
     
યાજમના વા.આ.કે/વયકાયી શોસ્પટરો ખાતે ખાનગી 
કામયકે્ષત્રભાાંથી તજજ્ઞ લગય-૧ને આકયલા ભાટે ખાનગી 
પે્રકટીવની છૂટ વાથે/ ખાનગી પે્રકટીવ વલના પરૂ્યકારીન 
કયાયીમ ૧૧(અગગમાય) ભાવની વનભણકૂ આલા 
ફાફત.  

 
ગજુયાત વયકાય 

આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માર્ વલબાગ, 
ઠયાલ ક્રભાાંકઃજીએભએવ/૧૦૨૦૨૦/૪૨૭/થ 

વગિલારમ, ગાાંધીનગય 
તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૦. 

આમખુ:-  

યાજમભાાં વા.આ.કે/વયકાયી શોસ્પટરો ખાતે તજજ્ઞ લગય-૧ના ડોકટયોની અછત પ્રલતી યશરે છે જેના 
કાયરે્ દદીઓની વાયલાય ય વલયીત અવય ડ ે છે. તજજ્ઞ લગય-૧ના ડોકટયોની અછત / ઘટના કાયરે્ 
શોસ્પટરના સિુારૂ વાંિારન તેભજ લશીલટભાાં અનેક પ્રશ્નો ઉસ્પથત થામ છે. આથી તજજ્ઞ લગય-૧ના 
ડોકટયોના વલવલધ વાંલગોની ખારી જગ્માઓ વનમવભત ધોયરે્ ન બયામ તમાાં સધુી આ વાંલગો ભાટે શાર 
એડશોક વનભણ ૂાંકથી તેભજ કયાયીમ વનભણ ૂાંકથી આ જગ્માઓ બયલાભાાં આલે છે.  

 
શાર યાજ્મની વયકાયી શોસ્પટરો, વફ રડપરીક્ટ શોસ્પટરો અને CHC ખાતે તજજ્ઞ લગય-૧ની ખારી 

યશતેી જગ્માઓ બયલા ભાટે કયાયીમ વનભણ ૂાંક આલાની ફાફત વયકાયશ્રીની વલિાયર્ા શઠે શતી.  
 

ઠયાલઃ-  
 પખુ્ત વલિાયર્ાને અંતે યાજ્મના વા.આ.કે/વયકાયી શોસ્પટરો ખાતે તજજ્ઞ લગય-૧ના ડોકટયોને 
ખારી જગ્માઓ ય પરૂ્યકારીન ૧૧(અગગમાય) ભાવના કયાયીમ ધોયરે્ ખાનગી પે્રકટીવની છૂટ વાથે 
રુ.૭૦,૦૦૦/-(વવતેય શજાય રપકવ લેતન) તથા ખાનગી પે્રકટીળની છૂટ વલના તજજ્ઞ લગય ૧ને ભાવવક 
રુ.૮૪,૦૦૦/-(િોમાયવી શજાય રપકવ લેતન) એકવત્રત ભાવવક લેતનથી વનભણકૂ આલા નીિેની ળયતોને 
આધીન ઠયાલલાભાાં આલે છે. 
 
ળયતો:- 
(૧) આ મોજના લમ વનવવૂતથી અથલા પલૈચ્છછક વનવવૂતથી વનવતૂ થમેરા અથલા યાજીનામ ુઆી છૂટા થમા 

શોમ અથલા તજજ્ઞ લગય-૧ના બયતી વનમભો મજુફ જરુયી રામકાત ધયાલતા અને જેઓ શાર ખાનગી 
પે્રકટીવ કયતા શોમ તેલા તજજ્ઞ લગય-૧ને રાગ ુડળે. અને આલી વનભણ ૂાંકો તફીફોની ઉંભય ૬૫(ાાંવઠ) 



લયની થામ તમાાં સધુી આી ળકાળે.તથા બયતી વનમભોભાાં ઠયાલલાભાાં આલેર ઉરી લમભમાયદાની 
જોગલાઈઓ રાગ ુડળે નરશ.  

 

(૨) આ મોજના શઠે ખારી જગ્માઓ બયલા ભાટે વભાિાયત્રોભાાં ફશોી પ્રવવચ્ધધથી જાશયેખફય આી 
વનમવભતરે્ અઠલારડક લોક-ઈન(Walk In) ઈન્ટયવ્ુાં દૃલાયા કયલાભાાં આલળે તેભજ વનભણકૂ 

આલાની યશળેે.જો પથાવનક ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ તો યાષ્ટીમ કક્ષાએ ર્ લતયભાનત્રોભાાં 
જાશયેાત આી યાજમ ફશાયના તફીફોને ભેલલા પ્રમતન કયી ળકાળે.  

 
(૩) આ મોજના શઠે ઉભેદલાય હકુભ ભળ્માની તાયીખથી ૦૭(વાત) રદલવભાાં પયજ ઉય શાજય થલાનુાં 

યશળેે. શાજય યીોટય   વાંફાંવધત વલબાગીમ નામફ વનમાભકશ્રી/મખુ્મ જજલ્રા તફીફી અવધકાયી-વશ-

વવવલર વર્જન/અવધક્ષકશ્રી /વયકાયી  શોસ્પટર વભક્ષ યજુ કયલાનો યશળેે. વભમ ભમાયદાભાાં  પયજ ય 

શાજય થળે નરશ તો વનભણ ૂાંકનો હકુભ આોઆ યદ થમેર ગર્ાળે. આ મોજના શઠેની વનભણકૂો કોઈ 

પ્રકાયની અગાઉની નોટીવ તેભજ કોઇ ર્ પ્રકાયના કાયર્ આપ્મા લગય છુટા કયી ળકાળે. 
  
(૪) તેઓની આ મોજના શઠેની વનભણકૂ તદ્દન શાંગાભી અને ૧૧ ભાવ અથલા વનમવભત વનભણકૂથી 

ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ તે ફે ભાાંથી જે લશલેુાં શોમ તમાાં સધુીની યશળેે. ૧૧ ભાવની વેલાઓ પરૂ્ય થમા 
ફાદ જરૂરયમાત જર્ામ તો ૦૩(ત્રર્) રદલવનો બે્રક આપ્મા ફાદ તેઓની વેલાઓની ગરુ્લત્તાને ધમાને 

રઈ જો તેઓ પનુ: વનભણ ૂાંક ભેલલા ઈછછતા શોમ તો નલી ફે્રળ ફીજી મદુતની વનભણકૂ આી ળકાળે. 
 

(૫)  વનમવભત નોકયી દયમ્માન જે તફીફ વાભે ખાતાકીમ તાવના ગાંબીય આકે્ષો વાગફત થમા શોમ 
અથલા અન્મ કાયર્ોવય ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શોમ અથલા પયજીમાત વનવતૃ કયલાભાાં આલેર 
શોમ તેલા તફીફને કયાયીમ વનભણકૂ આી ળકાળે નશીં. 

  
(૬) વનભણ ૂાંક ાભેર ઉભેદલાય શાજય થલાના રદલવે વાંફાંવધત કિેયીના લડાને વનમત કયેરા ત્રકભાાં  

પ્રજાવત્તાક બાયતના વાંવલધાનને લપાદાય યશલેાનુાં વોગાંદનામુાં આલાનુાં યશળેે તેભજ ળૈક્ષગર્ક 

રામકાત/યજીપરેળન,જન્ભતાયીખનો દાખરો તથા વાંફાંવધત તભાભ અવર પ્રભાર્ત્રો િકાવર્ી ભાટે 

યજુ કયલાના યશળેે. 
 
(૭) આ મોજના શઠેની વનભણ ૂાંક તદ્દન શાંગાભી અને કાભિરાઉ છે અને ગભે તમાયે લગય નોટીવે છુટા થલા 

ાત્ર છે.વનભણ ૂાંક ભેલનાય ઉભેદલાયે નોકયીભાાંથી યાજીનામુાં આવુાં શોમ તો ૧ (એક) ભરશનાની નોટીવ 

અથલા ૧ (એક) ભાવન ુલેતન બયી છુટા થલાનુાં યશળેે. ઉભેદલાયે વનભણ ૂાંક લખતે બવલષ્મભાાં યાજીનામુાં 
આે તો વનમભોનવુાય નોટીવ ગાય બયી આળે તેલી ફાાંશધેયી ત્રક શાજય થતી લખતે આલાનુાં 
યશળેે.  

 



(૮) ઉભેદલાયની જે પથે વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલેર છે તમાાં જ પથામી યીતે યશલેાનુાં યશળેે. અને અવધકતૂ 

અવધકાયીની યલાનગી લગય મખુ્મભથક છોડી ળકાળે નરશ.  
 
(૯) આ મોજના શઠે વનભણકૂ ાભેર તજજ્ઞ લગય-૧એ વનભણકૂ ફદર વનમત લેતન ય કોઈ ર્ જાતના 

બથ્થા ભલાાત્ર થળે નરશ. વનમવભત વનભણકૂ ભેલેર વયકાયી તફીફોને ભતાાં નાર્ાકીમ તેભજ 

વેલા વલમક અન્મ કોઈ રાબો ભલાાત્ર થળે નરશ. 
 
(૧૦) આ મોજના શઠે વનભણકૂ ાભેર તજજ્ઞ લગય-૧એ વયકાયી કાભે પ્રલાવભાાં જલાન ુથામ તો વયકાયશ્રીના 

પ્રલતયભાન વનમભો મજુફ મવુાપયી બથ્થ ુતથા દૈવનકબથ્થ ુતેભના શોદૃા અને પયજના ધોયર્ોને અનરુુ 

ભલાાત્ર યશળેે.  
 
(૧૧) આ મોજના શઠે વનભણકૂ ાભેર તજજ્ઞ લગય-૧ને લય દયવભમાન શોસ્પટર જાશયે યજા તથા ૧૧ 

(અગગમાય) યચયૂર્ યજાઓ વવલામ અન્મ કોઈ યજાઓ ભલાાત્ર થળે નરશ.  
 
(૧૨) આ મોજના શઠે વનભણકૂ ાભેર તજજ્ઞ લગય-૧ ાવેથી કોડ ઓડ ભેડીકર એથીકવની જોગલાઈઓ 

મજુફની લતયણકૂની અેક્ષા યાખલાભાાં આલે છે. આ વનભણ ૂાંક ભેલનાય ઉભેદલાય વેલા વભમ દયમ્માન 

શાજયીભાાં અવનમવભત જર્ામ, અનઅવધકૃત યીતે પયજ ય ગેયશાજય યશ ેઅથલા તેભની એકાંદયે લતયણુાંક 

વળપત વલરૂદ્ધ જર્ામ અથલા પયજ પ્રતમે વનષ્કાજી દળાયલતા શોલાનુાં ધમાન ય આલળે તો કોઇ ર્ 

પ્રકાયની નોટીવ આપ્મા લગય એક તયપી યીતે વનભણ ૂાંક આનાય અવધકાયી દ્વાયા તેઓની વેલાનો 
તાતકાગરક અવયથી અંત રાલલાભાાં આલળે.  

 
(૧૩) આ મોજના શઠે વનભણકૂ ાભેર તજજ્ઞ લગય-૧એ તેભના ખાનગી વમલવામના પથ,વભમ અને 

વાંકયની વલગતો વફાંવધત કિેયીના અવધકાયી/ કવભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ તફીફી વેલા અને તફીફી 
વળક્ષર્(તફીફી વેલાઓ)ને આલાની યશળેે. 

 

(૧૪) આ મોજના શઠે ઉભેદલાયે ભેલેર વનભણ ૂાંકને અન્મ કોઈ ર્ વેલા વલમક શતે ુભાટે ભાન્મ ગર્લાભાાં 
આલળે નરશ. 

 
(૧૫) ઉભેદલાય વનભણ ૂાંકની જગ્માનો શલારો વાંબાળ્માની તાયીખથી એક ભાવભાાં ળાયીરયક  મોગ્મતાની તાવ 

અંગે વાંફાંવધત ભેડીકર ફોડય  વભક્ષ ભોકરી  ળાયીરયક મોગ્મતાનુાં પ્રભાર્ત્ર ભેલલા અંગેની વમલપથા 
કવભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ તફીફી વેલા, ગાાંધીનગયની કિેયીએ કયલાની યશળેે. 

 
(૧૬) ઉભેદલાયના િાયીત્ર્મ અને પલૂય ઇવતશાવને િકાવર્ી કવભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ તફીફી વેલા અને તફીફી 

વળક્ષર્ (તફીફી) કક્ષાએથી કયલાની યશળેે. તેભજ તે અંગેની અતે્ર જાર્ કયલાની યશળેે.  



 
(૧૭) ઉભેદલાયની ળાયીરયક મોગ્મતાની તેભજ િાયીત્ર્મ અને પલૂય ઇવતશાવની િકાવર્ીને અંતે વાંતોકાયક 

ભાલભુ ડરે છે તથા ઉભેદલાયના તભાભ પ્રભાર્ત્ર ખયાઇ કયલાભાાં આલેર છે તેવુાં પ્રભાર્ત્ર તથા 
વવલિવકાડય  અને ઉભેદલાયનો પોટોગ્રાપ શાજય યીોટય  (વી.ટી.વી.) વાથે કવભશ્નયશ્રીની કિેયીને ભોકરી 
આલાન ુયશળેે. ઉભેદલાય વૌપ્રથભ શાજય થામ તમાયે તેની જાર્ કિેયીના લડાએ રેગખતભાાં કવભશ્નયશ્રી, 
આયોગ્મ તફીફી વેલા અને તફીફી વળક્ષર્(તફીફી) ને કયલાની યશળેે.  

 

(૧૮) આ ઉયાાંત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા લખતોલખત ઠયાલલાભાાં આલે તેલી ળયતોનુાં ારન ઉભેદલાયે કયલાનુાં 
યશળેે. 

 

(૧૯)   ઉકત નીવતન ુઅવયકાયક અભરીકયર્ થામ તે જોલાની જલાફદાયી કવભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ તફીફી વેલા 
અને તફીફી વળક્ષર્(તફીફી વેલાઓ)ની યશળેે તથા તેન ુલખતોલખતન ુયીોટીંગ વયકાયશ્રીને કયલાન ુ

યશળેે.   
 

(૨૦) આ મોજના શઠે વનભણકૂ ભેલેર તજજ્ઞ લગય-૧ એ તેભની વનભણકૂ શઠેની નોકયીના કાભકાજના 
વભમફાદના વભમ ભાટે તેભજ વા.આ.કે/વયકાયી શોસ્પટરો ખાતેના વયકાયી કાભકાજને કોઈ વલરયત 

અવય ન થામ તે યીતે ખાનગી વમલવામની છૂટ યશળેે. વયકાયી પયજના બોગે ખાનગી પે્રકટીળ કયલા 
દેલાભાાં આલળે નરશ.  

 

(૨૧) જે તજજ્ઞ આ ઠયાલ શઠે ખાનગી પે્રકટીવ કયલાની છૂટ વાથે જોડામ તેભરે્ વા.આ.કે/વફ રડપરીક્ટ 
શોસ્પટરો/ રડપરીક્ટ શોસ્પટરો ખાતેના વયકાય દૃલાયા વનમત કયેર કાભના કરાકો દયવભમાન અચકૂ 
શાજય યશલેાન ુયશળેે.  

 

(૨૨) જે તજજ્ઞ આ ઠયાલ શઠે ખાનગી પે્રકટીવ કયલાની છૂટ વાથે જોડામ તેભની ાવે વયકાયી 
દલાખાનાભાાં વાયલાય ભાટે આલેર દદીને કોઈર્ વાંજોગોભાાં ોતાના(તફીફના) ઘયે કે ખાનગી 
પે્રકટીવના પથે કે અન્મ ખાનગી રકરવનક/દલાખાના ખાતે ફોરાલી/યીપય કયી ળકાળે નરશ. જો 
આલી કોઈ ફાફત ધમાન ય આલળે તો તેભના કયાયનો અંત રાલલાભાાં આલળે અને તેભને 
ભતા ભાવવક લેતનનો ફભર્ો દાંડ ચકૂલલા ભાટે ર્ તેઓ ફાંધામેરા યશળેે.  

 

(૨૩) આ ઠયાલ શઠે જોડામેર તજજ્ઞએ દલાખાનાભાાં આલતા તભાભ નાગયીકો-દદીઓની આયોગ્મ 
તાવર્ી કયલાની , જરુયી દલા દલાખાનાભાાંથી આલાની, ાટા-ીંડી લગેયે કયલાની , જરુય ડ ે
ભોટી શોસ્પટરભાાં યીપય કયલાનુાં ભાગયદળયન આલાની કાભગીયી કયલાની યશળેે.  

 

(૨૪) જે તજજ્ઞ આ ઠયાલ શઠે ખાનગી પે્રકટીવ કયલાની છૂટ વાથે જોડામ તેભરે્ કોઈ ર્ દદીને 
બ્રાન્ડડે દલાઓન ુવપ્રપકીપ્વન રખી ળકળે નરશ.   

 



(૨૫) જીલ્રા કક્ષાએ વાંફાંવધત જીલ્રાના કરેકટયશ્રીની અધમક્ષતાભાાં એક વવભવતનુાં ગઠન કયલાભાાં આલળે 
જેનુાં ફાંધાયર્ નીિે પ્રભારે્ યશળેે.  

  
(અ) જીલ્રા કરેકટયશ્રી અધમક્ષ 
(ફ) જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રી   વભ્મશ્રી 
(ક)
  

જીલ્રાના મખુ્મ જીલ્રા તફીફી અવધકાયીશ્રી(CDMO) / 
ભેડીકર કોરેજના સવુપ્રન્ટેન્ડને્ટશ્રી   

વભ્મ વગિલ 

(ડ)
  

જીલ્રાના મખુ્મ જીલ્રા આયોગ્મ અવધકાયીશ્રી(CDHO) વભ્મશ્રી 
 

    
આ ઠયાલથી વનમત થમેર દ્ધવત મજુફની વાંદગી ાભેરા કયાયીમ તજજ્ઞ લગય-૧ ને 

કવભળનયશ્રી (આ., ત.વે., ત.વળ અને વાંળોધન)ની અનભુવતથી વનભણકૂ આી તેની જાર્ 
વયકાયશ્રીને કયલાની યશળેે. 

 
  (૨૬)  વનભણકૂ ભેલતી લખતે ઉભેદલાયે ઉયોકત ળયતો મજુફની રેગખત ફાાંશધેયી પટેમ્ ેય ય 

૨(ફે) વાક્ષીઓની શાજયીભાાં  વાંફાંવધત અવધકાયી વભક્ષ યજુ કયલાની યશળેે.  
  

આ ઠયાલ આ વલબાગની વયખા ક્રભાાંકની પાઇર ય વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ અને નાર્ાાં 
વલબાગના યાભળયભાાં વયકાયશ્રીની તાયીખ.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ના યોજ ભેર અનભુતી અન્લમે ફશાય ાડલાભાાં 
આલે છે.  

ગજુયાતના યાજ્મારશ્રીના હકુભથી અને તેભના નાભે, 
 

 
(આઈ.ડી.િૌધયી) 

ઉ વગિલ 
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માર્ વલબાગ 

પ્રવત, 
- ભાન.યાજમારશ્રીના અગ્ર વગિલશ્રી, યાજબલન, ગાાંધીનગય(ત્ર દૃલાયા) 
 ભાન.મખુ્મભાંત્રીશ્રીના અગ્ર વગિલશ્રી, પલગર્િભ વાંકુર-૧, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 ભાન.નામફ મખુ્મભાંત્રીશ્રી (આયોગ્મ)ના અંગત વગિલશ્રી, પલગર્િભ વાંકુર-૧, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 ભાન.યા.ક.ભાંત્રીશ્રી (આયોગ્મ)ના અંગત વગિલશ્રી, પલગર્િભ વાંકુર-૨, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 મખુ્મ વગિલશ્રીનુાં કામાયરમ, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 અગ્ર વગિલશ્રી(આ.)ના અંગત વગિલશ્રી, આયોગ્મ અને .ક વલબાગ, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 અવધક મખુ્મ વગિલશ્રી (ના.વલ.)ના અંગત વગિલશ્રી, નાર્ા વલબાગ, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 અગ્ર વગિલશ્રી(ક.ગ)ના અંગત વગિલશ્રી, વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ, વગિલારમ, ગાાંધીનગય. 



 કવભળનયશ્રી, આયોગ્મ, તફીફી વેલાઓ, તફીફી વળક્ષર્ અને વાંળોધન, ગાાંધીનગય. 
 કરેકટયશ્રી તભાભ................ 
 જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીશ્રી તભાભ.... 
 વયકાયી ભેડીકર કોરેજના સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટશ્રી તભાભ...... 
 વનમાભકશ્રી, રશવાફ અને વતજોયીની કિેયી-ઈડીી વેર, ગાાંધીનગય. 
 વનમાભકશ્રી, રશવાફ અને વતજોયીની કિેયી-ગાય િકાવર્ી એકભ, ગાાંધીનગય.  
 અવધક વનમાભકશ્રી, તફીફી વેલાઓ ગાાંધીનગય. 
 વલબાગીમ  વનમાભકશ્રી, તફીફી વેલાઓ તભાભ.......   
 અવધક વનમાભકશ્રી, જાશયે આયોગ્મ,ગાાંધીનગય.   
 મખુ્મ જીલ્રા તફીફી અવધકાયીશ્રી વયકાયી/જનયર શોસ્પટર તભાભ......... 
 મખુ્મ જીલ્રા આયોગ્મ  અવધકાયીશ્રી તભાભ.......... 
 અવધક્ષકશ્રી, વયકાયી/જનયર શોસ્પટર તભાભ.  
 અવધક્ષકશ્રી, વા.આ.કે તભાભ. .........     
 એકાઉન્ ટન્ ટ જનયરશ્રી, યાજકોટ/અભદાલાદ. 

 ળાખા વાંદગી પાઈર-૨૦૨૦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


