અગત્ીની  ાહેરુત
કમભશ્નયશ્રી અયોગ્મ

બફીફી વવલઓ

નવ બફીફી મળ્ષણ

આઅયોગ્મ મલબઓગ ્રોક

નં.  ડો. જીલયઓજ ભશેબઓ બલન ગઓંધીનગય.
કચવયીની જાશેયઓબ ક્રભઓંકઃય/ય૦૧ય /ય૦૧ય નવ ૧૦/ય૦૧ય ન્લમવ કચવયી શ્બકનઓ
ત્ર

પ્રબઓગ શેળની રવફોયે રયી રે કનીળીમન વંલગગની લગ-ગ ૩ ની ખઓરી જગ્મઓ

ભઓરે

જવ લવફવઓઆર ય

ભવ ર યજીનઓ અધઓયે

ન રઓઆન યજી

ભંગઓલલઓભઓં અલવર શબી.

બયલઓ
ન રઓઆન

જવ બયપથી ભવ ર શંગઓભી ભવયીર મઓદીનવ ધ્મઓનવ રઆનવ

ઉભવદલઓયોનઓ પ્રભઓ ત્રોની ચકઓવ ીનો મલગબલઓય ક્રઓમક્ર
ગ ભ બઓ. ૨૭/૯/૧ય થી બઓ.
૧/૧૦/૧ય સુધી મનમબ કયલઓભઓં અલવર છવ . જેની મલગબો Health & family welfare
Department ની http://www.gujhealth.gov.in લવફવઓઆર ઉય રવરે્ર ન્યુઝભઓં

નરઓઆન

મુકલઓભઓં અલવર છવ . બવ મુજફનઓ ઉભવદલઓયોએ શઓજય યશેલઓનુ ં યશેળવ.

ભવમ્ફય વવકેરયી

ચવયભવન

આબયબી વમભમબ-૧

આબયબી વમભમબ-૧ નવ

નવ નઓ.મન.શ્રીઆગ્રઓ.અ

ડીનશ્રી ફી.જે. ભવડીકર કોરવજ આભદઓલઓદ

અગત્ીની  ાહેરુત
કમિશ્નુશ્રી  આુોગ્ી

ીી ીી  ેવાત

અનવ

ીી ીી  મક્ષણ

આઆુોગ્ી માાતગ ,

બ્ૂોકનપ  .ોપ વરાુતમ િેર ત ાાન કમિશ્નુશ્રી  આુોગ્ી, ગતધી નગુપ
કચવયીની જાશેયઓબ ક્રભઓંકઃય/ય૦૧ય /ય૦૧ય નવ ૧૦/ય૦૧ય ન્લમવ કચવયી શ્બકનઓ
ત્ર

પ્રબઓગ શેળની રવફોયે રયી રે કનીળીમન લગગ-૩ વંલગગની ખઓરી જગ્મઓ
જવ લવફવઓઆર ય બઓ. ૧૮/૬/૨૦૧૨ થી ૭/૭/૨૦૧૨ દયમ્મઓન

ભંગઓલલઓભઓં અલવર શબી.

ન રઓઆન ભવ ર યજીનઓ અધઓયે

બયલઓ ભઓરે

ન રઓઆન યજી
જવ બયપથી ભવ ર

શંગઓભી ભવયીર મઓદીનવ ધ્મઓનવ રઆનવ ત્ર વમ પ્રબઓગનઓ ઉભવદલઓયોની રગ રગ મઓદી
બવભજ બવ ૈકીનઓ કોભન ૭૧૬ ઉભવદલઓયોની મઓદી મુકેર છવ . શઓજય યશેલઓ ભઓરે કોભન મઓદીનઓ
ક્રભઓંક પ્રભઓ વનઓ ઉભવદલઓયોનઓ પ્રભઓ ત્રોની ચકઓવ ી ક્રઓમગક્રભ નીચવ દળઓગલવર બઓયીખ વભમવ
માાતગી ી નતીી મનીતિકશ્રી ની  કચવુી વરલ્ૂત ્ષણી કરર, ેી ાી ૂ ેોસ્ી ટલ ૂ કરે ેવકટલ ુ૧ુ, ગતધી નગુ ખઓબવ યઓખલઓભઓં અલવર છવ . જેભઓં ફીનચુક શઓજય યશેલઓ જ ઓલલઓભઓં અલવ છવ .
ઉભવદલઓયોએ ોબઓનઓ ્લખગચચે  ઉમ્થબ યશેલઓનુ યશેળવ.
ેિી

તુીખ

૯પ૩૦ થી  ૧૩પ0૦ કૂતક

૧૩પ૩૦ થી  ૧૭પ૦૦ કૂતક

૨૭/૯/૨૦૧૨ ગુરુલઓય

ક્રભઓંક - ૧ - ૭૫

ક્રભઓંક ૭૬ - ૧૫૦

ય૮/૯/૨૦૧૨ શુક્રલઓય

ક્રભઓંક ૧૫૧ - ૨૨૫

ક્રભઓંક ૨૨૬ - ૩૦૦

ય૯/૯/૨૦૧૨ ળમનલઓય

ક્રભઓંક ૩૦૧ - ૩૭૫

ક્રભઓંક ૩૭૬ - ૪૫૦

૩૦/૯/૨૦૧૨ યમલલઓય

ક્રભઓંક ૪૫૧ - ૫૨૫

ક્રભઓંક ૫૨૬ - ૬૦૦

૧/૧૦/૨૦૧૨ વોભલઓય

ક્રભઓંક ૬૦૧ - ૬૭૫

ક્રભઓંક ૬૭૬ - ૭૧૬

કુ ોપ
પકબ લવફવઓઆર ય મુકેર કોભન ૭૧૬ ઉભવદલઓયો

એ યજીભઓં દળઓગલવર મલગબોનવ

ધ્મઓનવ રઆનવ નીચવ જ ઓલવર વર દ્બઓલવજો બથઓ કયે ર

ન રઓઆન યજીની નકર વઓથવ

દ્બઓલવજોની પ્રભઓ ીબ નકરો આત્ર

વવરભઓં બઓજેબયનઓ ઓવોરગ વઓઆઝનઓ પોરઓ નંગ ત્ર

વઓથવ રઓલલઓનઓ યશેળવ.
૧૦ બથઓ ધોય

૧ય ઓવ ની ભઓકગળીર બથઓ ળઓઓ છોડમઓનુ ં પ્રભઓ ત્ર

આ૧

ધોય

આ૨

ફી.એવ.વી. ઓવ કમઓગ અંગવનઓ લલ
ગ ઓય બભઓભ ભઓકગળીર

એરે મ્્ર વરટી  બથઓ ડીગ્રી

વરટી .
આ૩

રવફોયે રયી રે કનીશ્મન બઓરીભ કોગ અંગવ ભઓકગળીર/ વરટી પીકેર. અ ઉયઓંબ રીધવર
ઉચ્ચ ્મઓવ અંગવની ભઓકગળીર બથઓ ડીગ્રી વરટી પીકેર

આ૪

નુબલ અંગવન ુ ં પ્રભઓ ત્ર બવભજ શઓરભઓં વયકઓયી/વયકઓય ભઓન્મ વં્થઓભઓં પયજ
ફજાલબઓ શોમ બવલઓ ઉભવદલઓયોએ બવભનઓ મનભણુકં અદે ળની નકર.

આ૫

કોમ્્યુરય ફવઝીક જા કઓયીનુ ં પ્રભઓ ત્ર

આ૬

જામબ અંગવન ુ ં વ્ષણભ મધકઓયી ધ્લઓયઓ ઓમવર પ્રભઓ ત્ર

આ૭

વઓભઓજીક નવ ળૈ્ષણણ ક યીબવ છઓબ લગગનઓ ઉભવદલઓયોએ ઉન્નબ લગગભઓં વભઓલવળ ન
થબો શોલઓ અંગવન ુ ં મનમબ વભમગઓઓ બથઓ બઓયીખનુ ં પ્રભઓ ત્ર યજીભઓં દળઓગવ્મઓ
મુજફનુ ં રઓલલઓનુ ં યશેળવ.

આ૮

મલકરઓંગ બફીફી પ્રભઓ ત્ર આરઓગુ ડબઓ ઉભવદલઓય ભઓરે

આ૯

ઉભવદલઓય એકવ વમલિવભવન શોમ બવ કક્વઓભઓં જે બવ ખઓબઓ બયપથી આ્યુ કયે ર
ખત્ર નવ ડી્ચઓર્જ બ કુક રઓલલઓનઓ યશેળવ.
ચકતે ી  ેિીવ ુજુ કુાતનત થ ત

િતિ દસ્ તાવમો રુ દકતે ાવૂ રમમિિત મ ુજુ

કુાતનત ુેરકવપ
ખતે નોંધઃપ્રભઓ ત્રો ચકઓવ ીનો શેત ુ ઉભવદલઓયો ધ્લઓયઓ

ન રઓઆન યજી કયબી લખબવ જે

ભઓકશબી દળઓગલવર છવ બવ બથઓ જરૂયી પ્રભઓ ત્રોની ચકઓવ ી / ખયઓઆ કયલઓનો શોલઓથી અ
કઓમક્ર
ગ ભભઓં શઓજય યશેલઓથી બવ

મનભણુકં નવ શકકદઓય ફનબઓ નથી જેની દયે ક ઉભવદલઓયે ખઓવ

નોંધ રવલી.
જો કોઆ ઉભવદલઓય પ્રભઓ ત્રોની ચકઓવ ી ભઓરે ઉમ્થબ યશેળવ નશી બો બવ

અ

જગ્મઓ ય મનભણુકં ભવલલઓ આચ્છબઓ નથી બવભ ભઓની ્મઓય છીનઓ ઉભવદલઓયોનવ બક
અલઓભઓં અલળવ નવ ્મઓય ફઓદ બવ

નો અ જગ્મઓ ભઓરે કોઆ શકક દઓલો યશેળવ નશી.

િવીુ ેવકરટલ ુી

ચવુિવન

આાુ ી  ેમિમ -૧

આાુ ી  ેમિમ -૧ અનવ

અનવ નતપમનપશ્રી આગ્રતપઆ

.ીનશ્રી  ીી પજેપ િવ.ીકૂ કોૂવમ આઅિદતાતદ

