Information and
Proactive Disclosure

Police Surgeon Department

PROACTIVE DISCLOSURE સેવા/ સેવાની વવગત/ સમય મયાાદા/સેવાઓ પૂરી
પાડનાર અવિકારી/કમાચારીનો હોદ્દો/ સેવાઓ બાબતે રજુ આત હોય તો કોને કરવી

સેવા

સેવાની વવગત

સમય મયાાદા
(પૂર્ા કરવા)

સેવાઓ પૂરી પાડનાર
અવિકારી/કમાચારીનો
હોદ્દો

૧
રજીસ્ટર્ડ થયેલ
ઈ.પી.આર
મેર્ીકો લીગલ
સટીફીકે ટ/
પોસ્ટ મોટડ મ
રીપોટડ નોટ

૨
પોસ્ટ મોટડ મ
રીપોટડ નોટ

૩
૪
૨ દીવસ (૪૮ કલાક)
મેર્ીકલ ઓફીસર અને
બાદ પોલીસની
પોલીસ સજડન ઓફીસ
એન.ઓ.સી રજુ કયાડ બાદ પી.એમ ક્લાકડ
જરુરી નનયત ફી
રુ ૧૬/-ભયાડ બાદ

કે મીકલ
એનાલીસીસના
કે સમાાં

પોલીસ દ્રારા કે મીકલ
એનાલીસીસ નો રીપોટડ
અત્રેની કચેરીએ રજુ કયાડ
બાદ
હીસ્ટોપેથોલોજી મેર્ીકલ ઓફીસરે
નવસરા
હીસ્ટોપેથોલોજી નવસરા
બી.જે. મેર્ીક્લ
બી.જે. મેર્ીક્લ કોલેજ ના
કોલેજ ના
એના લીસીસ નો રીપોટડ
એનાલીસીસ ના અત્રે ની કચેરીએ રજુ કયાડ
રીપોટડ કે સમાાં
બાદ
પોસ્ટ મોટડ મ
સગાને પોલીસનુાં
રીપોટડ
એન.ઓ.સી લાવ્યા બાદ
એન.ઓ.સી રજુ કયાડ બાદ
તુરાંત
ઇજા સટી /
સારવાર પુર્ડ થયા બાદ
પોલીસનો રીપોટડ ઈપીઆર કે સ પેપરો
સાથે (દદી ને
અત્રેની કચેરીએ જમા
હોસ્પીટ્લ માાં થી થયા બાદ જે તે જ્વાબ દાર
રજા આપ્યા
મેર્ીકલ ઓફીસર ની
બાદ)
ઓફીસ ડ્યુટી મુજ્બ
તૈયાર થએથી જરુરી
નનયત ફી ભયાડ બાદ
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સેવાઓ બાબતે
રજુ આત હોય તો
કોને કરવી

૫
પોલીસ સજડન

મેર્ીકલ ઓફીસર અને
પોલીસ સજડન ઓફીસ
પી.એમ ક્લાકડ

પોલીસ સજડન

મેર્ીકલ ઓફીસર અને
પોલીસ સજડન ઓફીસ
પી.એમ ક્લાકડ

પોલીસ સજડન

મેર્ીકલ ઓફીસર અને
પોલીસ સજડન ઓફીસ
પી.એમ ક્લાકડ

પોલીસ સજડન

મેર્ીકલ ઓફીસર અને
પોલીસ સજડન ઓફીસ
ક્લાકડ

પોલીસ સજડન

PROACTIVE DISCLOSURE સેવા/ સેવાની વવગત/ સમય મયાાદા/સેવાઓ પૂરી
પાડનાર અવિકારી/કમાચારીનો હોદ્દો/ સેવાઓ બાબતે રજુ આત હોય તો કોને કરવી
૧

૨
ઇંન્જરી સટી દદી
હોસ્પીટ્લ માાં થી
ભાગી ગયેલ કે
DAMA કે સો માાં

રરફર કે સ ગુમ
થાય અથવા દદી
ગુમ કરી દે તે
સાંજોગોમાાં
સટીરફકે ટ ઇસ્યુ

રજીસ્ટર્ડ થયેલ
ઈ.પી.આર
મેર્ીકો લીગલ
કે સો / પોસ્ટ
મોટડ મના કીસ્સા
માાં વીમા ના ફોમડ
ભરવા બાબત

રે સ્ટ સટી
મેર્ીકો લીગલ
કે સ

૩
પોલીસ રીપોટડ બાદ/
ઈપીઆર કે સ પેપરો
અત્રેની કચેરીએ જમા
થયા બાદ જે તે જ્વાબ દાર
મેર્ીકલ ઓફીસર ની
ઓફીસ ડ્યુટી મુજ્બ
તૈયાર બાદ જરુરી નનયત
ફી ભયાડ બાદ
પોલીસ રીપોટડ બાદ/
ઈપીઆર કે સ પેપરો
અત્રેની કચેરીએ જમા
થયા બાદ જે તે જ્વાબ દાર
મેર્ીકલ ઓફીસર ની
ઓફીસ ડ્યુટી મુજ્બ
તૈયાર થએથી બાદ જરુરી
નનયત ફી ભયાડ બાદ
સારવાર પુર્ડ થયા બાદ
ઈપીઆર કે સ પેપરો
અત્રેની કચેરીએ જમા
થયા બાદ જે તે જ્વાબ દાર
મેર્ીકલ ઓફીસર ની
ઓફીસ ડ્યુટી મુજ્બ અને
પોલીસ યાદી રજુ થયા
બાદ વીમા ના ફોમડ ભરવા
બાબતની બાદ જરુરી
નનયત ફી ભયાડ બાદ
તુરાંત
જે તે ના કે સ પેપરો
અત્રેની કચેરીએ સારવાર
કરનાર યુનીટ ના
જ્વાબદાર ર્ોક્ટર ના
આપેલ સટીફીકે ટ બાદ
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૪
મેર્ીકલ ઓફીસર અને
પોલીસ સજડન ઓફીસ
ક્લાકડ

૫
પોલીસ સજડન

મેર્ીકલ ઓફીસર અને
પોલીસ સજડન ઓફીસ
ક્લાકડ

પોલીસ સજડન

જ્વાબદાર મેર્ીકલ
ઓફીસર

પોલીસ સજડન

મેર્ીકલ ઓફીસર

પોલીસ સજડન

PROACTIVE DISCLOSURE સેવા/ સેવાની વવગત/ સમય મયાાદા/સેવાઓ પૂરી
પાડનાર અવિકારી/કમાચારીનો હોદ્દો/ સેવાઓ બાબતે રજુ આત હોય તો કોને કરવી
૧

૨
૩
ર્ીસેબલીટી સટી સારવાર પૂર્ડ થયા બાદ જે
તે ના કે સ પેપરો અત્રેની
કચેરીએ સારવાર
કરનાર યુનીટ ના
જ્વાબદાર ર્ોક્ટર ના સહી
/સીક્કા સાથે આપેલ
સટીફીકે ટ બાદ
બીન વારસી
પોલીસ યાદી રજુ થયા
લાસનો નીકાલ બાદ/ સાત રદવસ બાદ કે
પોલીસ ના પોલીસ યાદી
રજુ થયા મુજ્બ
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૪
પોલીસ સજડન

૫
પોલીસ સજડન

કામગીરી સોંપેલ
એજન્સી અને ટેં ન્ર્ર ની
શરતો મુજ્બ

પોલીસ સજડન

PROACTIVE DISCLOSURE સેવા/ સેવાની વવગત/ સમય મયાાદા/સેવાઓ પૂરી
પાડનાર અવિકારી/કમાચારીનો હોદ્દો/ સેવાઓ બાબતે રજુ આત હોય તો કોને કરવી
િી ગુજરાત (રાઇટ ઓફ સીટીઝન્સ ટુ પબ્લીક સવીસઝ ) અવિવનયમ-૨૦૧૩

સુચના
(૧)

(૨)
(૩)
(૪)

આથી પોલીસ સ્ટાફને જર્ાવવાનુાં કે આપના તરફથી પોસ્ટ મોટડ મ રીપોટડ તથા સારવાર
સટીરફકે ટ મેળવવા માટે આપના પોલીસ સ્ટે શનનો સીક્કો અને જાવક નાંબર બન્ને અને તપાસ
અનિકારી (તપાસ અનિકારીની અસલ સહી) હશે તો જ યાદી સ્વીકારવામાાં આવશે.
૩૨૬,૩૦૭, ના સારવાર સટી માટે નામદાર કોટડ નો હુકમ લાવવો અથવા કલમોનો ઉમેરા માટે ની
અલગ તપાસ અનિકારી ની સહી/સીક્કા તથા જાવક નાંબર સાથે લાવવો જરૂરી છે .
વચગાળાનુાં સારવાર સટી મેળવવા માટે નામદાર કોટડ નો હુકમ લાવવો જરૂરી છે
જાહે ર જનતા માટે ફરરયાદી માટે સારવાર સટીરફકે ટ મેળવવા માટે વોર્ડ માાં દાખલ હોય કે કે સની
સારવાર પુરી ના થયેલ કે સમાાં ફોમડ ભરવુાંઅને (૧૦) દસ રૂનપયાની રસીદ મેળવા પછી દસ (૧૦)
રદવસ પછી તપાસ કરવી અને જો સટી તૈયાર હશે તો તુરાંત આપી દેવામાાં આવશે. જ્યારે કોઇપર્
કે સની તપાસ ચાલતી હોય ત્યારે ઇન્જરી સટીરફકે ટ/શક્ય તેટલુાં જલદી તપાસ અનિકારી
આપવાનુાં રહશે.

કલમ ૩૨૬,૩૦૭, ૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬ ના રકસ્સામાાં રકસ્સામાાં ચાલુ સારવાર દદી હોનસ્પટલમાાં દાખલ હોય
સટીફીકે ટ જો તપાસ અનિકારી (IO) ને PROVISIONAL તરીકે આપવાનુાં રહે શ.ે જેમાાં વોર્ડ માાંથી પોલીસ
સજડન જવાબદાર ર્ોક્ટરશ્રી/RMO ના સહી નસક્કા સાથે વોર્ડ માાંથી તાત્કાનલક કે સ પેપર માાં સટીરફકે ટ
જવાબદાર ર્ોક્ટરશ્રી એ તૈયાર કરી અને આપવાનુાં રહશે.
સમય:- સોમવાર થી શુક્રવાર સવારે ૦૯:૦૦ થી ૦૧:૦૦ અને બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૦૦ શનનવારે
સવારે ૯૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦

 મેડીકોલીગલ સારવાર સટીફીકે ટ
(૧)

(૨)
(૩)
(૪)

આથી પોલીસ સ્ટાફને જર્ાવવાનુાં કે આપના તરફથી સારવાર સટીરફકે ટ મેળવવા માટે આપના
પોલીસ સ્ટે શનનો સીક્કો અને જાવક નાંબર બન્ને અને તપાસ અનિકારી (તપાસ અનિકારીની
અસલ સહી) હશે તો જ યાદી સ્વીકારવામાાં આવશે.
૩૨૬,૩૦૭, ના વચગાળાનુાં સારવાર સટી માટે નામદાર કોટડ નો હુકમ લાવવો અથવા કલમોનો ઉમેરા
માટે ની અલગ તપાસ અનિકારી ની સહી/સીક્કા તથા જાવક નાંબર સાથે લાવવો જરૂરી છે .
૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬ના વચગાળાનુાં સારવાર સટી મેળવવા માટે નામદાર કોટડ નો હુકમ લાવવો જરૂરી છે .
જાહે ર જનતા માટે ફરરયાદી માટે સારવાર સટીરફકે ટ મેળવવા માટે વોર્ડ માાં દાખલ હોય કે કે સની
સારવાર પુરી ના થયેલ કે સમાાં ફોમડ ભરવુાંઅને (૧૦) દસ રૂનપયાની રસીદ મેળવા પછી દસ (૧૦)
રદવસ પછી તપાસ કરવી અને જો સટી તૈયાર હશે તો તુરાંત આપી દેવામાાં આવશે.

5

PROACTIVE DISCLOSURE સેવા/ સેવાની વવગત/ સમય મયાાદા/સેવાઓ પૂરી
પાડનાર અવિકારી/કમાચારીનો હોદ્દો/ સેવાઓ બાબતે રજુ આત હોય તો કોને કરવી
સ્ત્રી પ્રસુનતના ર્ોક્ટરશ્રી દ્રારા જરૂરી સારુ સેમ્પલ લેવાય તે જોવાનુાં રહે શે અને તૈયાર કરી આપવાનુાં રહે શ.ે
પોલીસ કચેરી CBI,EMFORSMENT,CID,CRIME BRANCH,STATE POLICE ,જેલ કસ્ટર્ીમાાં
પોલીસ અનિકારી એ માર માયાડ ની કોટડ ફરીયાદ માાં નામદાર કોટડ હુકમ મુજબ જે ઇન્જરી સટીરફકે ટ
તાત્કાલીક તૈયાર કરી અને નામદાર કોટડ માાં નામદાર કોટડ જે એજન્સી ને સીલ બાંિ કવરમાાં આપવા
જ્ર્ાવેલ હોય તેને આપવામાાં આવશે
કોઇપર્ આરોગ્યની સારવાર સટીરફકે ટ/પી.એમ નોટ રીપોટડ મેળવવા સારુ જે તે પોલીસ સ્ટે શન ના
(IO) તપાસ અનિકારીનો એન.ઓ.સી સહી નસક્કા સાથે રજુ કરવાનુ રહશે.
સમય:-

સોમવાર થી શુક્રવાર સવારે ૦૯:૦૦ થી ૦૧:૦૦ અને બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૫ :૦૦ શનનવાર
સવારે ૦૯:૦૦ થી ૦૧:૦૦

 પોસ્ટ મોટા મ રૂમ
પોસ્ટ મોટડ મ રૂમ ખાતે આપવામાાં આવતી સુનવિાઓ માટે યુઝર ફ્રી દાખલ કરવામાાં આવેલ છે . જેના ચાજીસ
નીચે મુજબ રહશે.
(૧)
(૨)
(૩)

EMBALBING જે ર્ે ર્ બોર્ીની માાંગર્ી કરાય તે રકસ્સામાાં (એક ર્ે ર્ બોર્ી)ના રૂનપયા. ૩૫૦૦/(પાાંત્રીસો)
કોલ્ર્ બોક્ષમાાં માાંગર્ી કરાય તે રકસ્સામાાં સગા/સાંબિી તરફ મુકવા માટે એક રદવસના રૂનપયા.
૫૦૦/- (પાાંચસો)
શબ પરીક્ષર્ બાદ માાંગર્ી કરાય તે રકસ્સામાાં ર્ે ર્બોર્ી કફન/મીર્ીયા તથા જરૂરી દવા લગાવીને
પેકીંગ કરવાનો ચાજડ રૂનપયા. ૫૦૦/- (પાાંચસો)

ઉપરોક્ત જર્ાવવા મુજબની સુનવિા લેવા ઇચ્છનાર સગાઓએ નનયત કરે લા નમુનામાાં અરજી કરી નક્કી
કરવામાાં આવેલ યુઝર ફીના નાાંર્ા ર્ી-૧ સ્ટીવર્ડ નવભાગ ખાતે જમા કરાવી પાકી પહોંચ મેળવી અને ફરજ
ઉપરના સી.એમ.ઓને ઝેરોક્ષ નકલ આપવાની રહે શ.ે

B/O તબીબી અવિક્ષક
વસવવલ હોસ્પીટલ, અમદાવાદ
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