ુ ો-ક
ન ન
( ુ ઓ િનયમ- ૪)
ડ લે બોડ
(કચેર માં ઉપલ ય

હ"ર કર" લી સેવાઓ સંબિં ધત મા હતી (દિશ+ત કર,ુ ં બોડ)

-ુજરાત ( હ"ર સેવાઓ /ગેનો નાગ રકોનો અિધકાર) અિધિનયમ- ૨૦૧૩
к

કચેર 6ુ ં નામ :!

к

шх

4к

5

$+-к
૧

આઉટવડ

હ"ડ<લાક

અને ઇ;વડ
૨

વગ- ૩, ૪
મહ"કમ શાખા
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અરજદારને લગતાં

,
અરજદારને લગતાં

?ુ ાઓ સાથે Aબડાણ કરવાના દ તાવેજો સ હતની અરC

, .@

દરરોજ

જ=ર કાગળો
હ"ડ<લાક,

ર

મં ુ ર કરવી

ુ િનયર

ુ િવગત સાથેની અરC
૧. િનયત સમય મયાદામાં સંFણ
૨. હG ર

<લાક

ર

ુ ા6ુ ં ફોમ, સંFણ
ુ િવગત તથા િવભાગના વડાKીના Lયાન
હોય તો િનયત ન ન

પરથી હાજર

થયા બાદ ૧૫ દવસ

ભલામણ સાથે
૩. માંદગીની ર

હોય તો માંદગી6ુ ં ફ ટ/ અનફ ટ સટNફ ક" ટ લેO ુ ં

(નPધ :- કમચાર એ અરC પોતાના િવભાગ વડાKીની ભલામણ તથા કાયના આયોજન સાથે
મોકલવાની રહ"શે.)
L.T.C. મં ુ ર કરOુ ં

ુ ામાં સંFણ
ુ િવગત આધાર Fુરાવા સાથે
૧. કમચાર પાસેથી એલ.ટ .સી. ની અરC િનયત ન ન

૭ દવસ

લેવી.
ુ ા ફોમ
૨. એલ. ટ . સી. 6ુ ં િનયત ન ન
૩. માતા િપતા આિKત હોવાની કSુલાત, સંતાન ૧૮ વષની થયેથી

ણ/આિKત હોવાની કSુલાત,

૪. V-તે Wલોકમાં એલ.ટ .સી. લીધેલ ન હોવાની કSુલાત
૫. ર

મં ુ ર ની અરC િવભાગના Lયાન/ભલામણ સાથે

(નPધ :- કમચાર એ અરC પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવાની રહ"શે.)
અ6ુભવ6ુ ં

કમચાર પાસેથી અરC લેવી

(માણપY આપOુ ં

(નPધ :- કમચાર એ અરC પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવાની રહ"શે.)

રહ"ઠાણનાં

કમચાર પાસેથી અરC લેવી

(માણપY આપવાં

રહ"ઠાણનાં Fુરાવા ર ુ કરવાં
(નPધ :- કમચાર એ અરC પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવાની રહ"શે.)

૨ દવસ
૨ દવસ

૩

૪

હસાબી

હસાબ

શાખા

નીશ

વગ- ૧, ૨

કચેર

મહ"કમ શાખા

આવક6ુ ં (માણપY

આવક6ુ ં (માણપY મેળવવા માટ" ની અરC

૩ દવસ

ટાઇપે;ડ સટNફ ક" ટ

ટાઇપે;ડ સટNફ ક" ટ મેળવવા માટ" ની અરC

૩ દવસ

(૧). ર ની અરC

ર

અિધ[ક/

(૨). હG ર 6ુ ં ફોમ

દવસ પહ"લાં મં ુ ર

હ"ડ<લાક,

(૩). ચા\ સPપણીના સી.ટ .સી.

કરવી.

(૧). ર ની અરC

હાજર થયા બાદ ૧૦

(૨). ર 6ુ ં ફોમ

દવસમાં મં ુ ર કરવી.

ુ િનયર

હG ર

માંદગી ર

<લાક

શ= થવાના ૧૦

(૩). ચા\ સPપણીના સી.ટ .સી.
(૪). મે ડકલ સટNફ ક"ટ
મેટરનીટ /પેટરનીટ

(૧). ર ની અરC

હાજર થયા બાદ ૧૦

લીવ

(૨). ર 6ુ ં ફોમ

દવસમાં મં ુ ર કરવી.

(૩). ચા\ સPપણીના સી.ટ .સી.
(૪). બાળકના જ;મ6ુ ં (માણપY

૫

ટોર શાખા

હ"ડ<લાક,

અ6ુભવના

૧. અરજદારની અરC

અરC મ]યા બાદ ૧

(માણપY

૨. ફ ભયાની પહPચ

દવસ

<વાટસ ફાળવણી

૧. અરજદારની અરC

<વાટસ ફાળવણી

૨. પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

કમીટ ની મીટ_ગ દર

ુ િનયર
<લાક

અઠવાડ યે મળે `યાર"
<વાટસ ખાલી કયા

૧. અરજદારની અરC

/ગે6 ુ ં એન.ઓ.સી

૨. પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો

૫- દવસ

૩. લાઇટ બીલ ભયા /ગેનો આધાર Fુરાવો
ટ" ;ડરની EMD પરત

અરજદારની અરC

કરવી
૬

િવcાથd
શાખા

ુ િનયર
<લાક

બોનાફાઇડ સટNફ ક"ટ

ટ" ;ડરનો સમય ગાળો
F ૂણ થયેથી

૧. એડમીશન ઓડર અથવા આઇ. કાડની વ-(માAણત નકલ
૨. છે fલી પાસ કર" લ પર [ાની માકશીટની વ-(માAણત નકલ
(gુ.C. િવcાથd માટ" )
૩. (માણપY માટ" MCDS માં ફ ભયાની ર સી ટ
(gુ.C. માટ" `૫૦/- અને પી. C. માટ" `૧૦૦/-)
( A-:- પી.C. િવcાથdઓએ અરC ફોમ પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવા6ુ ં રહ"શે.)

૪ દવસ

અ6ુભવ6ુ ં

૧. એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ

(માણપY (પી.C.)

૨. પી.C. માકશીટની વ-(માAણત નકલ

૭ દવસ

૩. િવભાગ/હો ટ" લ/લાયhેર ના એન.ઓ.સી. ની વ-(માAણત નકલ
૩. અ6ુભવના (માણપY માટ" MCDS માં `૧૦૦/- ફ ભયાની ર સી ટ
( A-:- પી.C. િવcાથdઓએ અરC ફોમ પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવા6ુ ં રહ"શે.)
એટ" i ટ સટNફ ક" ટ

૧. એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ

(gુ.C.)(પી.C.)

૨. અરCમાં દશાવેલ કોjટકમાં દશાkયાં

૭ દવસ

ુ બની પર [ાઓની માકશીટોની વ-(માAણત નકલ
જ

૩. એ.ડ .આર. ભયા /ગેના સટNફ ક" ટની વ-(માAણત નકલ
૪. MCDS માં ફ ભયાની ર સી ટ (gુ. C. માટ" `૫૦/- અને પી. C. માટ" `૧૦૦/-)
એમ.સી.આઇ.

૧. એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ (એમ.બી.બી.એસ.)

ર" કોlનાઇઝ/

૨. અરCમાં દશાવેલ કોjટકમાં દશાkયાં

પરમીટ" ડ સટNફ ક"ટ

૩. MCDS માં ફ ભયાની ર સી ટ (gુ. C. માટ" `૫૦/- અને પી. C. માટ" `૧૦૦/-)

૧૦ દવસ

ુ બની પર [ાઓની માકશીટોની વ-(માAણત નકલ
જ

( A-:- પી.C. િવcાથdઓએ અરC ફોમ પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવા6ુ ં રહ"શે.)
બો;ડ

mુ <ત

(માણપY

૧. બો;ડ

mુ <ત /ગેના જ=ર આધારો(અ6ુભવ6ુ ં (માણપY/બો;ડ ભયા /ગેની ર સી ટ)

૭ દવસ

૨. gુ.C./પી.C. માકશીટ
૩. ઇ;ટનશીપ કi લીશન સટNફ ક"ટ (ફ<ત gુ.C. માટ" )
૪. એડમીશન ઓડર
૫. MCDS માં ફ ભયાની ર સી ટ (gુ. C. માટ" `૫૦/- અને પી. C. માટ" `૧૦૦/-)

ઇ;ટનશીપ

૧. ઇ;ટનશીપ પો ટ_ગ ઓડnરની વ-(માAણત નકલ

કi લીશન

૨. તમામ િવભાગના ઇ;ટનશીપ કi લીશન (અસલમાં)

૧૪ દવસ

૩. હો ટ" લ6ુ ં “ના-વાંધા (માણપY” ની વ-(માAણત નકલ
૪. આર.એન.ટ .સી.પી. ના (માણપYની વ-(માAણત નકલ
૫. MCDS માં `૫૦/- ફ ભયાની ર સી ટ
૬. એ.ડ .આર. ભયા /ગેના સટNફ ક" ટની વ-(માAણત નકલ
ઇ;ટનશીપ ઓડર: જો મે ડકલ કોલેજ એટ" qડ હોm પટલ હોય તો ડ ન મે ડકલ
કોલેજ, જો ડ r <ટ હોm પટલ, C. H. C. હોય તો તબીબી અિધ[ક, અને જો P. H. C. હોય તો
મે ડકલ ઓફ સરને ઉ?ે શીને ઓડર કરવો.
rા;સ s ટ

૧. એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ

(ામણપY/

૨. તમામ વષની માકશીટ વ-(માAણત નકલ (gુ.C./પી.C.)

એમ.એસ.પી.ઇ./

૩. બો;ડ t (માણપYની નકલ

ડ ન ર" કમે;ડ"શન

૪. એટ" i ટ સટNફ ક" ટ

૧૪ દવસ

લેટર/ ECFMG

૫. ડ uી સટNફ ક" ટ ((ોિવઝનલ/ફાઇનલ)

વેર ફ ક"શન તેમજ

૬. C.એમ.સી.રC r" શન સટNફ ક"ટની નકલ

અ;ય વેર ફ ક"શન

૭. ઇ;ટનશીપ કi લીશન સટNફ ક"ટ
૮. (માણપY માટ" ફ ભયાની ર સી ટ જોડવી
(rા;સ s ટ (માણપY માટ" - `૧૦૦૦/- હસાબી શાખામાં)
(MSPE માટ" - `૧૦૦૦/- MCDS માં)
ડ ન ર" કમે;ડ"શન લેટર માટ" `૧૦૦૦/- MCDS માં)
ECFMG વેર ફ ક" શન માટ" `૧૫૦૦/- MCDS માં)
તથા આ સટNફ ક" ટની વધારાની નકલ માટ" નકલ દ ઠ `૨૦૦/- MCDS માં)

rા;સફર સટNફ ક"ટ

૧. બો;ડ t સટNફ ક" ટની નકલ

૭ દવસ

૨. તમામ વષની માકશીટ વ-(માAણત નકલ (gુ.C./પી.C.)
૩. અ;ય કોલેજમાં મળે લ એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ
૪. ફ ભયાની ર સી ટ
૫. જ;મ6ુ ં (માણપY
૬. ઇ;ટનશીપ કi લીશન સટNફ ક"ટ
૭. MCDS માં ફ ભયાની ર સી ટ (gુ. C. માટ" `૫૦/- અને પી. C. માટ" `૧૦૦/-)
નો -બો;ડ

૧. એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ (gુ.C./પી.C.)

૭ દવસ

૨. (માણપY માટ" MCDS માં ફ ભયાની ર સી ટ (gુ. C. માટ" `૫૦/- અને પી. C. માટ"
`૧૦૦/-)
અ6ુભવ6ુ ં

૧. એડમીશન ઓડરની વ-(માAણત નકલ

(માણપY

૨. િવભાગ/હો ટ" લ/લાયhેર ના એન.ઓ.સી. ની વ-(માAણત નકલ

( ુ િનયર/સીનીયર

૩. અ6ુભવના (માણપY માટ" MCDS માં `૧૦૦/- ફ ભયાની ર સી ટ

ર" સીડ";ટ-

( A-:- િવcાથdઓએ અરC ફોમ પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવાના રહ"શે.)

૭ દવસ

ઇ;ટનશીપ)
A- :- B6
૭

આર.ટ .આઇ.
શાખા

ુ િનયર

8

?6C

D

$ 9E .

7

F B6 4к

;

G.

આર.ટ .આઇ એ<ટ

૧. અરજદારKીની નામ, સરનામાં સાથેની Fુર િવગત દશાવતી અરC

અરC મ]યા તાર ખથી ૩૦

<લાક/

હ"ઠળ મા હતી Fુર

૨. અરC ફ પેટ" `૨૦/- ભયા અગેના આધાર Fુરાવા

દવસ

કચેર

પાડવી

૩. જો અરજદારKી બી.પી.એલ. કાડ ધારક હોય તો બી.પી.એલ. કાડnની (માAણત નકલ
અથવા બી.પી.એલ. હોવા /ગેનો સ[મ અિધકાર નો દાખલો.

અિધ[ક
(થમ અપીલ

૧. અરજદારKીની નામ, સરનામાં સાથેની Fુર િવગત દશાવતી અરC

અરC મ]યા તાર ખથી ૩૦

૨.

દવસ

હ"ર મા હતી અિધકાર vારા કર" લ wક
ુ મની નકલ
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૩. એડમીશન ઓડર અથવા આઇ- કાડ ( વ-(ાAણત નકલ)
૪ હો ટ" લ ફ ભયાની પહPચ ( વ-(ાAણત નકલ)
( A-:- પી. C. િવcાથdઓએ અરC પોતાના િવભાગ મારફત મોકલવાની રહ"શે.)
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