કરણ-૧
૧.૧

તાવના

આ ુતીકા (માહતી અિધકાર અિધિનયમ૨૦૦૫)ની પાદ ૂમીકા "ગે %ણકાર&

૧.૨

આ ુ7તકાનો ઉ:ે શ/હ<=.ુ

માહતી અિધકાર અિધિનયમ – ૨૦૦૫ (જ*લા પંચાયત,આણંદ,/ુ0ુંબ
ક*યાણ શાખાની

ૂિમકા અ4ે દશા5વેલ છે .

આ ુતકનો હ<= ુ સામા?ય જનતા તથા અ?ય અિધકાર&ઓ /
પદિધકાર&ઓને /ુ0ુંબ ક*યાણને લગતી તમામ બાબતો Bવી ક<,/ુ0ુંબ
ક*યાણના રાCDEય કાય5Fમો, /ુ0ુંબ ક*યાણ િવષયક નાણાંઓની
સહાયની યોજનાઓ, /ુ0ુંબ ક*યાણ હતકના અિધકાર&ઓ/વહવટ&
અને તાં4ીક કમ5ચાર&ઓની ફરજો અને સતાઓ તેમજ /ુ0ુંબ
ક*યાણને લગતી તમામ માહતી મેળવી શકાય તે બાબતKુ ં કરણ
માણે બીડાણમાં સામેલ રાખેલ છે .

૧.૩

આ ુ7તકા ક< Nય7Oતઓ/સંથાઓ/સંગઠનો
વગેર<ને ઉપયોગી છે ?

૧.૪

આ ુ7તકામાં આપેલી માહતીKુ ં માળXુ.ં

આ ુ7તકા તમામ Rામજનો / વૈTUછક સંથાઓ તથા સામાVક
સંથા માટ< ઉપયોગી છે .

માળખાના YુZય:૧.અિધક (જ*લા આરો\ય અિધકાર&]ી (વગ5-૧)
૨.જનન અને બાળ આરો\ય અિધકાર&(વગ5-૧)
૩.(જ*લા Oવોલીટ& એયોરં સ અિધકાર&(વગ5-૨)

૧.૫

NયાZયાઓ ( ુ7તકામાં વાપરવામાં આવેલ

માહતી અિધકાર બાબતેના અિધિનયમ – ૨૦૦૫

_ુદા _ુદા શ`દોની NયાZયા આપવા િવનંતી)
૧.૬

કોઇ Nય7Oત આ ુ7તકામાં આવર& લેવાયેલ

૧.%હ<ર આરો\ય તાં4ીક બા`તો-અિધક (જ*લા આરો\ય અિધકાર&

િવષયો "ગે વcુ માહતી મેળવવા મગે તો તે

અથવા જનન અને બાળ આરો\ય અિધકાર& તેમના હાથ નીચેના

માટ<ની સંપક5 Nય7Oત.

તાં4ીક કમ5ચાર& ગણનો સંપક5 કરવાનો થાય છે .
૨.વહવટ& બાબતો-અિધક (જ*લા અરો\ય અિધકાર&, વહવટ&
અિધકાર& અને હસાબી કમ5ચાર&નો સંપક5 સાધવાનો રહ< છે .
૩.d?મ-મરણ નeધણી- YુZય (જ*લા આરો\ય અિધકાર&]ી અથવા
fકડામદદનીશનો સંપક5 સાધવાનો રહ< છે .

૧.૭

આ ુ7તકામાં ઉપલ`ધ ન હોય તે માહતી

આ ુ7તકામાં ઉપલ`ધ ન હોય તે માહતી મેળાવવા માટ< એપલેટ

h અને ફ&.
મેળવવા માટ<ની કાય5પ:િત

ઓથોર&ટ& YુZય (જ*લા અરો\ય અિધકાર&]ી.(જ*લા
પંચાયત,આણંદનો સંપક5 કરવાનો રહ<શે.B બાબતે કોઇ ફ& નi&
કરવામાં આવેલ નથી.

કરણ-૨
સંગઠનની િવગતો,કાયj અને ફરજો
૨.૧

%હ<ર તં4 ઉ:ે શ/હ<= ુ :(શાખા)

%હ<ર /ુ0ુંબ ક*યાણ સલામતી અને kુખાકાર&

૨.૨

%હ<ર તં4Kુ ં િમશન/ lુરદ< શીપmુ ં (િવઝન)

%હ<ર /ુ0ુંબ ક*યાણ સલામતી,%ળવણી સલામતી %હ<ર /ુ0ુંબ ક*યાણ
સલામતી,%ળવણી તથ kુખાકાર& જ?મ દર ઘટાડવો,માતાY ૃqrુ
ઘટાડવા,બાળ મરણ ઘટાડવા,રોગો ઉપર િનયં4ણ,રાCDEય કાય5FમોKુ ં
અમલીકરણ-રસીકરણ /ુ0ુંબ ક*યાણ િશsણ આપtુ.

૨.૩

ૂ ો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો
%હ<ર તં4નો 0ંક

પંચાયતી રાજની થાપના થતાં પંચાયત રાજ અમલમાં આવેv ું અને

સંદભ5:

(જ*લા પંચાયત હતકના Rાwય િવતારની /ુ0ુંબ ક*યાણ સેવાઓ શx
કરવામાં આવી.

૨.૪

%હ<ર તં4ની ફરજો

/ુ0ુંબ ક*યાણ અને વાyય અને kુખાકાર& %ળવવી.B અ?વયે
Rામતર kુધીના લોકોને /ુ0ુંબ ક*યાણ//ુ0ુંબ ક*યાણને લગતી
સેવાઓ આપવી.

૨.૫

%હ<ર તં4ની YુZય t ૃિતઓ/કાયj:

ાથિમક /ુ0ુંબ ક*યાણ kુિવધાઓ પહeચાડવી,રોગચાળા
અટકાવવા,d?મદર ઘટાડવો,રસીકરણ,,સગભા5 માતાઓની
તપાસ,તેમને યો\ય સલાહ,પોલીયોKુ ં િનયં4ણ.

૨.૬

%હ<ર તં4 zારા આપવામાં આવતી સેવાઓની

0ુંકમાં રોગ અટકાયતી તંlુરતવધ5ક અને સારવારને લગતી સેવાઓ

યાદ& અને તેK ુ ં સં{s|ત િવવરણ.

આપવી તથા /ુ0ુંબ ક*યાણ િશsણને લગતી કામગીર& કરવી.
૧. ાથિમક /ુ0ુંબ ક*યાણ લsી સેવાઓ
૨. /ુ0ુંબ ક*યાણ તથા સસીકરણ સેવાઓ
૩.સગભા5 માતાઓની તપાસ અને તેમને સલાહ
૪. /ુ0ુંબ ક*યાણ િશsણ ચારા અને સારની કામગીર&
૫.%હ<ર મેળામાં /ુ0ુંબ ક*યાણ લsી સેવાઓ કામગીર&નો કાય5Fમ
૬.તમામ બાબતોKુ ં /ુ0ુંબ ક*યાણ િશsણ ુ}ુ પાડtુ.ં
૭.કશોર& અને એનીમીયા િનયં4ણ ોRામ

૨.૭

%હ<ર તં4ના રા~ય,િનયામક

તાvુકા,સા.આ.ક<,ા.આ.ક<,(જ*લા પંચાયત હતક "ગેના /ુ0ુંબ

કચેર&,દ< શ,(જ*લો,`લોક વગેર< તરોએ

ક*યાણ સેવાઓ,તાvુક લેવલ કામગીર&Kુ ં kુપરવીઝન,ા.આ.ક<

સંથાગત માળખાનો આલેખ(જયાં લાુ પડ=ુ ં

કsાએ થતી કામગીર&,સબસે?ટર કsાની ાથિમક કામગીર&.

હોય qયાં)
૨.૮
૨.૯

%હ<ર તં4ની અસરકારકતા અને કાય5sામતા

સમયાંતર< રસીકરણમાં લોક ભાગીદાર&, /ુ0ુંબ ક*યાણ લોક ભાગીદાર&,

વધારવા માટ<ની લોકો પાસેથી અપેsાઓ

/ુ0ુંબ િનયોજન યોજનામાં ભાગ લે

લોક સહયોગ મેળવવા માટ<ની ગોઠવણ અને

સમયાંતર< શીબીરો,નાટકો,ભવાઇ મહલા વyય સંઘની

પધિતઓ

t ૃિતઓ,વાyય "ગેની હરફાઇઓ,રાCDEય સંગોએ ટ<બલોના

દશ5નથી લોક %ૃતી લાવવા યસ,ફ&*મ લાઇડ શો વારા
ચાર-સાર,શાળામાં /ુ0ુંબ ક*યાણ િશsણ,_ૂથ ચચા5,Nય7Oતગત લોક
સંપક5 ,ર< લી,ભતા kુ4ો િવ.વારા જન %િૃ ત કાય5Fમ.
૨.૧૦ વા આપવાના દ< ખર< ખ િનયં4ણ અને %હ<ર

નાગર&ક સહાયતા ક<?z.

ફરયાદ િનવારણ માટ< ઉપલ`ધ તં4
૨.૧૧ YુZય કચેર& અને _ુદા _ુદા તરોએ આવેલી

સામેલ પ4ક Yુજબ.

કચેર&ઓનાં સરનામાં(વપરાશકારને
સમજવામાં સરળ પડ< તે માટ< (જ*લા વાર
વગ કરણ કરો.)
૨.૧૨ કચેર& શx થવાનો સમય:

અિધક (જ*લા આઆરો\ય અિધકાર&ની કચેર&,(જ.પં.આણંદ

કચેર& બંધ થવાનો સમય:

ઓફ&સ કsાએ:-૧૦:૩૦ થી ૧૮:૧૦
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હો:ો:- અિધક (જ*લા આરો\ય અિધકાર&]ી
સાઓ:-$$'

•

પંચાયત /ુ0ુંબ ક*યાણ િવભાગ હતક તમામ અિધકાર&ગણ/કમ5ચાર&ઓKુ ં િનયં4ણ /ુ0ુંબ ક*યાણ
િવભગના તમામ વહવટ& તથા તાંિ4ક કમ5ચાર&Kુ ં િનયં4ણ.

•

/ુ0ુંબ ક*યાણ શાખા તથા િનયં4ણ હતકના `લોક ઓફ&સ અને ા.આ.ક<.ની દ< ખર< ખતથા તમામ
કામગીર&

•

રાCDEય તમામ કાય5Fમ /ુ0ુંબ ક*યાણ ,રસીકરણ,પ*સ પોલીયોKુ ં આયોજન અમલીકરણ તથા
kુપરવીઝન

(к :•

શાખા તથા `લોકને િવભાગ તરફથી ફાળવવામાં આવતી અKુદાનની રકમ ઉગવવાની તથા
િવતરણ કરવાની.

•

શાખા તથા `લોકKુ ં વષ5 માણે બBટKુ ં આયોજન.

•

શાખા તથા `લોક માટ< દવા સાધનની ખર&દ&.
" #  к   к  

3.2

   я  $%&

હો:ો:- વહ&વટ& અિધકાર&]ી(/ુ0ુંબ ક*યાણ વહ&વટ&/હસાબી)
સાઓ:-$$'
•

/ુ0ુંબ ક*યાણ સંથાનના હતકના વહવટ& દફતરની કામગીર&Kુ ં સીcુ kુપરિવઝન તથા કામગીર&.

•

શાખાની વહવટ& તથા kુિવધા %ળવણી િવગેર<

•

શાખા તથા િનયં4ણ હતકની કચેર&માં ઔષધો,સાધનો વગેર<ની ખર&દ&,kુિવધા અને %ળવણી

•

વહવટ&ને લગતી તમામ કામગીર

•

`લોક ઓફ&સ તથા ા.આ.ક<.ના વહવટ& અને હસાબી કમ5ચાર&Kુ ં સીcુ kુપરવીઝન.
(к :-

•

/ુ0ુંબ ક*યાણ સંથાનની તમામ નાણાંક&ય કમગીર& ઉપાડ અને વહચણી અિધકાઅર& તર&ક<
અિધ/ૃત કર< લ હોઇ શાખાના અિધકાર&/કમ5ચાર&ના પગાર ભyથા તમામ નાણાં ુકવવાની
કામગીર&.

•

સરકાર]ી તરફથી મળતા શાખાને સહાયક અKુદાનના આદ< શો તથા તેK ુ ં િવતરણ કરવાની
કામગીર&

•

બBટ માણે આપેલ અનદાનમાં વપરાશના સમયસર વષ5ના "તે સદરવાઅર rુ.ટ&.સી. સમયસર
િવભાગને મોકલી આપવાની કામગીર&.

•

શાખાના વખતોવખત થતાં ઓડ&ટ Bવા ક< એલ.એફ.,એ.V.,પી.આર.સી.,િવગેર<K ુ ં મોનીટરગ તેમજ
સમયસર જવાબો મોકલી આપવાની કામગીર&.

•

કચેર& તેમજ `લોક અને ા,આ.ક<.ને વાહનો.િમલકતો ઉપર દ< ખર< ખ તેમજ િનયં4ણ.

•

તા.૦૧/૦૪/૨/૦૫ થી `લોકKુ ં અમલીકરણ થતાં `લોક તેમજ તેની િનયં4ણ હતકના
ા,આ.ક<.ના અિધકાર& કમ5ચાર&ના પગાર ભyથા તથા આપવામાં આવેલ તસલમાત Bવી
નાંણાક&યકામગીર& માટ< વહવટ& અિધકાર&]ી ને ઉપાડ અને વહચણી અિધકાર& તર&ક< અિધ/ૃત
કર< લ હોઇ નાણાંક&ય તમામ જવાબદાર&.

* :YુZય (જ*લા /ુ0ુંબ ક*યાણ અિધકાર& kુત કર< છે .
3.3
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હો:ો:- (જ*લા Oવોલીટ& એયોર?સ અિધકાર&]ી

કામગીર&:•

Oવોલીટ& ઇwુવમે?ટ ોRામમાં YુZય (જ*લા આરો\ય અિધકાર&]ી ની મદદ કરવી.

•

સબ સે?ટર,ા.આ.ક<,ડ&E&ક હો7પટલ એ ર&તે દર< ક લેવલે ુણવતા kુધારણા મોનીટરગ/િનયં4ણ
રાખtુ.ં

•

સી.એચ.સી.kુિટ<?ડ<?ટ અને પી.એચ.સી.એમ.ઓ. વUચેની િવસંગતતા ઓળખી તેને lુર કરવામાં
સહકાર આપવો.

•

`લોક/ડE&ક,ાદ< િશક

અને

રા~ય

લેવલે

રહ<લી

િવસંગતતા

lુર

કરવા

`લોક

ઓફ&સર,(જ*લા,ાદ< િશક અને રા~યના અિધકાર&ને સહકાર આપવો.
•

ોRામ ર&પો0્5 નલ ર< \rુલર ફ&ડબેક અને એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી.એલ ના ધોરણો Yુજબ
ુણવતા kુધારણા કાય5Fમ માટ< મેડ&કલ કોલેજના ડ&ન/ kુિટ<?ડ<?ટને સહકાર આપવો.

•

ુણવતા kુધારણા કય5Fમ માટ<ના પગલા kુચવાવા,ટ<કનીકલ પોટ5 ુરો પાડવો અને kુપરવીઝન
માટ< (જ*લા/`લોક/ગામ લેવલની ર< \rુલર ફ&*ડ વીઝીટ લેવી.

•

કાય5Fમની kુધારણા માટ<ના પગલા લેવા અને ુણવતા kુધારણા કાય5FમKુ ં કામગીર&Kુ ં િનયં4ણ
રાખtુ.ં

•

ુણવતા kુધારણા કwપોને?ટ પર પાયાની પદાિધકાર&ઓ તેમજ અ?ય/(જ*લા લેવલ ોRામ
મેનેજરને ટ<કનીકલ અને મેનેીયલ ટ<કો ુરો પાડવો.

•

તાલીમ સંથાઓ સાથે સંપક5 માં રહ&ને તાલીમ t ૃિતઓKુ ં |લાનગ કરtુ,તાલીમ
ં
સરુલર તૈયાર
કરtુ ં અને તાલીમ માટ< જxર& ચકાસણી અમલમાં Yુકવી.

•

આઇ.ઇ.સી મટ&ર&ય*સની તૈયાર& માટ< ટ<કનીકલ ટ<કો ુરો પાડવો.

•

ુજરાત સરકારના વાિષક વક5 |લાન કર< લ આઉટુટ મેળવવામાં આવે છે ક< ક<મ તેની ખાતર&
કરવી.

•

ુણવતા આરો\ય સેવા માટ< સામાVક માક ટગ પહ<લ માટ< ટ<કો આપવો.

•

નાણાક&ય અને ભૌિતક ગિત અહ<વાલ િવલેષણ અને kુધારવા માટ< kુધારાqમક પગલા લેવા.

•

લયોની િસધીમાં ભંડોળના કાશનમાં કોઇપણ ગેરવાજબી

ુ ને શોધવી અને kુધારાqમક
લ

પગલા લેવા.
•

ટ<ટ ુ,એ,એમ.ઓ./કમીરને કાય5Fમ પર ર< \rુલર અહ<વાલ/ફ&ડબેક ુરો પાડવો.

•

(જ*લા અને પેર&ફ<રલ લેવલના ોRામ પોટ5 ટાફ,પાયાના પદાિધકાર&ઓને મેનજ
ે ર&યલ ટ<કો ુરો
પાડવો.

•

તે પોતાની ફ*ડ િવઝીટ દરwયાન ટ<ટ અને ફ&*ડ લેવલે િનમmુકં અપાવેલ ટ<કનીકલ કનસ*ટ?ટને
જxર& ટ<કો ુરો પાશે.

•

YુZય (જ*લા આરો\ય અિધકાર& સાથે સંપક5 માં રહ& (જ*લાના મેડ&કલ ઓફ&સર અને ોRામ
ઓફ&સર વારા ુરો પડતો ફ&ડબેકના સબંધમાં યો\ય t ૃિતઓ હાથ ધરશે.

•

કાય5Fમના વcુ િવકાસ માટ< સાથ સહકાર આપવો.

•

YુZય (જ*લા આરો\ય અિધકાર& અને તેમની ટ&મ વારા તેને સeપવામાં આવતી કોઇપણ
જવાબદાર& ફરજો િનભાવે.
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(જ*લા કsાએ /ુ0ુંબ ક*યાણ શાખામાં રહ&ને (જ*લાના િનયં4ણ હતકના `લોક/ા.આ.ક<./પેટા
ક<?z અને Rાwય િવતારમાં દર< ક કારની નસગ અને મીડવાઇફર& સેવાઓની t ૃિતઓKુ ં
આયોજન,અમલીકરણ,મોનીટરગ અને મદદxપ થાય તેt ુ ં માગ5દશ5ન.

•

/ુ0ુંબ ક*યાણ લગતી તાલીમKુ ં આયોજન અને અમલીકરણ.

•

મા= ૃબાળ /ુ0ુંબ ક*યાણ કાય5FમKુ ં આયોજન,અમલીકરણ,kુપરિવઝન,મોનીટરગ

•

જનન અને મા= ૃબાળ ક*યાણ યોજના હ<ઠળ આવતી તમામ સેવાઓની તમામ કામગીર&..

•

(જ*લા કsાના િનયં4ણ હતકના ા.આ.ક<. અને પેટા ક<?zના Rાwય િવતારમાં દાઇ તાલીમKુ ં આયોજન
અને અમલીકરણ કરાવવા "ગેની કામગીર&બ તેમજ રસીકરણ અને મા= ૃબાળ ક*યાણ કામગીર&.

•

YુZય

(જ*લા

/ુ0ુંબ

ક*યાણ

અિધકાર&]ી,

અિધક

(જ*લા

/ુ0ુંબ

ક*યાણ

અિધકાર&]ી,આર.સી.એચ.ઓ.kુત કર< તે તમામ કામગીર&.
(2) 2я1/     к3.
•

(જ*લા કsાએ /ુ0ુંબ ક*યાણ શાખામાં રહ&ને (જ*લાના િનયં4ણ હતકના `લોક/ા.આ.ક<./પેટા ક<?z અને
Rાwય િવતારમાં દર< ક કારની ચાર સારની t ૃિતઓKુ ં આયોજન,અમલીકરણ,મોનીટરગ અને મદદxપ
થાય તેt ુ ં માગ5દશ5ન.

•

/ુ0ુંબ ક*યાણ, જનન અને મા= ૃબાળ ક*યાણ લગતી િશ{બરો,ર< લી,નાટકો તથા ચાર સારKુ ં
આયોજન અને અમલીકરણ.

•

YુZય (જ*લા /ુ0ુંબ ક*યાણ અિધકાર&]ીને kુત કર< તે તમામ કામગીર&.

૩.૫
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૧

નાયબ ચીટનીશ

૧.સિમતી દફતરની વતં4 કામાગીર& શાખાના અ?ય કમ5ચાર&ઓKુ ં kુપરવીઝન
૨.શાખાની વહવટ& કામગીર&,હસાબી કામગીર&,કોટ5 ક<સ,દફતરોની તમામ કામગીર&

૨

સીનીયર Oલાક5

ખાલી જ\યા

મહ<કમ ૧
(વહવટ&)
સીનીયર Oલાક5

આણંદ (જ*લા ફ&મેલ હ<*થ kુપરવાઇઝર,ફ&મેલ હ<*થ વક5 રKુ ં મહ<કમ,વયિનt ૃિત કરવા,પે?શન ક<શ

મહ<કમ (વહવટ&)

કરવા,તાલીમમાં મોકલવા,ઉ.પ.ધો. તથા તેને લગતી તમામ કામગીર&,હસાબી કામગીર&

૪

_ુ.કલાક5

1.કચેર&Kુ ં આઉટવડ5 ,ઇન વડ5 , ૨.ટપાલ કામગીર&, ૩. દ&કર& યોજના

૫

_ુ.Oલાક5 (હસાબી)

ખાલી જ\યા

૬

fકડા મદદનીશ

જ?મ-મરણની કામગીર&

૭

ુજરાતી ટાઇપીટ

ખાલી જ\યા

૩

કરણ-૪ (િનયમ સંRહ-૩)
કાયj કરવા માટ<ના િનયમો,િવિનમયો,kુચનાઓ િનયમ સંRહ અને દફતરો
૪.૧ %હ<ર તં4 અથવા તેના િનયં4ણ હ<ઠળના અિધકાર&ઓ અને કમ5ચાર&ઓએ ઉપયોગ કરવાનાં
િનયમો,િવિનયમો,kુચનાઓ,િનયમ સંRહ અને દફતરોની યાદ&
4
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રાCDEય /ુ.ક.કાય5Fમ "તગ5ત rુવાન વય _ુથના દં પતીઓને વધાર< અRતા આપવાKુ ં શx
કરવમાં આNrુ છે . અને સમR દ< શમાં ગભ5 િનરોઘ માટ< નસબંધી પધિત Xુબ જ ચ{લત
રહ<વા પામી છે , %તીય Vવનનો આનંદ યથાવહ રહ< તેમ છતાં /ુદરતી અથવા /ૃિ4મ
ઉપયોથી ગભ5ધાન થ=ુ રોકવાની Fયાને ગભ5 િનરોધ કહ< છે .Bની બે પધતીઓ અમલમાં
છે .
કાયમી પતી:૧.ટુબેOટોમી ઓપર< શન
૨.લેોકોપી ઓપર< શન
૩. એન.એસ.વી
બીનકાયમી પધતી:૧./ -/
૨.કોપર ટ&
૩.નીરોધ

અ.નં. િવગત

ી નસબંધી માટ<

kુતી બાદ ૭ દવસમાં

તમામ ુ}ુષ

કાયમી ી નશબંધી માટ<

લાભાથ

નસબંધી
બી.પી.એલ લાભાથ
૧

લાભાથ ને રોકડ

x.૧૪૦૦/-

x.૨૨૦૦/-

x.૨૦૦૦

x.૩૦૦/-

x.૩૦૦/-

સહાય (લોસ ઓફ
વેઇVસ)
૨

મોટ&વેટર ચા

x.૨૦૦/-

૩

સન ચા

x.૧૫૦/-

5
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x.૨૫૦/-

x.૨૫૦/-

સંથાઓ/ાઇવેટ ેOટ&શનરો

к0*=
અ.નં. િવગત

ી નસબંધી બી.પી.એલ,

તમામ ુ}ુષ નસબંધી લાભાથ

માટ< એસ.સી.એસ.ટ& લાભાથ માટ<
૧

ખાનગી ેOટ&શનર (સન

x. ૨૦૦૦/-

x.૨૦૦૦/-

x.૧૦૦૦/-

x.૧૦૦૦/-

ચા)
૨

મોટ&વેટર ચા

6
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/ુ0ુંબ ક*યાણની કાયમી પધિત અપનાવનાર દં પિતને ફકત એક દકર& પછ& નસબંધી

અપનાવે અને પqનીની મર ૩૫ વષ5 કરતાં ઓછ& હોય અને છે *લા બાળકની મર 4ણ
વષ5ની હોય તો નીચે Yુજબ રાCDEય બચતપ4 મળવાપા4 છે .
૧. ફOત એક દકર& x.૬૦૦૦/૨. ફકત બે દકર& x.૫૦૦૦/૭

/ુ0ુંબ િનયોજન ઓપર< શન

ભાગ-૧-અ Nયંિધકરણના કારણે દવાખાનામાં અથવા દવાખાના માંથી ર% આ|યા બાદ

દરwયાન હો7પટલમાં

સાત દવસની "દર Y ૃqrુ થાય તો ુકવવામાં આવ=ુ ં વળતર x.૨,૦૦,૦૦૦/-ની મયા5દા

થતાં Y ૃqrુ તેમજ શFયા

ભાગ-૧-બ દવાખાનામાંથી ર% આ|યા બાદ ૮-૩૦ દવસની "દર Nયંિધકરણના કારણે

પછ&ની તકલીફોની

Y ૃqrુ થાય તો ુકવવામાં આવ=ુ ં વળતર x.૫૦,૦૦૦/-ની મયા5દા.

સારવાર િવગેર< માટ< /ુ0ુંબ

ભાગ-૧-ક Nયંિધકરણ શFયાની િનDફળતા (Nયંિધકરણ શFયા પછ& ગભ5ધાન થયા

િનયોજન વીમા યોજના

પછ& બાળકનો જ?મ થાય ક< ન થાય) ુકવવામાં આવ=ુ ં વળતર x.૩૦૦૦૦/-ની મયા5દા.

હ<ઠળ લાભાથ ને/તેમના

ભાગ-૧-ડ Nયંિધકરણ શFયાની લીધે પેદા થતી તબીબી તકલીફોની સારવર "ગેનો ખચ5

વારસદારને ુકવવામાં

પછ&ની ૬૦ દવસની "દર થયેલા થયેલા ખર< ખર ખચ5ના આધાર< પરસં= ુ x.૨૫૦૦૦/- થી

આવ=ુ ં વળતર

વcુ નહ&.

સ{ચવાલય,ગાંધીનગરના

ભાગ-૨ િવમા કવચ દર< ક ડોOટરની બાબતમાં(બેદરકાર&ના) વષ5 દ&ઠ ૪ ક<સ kુધી જ

ઠરાવ

x.૨૦૦૦૦૦/-kુધી દર< ક દાવા દ&ઠ

Fમાંક:એફ.પી.સબ*rુ/૧૦
૨૦૦૬/૧૮૭/ગતા.૨૩/૦૪/૦૭
૮

જ?મ-મરણ નeધણીના

બનાવ બ?યા તાર&ખ થી ૨૧ દવસ kુધીમાં િવના Y ૂ*યે જ?મ મરણની નeધણી અને

અિધિનયમ-૧૯૬૯ અ?વયે

માણપ4 મેળવવાનો અિધકાર.

જ?મ- મરણના કાયદાની

બનાવ બ?યા તાર&ખ થી ૨૧ દવસ પછ& પરં = ુ ૩૦ દવસની "દર x.૨/- લેઇટ ફ& ભર&ને

જોગવાઇઓ

નeધણીનો અિધકાર.
૩૦ દવસ પછ& પરં = ુ ૧ વષ5ની "દર જ?મ મરણ નeધણી અિધિનયમની કલમ-૧૩(૨)
અ?વયે રા~ય સરકાર< િનદ Dટ કર< લા અિધકાર&]ીની લે{ખત પરવાનગી લેઇટ ફ& x.૫/ભર&ને નeધણીનો અિધકાર.
૧ વષ5ની ઉપરના બનાવો માટ< ~rુડ&શીયલ મેVE<ટ થમ વગ5 તથા સીટ& મેVE<ટનો
ક
ુ મ અને લેઇટ ફ& x.૧૦ ભર&ને નeધણીનો અિધકાર.
જ?મની નeધણી કરાNયાની તાર&ખથી ૧૨ મહનાની "દર િવના Y ૂ*યે નામ નeધાવવાનો
અિધકાર
જ?મ નeધાNયાના ૧૨ મહના પછ& પરં = ુ ૧૫ વષ5 kુધીમાં લેઇટ ફ& x.૫/- આપીને નામ
દાખલ કરાવવાનો અિધકાર
x.૫/- નકલ ફ& આ|યાથી "RેV ભાષામાં માણપ4 મેળવવાનો અિધકાર
જ?મ મરણ દફતરમાં નeધ શોધવાKુ ં અને શોધ Yુજબ િનયત ફ& ભર& માણપ4

મેળવવાનો અિધકાર.
૧. B વષ5 માટ< તપાસ કર& હોય તે થમ વષ5માં એક જ નeધ માટ<ની તપાસ માટ< x.૨/૨. તપાસ ચાvુ રહ< તેટલા વધારાના દર< ક વષ5 દ&ઠ x.૨/૩.દર< ક જ?મ અથવા મરણને લગતા ઉતારા આપવ માટ< x.૫/૪.જ?મ અથવા મરણને લગતા અા|ત માણપ4 માટ< x.૨/જ?મ મરણના બનાવો માટ<K ુ ં માણપ4 સંબિં ધતોએ જ?મ મરણની તાર&ખથી ૩૦ દવસની
"દર મેળવી લેવાKુ ં હોય છે . આમ છતાંજો માણપ4ો સંબિં ધતો વારા મેળવવામાં આNયા
ના હોય તેવા કસાઓમાં qયાર પછ&ના ૧૫ દવસમાં સદર ુ ં માણપ4ો ટપાલ વારા
રVEાર]ી,જ?મ મરણએ મોકલી આપવાના રહ< છે .
અરજદાર સમયમયા5દામાં જ?મ મરણની નeધણી કરાવેલ ન હોય તો મામલતદાર પાસેથી
એફ&ડ<વીટ કરાવવાKુ ં રહ<શે. તે એફ&ડ<વીટના આધાર< (જ*લા જ?મ મરણ રVEાર અને
YુZય (જ*લા /ુ0ુંબ ક*યાણ અિધકાર& તેના આધાર< જ?મ મરણ નeધણી કરવાનો ક
ુ મ
કરશે.

કરણ – ૫ (િનયમ સંRહ – ૪)
નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સંબધ
ં ી જનતાના સયો સાથે સલાહ-ામશ5 અથવા તેમના િતિનિધqવ માટ<ની કોઇ
Nયવથા હોઇ તો તેની િવગત
નીિત ઘડતર
૫.૧ ુ ં નીિતઓના ધડતર માટ< જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓને સલાહ પરામશ5/સહભા{ગતા મેળવવા માટ<ની કોઇ
જોગવાઇ છે ? જો હોય તો નીચેના નY ૂનામાં આવી નીિત િવગતો આપો.
િવષય/Yુ:ો

ુ ં જનતાની

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ<ની Nયવથા

સહભાગીતા kુિનિત
કરવાKુ ં જxર&
છે ?(હા/ના)
૧

Rાwય કsાએ /ુ0ુંબ ક*યાણ

હા

િવષયક ાથિમક

ુ /ુ0ુંબ ક*યાણ kુિવધા %ળવણી તથા {બમાર& "ગે
Y ૂળ ત
િનદાન અને સારવાર

kુિવધા(ઓપીડ&)
૨

૩

/ુ0ુંબ ક*યાણ,િશsણ,દશ5ન

હા

/ુ.ક.,રસીકરણ,માતા-બાળ /ુ0ુંબ ક*યાણ સંભાળ િવગેર< રોગ

તેમજ /ુ0ુંબ ક*યાણ લsી

સબંધી %ણકાર& તેમજ તે િનવારવા "ગેના પગલા અને જનની

જન% ૃતી અ{ભયાન

kુરsા,ચીરં Vવી યોજનઓ સબંધી %ણકાર&

બાળ Y ૃqrુદર અને

હા

દર< ક ગામે નi& કર< લ વાર< નi& કર< લ થળે મમતા દવસ

હા

ા.આ.ક<.-સા.આ.જન.હો7પટલ

ઇwrુનાઇઝેશન બાળકોને રોગ
િતકારક તેવા િવિવધ
રસકરણના કાય5Fમ
૪

(ી/ુ}ુષ) બાળ જ?મદર
ધટાડવા "ગે રાDE&ય કાય5Fમ
Yુજબ ી નસબંધી ુ}ુષ
નસબંધી ોRામ

આનાથી નાગરકને ા આધાર< નીિત િવષયક બાબતોના ધડતર અને અમલમાં જનતાની સહભા{ગતા નi& કરાઇ છે તે
સમજવામાં મદદ થશે.
નીિતનો અમલ:
૫.૨ ુ ં નીિતઓના અમલ માટ< જનતાની અથવા તેના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ5/સહભા{ગતા મેળવવા માટ<ની કોઇ
જોગવાઇ છે ? જો હોય તો નીચેના નY ૂનામાં આવી નીિત િવગતો આપો.
િવષય/Yુ:ો

ુ ં જનતાની
સહભાગીતા kુિનિત
કરવાKુ ં જxર&
છે ?(હા/ના)

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટ<ની Nયવથા

Rાwય કsાએ /ુ0ુંબ

હા

ક*યાણ િવષયક ાથિમક

ુ /ુ0ુંબ ક*યાણ kુિવધા %ળવણી તથા {બમાર& "ગે
Y ૂળ ત
િનદાન અને સારવાર

kુિવધા(ઓપીડ&)
/ુ0ુંબ

હા

/ુ.ક.,રસીકરણ,માતા-બાળ /ુ0ુંબ ક*યાણ સંભાળ િવગેર< રોગ

ક*યાણ,િશsણ,દશ5ન

સબંધી %ણકાર& તેમજ તે િનવારવા "ગેના પગલા અને જનની

તેમજ /ુ0ુંબ ક*યાણ

kુરsા,ચીરં Vવી યોજનઓ સબંધી %ણકાર&

લsી જન%ૃતી
અ{ભયાન
બાળ Y ૃqrુદર અને

હા

દર< ક ગામે નi& કર< લ વાર< નi& કર< લ થળે મમતા દવસ

હા

ા.આ.ક<.-સા.આ.જન.હો7પટલ

ઇwrુનાઇઝેશન બાળકોને
રોગ િતકારક તેવા
િવિવધ રસકરણના
કાય5Fમ
(ી/ુ}ુષ) બાળ
જ?મદર ધટાડવા "ગે
રાDE&ય કાય5Fમ Yુજબ
ી નસબંધી ુ}ુષ
નસબંધી ોRામ

કરણ- ૭ િનયમ સંRહ -૭
૭.૧તેના ભાગ તર&ક< રચાયેલી બોડ5 ,પર&ષદ,સમીતીઓ અને અ?ય સંથાઓKુ ં પ4ક
મા?યતા ા.સંથાKુ ં નામ અને સરનામા

ના

મા?યતા ા.સંથાનો કાર

ના

મા?યતા ા.સંથાનો 0ુંકો પરચય

ના

મા?યતા ા.સંથાની

િુ મકા

ના

માળXુ અને સય બંધારણ

ના

સંથાના વડા

ના

YુZય કચેર& અને તેની શાખાઓના સરનામા

ના

બેઠકોની સંZયા

ના

ુ ં જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શક<

ના

ુ ં બેઠકોની કાય5નeધ કરવામાં આવે છે .

ના

બેઠકોની કાય5નeધ જનતાને

ના

જો તમે હોય તો મેળવવા માટ<ની પધિતની માહતી આપો

ના

કરણ- ૮ િનયમ સંRહ -૭
૮.૧

જહ<ર તં4ના સરકાર& માહતી અિધકાર&ઓ,મદદનીશ સરકાર& માહતી અિધકાર&ઓ અને િવભાગીય કાયદાક&ય
સાિધકાર& િવશેની સંપક5 માહતી નીચેના નYુનામાં આપો.

સરકાર& તં4Kુ નમ:- અિધક (જ*લામ અરો\ય અિધકાર&]ીની કચેર& (જ*લા પંચાયત આણંદ
સરકાર& માહતી અિધકાર& –/ુ.ક શાખા
અ

અિધકાર&Kુ નામ

હો:ો

.નં
૧

]ી ડ&.ડ&.વાઘેલા

વહવટ&

એસ.ટ&.ડ&

કચેર&

. કોડ

ટ<લીફોન

નંબર

નંબર

૦૨૬૯૨

૨૪૧૭૫૧

ફોન નં.

ફ<Oસ નં

ઇ.મેઇલ

સરનાYુ ં

_

_

_

/ુ0ુંબ ક*યાણ

અિધકાર&

શાખા

સરકાર& તં4Kુ ં નામ:- `લોક હ<*થ કચેર&
મદદનીશ સરકાર& માહતી અિધકાર&ઓ (તાંિ4ક બાબતો માટ<)
૧

ડૉ.આઇ.ક<.%પિત

ટ&.એચ.ઓ ,

૦૨૬૯૨

૨૨૨૨૮૫

_

_

_

તા.હ<.ક,આણંદ

૦૨૬૯૬

૨૮૦૦૬૬

_

_

_

તા.હ<.ક,

આણંદ
૨

૩

ડૉ.સીરાજ Nહોરા

ડૉ.ભાવીન પટ<લ

બી.એચ.ઓ
fકલાવ,

fકલાવ,

બોરસદ

બોરસદ

બી.એચ.ઓ,

૦૨૬૯૮

૨૫૮૨૫૫

_

_

_

ખંભાત,

તા.હ<.ક, ખંભાત,
તારાુર

તારાુર
૪
૫

ડૉ.અ*પેશ

બી.એચ.ઓ,

મOવાણા

પેટલાદ

ડૉ.રાB?z ¡લા

ટ&.એચ.ઓ.

૦૨૬૯૭

૨૨૨૦૦૫

_

_

_

તા,હ<.ક, પેટલાદ

૦૨૬૯૨

૨૭૬૦૦૧

_

_

_

તા.હ<.ક, ઉમર< ઠ

_

_

_

તા.હ<.ક, સોV4ા

adho.he

/ુ.ક.શાખા

ઉમર< ઠ
૬

ડૉ. ુણવંત

ટ&.એચ.ઓ.

ઇસરવાડ&યા

સોV4ા
િવભાગીય એપલેટ(કાયદા અિધકાર&ઓ) સા અિધકાર&

૧

ડૉ.શા{લની ભાટ&યા અિધક
(જ*લા
અરો\ય
અિધકાર&

૦૨૬૯૨

૨૪૧૭૫૧

_

_

alth.ana
nd@gma
il.com

કરણ – ૯
િનણ5ય લેવાની Fયામાં અKુસરવાની કાય5 પધિત
૯.૧

_ુદા _ુદા Yુ:ાઓ "ગે િનણ5ય લેવા માટ< કઇ

હા,કામકાજના િનયમો માણે.

કાય5પધિત અKુસારવામાં આવે છે ?(સ{ચવાલય

(િનયમ સંRહ અને કામકાજના િનયમ સંRહ,અ?ય િનયમો

િનયમ સંRહ અને કામકાજના િનયમોના િનયમ

િવિનયમો િવગેર<નો સંદભ5 ટાંક& શકાય)

સંRહ,અ?ય િનયમો િવિનયમો િવગેર<નો સંદભ5 ટાંક&
શકાય)
૯.૨

અગqયની બાબતો માટ< કોઇ ખાસ િનણ5ય લેવા

કચેર&ની કાય5 પધિત માણે નeધ પધિત અમલમાં

માટ<ની દતાવેV કય5પધિતઓ/ઠરાવેલી

છે .વખતોવખત સરકાર]ીના િનયમો,ઠરાવો,માગ5દશ5ક િસધાંત

કાય5પધિતઓ/િનયત માપદં ડો,િનણ5ય લેવા માટ<

માણે કરવામાં આવે છે ,વહવટ& Fયામાં કચેર&માં ોપર

ા ા થળે િવચાર કરવામાંઆવે છે .

ચેનલ માણે _ુનીયર પ4 સંદભ¢ ફાઇલ સીનીયર કમ5ચાર&
ઠરાવ િનયમો અKુસાર નeધ અને Yુસ:ાની જણાવટ કર< ,નાયબ
ચીટનીશ ચકાસણી તથા િનર&sણ કર& વહવટ& અિધકાર&]ીને
ર_ુ કર< .
તે જ માણે તાં4ીક Fયામાં તાં4ીક કમ5ચાર& રોગચાળા
િનયં4ણ તબીબી અિધકાર&]ીને સાદર કર< લ અને રોગચાળા
િનયં4ણ તબીબી અિધકાર& અિધક (જ*લા આરો\ય
અિધકાર&]ીને ફાઇલ સાદર કર< .

૯.૩

િનણ5યને જનતા kુધી પહeચાડવાની કઇ Nયવથા

ટપાલ પધિતથી.

છે ?
૯.૪

િનણ5ય લેવાની Fયામાં Bના મંતNય લેવાના છે તે

વહવટ& અને હસાબી Fયામાં વહવટ& અિધકાર&]ી,YુZય

અિધકાર&ઓ ા છે ?

(જ*લા આરો\ય અિધકાર&]ી,(જ*લા િવકાસ અિધકાર&]ી તાં4ીક
F&યામાં તબીબી અિધકાર& અને YુZય (જ*લા આરો\ય
અિધકાર&]ી,(જ*લા િવકાસ અિધકાર&]ી.

૯.૫

િનણ5ય લેનારા "િતમ સાિધકાર& કોણ છે ?

સાkુત અિધકારો માણે YુZય (જ*લા આરો\ય
અિધકાર&]ીના B સા અિધ/ૃત થયેલ ન હોય તે તમામ
િનણ5યમાં (જ*લા અિધકાર&]ી અને B િનણ5યમાં (જ*લા િવકાસ
અિધકાર&]ીને સાઓ અિધ/ૃત કરવામાં આવેલ ન હોય તે
તમામ િનણ5યમાં સરકાર]ી.

૯.૬

B અગqયની બાબતો પર %હ<ર સાિધકાર& વારા િનણ5ય લેવામાં આવે છે તેની માહતી અલગ ર&તે નીચેના
નYુનામાં છે .
Fમ નં.
Bના પર િનણ5ય લેવાનાર છે તે િવષય

વહવટ&,હસાબી અને તાં4ીક

માગ5દશ5ક kુચન/દશા િનદ શ જો કોઇ હોય તો

સરકાર]ીના વખતોવખત ઠરાવો,પર&પ4ો,અને માગ5દશ5ક
િસધાંતો માણે

અમલની Fયા

૯.૨ માણેની Fયા અમલમાં છે .

િનણ5ય લેવાની કાય5વાહ&માં સંકળાયેલ

(જ*લા િવકાસ અિધકાર&]ી YુZય (જ*લા /ુ0ુંબ ક*યાણ

અિધકાર&ઓનો હો:ો

અિધકાર&]ી

ઉપર જણાવેલ અિધકાર&ઓના સંપક5 "ગેની માહતી

(જ*લા પંચાયત કચેર&,આણંદ

જો િનણ5યથી સંતોષ ન હોય તો ાં અને ક<વી ર&તે

નY ૂનામાં-જ માં

અપીલ કરવી.

૧.એપલેટ ઓથોર&ટ& અને અિધક (જ*લા આરો\ય અિધકાર&]ી
(જ*લા પંચાયત આણંદ અને
૨. રા~ય માહતી `rુરો (SIC)

к – 10
અ.

  к   к  

કમ5ચાર&Kુ ં નામ

હો:ો

૧

ડૉ. શા{લની ભાટ&યા

અિધક (જ*લા આરો\ય અિધકાર&

૨

ડૉ. બી.પી.ઠiર

આર.સી.એચ.અિધકાર&

(& BC5 "&к 45 657 к1  шх
રહ<ઠાણKુ ં સરનાYુ ં

ટ<લીફોન નં

નં.
૭૫૬૭૮૭૦૦૦૨
૧૭,અsર /ુંજ

૭૫૬૭૮૭૦૦૦૩

સોસા.,િવયાનગર રોડ,આણંદ
૩

ડૉ.એન.V.પરમાર

 ૂ.એમ.ઓ.

૭૫૬૭૮૭૦૦૦૫

૪

]ી એલ.એસ.દ< સાઇ

વહવટ& અિધકાર&

૭૫૬૭૮૭૦૦૧૧

૫

]ી પી.એ.દરV

ડ&E&Oટ આઇ.ઇ.સી.ઓફ&સર

૩૦૪,લમી ભવન,નગર

(ઇ.ચા.)

પા{લકા ભવન સામે,આણંદ
_

૭૫૬૭૮૭૦૦૦૯

૬

ખાલી જ\યા

ડ&E&Oટ આઇ.ઇ.સી.ઓફ&સર

૭

]ીમતી આર.ડ&.%પતી

ડ&E&Oટ પ`લીક હ<*થ નસ5

૭૫૬૭૮૭૧૭૮૫

૮

]ી ડ&.એસ.ઠાકોર

નાયબ ચીટનીસ

૮૦૦૦૮૭૨૮૦૪

૯

]ી એમ.એસ.પટ<લ

fકડા મદદનીશ

૨૯ =ુલીપ બં\લોઝ,

_

૭૩૮૩૪૫૦૮૭૭

એસ.ક<.સીનેમા પાસે,આણંદ
૧૦

]ી એચ.આઇ.વાઘેલા

િસ.Oલાક5

વાઘેલા િનવાસ,સામરખા,આણંદ

૯૩૭૫૪૪૧૪૦૭

૧૧

ખાલી જ\યા

િસ.Oલાક5

_

_

૧૨

એમ. ડ&. પટ<લ

_ુ.Oલાક5

સરકાર& વસાહત,આણંદ

૭૬૯૮૯૯૩૦૨૬

૧૩

ખાલી જ\યા

_ુ.Oલાક5

_

_

૧૪

]ીમતી.Vનલએ.kુથાર

Oવોલીટ& એમ એ?ડ ઇ.આસી.

ુ લ
આઝાદ ચોક, મ
ે

૭૫૬૭૬૨૪૯૨૨

કરણ -૧૧
િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયા5 Yુજબ મહ<નતાણાની પધિત સહત દર< ક અિધકાર& અને કમ5ચાર&ને મળ=ુ માસીક મહ<નતાmુ ં
અ.નં. નામ

હો:ો

બેઝીક

િવિનમયમાં જણાNયા Yુજબ મહ<નતાmુ ં
નi& કરવાની કાય5 પધિત

૧

ડૉ. શા{લની ભાટ&યા

અિધક (જ*લા આરો\ય અિધકાર&

૭૬૨૦૦

૨

ડૉ. બી.પી.ઠiર

આર.સી.એચ.અિધકાર&

૧૩૪૩૦૦

૩

ડૉ.એન.V.પરમાર

 ૂ.એમ.ઓ.

૧૧૯૦૦૦

૪

]ી એલ.એસ.દ< સાઇ

વહવટ& અિધકાર&

૬૬૦૦૦

૫

]ી પી.એ.દરV

ડ&E&Oટ આઇ.ઇ.સી.ઓફ&સર

૫૬૯૦૦

(ઇ.ચા.)
૬

ખાલી જ\યા

ડ&E&Oટ આઇ.ઇ.સી.ઓફ&સર

_

૭

]ીમતી આર.ડ&.%પતી

ડ&E&Oટ પ`લીક હ<*થ નસ5

૫૬૯૦૦

૮

]ી ડ&.એસ.ઠાકોર

નાયબ ચીટનીસ

૪૯૦૦૦

૯

]ી એમ.એસ.પટ<લ

fકડા મદદનીશ

૫૬૯૦૦

૧૦

]ી એચ.આઇ.વાઘેલા

િસ.Oલાક5

૨૫૫૦૦

૧૧

ખાલી જ\યા

િસ.Oલાક5

_

૧૨

એમ. ડ&. પટ<લ

_ુ.Oલાક5

૧૯૯૫૦

૧૩

ખાલી જ\યા

_ુ.Oલાક5

_

૧૪

]ીમતી.Vનલએ.kુથાર

Oવોલીટ& એમ એ?ડ ઇ.આસી.

૧૦૦૦૦

સરકાર]ીના વત5માન િનતી િનયમો
Yુજબ

કરણ – ૧૨ (િનયમ સંRહ-૧૧)
qયેક સંથાને ફાળવાયેલ "દાજપ4
તમામ યોજનાઓ,kુ{ચત ખચ5 અને ુકવણી "ગે અહ<વાલોની િવગતો,િવકાસ,િનમા5ણ અને તકનીક& કાયj "ગે જવાબદાર %હ<ર
તં4 માટ< _ુદ& _ુદ& યોજનાઓ અ?વયે _ુદ& _ુદ& t ૃિતઓ માટ< "દાજપ4ની િવગતોની માહતી નીચેના નY ૂનામાં આપો./ુ.ક.
શાખા,(જ*લા પંચાયત કચેર&,આણંદ -૨૦૧૭-૧૮

અ..નં

યોજનાKુ ં નામ/સદર

મં_ૂર થયેલ રકમ

.

છે *લા વષ5નો ખર< ખર
ખચ5

૧

૦૦૧-૩ િનદશ5ન અને વહવટ& (જ*લા પરવાર િનયોજન કાય5લય

૨,૦૨,૦૯,૬૯૩

૬૨,૨૪,૪૭૫

૨

૧૦૩-(૩) kુિત અને બાળ /ુ0ુંબ ક*યાણ

૧,૭૮,૧૮,૭૯૪

૨૦,૭૦,૧૪૫

૩

૧૦૩(૧) સરકાર& સંથાક&ય kુિત વધારવા

૪

૧૦૧(૧) Rામીણ પરવાર િનયોજન ક*યાણ પેટા ક<?zો

૫

૧૦૪(૧)ા.આ.ક<.ના વાહનોની %ણવણી અને ુરા પાડવા

૨૨,૨૧,૫૩૨

૦

૬

૧૦૫ (૧)ુ}ુષ નસબંધી

૭

૧૦૫(૨)ી Nયંધીકરણ

૮

૧૦૩(૩) દકર& યોજના

૨૫,૪૦,૦૦૦

૭૧,૦૦૦

કરણ – ૧૩
સહકાર& કાય5Fમોના અમલ "ગેની પધિત
૧૩.૧

નીચેના નYુના Yુજબ માહતી

૧

કાય5Fમ આયોજનKુ ં નામ

૧) /ુ.ક. ોqસાહન યોજના
૨) એન.એસ.વી
૩)દકર& યોજના

૨

કાય5Fમ યોજનાનો સમયગાળો

કાયમી ોRામ, ~યાર< સરકાર રદ કર< qયાર< બદલાય

૩

કાય5Fમનો ઉ:ે શ

બાળ જ?મદરમાં ધટાડો કરવો,kુિત kુિવધામાં વધારો કરવો,માતાબાળ મરણ અટકાવtુ ં

૪

કાય5Fમના ભૌિતક અને નાંણાક&ય
લયાંકો(છે *લા વષ5 માટ<)

કાય5FમKુ ં નામ

વાિષક લયાંક

માતાઓ

૪૦૭૦૦

બીસીV

૩૭૦૦૦

િ4ુણી રસી (ડ&ટ&પી)

૩૫૯૦૦

પોલીયો

૩૫૯૦૦

ઓર&

૩૫૯૦૦

૫

લાભાથ ની પા4તા

મયા5દત /ુ0ુંબ રાખવા માટ<,/ુ0ુંબ kુખાકાર& માટ<

૬

લાભ "ગેની  ૂવ5જxર&યાતો

પરણીત લsીત દં પિત અને મયા5દત /ુ0ુંબ (બે બાળક)

૭

કાય5Fમનો લાભ લેવાની પધિત

કોઇપણ સરકાર& દવાખાના/મા?ય હો7પટલો £ારા ઓપર< શનની kુિવધા

૮

પા4તા નi& કરવા "ગેના માપદં ડો

સન નક& કર< તે Yુજબ

૯

કાય5Fમમાં આપેલ લાભની િવગતો

લાભાથ સહાયની રકમ બાબતે –

(સહાયક&ની રકમ અથવા આપવામાં

-/ુ0ુંબ ક*યાણ યોજના "તગ5ત ી લાભાથ ને x. ૧૪૦૦ અને ુ}ુષ

આવેલ અ?ય મદદ પણ દશા5વવી

kુવાવડ બાદ સાત દવસમાં નસબંિધ કરાવે તો x.૨૨૦૦ રોકડ સહાય
-દકર& યોજનાના લાભાથ ને x.૫૦૦૦/- અથવા x.૬૦૦૦/-ના સેવગ
સટ¤ફ&ક<ટ િનયમ Yુજબ

૧૦

સહાયક& િવતરણની કાય5 પધિત

ઓપર< શન બાદ

૧૧

અરV ાં કવ ક< આરV કરવા માટ<

િનયત નYુનામાં ઓેશન ુવ¢ સંથા, મા?ય સંથા

કચેર&નો સંપક5 કરવો.
૧૨

અરVન ફ& (લાુ પડતી હોય qયાં)

લાુ પડ=ુ નથી

૧૩

અ?ય ફ& (લાુ પડતી હોય qયાં)

લાુ પડ=ુ નથી

૧૪

અરVપ4કનો નYુનો

સરકાર]ીના વત5માન ધારાધોરણ/યોજના Yુજબ નi& ¥યા Yુજબ

૧૫

બીડાણોની યાદ&

બી.પી.એલ.કાડ5 ,લય દં પતીની યાદ&,ર< શન કાડ5 , થમ અને zીતીય
બાળકના જ?મKુ ં માણપ4

૧૬

બીડાણોના નY ૂના

સરકાર]ીએ નi& ¥યા Yુજબના

૧૭
૧૮

Fયાને લગતી સમયાઓ "ગે ાં

મેડ&કલ ઓફ&સર ા.આ.ક<.,અિધsક]ી સ.આ.ક<.,િસિવલ સન]ી

સંપક5 કરવો

જનરલ હો7પટલ

ઉપલ`ધ િનધીની િવગતો

{ચરં Vવી યોજના – ૧૦ લાખ
બાલસખા યોજના – ૧૫ લાખ
દ&કર& યોજના – ૨૫,૪૦,૦૦૦
/ુ0ુંબ ક*યાણ ઓપર< શન – ૨૦૦.૧૧ લાખ

કરણ – ૧૪ (િનયમ સંRહ – ૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો, પરિમટ ક< અિધ/ૃત મેળવનારની િવગતો
૧

કાય5FમKુ ં નામ

૧) બાલ સખા યોજના
૨) જનની kુરsા યોજના
૩){ચરં Vવી યોજના

૨

કાર (રાહત/પરિમટ/અિધ/ૃત)

રVE<શન,એમ,ઓ,rુ.,ચાર-સાર

૩

ઉ:ે શ

૧)સંથાકય kુવાવડ વધારવા,તથા માતા બળમરણ અટકાવવા
૨)ગર&બી ર< ખા નીચેના નાગર&કોને kુતા સહાય આપવી

૪

નi& કર< લ લયાંક (છે *લા વષ5 માટ<)

કાય5FમKુ ં નામ

વાિષક લયાંક

માતાઓ (ટ&ટ&)

૪૦૭૦૦

બીસીV

૩૭૦૦૦

િ4ુણીરસી

૩૫૯૦૦

પોલીયો

૩૫૯૦૦

ઓર&

૩૫૯૦૦

૫

પા4તા

બી.પી.એલ કાડ5 ધારક

૬

પા4તા માટ<ના માપદં ડો

બી.લી.એલ કાડ5 ધારક

૭

 ૂવ5 જxર&યાતો

મર ૧૯ વષ5 ઓછ& નહ& – V.એસ.વાય

૮

લાભ મેળવવાની પધિત

નVકના સરકાર& દવાખાનાઓ/મા?ય સંથાઓ

૯

રાહત/પરિમટ/અિધ/ૃતની

સરકાર]ીના ધારાધોરણ Yુજબ

સમયમયા5દા
૧૦

અરV ફ& (લાુ પડતી હોય qયાં)

_

૧૧

બીડાણોની યાદ&

_

૧૨

{બડાણોનો નY ૂનો

_

કરણ – ૧૫ (િનયમ સંRહ – ૧૪)
કાયj કરવા માટ< નi& કર< લા ધોરણો િવિવધ t ૃિતઓ/કાય5Fમો હાથ ધરવા માટ< િવભાગો નi& કર< લ ધોરણોની િવગતો.
૧

એન.એસ.વી. યોજના

એન.એસ.વી. એ ુ}ુષ નસબંધી કરાવવાની આcુિન પધિત છે .
આ પધિતમાં નસબંધી કરતી વખતે ચીરો ક< કાપો ન Yુકતા નાKુ ં કાmુ ં
પાડ& નસબંધી કરવામાં આવે છે .
ુ}ુષ નસબંધી સરળ અને kુરsીત છે .
હો7પટલમાં દાખલ થવાની જxર નથી. નસબંધી કરાNયા પછ& અડધા
કલાકમાં ઘર< જઇ શકાય છે .
ઘર< જઇ એક દવસ આરામ કરવો હતાવહ છે .૪૮ કલાક પછ& સામા?ય
કામ થઇ શક< છે .
નસબંધી બાદ થોડા દવસ %તીય kુખ ન કરવા,અથવા 4ણ માસ kુધી
િનરોધે Bવા ગભ5 િનરોધક સાધનો વાપરવા જxર& છે .
ુ}ુષ પહ<લાની Bમ જ %તીય આનંદ માણી શક< છે .
નસબંધી કોણ કરાવી શક<?
B દં પતીને બાળકની ઇUછા ન હોય.
પિતની મર ૫૦ વષ5 અને પqની ની મર ૪૫ વષ5થી ઓછ& હોય.
એક/બે દકર& બાદ નસબંધી અપનાવનારને અKુFમે x.૬૦૦૦/- અને
૫૦૦૦/-ના રાDE&ય બચતપ4ો મળવાપા4 છે .
પિત ક< પqનીએ પહ<લા કોઇ નસબંધી ન કરાવી હોય.
ુ}ુષ નસબંધી લાભાથ ને રોકડ સહય
લાભાથ ને x.૧૧૦૦/-  ૂકવવામાં આવશે.
મોટ&વેટર x.૨૦૦/-  ૂકવવામાં આવશે.

૨

/ુ0ુંબ ક*યાણ કાય5Fમ

રાDE&ય /ુ.ક.કાય5Fમ "તગ5ત rુવાન વય _ુથના દં પતીઓએ વધાર<
અRતા આપવાKુ શx કરવામાં આNrુ છે .અને સમR દ< શમાં ગભ5િનરોધ
માટ< નસબંધી પધતી ચ{લત રહ<વા પામી છે .ગભ5 િનરોધની બે
પધતી છે .
કાયમી પધતી:ટુબેકટોમી ઓપર< શન
લેોકોપી ઓપર< શન
ચીરા ક< ટાંકા વગરની પો}ુષ નસબંધી
બીનકાયમી પધતી:ઓરલ પી*સ

કોપર ટ&
નીરોધ
અ.

િવગત

ી નસબંધી માટ<

ી નસબંધી

તમામ ુ}ુષ નસબંધી

નં.

બી.પી.એલ. લાભાથ

એ.પી.એલ. લાભાથ

લાભાથ માટ<
૧

લાભાથ ને રોકડ સહાય

x ૧૪૦૦/-

x.૨૨૦૦/-

x.૨૦૦૦/૨

મોટ&વેટર ચા

x.૨૦૦/-

x.૩૦૦/-

x.૩૦૦/૩

સન ચા

x.૧૫૦/-

x.૨૫૦/-

x.૨૫૦/૪

/ુ.ક.સેવા ક<?z

સંથા/ાઇવેટ ેOટ&શનરો

અ.

િવગત

ી નસબંધી માટ< બી.પી.એલ.,

નં.

તમામુ}ુષ

નસબંધી લાભાથ માટ<
એસ.સી.એસ.ટ& લાભાથ નસબંધી

૧

ખાનગી ેOટ&શનર

x.૨૦૦૦/x.૨૦૦૦/-

૨

લાભાથ ને રોકડ સહાય

x.૧૦૦૦/x.૧૦૦૦/-

૩

દકર& યોજના

/ુ0ુંબ ક*યાણની કાયમી પધિત અપનાવનાર દં પિતને ફકત એક દકર&
પછ& નસબંધી અપનાવે અને પqનીની મર ૩૫ વષ5 કરતાં ઓછ& હોય
અને છે *લા બાળકની મર એક વષ5 કરતાં નાની હોય તો નીચે Yુજબ
નાં બચત પ4ો મળવાપા4 છે .
એક દકર& – x.૬૦૦૦/બે દકર& – x. ૫૦૦૦/-

૪

/ુ0ુંબ િનયોજન ઓપર< શન દરwયાન

ભાગ-૧-અ Nયંિધકરણના કારણે દવાખાનામાં અથવા દવાખાના માંથી

હો7પટલમાં થતાં Y ૃqrુ તેમજ શFયા

ર% આ|યા બાદ સાત દવસની "દર Y ૃqrુ થાય તો ુકવવામાં આવ=ુ ં

પછ&ની તકલીફોની સારવાર િવગેર< માટ< /ુ0ુંબ

વળતર x.૨,૦૦,૦૦૦/-ની મયા5દા

િનયોજન વીમા યોજના હ<ઠળ

ભાગ-૧-બ દવાખાનામાંથી ર% આ|યા બાદ ૮-૩૦ દવસની "દર

લાભાથ ને/તેમના વારસદારને ુકવવામાં

Nયંિધકરણના કારણે Y ૃqrુ થાય તો ુકવવામાં આવ=ુ ં વળતર

આવ=ુ ં વળતર સ{ચવાલય,ગાંધીનગરના

x.૫૦,૦૦૦/-ની મયા5દા.

ઠરાવ

ભાગ-૧-ક Nયંિધકરણ શFયાની િનDફળતા (Nયંિધકરણ શFયા પછ&

Fમાંક:એફ.પી.સબ*rુ/૧૦૨૦૦૬/૧૮૭/ગ-

ગભ5ધાન થયા પછ& બાળકનો જ?મ થાય ક< ન થાય) ુકવવામાં આવ=ુ ં

તા.૨૩/૦૪/૦૭

વળતર x.૩૦૦૦૦/-ની મયા5દા.
ભાગ-૧-ડ Nયંિધકરણ શFયાની લીધે પેદા થતી તબીબી તકલીફોની
સારવર "ગેનો ખચ5 પછ&ની ૬૦ દવસની "દર થયેલા થયેલા ખર< ખર
ખચ5ના આધાર< પરસં= ુ x.૨૫૦૦૦/- થી વcુ નહ&.
ભાગ-૨ િવમા કવચ દર< ક ડોOટરની બાબતમાં(બેદરકાર&ના) વષ5 દ&ઠ ૪
ક<સ kુધી જ x.૨૦૦૦૦૦/-kુધી દર< ક દાવા દ&ઠ

કાય5FમKુ ં નામ

વાિષક લયાંક

માતાઓ

૪૦૭૦૦

બીસીV

૩૭૦૦૦

િ4ુણી રસી (ડ&ટ&પી)

૩૫૯૦૦

પોલીયો

૩૫૯૦૦

ઓર&

૩૫૯૦૦

૧

ાથિમક /ુ0ુંબ ક*યાણ ક<?z કsા

ોRામ કાય5FમKુ ં અમલીકરણ

૨

તાvુકા કsા

ોRામ/કાય5FમKુ ં અમલીકરણની ચકાસણી તથા ાથમીક kુચન

૩

(જ*લા કsા

ોRામ/કાય5Fમના સફળ સંચાલન/અમલ માટ< જxર& xપર< ખા તૈયાર
કરવી,સંચાલન કરtુ ં તેમજ થયેલ કામગીર&ની ચકાસણી
કરવી,અમલીકરણ "ગે ઉભા થતા Kુ ં િનરાકરણ અને સફળ
બનાવવા માટ< યો\ય યqન

કરણ – ૧૬ (િનયમ સંRહ -૧૫)
િવ%mુxપે ઉપલ`ધ માહતી
૧૬.૧

િવ%mુxપે ઉપલ`ધ િવિવધ યોજનાઓની માહતીની િવગતો આપો
કોw|r ૂટર , લેપટોપ

કરણ – ૧૭ (િનયમ સંRહ -૧૬)
માહતી મેળવવા માટ< નાગર&કોને ઉપલ`ધ સવલતોની િવગતો
૧૭.૧

લોકોને માહતી મળે તે માટ< િવભાગે અપનાવેલ
સાધનો, પધિતઓ અથવા સવલતો Bવી ક<

૧

વત5માન પ4ો

૨

દશ5નો

૩

નોટ&સ બોડ5

૪

કચેર&માં ર< કડ5 K ુ ં િનર&sણ

૫

ઉપલ`ધ Yુzીત િનયમસંRહ

૬

દતાવેજોની નકલો મેળવવાની પધિત

૭

%હ<ર તં4ની વેબસાઇટ

૮

%હ<ર ખબરનાં અ?ય સાધનો

૯

કચેર& Rંથાલય

૧૦

નાટક અને શો

ananddp.gujarat.gov.in

