વષર-૨૦૧૯ માં સરકાર� મેડ�કલ કોલેજોમાં ઇન સિવ�સ તબીબોએ પી.�.કોષર્(અ�ુસ્નાકતક
અભ્યા ) કરવા‘‘ના વાંધા પ્રમાણ’’ માટ� પ્રાથિમક ચકાસણી અથ� િનયત ન�ુનાની અર
સાથે સામેલ કરવાના તમામ જ�ર� દસ્તા◌ાવેજોની િવગત દશાર્ વ�ું  ચેકલીસ .

(૧)

National Eligibility cum Entrance Test - Post Graduate, (NEET-PG-2019) NATIONAL
BOARD OF EXAMINATIONS, New Delhi ધ્વા રા

ઓનલાઇન એનrન્E ટ�સ્ટ  ના ઉિત�ણ

થયેલ પર�ણામની સ્વ પ્રમા�ણત ન
(૨) િનયત અર� પત્ર
(૩) પી.�. માટ� ના વાંધા પ્રમાણપત્ર મેળવવા �ગે કચેર�ના વડાએ આપવા�ું મા�હતી.
� ર� પત.
(૪) બાંહધ
(૫) સરકાર� ખચ� તાલીમ લીધેલ નથી, ક� અભ્યાસ કર�લ નથી તે �ગે�ું બાંહ�ધર� પ...
(૬) ફ�રયાદ તપાસ તેમજ બાક� લ્હ�થણાં �ગે�ું કચેર�ના વડા�ું પ્રમા.
(૭) સેવાપોથીના આધાર� ફરજની િવગત દશાર્વ�ું પત્(સિવ�સ �હસ્ટ) (બે નકલ)
�
(૮) �.પી.એસ.સી. અન્વસયે િનયિમત િનમ ૂંકના આદ�શની નક
.

ઉકત તમામ િનયત ન�ૂનાના પ્રમાણપત્રો સાથે એક નકલમાં અત્રેની કચેર� ખાતે દરખાસ.

(૧)

વષર-૨૦૧૯ માં ઇન સિવ�સ પી.�. માટ� િનયત અર� પત્
ડો.............................................................,
તબીબી અિધકાર� વગર્– ૨,
હાલ�ુ ં ફરજ�ુ ં સ્થ....................................
...............................................................,
�જલ્લ. - .................................................,
મોબાઇલ નંબરઃ- ...........................................
ઇમેલ નં..........................................................
તાર�ખઃ-

/૦૨/ ૨૦૧૯.

પ્ર,
કિમ�ંરશ્,
આરોગ્યં તબીબી સેવાઓ અને .િશ. (આ.િવ.),
બ્લો્ક ન. ૫, ડાર.�વરાજ મહ�તા ભવન,�ુના સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.
િવષયઃ- ઇન સિવ�સ તબીબોએ સરકાર� મેડ�કલ કોલેજોમાં પી.�. કોષર્(અ�ુસ્ના તક
અભ્યા◌ો) કરવા બાબત.
સંદભર્- સરકારશ્રીના આરોગ્યા અન.ક. િવભાગના ઠરાવ નં. એમસી�/૧૦૦૪/
૬૫૦/જ, તા.૧૮/૭/૨૦૦૫, તા.૧૭/૬/૨૦૦૮,તા.૯/૧ર/૧૧, તા.૨૮/૩/૧૩,
તા.૨૬/૩/૨૦૧૪,તા.૨૧/૪/૧૭, તા.૧૮/૫/૧૮, તથા તા.૨૮/૧૧/૧૮
માન. સાહ�બશ્,
સિવનય ઉપરોકત િવષય અન્વ્યે જણાવવા�ું ક� સંદભર્માં જણાવેલ ઠરાવોની જોગવાઇ �ુ
આગામી વષર -૨૦૧૯ થી સરકાર� મેડ�કલ કોલેજમાં શ�ુ થતાં પી.�. કોષર્(અ�ુસ્નIતક અભ્યા◌ા) કરવા
સા�ું િનયત ન�ુનામાં અર� તમામ જ�ુર� દસ્તા વેજો સ�હત આ સાથે સામેલ રાખી સાદર કરવામાં આવે
છે . � અન્વમયે પ.�. કોષર્ માટ� પ્રવેશ પર�ક્ષામાં હાજર રહ�વ-વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવાં તેમજ સદર
પર�ક્ષા પાસ થયેથી આગળની ઘટ�ત કાયર્વાહ� કરવાં નમ્ર િવનં.
આપનો િવ�ા �ુ,
સહ�/(ડો................................................)
તબીબી અિધકાર� વગર્– ૨.
નકલ સિવનય રવાના અને મારફતેઃ- ( કચેર�ના વડા મારફતે )
-કચેર�ના વડા........................... /�ુખ્યન �જલ્લા  આરોગ્યક અિધકાર, �જલ્લા◌ા પંચાયત- .................
/િવભાગીય નાયબ િનયામકશ્ ,આરોગ્ય અને તબીબી સેવા

,………………….માર� પી.�. કોષર્

માટ�ની દરખાસ્તય આપશ્રીની ભલામણ સહ કિમ� રશ્રી આરોગ્ય ની કચેર�ને સમયમયાર્દામાં
આપવા િવનંતી છે .

(ર) વષર-૨૦૧૯માં ઇન સિવ�સ પી.�. માટ� “ ના વાંધા પ્રમાણ ” મેળવવા �ગે � ંુ મા�હતી પત્
ક્
૧.

િવગત

મા�હતી

તબીબી અિધકાર� વગર-ર�ુ ં નામ
મોબાઇલ નંબરઃ-

૨.

હાલ�ુ ં ફરજ�ુ ં સ્થ

૩.

શૈક્ષ� લાયકાત

૪.

જન્ તાર�ખ

તા......./........../૧૯

૫.

તા.૧/૧/૨૦૧૮ની �સ્થિતએ �મ

વષર..............માસ...............�દવસ............

૬.

જનરલ/એસ.સી./એસ.ટ�./એસઇબીસી

૭.

િનમ�ુકં નોપ્રક(એડહોક/બોન્ડ�/�પીએસસી)

૮.

�પીએસસી િનયિમત િનમ�ૂંકની િવગતોઃ�પીએસસી િનમ�ુકં અન્વયે ફરજમા હાજર થયા તાર�ખઃ-..............................................
�પીએસસી �ુજબ અત્રેથી િનયિમત િનમ�ૂંકના આદ�શ નંબ...........................................
......................................................................................................તા...........................
�પીએસસી િનમ�ુકં અન્વયે નોકર�નો �ુલ સમયગાળો વષ.........માસ..........�દવસ.........
બ�વેલ ફરજઃ- નોકર��ુ ં સ્થમ

સમયગાળો

(૧)..................................................................

તા...................... થી તા....................

(૨)..................................................................

તા...................... થી તા....................

(૩)..................................................................

તા...................... થી તા....................

(૪)..................................................................

તા...................... થી તા....................

(૫)..................................................................

તા...................... થી તા....................

�પીએસસી અન્વયે અજમાયશી સમયગાળો �ૂણર્ કયાર્ તા...........................................
આદ� શ ક્રમાં......................................................................................તા........................
૯.

�પીએસસી અગાઉ સરકાર� તબીબ તર�ક� કર� લ બ�વેલ ફરજની િવગતઃ (ટ�કમાકર ્ કર)�ુ
એડહોક/કરાર તબીબઃ-

*

બોન્ડ�ડ તબીબ-

છે લ્લ એડહોક/કરાર િનમ�ુકં અન્વયે

બોન્ડ� િનમ�ુકં અન્વયે ફરજમાં હાજર થયા

ફરજમાં હાજર થયા તાર�ખઃ-........................

તાર�ખઃ-.................................

એડહોક/કરાર તર�ક� કઇ તાર�ખ �ુધી સરકાર�

બોન્ડ.ડ તર�ક� કઇ તાર�ખ �ુધી સરકાર�

ડોકટર તર�ક� ફરજ બ�વેલ છે , તેની તાર�ખઃ- ડાર્કટર તર�ક� ફરજ બ�વેલ છે તેની
........................................

તાર�ખઃ-..........................................

એડહોક/કરાર તર�ક� બ�વેલ નોકર�નો �ુલ

બોન્ડ� તર�ક� બ�વેલ નોકર�નો �ુલ

સમયગાળો વષર.......માસ.......�દવસ.......

સમયગાળો વષર.......માસ.......�દવસ.......

બ�વેલ ફરજઃ- નોકર��ુ ં સ્.ળ

સમયગાળો

(૧)..................................................................

તા...................... થી તા....................

(૨)..................................................................

તા...................... થી તા....................

(૩)..................................................................

તા...................... થી તા....................

..ર..

૧૦

તેઓની સામે કોઇ કોટર ્ક�, ખાતાક�ય/ પ્રાથિમ
તપાસ ચા�ુ ક� પડતર છે ક� ક�મ?

૧૧.

કોઇ સરકાર� ક� પંચાયત�ુ ં લ્હ,�ુ ં બાક� છે ક�
ક�મ ?

૧૨.

અભ્યાસનો સમયગાળો તેઓની નવી િનમ�ુંક
ક� ડ�પ્�ુટ�શન ક� બદલીનો પ્રકાર ગણાશે ,
બોન્ડસ ભરવા �ગે બાંહ�ધર� આપેલ છે ક� ક�મ?

*

એડહોક/કરાર તબીબએ પોતાની છે લ્લા િનમ �ુંક

આદ�શની તાર�ખ �ુજબની જ િવગતો દશાર્વવાન

રહ�શે.

ઉપરોકત પત્રકના અ.નં. ૧ થી ૧૨ ની િવગતો સાચી તેમજ બરાબર છે �ની �ું ખાત્રી આ�ું.

(અરજદારશ્રીની સ)

૧૩. કચેર�ના વડાનો કામગીર� �ગેનો સ્પષ્ટ અ�ભપ્-....................................................................

તાર�ખઃસ્થીળ-

(કચેર�ના વડાની સહ� અને િસકકો)

� ર� પત
(૩) વષર-૨૦૧૯માં ઇન સિવ�સ પી.�. માટ� બાંહધ

આથી �ુ ં ડાર..................................................................., તબીબી અિધકાર� વગર-ર

, ફરજ�ુ ં સ્.ળ

� ર� આ�ુ ં �ં ક�,
........................................................................................................................... બાંહધ
�  ક� ડ�પ્�ુટ�શન ક
(૧) જો મને પી.�. કોષર્માં એડમીશન મળશે તો તે માર� નવી િનમ ૂંક
બદલીનો પ્રકાર ગણાશે ન.
(૨) જો મને પી.�. કોષર્માં એડમીશન મળશે ત

, ડ�ગ્/ડ�પ્લોમા અભ્યાસ અન્વયે માર� લે

નીકળતી ર� મં�ુર કરાવીને ક� �બનપગાર� (અસાધારણ)ર� અથવા બ�ે ર� મં �ુર કરાવીને જ
પી.�. અભ્યાસમાં હાજર થઇ.

(૩) જો મને પી.�. કોષર્માં એડમીશન મળશે તો પ.�. કોષર્(અ�ુસ્ન.તક અભ્યાર)પાસ કયાર્ બાદ
ઓછામાં ઓછ� બે (૨) વષર્ની સેવા ના બ��ું અથવા રા�ના�ું આ�ું તો �.૧૦/- લાખ (�િપયા
દસ લાખ) બોન્ડસની રક, મેળવેલ ર� પગાર તથા સ્ટાઇપેન્ડની રકમ સરકારને પરત ભરપા
કર�શ.
(૪) ઇન સિવ�સ તબીબ તર�ક� પી.�. અભ્યાસક્રમ �ૂણર્ થયા બાદ �ું સરકારશ્રીના પ્રવતર્મ
િસવાય બઢતી માટ�નો કોઇપણ પ્રકારનો હકકદાવો ર�ુ કર�શ નહ� ક� અન્ય િવભાગમાં િનમ�ુ
મેળવીને ક� બદલીથી કોઇપણ સંવગર્માં બારોબાર જોડાઇશ નહ.
સહ�
તાર�ખઃ-

(ડાર..................................)

સ્થીળ-

તબીબી અિધકાર� વગર્

/-

– ૨.

માર� �બ�
(કચેર�ના વડાની સહ� અને િસકકો)

(૪) વષર-૨૦૧૯ માં ઇન સિવ�સ પી.�. માટ� � ંુ તાલીમ/અભ્યાસ �ગેનો બાંહ�ધર� પ

આથી �ુ ં ડાર.................................................., તબીબી અિધકાર� વગર-ર, ફરજ�ુ ં �સ્થળ
� ર� આ�ુ ં �ં ક�,
................................................................................................................... બાંહધ

મે

અગાઉ, ડ�.પી.એચ./પી.�.ડ�.પી.એચ.એમ./ઇન સિવ�સ પી.�. અભ્યા સક/ ક� અન્. કોઇ તાલીમ
સરકાર� ખચ� તાલીમ/અભ્યાસ લીધેલ  છ/નથી.

જો સરકાર� ખચ� તાલીમ લીધેલ હોય, તો તેની િવગતો.
ક્

તાલીમ/અભ્યાસ�ુંના

તાલીમ/અભ્યાસનો સમયગાળ

(૧)
(ર)
(૩)
(૪)
(પ)
સહ�/તાર�ખઃ-

(ડાર..................................)

સ્થીળ-

તબીબી અિધકાર� વગર્

– ૨.

માર� �બ�

(કચેર�ના વડાની સહ� અને િસકકો)

(પ) વષર-૨૦૧૯માં ઇન સિવ�સ પી.�.માટ� � ંુ ફ�રયાદ તપાસ �ગે � ંુ પ્રમાણ

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે ક� અત્રેની............................................
................................................................................................. ખાતે તબીબી અિધકાર� વગર્-૨ તર�ક�
ફરજ બ�વતા ડાર..........................................................સામે આજ�દન �ુધીમાં કોઇ પ્રાથિમક ફ�રયા
તપાસ, ખાતાક�ય તપાસ, ક� કોટર ્ક�સ ચા�ુમાં ક� પડતર નથ.
સદર�ુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓને-૨૦૧૯માં પી.�. કોષર્ માટ� પ્રવેશ પર�ક્ષા
ુ ર આપવામાં આવે છે .
એડમીશનના હ��સ
તાર�ખઃસ્થીળ-

કચેર�ના વડાની સહ� અને િસકકો
પ્રિતસહ
િવભાગીય નાયબ િનયામકશ્,
આરોગ્યય અને તબીબી સેવા,
�જ. ....................................

બાક� લ્હ� ણાં �ગે�ું પ્રમા
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ફરજ બ�વતા ડાર............................................................. સામે કોઇ સરકાર� ક� પંચાયત�ુ ં લ્હ� �ું વ�ુલ
સેવા�ુ ં બાક�માં નથી.
સદર�ુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓને-૨૦૧૯ માં પી.�. કોષર્ માટ� પ્રવેશ પર�ક્ષા
ુ ર આપવામાં આવે છે .
એડમીશનના હ��સ
તાર�ખઃસ્થીળ-

કચેર�ના વડાની સહ� અને િસકકો

(૬) વષર-૨૦૧૯ માં ઇન સિવ�સ પી.�. માટ� � ંુ સિવ�સ કાડર
નામ

િપતા/પિત� ંુ નામ

અટક

(૧)તબીબી અિધકાર� વગર-૨ �ુ ં નામઃ-.................................................................................................
(ર)જન્મી તાર�ખ- ................................................
(૩)હાલની ફરજ�ુ ં સ્થરળ- ...................................................................................................................
(૪)�ુળ િનમ�ુકં નો પ્રકા( એડહોક/બોન્ડ�/કરાર/�પીએસસી )…........................................................

*

(પ)�ુળ િનમ�ુકં હાજર થયા તાર�ખઃ - …….........................................................................................
(૬)�પીએસસી અન્વયે હાજર થયા તાર�ખ..........................................સીની. નંબર...............................
(૭)શૈક્ષ�ણક લાયકા- .......................................................................................................................

*ફરજની િવગતઃફરજ� ંુ સ્થ

અ.નં.
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�જલ્લ

એડહોક/કરાર તબીબએ પોતાની છે લ્લા િનમ �ુંક

કઇ તાર�ખથી

ુ ી
કઇ તાર�ખ �ધ

આદ�શની તાર�ખ �ુજબની જ િવગતો દશાર્વવાન

રહ�શે.

તાર�ખઃસ્થીળ-

કચેર�ના વડાની સહ� અને િસકકો

