


ગજુરાત રાજ્ય સેળા(ત.સા.) નિયમો, ૨૦૧૫ તથા તે અન્ળયેિા તા. 
૩૦/૦૮/૨૦૧૬િા ઠરાળ હઠેલનુું આરોગ્ય અિે પરરળાર કલ્યાણ નળભાગનુું 

ચેકીસ્ટ: 
૦૧ અયજદાયન ું નાભ:-  

૦૨ અયજદાયનો ભોફાઇર નુંફય તથા ઇ-ભેઇર એડ્રસે:-  

૦૩ દદીન ું નાભ તથા સયકાયી કભમચાયી/ેન્ળનય સાથનેો સુંફુંધ?  

૦૪ નનમભ૨(૨.૨) હઠે દદી ક ટ ુંફની વ્માખ્માભાું આલે છે ? 

(અયજદાયે ોતે સાયલાય રીધી હોમ તો રાગ  ડત ું નથી તેભ 
રખવ ું) 

 

૦૫ નનમભ ૧(૧.૨) હઠે તફીફી સાયલાયના નનમભો આ કકસ્સાભાું 
રાગ  ડ ેછે ? 

 

૦૬ સાયલાય ભેલેર હોસ્સ્ટરન ું નાભ :- 

 

 

૦૭ નનમભ (૨.૩) , (૨.૪) તથા (૨.૫) હઠે સયકાયી હોસ્સ્ટર, 
સયકાયી સભકક્ષ હોસ્સ્ટર કે યાજ્મ સયકાય દ્વાયા ભાન્મ(એમ્ેનલ્ડ) 
હોસ્સ્ટર છે કે નકહ? 

 

૦૮ નનમભ (૧૨.૨) હઠે યાજ્મ ફહાયની હોસ્સ્ટરભાું સાયલાય રેતાું 
હરેા સયકાયી હોસ્સ્ટરના અનધક નનમાભકશ્રી, તફીફી સેલાઓની 
ભુંજૂયી ભેલેર છે કે કેભ? જો ના તો ઇભયજન્સીભાું યાજ્મ ફહાયની 
હોસ્સ્ટરભાું સાયલાય રેલી અનનલામમ હતી તેવ ું સયકાયી 
હોસ્સ્ટરના અનધકૃત ચચકકત્સકન ું પ્રભાણત્ર યજૂ કયવ ું. 

 

૦૯ અયજદાય સયકાયી કભમચાયી/અનધકાયી છે? ેન્ળનય છે? કે ફોડમ 
/કોોયેળન/નનગભના કભમચાયી છે? 

 

 

૧૦ ફોડમ/કોોયેળન/નનગભના કભમચાયીના કકસ્સાભા તેઓએ ગ જયાત 
યાજ્મ સેલા(ત.સા.)નનમભો, ૨૦૧૫ના નનમભ (૧.૨.૧૦) હઠે 
કામમલાહી કયેર છે? 

 

૧૧ સાયલાય ભેલેર યોગન ું નાભ:-  

૧૨ સુંફુંનધત લહીલટી નલબાગન ું નાભ:-  

૧૩ નનમભ ૧૫(૧) હઠેના કયનળષ્ટ-૨ભાું ક્રઇેભ યજૂ કયેર છે કે નકહ 
?   [(કયનળષ્ટ-૨) હોસ્સ્ટરદીઠ અરગ અરગ બયવ ું] 

 

 



 

 

 

         કચેયીના લડાના સહી/નસક્કા  

૧૪ નનમભ-૧૬ હઠે કરેઇભ સભમભમામદાભાું યજૂ કયેર છે કે નકહ? જો, 
-હા, ........./.નલ.. 
-ના, તો નલરુંફના લાજફી કાયણો યજૂ કયલા ત્માયફાદ નલરુંફ 
ગ્રાહ્ય યાખલો કે કેભ તે આ નલબાગ દ્વાયા નનણમમ રેલાભાું આલળે. 
(નલરુંફ ભાપ કયલાની સત્તા નનમભ-૧૬ભાું આપ્મા મ જફની યહળેે.) 

 

૧૫ નનમભ-૧૮ હઠે તફીફી બથ્ ું યોકડભાું ભેલલા નલકલ્ આરે 
છે કે નકહ? 

 

૧૬ 

 
નનમભ-(૧૯.૧) હઠે ળાયીકયક ખોડખાુંણલાા કભમચાયીના 
કકસ્સાઓભાું ળાયીકયક ખોડખાુંણ હોલા અંગેન ું પ્રભાણત્ર ભેલેર 
છે કે કેભ? 

 

૧૭ દલાન ું નાભ(કેીટર અક્ષયોભાું), જથથો અને કકિંભત દળામલત  ું ત્રક 
સાભેર છે કે કેભ? જો, 
હા ............/.નલ. 
 

 

૧૮ સાયલાય અંદયના દદી તયીકે રીધેર છે કે ફહાયના દદી તયીકે ?  

૧૯ અંદયના દદી તયીકે સાયલાય રીધેર હોમ તો ડીસ્ચાર્જ સભયી કાડમ 
યજૂ કયેર છે?          ................../.નલ.  

 

૨૦ નનમભ-૨૩ હઠે નલબાગના લડાને જો ખાસ કકસ્સાભાું ભુંજ યી 
આલાન ું ઉચચત જણાત  ું હોમ તો તે અંગેના સ્ષ્ટ કાયણો સાથે 
અત્રે દયખાસ્ત કયેર છે ? 
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