બી� ચરણ �ગે ની �હ�રાત;
ુ વ�ા �કુ ્ દવાઓ �બ
ુ જ સસ્ત દર� આપવાની યોજના
ઉચ્ �ણ
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ુ ારા કરવામાં આવે છે
જનેર�ક દવાઓના ફ્ર�ન્ચ સ્ટો માટ� ની નોટ�સમાં �ધ
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અર�ઓ મંગાવવા માટ� ની �હ�રાતની નોટ�સ
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તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૭

તા. ૨૫/૦૩/૨૦૧૭

તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૭ કલાક ૧૮:૦૦

તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૭ કલાક ૧૮:૦૦

�ુધી

�ુધી

અર� હાડર ્ કોપીમાં સંલગ્ન દસ્તાવેજો સાથે જ

તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭, કલાક ૧૮:૦૦

કરાવવાની છે લ્લી તાર�ખ(ફ��કલ)

�ુધી

તા. ૧૫/૦૪/૨૦૧૭ કલાક ૧૮:૦૦

ઓનલાઇન અર� ભરવાની તાર�ખ

ઓનલાઇન અર� જમા કરવવાની વેબસાઇટ

�ુધી

http://www.deendayaldrugs.com
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(1) અન્ તાર�ખો, અર� ફ�, EMD અને અર�ની ર�ૂઆત માટ� � ુ ં સરના�ુ ં એ જ રહ�શે
(2) � અરજદારો પહ�લાથી જ અર� કર� લ છે તેઓઓ ફર�થી અર� સબિમટ કરવાની જ�ર નથી.
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��ુ ચત ફ્ર�ન્ચાઇઝી મોડ�લ માટ�ની શરતો અને બોલ
૧. ફ્ર�ન્ચાઇઝી પસંદ કરવા માટ�ના શરતો અને બો:
અ.

અરજદાર �ુજરાતના રહ�વાસી હોવા જોઇએ અથવા સંસ્થાની �ુજરાતમાં ન�ધણી થયેલ હોવી
જોઇએ. હો�સ્પટલના �કસ્સા,મ તે �ુજરાતમાં સ્થાિપત થયેલી હોવી જોઇ. અરજદાર સધ્ધર

હોવો જોઇએ અને તન
ે ી સામે કોઇ ફોજદાર� �ુનો દાખલ થયેલ હોવો જોઇએ નહ�.
બ.

કોઇ પણ ર��યન ક� િવસ્તાર માટ� એક થી વ�ુ અર� મળશે ત
આપવામા ં આવશે.

, નીચે �ુજબની અગ્રત

૧.

પ્રથમ પસંદગી તે ખાનગી હો�સ્પટલોને અપાશે � ઓછામાં ઓ૫૦ પથાર�ઓ ધરાવે છે .

૨.

બી� પસંદગી તે ચેર�ટ�બલ ટ્રસ/ સોસાયટ�ને મળશે � આરોગ્યના ક્ષેત્રમાં કામ ક.

૩.

ત્રી� પસંદગી એપીએમસ/ ખર�દ વેચાણ સંઘ સંબંિધત સહકાર� મંડળ�ઓને આપવામાં
આવશે

૪

ચોથી પસંદગી બી-ફામર્ અથવા ડ-ફામર્ની પદવી ધરાવતા વ્ય�ક(બેરોજગાર �ુવાનને
પ્રાધા) ને આપવામા ં આવશે.

ક. ઇન્ટ-સે પસંદગી : જો કોઇ જગ્યા માટ� દર�ક વગર્માં એક થી વ�ુ અર� મળશે , નીચે
�ુજબની ઇન્ટ-સે પસંદગી �ુયો�ત કરવામાં આવશે:
૧

૫૦ થી વ�ુ પથાર� ધરાવતી ખાનગી હો�સ્પટલો માટ: પસંદગીના માપદંડ ઉતરતા ક્રમમા
નીચે �ુજબ રહ�શે.
પથાર�ઓની સંખ્યા -

૨

સ્વયં પ્રમા�ણ

નાણાક
ં �ય વષર્૨૦૧૫-૧૬ ની આવક – CA દ્વારા પ્રમ

આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં કામ કરતાં ચેર�ટ�બલ/ સોસાયટ�ના �કસ્સામાં( NRHMની પ્ ર�ૃિ�
/ RMNCH +ની પ્ ર�ૃિ�ઓ અને તા�લ/ સરકારની અન્ય કોઇ આરોગ્ય યોજના/
પોતાના આરોગ્ય ક�ન્દ્રો ચલાવવાનો અ) :

પસંદગીના માપદંડ ઉતરતા ક્રમમાં નીચ

�ુજબ રહ�શે.
સસં ્થાના વષર્ ૩

ન�ધણી�ુ ં પ્રમાણ

નાણાક
ં �ય વષર્૨૦૧૫-૧૬ ની આવક – CA દ્વારા પ્રમ

એપીએમસી / ખર�દ વેચાણ સંઘ સંબંિધત સહકાર� મંડળ�ઓના �કસ્સામા, પસંદગી �ુ
માપદંડ નીચે �ુજબ ઉતરતા ક્રમમા હ.
૧. �જલ્લાખર�દ વેચાણ સંઘ ને પ્રથમ પસંદગી મળ.
2

2

2

૪

૨. એપીએમસી ને �દ્વતીય પસંદગી મળ.
૩. તા�ુકા ખર�દ વેચાણ સંઘ ને ત્રી� પસંદગી મળ.

વ્ય�ક્તઓના �કસ્સામ: પસંદગીના માપદંડ ઉતરતા ક્રમમાં નીચે �ુજબ રહ�.
�ુ�ચત સ્થાનન સ્થાિનક રહ�વાસીઓને પસંદગી આપવામાં આવશ.
બી-ફામર્ અથવા ડ-ફામર્ની પદવી મેળવવાનો અગ્રતા. બી-ફામર્ની પદવીને ડ-ફામર્ની
� ા પ્રાધાન્ય મ.
પદવી પહલ

જો અરજદાર દ્વારા �ૂચવાયેલ સ્થાન યોગ્ય ર�તે �સ્થત અથવા સરળતાથી �ુલભ અથવા �હ�ર જન

અ�ુ�ૂળ ના હોય તો આગામી અરજદારને પસંદ કર� સ્ટોર ચલાવવા માટ� એક િવકલ્પ આપવામાં આવ.
આ �કસ્સામાં ફ્ર�ન્ચાઇઝરનો િનણર્ય આખર� અને બંધનકતાર્.

ડ

પોતાની અથવા ભાડ�ની જગ્યા– ૧૫૦ ચો.�ટ ઓછામા ં ઓ�.(ભાડા કરાર / મા�લક� નો
દસ્તાવે)

ઇ

અરજદાર� ઓનલાઇન અર� ભયાર્ બાદ નીચે �ુજબના દસ્તાવેજો હાડર્કોપીમાં આપવાના રહ.
૧

ઇએમડ� �.૧૦,૦૦૦.૦૦ (ર�ફડપાત) અને અર� ફ� �.૫,૦૦૦.૦૦ (બીન-ર�ફડપાત) રહ�શે,
� નાણા ં િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંન.ં EMD / 10/2014/570 / DMO, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫
�ુજબ આપવાના રહ�શે. EMD અને દસ્તાવેજ ફ�"�ુજરાત મે�ડકલ સિવ�સ કોપ�ર�શન
લીમીટ�ડ - દ�નદયાલ એકાઉન્" ના નામથી સબિમટ કરવાની રહ�શે.

૨

ઓનલાઇન અર�ની િપ્રન્ટ આઉટ અરજદાર દ્વારા સ�હ કર�ને.

૩

જો અરજદાર પ્રાઇવેટ હો�સ્પટલ હોય

– હો�સ્પટલના �ુલ પથાર�ના નંબર માટ� સ્વય

પ્રમા�ણત ન; અથવા
જો અરજદાર ચેર�ટ�બલ સોસાયટ� હોય તો

– સામા�ક બંધારણ માં ન�ધણી કયાર્ની

પ્રમા�ણત ન; અથવા
જો અરજદાર ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ હોય – ન�ધણી ખતની પ્રમા�ણત ન, અથવા
એપીએમસી / ખર�દ વેચાણ સંઘના �કસ્સામાં ન�ધણી �ગે�ુ પ્રમાણપત્રમાં પ્રમા�ણ
નકલ આપવાની રહ�શે.
ઉપર �ુજબના જમા કરાવવાના દસ્તાવેજોની પ્રમા�ણત નકલ અરજદાર દ્વાર-સી�ા
કર�લ હોવી જોઇએ.
૪

જો અરજદાર વ્ય�ક્ત હોય , બી-ફામર્ અથવા ડ-ફામર્ની પદવીની નકલ સ્વયં પ્રમા
હોવી જોઇએ.

૫

નાણાં�કય વષર્૨૦૧૫-૧૬ની ઓડ�ટ�ડ બેલ�સ સીટ અને આવક પત્ર કા�ુની ઓડ�ટર અન
અરજદારના અિધ�ૃત સહ� સાથે આપવાની રહ�શે.

૬

અરજદારના પાન કાડર્/ આધાર કાડર્ ની સ્વયં પ્રમા�ણત.

૭

સ્ટોરના �ુ�ચત સ્થાનની મા�લ�/ ભાડા કરારની સ્વયં પ્રમા�ણત .

૮

સોસાયટ� ટ્રસ્ટ માટ� સરકાર� આરોગ્ય યોજનાઓ અમલ કરવા માટ� ર/ નોડલ એજન્સી
સાથે કર�લ કરારની સ્વયં પ્રમા�ણત ; અથવા સોસાયટ� / ટ્રસ્ટ દ્વારાસંચા�લત આ
ક�ન્દ્રના સરનામાની સ્વયં પ્રમા�.

૯

�ુ�ચત સ્થાનની જગ્યાની આકારણી હ��ુ અર� સાથે જગ્યાનો ન�ક અને �ુરથી �લધ
ફોટો અને નકશામા ં જગ્યા આપવાની રહ�શ.

૨

અન્ય શરતો અને બોલી
અ

૫૦ થી વ�ુ પથાર� ધરાવતી હો�સ્પટલો િસવાય તમામ અરજદારોને માત્ર એક અર� કરવાની પરવાન
આપવામાં આવશે અને તેઓ એક કરતા ં વ�ુ સાઇટ / ફ્ર�ન્ચાઇઝ માટ� અર� કર� શકશે .
�ુજરાતમાં એક કરતાં વ�ુ હો�સ્પટલ ધરવાત� હો�સ્પટલ ચેઇન એક કરતાં વ�ુ સાઇ(એટલે દર�ક સાઇટ
માટ� અલગ) માટ� અર� કર� શક� છે.

આવી દર�ક સાઈટ ૫૦થી વ�ુ પથાર�ની ક્ષમતા ધરાવતી હોવ

જોઈએ. જો ક� એક સ્થાન માટ� માત્ર એક જ અર� કરવા માટ� પરવાનગી આપવામાં આ.

અરજદાર� દ�નદયાળ પ્રધાનમંત્રી

જન ઔષધી સ્ટોર ફ્ર�ન્ચાઇઝની કામગીર� શ� કરતાં

કરાર કરવો પડશે.
બ

દ�નદયાળ પ્રધાનમંત્રી

જન ઔષધી સ્ટોરની બધી કામગીર� કરારની શરતો અને બોલીઓ

હાથ ધરવામા ં આવશે.
ક

દવાના સ્ટોર ચલાવવા માટ�“ દ�નદયાળ પ્રધાનમંત્રી

જન ઔષધી ” ના નામે ડ્રગ લાયસન

તથા અન્ય પરવાનગી મેળવવાની જવાબદાર� અરજદારની રહ�શ. દવાઓના સંગ્ર(જ�ર હોય
ત્યાં ર�ફ્ર�જર�શન સ) માટ� તમામ કા� ૂની જ��રયાતોના પાલનની ખાતર� અરજદાર દ્વાર
કરવામા ં આવશે.
ડ

અરજદાર � હ��ુ માટ� જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે તે માટ� જ તેનો ઉપયોગ કર� શકશે અને કોઈ
અન્ય હ��ુ માટ� જગ્યાનો ઉપયોગ કરશે ન�હ તથા સીધી ક� આડકતર� ર�તે જગ્યા �ુણર્

ક� �

ર�તે જગ્યા કોઇને આપી શકશે ન�.
ઇ

આ સ્ટોસર્ને ફ્ર�ન્ચાઇઝર દ્વારા ફર�જયાત કયાર્ િસવાયની અન્ય કોઈપણ દવા વેચવાની પરવાનગી
આવશે નહ�. જો ક� , ફ્ર�ન્ચાઇઝર તેની �ુનસફ� પર અન્ય વસ્�ુઓ વેચવા માટ� સ્ટોસર્ને પરવાનગી આપ
છે .

ફ

ફ્ર�ન્ચાઇઝર સ્ટોસર્ના સ્થાન ઉમેર� અથવા કાઢવાનો અિધકાર અનામત ર.

ગ

બધા �બલો ફ્ર�ન્ચાઇઝર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સૉફ્ટવેરનાં ઉપયોગથી જ ક

.

ફ્ર�ન્ચાઇઝર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સૉફ્ટવેરનાં ઉપયોગ કયાર્ વગર અન્
દ�નદયાલ પ્રધાનમંત્રી
હ

જન ઔષધી સ્ટોર માં વેચી શકાશ.

� અરજદારની અર� મં�ુર થાય તે

અરજદાર� કરાર કયાર્ પહ�લા

મ્�ુિનિસપલ કોપ�ર�શનમા

�સ્થત સ્ટોસર્ માટ.૨.૦૦ લાખ , �જલ્લા હ�ડ ક્વાટર્ર નગરોમાં આવેલા સ્ટોસર્ મ.૧.૫૦ લાખ
(� િનગમો નથી) અને તા�ુકા �સ્થત સ્ટોસર્ માટ.૧.૦૦ લાખ (કોપ�ર�શન િવસ્તારોમાં અને
�જલ્લા વડા ક્વાટર્સર્ િ) િસ�ુર�ટ� ડ�પોઝીટ નાણાં િવભાગના �.આર. ન.ં

EMD /

10/2014/570 / DMO, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ �ુજબ આપવાની રહ�શે.
ઈ

3 વષર્ �ુધીના તમામ ઓપર��ટ�ગ ખચર્ની જવાબદાર� ફ્ર�ન્ચાઇઝીની . �માં તમામ
િનશાનીવાળા પા�ટયા / સ્ટ�શનર�/ હાડર્વેર/ સાધનો / વીજળ� ખચર્/ માનવ શ�ક્ત ખચર/
તમામ આક�સ્મક ખચર્નો સમાવેશ થ, � સ્ટોરના સરળ સંચાલન માટ� જ�ર� હો.

જ

કરાર 3 વષર્ના સમયગાળા માટ� માન્ય રહ�. ફ્ર�ન્ચાઇઝર કોઇ પણ સમયે કરારની �ુદત સ�

તેની મન�ુફ� �ુજબ કરારમા ં �ુધારો કરવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે .
ક

જો કોઇ ફ્ર�ન્ચાઇઝી કરારની શરતોનો �શીક ક� �ૂણર્ ર�તે ભંગ કરશે અને ફ્ર�ન્ચાઇઝર દ્વા
નોટ�સ મ્ળ્યાન30 �દવસની �દર તેમાં �ુધારો નહ� લાવે તો ફ્ર�ન્ચાઇઝર લે�ખત નોટ�સ દ્
કરાર રદ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે.

લ

ફ્ર�ન્ચાઇઝર ખર, િવતરણ, �બ�લ�ગ અને મોનીટર�ગ માટ� જવાબદાર રહ�શે.

મ

� દવાઓ અને રોકડ સ�હત) ની
ફ્ર�ન્ચાઇઝી સામાન્ય �રટ�લ ડ્રગ સ્ટોરની અસ(હાથ મા ં રહલ
�ુકશાની / આગ, ચોર�, ઉચાપત, અથવા કોઇ અન્ય સહજ જોખમ કારણે થતા �ુકસાન સામે માટ�
વીમા કવર�જ મેળવવાનો રહ�શે.

ન

ફ્ર�ન્ચાઇ આ યોજનાની કામગીર� માટ� ફ્ર�ન્ચાઇઝર દ્વારા સમય પ્રિત સમય પર ન�
�ુજબ િનયમો�ુ ં પાલન કરવા�ુ ં રહ�શે , કોઈપણ કલમના અથર્ઘટન માટ�ના િવવાદના �કસ્સામ ,
ફ્ર�ન્ચાઇઝરનો િનણર્ય �િતમ રહ.

અર� પત્
વેબ પેજ – ૧
સ્ટોર�ું �ુચીત સ્થા: (ડ્રોપ બોક્ષમાં સ્થાનની)
સ્થળની �સ્થત:
�ુ ં ન�કમાં કોઇ ખાનગી હો�સ્પટલો/ દવાખા�ુ ં ચલાવતા ં ડૉક્ટર છ? (હા/ના)
�ુ ં સ્થાન સામાન્ય જનતાને સહ�લાઇથી મળ� શક� તેમ છ? (હા/ના)
વેબ પેજ – ૨
અરજદારનો પ્રકા:
હો�સ્પટલ  ચેર�ટ�બલ ટ્ર/ સોસાયટ�

વ્ય�ક્ત

વેબ પેજ – ૩
નામ (હો�સ્પટલ/ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ/ સોસાયટ� / વ્ય�ક):
સરના�:ુ
આધાર કાડર ્/ પાન કાડર ્ ંબર
ન
:
સંપકર ્ની િવગત:
સંપકર ્ માટ� વ્ય�ક્ત�ું :
સંપકર ્ નંબ:
ઇ-મેલ:
વેબ પેજ – ૪(અ)
હો�સ્પટલ માટ�:
પલંગ સંખ્યા:
ટનર્ ઓવર(�. લાખમા)ં

૧૦-૫૦

૫૧-૭૫

૭૬-૧૦૦

નાણાંક�ય વષર્૨૦૧૫-૧૬ માટ�
લા�ુ પડતા પર ટ�ક કર�ુ ં

વેબ પેજ – ૪(બ)
ચેર�ટ�બલ ટ્રસ/ સોસાયટ� માટ�:
�ુ ં ન�કના �ુતકાળમા ં કોઇ સરકાર� આરોગ્યની યોજનાને િનયંિત્રત કર�લ? (હા/ના)
જો હા, તો િવગતો જણાવવી :
�ુ ં પોતા�ુ ં કોઇ આરોગ્ય ક�ન્દ્ર ચલાવ? (હા/ના)

૧૦૦ થી વ�ુ

વષર

૩ થી ઓછા

૩ અને ૫ ની વચ્ચ

૫ થી વ�ુ

લા�ુ પડતા પર ટ�ક કર�ુ ં

નાણાંક�ય વષર્૨૦૧૫-

૧૦-૫૦ લાખ

૫૧-૧૦૦ લાખ

૧૬ની આવક
લા�ુ પડતા પર ટ�ક કર�ુ ં

વેબ પેજ – ૪(ક)
એપીએમસી / ખર�દ વેચાણ સંધ
અરજદારનો પ્રકા:
�જલ્લા ખર�દ વેચાણ સંધ:

એપીએમસી :

તા�ુકા ખર�દ વેચાણ સંધ :

વેબ પેજ – ૪(ડ)
વ્ય�ક્ત માટ:
ઉમંર:
�ુ ં તમે તમારા �ુ�ચત સ્થાનના િવસ્તારના રહ�વાસી ? (હા/ના)
બી-ફામર્ અથવા ડ-ફામર્ પાસ થયા�ું વષ: બી. ફામર્ ડ-ફામર

૧૦૧-૧૦૦૦

૧૦૦૦ લાખથી

લાખ

વ�ુ

