ગુજયાત યાજ્મ વેલા(તફીફી વાયલાય) નનમભો, ૨૦૧૫
અંતગગત “KNEE JOINT REPLACEMENT ” અને
“HIP JOINT REPLACEMENT” ની વાયલાયનો
વભાલેળ કયલા ફાફત.
ગુજયાત વયકાય
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ,
ઠયાલ ક્ર:તવાખ/૧૦/૨૦૧૭/૬૨૨૦૪૮/અ-૧
વચિલારમ,ગાાંધીનગય
તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૮
લંચાણે રીધા:(૧) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૫ ના ઠયાલ ક્ર. એભએજી/ ૧૦૨૦૦૩ /૨૭૧૨/ અ(ાર્ટ પાઇર)
(૨) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્ર. એભએજી/૧૦૨૦૧૫/૬૦૧/અ-૧
(૩) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્ર. એભએજી /૧૦૨૦૧૪ / ૪૬૫ ૦૬૯ /અ-૧
(૪) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્ર.એભએજી/ ૧૦૨૦૧૫/૬૦૧/અ-૧

ુ *
*આમખ
શારભાાં ગુજયાત વયકાયના કભગિાયીઓ/ અનધકાયીઓ ભાટે તફીફી વાયલાયના નનમભો ગુજયાત યાજમ
વેલા(તફીફી વાયલાય)નનમભો, ય૦૧ અભરભાાં છે . ગુજયાત યાજમના કભગિાયીઓ/અનધકાયીઓને આ નનમભો
તથા તેભાાં લખતોલખત થતાાં સુધાયાઓ મુજફ તફીફી વાયલાયનો ખિગ ભલાાત્ર છે . આ નનમભોના નનમભ
(ય.૧૦) શેઠ તૈમાય કયે ર રયનળષ્ટ- અંતગગત કોષ્ટક- 'B' ભાાં ઈમ્્રાન્ટવની માદી તૈમાય કયે ર છે .
અન્લમે "Knee Replacement"

ે

અને "Hip Replacement" ભાટે ળયીયભાાં નાખલાના ઈમ્્રાન્ટની યકભ નકકી

કયલાની ફાફત વયકાયશ્રીની નલિાયણા શેઠ શતી. આ અંગે ેન્ળનય ભાંડો અને અયજદાયો તયપથી

ઘણી

યજૂઆતો વયકાયશ્રીને ભે ર શતી. પુખ્ત નલિાયણાના અંતે "Knee Replacement" અને "Hip Replacement"ની
યકભ યીએમ્ફવગ કયલા ભાટે નીિે મુજફ ઠયાલલાભાાં આલે છે .

*ઠયાલ*
(૧)

ગુજયાત વયકાયના તભાભ કભગિાયીઓ/ અનધકાયીઓ / ેન્ળનયોને

એક ઘુટાં ણ / થાા ભાટે રૂ.

૪૦,૦૦૦/- અથલા દલાઓ અને ઇમ્્રાન્ટ ભીને થમેર કુર ખિગ ફાંનેભાાંથી ે ઓછી શોમ તેટરી યકભ ભાંજુય
કયલાની યશેળે અને ફાંન્ને ઘુટાં ણ / થાા ભાટે રૂ.૮૦,૦૦૦/- અથલા દલાઓ અને ઇમ્્રાન્ટ ભીને થમેર કુર
ખિગ ફાંનેભાાંથી ે ઓછી શોમ તેટરી યકભ

ભેડીકર યીએમ્ફવગભેન્ટ ભલાાત્ર થળે.

વયકાયી / વયકાયી

વભકક્ષ / એમ્ેનલ્ડ શોનપટર અને અન્મ ખાનગી શોનપટર ખાતે ભેલેર વાયલાયના કેવોભાાં વાંફનાં ધત
જજલ્રાના આય.એભ.ઓ./ નવનલર વજનએ ાવે એક ઘુટાં ણ/ થાા ભાટે રૂ. ૪૦,૦૦૦/- (રૂવમા ચારીસ હજાય)
અને ફંને ઘર્
ંુ ણ / થાા ભાર્ે રૂ. ૮૦,૦૦૦/- (રૂવમા એંળી હજાય) અથલા દલાઓ અને ઇમ્પ્રાન્ર્ ભીને થમેર
કુ ર ખચટ ફંનેભાંથી જે ઓછં હોમ તેર્રી યકભ વાભે િકાવણી કયી પ્રનતવશી કયાલલાની યશેળે. ત્માય ફાદ
ગુજયાત યાજમ વેલા(તફીફી વાયલાય)નનમભો, ય૦૧ ના નનમભ (૧૧.૧) ભાાં વોંેર નાણાકીમ વત્તાઓ પ્રભાણે
વક્ષભ અનધકાયીએ ભાંજૂયી આલાની યશેળે.

(૨) ેન્ળનયોના રકપવાભાાં તા.૦૮-૦૩-ય૦૧૬ ના ઠયાલ મુજફ ગુજયાત યાજ્મ વેલા (તફીફી વાયલાય)
નનમભો, ૨૦૧૫ ના નનમભ-(૧૧.૧)(ફ.ય) ની જોગલાઈ મુજફ “ેન્ળનયના રક્સાભાં” વયકાયી / વયકાયી વભકક્ષ
/ એમ્ેનલ્ડ શોનપટર/ અન્મ ખાનગી શોસ્પટર ખાતે ભેલેર "Knee Replacement"

અને "Hip

Replacement"ની વાયલાયના કેવોભાાં વફાંનધત જજલ્રા નવનલર વજન / આય.એભ.ઓ.ની પ્રનત વશીની િકાવણી
કયીને ચફર ભાંજૂય કયલાની તભાભ વત્તા ઉાડ અને લશેંિણી અનધકાયી (નતજોયી અનધકાયી) ની યશેળે. ઉયાાંત
ખાનગી શોસ્પટરભાાં "Knee Replacement" અને "Hip Replacement" ભાટે ભેલેર વાયલાય ભાટે ણ વાંફનાં ધત
જજલ્રાના આય.એભ.ઓ./ નવનલર વજનની પ્રનત વશીની િકાવણી કયી એક ઘુટાં ણ/ થાા ભાટે રૂ. ૪૦,૦૦૦/(રૂવમા ચારીસ હજાય) અથલા દલાઓ અને ઇમ્્રાન્ટ ભીને થમેર કુર ખિગ ફાંનેભાાંથી ે ઓછાં શોમ તે અને
ફાંન્ને ઘુટાં ણ / થાા ભાટે રૂ.૮૦,૦૦૦/- અથલા દલાઓ અને ઇમ્્રાન્ટ ભીને થમેર કુર ખિગ ફાંનેભાાંથી ે ઓછી
શોમ તેટરી યકભ ભેડીકર યીએમ્ફવગભેન્ટ ભલાાત્ર થળે.
(૩) આ ઠયાલ તા.૦૧-૦૪-ય૦૧૮ અને તે છી ભેલેર "Knee Replacement"

અને "Hip

Replacement" ની વાયલાયના તભાભ કેવોભાાં રાગુ ડળે.
આ હક
ુ ભો નલબાગના વયખા ક્રભાાંકની પાઇર ય નાણા નલબાગની તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૮ ની ભે ર વાંભનત
અન્લમે ફશાય ાડલાભાાં આલેર છે .
ગુજયાતના યાજ્મારશ્રીના હક
ુ ભથી અને તેના નાભે,

(આઇ.ડી.િૌધયી)
ઉવચિલ
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ
ગાાંધીનગય
પ્રનત,
-ભાન.યાજ્મારશ્રીના વચિલશ્રી, યાજબલન,ગાાંધીનગય(ત્ર દ્વાયા)
-ભાન.મુખ્મભાંત્રીશ્રીના અગ્રવચિલશ્રી, પલચણિભ વાંકુર-૧, વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-ભાન.ભાંત્રીશ્રી/યા.ક.ભાંત્રીશ્રીઓના અંગત વચિલશ્રીઓ,પલચણિભ વાંકુર-૧,૨ વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-વચિલારમના વલે નલબાગો, વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-અનધક મુખ્મ વચિલશ્રી, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-અનધક મુખ્મ વચિલશ્રી, નાણા નલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-અનધક મુખ્મ વચિલશ્રી, વાભાન્મ લશીલટ નલબાગ, વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-કનભશ્નયશ્રી, આયોગ્મ,

તફીફી

વેલાઓ

અને

તફીફી

નળક્ષણ

અને

વાંળોધન,

બ્રોક

નાં.૫,

ડો.જીલયાજ

ભશેતા

બલન,ગાાંધીનગય
-પ્રાદે નળક નામફ નનમાભકશ્રીઓ, ગાાંધીનગય, અભદાલાદ, લડોદયા, સુયત, યાજકોટ, બાલનગય.
-વલે કરેક્ટયશ્રીઓ/વલે જજલ્રા નલકાવ અનધકાયીઓ/વલે જજલ્રા ોરીવ અનધકાયીશ્રીઓ / વલે યજીપરાયશ્રી, વશકાયી
ભાંડીઓ
-વલે જજલ્રાના ફધા અનધક્ષકશ્રીઓ તથા નવનલર વજનો તથા વામુરશક આયોગ્મ કેન્રોના અનધક્ષકશ્રીઓ
-વલે જજલ્રા આયોગ્મ અનધકાયીશ્રીઓ

-મુખ્મ જજલ્રા તફીફી અનધકાયી વશ નવનલર વજનશ્રીઓ, નવનલર શોસ્પટર, અભદાલાદ, સુયત, લડોદયા, જાભનગ
ગાાંધીનગય, બાલનગય
-વચિલારમના લશીલટી નલબાગ શેઠના વલે ખાતાના લડાઓ
-ભારશતી કનભશ્નયશ્રી, ગાાંધીનગય

-તફીફી કોરેજના ડીનશ્રીઓ, અભદાલાદ, સુયત, લડોદયા, જાભનગય, ગાાંધીનગય, યાજકોટ, બાલનગય તથા ડેન્ટર કોર
અભદાલાદ
-નાણા વરાશકાયશ્રી(આયોગ્મ), વચિલારમ, ગાાંધીનગય
-બાા નનમાભકશ્રી, ગાાંધીનગય
-એકાઉન્ટન્ટ જનયર, અભદાલાદ/યાજકોટ
-રશવાફ અને નતજોયી નનમાભકશ્રી, ગુજયાત યાજ્મ, ડો.જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય
-ગાય અને રશવાફી અનધકાયીશ્રી, અભદાલાદ/ગાાંધીનગય
-નનલાવી ઓડીટ અનધકાયીશ્રી, અભદાલાદ/ગાાંધીનગય
-વલે જજલ્રા નતજોયી અનધકાયીશ્રીઓ
-વચિલશ્રી, ગુજયાત તકેદાયી આમોગ (ત્ર દ્વાયા)
-વચિલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ (ત્ર દ્વાયા)
-યજીપરાય, ગુજયાત શાઇકોટગ ,અભદાલાદ(ત્ર દ્વાયા)
-વચિલશ્રી, ગુજયાત નલધાનવબા વચિલારમ (ત્ર દ્વાયા)
-આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ શેઠની વલે ળાખાઓ
-નનલાવી આયુક્તશ્રી, ગુજયાત બલન, ન્યુ રદલ્શી
-રામઝન ઓપીવયશ્રી, રમઝન ઓપીવ, ગુજયાત વયકાય, ધનયાજ ભશેર, એોરો ફાંદય, મુફ
ાં ઇ-૪૦૦૦૩૯
-નવપટભ ભેનેજયશ્રી, ઠયાલ નલબાગની લેફવાઇટ ય મુકલા ભાટે.
-નવરેક્ટ પાઇર /-ળાખા વાંદગી પાઇર

