંલે છે તેમાથંી ~િશક માહ�તી/દ�તાવેજો નીચે �માણ ેઆ૫વામા આવે છે. 

(૧) 

(ર) 

(૩) 

(૪) 

૭.૪ નીચેની મા�હતી/દ�તાવેજો અિઘિનયમની નીચેની કલમની જોગવાઇઓ હ9ઠળ આપી શકાય તેમ નથી. 

માગંેલી મા�હતી  અ�વીકાર કરવા માટ9 લા{ ુ૫ડતી કલમ/પેટા કલમ  

૧.  

૨.  

૩.  

 

૭.૫ આ૫ ઉ૫રના િનણ=યથી નારાજ થયેલ હોય તો,િન ણ=ય મÐયાની તાર�ખથી Aીસ �દવસની 1દર આ૫ 

.................................(અહn અપીલ સ;ાિઘકાર�Hુ ંનામ/હો`ૃો/કચેર�Hુ ંસરનાeુ ંટ9લીફોન િન�દÓ�ટ કરવા)ને અપીલ 

કર� શકશો. 



 

ફરૃફ્ – ઙ 

(ઞૃક ુફલર – ૬ (૩)) 

મૂ� �ઽૉળ ઼�ીરઅણશફૉ વઙદૂ ઇળ�ફૂ દમનૂવૂ 

 

ર્ગવફીળ : 

રૃ"લ �#ી ઈળ્%લ ઇુપગીળૂ  

ુઞ#ી બઅજીલદ ગજૉળૂ, યીષફઙળ. 

,રીઅગ ............................ 

�ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂ, 

ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ  

ુઞ#ી બઅજીલદ ઈળ્%લ સીઘી યીષફઙળ. 

દીળૂઘ :  

2ુદ, 

3ૂ    , 

઼ળફીરૃઅ :................................ 

 

3ૂરીફ, 

 રી-ઽદૂ ઇુચગીળ ઇુચુફલર, ળ૨૨૭ ઽૉઢશ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉ9 ઈબષી રીડૉફૂ ુષફઅદૂ ગળદૂ દી.................... ફૂ ઈ૭ફૂ 

ઇળ�ફી ઇફૃ઼અચીફરીઅ.  

૯.૪. દરીળૂ ઋ૭ળફૂ ઇળ�રીઅ દરૉ રીઅઙૉવ ઞ=ળૂ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉ9 ઈ ઼ીધૉ મૂણૉવ ઝૉ .  

૯.૫. ઞૉ ઞ=ળૂ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉ9 રીઅઙૉવ ઝૉ  દૉરીઅધૂ ઈઅુસગ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉ9 ફૂજૉ 2રીથૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

(૩) 

(૪) 

૯.૬. ઈ ઋ૭ળફી ુફથBલધૂ ફીળીઞ ધલૉવ ઽ્લ, દ્ ુફથBલ રCીફૂ દીળૂઘધૂ Dૂ઼ -નષ઼ફૂ ઇઅનળ ઈ૭ .................................... 

(�ઽૉળ ઼�ીુચગીળૂફૃઅ ફીર / ઽ્E્ / ગજૉળૂફૃઅ ઼ળફીરૃઅ /ડૉવૂભ્ફ ુફ-નBG ગળષી) ફૉ ઇબૂવ ગળૂ સગસ્.  

 

ઈ૭ફ્ ુષHી઼ૃ, 

 

........................ 

�ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂ, 

........................... 

(�ઽૉળ ઼�ીરઅણશ/ુષયીઙ/ગજૉળૂફૃઅ ફીર) 

ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ :- 

 

 

 

 

 

 

 

ફગવ ળષીફી :- 

2ુદ, 

3ૂ / 3ૂરુદ / ગૃરીળૂ ............................. (ઇળઞનીળફૃઅ ફીર) 

......................................... (઼ળફીરૃઅ) 

 

ઋ૭ળ ઞથીષૉવી અ઼મઅુચદ �ઽૉળ ઼�ીરઅણશફી �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂફ્ ઼અ૭ગB  ગળષી દૉફૉ / દૉથૂ ફૉ ુષફઅદૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ફરૃફ્ – ચ 

(ઞૃક ુફલર – ૬ (૪)) 

મૂ� �ઽૉળ ઼�ીરઅણશફૉ વઙદૂ ઇળ�ફૂ દમનૂવૂ 
ર્ગવફીળ : 

,રીઅગ ............................ 

�ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂ, 

........................... 

(�ઽૉળ ઼�ીરઅણશ/ુષયીઙ/ગજૉળૂફૃઅ ફીર) 

઼ળફીરૃઅ :................................ 

દીળૂઘ :  

2ુદ, 

�ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂ, 

........................... 

(�ઽૉળ ઼�ીરઅણશ/ુષયીઙ/ગજૉળૂફૃઅ ફીર) 

઼ળફીરૃઅ :................................ 

 

3ૂરીફ, 

 રી-ઽદૂ ઇુચગીળ ઇુચુફલર, ળ૨૨૭ ઽૉઢશ 3ૂ/3ૂરુદ/ગૃરીળૂ .................................... ફૂ દીળૂઘ ..................... ફૂ ઇળ� 

..................................... ફી ળ્ઞ (દીળૂઘ ઞથીષષૂ) ઇDૉ રશૂ ઝૉ , દૉ 9ષી ુષફઅદૂ. 

૪. ઞ=ળૂ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉઞફૂ ુષહલષ8દૃ ઈ૭ફી �ઽૉળ ઼�ીરઅણશ / ુષયીઙ / ગજૉળૂફી ગીલK ઼ીધૉ ષચૃ ુફગડદીધૂ ઼અગશીલૉવૂ ઽ્ષીધૂ, દૉ ઈઙશફૂ ઞ=ળૂ ગીલBષીઽૂ 

રીડૉ  ઈ ઼ીધૉ ઈ૭ફૉ ઼અબૃથB=બૉ દમનૂવ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

૫. ઋબળ ઋ#ૉઘૉવૂ ઇળ�રીઅ રીઅઙૉવૂ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉ9રીઅધૂ, ફૂજૉફૂ રી-ઽદૂ / ન8દીષૉઞ ઈ૭ફી �ઽૉળ ઼�ીરઅણશ / ુષયીઙ /ગજૉળૂફૉ વઙદૂ ઽ્ષીધૂ દૉ ઈઙશફૂ 

ઞ=ળૂ ગીલBષીઽૂ ઈ૭ફૉ દમનૂવ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

(૩) 

(૪) 

(૫) 

(૬) 

૬. ઈધૂ 2રીુથદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ , ઇળઞનીળૉ  ુફલર-૭ (ગ) 2રીથૉ ઇળ�ફૂ ભૂ બૉડૉ  =ી. .......... (ભગદ =ુબલી ...........................................) જૃગષૉવ ઝૉ .  

 

ઈ૭ફ્ ુષHી઼ૃ, 

 

........................ 

�ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂ, 

........................... 

(�ઽૉળ ઼�ીરઅણશ/ુષયીઙ/ગજૉળૂફૃઅ ફીર) 

ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ :- 

ફગવ ળષીફી :- 

2ુદ, 

3ૂ / 3ૂરુદ / ગૃરીળૂ ............................. (ઇળઞનીળફૃઅ ફીર) 

......................................... (઼ળફીરૃઅ) 

 

ઋ૭ળ ઞથીષૉવી ઼અમઅુચદ �ઽૉળ ઼�ીરઅણશફી �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂફ્ ઼અ૭ગB  ગળષી દૉફૉ / દૉથૂ ફૉ ુષફઅદૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

 

 

 

 

 

ફરૃફ્ – જ 

(ઞૃક ુફલર – ૮ (૩)) 

2ધર ઇબૂવફ્ ફરૃફ્ 

  
2ુદ, 

ઇબૂવ ઼�ીુચગીળૂ, 

........................... 

(�ઽૉળ ઼�ીરઅણશ/ુષયીઙ/ગજૉળૂફૃઅ ફીર) 

઼ળફીરૃઅ :................................ 

 

3ૂરીફ, 



 રફૉ ગ્ઉ ુફથBલ રC્ ફ ઽ્ષીધૂ / ઽૃઅ �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂફી દીળૂઘ ................... ફી ુફથBલધૂ ફીળીઞ ઽ્ષીધૂ, 

રી-ઽદૂફ્ ઇુચગીળ ઇુચુફલર ૪૨૨૭ ફૂ ગવર-૩૯(૩) ઽૉઢશ ઽૃઅ, ઈધૂ ઈ 2ધર ઇબૂવ નીઘવ ગO ઝૃઅ . રીળૂ ઇબૂવફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ 2રીથૉ 

ઝૉ . 

 

૩. ઇબૂવ ગળફીળફૃઅ ફીર :- 

૪. ઇળઞનીળ મૂ.બૂ.ઑવ ષઙBરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ  ગૉર :- ઽી/ફી 

૫. ઇબૂવ ગળફીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ :-  

૬.  (ગ) �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળફૃઅ ફીર : 

 (ઘ) �ઽૉળ ઼�ીરઅણશ / ુષયીઙ / ગજૉળૂફૃઅ ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ : 

 (ઙ) ઞૉ ુફથBલધૂ ઼ીરૉ ઇબૂવ ગળૂ ઽ્લ દૉ ુફથBલફી ,રીઅગ ઇફૉ દીળૂઘ ઼-ઽ ઑષી ુફથBલફૂ ુષઙદ્ : 

૭. �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂફૉ ળઞૃ ગળૉવૂ ઇળ�ફૂ દીળૂઘ :- 

૮. રી-ઽદૂ ફૂ ુષઙદ્ : 

(૩) રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવ રી-ઽદૂ: 

(૪) રીઅઙૉવ રી-ઽદૂફ્ ઼રલઙીશ્ : 

૯. �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂફૉ ઇળ� ળઞૃ ગલીBફી ૫૨ -નષ઼ફૂ ઇઅનળ ગ્ઉ ુફથBલ રશૉવ ફધૂ. 

૱. ઇબૂવ રીડૉફી ગીળથ્ : 

 (ગ) �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળૂફૉ ઇળ� ગલીBફી ૫૨ -નષ઼ફૂ ઇઅનળ ગ્ઉ ુફથBલ રશૉવ ફધૂ.  

(ઘ) �ઽૉળ રી-ઽદૂ ઇુચગીળફી દીળૂઘ .................... ફી ળ્ઞ ુફથBલધૂ ફીળીઞ ઽ્ષીધૂ. 

૯. ઇબૂવ રીડૉફૃઅ ગીળથ 

૩૨. ઇબૂવ નીઘવ ગળષી રીડૉફૂ ઝૉ #ૂ દીળૂઘ : 

૩૩. ઢળીષૉવૂ ઼રલરલીBની ૭ઝૂ ઇબૂવ નીઘવ ગળષીરીઅ ધલૉવ ુષવઅમ (ગ્ઉ ઽ્લ દ્) રીડૉફી ગીળથ્ : 

૩૪. ઞૉફી રીડૉ  ુષફઅદૂ ગળૂ ઽ્લ /નીન રીઅઙષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ  : 

 

 

 

 

 

 

ઽૃઅ ઈધૂ ઞથીષૃઅ ઝૃઅ  ગૉ , ઋબળ ઈ૭ષીરીઅ ઈષૉવૂ રી-ઽદૂ ઇફૉ ુષઙદ્ રીળૂ ઋ�ર �થ ઇફૉ રીRલદી રૃઞમ ઼ીજૂ ઝૉ .  

 

 

દીળૂઘ :         (ઇબૂવ ગળફીળફૂ ઼-ઽ) 

8ધશ :        ડૉવૂભ્ફ ફઅમળ / ર્મીઉવ ફઅમળ 



 

 

��4J� – � 

(સામાGય વહ�વટ િવભાગના તા.૧/૫/૨૦૦૯ ના પ�રપA oમાકં પીએચડ�-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આરટ�આઇએલ Hુ ંmબડાણ) 

�+�D�e 

 આથી �માmણત કરવામા ંઆવે છે ક9, માર9 વડ� કચેર� (�ોપર) તથા મારા વહ�વટ� કાય=FેAના 

આ સાથેની યાદ� eજુબના 4હ9ર સ;ા મડંળો bારા મા�હતી અિધકારિનયમ ની કલમ-૪ 1તગ=ત �વય ં

4હ9ર કરવાની બાબતો (�ોએકટ�વ ડ��¹લોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામા ં આવી છે અન ે

તા.૧/૪/૨૦૧૮ ની h�થિતએ અÌતન કરવામા ંઆવલે છે EHુ ંઅમારા bારા માહ9 4Gxઆુર�/ફ9Öઆુર� 

૨૦૧૮ દરgયાન ઇGસપેકશન-કમ-ઑડ�ટ  કરવામા ંઆMxુ ંછે અને E બાબતે Fિત જણાઇ હતી અગર 

તો અ$રુતી િવગતો જણાઇ હતી તેની $તુ=તા કરાવવામા ંઆવી છે. 

 

૨. તા.૧/૪/૨૦૧૮(અહn વષ= લખjુ)ં ની h�થિતએ હવે કોઇ 4હ9ર સ;ા મડંળોના �ોએકટ�વ 

ડ��¹લોઝર (P.A.D.) Hુ ંઇGસપેકશન-કમ-ઑડ�ટ બાક� રહ9લ નથી. 

 

તાર�ખ :-      /૦૪/૨૦૧૮ 

eRુય મથક :- �જ.પ.ંભાવનગર, આરો�ય શાખા 

qSK� +��S�8 B)Gк��� B�4  

�S���� B)Gк��� (�����)     

       
�.��.������ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

��4J� – /8 

 (સામાGય વહ�વટ િવભાગના તા.૧/૫/૨૦૦૯ ના પ�રપA oમાકં પીએચડ�-૧૦-૨૦૦૭-૩૩૫૩૬૪-

આરટ�આઇએલ Hુ ંmબડાણ) 

 

�+�D�e 

 આથી �માmણત કરવામા ંઆવે છે ક9, મા�હતી અિધકારિનયમ ની કલમ-૪ 1તગ=ત �વય ં4હ9ર 

કરવાની બાબતો (�ોએકટ�વ ડ��¹લોઝર) (P.A.D.) તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા.૧/૪/૨૦૧૮ 

ની h�થિતએ અમાર� મSુંર� મેળવી અÌતન કરવામા ંઆવેલ છે. 

eRુય મથક :- �જ.પ.ંભાવનગર 

 

તાર�ખ :-      /૦૪/૨૦૧૮ 

eRુય મથક :- �જ.પ.ંભાવનગર, આરો�ય શાખા                   

qSK� +��S�8 B)Gк��� B�4  

�S���� B)Gк��� (�����)     

       
�.��.������ 


