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સ્વીકૃતિઓ  
  
આ પસુ્તકની કલ્પના, આયજન અને પ્રકાન અગણિત કના અથાક પ્રયાસનુું પરરિામ છે.  
 

અમે શ્રી. આરદ ઝૈનુભાઈના નેતતૃ્ળ અને QCI ના ડૉ. આર. પી. સસિંહ, અને FRLHT ના શ્રી. દશન ુંકરના આ 
પહેને પનુર્જિસળત કરળા બદ ઋિી છીએ.  
 

અમે પરુંપરાગત સામદુાસયક આરગ્ય પ્રથાઓના વ્યળસાયીઓન આભાર માનીએ છીએ જેઓએ મલૂ્યળાન જ્ઞાન 
અને પરુંપરાને જીળુંત રાખી હતી.  
 
આ પસુ્તકનુું સિન સુંચાન સસમસતના સભ્યની સાથશક ચચાશઓ અને સચૂન સળના ક્ય બની ક્ુું ન હત.  
 

અમને પરુંપરાગત સામદુાસયક આરગ્ય પ્રથાઓની સ્ળૈચ્છછક પ્રમાિન યજનાની પ્રરિયા માટે શ્રી. અની જોહરી, 
શ્રી. એસ. કૃષ્િમસૂતિ, ડૉ. દેબજાની રય, શ્રીમતી ળાિી ભાુંબરી અરરા, QCI ના ડૉ. અસન સરાફ અને FRLHT 
ના શ્રી. જી. હરરરામમસૂતિ, શ્રી. અરૂિ સસથારામ અને ડૉ. એન. એસ. સરીન પાસેથી પ્રાપ્ત થયે વ્યાપક જ્ઞાન, 
અનભુળ, વ્યળહારરક ઉપયગ અને તકનીકી સળગતમાુંથી ાભ મળ્ય હત.  
 

અંતમાું QCI અને FRLHT ની ટીમ સ્સ્પરીટ તથા પ્રયાસ માટે આભારી છીએ જેઓએ દસ્તાળેજને અંસતમ રૂપ 

આપળા અને આ પ્રકાનને બહાર પાડળા માટે સાથે મલીને પ્રયાસ કયાશ.  
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પરિચય   
 

દેળબયભાાં વ્માકણે જોલા ભળયયાં છે, કે ગ્રાભીણ જનતાના પ્રાથમભક આયોગ્મવાંબાની કેટરીક મૂભતૂ 
જરૂરયમાતોનયાં પ્રફાંધન ઘય ય શફબર ઉામો દ્વાયા યાંયાગતયીતે કયલાભાાં આલે છે અને ગાભ આધારયત, 
યાંયાગત વામયદામમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ (TCHPs) દ્વાયા કાજી રેલાભાાં આલી યશી છે. બાયત બયભાાં 
TCHPs 6500 કયતાાં લધય ઔધીમ લનસ્મતઓ, પ્રાણીઓની રગબગ 300 પ્રજામતઓ અને ડઝનફાંધ 
ધાત યઓ તેભજ ખનીજોનો ઉમોગ કયે છે. તેઓ જ્ઞાનની વદીઓના બાંડાય છે અને આયોગ્મ પ્રથાઓનો 
મલકાવ કયે છે, જેનો કયટય ાંફ ભાયપતે લાયવાગત ભૌખખક પ્રવાયણની એક અમત અવયકાયક મવસ્ટભ દ્વાયા પેરાલો 
થામ છે, અને ગયરૂ મળષ્મ યાંયા શઠે પ્રાપ્ત થમેર અથલા શરેેથી જાણકાય વ્મલવામીઓને ભદદ કયીને 
અલરોકન તેભજ અનયબલ ભાયપતે પ્રાપ્ત થમેર શોમ છે. આભ, TCHPs મલમલધ, પ્રદેળ , ઇકોમવસ્ટભ અને 
લાંળીમ વમયદામ મલમળષ્ટ જ્ઞાન, કયળતા અને અનયબલના બાંડાય છે. બાયતભાાં ગ્રાભીણ વમયદામોના આ વમદૃ્ધ 
જ્ઞાન લાયવાને ગયભાલલો એ ખયેખય વાાંસ્કૃમતક નયકવાન શળે.  
 
તે અનયભમૂત શતી કે લબ 2010 – 2012 દયમભમાન ક્લોખરટી કાઉન્સવર ઓપ ઇન્સડમા (QCI) અને પાઉસડેળન 
પોય રયલાઈટરાઈઝેળન ઓપ રોકર શલે્થ ટે્રડીળસવ ( FRLHT) ના વશમોગથી તથા આયયના ભાંત્રારમના 
ભાગબદળબન વાથે ઇસદીયા ગાાંધી નેળનર ઓન યયમનલમવિટી (IGNOU) દ્વાયા રયકલ્લ્ત, યખિત તથા અભરી 
ફનાલલાભાાં આવ્મો શતો. QCI એ રડઝાઈનીંગ અને એક વક્ષભ થડબ ાટી મલૂ્માાંકન તથા અમધકૃત મવસ્ટભ 
વાંિાખરત કયલાભાાં મલળેજ્ઞતા પ્રદાન કયી શતી. FRLHT એ TCHPs વાથેના ોતાના દામકાઓના વશમોગ 
ભાયપતે અનેક યાજ્મોભાાં જભીની સ્તયની યાંયાઓ વાથે QCI અને IGNOU નો રયિમ કયાવ્મો શતો. 
ઉદે્દશ્મ શતો એકવભાન અને પ્રભાખણત ભાખયાં ઉત્ન્ન કયલાનો શતો, કદાિ દય મનમાભાાં શરેી લાય, TCHPs 
ના સ્લૈલ્છછક પ્રભાણન ભાટે, જેઓ ોતાની યાંયાગત જ્ઞાન, અનયબલ અને મલળેજ્ઞતાને આધાયે આયોગ્મ 
વેલાઓ (દામણકાભ, શફબર ઉિાય, શાડકા ાં ફેવાડલાાં, લાંળીમ-શયખિરકત્વા વાંબા, ત્લિા તેભજ મકૃતના 
મલકાયો લ.) ની મલમલધ ળાખાઓનયાં પ્રફાંધન કયે છે.  
 
પ્રભાણન ભાટેના ભાખાાંની ડીઝાઈન વ્માકણે કભબિાયી પ્રભાણન ભાટે ISO 17024 અનયવાય 
આંતયયાષ્ટ્રીમ મનમભોનયાં ારન કયીને કયલાભાાં આલી શતી અને થડબ ાટી પ્રભાણન ભાટેના ભાખાાંની 
સ્થાના મલમલધ રશતધાયકો વાથે િિાબ-મલિાયણાની એક શે્રણી ફાદ કયલાભાાં આલી શતી. તેનય ાં રયણાભ 
સ્લૈલ્છછક પ્રભાણનની પ્રરિમા મલળે TCHPs ભાટેની ભારશતીના પ્રવાય ભાટેના ભાદાંડો અને પ્રરિમાની 
સ્થાનાભાાં આવ્યયાં શત યાં. ગ્રાભ ાંિામત/ગાભ વબા દ્વાયા મોગ્મ યીતે વભમથિત એલી ની ડઝનો અયજીઓ 
પ્રાપ્ત થઈ શતી અને અયજીઓ ભાટેની િકાવણી TCHPs ના લરયષ્ઠ અને અનયબલી પ્રમતમનમધઓ વાથેની 
વરાશ મલિાયણા દયમભમાન વાંભત થમા અનયવાયના મલૂ્માાંકન તથા પ્રભાણન ભાટેના મનધાબરયત ભાદાંડોને 
આધાયે કયલાભાાં આવ્યયાં શત યાં. 



 
ામરટ ટેન્સ્ટિંગ શિફ્ટ(પાળી) દયમભમાન, પ્રોજેક્ટ અભરીકયણ ભાટે આઠ યાજ્મોભાાંના વાંદ કયામેર 
જજલ્રાભાાં ઝડી આધાયયેખા ગાભ ભોજણીનયાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યયાં શત યાં જેભકે ગયજયાતભાાં ડા ાંગ જીલ્રો, 
યાજસ્થાનભાાં ઉદમયય જીલ્રો, ભધ્મ પ્રદેળભાાં કોયફા જીલ્રો, ઓડીળાભાાં ભયયયબાંજ જીલ્રો, તામભર નાડયભા ાં 
લેલ્રોય જીલ્રો, કણાબટકભાાં મળભોગા જીલ્રો, અરૂણાિર પ્રદેળભાાં ઈસ્ટ મવમાાંગ જીલ્રો અને ભેઘારમભાાં લેસ્ટ 
ખાવી રશલ્વ. ઝડી આધાયયેખા ગાભ ભોજણીના ડેટાના મલશ્રેણથી યાંયાગત આયોગ્મ પ્રથાઓ અને 
તેભના ક્ષભતાના સયનૂતભ ધાયાધોયણ (એભએવવી)ના મલકાવની વૌથી વાભાસમ ળાખાઓની વાંદગી 
કયલાભાાં ભદદ ભી શતી. એકલાય એભએવવીઓના ભાત ૃદસ્તાલેજ તૈમાય થઈ ગમા ફાદ, સ્થામનક વભજ 
અને ભારશતી પ્રવાયની વયતા ભાટે પ્રદેળ મલમળષ્ટ સ્થામનક બાાભાાં તેનો અનયલાદ કયલાભાાં આવ્મો શતો.  
 
ામરટ પ્રોજેક્ટ દયમભમાન ફીભાયીની મલમળષ્ટ ળાખાઓના પ્રફાંધન ભાટેની તેભની ક્ષભતા ભાટે કયર 517 
THPs ને પ્રભાખણત કયલાભાાં આવ્મા શતા - ગયજયાતભાાં ડા ાંગ જજલ્રાથી 91; યાજસ્થાનભાાં ઉદમયય જજલ્રાથી 
98; ભધ્મપ્રદેળભાાં કોયફા જજલ્રાથી 62; ઓડીળાભાાં ભયયયબાંજ જજલ્રાથી 21; તામભર નાડયભા ાં લેલ્રોય 
જજલ્રાથી 134 અને કણાબટકના મળભોગા જજલ્રાથી 111. 
 
ામરટ પ્રોજેક્ટના વપ અભરીકયણને ન ભાત્ર ઉત્તભ પ્રળાંવા પ્રાપ્ત થઈ શતી યાંત ય આલા એકવભાન અને 
ભાસમ ભાખાાંના ઉમોગ ભાટેની મલનાંતીઓ ણ પ્રાપ્ત થઈ શતી જે દેળબયભાાં મલમલધ રાબાથીઓ અને 
રશતધાયકોભાાં ઉત્વાશ યેડનાય TCHPs ના સ્લૈલ્છછક પ્રભાણન ભાટે ફનાલલાભાાં આવ્મો શતો.  
 
તેની વભાાંતયે, QCI એ ણ તારીભ પ્રદાતાઓની ભાસમતા ભાટેનય ાં એક ભાખયાં ઊભયાં કયયું શત યાં એવયાં ભાનીને કે 
પ્રભાણન યાંયાગત આયોગ્મ પ્રથાઓના લૂબ જ્ઞાન ય આધારયત શોલા છતાાં, TCHPs ને તેભના પ્રભાણન 
ભાટે તૈમાય કયલા ભાટે જાશયે આયોગ્મના ઉબયતા , વભકારીન મયદ્દાઓના વાંફ ાંધભાાં ણ થોડી તારીભની 
જરૂય ડી ળકે છે.   
2016 ભાાં, ામરટ્વ ાવેથી પ્રાપ્ત શકાયાત્ભક પ્રમતબાલોને આધાયે અને દેળની દૂય દયાજની ગ્રાભીણ 
લસ્તીભાાં વભાજની જરૂરયમાતો અંગે મલિાયતાાં, QCI એ TCHP ની ક્ષભતા ભાટે થડબ ાટી પ્રભાણન પ્રરિમા 
ય આધારયત TCHPs ભાટે સ્લૈલ્છછક પ્રભાણન મોજના વાંિાખરત કયલા ભાટે સ્લમાંને સયયત કયલાનો 
મનણબમ રીધો શતો. કભિાબયી પ્રભાણન ભાટે ISO 17024 ના ઉમોગથી TCHP ના સ્લૈલ્છછક પ્રભાણન ભાટેના 
ામરટ પ્રોજેક્ટ દયમભમાન નક્કય ામાના કાભ દ્વાયા વભમથિત સયવ્મલન્સ્થત, સયયીખક્ષત ભાખાાં/ટેમ્પપ્રેટ 
શરેેથી ફનાલલાભાાં આલેર શોલાથી, વભાન વ્માક ભાખાાંનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો, મોગ્મ પ્રરિમાઓ 
અને વમભમતઓના આગ વભાલેળનને ધ્માનભાાં યાખીને, TCHP યાંયાના સ્થામત સ્થામનક અથબબેદોભાાં 
પ્રદેળ અને આયોગ્મ વેલા ળાખા મલમળષ્ટ. 
 



અંતયયાષ્ટ્રીમ શે્રષ્ઠ પ્રથા અનયવાય, QCI એ વાંિારન, તકનીકી અને મલૂ્માાંકન વમભમતઓની સ્થાના કયી છે. 
દેળબયભાાં યાંયાગત આયોગ્મ પ્રથાઓના ક્ષેત્રભાાં કાભ કયી યશરે વાંગઠનોનો વાંકબ કયલાભાાં આવ્મો શતો 
અને જફયદસ્ત પ્રમતબાલ પ્રાપ્ત થમો શતો. આ વાંગઠનોને ISO 17024 મનમભો અનયવાય પ્રભાણનની રિમા 
વભજાલલા ભાટે આભાંમત્રત કયલાભાાં આવ્મા શતા.  
 
મોજનાને ફે વાંગઠનોની વાંય યક્ત મોજના ફનાલલા ભાટે જાસયયઆયી 2017 ભાાં QCI અને FRLHT લછિે એક 
એભઓયય ફનાલલાભાાં આવ્મો અને ISO 17024 સ્ેમવરપકેળનો તથા TCHPs ના પ્રભાણનના કામબને વાંફ ાંમધત 
તભાભ દસ્તાલેજોના કડક ારન દ્વાયા દેળબયભાાં TCHPs ભાટે સ્લૈલ્છછક પ્રભાણન મોજના ભાટે વભગ્ર નકળો 
તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો. તારીભ વાંસ્થાઓ અથલા કભબિાયી પ્રભાણન વાંસ્થાઓ તયીકે ભાસમતા ભાટે મલમલધ 
વાંગઠનો ાવેથી અયજીઓ પ્રાપ્ત થઈ યશરે છે. 
 
આભ, TCHPs ભાટેની સ્લૈલ્છછક પ્રભાણન મોજના દૂયદયાજના અને મયશ્કેર પ્રદેળોભાાં વરશત ગ્રાભીણ 
વમયદામોભાાં યશતેા TCHPs ને ભદદ કયળે; તેઓનયાં એક સયનૂતભ ક્ષભતા ભાનક ભાખાાં વાથે મલૂ્માાંકન 
કયલાભાાં જે દેળબયભાાં યાંયાગત આયોગ્મવાંબા પ્રથાઓની મલમલધ ળાખાઓભાાં TCHPs ના જ્ઞાન અને 
કયળતાઓની મલમલધતાઓનો વભાલેળ કયલાની રલિીકતા ધયાલે છે. આ મોજના આયોગ્મવાંબાની 
વામયદામમક યાંયાઓની મલમલધતા નષ્ટ થઈ જામ તે શરેા ાં તેના દસ્તાલેજીકયણ, વાંયક્ષણ અને પ્રોત્વાશન 
ભાટે ણ ભદદ કયળે.  
 

આ મોજના ગયણલત્તાયયક્ત આયોગ્મ વેલા પ્રદાન કયલા ભાટે TCHPs ને ઉન્નત ક્ષભતા અને આત્ભ-મલશ્વાવ 
ણ પ્રદાન કયળે; યોગિાો પાટી નીકલાના રકસ્વાભાાં ભજબતૂ જોખભ પ્રફાંધન યણનીમતઓ પ્રદાન કયળે; 
દયેક ગાભલાવી ભાટે પ્રભાખણત TCHPs દ્વાયા ઓછા ખિબભાાં પ્રાથમભક આયોગ્મ વાંબા ભાટે અવયકાયક અને 
કામબક્ષભ વ્યશૂયિનાઓ ઘડલાભાાં ભદદ કયળે. આ મોજના TCHPs ની ગયણલત્તાયયક્ત વેલાની ઉન્નત જાશયે 
જાગમૃતને પ્રોત્વારશત કયળે અને તેભની સ્લામત્તતા અને વામયદામમક આધાય ય અવય કમાબ મલના, મલમલધ 
વયકાયી એજસવીઓ વાથે TCHPs ના જોડાણની સયમલધા કયી આળે. TCHP મોજનાની વાંિારન વમભમતની 
શારભાાં થમેર ફેઠક ખાતે બરાભણ કયલાભાાં આલી શતી કે જ્માયે એભએવવી મૂભતૂ ભાનક યશળેે, QCI 
અને FRLHT એ ણ TCHP યાંયાભાાં ઉત્કૃષ્ટતાની ભાસમતા ભાટે એક મોજનાનો મલકાવ કયલો જોઈએ. 
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ક્િોલટી કાઉન્સિ ઓફ ઇન્સિયા (QCI) 
અને  

સ્થાવનક આરોગ્ય પરંપરાઓના નિજીિન માટેના 
ફાઉસિેશન (FRLHT) વિશે  

 



 

 વલબાગ 1  
 
 
 

ક્વોલટી કાઉન્સિ ઓફ ઇન્સિયા (QCI) વવશે   

QCI ની સ્થાના 1996 ભાાં આંતય-ભાંત્રારમ ટાસ્ક પોર્સ, રે્કે્રટયીઓની ર્વભવત અને ભાંત્રીઓના ર્મહૂ ર્ાથેની 
ર્રાહ-ભળલયા ફાદ ઈયનુા એક્ર્ર્ટસર્ વભળન્ર્ની બરાભણો ય ભાન્મતા ભાટે યાષ્ટ્રીમ ર્ાંસ્થા તયીકે 
કયલાભાાં આલી હતી.  કેબફનેટના એક વનણસમ દ્વાયા કાઉન્ન્ર્ર 1997 ભાાં અન્સ્તત્લભાાં આલી હતી. તેનુ ાં ર્ર્જન 
બાયત ર્યકાય અને બાયતીમ ઉદ્યોગના ત્રણ પ્રીવભમય ઔદ્યોબગક એર્ોવર્એળનોના પ્રવતવનવધઓ, 
એર્ોવર્એટેડ ચેમ્ફર્સ ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્રી ઓપ ઇન્ન્ડમા ( ASSOCHAM), કોન્પેડયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમા 
ઇન્ડસ્રી (CII) અને પેડયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમા ચેમ્ફર્સ ઓપ કોભર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્રી ( FICCI) દ્વાયા પ્રાયાંબબક બાંડો 
ભાયપતે એક સ્લામત્ત બફન નપાકાયક ર્ાંગઠન તયીકે કયલાભાાં આવયુાં હત ુાં.  કોભર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્રી ભાંત્રારમનો 
ઔદ્યોબગક નીવત અને પ્રોત્ર્ાહન વલબાગ ગણુલત્તા અને QCI ર્ાથે ર્ાંફ ાંવધત તભાભ ફાફતો ભાટે નોડર 
વલબાગ છે. QCI ના અધ્મક્ષની વનભણકૂ લાા પ્રધાન દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે.  
 

ફાઉસિેશન ફોર રરવાઈટાઈઝેશન ઓફ ોક હલે્થ ટે્રિીશસિ (FRLHT) વવશે  

પાઉન્ડેળન પોય રયલાઈટરાઈઝેળન ઓપ રોકર હલે્થ રેડીળન્ર્ ( FRLHT) એક બફન-ર્યકાયી ર્ાંગઠન છે જે 
ગ્રાભીણ અને ળહયેી બાયતભાાં આયોગ્મ ર્ાંબાની ગણુલત્તા લધાયલા ભાટે યાંયાગત આયોગ્મ વલજ્ઞાનોના 
યચનાત્ભક ઉમોગો ભાયપતે, બાયતીમ તફીફી લાયર્ાને પનુર્જર્જવલત કયલાભાાં ર્ાંકામેર છે. પાઉન્ડેળનનુાં 
વનરદિષ્ટ્ટ વભળન છે એલા કદ અને સ્કેર ય જેની ર્ાભાર્જજક અર્ય ડળે, ઇનોલેરટલ કામસક્રભોની રડઝાઈન 
અને અભર કયીને બાયતીમ તફીફી લાયર્ાના ર્ભકારીન સરુ્ ાંગતતાનુાં પ્રદળસન કયલાનુાં છે. 



વિબાગ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યંયાગત સામદુાવમક આયોગ્મ વ્મિસામીઓ  
ભાટે સ્િૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના  

 

(VCSTCHPs) 
 

િહીિટી સયંચના QCI THP/ આવવૃિ 1.0 જાન્ય ુ2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ઉદે્દશ્મ: આ દસ્તાલેજન ઉદે્દશ્મ મજના ભાલરકને લશીલટી વયંચનાની સ્થાના ય ભાગગદળગન પ્રદાન 
કયલાન છે જે "યંયાગત વામદુાયમક આયગ્મ વ્મલવામીઓ" ય QCI-FRLHT શરે શઠે પ્રભાણન 
મજના(ઓ) ની સ્થાના અને વચંારન ભાટે જરૂયી ફની ળકે છે. 
 

2. વ્મા: 
2.1 આ દસ્તાલેજ TCHPs ભાટેની સ્લૈચ્છછક પ્રભાણન મજના (જેને ‘VCSTCHP મજના’ તયીકે ણ 
વદંલબિત કયલાભા ંઆલે છે) ની લશીલટી વયંચના જે QCI અને FRLHT દ્વાયા વયંકુ્ત ભાલરકીની છે તથા 
મજનાના વચંારનભા ંવાભેર યલયલધ વસં્થાઓ તથા વયભયતઓની ભયૂભકાઓ તેભજ જલાફદાયીઓનુ ંલણગન 
કયે છે. 
 

3. િહીિટી સયંચના   
3.1 મજનાની લશીલટી વયંચના વલોછચ સ્તયે એક તકનીકી વયભયત (ટીવી) અને એક મલૂમાકંન વયભયત 
(એવી) દયેક દ્વાયા વભયથિત એક ફહયુલધ-હશતધાયક વચંારન વયભયત (એવવી) ધયાલળે.  
 

3.2 તકનીકી અને મલૂમાકંન વયભયતઓનુ ંપ્રયતયનયધત્લ ક્રભળ: યલયલધ હશતધાયક તેભજ વફંયંધત તકનીકી 
ક્ષેત્રના અને અનરુૂ મલૂમાકંનનુ ંજ્ઞાન ધયલતા યલળેજ્ઞ દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે.  
 

3.3 જ મગ્મ રાગે ત, વચંારન વયભયત અજી કઈ વયભયતની યચના કયી ળકે છે અને અન્મ વયભયતઓ 
ળાખા અને પ્રદેળ યલયળષ્ટ જરૂહયમાત જેલા યલલબન્ન ક્ષેત્ર વાથે વ્મલશાય કયલા ભાટે ેટા-વયભયતઓ અથલા 
ટાસ્ક પયવિવ (TFs) ની યચના કયી ળકે છે.  
 

4. સવભવતઓની વનભણકૂ - સાભાન્મ વનમભો  
યલયલધ વયભયતઓની યનભણકૂભા,ં નીચેના વાભાન્મ યવદ્ાતં ધ્માનભા ંયાખલાભા ંઆલળે: 
a)  હશતના વતંરુનનુ ંપ્રયતયનયધત્લ જેભકે કઈ એકર હશત પ્રભતુ્લ ધયાલત ુ ંનથી. 
 

b)  વાભેર  કયલાના ંચાલીરૂ હશત: પ્રદેળ યલયળષ્ટ પ્રથાઓ ય યલયળષ્ટ પકવ વાથે યંયાગત 
 વામદુાયમક આયગ્મ પ્રથાઓના ક્ષેત્રભા ંકાભ કયી યશરે વસં્થાઓના પ્રયતયનયધઓ, યનમભનકાયી 
 વસં્થાઓ અથલા અન્મ વયકાયી એજન્વીઓના પ્રયતયનયધઓ, ળૈક્ષલણક/વળંધન વસં્થાઓ, પ્રભાણન 
 વસં્થાઓ - લતગભાન અથલા વબંયલત, ભાન્મતા વસં્થાઓ, તારીભ પ્રદાતાઓ અને લફન-વયકાયી 
 વગંઠનના પ્રયતયનયધઓ.  
 

c)  વ્મક્ક્તગત યલળેજ્ઞને વભ્મદન પ્રસ્તાલ અત્મતં વાલધાની વાથે કયલાભા ંઆલળે અને ભાત્ર 
 ત્માયે જ જ્માયે કઈ મગ્મ વ્મક્ક્ત કઈ વગંઠનના પ્રયતયનયધ તયીકે આગ આલત નથી.  
 



d)  યવલામ કે જ્માયે કઈ વભ્મની યનભણકૂ તેની વ્મક્ક્તગત ક્ષભતાભા ંકયલાભા ંઆલે છે, વ્મક્ક્ત 
 તાનુ ંવગંઠન છડીને જતા ંતાનુ ંવભ્મદ ખારી કયે છે અને વભ્મ વગંઠન ાવેથી નવુ ં
 નાભાકંન ભાગંલાભા ંઆલે છે.  
 

e)  વભ્મ વગંઠનએ વયભયત(ઓ) ય એક મખુ્મ અને એક લૈકચ્લક પ્રયતયનયધને નાભાહંકત કયલાના 
 યશળેે.  
 

f)  જ્મા ંજરૂયી શમ, યટેળન દ્વાયા વગંઠનની ઉય જણાલેર કેટેગયી ભાટે પ્રયતયનયધત્લ પ્રદાન કયલા 
 ભાટે તભાભ વયભયતઓની નુ:યચના દય 3 લે કયલાભા ંઆલળે. 
 

5. સચંારન સવભવત (એસસી) 
 

5.1 વચંારન વયભયત મજનાને લફન નપાકાયક અને વેલપ-વસ્ટેઈયનિંગ ધયણે ચરાલલાન પ્રમત્ન કયળે 
 

5.1.1 સભ્મદ  
વચંારન વયભયતભા ંનીચેનાન વભાલેળ શળે: 
a)  અધ્મક્ષ - TCHPs ની વભજ ધયાલતી પ્રખ્માત વ્મક્ક્ત  
b)  વફંયંધત ભતં્રારમ/યલબાગ દયેકભાથંી એક પ્રયતયનયધ - આયુ ભતં્રારમ  
c)  આહદજાયત કલમાણ ભતં્રારમ - 2  
d)  NABCB ભાથંી પ્રયતયનયધ - એક   
e)  વામદુાયમક આયગ્મ એનજીઓ - ફે   
f)  ળૈક્ષલણક/વળંધન વસં્થા - એક   
g)  એવયવએળન ઓપ હશરવગ - એક   
h)  આયલેુહદક વ્મલવામી - એક   
i)  ઉબક્તા જૂથ - એક   
j)  વલચલારમ – QCI  
k)  વલચલારમ દ્વાયા ઓખાલેર મજુફ યલયળષ્ટ ફેઠક ભાટે આભયંત્રત તયીકે અન્મ કઈ યલળેજ્ઞ  
 

5.1.2 એવવી લધ ુવભ્મની વશ-લયણી કયી ળકે છે.  
 

5.2 સદંબભ શયતો 
એવવી નીચેના ભાટે જલાફદાય છે: 
a)  મજનાના વભગ્ર યલકાવ, સધુાયાલધાયા અને સુયયલઝન  
b)  તકનીકી/મલૂમાકંન વયભયતઓની બરાભણ પ્રાપ્ત કયલા અને તેના ય યનણગમ કયલા. 



c)  જરૂય ડે તે યીતે અન્મ કઈ વયભયતઓની યચના કયલા, ખાવ કયીને સ્થાયનક અને પ્રાદેયળક 
 જરૂહયમાત ણૂગ કયલા ભાટે, મજનાની જરૂહયમાત મજુફ.  
d)  મજનાને પ્રત્વાશન આલા  
e)  મજનાની સ્લીકામગતા લધાયલા ભાટે જરૂયી કઈ ઉામ કયલા  
f)  કઈ વ્મક્ક્તગત મજનાઓનુ ંફેન્ચભાહકિંગ કયલા અને તેના ભાટેના ભાદંડ વ્માખ્માયમત કયલા  
g)  પ્રભાણન લચહ્ન ની હડઝાઈન કયલા  
 

5.3 ફેઠકો   
એવવી દય લે ઓછાભા ંઓછં એકલાય ભળે. 
  

5.3.1 કોયભ  
વચંારન વયભયતના નાભાહંકત પ્રયતનીધીઓના 40% ના નાભાહંકત વભ્મ પ્રયતયનયધઓની વચંારન વયભયતની 
ફેઠકભા ંવ્મહકતગત શાજયી ફેઠક ભાટે કયભની યચના કયળે. 
 

6. તકનીકી સવભવત (TC)  
 

6.1 સભ્મદ   
તકનીકી વયભયતભા ંનીચેનાન વભાલેળ થળે:   
a)  અધ્મક્ષ - યંયાગત વામદુાયમક આયગ્મ પ્રથાઓના ક્ષેત્રભા ંપ્રખ્માત વ્મક્ક્ત  

b)  આયુ ભતં્રારમ   

c)  વામદુાયમક આયગ્મ એનજીઓ - એક   

d)  પ્રભાણન વસં્થા - એક   

e)  તારીભ પ્રદાતાઓ - એક   

f)  ળૈક્ષલણક/વળંધન વસં્થા - એક   

g)  6 પ્રદેળભાથંી દયેકભાથંી TCHP –2 જ્માયે કઈ પ્રાદેયળક/સ્થાયનક મદુ્દાઓ યલચાયલાભા ંઆલે છે  

h)  મજના ભાલરક - એક   

i)  વલચલારમ - FRLHT  

j)  વલચલારમ દ્વાયા ઓખાલેર મજુફ યલયળષ્ટ ફેઠક ભાટે આભયંત્રત તયીકે અન્મ કઈ યલળેજ્ઞ 
 

6.1.1  ટીવી લધ ુવભ્મની વશ-લયણી કયી ળકે છે.  
 

6.2 સદંબભ શયતો  
તકનીકી વયભયત નીચેના ભાટે જલાફદાય છે:   



a)  ફીભાયીઓની યલયલધ ળાખાઓ ઓખલા જેને મજના શઠે રાલલી જરૂયી છે  

b)  ઉયના a) ભા ંઓખામેર ફીભાયીઓ ભાટે ક્ષભતાના ન્યનૂતભ ધાયાધયણ (એભએવવીઓ) 
 વ્માખ્માયમત, યલકયવત કયલા અને જાલલા  

c)  તારીભ પ્રદાતાઓ ભાટે તકનીકી ભાદંડ યલકયવત કયલા  

d)  જરૂહયમાત મજુફ, ઉય a) ભા ંઓખામેર યલયલધ ળાખાઓ ભાટે, યલમ યલળેજ્ઞ વયભયતઓ 
 (એભએવવીઓના ડ્રાફ્ટિંગ ભાટે જલાફદાય) ની સ્થાના કયલા  

e)  જરૂયી અન્મ કઈ તકનીકી દસ્તાલેજ યલકયવત કયલા  

f)  કઈ તકનીકી વભસ્માઓ ઉકેરલા   
 

6.3 ફેઠકો  
6.3.1 ટીવી દય લે ઓછાભા ંઓછં એકલાય ભળે.   
 

6.3.2 કોયભ   
તકનીકી વયભયત ય નાભાહંકત પ્રયતયનયધઓના 40% ની શાજયી ફેઠક ભાટે કયભની યચના કયળે. 
 

7. મલૂમાકંન સવભવત (એસી)   
 

7.1 સભ્મદ   
મલૂમાકંન વયભયતભા ંનીચેનાન વભાલેળ થળે:   
a)  અધ્મક્ષ - અનરુૂ મલૂમાકંન અને/અથલા TCHP નુ ંજ્ઞાન ધયાલતી વ્મક્ક્ત  

b)  આયુ ભતં્રારમ - એક પ્રયતયનયધ   

c)  મલૂમાકંન વસં્થાઓ - યટેળન દ્વાયા ફે   

d)  ભાન્મતા ફર્ૌ ગવ - NABCB ભાથંી એક પ્રયતયનયધ  

e)  ળૈક્ષલણક/વળંધન વસં્થા - એક   

f)  એવયવએળન ઓપ હશરવગ, જ કઈ શમ ત - ફે   

g)  તારીભ પ્રદાતાઓ - ફે   

h)  મજના ભાલરક - એક   

i)  વલચલારમ - ક્લલરટી કાઉક્ન્વર ઓપ ઇફન્ડમા   
i)  વલચલારમ દ્વાયા ઓખાલેર મજુફ યલયળષ્ટ ફેઠક ભાટે આભયંત્રત તયીકે અન્મ કઈ યલળેજ્ઞ 
 

7.1.1 એવી લધ ુવભ્મની વશ-લયણી કયી ળકે છે. 



 
7.2 સદંબભ શયતો   
મલૂમાકંન વયભયત નીચેના ભાટે જલાફદાય છે:   
a)  મજના શઠે મગ્મ મલૂમાકંન પ્રહક્રમા યલકયવત કયલા, જાલલા અને સધુાયલા  

b)  મજનાના વચંારન ભાટે જરૂહયમાત મજુફ મલૂમાકંન વસં્થાઓ ભાટે મગ્મ જરૂહયમાત યલકયવત 
 કયલા, જાલલા અને સધુાયલા  

c)  જ જરૂયી શમ ત મલૂમાકંન અને પ્રભાણન ભાટે અયજી કયલા ભાટે TCHPs ને ભદદ કયલા શતે ુએક 
 ભાગગદળગક દસ્તાલેજ યલકયવત કયલા  

d)  વશવાથી મલૂમાકંન વયભયતની સ્થાના કયલા ( TCHPs ના મલૂમાકંન ભાટે જલાફદાય) અને 
 મલૂમાકંનકાય ભાટે જરૂહયમાત  

e)  મલૂમાકંનને રગતી કઈ અન્મ વભસ્મા ઉકેરલા  
 

7.3 કોયભ  
મલૂમાકંન વયભયતના નાભાહંકત પ્રયતયનયધઓના 40% ની શાજયી ફેઠક ભાટેના કયભનુ ંયનભાગણ કયળે.  
 

7.4 ફેઠકો   
મલૂમાકંન વયભયત દય લે ઓછાભા ંઓછં એકલાય ભળે.   
 

8. વિવિધ સગંઠનોની ભવૂભકાઓ   
a.  મજનાના રગ(ઝ) ની ભાલરકી QCI ની શળે. 

b.  વચંારન અને મલૂમાકંન વયભયતઓના વલચલારમની મજભાની QCI કયળે.  

c.  મજનાના વયંકુ્ત ભાલરક તયીકે FRLHT, તકનીકી વયભયતને વલચલારમ પ્રદાન કયળે  

d.  ધ નેળનર એકે્રડીટેળન ફડગ પય વહટિહપકેળન ફડીઝ ( NABCB) મજના શઠે જરૂહયમાત મજુફ 
 કભગચાયી પ્રભાણન વસં્થાઓને ભાન્મતા આળે  

e.  QCI અથલા કઈ મગ્મ વસ્ન્થા તેની અંદય તારીભ પ્રદાતાઓને ભાન્મતા આળે. 
 

9. પરયમાદો   
 

9.1 વભગ્ર મજનાભા ંમજનાના કઈણ ઘટક યલરૂદ્ કઈણ હશતધાયક ાવેથી ભતી પહયમાદ ય 
ધ્માન આલાની જગલાઈઓ છે - TCHPs અયજદાય અથલા મજના શઠે પ્રભાલણત, મજના શઠેની 
કભગચાયી પ્રભાણન વસં્થાઓ અને મલૂમાકંન વસં્થાઓ, મજના શઠે ભાન્મતા પ્રાપ્ત તારીભ પ્રદાતાઓ, 
ભાન્મતા વસં્થાઓ તભાભ ભાટે તેભને રાગ ુડતા ભાદંડ મજુફ એક પહયમાદ પ્રણારીન અભર કયલ 



જરૂયી છે. પહયમાદ ધયાલતી કઈણ વ્મક્ક્તને ઉરબ્ધ તતં્રન ઉમગ કયલા ભાટે પ્રત્વાહશત કયલાભા ં
આલે છે. 
 

9.2 મજના ભાલરક દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેર કઈણ પહયમાદને વભાન યીતે શને્ડર કયલાભા ંઆલલી જઈએ. 
પ્રાપ્ત થમેર કઈણ પહયમાદની મગ્મ તાવ કયલાભા ંઆલળે અથલા તેને સવુગંત વસં્થાને વદંલબિત 
કયલાભા ંઆલળે જે તેને રગતી શઈ ળકે છે. દયેક વગંઠન પહયમાદના શને્ડલરિંગ ભાટેની તાની કામગલાશી 
દસ્તાલેજ કયળે અને તેને જાશયેભા ંઉરબ્ધ ફનાલળે.  
 

9.3 ઉયની જેભ પહયમાદ જેભ પ્રાપ્ત થામ તેભ તેભની ક્સ્થયત વાથેનુ ંતેભનુ ંએક સ્ટેટભેન્ટ દયેક ફેઠકભા ં
એવવી વભક્ષ યજૂ કયલાભા ંઆલળે. 
 

10. અીર   
 

10.1 અયજદાય/પ્રભાલણત , કભગચાયી પ્રભાણન વસં્થાઓ, અને મજના શઠે પ્રભાલણત અયજદાય/ભાન્મતા 
પ્રાપ્ત તારીભ પ્રદાતાઓ ાવેથી અીરના ઉકેર ભાટેની જગલાઈઓ છે, જેન શભેંળા ઉમગ કયલાભા ં
આલળે. 
 

10.2 જ કઈણ શરેેથી અભરી અીર તતં્રના યનણગમ દ્વાયા નાયાજ છે, તે/તેની તેની/તેણીની અીર 
અધ્મક્ષ, એવવી ને ભકરી ળકે છે, જેઓ જરૂય ડે ત એક અીર ેનરની યચના કયી ળકે છે, જેન 
યનણગમ અંયતભ યશળેે. 
 

10.3 અીરના શને્ડલરિંગભા,ં વ્માક યવદ્ાતં કે અીરને અીર વાભે આલાભા ંઆલેર યનણગમભા ંવાભેર 
કભગચાયીથી સ્લતતં્રણે શને્ડર કયલાભા ંઆલે છે, જાલલાભા ંઆલળે.  
 

10.4 પ્રાપ્ત થમેર અીરનુ ંએક સ્ટેટભેન્ટ દયેક ફેઠકભા ંએવવી વભક્ષ મકૂલાભા ંઆલળે.  
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સચંારન સવભવત સભ્મોની સયંચના  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



સચંારન સવભવત સભ્મો - 
યંયાગત સામદુાવમક આયોગ્મ વ્મિસામી 

વયંચના 
ક્રભ સ.ં  અધ્મક્ષ  

૧  ટ્રાન્વ-હડયવચ્પ્રનયી યયુનલયવિટી (ટીડીય)ુ શ્રી. દળગન ળકંય  
પ્રયતયનયધત્લ કયે છે  વભ્મ  

૨  ફીએઆઈએપ ડેલરભેન્ટ હયવચગ  
પાઉન્ડેળન  

ડૉ. અલબજીત એ. ઈનાભદાય  

૩  વેન્ટય પય ટે્રડીળનર ભેહડવીન એન્ડ  
હયવચગ  

શજુ પ્રાપ્ત થલાની ફાકી  

૪  વેન્ટય પય વયળમર ભેહડવીન એન્ડ  
કમ્યયુનટી શલેથ  

પ્ર. યીત ુયપ્રમા  

૫  પાઉન્ડેળન પય હયલાઈટરાઈઝેળન ઓપ 
રકર શલેથ ટે્રડીળન્વ (FRLHT) 

શ્રી. શહયયાભમયૂતિ  

૬  ભાહટિન લયથુય હક્રશ્ચમન યયુનલયવિટી  શજુ પ્રાપ્ત થલાની ફાકી  
૭  આયુ ભતં્રારમ  શજુ પ્રાપ્ત થલાની ફાકી  
૮  નથગ ઈસ્ટનગ ઇચ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ પક 

ભેહડવીન (NEIFM) 
શ્રી. ઓટેભ દાઈ  

૯  ક્લલરટી કાઉક્ન્વર ઓપ ઇફન્ડમા, NABCB શ્રી. અયનર જોશયી  
૧૦  ટ્રાઈફર કયેટીલ ભાકેહટિંગ ડેલરભેન્ટ 

પેડયેળન ઓપ ઇફન્ડમા (TRIFED) 
શ્રી. એવ.એવ.ભૈતી  

૧૧  લૈકચ્લક વભ્મ -  
સશુ્રી. ઝીફા જભીર  

સભ્મ - સચચિારમ  
૧  ક્લલરટી કાઉક્ન્વર ઓપ ઇફન્ડમા ડૉ. દેફજાની યમ  
૨  ક્લલરટી કાઉક્ન્વર ઓપ ઇફન્ડમા શ્રી. એવ. કૃષ્ણમયૂતિ  
૩  ક્લલરટી કાઉક્ન્વર ઓપ ઇફન્ડમા ડૉ. અયનર વયાપ  
૪  ક્લલરટી કાઉક્ન્વર ઓપ ઇફન્ડમા શ્રીભતી. સોના શર્ાા 
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ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના  
(VCSTCHPs) 

ક્ષભતા ભાટે ન્યનૂતભ ભાદંડ  
(MSCs) 

 



0.  વ્મા   
0.1  ક્ષભતાનો વલકાસ કયલો  
 મોજના ભાલરકો ક્લોલરટી કાઉન્ન્વર ઓપ ઇન્ન્ડમા (QCI) - પાઉન્ડેળન પોય ધ રયલાઈટરાઈઝેળન  ઓપ રોકર શેલ્થ 

ટે્રડીળન (FRLHT) એ મોજનાના પ્રફધંન ભાટે એક ફહુવલધ-રશતધાયક વચંારન  વવભવત અને એક તકનીકી વવભવતની 
સ્થાના કયી છે જેનુ ંરક્ષ્મ ક્ષભતા પ્રોપાઈર વલકવવત કયલા  અને યંયાગત વામદુાવમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ (TCHP) 
ની ક્ષભતાના ન્યનૂતભ ભાદંડો (MSC) ના ચરણને જાલલા ભાટે વભમાતંયે અડેટ્વને ઓખલા ભાટે તથા પ્રોપાઈર 
દસ્તાલેજની એકંદય ઉમોલગતાને સધુાયલાન ુ ંછે.   

 

 વચંારન વવભવતએ તા. 13ભી પેબ્રઆુયી, 2017 ના યોજ થમેર તેની ફેઠકભા ંભાટે ના વલકાવ  ભાટે એક  ટાસ્કપોવસની 
સ્થાના કયી શતી. આ ટાસ્કપોવસ પેબ્રઆુયીની 27th અને 28th ના યોજ ભેર અને વલકવવત કયેર: 

 

 ક્ષેત્રભા ંલતસભાન ારયબાવક ળબ્દાલરી પ્રવતલફિંલફત કયલા અને સ્ષ્ટતા સવુનવિત કયલા, ક્ષભતા વનલેદનોના ળબ્દો;  
 વલકવતી પ્રણારીઓ પ્રવતલફિંલફત કયલા, નલી ચોક્કવ ક્ષભતાઓના વાભવમક ઉભેયો ભાટેની પ્રરિમા 
 પ્રદળસન માસલયણો અથલા વેરટિંગ્વની વ્માખ્માઓ જેભા ંTCHP એ વનણુતા દળાસલલી આલશ્મક છે 
 વલવળષ્ટ કામસક્ષભતાઓ ભાટે પ્રદળસન માસલયણો વલકવવત કયલા ખાવ કયીને યંયાગત ફોન વેરટિંગ્વ, લ. જેલી 

ળાખાઓભા ં 
 

 કભો, વાભાન્મ ફીભાયીઓ, યંયાગત યીતે શાડકા ંફેવાડલા,ં યંયાગત દામણ, ઝેયી ડંખ અને વવંધલાજેલી    
ઓખામેર 6 (છ) ળાખાઓની પ્રથાઓ ભાટે વલકવવત કયલાભા ંઆલેર છે.  

 
 TCHPs ભાટેની MSCs ને ળબ્દોના દાનિુભનો ઉમોગ કયીને લલણિત કયલાભા ંઆલે છે: 

 ક્ષભતા ક્ષેત્ર  
 વાભાન્મ ક્ષભતા  
 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
 ેટા-ક્ષભતા  

 

 આ ળબ્દોની વ્માખ્માઓ અને તેભના લચ્ચેના વફંધંોને નીચે વભજાલલાભા ંઆવ્મા છે. 
 

0.2  ક્ષભતા કે્ષત્રો અને સાભાન્મ ક્ષભતાઓ  
 

 પ્રોપાઈર ભાટે એક ભાખુ ંઉત્ન્ન કયલા ભાટે, TCHP પ્રથાને વાત ક્ષભતા ક્ષેત્રોન ુ ંફનેલ ુ ંભાનલાભા ં આલે છે, જે દયેકની 
અંદય વાભાન્મ ક્ષભતાઓ વ્માક અેક્ષાઓ સ્થાવત કયે છે અને વેક્ળન શેરડિંગ્વ તયીકે વેલા આે છે જે શેઠ વલવળષ્ટ 
ક્ષભતાઓ અને ેટા-ક્ષભતાઓ માદીફદ્ધ કયલાભા ં આલી છે. આ ભાખુ ંનીચે મજુફ છે: 

 

1  મલૂમાકંન અને વનદાન 
a. ફહુવલધ-દદીની ઘટનાભા ંટ્રાઇએજનુ ંવચંારન કયવુ ં 
b. દદીનો ઈવતશાવ ભેલલો અને તેભનુ ંદસ્તાલેજીકયણ કયવુ ં 
c. વનયીક્ષણ, સ્ળસ યીક્ષા, નાડી અથલા વનદાન ભાટેની અન્મ કોઈ દ્ધવતના મોગ્મ ઉમોગનુ ંપ્રદળસન કયીને ક્ષભતા 

મલૂ્માકંન શાથ ધયવુ ં 
 



d. ભશત્લણૂસ રક્ષણોનુ ંઆકરન કયવુ ંઅને જમા ંમોગ્મ શોમ ત્મા ંઆધવુનક વનદાન યીક્ષણોના અશેલારોનો ઉમોગ કયલો 
જેભ કે રોશીની રયોર્્સવ, એક્વ-યે, લગેયે  

 

2  ઉચાયળાસ્ત્ર   
a. દદીની વબંા અને/અથલા ઉચાય ભાટે એક અવયકાયક ઉચાય મોજના ઘડલી અને રખી આલી  
b. દલાઓ આલી  
c. વારંુ ળાયીરયક અને ભાનવવક આયોગ્મ જાલી યાખલા દદીઓ ભાટે અવયકાયક ડામટ અને જીલનળૈરી પ્રફધંન વનમભન 

રખી આલા  
d. દદીની જરૂરયમાતોને અનકુૂ એલી એક વભીક્ષા મોજના વલકવવત કયલી  
e. ઈજાઓ અને ાટાવિંડી ભાટેની વબંા પ્રદાન કયલી  

 

3  વ્મલસાવમક જલાફદાયીઓ  
a. એક વ્મલવામી તયીકે કામસ કયવુ ં 
b. TCHP વ્મલવામની કાનનૂી અને ળાખા ભમાસદાઓની વભજ ધયાલલી  
c. વતત વળક્ષણ અને વ્માલવાવમક વલકાવભા ંબાગ રેલો 

 

4  કમ્યવુનકેળન   
a. અવયકાયક ઓયર કમ્યવુનકેળન અને શ્રલણ ક્ષભતાઓનો અભ્માવ કયલો  

 

5  આયોગ્મ અને સયુક્ષા  
a. વારંુ ળાયીરયક અને ભાનવવક આયોગ્મ જાલવુ ં 
b. સયુલક્ષત કામસ માસલયણ ઉત્ન્ન કયવુ ંઅને જાલવુ ં 

 

6  આયોગ્મ પ્રોત્સાહન અને જાહયે આયોગ્મ  
a. વામદુાવમક વબંાભા ંવ્મલવાવમક અભ્માવનુ ંવકંરન કયવુ ં 

 

7  વલવળષ્ટ ક્ષભતાઓ  
 દયેક વાભાન્મ ક્ષભતાઓની અંદય, વલવળષ્ટ ક્ષભતાઓ નોકયીના કામોને ઓખે છે જેભા ં TCHP એ એક વનધાસરયત   

પ્રદળસન માસલયણભા ંવનણુતાનુ ંપ્રદળસન કયવુ ંજ જોઈએ.  
 

8  વનપણુતા  
 વનણુતાભા ંનીચેના વવદ્ધાતંો અનવુાય કુળતાઓ, જ્ઞાન અને આલડતોનુ ંપ્રદળસન વાભેર છે: 
 

 સવુગંતતા (અભ્માવ તકનીકો અને રયણાભોન ુ ંનુયાલતસન કયલાની આલડત; તેના ભાટે મોગ્મ પ્રદળસન માસલયણભા ં
એક કયતા ંલધ ુલાય યપોભસન્વ જરૂયી છે) 

 સ્લતતં્રતા (અન્મો ાવેથી વશામતા વલના અભ્માવ કયલાની આલડત) 
 વભમવયતા (એક વભમ ભમાસદાભા ંઅભ્માવ કયલાની આલડત જે દદીની સયુક્ષા લધાયે છે) 
 ચોકવાઈ (વાચી તકનીકોનો ઉમોગ કયીને અભ્માવ કયલાની અને ઈચ્ચ્છત રયણાભો પ્રાપ્ત કયલાની આલડત) 

 



 મોગ્મતા (અભ્માવ કામસક્ષેત્રની અંદય વનરદિષ્ટ ભાદંડો અને પ્રોટોકોરના અનુંરનભા ંઅભ્માવ કયલાની આલડત) 
 

9  કાભગીયી માાલયણો   
 કાભગીયી માસલયણ વેરટિંગ વનરદિષ્ટ કયે છે જેભા ં TCHP એ વનણુતાનુ ંપ્રદળસન કયવુ ંજોઈએ.  નીચેના વકેંતો અને 

વ્માખ્માઓ રાગ ુડે છે: 
 

કાભગીયી માાલયણ વ્માખ્મા  
K TCHP અભ્માવની તે ળાખાભા ંમાસપ્ત અથલા લધ ુજાગવૃત અને ક્ષભતાનુ ંજ્ઞાન 

ધયાલતો શોલો જોઈએ. 
A TCHP એ અભ્માવની તે ળાખાભા ંક્ષભતાની વભજની એચ્પ્રકેળન દ્વાયા પ્રદળસન 

કયવુ ંજોઈએ. 
S TCHP એ વવમ્યરુેટેડ વેરટિંગભા ંવનણુતાન ુ ંપ્રદળસન કયવુ ંજોઈએ. બૌવતક ઉમોગ 

કુળતાઓ નીચેનાભાથંી કોઈણ યીતે પ્રદવળિત કયલાભા ંઆલે છે: 
(a) વ્મલશારયક કેવ વવનારયમો; (b) ન્સ્કલ્વ રકચન અને/અથલા (c) ભેનીન્ક્લન1  

P TCHP એ ક્ષેત્રભા ંજીલતં દદીઓ વાથે અન્મ TCHPs ને તારીભ આતી લખતે 
વનણુતાન ુ ંપ્રદળસન કયેર શોવ ુ ંજોઈએ. એક સ્લીકામસ ક્ષેત્ર મલૂ્માકંન વેરટિંગ 
વમદુામ ખાતે શોમ છે જમા ંઉભેદલાય TCHP અભ્માવ કયે છે. 

 

10  ેટા-ક્ષભતાઓ   
દયેક વલવળષ્ટ ક્ષભતા ભાટે, કેટરીક ેટા-ક્ષભતાઓ શોઈ ળકે છે. ેટા-ક્ષભતાઓ ળીખલાના રયણાભો  શોમ છે જેભને 
વલવળષ્ટ ક્ષભતાઓ અભરભા ંમકૂલા ભાટે વ્મન્ક્તગત ક્ષભતાનુ ંમલૂ્માકંન કયલાભા ં ભદદ ભાટે ભાલાભા ંઆલી ળકે છે. 
ેટા-ક્ષભતાઓ મખુ્મત્લે વળક્ષકો ભાટે અને અન્મ રોકોની વનણુતા મલૂ્માકંનની જલાફદાયી ભાટે મલૂ્મલાન છે. 
 

11  ેટા-ક્ષભતાઓના અથાઘટન  
 દયેક ેટા-ક્ષભતાભા ંએક વલવળષ્ટ પ્રદળસન રિમા રિમાદનો વભાલેળ થામ છે. રિમાદોને તેભની વફંવંધત  જરટરતાઓ 

લચવત્રત કયલા ભાટે લગીકયણોભાથંી વદં કયલાભા ંઆલેર છે. 
 

ેટા-ક્ષભતાઓ અભરભા ંમકુલાની ક્ષભતા ભાટે ત્રણ ભાથંી એક અથલા લધ ુડોભેનભા ંળીખવુ ંજરૂયી છે: રાગણીળીર 
(અલબગભ અને મલૂ્મો), જ્ઞાનાત્ભક (જ્ઞાન અને વલચાયની કુળતા) અને વામકોભોટય (બૌવતક રિમાઓ). લગીકયણો નીચે 
દળાસલેર છે: 

 

 લગીકયણોભા ંઅનેક રિમાદોનો દયયોજ ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે, ભાટે ના ઉમોગકતાસઓને ચેતલલાભા ંઆલે છે કે 

ેટા-ક્ષભતા વનલેદનોન ુ ંઅથસઘટન ભાત્ર નીચેના ટેફરોભા ંઆેર વ્માખ્માઓના વદંબસભા ંકયલાભા ંઆલવુ ંજોઈએ. 

1 ભેનીન્ક્લન એક ડભી અથલા ઢીંગરી અથલા તૂળં છે જેનો ઉમોગ પ્રાથવભક વાયલાય, વીીઆય, લ. જેલી તફીફી અથલા 
આયોગ્મ રિમાઓના વવમ્યરુેળનને વક્ષભ ફનાલલા ભાટે રાક્ષલણક યીતે લયાતી કુળતાઓને સ્ષ્ટ કયલા ભાટે અને ભાનલ 
ળયીયયચના ય તારીભ ભાટે થામ છે. તેનો ઉમોગ વલદ્યાથીઓ, વ્મલવાવમકો, લ. ભાટે વાયા અને ખયાફ સ્ળસ દળાસલલા ભાટે ણ 
કયલાભા ંઆલે છે.  
 



12  રાગણીળીર ક્રિમાઓ   
  (ભશત્લના કોઈ િભભા ંયેંક આેર નથી, ભાત્ર મૂાક્ષય માદી) 
 

િભ  અભબગભો / ભાન્મતાઓ  વ્માખ્મા  
1 વશામતા કયલી  ભદદ અથલા વભથસન આવુ ં 
2 સ્લીકાયવ ુ ં ભાન્મ તયીકે ઓખવુ ં  
3 વદં કયવુ ં વખં્માફધં વલકલ્ોભાથંી વદં કયવું 
4 મોગ્મ ઠેયલવુ ં વ્માજફી શોલાન ુ ંદળાસલવ ુ ં 
5 પ્રાપ્ત કયવુ ં  શસ્તગત કયવુ ંઅને સ્લીકાયવ ુ ં 
6 મલૂ્મ કયવુ ં મલૂ્મ અને ભશત્લ નક્કી કયવુ ં  

 

13  જ્ઞાનાત્ભક ક્રિમાઓ   
 (લધતી જતી જરટરતાના િભભા ંયેંક આેર) 

િભ  જ્ઞાન  વ્માખ્મા  
1 માદી ફનાલલી  નાભ, ળબ્દો અથલા અન્મ લસ્તઓુની એક વફંવંધત શ્રેણીઓ 

ફનાલલી  
2 ઓખવુ ં કોઈ લસ્તનુ ુ ંમૂ, પ્રકૃવત અથલા ચોક્કવ રક્ષણોની ખાતયી કયલી  
3 વ્માખ્મા કયલી   ચોક્કવ અથસ જણાલલો   
4 લણસન કયવુ ં  બાણ અથલા રેલખતભા,ં રશવાફ આલો  
5 ચચાસ કયલી   બાણભા ંઅથલા રેલખતભા ંયીક્ષણ કયવુ ંઅથલા વલચાય કયલો 

(વલમ) 
6 વ્મલન્સ્થત કયવુ ં એક સવુ્મલન્સ્થત, વલધેમાત્ભક, યચનાલાા વભગ્રભા ંએકવાથ ેમકૂવ ુ ં  
7 બેદ વભજલો  લચ્ચે તપાલત કયલો   
8 વભજાલવુ ં  વાદંુ અથલા સસુ્ષ્ટ ફનાલવુ ં 
9 રાગ ુાડવુ ં ચોક્કવ રયન્સ્થવતભા ંઉમોગ ભાટે ભારશતી તૈમાય કયલી  
10 વલશ્રેણ કયવુ ં રશસ્વાઓ અથલા મૂભતૂ વવદ્ધાતંોભા ંઅરગ કયવુ ંજેથી વભગ્રની 

પ્રકૃવત નક્કી થઈ ળકે; દ્ધવતવય તાવ કયલી  
11 ઉકેરવુ ં વાચો ઉકેર ળોધલો  
12 પેયપાય કયલો  સ્લરૂ અથલા વલળેતાભા ંરયલતસન કયવુ;ં ફદરવુ ં 
13 અટક ફાધંલી   વજંોગોભાથંી કાયણ કાઢવું; અનભુાન કયવુ ં  
14 વશં્રેણ કયવુ ં બેગુ ંકયવુ ંજેથી એક નવુ,ં લધ ુજરટર ઉત્ાદન ફનાલી ળકામ 
15 મલૂ્માકંન કયવુ ં કાજીલૂસક તાવ અને વનણસમ કયલો; રકિંભત આંકલી  

 

14  સામકોભોટય ક્રિમાઓ   
 નીચી, ભધ્મભ, ઉચ્ચ જરટરતા તયીકે લગીકૃત   

સ્તય   ળાયીક્રયક કુળતાઓ  વ્માખ્મા  
L  પ્રદવળિત કયવુ ં સ્ષ્ટણે અને ઇયાદાલૂસક એક લતસન ફતાલવુ ં  
L  સ્થાના કયલી   કોઈ વચંારન, પ્રરિમા અથલા કોઈ ટાસ્ક ભાટે જરૂયી ઉકયણ બેગુ ંકયવ ુ ં



અને ગોઠલવુ ં 
M  વચંાય કયલો  વલળેની ભારશતી આલી; લાકેપ ફનાલવુ;ં આવુ ં 
M  વચંારન કયવુ ં વાધનના એક બાગનો ઉમોગ કયીને કામસ કયવુ ં  
M  કયવુ ં જરૂરયમાતો મજુફ ગરા ંરેલા ં  
H  અનાલવુ ં વલવળષ્ટ ઉમોગ કે રયન્સ્થવતને અનકુૂ અથલા ફધંફેવત ુ ંફનાલવુ ં 
H  વભામોજન કયવુ ં ફધંફેવે, અથલા અનકુૂ ફને તે ભાટે ફદરવુ;ં સવુગંત ફનાલલાનુ ંકાયણ 

ફનવુ ં 
H  વકંલરત કયવુ ં તભાભ સવુગંત રશસ્વાઓને એકવાથે રાલીને વભગ્ર ફનાલવુ ં 

 

15  સાભાન્મ ક્ષભતા ભાદંડ  
 

નીચે લભણિત સાભાન્મ ક્ષભતા ભાદંડો ફીભાયીઓની તભાભ ળાખાઓને રાગ ુડે િે અને વલવળષ્ટ ક્ષભતા ભાદંડો દ્વાયા પયૂક ફની 
ણ ળકે િે અથલા ન ણ ફની ળકે િે. 
 

1 મલૂમાંકન અને વનદાન  
1.1  વલવળષ્ટ ક્ષભતા  એસ (વસમ્યરેુળન) 
1.1.1  ટ્રાઈએજ પ્રણારીના વવદ્ધાતંોને આધાયે  

ઘટનાનુ ંઝડી મલૂ્માકંન કયવુ ં 
ટ્રાઈએજ વલળે ચચાસ કયો. 
એ વજંોગો ઓખો જે શેઠ ટ્રાઈએજ જરૂયી છે. 
દદીઓના લગીકયણ ભાટે લયાતા ંવાધનો રાગ ુકયો. 
ટ્રાઈએજ પ્રણારીને આધાયે રલક્ષત દદી મલૂ્માકંન કયો. 
અન્મ પ્રવતબાલકો વાથે કમ્યવુનકેટ કયો. 
ટ્રાઈએજ વલળે ચચાસ કયો. 

1.1.2 એક ફહુવલધ દદી ઘટનાભા ંવલલબન્ન  
ભવૂભકાઓ ધાયલી   

એ (એચ્લરકેળન) 
એક ફહુવલધ દદી ઘટનાના પ્રફધંન વભમે વલવલધ ભવૂભકાઓ (કેય, નવવિંગ, 
પાભસવી, લ.) ઓખલી અથલા વાભેર ભલ્ટી-ટાન્સ્કિંગ ઓખવુ ં 
દયેક ભવૂભકાની મખુ્મ જલાફદાયીઓનુ ંલણસન કયવું 

1.1.3 એક ફહુવલધ દદી ઘટનાનુ ંપ્રફધંન કયવુ ં એ (એચ્લરકેળન) 
ફહુવલધ દદી ઘટનાને પ્રફધંન વવદ્ધાતંો રાગ ુકયો.  
વલવળષ્ટ ઘટનાની જરૂરયમાતો ણૂસ કયલા કામસલાશીઓભા ંસધુાયો કયલો. 

1.2 વલવળષ્ટ ક્ષભતા   
1.2.1 દદીની એરજીઓની માદી ભેલલી  એસ (વસમ્યરેુળન) 

એરર્જનોના વાભાન્મ નમનૂાઓની માદી ફનાલલી. 
લણસન કયવુ ંકેલી યીતે એરર્જન વ્મન્ક્તઓને અવય કયી ળકે છે. 
મલૂ્માકંન કયવુ ંકે કેલી યીતે એક એરજી વલળેની ભારશતી દદી વબંાને 
અવય કયળે. 
ઈવતશાવ એકત્ર કયતી પ્રરિમાઓભા ંએરજીઓ વલળે ભારશતી ભેલલાની 
કુળતાનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  

1.2.2 દદીની ભેડીકેળન પ્રોપાઈર ભેલલી  એસ (વસમ્યરેુળન) 
 

દદીની ભેડીકેળન પ્રોપાઈર ળોધલાની વલવલધ દ્ધવતઓ રાગ ુકયલી.  
 



દદી ઈવતશાવ વાથે ભેડીકેળન, ડોઝ અને આવવૃિના વફંધંનુ ંલણસન કયવુ.ં  
ઈવતશાવ એકત્ર કયતી પ્રરિમાઓભા ંભેડીકેળન પ્રોપાઈર ભેલલાની કુળતા 
એકીકૃત કયલી.  
દદી અનુારનનુ ંમલૂ્માકંન કયવુ.ં  

1.2.3 દદી, કુરંુ્ફના વભ્મો અને/અથલા   
દળસકો ાવેથી મખુ્મ પરયમાદ અને/ અથલા 
ઘટના ઈવતશાવ ભેલલો  

એસ (વસમ્યરેુળન)  
ઘટનાનો ઈવતશાવ ળોધતી દ્ધવતઓની માદી ફનાલલી.  
ઘટનાના ઈવતશાવના વાભાન્મ ઘટકોની માદી ફનાલલી.  
વભગ્ર દદી મલૂ્માકંનભા ંઘટના ઈવતશાવ ભેલલાની કુળતાનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  
ઘટના ઈવતશાવ તાયણો ભાટેની ઇન્ટયવ્ય ુતકનીકો અનાલલી.  
ઘટના ઈવતશાવ ભારશતીને દદી વબંા પ્રરિમાઓભા ંએકીકૃત કયલી.  

1.2.4 દદીના ભતૂલૂસ તફીફી ઈવતશાવને રગતી 
ભારશતી ભેલલી  

એસ (વસમ્યરેુળન)  
દદીના તફીફી ઈવતશાવનુ ંદસ્તાલેજીકયણ કયલાની દ્ધવતઓની માદી 
ફનાલલી.  
એક વંણૂસ તફીફી ઈવતશાવના વાભાન્મ ઘટકોનુ ંલણસન કયવુ.ં  
વભગ્ર દદી મલૂ્માકંનભા ંતફીફી ઈવતશાવ ભેલલાની કુળતાનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  
તફીફી ઈવતશાવ તાયણો ભાટે મોગ્મ ઇન્ટયવ્ય ુતકનીકોનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  
દદી વબંા પ્રરિમાઓભા ંતફીફી ઈવતશાવની ભારશતી એકીકૃત કયલી.  

1.3 વલવળષ્ટ ક્ષભતા   
1.3.1 પ્રાથવભક દદી મલૂ્માકંન શાથ ધયવુ ંઅને 

તાયણોનુ ંઅથસઘટન કયવુ.ં  
એસ (વસમ્યરેુળન)  

પ્રાથવભક મલૂ્માકંન વભજાલવુ.ં  
ટ્રોભા મલૂ્માકંન અને પ્રાથવભક તફીફી મલૂ્માકંન લચ્ચેનો તપાલત વભજાલલો.  
પ્રાથવભક મલૂ્માકંનના બમસચૂક વકેંતોનુ ંમલૂ્માકંન કયવુ.ં  
પ્રાથવભક મલૂ્માકંન ભાટે મોગ્મ અનિુવભક તકનીકો રાગ ુકયલી.  
વલલબન્ન લમ જૂથોને પ્રાથવભક મલૂ્માકંન રાગ ુકયવુ.ં  
પ્રાથવભક મલૂ્માકંન ભાટેની તકનીકોનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  
પ્રાથવભક મલૂ્માકંન તાયણો ભાટે મલૂ્માકંન તકનીકો અનાલલી.  
પ્રાથવભક મલૂ્માકંનભા ંજોલા ભેર વભસ્માઓને વફંોધલા ભાટેની પ્રરિમાઓ 
કયલી.  

1.3.2 <સ્ટ્રીભ ઓપ પે્રન્ક્ટવ> મલૂ્માકંન શાથ ધયવુ ં
અને તાયણોનુ ંઅથસઘટન કયવુ.ં  

એસ (વસમ્યરેુળન)  
વલવળષ્ટ <સ્ટ્રીભ ઓપ પે્રન્ક્ટવ> ફીભાયીઓ અને ઈજાઓના ેથોરપલઝમોરોજીનુ ં
લણસન કયવુ.ં  
<સ્ટ્રીભ ઓપ પે્રન્ક્ટવ" ભાટે વલવળષ્ટ મલૂ્માકંન તકનીકો રાગ ુકયલી.  
વલવળષ્ટ <સ્ટ્રીભ ઓપ પે્રન્ક્ટવ> ફીભાયીઓ અને ઈજાઓ ભાટે મલૂ્માકંન 
તકનીકોનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  
<સ્ટ્રીભ ઓપ પે્રન્ક્ટવ> ને વલવળષ્ટ યંયાગત વનદાન યીક્ષણોના ઉમોગ 
વભેત મલૂ્માકંન તકનીકો અનાલલી.  

1.4 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  એસ (વસમ્યરેુળન) 
1.4.1 નાડીન ુ ંમલૂ્માકંન કયવુ.ં  "નાડી" ની વ્માખ્મા કયલી.  

એ સ્થો ઓખલા ંજમા ંનાડી લ્વ જોલા ભી ળકે છે.  
દદીની ઉંભય અને લરિંગ ચકાવલા ભાટે નાડી લ્વભા ંસધુાયો કયલો. 



નાડી લ્વ દય, રમ અને ગણુલિાનુ ંમલૂ્માકંન કયવુ.ં  
વાભાન્મ અને અવાભાન્મ તાયણો લચ્ચે બેદ કયલો.  
નાડી લ્વ દયને પ્રબાવલત કયનાયા ંરયફો ઓખલા .ં 
નાડી લ્વ મલૂ્માકંનનુ ંપ્રદળસન કયવુ.ં  

1.4.2 રોશીનારયોર્્સવ,એક્વ-યે,લ.જેલા રેફોયેટયી 
ડેટાન ુ ંઅથસઘટન કયવુ.ં  

 

 

2 ઉચાયળાસ્ત્ર  

2.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા   

2.1.1 વ્મન્ક્તના ઉચાય ભાટે અનકુૂ લફન-
તફીફી ઉચાય વલકલ્ો  
અને તેભની ન્સ્થવત વલળે વલચાયવુ ં 

ી (વનપણુતા) 
શસ્તક્ષે ન કયલાના વનણસમને વભથસન આતા ચ્ક્રવનકર તકસન ુ ંલણસન 
કયવુ.ં  

2.1.2 મોગ્મ દલાઓના વલકલ્ો ઓખે છે જેનો 
વભાલેળ વ્મન્ક્તની ઉચાય મોજનાભા ંથઈ 
ળકે શકે.  

ી (વનપણુતા) 
વ્મન્ક્તની ન્સ્થવતનો ઉચાય કયલા ભાટે અનકુૂ દલાઓની માદી ફનાલે 
છે.  
રિમાન ુ ંતતં્ર અને વ્મરકતની ન્સ્થવતના ઉચાય ભાટે અનકુૂ દલાઓના 
ગણુધભોનુ ંલણસન કયે છે.  
ઉચાય વનણસમોને વભથસન આતા ચ્ક્રવનકર આધાયનુ ંલણસન કયે છે.  

2.1.3 દલાઓના વલકલ્ો ઓખો જે ઉચાયાત્ભક 
યીતે અવયકાયક અને સયુલક્ષત ઉચાય 
પ્રદાન કયે તેલી વબંાલના છે અને તેભને 
વ્મન્ક્ત ભાટે અનકુૂ ફનાલો  

ી (વનપણુતા) 
વ્મન્ક્તની ન્સ્થવતને ભાટે અનકુૂ દલાઓ તૈમાય કયલા ભાટે ઔધીમ 
લનસ્વતઓનુ ંજ્ઞાન રાગ ુકયો અને તે ઔવધની પાભેકોરોજીકર 
ગણુધભોને આધાયે તેભની સયુક્ષા ય દલાઓ અંગે વનણસમ કયલા ણ 
વક્ષભ છે.  
ડ્રગ-ડ્રગ અને ડ્રગ-યોગ ઇન્ટયેકળન્વની વબંાલનાઓ વલચાયો.  
ઉંભય, લરિંગ અને અન્મ ચરોના વદંબસભા ંદયેક ભેડીકેળન પોમ્ય ુસરેળન 
ભાટેના વકેંતો, વાેક્ષ અને વનયેક્ષ વલરયત વકેંતો, આડ અવયો, ડોઝ 
ેયાભીટવસ અને સયુલક્ષત વચંારન પ્રરિમા ઓખો જે વલવળષ્ટ ફીભાયીઓ 
ભાટે વલચાયણા રામક છે.  
એલી દલાઓ ટાો જેને કાયણે અગાઉ પ્રવતકૂ ઘટનાઓ થઈ ગઈ છે 
અથલા જે વ્મન્ક્તના ભતૂલૂસ તફીફી ઈવતશાવ/એરજીઓને કાયણે 
પ્રવતકૂ છે.  

2.1.4 વ્મન્ક્ત ભાટે દલાઓની રકિંભત અને વાભર્થમસ 
અંગે વલચાયે છે.  

ી (વનપણુતા) 
એક લધ ુરકપામતી દલા ઓખો જમાયે ફે દલાઓ ઉરબ્ધ છે અને ફનંે 
ઉચાયાત્ભક યીતે વભકક્ષ છે  

2.1.5 વ્મન્ક્તને આગ મલૂ્માકંન અથલા ઉચાય 
ભાટે રયપય કયો જમાયે અનકુૂ ઉચાય 
વલકલ્ો TCHP ની ખદુની ળાખા અથલા 

ી (વનપણુતા) 
જેભ જરૂય ડે તેભ અન્મ ભાટે યેપયલ્વની વ્મલસ્થા કયે ચેશ અને જો જરૂયી 
શોમ તો, વસં્થાગત આયોગ્મવબંા પ્રદાતાઓને. 



અભ્માવના વ્માની ફશાય છે  
2.2 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
2.2.1 જલાફદાય ભેડીકેળન વચંારન ભાટે સયુલક્ષત 

પ્રરિમાનુ ંારન કયો  
ી (વનપણુતા) 

દલાઓના વચંારનની જુદીજુદી દ્ધવતઓ લચ્ચેના બેદને વભજાલો.  
લણસન કયો કેલી યીતે દલાઓના વચંારન પ્રોટોકોલ્વ વલળષ્ટ દદી 
યજૂઆતોને રાગ ુાડલાભા ંઆલે છે. 
જમાયે દલાઓના વચંારનભા ંખાભીઓ ઊબી થામ છે ત્માયે સવુગંત 
ઉચાયાત્ભક ઉામો રાગ ુાડો.  
દલાઓના વચંારનભા ંTCHP ની ભવૂભકા અંગે વભજાલો.  
પ્રદવળિત કયો કેલી યીતે વચંારનની અનિુવભક સ્ટે દ્ધવત દ્વાયા દલાઓ 
પ્રદાન કયલી  
પ્રદવળિત કયો દદીને કેલી યીતે દલાઓના વચંારન ભાટે તૈમાય કયલો  

  દળાસલો કેલી યીતે દલાની આલશ્મક ભાત્રા ભાલી   
દલા વચંારનની વલવળષ્ટ દ્ધવત ભાટે આલશ્મક વપ્રાય્ઝ સ્થાવત કયો  
દલાઓના વચંારન શેરા ંવભંવત પ્રાપ્ત કયો  

2.3 વલવળષ્ટ ક્ષભતા   
2.3.1 વતંલુરત વ્મન્ક્તગત આશાય અને જીલનળૈરી 

જાલલાભા ંભદદ કયો  
ી (વનપણુતા) 

વતંલુરત આશાય અને સ્લસ્થ જીલનળૈરીના ઘટકોની માદી ફનાલો.  
વ્મન્ક્તગત પ્રવવૃિઓ/આશાય આદતોનુ ં લણસન કયો જે એક વતંલુરત, 
સ્લસ્થ જીલનળૈરીને પ્રોત્વારશત કયે છે  
દદી ભાટે વાભાન્મ આશાય અને સ્લસ્થ જીલનળૈરી દ્ધવત સ્ષ્ટ કયો.  

2.4 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
2.4.1 વભીક્ષા અથલા પોરો-અ મોજનાની જરૂયત 

ઓખો અને તે વલકવાલો  
એસ (વસમ્યરેુળન) 

એક મોગ્મ વભીક્ષા અથલા પોરો-અ ભાટે તકસ , તેનો વાચો વભમ 
ઓખો. 
દદીની વભીક્ષા મોજના દયવભમાન ઉચાય રયણાભોને ઓખો. 

2.5 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
2.5.1 ઈજાઓનો ઉચાય કયલો અને ાટાવિંડી 

કયલી    
ી (વનપણુતા) 

ડે્રવવિંગ, ાટાવિંડી અને ન્સ્થયતા ભાટેના શેતઓુ અને વકેંતો ઓખો.  
વલવલધ પ્રકાયના ડે્રવવિંગ અને ાટાવિંડીન ુ ંલણસન કયો.  
મોગ્મ ડે્રવવિંગ, ાટાવિંડી અને ન્સ્થયતા પ્રરિમાઓનુ ંપ્રદળસન કયો.  
મોગ્મ રાગે તે મજુફ સ્ટયાઈર અથલા અવેન્પ્ટક તકનીક(કો) નો ઉમોગ 
કયો. 

2.5.2 રૂરટન જખભ વબંા પ્રદાન કયલી  ી (વનપણુતા) 
જખભોના પ્રકાયોન ુ ંલણસન કયો  
જખભ રૂઝાલાના તફક્કાઓનુ ંલણસન કયો  
જખભ વબંા વાથે વકંામેર વાભાન્મ ડે્રવવિંગો અને થેયાીઓનુ ંલણસન 
કયો.  



જખભ પ્રફધંન વાથે વકંામેર ચાલ ુવબંા અંગે વભજાલો.  
જખભ વબંા કયો  

 

3 વ્મલસાવમક જલાફદાયીઓ  

3.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
3.1.1 દદીનુ ંગૌયલ જાલવુ ં    એસ (વસમ્યરેુળન) 

"ગૌયલ" ની વ્માખ્મા કયો.   
વાસં્કૃવતક તપાલતોનો સ્લીકાય કયો. 
વ્મન્ક્તગત ગોનીમતાનો સ્લીકાય કયો. 
વશાનભુવૂતનુ ંપ્રદળસન કયો  
રયન્સ્થવતને મોગ્મ વબંાનુ ંપ્રદળસન કયો  
વલળે લસ્તીની જરૂરયમાતોને મોગ્મ વબંાનુ ંપ્રદળસન કયો 

3.1.2 મોગ્મ યીતે ોળાક ધાયણ કયલો અને 
વ્મન્ક્તગત સ્લચ્છતા જાલલી  

એ (એચ્લરકેળન) 
રયન્સ્થવત અને માસલયણ ભાટે મોગ્મ ોળાક ઓખો  
વ્મન્ક્તગત સ્લચ્છતાની વલળેતાઓ ઓખો  
દેખાલ અને વ્મન્ક્તગત સ્લચ્છતાનો સ્લીકાય કયો  

3.1.3 દદીની ગોનીમતા જાલી યાખલી  એ (એચ્લરકેળન) 
દદીની ગોનીમતાને વફંવંધત વનમભનકાયી જરૂરયમાતોન ુ ંલણસન કયો  
દદીની ગોનીમતા જાલલા ભાટે જરૂયી આચયણનો સ્લીકાય કયો  

3.1.4  કટોકટી પ્રણારીઓ વલળેની જાગવૃતને 
પ્રોત્વાશન આવુ ં 

એ (એચ્લરકેળન) 
સ્થાવનક કટોકટી તફીફી વેલાઓની વલળેતાઓનુ ંલણસન કયવુ ં 

3.1.5 વ્મલવાવમક વસં્થાભા ંબાગ રેલો  એ (એચ્લરકેળન) 
  TCHPs ભાટે વ્મલવાવમક વસં્થાઓ ઓખો  
  વ્મલવાવમક વસં્થાઓની ભવૂભકાન ુ ંલણસન કયો 
   
3.2 વલવળષ્ટ ક્ષભતા ી (વનપણુતા) 
3.2.1 અભ્માવના વ્માનુ ંારન કયવુ ં "અભ્માવના વ્મા" ની વ્માખ્મા કયો  

પ્રોટોકોલ્વ અને ભાગસદવળિકાઓ અંગે ચચાસ કયો  
પ્રોટોકોલ્વ અથલા ભાગસદવળિકાઓ દ્વાયા આલયી ન રેલામેર ન્સ્થવતઓ ભાટે 
ારન કયલાભા ંઆલનાય પ્રરિમાનુ ંલણસન કયો  

  અભ્માવના વ્માનો પ્રવાય કયો  
3.3 વલવળષ્ટ ક્ષભતા ી (વનપણુતા) 
3.3.1 વ્મલવાવમક વલકાવ ચાલ ુયાખલા ભાટે 

વ્મન્ક્તગત મોજના વલકવાલો  
વ્મલવાવમક વલકાવ પ્રવવૃિઓની માદી ફનાલો  

 

 



4 કમ્યવુનકેળન્સ  

4.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા એસ (વસમ્યરેુળન) 
4.1.1 એક સવુ્મલન્સ્થત, ચોક્કવ અને સવુગંત 

ભૌલખક અશેલાર આલો  
અવયકાયક ભૌલખક કમ્યવુનકેળનના ઘટકોની માદી ફનાલો  
એક ભૌલખક અશેલારના ઘટકોની લણસન કયો  
ભૌલખક અશેલાર ભાટેની ભારશતીની વ્મલસ્થા કયો  
રયન્સ્થવતઓનુ ંમલૂ્માકંન કયલા વરિમણે વાબંે છે અને અવયકાયક 
યીતે પ્રવતબાલ આે છે  

4.1.2 વબંાનાય ભાટે મોગ્મ એલી બાાભા ંફોરવુ ં એસ (વસમ્યરેુળન) 
મૂભતૂ કમ્યવુનકેળન જરૂરયમાતો ઓખલી  
વાભાન્મ કમ્યવુનકેળન અલયોધોન ુ ંલણસન કયવુ ં 
મૂભતૂ કમ્યવુનકેળન જરૂરયમાતો વતંોલાની દ્ધવતઓનુ ંલણસન કયવુ ં 
અવયકાયક યીતે કમ્યવુનકેળન તકનીકો અનાલલી  

4.1.3 મોગ્મ ળબ્દાલરીનો ઉમોગ કયલો  એસ (વસમ્યરેુળન) 
વાભાન્મ તફીફી ળબ્દાલરીની વ્માખ્મા કયલી  
તફીફી અને લફન તફીફી ળબ્દાલરીઓને એકીકૃત કયલી  

 

5 આયોગ્મ અને સયુક્ષા  
5.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
5.1.1 TCHP દ્વાયા અવયકાયક પ્રદાન ભાટે ળાયીરયક 

અને ભાનવવક આયોગ્મને સધુાયલા ભાટે 
અવયકાયક વ્યશૂયચનાઓનો અભ્માવ કયલો  

કે (નોરેજ - જ્ઞાન) 
ળાયીરયક અને ભાનવવક આયોગ્મ ય વળફ્ટ લકસની અવયોની માદી ફનાલો  
ળાયીરયક અને ભાનવવક આયોગ્મને પ્રોત્વાશન આલા વ્યશૂયચનાઓની 
માદી ફનાલો   

5.1.2 વ્મલવાવમક અભ્માવની જરૂરયમાતો વાથે 
સવુગંત ળાયીરયક તાકાત અને રપટનેવ 
દળાસલલી  

એસ (વસમ્યરેુળન) 
TCHP એક વ્મલવામીની જરૂયી ળાયીરયક ક્ષભતાઓનુ ંલણસન કયો  
ળાયીરયક તાકાત અને રપટનેવ વલકવાલલા અને જાલી યાખલા ભાટે 
વ્યશૂયચનાઓનુ ંલણસન કયો  
ળાયીરયક ળાયીરયક તાકાત અને રપટનેવ વલકવાલલા અને જાલી યાખલા 
ભાટે વ્યશૂયચનાઓ વદં કયો  
અભ્માવની તેની ળાખા વાથે વકંામેર ભવૂભકાઓ બજલલા ભાટે માસપ્ત 
તાકાત અને રપટનેવનુ ંપ્રદળસન કયવુ ં 

5.2 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  
5.2.1 સયુક્ષા ભાટે દૃશ્મનુ ંમલૂ્માકંન કયો  એસ (વસમ્યરેુળન) 
  "દૃશ્મ સયુક્ષા" ની વ્માખ્મા કયો.  

  દૃશ્મ સયુક્ષા ભાટે મોગદાન આતા રયફોનુ ંલણસન કયો  

  દૃશ્મ સયુક્ષાના મલૂ્માકંન ભાટે તકનીકો રાગ ુકયો  

  દૃશ્મ સયુક્ષાના મલૂ્માકંન ભાટે તકનીકોન ુ ંપ્રદળસન કયો  



5.2.2 વબંવલત ઓક્યુેળનર જોખભોને વબંોધલા  કે (નોરેજ - જ્ઞાન) 
વબંવલત ઓક્યુેળનર જોખભોની માદી ફનાલો 
ઓક્યુેળનર જોખભોના પ્રફધંન ભાટેની યીતોન ુ ંલણસન કયો  
ઓક્યુેળનર જોખભોના પ્રફધંન ભાટેની તકનીકોન ુ ંપ્રદળસન કયો  

5.3.2 સ્લચ્છ અને જતંમુકુ્ત કામસ માસલયણ  કે (નોરેજ - જ્ઞાન) 
સ્લચ્છ અને જતંમુકુ્ત માસલયણ ભાટે જરૂયી ઉકયણ અને યુલઠાની 
માદી ફનાલો  
સ્લચ્છ અને જતંમુકુ્ત કામસ માસલયણ ભાટેની દ્ધવતનુ ંલણસન કયો  

6 આયોગ્મ પ્રોત્સાહન અને જાહયે આયોગ્મ  

6.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા કે (નોરેજ - જ્ઞાન) 
6.1.1 આયોગ્મ પ્રોત્વાશન પ્રવવૃિઓ અને ઉિભોભા ં

બાગ રેલો   
વયકાયો અને અન્મ એજન્વીઓ દ્વાયા જાશેય કયામેર વલવલધ આયોગ્મ 
પ્રોત્વાશન ઉિભોની માદી ફનાલો   

 

ક્ષભતા પ્રોપાઈર - ળાખા વલવળષ્ટ  
ઉય જણાલેર વાભાન્મ ક્ષભતા ઉયાતં, વલવલધ ળાખાઓ ભાટે TCHP નીચે વનરદિષ્ટ જરૂરયમાતો ણૂસ કયળે: 
 

નોટ: કભા અને વભાન્મ ફીભાયી ભાટે વલવળષ્ટ ક્ષભતા ભાદંડ વનરદિષ્ટ કયલાભા ંઆલેર નથી.  

 

7 યંયાગત જન્ભ ક્રયચય  

7.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  

7.1.1 રેફય, પ્રસવૂત અને નલજાત મલૂ્માકંન ભાટે 
વત્રભાવવક મલૂ્માકંન તૈમાયી શાથ ધયલી    

એ (એચ્લરકેળન) 
"નજીક આલી યશેર રેફય" ના વકેંતોની માદી ફનાલલી  
રેફયના તફક્કાઓની માદી ફનાલલી  
રેફયની જરટરતાઓનુ ંલણસન કયવુ ં 
પ્રસવૂત ભાટેની તકનીકોન ુ ંપ્રદળસન કયવુ ં 
નલજાતની તાવનુ ંલણસન કયવુ ં 

7.1.2 નલજાત મલૂ્માકંન શાથ ધયવુ ંઅને તાયણોનુ ં
અથસઘટન કયવુ ં 

"નલજાત" ની વ્માખ્મા કયો  
વલવળષ્ટ નલજાત ફીભાયીઓ અને ઈજાઓની ેથોરપઝીમોરોજીનુ ંલણસન 
કયવુ ં 
નલજાતો ભાટે વલવળષ્ટ મલૂ્માકંન તકનીકો રાગ ુકયલી  

7.1.3 ફાયોગ મલૂ્માકંન શાથ ધયવુ ંઅને 
તાયણોનુ ંઅથસઘટન કયવુ ં

એ (એચ્લરકેળન) 
"ફાયોગ દદી" ની વ્માખ્મા કયો  
વલકાવાત્ભક ેયાભીટવસની માદી ફનાલો  
ફાયોગ અને લમસ્ક દદી લચ્ચેના એનાટોભીકર અને રપઝીમોરોજીકર 
તપાલતોની માદી ફનાલો  

 



 

8 સવંધલા  

8.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  

8.1.1 વવંધલા મલૂ્માકંન શાથ ધયવુ ંઅને તાયણોનુ ં
અથસઘટન કયવુ ં

એ (એચ્લરકેળન) 
"વવંધલાના દદી" ની વ્માખ્મા કયલી   

  વવંધલાના દદીના મલૂ્માકંનનુ ંલણસન કયવુ ં 
  મલૂ્માકંનના તાયણોનુ ંઅથસઘટન કયવું 
 

9 ઝેયી ડંખ  

9.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  

9.1.1 ઝેય વફંધંી રક્ષણોનો અનબુલ કયી યશેર 
દદી ભાટે વબંા પ્રદાન કયલી  

એ (એચ્લરકેળન) 
વલવળષ્ટ ઝેય અને ઓલયડોઝના વકેંતો તથા રક્ષણોની માદી ફનાલો  
ઝેયના ંવકેંતો અને રક્ષણો વાથે દળાસલતા દદી ભાટેના વંકસન ુ ંલણસન 
કયવુ ં 
ઓખવુ ંકેલી યીતે દદીનો ઈવતશાવ દદીની યજૂઆત વાથે વફંધં ધયાલે 
છે  
દદીના વંકસ , મલૂ્માકંન, ઉચાય અને રયલશન (જો જરૂયી શોમ તો) ની 
ક્ષભતાનુ ંપ્રદળસન કયો  
વંકસ , મલૂ્માકંન અને વબંા વનણસમોને મોગ્મ ઠેયલો  

 

10 યંયાગત યીતે હાડકાં ફેસાડલાં  

10.1 વલવળષ્ટ ક્ષભતા  

10.1.1 ળકંાસ્દ ફે્રક્ચયોની ન્સ્થય ફનાલલા  એસ (વસમ્યરેુળન) 
ળક્ય ફે્રક્ચયના વકેંતો અને રક્ષણો ઓખલા  

  વલવલધ પ્રકાયના ફે્રક્ચયોની માદી ફનાલો  
  ખલુ્રા અને ફધં ફે્રકચયો લચ્ચેનો તપાલત વભજાલો  
  ળકંાસ્દ ફે્રકચયો ભાટેના મોગ્મ ઉચાયનુ ંપ્રદળસન કયો  
 



 

 વિબાગ 4  

 
 
 
 
 

યંયાગત સામદુાવમક આયોગ્મ વ્મિસામીઓ  
ભાટે સ્િૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના  

(VCSTCHPs) 
 

પ્રભાણન પ્રક્રિમા  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ઉદે્દશ્મ   
 

આ દસ્તાલેજનો ઉદે્દશ્મ યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામી ( VCSTCHPs) ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના શઠે 
યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓના પ્રભાણનની પ્રક્રિમા વ્માખ્માયમત કયલાનુ ંિે જે વ્મક્તતગત પ્રભાણન 
વસં્થાઓ, પ્રભાણન ઈછિતા TCHPs, યાષ્ટ્રીમ ભાન્મતા વસં્થા, પ્રભાણન વસં્થા ભાટેના યાષ્ટ્રીમ ભાન્મતા ફોડડ (NABCB), QCI 
અને તથા FRLHT, મોજના ભાલરકોભા ંતેના અભરીકયણભા ંએકવભાનતાને પ્રોત્વાશન આે િે.  
 

2. વ્મા   
 

આ દસ્તાલેજ યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામી ( VCSTCHPs) ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના (શલેથી મોજના 
તયીકે વફંોધલાભા ંઆલળે) શઠે પ્રભાણનની પ્રક્રિમા અને એ જરૂક્રયમાતો વભજાલે િે જેનુ ંારન પ્રભાણન ભેલલા અને 
જાલી યાખલા ભાટે કયવુ ંઅયનલામડ િે. 
 

3. પ્રભાણન પ્રક્રિમાનુ ંિણણન   
 

3.1. અયજીની નોંધણી   
 

3.1.1 સ્લીકૃત TCHP પ્રભાણન ભાટેની મોજના જાશયેભા ંપ્રદયળિત કયળે જેની વાથે જે પ્રદેળભા ંપ્રભાણન કયલાભા ંઆલનાય 
િે તે ભાટેની જાશયેાતના સ્થાયનક અનલુાદ વાથે આગ સ્ષ્ટ્ટતા ભાટે, જો જરૂયી શોમ તો યલસ્તતૃ વંકડ  વયનામુ/ંવયનાભા ં
વાથે અયજીનુ ંઆલશ્મક પોભેટ ણ પ્રદયળિત કયળે. ભાક્રશતી પ્રદેળના વ્માકણે લચંાતા સ્થાયનક અખફાયોભા ંપ્રકાયળત પ્રેવ 
નોટ્વ ભાયપતે, પ્રદેળના TCHP એવોયવએળનો અને એનજીઓ ભાયપતે, યલયલધ ક્રશતધાયકો ભાયપતે પ્રવાક્રયત કયલાભા ંઆલી 
ળકે િે અને તેને મોજના ભાલરક/કો દ્વાયા લેફવાઈટ ઉય ણ મકૂલાભા ંઆલળે.  
 
3.1.2  સ્લીકૃત પ્રભાણન પ્રક્રિમા યની વંણૂડ ભાક્રશતી વાથે TCHPs તયીકે પ્રભાણન ભાટે વબંયલત અયજદાયો ાવેથી 
પ્રાપ્ત તભાભ ઈન્કલામયીઓનો પ્રયતબાલ આલળે જેભા ંપીનુ ંભાખુ,ં પ્રભાણન ભાટેની જરૂક્રયમાતોનો વભાલેળ કયતા 
દસ્તાલેજોની માદી, અયજદાયોની જલાફદાયીઓ તથા  અયધકાયો, અને એક પ્રભાલણત વ્મક્તતની પયજો વાભેર િે તથા 
તેભા ંતલેયીની પ્રાચ્પ્તના 7 ક્રદલવભા ં સ્લ-ઘોણાનો ણ વભાલેળ થામ િે.  
 
3.1.3  અયજદાયે ગાભ ચંામત / યવટી કોોયેળન / નગય ચંામત / મ્યયુનયવર લોડડ વભ્મ દ્વાયા  યનધાડક્રયત અયજી 
પોભેટ ય અને તેભના દ્વાયા મોગ્મ યીતે વભયથિત સ્લ-ઘોણા પોભેટ અનવુાય સ્લીકૃતને અયજી કયલાની યશળેે અને તે ણ એ 
બાાભા ંજેભા ંતે મલૂમાકં્રકત શોલાનુ ંઈછિે િે.  
 
3.1.4  અયજદાય જાશયે કયળે કે શુ ંતે/તેણી અન્મ કોઈ કભડચાયી પ્રભાણન વસં્થા દ્વાયા આ મોજના શઠે અયજદાય િે કે 
કેભ, અને જો શા, તો તે/તેણી અયજી/પ્રભાણનની ક્સ્થયત, વ્મા અને પ્રભાણનની અલયધની યલગતો પ્રદાન કયળે. કભડચાયી 
પ્રભાણન વસં્થાઓ શરેાનંા વંકડ  દ્વાયા યૂી ાડલાભા ં આલેરી ભાક્રશતીની ખયાઈ કયી ળકે િે.  
 
 
 



3.1.5  અયજદાય, અયજીની વાથે વાથે, તેના આચયણને રગતી કોઈ ેનન્ડિંગ ન્માયમક કામડલાશીઓ, અને કોઈ યનમભનકાયી 
વસં્થા દ્વાયા કોઈ ેનન્ડિંગ કામડલાશીઓ જાશયે કયળે, અને આલા અયજદાય ાવેથી પ્રાપ્ત અયજીને ધ્માનભા ંરેલાભા ં
આલળે નશીં. અયજદાય ાિરા 2 લડભા ંતેના કોઈણ દદીઓને  થમેર અસયુલધા/ક્રદવ્માગંતાના કોઈણ 
ઘટનાઓને ણ જાશયે કયળે.  

 

3.1.6  પ્રભાણન ભાટેની તભાભ અયજીઓની વંણૂડતા અને માડપ્તતા ભાટે વભીક્ષા કયલાભા ંઆલળે અને જો કોઈ 
ખાભીઓ જોલાભા ંઆલે િે, તેના યલળે અયજદાયને અયજી પ્રાપ્ત થમાના 14 ક્રદલવની  અંદય જાણ કયલાભા ંઆલળે. 
વભીક્ષાના યેકોર્્ડવ જાલલાભા ંઆલળે.  

 

3.1.7  તભાભ અયજીઓ, ણૂડ જોલા ભલા ય, ને એક યયુનક ઓખ નફંય વાથે પ્રાચ્પ્ત ભાટે અયજી/અયતક્રયતત 
ભાક્રશતીની પ્રાચ્પ્તના 14 ક્રદલવોની અંદય નોંધલાભા ંઆલળે, સ્લીકાયલાભા ંઆલળે અને યેકોર્્ડવ જાલલાભા ંઆલળે. 
નોંધણી ત્માયે જ કયલાભા ંઆલળે જ્માયે અયજી વંણૂડ જોલા ભે  િે.  

 

3.1.8  પ્રભાણત્રની ભજૂંયી ભાટે પ્રોવેવ થઈ યશરે અયજદાયોની અયજીઓ મોજનાના યનમભો અને ળયતોનો બગં કયતી 
જોલા ભે િે, તો તેને લધ ુઆગ પ્રોવેવ કયલાભા ંઆલળે નશીં, અને 15 ક્રદલવની મોગ્મ નોટીવ ફાદ યદ્દ 
કયલાભા ંઆલળે.  

 

3.1.9  એ અયજદાયો ાવેથી ભેર અયજીઓ જેઓએ શરેાનંા પ્રભાણનનો દુરુમોગ કયેર િે અથલા જેભનુ ંશરેાનં ુ ં
પ્રભાણન યદ્દ કયલાભા ંઆલેર શત ુ/ંયનમભો અને ળયતોના ઉલરઘંનને કાયણે અયજી યદ્દ કયલાભા ંઆલેર શતી, તે 
અયજદાયોને કોઈણ દ્વાયા પ્રભાણત્રના યદ્દીકયણ/અયજદાયના યદ્દીકયણના એક લડની અંદય નોંધલાભા ંઆલળે 
નશીં.  

 

3.1.10  લૂડ-અયજદાયો ાવેથી ભેર પ્રભાણન ભાટેની યલનતંીઓને નલા અયજદાયની યલનતંીની જેભ જ પ્રોવેવ કયલાભા ં
આલળે અને પ્રભાણત્રની ભજૂંયી ભાટેની વભગ્ર પ્રક્રિમાનુ ંઉયોતત Cl 4.1.7 અને 4.1.8 ને અધીન ારન 
કયલાભા ંઆલળે.  

 

3.1.11  PrCB નીચેની ળયતો શઠે તભાભ અયજીઓને યદ્દ અથલા ફધં કયળે: 
 
 a)  જો અયજીભા ંખાભીઓ જોલા ભે િે તેને એક ભક્રશનાની અંદય ણૂડ કયલાભા ંઆલતી નથી;  
 b)  જો અયજદાય અયજીની નોંધણીના 3 ભક્રશનાની અંદય મલૂમાકંન રેતો નથી; 
 c)  પ્રભાણન લચહ્નનો દુરુમોગ, જો કોઈ શોમ તો;  
 d)  ગેયયીયતનો યુાલો; અને  
 e)  અયજીને સ્લૈચ્છિકણે યત ખેંચલી.  
 

3.1.12  કોઈ અયજીના વભાન/યદ્દીકયણની ઘટનાભા,ં અયજી વાથે જભા કયેર અયજી પી નીયત અનવુાય ક્રયપંડ કયલાભા ં
આલી ળકે િે.   

 

3.2. ક્ષભતા મલૂમાકંન પ્રક્રિમા   
 

3.2.1.  મોજનાભા ંઆપ્મા મજુફ TCHP ની ક્ષભતાના મલૂમાકંન ભાટે મલૂમાકંન ભાદંડો યલકયવત કયેર િે.  
 
 



 
 

મલૂમાકંન ભાદંડ  
 

ળાખાને સવુગંત તભાભ ાવાઓં ય TCHP ની કુળતાઓ અને જ્ઞાનનુ ંયીક્ષણ કયલા ભાટે  
 

મલૂમાકંન પ્રકાયો  
 

 જ્ઞાન મલૂમાકંન - અભ્માવની ળાખાભા ંલયાતા ાક્રયબાયક ળબ્દો, વાધનો, દ્ધયતઓ, વ્માલવામીકયણ અથલા 
પ્રોટોકોલવને વ્માખ્માયમત કયલા ભાટે ભશત્લણૂડ યીતે ઔચાક્રયક પ્રશ્નોના પ્રયતવાદની ચોકવાઈ. 

 

 કેવ મલૂમાકંન - TCHP દ્વાયા શને્ડર કયલાભા ંઆલેર કેવ મલૂમાકંનની વંણૂડતા, કેવના તાયણોનો ચોકવાઈ અને 
ઉચાય દ્ધયતઓની મોગ્મતા.  

 

 કુળતા મલૂમાકંન - નીચેનાભા ંવંણૂડતા, ચોકવાઈ અને વ્મલવામીકયણ  
o આયોગ્મ ક્સ્થયતઓ ભાટે દલાઓ ફનાલલા ભાટે ઔધીમ લનસ્યતઓને ઓખલાભા ં 
o કાચી દલાઓના એકત્રીકયણ અને વગં્રશ ભાટે વાયા અભ્માવોભા ં  
o ઔયધ ફનાલલાની તૈમાયીઓના ગણુલત્તા મલૂમાકંનો ભાટે વાયા અભ્માવોભા ં 
o સયુલક્ષત કામડ માડલયણો સયુનયિત કયલા ભાટે વાયા કામડ અભ્માવોભા ં 

 

 કે્ષત્ર ચકાવણી  
o ઉચાય કયેર દદીઓ ાવેથી પીડફેક  
o કામડ ખાતે દલાઓ ફનાલલી  
o યનલાયક આયોગ્મના પ્રોત્વાશન ભાટે શાથ ધયેર વામદુાયમક કામડ  

મલૂમાકંન અિવધઓ અને ગણુ  
              મલૂમાકંન દ્ધવત  બાય 
ભૌલખક ફહુ લૈકચ્લક પ્રશ્નો ભાયપતે જ્ઞાન મલૂમાકંન    

 કુર 50 ગણુ ભાટે 30 યભનીટ   
10% 

કેવની તૈમાયી  
 કુર 50 ગણુ ભાટે 30 યભનીટ   

10% 

કેવ સ્ટડી યજૂઆત ય ભૌલખક યીક્ષા  
 કુર 50 ગણુ ભાટે 30 યભનીટ   

10% 

ઔધીમ લનસ્યતઓની ઓખ, પોમ્યુડરેળનોની તૈમાયી, કાચી દલાઓનો વગં્રશ અને તૈમાયીઓની 
ગણુલત્તા ય પ્રત્મક્ષ યનદળડન  

 કુર 50 ગણુ ભાટે 30 યભનીટ   

30% 

કામડ માડલયણ ખાતે કે્ષત્ર ચકાવણી  
 કુર 100 ગણુ ભાટે 60 યભનીટ      

40% 

 

પ્રભાણન પયુસ્કાય ભાટે ભાદંડો   
 

ઉભેદલાયે પ્રભાણત્ર પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ઓિાભા ંઓિા 70% ભેલલા જોઈએ  
 

પ્રભાણન યીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે જરૂયી ઉકયણ/સાભગ્રીઓ  



 

 ઔધીમ તૈમાયી ભાટેના વાધનો  
 ઔધીમ લનસ્યતઓ  

 

3.2.2.  મલૂમાકંન દ્ધયત ભૌલખક ઇન્ટયવ્ય,ુ ળાખા યલયળષ્ટ્ટ એભએવવી ય આધાક્રયત ડેભોન્સ્રેળન, અને  અભ્માવ  સ્ટેળન 
ખાતે કે્ષત્ર મલૂમાકંનનુ ંએક વમંોજન શળે. ભૌલખક ઇન્ટયવ્ય,ુ ડેભોન્સ્રેળન અને કે્ષત્ર મલૂમાકંનભા ંજ્ઞાન અને કુળતાનો 
વભાલેળ થળે.  
 
3.2.2.1 ડેભોન્દ્સ્રેશન્દ્સ: મલૂમાકંનકાય(યો) ાવે દયેક ડેભોન્સ્રેળનના મલૂમાકંન ભાટે એક ભાગડદયળિકા દસ્તાલેજ અને એક 
સ્રતચડડ મલૂમાકંન યેકોડડ શળે. ઓિાભા ંઓિા 3 યીક્ષકો શળે, જેભાથંી એક મખુ્મ મલૂમાકંનકાય શળે જે વ્મક્તતગત યીતે 
ઉભેદલાયોનુ ંમલૂમાકંન કયળે, અને યવિંગર અંયતભ સ્કોય પ્રદાન કયળે.  
 
3.2.2.2. ભૌલખક (ઇન્ટયવ્ય)ુ:   
 

4.  સ્લીકૃત એભએવવી દસ્તાલેજનો ઉમોગ PrCB ની વશકભી મલૂમાકંન ટીભભાથંી મલૂમાકંનકાયો  દ્વાયા ઉભેદલાયોના    
અભ્માવની તેભના વફંયંધત ળાખાઓભા ંમલૂમાકંન ભાટે એક ભાગડદળડક દસ્તાલેજ તયીકે કયલાભા ંઆલળે.  

 
 મલૂમાકંન ઇન્ટયવ્ય ુરેલાની યીતે શાથ ધયલાભા ંઆલળે જ્મા ં TCHP આયોગ્મ ક્સ્થયતના યનદાન અને 
 લૂડસચૂનની સવુગંત કુળતાઓનુ ંપ્રદળડન કયળે, મોગ્મ પ્રફધંન દ્ધયતઓ સચૂલળે, કાચી દલાઓ 
 ઓખળે, દલાઓની તૈમાયીનુ ંપ્રદળડન કયળે અને દલાના વચંારનનુ ંલણડન કયળે.  
 
 નાભાકં્રકત વશકભી મલૂમાકંન ટીભ એ ઉભેદલાયો ભાટે કે્ષત્ર મલૂમાકંન શાથ ધયળે જેઓ ઔધીમ  લનસ્યતઓ યલળે 

તેભના જ્ઞાન, તેભના અભ્માવ કેન્રોની સ્લછિતાની નુષ્ટ્ટ કયલા, ઔયધ તૈમાયીના ડેભોન્સ્રેળનના વાક્ષી ફનલા, 

દદીના યેકોર્્ડવની ચકાવણી કયલા અને TCHP દ્વાયા ઉચાય કયલાભા ંઆલેર દદીઓના ઇન્ટયવ્યનુી નુષ્ટ્ટ કયલા 
ભાટે ઇન્ટયવ્યભુા ંરામક ઠમાડ િે.  

 ઉભેદલાય (TCHP) ના વતંોજનક મલૂમાકંન ફાદ, મલૂમાકંન ટીભ ને બરાભણ કયળે, ને અભ્માવની તેભની વદં 
કયેર ળાખાભા ંક્ષભતાનુ ંપ્રભાણત્ર જાયી કયલા ભાટે અથલા ને જરૂયી તારીભ રેલાની વરાશ આલા ભાટે અથલા 
યનધાડક્રયત કુળતાઓ અને જ્ઞાન અનવુાય અન્મ ભાધ્મભો દ્વાયા અગે્રડ થલા અને નુ: મલૂમાકંન રેલા.  

  
PrCB ના યનણડમ અંગે અયજદાય અને મોજના ભાલરકને જાણ કયલાભા ંઆલળે. મોજના ભાલરક અને PrCB  
પ્રભાણનના વ્મા અને પ્રભાણનની તેભની ક્સ્થયત વાથે અયજદાયો, પ્રભાલણત TCHPs નુ ંએક અડેટેડ યજીસ્ટય 
જાલળ.ે  

4.1.  PrCB સયુનયિત કયળે કે મલૂમાકંન અને પ્રભાણન પ્રક્રિમા એલી િે કે જેથી તે તભાભ યીક્ષા કેન્રોભા,ં તભાભ ટાઈભ 
ઝોનભા ંઅને તભાભ યીક્ષકોભા ંયનષ્ટ્ક્ષ, ભાન્મ અને યલશ્વવનીમ િે.  

 



4.1.1  અયજદાયોનુ ંમલૂમાકંન અયજીની નોંધણીના 3 ભક્રશનાની અંદય શાથ ધયલાભા ંઆલળે.  
 

4.1.2  PrCB ત્માયે મલૂમાકંનો યનધાડક્રયત કયળે જ્માયે અયજદાયોની વખં્મા ઓિાભા ંઓિી 10 થળ.ે PrCB તેના યલલેકાનવુાય 
ઉભેદલાયોની ઓિી વખં્મા વાથે મલૂમાકંન કયી ળકે િે. PrCB સયુનયિત કયળે કે પ્રભાણન પ્રક્રિમા લાસ્તયલક 
મલૂમાકંનની તાયીખથી 15 ક્રદલવની અંદય ણૂડ કયલાભા ંઆલે િે, જ્મા ંરાગ ુડત ુ ંશોમ ત્મા.ં 

 
4.1.3  તભાભ ઉભેદલાયોને જાણ કયળે જેઓ મલૂમાકંનની તાયીખોના ાત્રતા ભાદંડોને ણૂડ કયે િે, નુ:મલૂમાકંન ભાટે 

ઉક્સ્થત યશનેાયા ઉભેદલાયો વક્રશત અને મલૂમાકંન શરેા ંઓિાભા ંઓિા 15 ક્રદલવો ખાતે મલૂમાકંનના ભાધ્મભો અંગે 
જાણ કયળે. PrCB તેની લેફવાઈટ ભાયપતે રેલખત યીક્ષા ભાટેની તાયીખો અને ઉભેદલાયોના નાભ જાશયે યીતે 
ઉરબ્ધ ફનાલળે.  

 

4.1.4  ડેભોન્સ્રેળન અને ભૌલખક મલૂમાકંન (ઇન્ટયવ્ય)ુ સ્લતતં્ર મલૂમાકંનકાયો અને PrCB ના પ્રયતયનયધથી ફનેરી એક ટીભ 
(ન્યનૂતભ 3 ની ફનેર) દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઆલળે. ઓખ અથલા ક્રશતાવઘંડ, જો કોઈ શોમ તો ભાટે અયજદાયોના 
નાભ મલૂમાકંન ટીભને શરેેથી ભોકરલાભા ંઆલળે. અયજીના વફંધંભા ંઓખામેર કોઈણ વઘંડને અનકુૂ યીતે 
PrCB દ્વાયા વફંોધલાભા ંઆલળે.  

 

4.1.5  PrCB ક્રશતના વઘંડની ઓખ ભાટે, જો કોઈ શોમ તો, સ્લતતં્ર મલૂમાકંનકાયોની ટીભના તભાભ અયજદાયોને જાણ 
કયળે. જો અયજદાય ઉભેદલાયને કોઈ ક્રશત વઘંડ િે અને સ્લૈચ્છિક યીતે મલૂમાકંનભાથંી વાય ન થલાનુ ંનક્કી કયે િે, 
PrCB તેઓને ફીજા મલૂમાકંન અથલા રાગ ુડતી અયજી પીના લતયનો યલકલ પ્રદાન કયળે.  

 

4.1.6  અયજદાયોના નાભ ફહુ શરેેથી મલૂમાકંન કેન્રને જણાલલાભા ંઆલળે જ્મા ંક્રશતના વઘંડની ઓખ ભાટે શાથ 
ધયલાભા ંઆલનાય ડેભોન્સ્રેળન આમોજજત કયલાભા ંઆલેર િે, જો કોઈ શોમ તો. અયજીઓના  વફંધભા ંઓખામેર 
તભાભ વઘંોને તભાભ અનકુૂ યીતે PrCB દ્વાયા વફંોધલાભા ંઆલળે. 

 

4.1.7  PrCB અયજદાયને મલૂમાકંન કેન્રનુ ંનાભ જણાલળે જ્મા ંક્રશતના વઘંડની ઓખ ભાટે શાથ ધયલાભા ંઆલનાય 
ડેભોન્સ્રેળન આમોજજત કયલાભા ંઆલેર િે, જો કોઈ શોમ તો. જો ઉભેદલાયને કોઈ ક્રશત વઘંડ િે અને સ્લૈચ્છિક યીતે 
મલૂમાકંનભાથંી વાય ન થલાનુ ંનક્કી કયે િે, PrCB તેઓને ફીજા  મલૂમાકંન અથલા રાગ ુડતી અયજી પીના 
લતયનો યલકલ પ્રદાન કયળે.  

 

4.1.8  મલૂમાકંન પ્રક્રિમા ભાટે યેકોર્્ણસની ચકાસણી  
 

4.1.8.1 ડેભોન્સ્રેળન અને ઇન્ટયવ્યનુ ુ ંમલૂમાકંન શરેેથી યનક્રદિષ્ટ્ટ અનવુાય વક્ષભ 3 વભ્મની ટીભ દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે.  
ભૌખખક   
 

4.1.8.2 મલૂમાકંનકાયોની ટીભનો દયેક વભ્મ ઇન્ટયવ્ય ુરીધેર દયેક અયજદાય ભાટે સ્રતચડડ મલૂમાકંન ળીટ ય દયેક પ્રશ્ન ભાટે 
તેભના ક્રયણાભો યેકોડડ કયળે. દયેક અયજદાય ભાટે વ્મક્તતગત મલૂમાકંન  ક્રયણાભ યલળે ટીભ દ્વાયા ચચાડ કયલાભા ં
આલળ.ે PrCB પ્રયતયનયધ મલૂમાકંનના અંતે ટીભના દયેક  વભ્મ ાવેથી તભાભ મલૂમાકંન ક્રયણાભો એકત્ર કયળે, 
ક્રયણાભો િભલાય ગોઠલળે અને િૂલાભા ંઆલેર દયેક પ્રશ્ન ભાટે વલડવભંયત સ્કોયની ગણત્રી કયળે, વીર કયળે અને 
ત્માય ફાદ તેને મલૂમાકંનની ણૂડતાના એક કામડકાયી ક્રદલવની અંદય કામાડરમ ખાતે જભા કયાલળે.  

 
 



4.1.8.3 કે્ષત્ર મલૂમાકંન - મલૂમાકંન ટીભ એક અઠલાક્રડમાની અંદય દયેક યનક્રદિષ્ટ્ટ ળાખા ભનાતે કે્ષત્ર મલૂમાકંન અશલેારનુ ં
મલૂમાકંન કયળે.  

 

4.1.8.4 TCHPs તયીકે રામક ઠયલા ભાટે અયજદાય ઓિાભા ંઓિો 70% સ્કોય કયળે.  
 
4.2 પ્રભાણન ય વનણણમ   
 

4.2.1 PrCB પ્રભાણન પ્રક્રિમા દયયભમાન એકત્ર કયેર ભાક્રશતને આધાયે,મલૂમાકંનકાય(યો)થી સ્લતતં્ર વક્ષભ 
 વ્મક્તત(ઓ) દ્વાયા પ્રભાણન ય યનણડમ રેળે, અને નીચેનુ ંસયુનયિત કયળે;  
 

 a)  અયજદાયનુ ંમલૂમાકંન ક્રયણાભ ન્યનૂતભ યનધાડક્રયત કયતા ંઓછં નથી  
 b)  ઉભેદલાયના મલૂમાકંન ભાટે વદં કયેર મલૂમાકંનના ભાધ્મભોના યુાલા તયીકે આલશ્મક   
          દસ્તાલેજોની ઉરબ્ધતા, અને  
 c)  PrCB દ્વાયા યનધાડક્રયત અન્મ કોઈ જરૂક્રયમાતો. 
 

4.2.2 PrCB દ્વાયા કોઈ પ્રભાણનની કોઈ ળયતી ભજૂંયી આલાભા ંઆલળે નશીં. વ્મક્તતને પ્રભાલણત કયલાનો યનણડમ સ્લતતં્ર 
વ્મક્તત દ્વાયા રેલાભા ંઆલળે જે અયજદાય ઉભેદલાયના મલૂમાકંનભા ંઅથલા ઉભેદલાયની  તારીભભા ંવાભેર થમેર 
નથી.  

 

4.2.3  PrCB ના યનણડમની જાણ અયજદાય અને મોજના ભાલરકને કયલાભા ંઆલળે. મોજના ભાલરકો અને PrCB         
પ્રભાણનના વ્મા તથા પ્રભાણનની તેભની ક્સ્થયત વાથે અયજદાયો, પ્રભાલણત TCHPs નુ ંએક  અડેટેડ યજીસ્ટય 
જાલળ.ે  

 
4.2.4  જ્માયે અયજદાયો મલૂમાકંન ભાટેના સ્લીકૃયત ભાદંડો ક્રયણૂડ કયલાભા ંયનષ્ટ્પ જામ િે, PrCB  તેભને જાણ કયળે. 

અયજદાયો વભાન અથલા ફીજા વાથે ફીજુ ંમલૂમાકંન રઈ ળકે િે યંત ુનુ:અયજી કયતી લખતે ોતાનુ ંઅગાઉનુ ં
પ્રદળડન જાશયે કયલાનુ ંયશળેે.  

 
4.2.5  પ્રભાણનની ભજૂંયી ય PrCB, TCHP ને યયુનકણે ઓખામેર એક પ્રભાણત્ર જાયી કયળે જેના ય ઓિાભા ં

ઓછં વ્મલવામીનુ ંનાભ, અયજી િભાકં, વેર પોન નફંય અને પ્રભાણન ભાદંડો, પ્રભાણનનો વ્મા, યીક્ષાની 
બાા, અભરી તાયીખ, વભાચ્પ્ત તાયીખ, અને PrCB નુ ંનાભ દળાડલેર શળે.  

 
4.2.6  પ્રભાલણત TCHPs જે અરગ યાજ્મભા ંોતાની પે્રનતટવ નુ:સ્થાયત કયે િે તેભણે PrCB ને સ્થાનના ક્રયલતડન 

અંગે જાણ કયલી જરૂયી ફનળે જે ફદરાભા ંપ્રભાલણત TCHPs ને પ્રભાણત્રની ભાન્મતા ચાલ ુયાખલા ભાટે 
અનવુયલાની પ્રક્રિમા અંગે જાણ કયળે.  

 

4.2.7  પ્રભાણનની અભરી તાયીખ TCHP ને પ્રભાણનની ભજૂંયીના યનણડમની તાયીખથી લશરેી નશીં શોમ.  
 
4.2.8  પ્રભાણનની અલયધ પ્રભાણન આલાના યનણડમની તાયીખથી, ઓિાભા ંઓિા એક ઓનવાઈટ  મલૂમાકંન અને 

ઓપવાઈટ મલૂમાકંન વાથે યેકોર્્ડવ જભા કયાલલાથી 5 લડની શળે.  
 



4.3  પ્રવતબાિ સભમ   
 

 સ્લીકૃત PrCB, TCHP તયીકે પ્રભાણન ભાટે વબંયલત અયજદાયો ાવેથી પ્રાપ્ત તભાભ  ઇન્કલામયીઓનોપ્રયતબાલ 
તલેયીની પ્રાચ્પ્તના 14 ક્રદલવોની અંદય પ્રભાણન પ્રક્રિમાની વંણૂડ  ભાક્રશતી વાથે, દયેક પ્રભાણન મોજનાને મોગ્મ 
(પી ભાખા ંવભેત), પ્રભાણન ભાટેની જરૂક્રયમાતોનો વભલેળ કયતા દસ્તાલેજોની માદી, અયજદાયોની જલાફદાયીઓ 
અને અયધકાયો તથા પ્રભાલણત વ્મક્તતની પયજો જેભા ંઆચાયવકં્રશતાનો વભાલેળ થામ િે, વક્રશત આળે.  

 

4.4  સિેરન્દ્સ  
 

4.4.1 દયેક પ્રભાલણત TCHP ભાટે એક પ્રભાણન વામકરભા ંએકલાય ઓનવાઈટ મલૂમાકંન શાથ ધયલાભા ંઆલળે.  

4.4.2  2 લડભા ંએકલાય પ્રભાલણત TCHP નુ ંએક ઓપવાઈટ મલૂમાકંન શાથ ધયળે.  
 

4.5  સસ્ેન્દ્શન   
 

4.5.1  PrCB પ્રભાલણત વ્મક્તતને પ્રભાણનના વસ્ેન્ળન ભાટે કોઈણ નોક્રટવ યલના સચૂનો જાયી કયળે,  જ્માયે; 
 
 a)  વલેરન્વ ઓક્રડટ અવતંોજનક પ્રદળડન દળાડલે િે  
 b)  કોઈ ગબંીય પક્રયમાદ/પીડફેક જે ભાન્મ શોલાનુ ંજાણલા ભે િે  
 c)  પ્રભાણનના યનમભો અને ળયતોનુ ંકોઈ ઉલરઘંન.  
 
4.5.2  પ્રભાણનના વસ્ેન્ળન ભાટેની સચૂનાઓની પ્રાચ્પ્ત ય, પ્રભાલણત TCHP તાત્કાલરક અવયથી તેના કોઈણ 

કમ્યયુનકેળનભા ંયશરે પ્રભાણનનો કોઈણ વદંબડ દૂય કયળે.  
 
4.5.3  પ્રભાલણત TCHP ને એક મૂ કાયણ યલશ્રેણભાથંી વાય થલાની અને તેને ઉકેરલા  ભાટે જરૂયી 
 સધુાયાત્ભક ગરા ંરેલાની વરાશ આલાભા ંઆલળે.  
 
4.5.4  PrCB ભાત્ર વસ્ેન્ળન યદફાતર કયળે.   
 
4.5.5  વસ્ેન્ળન િ ભક્રશનાની અલયધથી લધ ુશળે નશીં અને ફળતે કે તે શજુ ણ પ્રભાણત્રની ભાન્મતા અલયધની અંદય 

િે. આ અલયધની અંદય વસ્ેન્ળનને રગતી વભસ્માઓ ઉકેરલાની પ્રભાલણત TCHP ની અક્ષભતા પ્રભાણનના 
યદ્દીકયણ તયપ રઈ જળે.  

 

4.6  પનુ:પ્રભાણન   
 

4.6.1  PrCB પ્રભાલણત TCHP ને તેના નોંધામેર ઈભેર આઈડી ય અને/અથલા નોંધામેર વયનાભા ંય 
 પ્રભાણત્ર ભાન્મતા અલયધની વભાચ્પ્તના ઓિાભા ંઓિા 6 ભક્રશના શરેા ંક્રયન્યઅુર નોક્રટવ  ભોકરળે.  
 



4.6.2  પ્રભાલણત TCHP પી વાથે યનધાડક્રયત પોભેટભા ંક્રયન્યઅુર ભાટે અયજી કયી ળકળે, જો પ્રભાણનની  વભાચ્પ્તના 
ઓિાભા ંઓિા 4 ભક્રશના શરેા ંયનધાડક્રયત કમાડ મજુફ જો કોઈ શોમ તો. 

 

4.6.3  PrCB નુ:પ્રભાણન ભાગંી યશરે પ્રભાલણત TCHP ના પ્રદળડનની વભીક્ષા કયળે (પ્રભાણત્રની  ક્રયન્યઅુર), 
પ્રભાણત્રના ક્રયન્યઅુર ય યનણડમ શરેા,ં વભગ્ર પ્રભાણન વામકર દયયભમાન પ્રભાણન ભાદંડોના અનુારનના 
વફંધંભા.ં  

 

4.6.4  પ્રભાલણત TCHP ના પ્રદળડનની નુ:પ્રભાણન મલૂમાકંનના આધાય ય વભીક્ષા કયલાભા ંઆલળે: 
 

 a)  વલેરન્વ મલૂમાકંન અશલેાર(રો);  
b)  વલેરન્વ દયયભમાન આલાભા ંઆલેર કોઈ પીડફેક ય રેલાભા ંઆલેરા સધુાયાત્ભક      

ગરા;ં 
 c)  અગાઉની ભાન્મતા અલયધ દયયભમાન પ્રભાણત્રનુ ંકોઈ વસ્ેન્ળન;  
 d)  પ્રાપ્ત થમેર કોઈ પક્રયમાદો, જો કોઈ શોમ તો  
 e)  PrCB દ્વાયા ભેલલાભા ંઆલનાય ઉચાય કયામેર વ્મક્તતઓ ાવેથી પીડફેક  

 f)  યનયતુત કયેર વસં્થા ાવેથી પીડફેક અશલેારો, જો રાગ ુડત ુ ંશોમ તો, દ્વાયા ભેલલાભા ં  
 આલેર  

 g)  પ્રયતકૂ ભાક્રશતી, જો કોઈ શોમ તો.  
 

4.6.5  પ્રભાલણત TCHP નુ ંનુ:પ્રભાણન અગાઉની પ્રભાણન અલયધ દયયભમાન તેભના વતંોજનક પ્રદળડનને આધાયે 
થળે અને તે પ્રભાણનની વભાચ્પ્ત શરેા ંકયલાભા ંઆલળે.  

 

4.6.6  PrCB આગ ચકાવલાભા ંઆલનાય અનુારન ભાટેની ળયતો વાથે TCHP ને નુ:પ્રભાલણત કયળે નશીં. TCHPs 
નુ ંકોઈ ળયતી પ્રભાણન થળે નશીં.  

 
4.6.7  PrCB કોઈણ પ્રભાલણત TCHP ને નુ:પ્રભાલણત કયળે નશીં જેનુ ંપ્રભાણન વસ્ેન્ળન શઠે િે.  
 
4.6.8  જ્માયે પ્રભાલણત TCHP નુ ંપ્રદળડન વતંોજનક નથી, PrCB, TCHP નુ ંનુ:પ્રભાણન અટકાલળે સ્ષ્ટ્ટણે કાયણો 

જણાલીને અને અવયકાયક સધુાયાત્ભક ગરા ંરેલા ભાટે વભમ આળે. ખયાઈ અને નુ:પ્રભાણન યનો યનણડમ 
વભાચ્પ્ત તાયીખના 6 ભક્રશનાની અંદય રેલાભા ંઆલળે.  

 
4.6.9  PrCB સધુાયાત્ભક ગરાઓંની ખયાઈ કયળે.  
 

4.6.10  નુ:પ્રભાણન અગાઉના પ્રભાણત્રની વભાચ્પ્ત તાયીખથી અભરી ફનળે અને ભધ્મલતી વભમગાાને  વસ્ેન્ળનની 
અલયધ તયીકે જોલાભા ંઆલળે. પ્રભાલણત TCHP આ અલયધ દયયભમાન પ્રભાણનનો દાલો કયળે નશીં.  

 

4.6.11  જો પ્રભાલણત TCHP ત્રણ ભક્રશનાની અંદય વતંોજનક યીતે ગરા ંણૂડ કયતો નથી, પ્રભાણત્ર અગાઉની ભાન્મતાની 
વભાચ્પ્ત તાયીખથી વભાપ્ત થમેર ગણલાભા ંઆલળે.  

 

4.6.12  જ્માયે પ્રભાણત્રને ક્રયન્ય ુકયલાભા ંઆલત ુ ંનથી તે ભાન્મતા અલયધના અંતે વભાપ્ત થઈ જામ િે.  
  



4.7  યદ્દીકયણ  
 

4.7.1  PrCB પ્રભાણત્ર યદ્દ કયળે જ્માયે; 
 

a) પ્રભાલણત TCHP પ્રભાણનના યનમભો અને ળયતો તથા પ્રભાણન મોજનાની જોગલાઈઓનુ ંઉલરઘંન કયે િે જેભકે      
આલાભા ંઆલેર પ્રભાણન કયતા ંઅરગ પ્રભાણનના વ્માનો દાલો કયલો અથલા દળાડલલો, અથલા કોઈ 
િેતયયિંડીયતુત વ્મલશાય સ્થાયત થમેર િે, લ.  

b) રેલાભા ંઆલેર સધુાયાત્ભક ગરા ંઅનુારન સયુનયિત કયતા ંનથી, અથલા સધુાયાત્ભક ગરા ંભાટેની સલૂચત   
મોજના અભરીકયણ ભાટે 3 ભક્રશનાના વભમ કયતા ંઘણો નોંધાત્ર લધ ુવભમ રેળે; 

 
  

4.7.2  PrCB પ્રભાણત્રને પ્રભાલણત TCHP ની યલનતંી ય યદ્દ કયળે, જો પ્રભાલણત TCHP લધ ુયવ ધયાલતો નથી.  
 
 

4.7.3  યદ્દીકયણની ઘટનાભા ં PrCB, TCHP ને PrCB દ્વાયા જાયી કયામેર પ્રભાણત્ર યત કયલાની વરાશ આળે.  
 
 

4.8  પ્રભાણનના સ્તયભા ંફદરાિ  
 

4.8.1  કોઈ વ્મલવામી દ્વાયા પ્રભાણનના ઉછચતય સ્તય ભાટેનો ફદરાલ, જો યનધાડક્રયત શોમ તો, પ્રાયંલબક પ્રભાણન ભાટેના 
મલૂમાકંનના યનધાડક્રયત ભાધ્મભોભાથંી કોઈ એક ભાયપતે ક્ષભતા સયુનયિત કમાડ ફાદ કયલાભા ંઆલળે.  

 

4.8.2  અયજદાયને લતડભાન પ્રભાણત્રના ફદરે પ્રાયંલબક પ્રભાણન તયીકે એક નવુ ંપ્રભાણત્ર જાયી કયલાભા ંઆલળે.  
 
 

4.9  પ્રભાણત્ર   
 

4.9.1  PrCB પ્રભાલણત TCHP ને એક પ્રભાણન દસ્તાલેજ પ્રદાન કયળે જે સ્ષ્ટ્ટણે નીચેનુ ંજણાલે િે  અથલા નીચેનાની     
ઓખની ભજૂંયી આે િે: 

 

 a)  વ્મક્તતનુ ંનાભ જેને પ્રભાલણત કયલાભા ંઆલેર િે  
 b)  પ્રભાણન આપ્મા અથલા ક્રયન્ય ુકમાડ તાયીખ;  
 c)  નુ:પ્રભાણન વામકર વાથે સવુગંત વભાચ્પ્ત તાયીખ અથલા નુ:પ્રભાણનની યનમત તાયીખ;   
 d)  યયુનક ઓખ કોડ;  
 e)  યીક્ષાની બાા  
 f) વેર પોન નફંય   
 g)  પ્રભાણન ભાદંડો, જેભા ંઈશ્ય ૂનફંય અને/અથલા ક્રયયલઝન વાભેર િે, એ વ્મક્તત વાભે   
           જેને પ્રભાલણત કયલાભા ંઆલેર િે; 
 h)  પ્રભાણનનુ ંસ્તય;  
 i)  PrCBનુ ંનાભ અને વયનામુ;ં 
 j)  અન્મ લચહ્નો (દા.ત. પ્રભાણન લચહ્ન, ભાન્મતા વકેંત) નો ઉમોગ કયલાભા ંઆલી ળકે િે   

 ફળતે કે તે ગેયભાગે દોયનાયા અથલા અસ્ષ્ટ્ટ નથી;  
 k)  પ્રભાણન ભાટે લયાતા પ્રભાણન ભાદંડો દ્વાયા જરૂયી અન્મ કોઈ ભાક્રશતી;  



       l) કોઈ વળંોયધત પ્રભાણન દસ્તાલેજો જાયી કયલાની ઘટનાભા,ં કોઈ લૂડ અપ્રચલરત દસ્તાલેજોથી  વળંોયધત      
દસ્તાલેજોને અરગ દળાડલલાનુ ંભાધ્મભ. 

 
4.9.2  પ્રભાણન દસ્તાલેજ યની અભરી તાયીખ પ્રભાણન / નુ:પ્રભાણન યનણડમની તાયીખથી લશરેી  નશીં શોમ.  
 
 ઔચાક્રયક પ્રભાણન દસ્તાલેજીકયણભા ં PrCB દ્વાયા આલી જલાફદાયી વોંલાભા ંઆલેર વ્મક્તત(ઓ) ની વશીનો 

વભાલેળ થળ.ે  
 
4.10  પી   
 
4.10.1  પ્રભાણન ઈછિતી વ્મક્તત ાવેથી કોઈણ બેદબાલ યલના પી ચાર્જ કયલાભા ંઆલી ળકે િે.  
 
4.10.2  પીનુ ંભાખુ ંજાશયે યીતે સરુબ શળે અને યલનતંી ય ણ પ્રદાન કયલાભા ંઆલળે.  
 
4.10.3  PrCB ઉભેદલાય ાવેથી પ્રભાણનની ભજૂંયી શરેા ંતેના પી ભાખા ંયલળે જાણ કયળે અને વભંયત ભેલળે. જેભ 

અને જ્માયે પી ભા ંફદરાલ આલે િે, તેને તભાભ વાભેર અયજદાયોને જણાલલાભા ંઆલળે અને તેભની વભંયત 
ભેલલાભા ંઆલળે.  

 
 

 
 

 



વિભાગ 5  

 
 
 
 
 
 

પરંપરાગત સામદુાવયક આરોગ્ય વ્યિસાયીઓ 

માટે સ્િૈચ્છિક પ્રમાણન યોજના 
(VCSTCHPs) 

 

કમમચારી પ્રમાણન સસં્થાઓ માટેની જરૂરરયાતો  
(કામચાઉ મજૂંરી) 

 

 

 

 
 



0. પરરચય:  
 

0.1  કભમચાયી પ્રભાણન વસં્થાઓ (PrCBs) એ, યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ ભાટેની સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન 
મોજના (VCSTHCPs) શઠે વચંારન કયલા ભાટે, જે શલેથી મોજના તયીકે  ઓખલાભા ંઆલળે, મખુ્મત્લે મોજના 
ભાલરકો તયીકે ISO 17024 ભા ંયનર્દિષ્ટ જરૂર્યમાતોનુ ંઅને QCI-FRLHT દ્વાયા યનધામર્યત અયતર્યક્ત જરૂર્યમાતોનુ ં
ારન કયલાનુ ંયશળેે.  

 

0.2  PrCBs કોઈ અયજદાય ભેલળે નશીં અને ભાન્મતા ભેલલા અથલા તેભની ભાન્મતાભા ંસવુગંત વ્મા ઉભેયલા 
ભાટે જો શરેેથી ભાન્મતા ભેલેર િે, ભાન્મતા વસં્થાને ભાન્મતા પ્રર્િમાના બાગરૂે  વાક્ષી ફનલા ભાટે ોતાની 
પ્રર્િમા પ્રસ્તતુ કયલા વક્ષભ ફનળે નશીં, યવલામ કે તેઓને મોજના શઠે સ્લીકૃયત આલાભા ંઆલી િે.  

 

0.3  લધભુા,ં મોજના ળરૂ કયલા ભાટે, એ જરૂયી િે કે કેટરાક PrCBs પ્રાયંબ વભમે ઉરબ્ધ િે.  
  

0.4  તેથી, એ વભમ સધુી મોજના શઠે PrCBs ની કાભચરાઉ ભજૂંયી ભાટે એક પ્રર્િમા સ્થાયત કયલી જરૂયી િે જે 
વભમ સધુી તેઓ તેભની ભાન્મતાભા ંવ્માને ઉભેયાલી ળકે િે અથલા ઔચાર્યક યીતે નેળનર એર્િડેળન ફોડમ પોય 
વર્ટિપીકેળન ફોડીઝ (NABCB) તયપથી ભાન્મતા ભેલે િે અને  મોજના ભાલરકો દ્વાયા પ્રભાલણત કયલાભા ંઆલે 
િે.  

 

0.5  આ દસ્તાલેજ ેનન્ડિંગ ભાન્મતા અને ભજૂંયી ભાટે મોજના શઠે વચંારન કયલા ઈછિતા PrCBs દ્વાયા ર્યણૂમ 
કયલાભા ંઆલનાય જરૂર્યમાતો યનધામર્યત કયે િે.  

 

1.  વ્યાપ   
 

1.1  આ દસ્તાલેજ યનધામર્યત આંતયયાષ્રીમ ભાદંડ(ડો) અનવુાય NABCB દ્વાયા મોજના ભાટે ઔચાર્યક ભાન્મતા 
ઉમોગભા ંરેતા યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામી ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન  મોજના શઠે વચંારન 
કયલા ભાટે કાભચરાઉ ભજૂંયી ભેલલા ભાટે કભમચાયી પ્રભાણન વસં્થાઓ (PrCBs) ભાટેની પ્રર્િમાનુ ંલણમન કયે િે.  

 

1.2  આ ભજૂંયી ત્રણ લમની અલયધ ભાટે ભાન્મ યશળેે જેની અંદય પ્રભાલણત PrCBs એ ઔચાર્યક NABCB ભાન્મતા 
ભેલી રેલાની યશળેે.  

2.  મજૂંરી માટેના માપદંડ  
 આ મોજના શઠે યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામી પ્રભાણનના ઈછુક PrCBs આ દસ્તાલેજના ક્રોઝ 3 

અને 4 ભા ંયનધામર્યત કમામ અનવુાયના ભાદંડો ણૂમ કયળે.  

3.  િહીિટી જરૂરરયાતો   
3.1  કાનનૂી સસં્થા: PrCB અથમતતં્રભા ંએક કાનનૂી વસં્થા શળે જેભા ંતે સ્સ્થત િે, અથલા કોઈ કાનનૂી  વસં્થાનો યનમત 

ર્શસ્વો શળે, જેથી તેને તેની તભાભ પ્રભાણન પ્રવયૃિઓ ભાટે કામદેવય યીતે  જલાફદાય ઠેયલી ળકામ િે. વયકાયી 
પ્રભાણન વસં્થાને તેના વયકાયી દયજ્જાના આધાયે એક કાનનૂી વસં્થા તયીકે ગણલાભા ંઆલે િે. એક PrCB, જે 
પ્રભાણન યવલામના કામોભા ંવાભેર કોઈ વગંઠનનો એક બાગ િે, તે વગંઠનભા ંઅરગ અને ઓખી ળકામ તેવુ ં
શળ.ે  

3.2  સગંઠનાત્મક સરંચના: PrCB તેના કભમચાયીઓની પયજો, જલાફદાયીઓ તથા તેની વયભયતઓ તથા વગંઠનભા ંતેના 
સ્થાનને વ્માખ્માયમત અને ડોક્યભેુન્ટ કયળે. જ્માયે પ્રભાણન વસં્થા કોઈ કાનનૂી વસં્થાના એક યનમત ર્શસ્વો િે, 
વગંઠનાત્ભક વયંચનાના દસ્તાલેજીકયણભા ંપ્રળાવનનો િભ અને વભાન કાનનૂી વસં્થાની અંદય અન્મ ર્શસ્વાઓ 
વાથેના વફંધંને વાભેર કયળે.    



3.3  અખડંતા: PrCB અને તેના કભમચાયીઓ દયેક વભમે અખડંતા ાલળે. PrCB અખડંતા સયુનયિત કયલા ભાટે 
મામપ્ત ઉામોનો અભર કયળે.  

 

3.4  વનષ્પક્ષતા:   
 

3.4.1  PrCB યનષ્ક્ષ ફનળે.   
 

3.4.2  PrCB એટલુ ંવયંલચત અને પ્રફયંધત ફનળે કે જેથી યનષ્ક્ષતાની યક્ષા થઈ ળકે.  
 

3.4.3  PrCB અને તેનો સ્ટાપ કોઈણ એલી પ્રવયૃિઓભા ંવાભેર થળે નશીં જે તેભની યનષ્ક્ષતા વાથે  વઘંમભાઆંલી ળકે 
િે. 

 

3.4.4  PrCB તેના અયજદાયો, ઉભેદલાયો અને પ્રભાલણત TCHPs ના વફંધંભા ંયનષ્ક્ષ યીતે કામમ કયળે.  
 

3.4.5  PrCB ાવે ચાલ ુઆધાય ય તેના વફંધંોભાથંી ઉબયતા કોઈણ વઘંો વભેત તેની  પ્રવયૃિઓભાથંીmઉબયતા 
યનષ્ક્ષતા ભાટેના ખતયાઓને ઓખલાની, યલશ્રેણ, મલૂમાકંન, દેખયેખ  અને દસ્તાલેજ કયલાની એક પ્રર્િમા 
ધયાલળ.ે   

 

        a) તેભા ંએ ખતયાઓ વાભેર થળે જે તેની પ્રવયૃિઓભાથંી, અથલા તેના વફંધંોભાથંી, અથલા તેનાકભમચાયીઓના 
વફંધંોભાથંી ઉબયી ળકે િે. જ્મા ંયનષ્ક્ષતાને કોઈ ખતયાઓ િે, PrCB દસ્તાલેજ અને પ્રદયળિત કયળે આલા 
ખતયાઓને કેલી દૂય કયલાભા ંઅને ઘટાડલાભા ંઆલે િે અને કોઈ ળે જોખભને દસ્તાલેજ કયળે. ડેભોન્સ્રેળન 
તભાભ વબંયલત ખતયાઓને આલયી રેળે જેભને ઓખલાભા ંઆવ્મા િે, ચાશ ેતે PrCB ની અંદય ઊબા થમા િે 
અથલા અન્મ વ્મસ્ક્તઓ, વસં્થાઓ કે વગંઠનોની પ્રવયૃિઓભાથંી ઊબા થમા િે.  

 

        b) ળીમ ભેનેજભેન્ટ કોઈ ળે જોખભની વભીક્ષા કયળે એ નક્કી કયલા કે શુ ંતે સ્લીકૃત જોખભના સ્તયની અંદય િે કે   
નશીં. જ્માયે કોઈ વફંધં યનષ્ક્ષતા ભાટે કોઈ અસ્લીકૃત ખતયો ેદા કયે િે, તો પ્રભાણન પ્રદાન કયલાભા ંઆલળે 
નશીં.  

 

        c) જોખભ મલૂમાકંન પ્રર્િમાભા ં યનખારવતા અને ાશયે ખ્માર વભેત યનષ્ક્ષતાને અવય કયતી ફાફતો ય વરાશ 
આલા ભાટે મોગ્મ યવ ધયાલતી ાટીઓની ઓખ અને તેભની વાથેની વરાશ વાભેર થળે. 

 

નોટ 1 ભાન્મતા વસં્થાની યનષ્ક્ષતા ભાટેના ખતયાઓના સ્ત્રોત ભાલરકી, લશીલટ, પ્રફધંન, કભમચાયીઓ, ળેય થમેર વવંાધનો, 
બડંો, કયાયો, તારીભ, ભાકેર્ટિંગ અને વેલવ કયભળનની ચકૂલણી અથલા નલા ગ્રાશકોના યેપયર ભાટે અન્મ પે્રયણ, લ. ય 
આધાર્યત શોઈ ળકે િે. 
 

નોટ 2 યવ ધયાલતી ાટીઓ વાથેનો યાભળમ ર્યણૂમ કયલાનો એક ભાગમ િે યનષ્ક્ષ વયભયતનો ઉમોગ કયલો.   
 

3.4.6  PrCB વભાન કાનનૂી વસં્થાભા ંયંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ અભ્માવોભા ંયળક્ષણ  અને/અથલા તારીભ આળે 
નશીં.  

 

3.4.7  PrCB ાવે યનષ્ક્ષતા ભાટેના જોખભને દૂય કયલા અથલા ઘટાડલા ભાટેની એક પ્રર્િમા શળે જો TCHPs 
નીતારીભ/યળક્ષણ એક વફંયંધત વસં્થાભા ંશાથ ધયલાભા ંઆલે ચેશ જે વભાન ભાલરકી લ. દ્વાયા PrCB વાથે 
જોડામેર િે. 

 

3.4.8  PrCB ાવે એ સયુનયિત કયલાની એક પ્રર્િમા શળે કે મલૂમાકંનકાયો લતમભાન ભતૂકાભા ંએક  યળક્ષકશોલાના 
ભાધ્મભ દ્વાયા અયજદાય(યો) વાથેના ર્શતના કોઈ વઘંમથી મકુ્ત િે. આ શતે ુભાટે 2લમના અરગાલને સ્લીકૃત 
ભાનલાભા ંઆલે િે.  

 



3.5  ગોપનીયતા: PrCB એક અનકુૂ પ્રણારી દ્વાયા તેની પ્રભાણન પ્રવયૃિઓના વભમ દયયભમાન પ્રાપ્ત થમેર 
ભાર્શતીની ગોનીમતા સયુનયિત કયળે. 

 

          3.6  સામતી: PrCB વભગ્ર પ્રભાણન પ્રર્િમા દયયભમાન વરાભતી સયુનયિત કયલા ભાટે નીયતઓ અને પ્રર્િમાઓ 
યલકયવત અને દસ્તાલેજ કયળે.  

 

3.7  જલાફદાયી અને નાણા યધયાણ   
 

3.7.1  PrCB પ્રદયળિત કયલા વક્ષભ ફનળે કે તેણે તેની પ્રભાણન પ્રવયૃિઓભાથંી ઊબા થમેર જોખભોનુ ંમલૂમાકંન કયેર િે 
અને કે તેની ાવે પ્રવયૃિઓના તેના દયેક કે્ષત્રભા ંઅને બૌગોલરક કે્ષત્રોભાથંી  જેભા ંતે વચંારન કયે િે, તેના 
વચંારનોભાથંી ઊબી થતી જલાફદાયીઓને આલયી રેલા ભાટે  મામપ્ત વ્મલસ્થાઓ (દા.ત. લીભો અથલા 
અનાભત) િે.  

 

3.7.2  PrCB તેના બડંોો અને આલકના સ્ત્રોતોનુ ંમલૂમાકંન કયળે અને પ્રદયળિત કયળે કે ળરૂઆતભા,ં અને ચાલ ુઆધાય 
ય, લાલણજ્જ્મક, નાણાકંીમ અથલા અન્મ દફાણો તેની યનષ્ક્ષતા ય અવય કયતા ં નથી.  

 

4.  તકનીકી જરૂરરયાતો   
 

4.1  કભમચાયીગણ   
 

4.1.1  PrCB તેના ોતાના વગંઠનના ર્શસ્વા તયીકે, કભમચાયીગણ ધયાલળે, યનયકુ્ત કયેર અથલા કયાય ય, જે 
યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ (TCHP) ના પ્રભાણનની પ્રર્િમાના પ્રફધંન ભાટે  ર્યત વક્ષભતા 
ધયાલતા શળે. 

 

4.1.2  PrCB ાવે મલૂમાકંનકાયોને વદંગી, તારીભ અને ઔચાર્યક ણે અયધકૃત ફનાલલા ભાટેની  અને તકનીકી 
યલળેજ્ઞોની વદંગી ભાટે, જો જરૂયી શળે તો, આ પ્રવયૃિઓના ઉમોગી એલા ભાટે યનમત પ્રર્િમાઓ શળે. 

 

4.2  ક્ષમતા  
 

4.2.1  PrCBs દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા મલૂમાકંનકાયો ાવે નીચેની રામકાતો અને અનબુલ શળે:   

 a)  અનબુલ: અભ્માવની ળાખાભા ં15 લમથી લધ ુલમનો અભ્માવ ધયાલતા શળે  
 b)  વમદુામની અંદય ભાન્મતાપ્રાપ્ત શળે; 
 c)  એક વાયા કમ્યયુનકેટય શળે  

 d)  ક્ષભતા પ્રોપાઈરની વાયી વભજ ધયાલતા શળે  
        e)  તે ભગૂોભા ંયલયલધ ઔધીમ લનસ્યતઓની અને ભનષુ્મોભા ંયનલાયક અથલા         

ઉચાયાત્ભક શેતઓુ ભાટે તેભના ઉમોગોની વાયી વભજ ધયાલતા શળે  
 f)  મોજના ભાલરકો દ્વાયા ભાન્મ લૂમ-યનધામર્યત મલૂમાકંન યવદ્ાતંો રાગ ુકયલા વક્ષભ શળે; 
 g)  ર્દવ્માગંતા, બાા અને અન્મ યલળે જરૂયતો ભાટે મલૂમાકંન વલરતો રાગ ુકયલા વક્ષભ શળે; 
          h)      વોંલાભા ંઆલેર યલયળષ્ટ ક્ષભતા એકભ(ભો) ભાટે મલૂમાકંન દ્યતઓ અને એકત્ર કયામેર યુાલાનો 

પ્રકાય રાગ ુકયલા ભાટે વક્ષભ શળે; 
         i)  લૂમ યળક્ષણ અને લતમભાન ક્ષભતા પ્રર્િમાઓ ઓખલા અને તેભની લછચે તપાલત કયલા વક્ષભ શળે; 
 j)  તભાભ સ્કોર્યિંગ અને ર્યોટીંગ પ્રર્િમાઓ રાગ ુકયલા વક્ષભ શળે; 
          k)  વમદુામભાથંી અભ્માવ એકત્રીકયણના યુાલા રાગ ુકયલા વક્ષભ શળે જ્મા ં TCHP અભ્માવ કયે િે અને 

જરૂર્યમાત મજુફ ર્યોટીંગ; 



 l)  એભએવવી અનવુાય ક્ષભતા ભાટે ઉભેદલાયોનુ ંભૌલખક મલૂમાકંન શાથ ધયલા વક્ષભ શળે; અને  
 m)  વર્િમ પ્રોક્ટોર્યિંગ દ્યતઓનો ઉમોગ કયલા વક્ષભ શળે. 
 

4.2.2  PrCB ાવે યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ અભ્માવોના એક લધ ુલર્યષ્ઠ વ્મલવામી દ્વાયા મલૂમાકંનકાયોને મોગ્મ 
ઠેયલલાની પ્રર્િમા શળે. લર્યષ્ઠ યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીની ક્ષભતા જરૂર્યમાતોને ણ 
વ્માખ્માયમત કયળે જે મલૂમાકંનકાયોને રામક ઠેયલળે.  

 

         4.2.3  લૈકચ્લકણે PrCBs મોજના ભાલરકો દ્વાયા પ્રભાલણત વશકભી મલૂમાકંન વયભયતભાથંી  TCHP યલળેજ્ઞ પ્રાપ્ત કયી 
ળકે િે.  

 

4.2.4  કભમચાયી યેકોર્્મવ  
 PrCBs મોજના દસ્તાલેજની જરૂર્યમાતો અનવુાય, ોતાની પ્રભાણન પ્રવયૃિઓભા ંવાભેર તેના દયેક 
 કભમચાયીના અ-ટુ-ડેટ કભમચાયી યેકોર્્મવ ાલળે.  
 

4.3  પ્રભાણન પ્રર્િમા   
 

4.3.1  PrCB યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓને પ્રભાલણત કયલાની પ્રર્િમાનુ ંપ્રફધંન કયળે, મોજન શઠે 
યનધામર્યત ડોક્યભેુન્ટેડ "પ્રભાણન પ્રર્િમા" અનવુાય.  

 

4.3.2  PrCB એ પ્રદયળિત કયલા યેકોર્્મવ ાલળે કે પ્રભાણન પ્રર્િમાનો અભર અવયકાયક યીતે થમેર િે. 
 

4.3.3  PrCB સયુનયિત કયળે કે મોજનાની જરૂર્યમાતો કોઈણ વભમે ણૂમ કયલાભા ંઆલેર િે.  
  

4.3.4  PrCB યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓને ભાત્ર મોજના શઠે પ્રભાલણત કયળે અને  પ્રભાલણત 
યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓને ાયી કયામેર પ્રભાનંાપ્ત્રોભા ંમોજનાના રોગોનો ઉમોગ કયળે.  

 

4.3.5  PrCB પ્રભાલણત THCPs વાથે તેભને ાયી કયામેર પ્રભાણત્રના ઉમોગ ય રેલખત વભજૂતી  ધયાલળે.  
 

         4.3.6  PrCB ાવે તેના કોઈણ યનણમમો યલરૂદ્ ઉભેદલાયો દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર અીરોને શને્ડર કયલાની એક પ્રર્િમા 
શળ.ે 

 

        4.3.7  PrCB ાવે TCHPs ાવેથી પ્રાપ્ત પર્યમાદો, પ્રભાલણત TCHPs ની વેલાઓના ઉમોગકતામઓ  ાવેથીઅથલા 
અન્મ કોઈ ર્શતધાયક ાવેથી પ્રાપ્ત પર્યમાદોના શને્ડલરિંગ ભાટેની એક પ્રર્િમા શળે.  

 

4.4  પ્રભાણન વભજૂતી   
 PrCBs ાવે THCPs ભાટે પ્રભાણન પ્રવયૃિઓની જોગલાઈ ભાટે કામદેવય યીતે અભરી વભજૂતી શળે. લધભુા,ં 

PrCBs સયુનયિત કયળે કે તેની પ્રભાણન વભજૂતી ભાટે જરૂયી િે કે THCPs ઓિાભા ં ઓું સવુગંત ભાન્મતા 
ભાદંડો (ISO 17024) ભા ંયનધામર્યત અનવુાય અને મોજના દસ્તાલેજ મજુફ યલયળષ્ટ જરૂર્યમાતોનુ ંારન કયે િે. 

 

4.5  પ્રભાણન ય યનણમમ ભાટે જલાફદાયી   
 

4.5.1 PrCBs પ્રભાણનને રગતા તેના યનણમમો ભાટે જલાફદાય યશળેે, તેના ભાટે અયધકાય ધયાલળે, અને તે કોઈને વોંળે 
નશીં જેભા ંપ્રભાણનના વ્માની ભજૂંયી, ાલણી, સધુાયો, યલસ્તયણ અને ઘટાડા તથા પ્રભાણનનુ ંવસ્ેન્ળન 
અથલા યત ખેંચલાનુ ંવાભેર શળે.  

4.6  ાશયે યીતે ઉરબ્ધ ભાર્શતી  
 



4.6.1  PrCB મોજના યલળે અને મોજના શઠે તેની પ્રભાણન પ્રવયૃિઓ યલળે ભાર્શતી પ્રદાન કયલા ભાટે એક લેફવાઈટ 
ાલળ.ે 

 

4.6.2  PrCB પ્રભાણનની ભજૂંયી, ાલણી, યલસ્તયણ, યીન્યઅુર, ઘટાડો, વસ્ેન્ળન અથલા યત ખેંચલા ભાટેની તેની 
પ્રભાણન પ્રર્િમાઓનુ ંલણમન કયતી, અને પ્રભાણન પ્રવયૃિઓ અંગે તથા તે જે બૌગોલરક યલસ્તાયભા ંવચંારન કયે િે 
તે યલળેની ભાર્શતી ાલળે અને ાશયેભા ંઉરબ્ધ ફનાલળે.  

 

         4.6.3  PrCB નોંધામેર અયજીઓ અને ભજૂંય, વસ્ેન્ડ થમેર અથલા યત ખેંચામેર પ્રભાણનો યલળેની  ભાર્શતી ાશયેભા ં
ઉરબ્ધ ફનાલળે.  

 

4.6.4  PrCB અીરો અને પર્યમાદોના શને્ડલરિંગ ભાટેની તેની પ્રર્િમાઓને ાશયેભા ંઉરબ્ધ ફનાલળે.  
  

5.  મજૂંરીની પ્રરિયા  
 

5.1  અયજી   
 

5.1.1  મોજનાના શતે ુભાટે એક PrCB તયીકે ભજૂંયી ભેલલાભા ંયવ ધયાલત ુ ંકોઈણ વગંઠન યનધામર્યત અયજી પીની વાથે 
યનધામર્યત અયજી પોયભેટભા ં QCI ને અયજી કયી ળકે િે. અયજદાય અયજી ત્રકભા ંયનર્દિષ્ટ કમામ મજુફ આલશ્મક 
ભાર્શતી અને દસ્તાલેજો ણ વાભેર કયળે.  

 

5.1.2  ભજૂંયી ભાટે બયેર અયજી ત્રક ય ભજૂંયી ભાગંતા વગંઠનના વીઈઓ/અયધકૃત પ્રયતયનયધ/ઓ દ્વાયા મોગ્મ વશી 
કયેર શળે.  

 

5.1.3  અયજી ત્રકની પ્રાચ્પ્ત થલા ય,  QCI  ખાતે વલચલારમ દ્વાયા તેની ચકાવણી કયલાભા ંઆલળે અને જે તભાભ 
ાવાઓંભા ંણૂમ જોલા ભળે તેને આગ પ્રોવેવ કયલાભા ંઆલળે.  

 

5.2  મલૂમાકંન પ્રર્િમા   
 

5.2.1  ણૂમતા ભાટેની અયજીની વભીક્ષા ય, એક ટીભ રીડય અને વભ્મ(મો)/તકનીકી યલળેજ્ઞ(જ્ઞો) ની ફનેરી એક 
મલૂમાકંન ટીભને અયજદાયના કામામરમ અને જરૂય ડે તો અન્મ સ્થોએ QCI દ્વાયા મલૂમાકંનના શતેથુી 
નાભારં્કત કયલાભા ંઆલળે. વાભાન્મ વજંોગો શઠે, મખુ્મ કામામરમ ખાતે મલૂમાકંન કુર ફે કામમકાયી 
ર્દલવોનુ ંશળે.  

 

         5.2.2  મલૂમાકંન ટીભના વભ્મોના CVs ની વાથે તેભના નાભ અયજદાયને જણાલલાભા ંઆલળે જેથી તેને ટીભના કોઈણ 
વભ્મની યનભણકૂ વાભે કોઈ લાધંો ઉઠાલલાનો મામપ્ત વભમ ભી ળકે, જેના ય QCI દ્વાયા ભેર્યટ્વ ય વ્મલશાય 
કયલાભા ંઆલળે. QCI દ્વાયા નાભારં્કત તભાભ  મલૂમાકંનકાયો/યલળેજ્ઞોએ ગોનીમતા અને ર્શતના વઘંમને 
રગતી ફામંધયીઓ ય વશી કયેર િે. 

 

5.2.3  જો જરૂયી શોમ તો, QCI કામામરમ મલૂમાકંનના ર્યોટમ ને આધાયે અથલા અન્મથા, લાસ્તયલક મલૂમાકંનના વાક્ષી 
મલૂમાકંન(નો) ની ફામંધયી ભાટે, અથલા અયજદાય દ્વાયા પ્રભાણન પ્રર્િમાના કોઈ બાગ યલળે યનણમમ રઈ ળકે િે.  

 

5.2.4  મલૂમાકંન ટીભ રીડય અયજદાયને મલૂમાકંન શરેા ંએક મલૂમાકંન મોજના પ્રદાન કયળે.  
 
 

5.2.5  મલૂમાકંનની તાયીખ(ખો) અંગે અયજદાય અને QCI/મલૂમાકંન ટીભ લછચે આવી વભજૂતી દ્વાયા યનણમમ રેલાભા ં
આલળ.ે  

 



5.2.6  કામામરમ મલૂમાકંન એક પ્રાયંલબક ફેઠક વાથે ળરૂ થળે જેભા ંમલૂમાકંનના શતે ુઅને વ્મા તથા  મલૂમાકંનની દ્યત 
અંગે વભાલલાભા ંઆલળે. લાસ્તયલક મલૂમાકંન પ્રર્િમા વગંઠનની ડોક્યભેુન્ટેડ પ્રણારીની વભીક્ષાને આલયી રેળે, 
યનર્દિષ્ટ કયેર મજુફ મલૂમાકંન ભાદંડો વાથેની તેની મામપ્તતાનુ ંમલૂમાકંન કયલા. તેભા ંમલૂમાકંનકયોની ક્ષભતાના 
યેકોર્્મવ અને અન્મ સવુગંત યેકોર્્મવ તથા ઇન્ટયવ્ય,ુ લ. જેલા ભાધ્મભો ભાયપતે મલૂમાકંનકાયોની ક્ષભતાના 
પ્રદળમનની સ્ુર્ટની વભેત પ્રણારીના અભરીકયણની ખયાઈ ણ વાભેર શળે. ટૂંકભા,ં તે મોજના શઠે વચંારન ભાટે 
અયજદાયની તકનીકી ક્ષભતાની ખયાઈ ભાટેનુ ંએક મલૂમાકંન શળે.  

 

5.2.7  કામામરમ મલૂમાકંનના અંતે, એક ઔચાર્યક વભાન ફેઠક ભાયપતે, મલૂમાકંન ભાદંડ અનવુાય અયજદાયની 
પ્રણારીભા ંજોલા ભેર તભાભ લફન-અનરુૂતાઓ અને લચિંતાઓને તથા મલૂમાકંન ટીભની QCIભાટેની બરાભણો 
અંગે અયજદાયને જણાલલાભા ંઆલળે.  

 

5.2.8  મલૂમાકંનના ર્યોટમ  અને લફન-અનરુૂતાઓ/લચિંતાઓ ય અયજદાય દ્વાયા રેલાભા ંઆલેર ગરાનંે આધાયે જો 
કોઈ શોમ તો, QCI મોજના શઠે PrCB તયીકે અયજદાયને કાભચરાઉ ભજૂંયી આલા અંગે યનણમમ રેળે. 

  

6.  મજુંરીની માન્યતા   
  

6.1  ભજૂંયી ત્રણ લમની અલયધ ભાટે ભાન્મ યશળેે.  
 

6.2  PrCB, QCI દ્વાયા ભજુંયીના ત્રણ લમની અંદય NABCB ાવેથી ISO 17024 અનવુાય ઔચાર્યક ભાન્મતા પ્રાપ્ત 
કયળે.  

 

6.3  ભજૂંયી મોજનાની જરૂર્યમાતો ભાટેના કોઈ લફનઅનુારનની ઘટનાભા ં 15 ર્દલવની મોગ્મ નોર્ટવ વાથે 
વસ્ેન્ળન/યલથડ્રોઅરને અધીન યશળેે.  

 

6.4  ભજૂંયીપ્રાપ્ત PrCB યલરફં યલના QCI ને તેની ભજૂંયીને સવુગંત, તેના દયજ્જાના કોઈણ ાવાભંા ંથમેર અથલા 
નીચેનાને રગતા કોઈ ર્યલતમનો અંગે ાણ કયળે. 

 
 a)  તેનો કાનનૂી, લાલણજ્જ્મક, ભાલરકી અથલા વગંઠનાત્ભક દયજ્જજો; 
 b)  વગંઠન, ટો ભેનેજભેન્ટ અને મખુ્મ કભમચાયીઓ; 
 c)  મખુ્મ નીયતઓ, વવંાધનો, ર્યવયો અને ભજૂંયીનો વ્મા, અને  
        d)  અન્મ એલી ફાફતો જે ભજૂંયી ભાટેની જરૂર્યમાતો ર્યણૂમ કયલા ભાટે PrCB ની ક્ષભતાને   

 પ્રબાયલત કયી ળકે િે  
 

 QCI આલી ભાર્શતીની તાવ કયળે અને એક ઓન-વાઈટ ખયાઈ વાથે અથલા યલના ભેર્યટ્વ ય મદુ્દા ય યનણમમ 
કયળે.  

 

6.5  PrCB પ્રભાણત્ર ાયી કમામ ફાદ/મલૂમાકંનના વભાન ફાદ એક અઠલાર્ડમાની અંદય તયંુત QCI ને 
પ્રભાલણત/અસ્લીકૃત ઉભેદલાયોના ડેટા ભોકરળે. આ ડેટા TCHPs ની યજીસ્રી ાલલા ભાટે યનધામર્યત પોયભેટભા ંયજૂ 
કયલાભા ંઆલળે.  

 
 
 
 
 



7.  ફી   
 
7.1  નીચેનુ ંપી ભાખુ ંરાગ ુડળે:   
 
 a)  અરજી ફી   
  રૂ. 5000  
 b)  શ્રમ-રદન ચાર્જિસ   
  રૂ. 10,000  
 
7.2  લધભુા,ં PrCB ન્યનૂતભ રૂ. 100 ને અધીન પ્રયત ઉભેદલાય ચાર્જ કયામેર પીના 10% ની યકભ અને PrCB દ્વાયા ાયી 

કયામેર પ્રભાણત્ર દીઠ ભશિભ રૂ. 500 QCI ને ચકૂલળે. 
 
7.3  ોતાના યલલેકાયધકાયને અધીન PrCBs ને મોગ્મ નોર્ટવ વાથે જરૂયી અન્મ કોઈ પી વળંોયધત / ભાપ કયી ળકે િે. 
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પરંપરાગત સામદુાવયક આરોગ્ય વ્યિસાયીઓ  

માટે સ્િૈચ્છિક પ્રમાણન યોજના  

(VCSTCHPs) 

વ્યક્તતગત પ્રમાણન સસં્થાઓ (PrCB)  

માટે અરજી પત્રક  
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કભમચાયી પ્રભાણન વસં્થાઓ (PrCB) ભાટે અયજી ત્રક 
 

યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના (VCSTCHPs) 
 

યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના (VCSTCHPs) શઠે QCI ભજૂંયી ભાટે અયજી કયલા ભાટે, કૃમા આ અયજી ત્રક 
ણૂમ કયો અને તેને નીચેના વાથે ઉય જણાલેર વયનાભા ંય QCI ને ભોકરો: 
 

1. અયજીના યલબાગ IV ભા ંમાદીફદ્ધ કમાા મજુફના દસ્તાલેજો;  
2. ક્લોલરટી કાઉન્સવર ઓપ ઇન્સડમાની તયપેણભા ંઅયજી પી (રાગ ુડતા કયલેયા વાથે).  

  

આ અયજી ત્રક ણૂમ કયતા ંશરેા ંઅને અયજી વફયભટ કયતા ંશરેા,ં યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામીઓ ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના 
(VCSTCHPs) ના સવુગંત દસ્તાલેજોન ુ ંકાજીલૂમક અધ્મમન કયલાભા ંઆલવ ુ ંજોઈએ. જો કોઈ સ્ષ્ટીકયણની જરૂય િે, કૃમા  thpscheme@qcin.org ખાતે 
QCI નો વંકમ કયો.  

 

જો કોઈ આઈટભ ય ભાહશતી પ્રદાન કયલા ભાટે લધ ુજગ્માની જરૂય િે, ભાહશતીને એક અરગ કાગભા ંરખીને જોડલાભા ંઆલી ળકે િે.  

કૃમા પોભેટ અનવુાય અને આેર જગ્માભા ંભાહશતી પ્રદાન કયો. 
   

યલબાગ – I વાભાન્મ ભાહશતી  

  
 

 

  

  
 

 
  

 

   
 

          
 

  

       
 

 

 1. કભમચાયી પ્રભાણન વસં્થાનુ ંનાભ  
 

 

   
 

 
    

 

         
 

  
 

 

 

     

    
      

  
       

 

         
 

  
2. મખુ્મ કામામરમનુ ંવયનામ ુ ં      

 

          
 

          
 

   

       
 

     ળશયે     
 

     યાજ્મ   યન  
 

          
 

         
 

 

 
3. વંકમ યલગતો  પોન    

  
 

   
 

 
  

 

          
 

   
  પેક્વ     

 

     ઈ-ભેર     
 

     લેફ     
 

   

       
 

          
 

         
 

  
4. ભાલરકીની યલગતો       

 

          
 

          
 

          
 

 

 5. કાનનૂી નોંધણીની યલગતો  દયજ્જો   

  
 

 
  

 

   
 

   
       

 

     નોંધણી ક્રભાકં     
 

   
  નોધણીની  તાયીખ    

 

   
  નોંધણી અયધકાયી    

 

     નોંધણીન ુ ં સ્થાન    
 

     

જો દેળની ફશાય નોંધણી કયાલ ેિે જ્મા ંમખુ્મ કામાારમ ન્સ્થત િે. લી  
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  બાયત/વાકા દેળ/યલશ્વભા ંવચંારન કયલા અથલા વ્મલવામ કયલા ભાટે  
 

  ભજંયૂીની ઉયની યલગતો પ્રદાન કયો અને આલાભા ંઆલેર ભજંયૂીની નકર  
 

  જોડો. 
 

       

      
 

6. ચીપ એચ્ઝિક્યહુટલ  નાભ     
 

       

  શોદ્દો     
 

       

      
 

7. પ્રાથયભક વંકમ વ્મક્ઝત  નાભ    
 

       

  શોદ્દો    
 

       

  પોન     
 

       

  ભોફાઈર     
 

       

  ઈ-ભેર     
 

       

      
 

8. પ્રવયૃિઓ વાથે ળાખા કચેયી      
 

 

સ્થાન(નો) 
     

     
 

      
 

  પ્રભાણન વસં્થાની તભાભ ળાખા કચેયીઓના સ્થાન ઉય જણાલો   
 

  અને ટેફર A ભા ંઆેર પોભેટ અનવુાય યલગતો જોડો.  
 

  
 

 

 

     
 

  યલબાગ – II કભાચાયી ભાહશતી  
 

9. ઝલોલરટીના શડે/ TCHP  નાભ      
 

 (ઓયેળન્વ) ના શડે       
 

         

        
 

10. યંયાગત વામદુાયમક  વ્મલસ્થાક સ્ટાપ  મલૂમાકંન  વોટા સ્ટાપ  તકની કુર  
 

 આયોગ્મ વ્મલવામીઓ   કાયો   કી  
 

 ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન     યલળે   
 

    જ્ઞ 
  

 મોજના (VCSTCHPs) ભાટે       
 

       

 કભમચાયીઓ      
 

 સ્થાન(નો)       
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 
ઉય ભાત્ર વખં્મા જણાલો અને મખુ્મ વ્મલસ્થાક કભાચાયીઓ, તભાભ મલૂમાકંનકાયો અને તકનીકી યલળેજ્ઞોની 
યલગતો ટેફર B ભા ંઆેર પોભેટ અનવુાય મખુ્મ કામાારમ તેભજ ળાખા કચેયી સ્થોએ જોડો. 
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યલબાગ – III 
 

              અન્મ ભાહશતી  
    

 

  
    

 

     
 

            
 

           
 

   

11. ISO 17024, ISO 17021 લ.        
 

 
  

      
 

        

    અનવુાય ધાયણ કયેર ભાન્મતા        
 

           

          
 

    જો કોઈ 
શોમ તો  

        

           
 

            

           
 

    કૃમા ભાસમતા વસં્થાન ુ ંનાભ,         

          
 

           

    પ્રભાણત્ર નાભ. અને ભાસમતા        
 

          
 

    અલયધ સ્ષ્ટ કયો        

          
 

          
 

            
 

           

           
 

 

 12. વયકાય અથલા યનમભનકાયી        
 

        

       
 

    વસં્થાઓની અન્મ ભજૂંયી(ઓ)       
 

          
 

           

    જો કોઈ શોમ તો       
 

           

          
 

          
 

             

           

           
 

 

 13. વભાન કાનનૂી વંસ્થાભા ં       
 

        

       
 

    અન્મ પ્રવયૃિઓ        

          
 

           

            
 

            

            
 

           
 

            
 

            

  

14. વફંયંધત  વગંઠન(નો), જો કોઈ 
      

 

 

 

       

       
 

       
 

    શોમ તો અને તેભની પ્રવયૃિઓ        
 

           

          
 

           
 

           

           
 

           

  

15. મખુ્મ ગ્રાશકો  
      

 

 

 

       

       
 

        

           
 

          
 

           
 

           

           
 

           

 

 16. ISO 17024 અનવુાય  ISO 17024 પ્રભાણન  
   

 

     

    
 

    

કભમચાયીઓને જાયી કયામેર  
       

          
 

          
 

          
 

    પ્રભાણ  ત્રોની વખં્મા  અસમ કોઈ પ્રભાણન  
    

       
 

        

    અથલા અન્મ કોઈ પ્રભાણન     
 

           

          
 

           

           
 

           
 

 

 17. નાણાકંીમ પ્રદળમન  નાણાકંીમ લા   કુર  પ્રભાણન  ભાથંી  ચોખ્ખો નપો   

  

 
 

    

(િેલરા 3 નાણાકંીમ લા ભાટે)    

આલક  આલક  
  

       
 

        

           
 

            

           
 

           
 

            

           
 

           
 

           
 

           
 

 

  યલબાગ – IV  

જોડેરી ભાહશતી    
 

     

    
 

 

 
1. વગંઠન નોંધણી પ્રભાણત્ર અન ેભભેોયેસડભ/ આહટિકલવ ઓપ એવોયવએળન (ભાત્ર નકર)  એનેક્વ  – 1  

  

 
 

        
 

  

2. TCHP  ભાટે VC મોજનાને રગતા દસ્તાલેજોની ભાસ્ટય માદી (ઈશ્ય ૂઅને/અથલા વળંોધન ન્સ્થયત  એનેક્વ – 2  

 

 

 

 
 

    

વાથે)        
 

           
 

 

 

3. મોજના જરૂહયમાતો/  ISO/IEC 17024 અનવુાય ક્લોલરટી ભસેયઅુર, જો ઉરબ્ધ શોમ તો  
 

એનેક્વ – 3  

  
 

   

  

4. TCHP  ભાટે VC મોજનાન ેરગત ુ ંદસ્તાલજેીકયણ (પ્રહક્રમાઓ, ક્ષભતા ભાદંડ, પોભટે્વ, ચેકલરસ્ટ્વ લ.)  એનેક્વ – 4 
 

  
 

  

5. 
પ્રવયૃિઓ વભતે ભજૂંયી શઠે આલયી રલેાભા ંઆલનાય ળાખા કચયેી(ઓ)  ટફેર–Aભા ંઆરે પોભટે 
અનવુાય માદી)  એનેક્વ – 5 

 

 

 

 

 
 

  

6. વ્મલસ્થાક કભમચાયીઓ, ઓહડટવમ અને તકનીકી યલળેજ્ઞોની માદી  (ટેફર– Bના પોભેટ અનવુાય માદી) એનેક્વ – 6  

 

 

 

 
 

          
 

 

 7. અયજી પી-યકભ, ચેક/ડીડી નફંય, તાયીખ:     એનેક્વ – 7  

    
 

 

 
8. અસમ દસ્તાલેજો (માદી જોડો)  

     

એનેક્વ – 8 
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યલબાગ –V                    ઘોણા  
 
હુ,ં અભાયી કભાચાયી પ્રભાણન વસં્થા ( PrCB) લતી અયધકૃત પ્રયતયનયધ, QCI ના નીચેના યનમભો અને ળયતો તેભજ TCHP ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન 
મોજના શઠે QCI ભજૂંયી ભાટેના યનમભો અને યલયનમભો વાથે વભંત થાઉં છ ંઅને નીચેન ુ ંજાશયે કરંુ છ:ં  
 1. આ અયજી વાથે આલાભા ંઆલેર તભાભ યનલેદનો, ભાહશતી અને દસ્તાલેજો અભાયી શ્રેષ્ઠ જાણકાયી અને ભાસમતા મજુફ વાચા ંિે.  
2. QCI ભાદંડ, જરૂહયમાતો, પ્રહક્રમાઓ અને દસ્તાલેજો લાચંલાભા ંઆવ્મા િે, વભજી રીધા ંિે અને અભર કયલાભા ંઆલેર િે.  
3. TCHP ભાટે સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના શઠે પ્રભાણન કામા શાથ ધયલા ભાટે માાપ્ત વવંાધનો ધયાલીએ િીએ, મલૂમાકંન શઠે વાય 

થમેર િીએ તેભજ ભજૂંયી ભાટેની ળયતો જાલેર િે, અને તભાભ જરૂયી પી તેભજ શલૂક QCI ને ચકૂલીશુ ં(કોઈ રાગ ુડતા કયલેયા 
વહશત). 

4. સયુનયિત કયીશુ ંકે અભાયી કભાચાયી પ્રભાણન વસં્થા ( PrCB) ના વચંારનો, સ્ટાપ અને પ્રહક્રમાઓ શભંેળા QCI મોજનાની જરૂહયમાતો અને 
પ્રહક્રમાઓનુ ંારન કયલાન ુ ંચાલ ુયાખળે.  

5. વચંારનો તેભજ પ્રભાણન કામાભા ંશભંેળા યનષ્ક્ષતા અને અખડંતા જાલીશુ.ં  
6. શભંેળા અભાયી કભાચાયી પ્રભાણન વસં્થા ( PrCB) નુ ંએક મોગ્મ મલૂમાકંન વક્ષભ ફનાલલા ભાટે વભગ્ર મલૂમાકંન પ્રહક્રમા દયયભમાન તેભજ 

ફાદભા ંભજૂંયીની અલયધ દયયભમાન ણ તભાભ દસ્તાલેજો, યેકોર્ડ ાવ, ભાહશતી અને સયુલધાઓ પ્રદાન કયીશુ,ં અથલા તેનો ઉમોગ કયલા 
દઈશુ.ં  

7. માાપ્ત અને ત્લહયત સધુાયાત્ભક અને/અથલા યનલાયક ગલુ(ંરા)ં રઈશુ ંજે QCI દ્વાયા ઉઠાલલાભા ંઆલેર મદુ્દાઓ ય જરૂયી શોઈ ળકે િે.  
8. QCI ને તયંુત વગંઠનાત્ભક ન્સ્થયત/વયંચના, વચંારનો, સયુલધાઓ, મખુ્મ નીયતઓ, પ્રહક્રમાઓ, સ્ટાપ અથલા ક્ષભતાભા ંકોઈ નોંધાત્ર 

હયલતાનો અંગે જાણ કયીશુ,ં જે અભાયી ભજૂંયીને અવય કયે તેલી વબંાલના ધયાલે િે.  
9. QCI દ્વાયા યનધાાહયત કમાા મજુફ રૂહટન મલૂમાકંનો, વલેરસવો અને પનુ:મલૂમાકંનો શાથ ધયીશુ ંઅને લી QCI દ્વાયા નક્કી કમાા મજુફ ખયાઈ 

અથલા આકન્સ્ભક મરુાકાતોને ણ આલકાયીશુ.ં  
10. અભાયી કભાચાયી પ્રભાણન વસં્થા ( PrCB) દ્વાયા ચકૂલલાાત્ર કોઈ પી અને શલૂક અને જે ચકૂલામા યલના ફાકી યશ ેિે તે QCI દ્વાયા મોગ્મ 

રાગે અને નક્કી કમાા મજુફ ભોડી ચકૂલણી શલૂક વાથે અભાયી કભાચાયી પ્રભાણન વસં્થા ( PrCB) ાવેથી લસરૂલાભા ંઆલળે.  
11. જો અભાયી કભાચાયી પ્રભાણન વસં્થા ( PrCB) કોઈણ વભમે ઉયની ઘોણાન ુ ંઅથલા QCI ની જરૂહયમાતોન ુ ંઅથલા રાગ ુડતા 

ISO/IEC 17024 ભાદંડોન ુ ંારન ન કયતી જોલા ભે િે અથલા ભજૂંયીન ુ ંખોટું અથાઘટન કે દુરુમોગ કયતી જોલા ભે િે અથલા 
ગેયયીયતઓ આચયતી જોલા ભે િે અથલા QCI ને ફદનાભ કયતી જોલા ભે િે, અભાયી પ્રભાણન વસં્થા વાભે QCI દ્વાયા મોગ્મ રાગે તે 
યીતે વસ્ેસળન અને યલથડ્રોઅર વહશતના ગરા ંરેલાભા ંઆલી ળકે િે.     

12. જો આ અયજી વાથે આલાભા ંઆલેર કોઈ ભાહશતી ફાદભા ંખોટી શોલાન ુ ંભાલભૂ ડે િે, QCI અભાયી અયજી/ભજૂંયી યદ કયલાન ુ ંનક્કી 
કયી ળકે િે.  

અભે 3 લાની અંદય TCHPના સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન ભાટેની મોજના ભાટે ISO/IEC 17024 અનવુાય NABCB ભાસમતા ભેલીશુ.ં   
અયધકૃત પ્રયતયનયધ  

 
વશી  
 
નાભ  
 
શોદ્દો  
 
ઈ-ભેર  
 
તાયીખ  
 
સ્થ  
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PrCB ળાખા કચેયી સ્થાન(નો)  
   

ટેફર – A 
 

 

 

      

 

 
 

 
 

              

             
 

              

 

  ક્રભ વ.ં ણૂમ વયનાભાં વાથે ળાખા  પોન, પેઝવ અને ઈ-ભેર, સ્થાયનક   કયલાભા ંઆલતી પ્રવયૃિઓ   

  

 
 

    કચેયી સ્થાન  વંકમ વ્મક્ઝત(શોદ્દા વાથે)         
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PrCB વ્મલસ્થાક કભમચાયીઓ, મલૂમાંકનકાયો અને તકનીકી યલળેજ્ઞો       

ટેફર – B 
  

 

      

 

  

             
 

              

             
 

             
 

 

  
ક્રભ વ.ં શોદ્દા વાથે નાભ  રામકાતો અને સવુગંત  

 
સ્થાન   
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વિભાગ 7  

 
 
 
 

પરંપરાગત સામદુાવયક આરોગ્ય વ્યિસાયીઓ  

માટે સ્િૈચ્છિક પ્રમાણન યોજના  

(VCSTCHPs) 

એન્ડોસસમેન્ટ સાથે સ્િ-ઘોષણા પત્રક  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  અયજી ન.ં:___________ 

યંયાગત વામદુાયમક આયોગ્મ વ્મલવામી (VCSTCHPs) ભાટે 

સ્લૈચ્છિક પ્રભાણન મોજના ભાટે 
અયજી ત્રક 

આખુ ંનાભ:  
          લરિંગ:  પરુૂ / ભહશરા                                   જન્ભ તાયીખ: 
          વંકક  વયનામુ:ં 
          તાલકુો:                                                  , જીલ્રો:                               યન કોડ: 
          ટેરીપોન નફંય:                     ભોફાઈર નફંય: 
          કુટુુંફના લડીર/ગરુૂની વલગતો જેભણે અયજદાયને વાભાન્મ ફીભાયીઓને રગતી પ્રાથવભક આયોગ્મવુંબા ભાટેના રો 
          ઉચાયભાું તારીભ આેર છે 
          આખુ ંનાભ:                                                    વફંધં: 
          વંકક  વયનામુ:ં 
          તાલકુો:                                       , જીલ્રો:                                          યન કોડ: 
          ટેરીપોન નફંય:                                  ભોફાઈર નફંય: 
          TCHP તયીકે અનબુલ અથલા અભ્માવના આના લો :                                              લષ 
          અભ્માવની ળાખાઓની માદી: 

પ્રભાણન ભાટે આ કઈ ળાખા(ઓ) ભાં મલૂ્માંહકત થલા ઈછિો િો?  
      વાભાન્મ ફીભાયીઓ  
       કભો  
       ઝેયી ડુંખ  
       યુંયાગત જન્ભ રયચય  
       યુંયાગત યીતે શાડકુું ફેવાડવ ુું  
         વુંવધલા  

 
          શુ ંઆે શેરાં કોઈ વાથે નોંધણી કયાલી િે?            શા          ના 
          શુ ંઆની અયજી શેરાં યદ્દ થઈ શતી?                   શા         ના 

શુ ંવભાન મોજના શેઠ શેરેથી પ્રભાલણત િો અથલા મલૂ્માંકન ભાટે અયજી કયેર િે, આનો અયજી ક્રભાંક જણાલો? 
ઘોણા: 
હુું આથી જાશયે કરુું છું કે ભાયી શે્રષ્ઠ જાણકાયી અને ક્ષભતા વાથે હુું ઔધીમ ઉચાયો વાથે પ્રાથવભક આયોગ્મવુંબા સ્થથવતઓ ભાટે 
યુંયગત/રોક ઉચાય પ્રદાન કરુું છું અને ઉય જણાલેર ભાયા કુટુુંફના લડા / ગરુૂ દ્વાયા તારીભ રીધેર છું તથા એ કે હુું ભાયા દદીઓને 
એરોેથી અથલા શોવભમોેથીની દલાઓની ભદદથી કોઈ ઉચાય પ્રદાન કયતો નથી. હુું આથી જાશયે કરુું છું કે ભાયા દ્વાયા ઉય આલાભાું 
આલેર તભાભ ભારશતી વાચી છે અને ભાયી શે્રષ્ઠ જાણકાયી વાથેની છે.   

            ભેં 3 થલ-પ્રભાણણત ાવોટષ  વાઈઝના પોટોગ્રાપ જોડેર છે  
સ્થ:                                                                                    અયજદાયની વશી  
તાયીખ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ગાભ ચંામત ગ્રાભ વબા / ગ્રાભ ચંામત દ્વાયા એન્ડોવકભેન્ટ 
    (કૃમા (a) ઓખ, (b) આલાવીમ વયનામ ુું, (c) પ્રેક્ટટવના લોની વુંખ્મા, (d) અભ્માવની ળાખાઓ અને (e) આના ગાભના 

વમદુામભાું TCHP ની ઉમોણગતાની પકુ્ષ્ટ કયો) 
 
   અભ ેઆથી જણાલીએ છીએ કે શ્રી/શ્રીભતી _____________________________________________________________ 
   એ શ્રી./શ્રીભતી. _______________________ ના પતુ્ર/પતુ્રી/વત/ત્ની છે __________________________________ 

        
એ
ક 
T
C
H
P  

   એક TCHP  તયીકે ____________________  ગાભ ભાું પ્રેક્ટટવ કયી યહ્યા  છે. 
_________     ____________________ોથટ,                                        ______________________________ તાલકુો, 
                  ________________ લષથી. અભે એ ણ જણાલીએ છીએ કે તે/તેણી અભ્માવની નીચેની ળાખાઓ ભાટે નીચે 
                   જણાવ્મા મજુફ (કૃમા થષ્ટ કયો) યુંયાગત વામદુાવમક આયોગ્મ વુંબા પ્રદાન કયી યહ્યા છે.   
 
 
 
 
 

                           અભે     વભથષન      કયીએ        છીએ     કે         શ્રી.             /                    શ્રીભતી. 
                   __________________________________________ ની  એક TCHP તયીકેની વેલાઓ અભાયા ગાભ  

    વમદુામ ભાટે ફહુ જ રાબદામી યશરે છે.  
 
 
 

નાભ:                                                                                                વશી અને યવક્કો  
તાયીખ:                                                           ____________________________________ 
 

(આ દસ્તાલેજ TCHP ના આલાવના સ્થના ગ્રાભ વબા/ગ્રાભ ચંામતના પ્રમખુ અથલા વેકે્રટયી ાવેથી 
ભેલલાભા ંઆલળે) 
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કણાટક, ભારત
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