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૧.૧ આ 23ુ�તકા (મા6હતી અિધકાર અિધિનયમ - ૨૦૦૫) ની પ9ાદ ;િુમકા <ગે ?ણકાર! 
 �Aયેક ?હBર સCા મડંળના કામકાજમા ં પારદિશGતા અને જવાબદાર!ને ઉCેજન આપવાના હBIથુી ?હBર 

સCામડંળોના િનયJંણ હBઠળની મા6હતી નાગ6રકો મેળવી શકB તેવા મા6હતીના અિધકારના LયવહાMુ તJંની 

રચના કરવા કB�Oીય મા6હતી પચં અને રાPય મા6હતી પચંોની રચના અને તેની સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને 

આQસુRંગક બાબતો માટBની જોગવાઈ કરવા બાબતનો અિધિનયમ. 

               ભારતના સિંવધાને લોકશાહ! ગણરાજયની �થાપના કરBલ છે.લોકશાહ!ની અિતઆવVયક 

કામગીર! માટB નાગ6રકોને મા6હતગાર રાખવા અને મા6હતીની પારદિશGતા માટB મહAવની જXર! છે, અને 

YZટાચારને િનયJંણમા ં રાખવા અને સરકારો અને તેના મા[યમો �?ને જવાબદાર રહB તે પણ જXર! છે. 

ખરBખર Lયવહારમા ં મા6હતીને ?હBર કરવાથી સરકારના ં કાય-\મ સચંાલન, મયા-6દત નાણાકં!ય સાધનોનો 

મહCમ ઉપયોગ અને સવેંદનશીલ મા6હતીની ગોપનીયતાની ?ળવણી સહ!તના ંબી? 6હતો સાથે સઘંષ- થાય 

તેમ છે અને લોકશાહ! આદશ-ની સવ`પર!તા ?ળવતી વખતે આ સઘંષ-સહ!ત 6હતો વaચે સવંાદ!તા સાધવી 

પણ જXર! છે. 

૧.૨ આ 23ુ�તકાનો ઉદBશ - હBI ુ:- 

 આ સ�ંથા ખાતેની સલંcન મા6હતી ?હBર 6હતાથd આપવા. 

૧.૩ આ 23ુ�તકા કઈ Lય3%તઓ/સ�ંથા/સગંઠનો વગેરBને ઉપયોગી છે  

 ?હBર જનતા માટB  

૧.૪ આ 23ુ�તકામા ંઆપેલી મા6હતીQ ુમાળf ુ:- 

 ક. અિધિનયમના અમલ પહBલા 2રુા ંકરવાના ંકાય` : 

   િનયમસ�ંહ  

૧. િનયમસ�ંહ તૈયાર!  

          મા6હતીના અિધકારના ખરડાના ખડં (૪) (ખ) મા ં જોગવાઈ છે કB દરBક ?હBર સCાતJેં આ 

અિધિનયમના અમલથી ૧૨૦ 6દવસમા ં નીચેના ૧૭ િનયમસ�ંહ (મે�/અુલ) Qુ ં સપંાદન અને �કાશન 

કરવાQુ ંરહBશે.  

૧.  તેમની સ�ંથા, કાય` અને ફરજોની િવગતો  

૨.  તેમના અિધકારો અને કમ-ચાર!ઓની સCાઓ અને ફરજો  

૩.  દBખ-રBખ અને જવાબદાર!ઓ ચેનલો સ6હત િનણ-ય-�6hયામા ંઅQસુરવાની કાય--પiિત.  

૪.  તેમના કાય` કરવા માટBના તેમણે િનયત કરBલા ધોરણો 

૫.  તેમના કાય` કરવા માટB તેમણે અથવા તેમના તાબા હBઠળ અથવા તેમના કમ-ચાર!ઓ jારા 

    ?ળવેલા િનયમો િવિનયમો, kચુનાઓ, િનયમ-સ�ંહો અને રBકડ-. 

૬.  તેમના અથવા તેમના િનયJંણ હBઠળ રહBલા દ�તાવેજોના �કારોQુ ંપJક 

૭.  તેમની નીિત ઘડવા <ગેના અથવા તેમના વહ!વટ <ગેના ?હBર જનતા સાથેના પરામશ- 

    અથવા  �િતિનિધAવ માટBની કોઈ Lયવ�થા હોય તો તેની િવગતો 

૮.  બોડ-, પ6રષદો, સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર!કB અથવા તેની સલાહના ઉlેશથી, બે થી 

    વm ુસnયોના ંબનેલા ંઅને આ બોડ-, પ6રષદો, સિમિતઓ અને મડંળોની બેઠકો ?હBર જનતા 

    માટB foુલી છે કB કBમ ? અને આવી બેઠકોની કાય-વાહ!ની નpધ ?હBર જનતા માટB ઉપલqધ છે કB           
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    કBમ, તે <ગેQુ ંપJક. 

 ૯.  તેમના અિધકાર!ઓ અને કમ-ચાર!ઓની િનદr િશકા. 

૧૦. તેમના િવિનયમોમા ંકરBલી જોગવાઈ sજુબના વળતરની પ[ધિત સ6હત, તેમના દરBક     

    અિધકાર! અને કમ-ચાર!ને મળI ુમાિસક મહBનતાt.ુ  

૧૧. તેમના િવિનયમોમા ંકરBલી જોગવાઈ sજુબના વળતરની પ[ધિત  સ6હત, તેમના દરBક  

     અિધકાર! અને કમ-ચાર!ને દશા-વI ુ ંફાળવેuુ ંબvટ. 

૧૨. ફાળવેલી સહાયક! અને  સહાયક! કાય-hમોના લાભાથwઓની િવગત સ6હત આવા કાય-hમોના     

     અમલની  પ[ધિત.        

૧૩.  xટછાટ, પરવાનગીઓ અથવા અિધકારપJ મેળવનાર <ગેની િવગતો.  

૧૪. તેમની પાસે ઉપલqધ અથવા તેમની પાસે રહBતી વી?tુ ંમા[યમમા ંXપાતં6રત  

    ( ઈલેકyોિનકસ ફોમ-) મા6હતીની િવગતો.  

૧૫.  તેમની સ�ંથામા ં?હBર ઉપયોગમા ંરાખેલી 2�ુતકાલય અથવા વાચંનખડંની સવલતો  

      માટBના સમય સ6હત, નાગ6રકોને મા6હતી મેળવવા માટBની �ાzત સગવડોની િવગતો.  

૧૬.  સરકાર! મા6હતી અિધકાર!ઓના ંનામ, હોદાઓ અને અ�ય િવગતો.  

૧૭.  િનયત કયા- �માણેની આવી અ�ય મા6હતી 

૧.૫ Lયા{યાઓ:-   

 ૨    આ અિધિનયમમા,ં સદંભ-થી અ�યથા અપેR\ ન હોય તો,- 

(ક) "સsRુચત સરકાર" એટલે -  

     (૧)   કB�O સરકાર અથવા સધંરાજય \ેJ વ6હવટ jારા �Aય\ અથવા પરો\ ર!તે �થપાયેલ,                        

              રચાયેલ, માRલક!વાળા, િનયJંણવાળા, અથવા ફંડ Xપે મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ ?હBર       

              સતામડંળ સબંધંમા, કB�O સરકાર.   

     (૨)  રાPય સરકાર jારા �Aય\ અથવા પરો\ ર!તે �થપાયેલ, રચાયેલ માRલક!વાળા, િનયJંણવાળા   

           અથવા ફડં Xપે મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ ?હBર સતામડંળના સબધંમા રાજય સરકાર 

(ખ) "કB�Oીય મા6હતી પચં" એટલે કલમ- ૧૨ ની પેટા કલમ (૧) હBઠળ રચાયેલ કB�Oીય મા6હતી પચં  

(ગ) "કB�Oીય ?હBર મા6હતી અિધકાર!" એટલે કલમ (૫) ની પેટા કલમ (૧) હBઠળ sકુદર કરBલ કB�Oીય   

     ?હBર મા6હતી અિધકાર! અને તેમા ંપેટા- કલમ (૨) હBઠળ sકુદર કરBલ કB�Oીય મદદનીશ ?હBર  

     મા6હતી અિધકાર!નો સમાવેશ થાય છે.  

(ઘ) " s{ુય મા6હતી કિમશનર  " અને " મા6હતી કિમશનર  " એટલે કલમ (૧૨) ની પેટા-કલમ (૩) હBઠળ   

      નીમાયેલ s{ુય મા6હતી કિમશનર  અને  મા6હતી કિમશનર  

(ચ) "સ\મ સCાિધકાર! " એટલે-  

     (૧) લોકસભાના અથવા રાજય િવધાનસભાના અથવા એવી િવધાનસભાના ધરાવતા સઘંરાજય \ેJ       

          ના 6ક�સામા ંઅ[ય\ અને રાજયસભાના અથવા રાજય િવધાન પ6રષદના 6ક�સામા ંઅ[ય\  

     (૨) ઉaચતર �યાયાલયના 6ક�સામા,ં ભારતના s{ુય �યાયsિૂતG 

     (૩) ઉaચ �યાયાલયના 6ક�સામા,ં ઉaચ �યાયાલયના s{ુય �યાયsિૂતG 

     (૪) સિંવધાનથી અથવા તે હBઠળ �થપાયેલા અથવા રચાયેલા બી? સCામડંળોના 6ક�સામા ંરાZyપિત   

          અથવા રાજયપાલ  

     (૫) સિંવધાનની કલમ - ૨૩૯ હBઠળ નીમાયેલા વ6હવટદાર  

(છ) " મા6હતી " એટલે રBકડ-, દ�તાવેજો, મેમો, ઈ- મેઈલ, અRભ�ાયો, સલાહ, અખબાર! યાદ!, પ6રપJો,  

     ~ુકમો, લોગ�કુ, કરારો, અહBવાલો, કાગળો, નsનુા, મોડoસ, કોઈ ઈલેકyોિનક �વXપમા ંમા6હતી-  
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     સામ�ી અને તAસમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઈ કાયદા હBઠળ કોઈ ?હBર સCામડંળ મેળવી શકB તેવી   

     કોઈ ખાનગી મડંળને લગતી મા6હતી સ6હતની કોઈપણ �વXપમા ંકોઈપણ સામ�ી,   

(જ) "ઠરાવેu"ુ એટલે સsRુચત સરકારB અથવા યથા�સગં સ\મ સCામડંળે આ અિધિનયમ હBઠળ કરBલા  

     િનયમોથી ઠરાવેu ુ;   

(ઝ) "?હBર સતામડંળ" એટલે-  

     (ક) સિંવધાનથી અથવા તે હBઠળ  

     (બ) સસંદB કરBલા કોઈ બી? કાયદાથી 

     (ગ) રાPય િવધાનમડંળે કરBલા કોઈ બી? કાયદાથી 

     (ઘ) સsRુચત સરકારB બહાર પાડBલા કોઈ ?હBર નામાથી અથવા કરBલા કોઈ ~ુકમથી, �થાપેલ અથવા     

          રચેલ કોઈ સCામડંળ અથવા મડંળ અથવા �વરાPયની સ�ંથા, અને તેમા સsRુચત સરકારB 2રુા     

          પાડBલા ફંડથી �Aય\ અથવા પરો\ ર!તે 

     (૧) માRલક!ના િનયJંણ અથવા મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ મડંળ 

     (૨) મોટા પાયે િધરાણ મેળવતા Rબન-સરકાર! સગંઠનો, પણ સમાવેશ થાય છે. 

(ટ) " રBકડ-" મા ંિનચેનાનો સમાવેશ છે :- 

     (ક) કોઈ દ�તાવેજ હ�ત�ત અથવા ફાઈલ 

     (ખ) કોઈ દ�તાવેજની માઈhો6ફoમ, માઈhોફ!શ, અથવા ફBસીમાઈલ નકલ 

     (ગ) આવી માઈhો6ફoમમા ંસમાિવZટ �િત�ૃિત અથવા �િત�ૃિતઓની (મોટ! કરBલી હોય કB ન હોય તો     

          પણ) કોઈ નકલ અને 

     (ઘ) કો�z/ટુર અથવા બી? કોઈ સાધનથી ર�ુ કરાયેલી બી$ કોઈ સામ�ી 

(ઠ) " મા6હતીનો અિધકાર " એટલે અિધિનયમ હBઠળ કોઈ બી? સતામડંળ પાસેની અથવા તેના   

          િનયJંણ હBઠળની મા6હતી મેળવવાનો અિધકાર અને તેમા-ં 

          (૧) કામકાજ, દ�તાવેજો રBકડ-ની તપાસ કરવાના  

          (૨) દ�તાવેજો અથવા રBકડ-ની નpધ, ઉતારા અથવા �માRણત નકલો લેવાના 

          (૩) સામ�ીના �માRણત 2રુાવા લેવાના 

          (૪) ફલોપી, ટBપ િવ6ડયો કBસેટના �વXપમા ંઅથવા બી? કોઈ ઈલકyોિનક પ[ધિત અથવા   

               મા6હતી કોઈ કો�z/ટુરમા ંઅથવા બી? કોઈ સાધનમા ંસ�ં6હત હોય AયારB િ��ટ આઉટની      

               મારફતે મેળવવાના અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. 

(ડ) " રાજયના મા6હતી પચં " એટલે કલમ-૫ની પેટા-કલમ(૧)હBઠળ રચાયેuુ ં રાજય મા6હતી પચં 

(ઢ) " રાજયના s{ુય મા6હતી કિમશનર  " અને " રાજયના મા6હતી કિમશનર  " એટલે એટલે  કલમ ૧૫ની   

      પેટા-કલમ (૩) હBઠળ નીમાયેલા રાજયના s{ુય મા6હતી કિમશનર  અને રાજયના મા6હતી કિમશનર  

(ત) " રાજયના ?હBર મા6હતી અિધકાર! " એટલે કલમ ૫ની પેટા-કલમ(૧) હBઠળ sકૂરર કરBલ રાજયના  

      ?હBર મા6હતી અિધકાર! અને તેમા ંપેટા કલમ (૨) હBઠળ એવા રાજયના મદદનીશ ?હBર મા6હતી   

      અિધકાર!નો પણ સમાવેશ થાય છે.  

(થ) "Jા6હત પ\કાર" એટલે મા6હતી માટB િવનતંી કરનાર નાગ6રક િસવાયની કોઈ Lય3%ત અને તેમા ં 

       ?હBર સતામડંળનો સમાવેશ થાય છે. 

૧.૬ કોઈ Lય3%ત આ 23ુ�તકામા ંઆવર! લેવાયેલ િવષયો <ગે વm ુમા6હતી મેળવવા માગેં તો તે માટBની સપંક- 

Lય3%ત.  

 અિધક ડ!ન  અને ?હBર મા6હતી અિધકાર!, વહ!વટ! અધીકાર! તેમજ મદદનીશ ?હBર મા6હતી અિધકાર! 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ ભાવનગર.  
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૧.૭ આ 23ુ�તકામા ંઉપલqધ ન હોય તે મા6હતી મેળવવા માટBની કાય-પiતી અને  ફ! મા6હતી મેળવવા માટB અર$ 

કરવાની �6hયા �ુ ંછે ? 
 (૧) v બાબત માટB મા6હતી મેળવવાની હોય તેની િવગતો દશા-વતી અર$ સરકાર! મા6હતી અિધકાર!ને   

     લેRખતમા ંઅથવા િવ?t ુમા[યમો jારા <�ે$મા ંઅથવા 6હ�દ!મા ંરાજભાષામા કરવી.  

(૨) કઈ બાબત <ગે મા6હતી મેળવવાની છે તે <ગેના કારણો દશા-વવાની જXર નથી 

(૩) િનયત કરવામા આવે તેટલી ફ! �કુવો (જો ગર!બી રBખા હBઠળની ક\ામા ંન આવતા ંહોય તો) 

(૪) મા6હતી મેળવવા માટBની સમય મયા-દા કBટલી છે ?       

     (૧) અર$ કયા-ની તાર!ખથી ૩૦ 6દવસ kિુધમા ં 

     (૨) Lય3%તની જ�દગી અને �વતJંતા સબંધંી મા6હતી મેળવવા માટB ૪૮ કલાક  

     (૩) જો આમા ં�? પ\કારના ં6હત સમાયેલા હશે તો સમય મયા-દા ૪૦ 6દવસ kધુીની રહBશે (મહતમ   

          sદુા પ\કારને ર�ુઆત કરવા માટBનો આપેલો સમય )  

(૫) િન6દ�Zટ સમય મયા-દામા ંમા6હતી આપવામા ંિનZફળ જ� ુએ માની લીધેલો અ�વીકાર છે ? 

     (૧) અર$ કરવાની િનયત ફ! Lયાજબી હોવી જોઈએ.  

     (૨) જો વારB ફ! ની જXર હોય તો એટલી, રકમ કBવી ર!તે થાય તેની ગણતર!ની િવગતો લેRખતમા ં  

          જણાવવી જોઈએ. 

(૩)  યોcય અપીલ અિધકાર!ને અર$ કર!ને સરકાર! મા6હતી અિધકાર!એ લીધેલી ફ! <ગેના િનણ-યની   

      તપાસ કરવા અરજદાર 2છુ! શકB છે. 

(૪) ગર!બી રBખા હBઠળ $વતા લોકો પાસેથી કોઈ જ ફ! લેવામા ંઆવશે નહ!.  

(૫) સરકાર! મા6હતી અિધકાર! િનયત કરBલી સમય મયા-દાQુ ંપાલન ન કર! શકB તો અરજદારને મા6હતી િવના   

     soૂયે 2રુ! પાડવી.   
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૨.૧ ?હBર તJંનો ઉદBશ - હBI:ુ-  

 િવધાથwઓને તબીબી િશ\ણ 2Mુુ પાડ�ુ ંતેમજ તબીબી સશંોધન કાય- કર�ુ ં 

૨.૨ ?હBર તJંQુ ંિમશન/�ુરદBશીપt ુ:- (િવન)  

 તબીબી, નિસ�ગ, લેબ-ટBકનીVયન ના િવ[યાથwઓને �નાતક તેમજ અQ�ુનાતક ક\ાના અnયાસhમ 

માટBની kિુવધા 2રુ! પાડવી તેમજ અnયાસ કરાવવો.  

૨.૩ ?હBર તJંનો �ંુકો ઈિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ-:-  

 �જુરાત સરકાર�ીના ંઆરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ ગાધંીનગર હ�તકની આ સ�ંથા છે. 

vQ ુ નામ કરણ સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર તર!કB કરવામા આવે છે. આ કોલેજની 

�થાપના સને ૧૯૯૫ ના વષ-મા ં થયેલ છે. આ સ�ંથા શXઆતમા ં ભાવનગર કરવામા આવેલ 

Aયારબાદ નવી Rબoડ�ગQુ ંબાધંકામ 2Mંુુ થતા ંઆ સ�ંથા સને ૨૦૦૦ ની સાલથી મે6ડકલ કોલેજના 

નવા બીoડ�ગમા કાય-રત છે. આ સ�ંથા ખાતે ૧૫૦ /.ુ $. ની સીટો, ૧૦૬ પી. $. ની સીટો અને 

૭૬ ડ!.એમ.એલ.ટ!. અnયાસhમની સીટો છે. 

 ૭૬ ડ!.એમ.એલ.ટ!. અnયાસhમની સીટો નીચે �માણે ભરવામા ંઆવે છે.   

લેબોરBટર! ટBકનીVયન               એ%સરB ટBકનીVયન         �ુલ ડ!એમ.એલ.ટ!. ની સીટો  

�ુલ ૩૮ સીટો                       �ુલ ૩૮ સીટો                      �ુલ ૭૬ સીટો  

૧૫ સીટો ખાતા મારફત            ૧૫ સીટો ખાતા મારફત 

૨૩ સીટો સીધે સીધી                ૨૩ સીટો સીધે સીધી       

૨.૪ ?હBર તJંની ફરજો  

 આ સ�ંથાની ફરજોમા ંs{ુયAવે �ા[યાપકો તરફથી તબીબી િવધાથwઓને િશ\ણ તથા હો3�પટલના ં

દદ�ઓને સારવાર આપવી તથા તબીબી િશ\ણ  અને સશંોધન કરવાQુ ંકાય- છે.  

૨.૫ ?હBર તJંની s{ુય ��િૃતઓ - કાય`  

 તબીબી, નિસ�ગ, લેબ-ટBકનીVયન ના િવ[યાથwઓને �નાતક તેમજ અQ�ુનાતક ક\ાના અnયાસhમ 

માટBની kિુવધા 2રુ! પાડવી તેમજ અnયાસ કરાવવો. તથા િવ[યાથwઓના િવકાસ માટB કો�ફર�સ, 

પ6રસવંાદો, વક-શોપ યોજવા. 

૨.૬ ?હBરતJં jારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદ! અને તેQ ુસRં\zત િવવરણ  

  આ સ�ંથા  

૧. એનાટોમી િવભાગ jારા િવ�ાથwઓના અnયાસ માટB દBહદાન �વીકારવામા ંઆવે છે. 

૨. સ�ંથાના શૈ\Rણક �ટાફ �નાતક તથા અQ�ુનાતક ક\ાએ શૈ\Rણક કાય- કરB છે.  

૩. સ�ંથાના �%લિનકલ િવભાગના ડૉ%ટરો હો3�પટલમા ંતબીબી સેવાઓ આપે છે.  

૪. સ�ંથાના પેથોલો$, માઇhોબાયોલો$ અને બાયોકBમી�y! િવભાગ લેબોરBટર! િનદાન �6hયામા ં

સહભાગી થાય છે. 

૫. સ�ંથાQુ ં ફોરB�સીક મે6ડસીન િવભાગ મેડ!કોલીગલ, પો�ટમોટ-મમા ં તજ� સેવા 2રુ! પાડB છે. 

તથા કોટ-મા ંિવટનેસ તર!કB સેવાઓ આપી hાઇમ ઇ�વે�ટ!ગેશ�સમા ંમદદXપથાય છે. 

૬. સ�ંથાનો િ�વે�ટ!વ અને સોVયલ મે6ડસીન િવભાગ જનરલ મે6ડસીન તથા માઇhોબાયોલો$ 

િવભાગના સહયોગથી એપીડBમીક સમયે સેવાઓ આપે છે.  

૭. સ�ંથાના ડો%ટરો તથા પેરામેડ!કલ �ટાફ વી.આઇ.પી. ડ�ટુ!, મેડ!કલ કB�પ, ��ુલ હBoથ vવા ં

�ો�ામમા ંસહભાગી થાય છે.  
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૮. સ�ંથાના પી.એસ.એમ. તથા �%લિનકલ િવભાગના તજ�ો રાZy!ય આરોcય �ો�ામ મા ંિનZણાતં 

તર!કB સેવા બ?વે છે, તેમજ તાલીમ 2રુ! પાડB છે.  

૯. સ�ંથાના તજ�ો અ�ય /િુનવિસGટ!મા ં પર!\ક તર!કB, એમ.સી.આઇ. ના એસેસર તર!કB, 

%વોલીટ! �ો�ામના એસેસર તર!કB તથા રાPય jારા ખર!દાતા ંમે6ડકલના સાધનોમા ંતજ� તર!કB 

તથા રાPય કB રાZy!ય �તરના પ6રસવંદોમા ંફBકoટ! તર!કB સેવાઓ બ?વે છે.    

૧૦. સ�ંથાનો ફામdકોલો$ િવભાગ રBશનલ િ��h!zશન, એ�ટ!બાયોટ!ક પૉલીસી તથા 

ફામdકોવી$લ�સ vવી સેવાઓ આપે છે.   

૨.૭ ?હBર તJંના રાજય િનયામક કચેર!, �દBશ, $oલો, qલોક વગેરB �તરોએ સ�ંથાગત માળખાનો 

આલેખ ( Pયા ંલા� ુપડતો હોય Aયા ) 

 આ સ�ંથા સRચવ�ી, આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ હBઠળ કિમશનર �ી, તબીબી સેવાઓ,  

તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન, ના માગ-દશ-ન હBઠળ અિધક િનયામક�ી, તબીબી િશ\ણ અને 

સશંોધન ની સીધી દBખરBખ હBઠળ કાય- કરB છે.  

૨.૮ ?હBર તJંની અસરકારકતા અને કાય-\મતા વાપરવા માટBની લોકો પાસેથી અપે\ાઓ  

 ૧. સ�ંથાની કાય-વાહ!મા ંસફાઇ તથા િશ�ત રાખી તેમજ સ�ંથાના પ6રસરમા ંતમા�ુ કB િનિષi 

પીણાઓ નો ઉપયોગ ન કરB તે 6હતાવહ છે.  

૨. આરોcય સેવાઓ ના ઉપયોગ સમયે ઇમરજ�સીમા ંઆવેલા દદ�ઓને �ાધા�ય આપે. 

૩. સ�ંથાની િમલકત ને Qકુસાન ન થાય તે કાળ$ લે. 

૪. પોતાના વાહનો યોcય જcયાએ પાક- કર! એ�q/લુ�સ તથા અ�ય ઇમરજ�સીમા ંઉપયોગમા ં

લેવાતા ંવાહનો માટB માગ- foુલો રાખે.  

૫. હો3�પટલની સેવાઓના ઉપયોગ વખતે તેમની અગાઉની માદંગી કB સારવારના તમામ કાગળો 

તથા હક!કતથી ડો%ટરને વાકBફ કરB.     

૨.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટBની ગોઠવણ અને પiિતઓ  

 લોકો પાસે રાખવામા ંઆવતી અપે\ાઓ ને િનદr િષત કરતા ંડ!�zલે બોડ- ગોઠવવામા ંઆવેલ છે. 

૨.૧૦ સેવા આપવાના, દBખરBખ િનયJંણ અને ?હBર ફ6રયાદો િનવારવા માટB ઉપલqધ તJં 

 સ�ંથાના કાય- સદંભd ફ6રયાદોના િનવારણ માટB કોઇપણ Lય3%ત v - તે  િવભાગ//િુનટ ના વડાનો 

સીધો સપંક- કર! શકB છે. તેમ છતા ંિનવારણ ન આવે તો સ�ંથાના વડાનો સપંક- કર! શકB છે. 

સ�ંથાના વડાની તેમજ િવિવધ િવભાગના વડાની ઓફ!સમા ંસvશન/ફ6રયાદ બો\ ઉપલqધ છે.  

૨.૧૧ s{ુય કચેર! અને �ુદા �ુદા �તરોએ આવેલી અ�ય કચેર!ઓના ંસરનામા (વપરાશ કારને 

સમજવામા ંસરળ પડB તે માટB $oલાવાર વગwકરણો કરો) 

 ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, vલ રોડ, એસ. ટ!. �ટB�ડ પાસે, ભાવનગર.  

અિધક િનયામક�ી, તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન, $ -qલોક, બીજો માળ, ગાધંીનગર. 

કિમશનર �ી, આરોcય તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન, ગાધંીનગર. 

સRચવ�ી, આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ, ગાધંીનગર. 

૨.૧૨ કચેર! શX થવાનો સમય :-  

 વહ!વટ! સવંગ- (Rબન શૈ\Rણક) :- સવારના ૧૦:૩૦ કલાકB 
 શૈ\Rણક સવંગ- :- સવારના ૯:૦૦ કલાકB 

૨.૧૩ કચેર! બધં થવાનો સમય   

 વહ!વટ! સવંગ- (Rબન શૈ\Rણક) :- સાજંના ૬:૧૦ કલાકB (ર!સેષ ટાઇમ:- ૨:૦૦ થી ૨:૩૦)  

 શૈ\Rણક સવંગ- :- સાજંના ૫:૦૦ કલાકB      (ર!સેષ ટાઇમ:- ૧:૦૦ થી ૨:૦૦) 
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તબીબી િશ\ણ િવભાગના ંસ�ંથાગત માળખાનો આલેખ 

 
 

આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ મJંાલય 

માનનીય મJંી�ી, આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ, 

સRચવાલય ગાધંીનગર 

 
 
 

આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ, સRચવાલય, ગાધંીનગર 

સRચવ�ી, આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ, 

 qલોક નબંર- ૭, ગાધંીનગર 

 
 

કિમશનર �ી, આરોcય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશ\ણ (આ. િવ.) ની કચેર! 

qલોક નબંર- ૫, ડૉ. $વરાજ મહBતા ભવન �ુના સRચવાલય, ગાધંીનગર 

 
 

અિધક િનયામક�ી, (તબીબી િશ\ણ ) 

કિમશનર �ી, આરોcય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશ\ણ (ત. િશ.) ની કચેર!, 

qલોક નબંર- ૪, ડૉ. $વરાજ મહBતા ભવન �ુના સRચવાલય, ગાધંીનગર   

  
 
 

                                                                     ડ!ન�ી (એસ. ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા,ં vલ રોડ  

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર) 

 
  
  

                                                        અિધક ડ!ન 

 
 
 
   
 
       

      વહ!વટ!  અિધકાર!                        દરBક િવભાગના વડા                      6હસાબી અિધકાર! 
                       

કચેર! અિધ\ક (તમામ શાખા)                            કચેર! અિધ\ક (તમામ શાખા) 

હBડ કલાક- (તમામ શાખા)           સહ�ા[યાપક       હBડ કલાક- (તમામ શાખા)                                  

સી. કલાક-  /�ુ. કલાક-  (તમામ શાખા)     મદદનીશ �ા[યાપક                  સી. કલાક- /�ુ. કલાક- (તમામ શાખા)   

વગ- – ૪                 ટB%નીVયન                                વગ- – ૪ 

                     %લાક-  

            વગ- – ૪ 
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2.1   તબીબી િશ\ણ િવભાગ હBઠળની શૈ\Rણક સ�ંથાઓ તેમજ તબીબી કોલેજની કાય-\મતામા ંવધારો થાય તે બાબતે     

       િવધાથwઓ કોલેજની સાફ સફાઈ રહB તે માટB સહકાર આપે, ગમે Aયા ંગદંક! ન કરB, �વૈaછ!ક ર!તે Lયસન s3ુ%ત   

       અRભયાનમા ંસહકાર આપે, તેમજ સરકાર�ી/ આરોcય િવભાગ jારા અમલમા ંsકુBલ આરોcય િવષયક કાય-hમમા ં 

       જોડાય તો આરોcય િવષયક સેવાઓ આપના સહકારથી અસરકારક બનાવી શકાય. 

2.2  તબીબી કોલેજ, ભાવનગર તેમજ આરોcય િવભાગ jારા આરોcય િવષયક ��ોના િનવારણ તેમજ લોક ?�િૃત   

      <ગે િવિવધ કB�પો, તબીબી સારવાર kિુવધા ?�િૃત અRભયાન, �દશ-નો, સરઘસ, તબીબી કોલેજો jારા   

       Lયસનs3ુ%ત સેમીનાર, સવંાદ vવા કાય-hમોQુ ંઆયોજન v તે તબીબી શૈ\Rણક સ�ંથાઓ jારા કરવામા ંઆવે છે   

       તેમજ તે માટB તેઓને આ કચેર! તેમજ આરોcય િવભાગ અને રાજય સરકાર jારા જXર! kિુવધા 2રુ! પાડવામા ં  

       આવે છે.   

2.3   તબીબી કોલેજની કચેર! ખાતે સેવા આપવા તેમજ દBખરBખ િનયJંણ અને કોઈ ફ6રયાદ હોય તો તેના િનવારણ   

       માટB દરBક શાખાના અિધકાર!ઓનો સપંક- કર! v તે Lય3%ત અથવા કોઈ કમ-ચાર! પોતાની ફ6રયાદQુ ંિનવારણ  

       �ાzત કર! શકB છે અને ઉપરો%ત તમામ વહ!વટ!  અિધકાર! ઉપર ડ!ન�ી અને અિધક ડ!ન�ી, તબીબી િશ\ણQુ ં

       િનયJંણ હોય છે.  

2.4 s{ુય કચેર!ના તાબા હBઠળ ભાવનગર મે6ડકલ કોલેજ ભાવનગરની  કચેર! આવેલી છે.  

 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ. ટ!. �ટB�ડની પાસે, ભાવનગર. ડ!ન�ી, (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૮૦૮ 

 

2.5   તબીબી િશ\ણ અને સશંોધનની કચેર!Qુ ંવહ!વટ! Lયવ�થા તJં  

 

                                                                �����, �� �K. ��. ��. 6LC�F�  

 

                                         

                    567к ����� �K. ��. ��. 3�4�                                               

 
 

                     
 
 

            િવિવધ િવભાગના                       વહ!વટ! અિધકાર!                                એકાઉ�ટ ઓફ!સર           

               વડા                           �ી એ. કB. પટBલ (ઇ�ચા�)                       �ી એ. કB. પટBલ (ઇ�ચા�)            

                                                                                                 

 

                                      કચેર! અિધ\ક                                                    6હસાબી શાખા 

                                               િવિવધ શાખા  

 
 

    

 

        ��ુડ�ટ શાખા        �ટોર શાખા         વગ--૧,૨          વગ--૩,૪       આર. ટ!. આઇ. શાખા          હો�ટBલ શાખા 

                                             મહBકમ શાખા        મહBકમ શાખા   
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1 ����� �� �K. ��. ��. 6LC�F� 

  �I�H �થાિનક ક\ાએ સરકાર�ીના િનયમોQસુાર મયા-દા અને આિધન કચેર!ના 

વડા તર!કB ની વહ!વટ! તથા નાણાકં!ય સCાઓ. 

�3���� વગ-- ૩ અને વગ-- ૪ ની ફરજ ફાળવવી. વગ-- ૧, ૨ ના ખાનગી અહBવાલ, 

બદલી, બઢતીની દરખા�તો, એલ. ટ!. સી. ની ર?ઓ મ�ુંર કરવી (૫૪૦ 

6દવસ kધુીની), ઈ�h!મે�ટ, પે�શન, ફ6રયાદ/કોટ-  કBસ/ આર. ટ!. આઇ. 

કBસોની અપીલની કામગીર!, 

��B�к�8 નાણા ંિવભાગના તા:- ૬/૬/૯૮ ના ઠરાવથી િનયત થયેલી  કચેર!ના વડા 

તર!કBની સCાઓ, આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગના ંતા:- 

૧૦/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી  આપવામા ંઆવેલ ખર!દ!ને લગતી સCાઓ.  

 
�� 1. તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન િવભાગQુ ં િનયJંણ, તમામ શાખાઓની 

વહ!વટ! કામગીર!ની દBખરBખ, ખાતાના વડાને ર�ુ કરવાની ફાઈલો, 

િનણ-ય, અમલ, 

2. સરકાર�ીને ર�ુ કરવાની ફાઈલો, િનણ-ય, અમલ,  

3. મે6ડકલ કોલેજ અને હો3�પટલનો વહ!વટ અને િનયJંણ. મે6ડકલ 

કોલેજમા ં આવતા તમામ િવભાગોQુ ં િનયJંણ, િવધાથwઓને ઉaચ 

કોટ!Qુ ંતબીબી િશ\ણ મળે તેની કાળ$ રાખવી, વહ!વટ!  કામગીર!ની 

દBખરBખ રાખવી,  

4. િવભાગીય વડાની ર�ુઆતોને [યાને લઈને  િનણ-ય તથા અમલ કરવો 

અને તબીબી શૈ\Rણક કાય- યોcય મળે તેવા �યAન કરવા. 

2 567к ��� �� �K. ��. ��. 3�4� 

  �I�H અિધક ડ!ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ તમામ સCાઓ  

�3���� ડ!ન�ી અને અિધક િનયામક�ી તરફથી એનાયત થયેલ સCાઓ. 

��B��к�8 - 

 
��   માન. કિમશનર �ી તરફથી સોપાયેલ ફરજો, કચેર!ના િનયJંણમા ં અને 

ડ!ન�ીની ફરજોમા ં મદદ, આર.ટ!.આઇ. કBસોમા ં ?હBર મા6હતી અિધકાર! 

તર!કBની ફરજો.   

3 ��  ���2�  �� �K. ���	1 ��. C�
�х (Hod- Prof. Opthalmology) 

  �I�H ચીફ વોડ�-ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ તમામ સCાઓ  

�3���� ચીફ વોડ�-ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ કામગીર!  

��B��к�8 -  

ફરજો   ૧.  વોડ-ન jારા ર�ુ કરવામા ંઆવતી િવ�ાથwઓની હો�ટBલને લગતી 

સમ�યાઓQુ ંિનરાકરણ કર�ુ ં 
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૨. ર!પેર�ગ કરાવવા vવા કામો માટB ના. કાય-પાલક ઇજનેર�ી 

પી.આઇ./.ુને કામગીર! કરવા ?ણ કરવી.         

૩. પી.આઇ./.ુ jારા કરવામા ંઆવેલ કામગીર! સતંોષકારક છે કB ન6હ તેની 

ખાJી કરવી. તથા કામગીર! સતંોષકારક ન જણાય તો તેની ?ણ 

ડ!ન�ીને કરવી. તથા યોcય કાય-વાહ! કરવા માટB પગલા ંલેવા.ં 

૪. જટ!લ સમ�યાઓ તરફ ડ!ન�ીQુ ં[યાન દોર�ુ.ં અને તેના ઉકBલ માટB 

ડ!ન�ી સાથે પરામશ- કર! સમ�યાનો ઉકBલ લાવવો. 

૫. વોડ-ન તથા હો�ટBલ kિુ��ટB�ડ�ટને વહ!વટ! કામગીર! મા ંસલાહ 

kચુનો/માગ-દશ-ન 2રુા પાડવા 

૬. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી jારા સpપવામા ંઆવે તેવી કામગીર! કરવી.    

4 ���2� – ��8N �� �K. 564 C
�
 (Hod- Prof. Frensic Madicine) 

  સCાઓ વોડ�-ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ તમામ સCાઓ 

વહ!વટ! વોડ�-ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ કામગીર! 

નાણાકં!ય -  

ફરજો   ૧.  હો�ટBલ kિુ�. jારા ર�ુ થતી િવ�ાથwઓની હો�ટBલને લગતી 

સમ�યાઓQુ ંિનરાકરણ કર�ુ ં 

૨. ર!પેર�ગ કરાવવા vવા કામો માટB ના. કાય-પાલક ઇજનેર�ી 

પી.આઇ./.ુને કામગીર! કરવા ?ણ કરવી.         

૩. પી.આઇ./.ુ jારા કરવામા ંઆવેલ કામગીર! સતંોષકારક છે કB ન6હ તેની 

ખાJી કરવી. તથા કામગીર! સતંોષકારક ન જણાય તો તેની ?ણ ચીફ 

વોડ-ન મારફત ડ!ન�ીને કરવી. તથા યોcય કાય-વાહ! કરવા માટB 

પગલા ંલેવાનંી કામગીર! કરવી   

૪. જટ!લ સમ�યાઓ તરફ ચીફ વોડ-નQુ ંતથા ડ!ન�ીQુ ં[યાન દોર�ુ.ં અને 

તેના ઉકBલ માટB ચીફ વોડ-ન તથા ડ!ન�ી સાથે પરામશ- કર! સમ�યાનો 

ઉકBલ લાવવો. 

૫. હો�ટBલ kિુ��ટB�ડ�ટ તથા �ટાફને વહ!વટ! કામગીર! મા ંસલાહ 

kચુનો/માગ-દશ-ન 2રુા પાડવા 

૬. હો�ટBલ kિુ��ટB�ડ�ટ jારા િનભાવવામા ંઆવતા ંહો�ટBલના િનયત 

ર$�ટરો /પJકોની ચકાસણી કરવી. 

૭. એ�ટ! રBગ�ગ કમીટ!Qુ ંઅપડBશન રાખ�ુ ંતથા તમામ હો�ટBલમા ંતેના 

િનયત બોડ- લગાવેલા છે કB ન6હ તેની ખાJી રાખવી, તથા સરકાર�ી 

jારા આપવામા ંઆવેલ kચુનો sજુબના િનયત �કારના  બોડ- દરBક 

હો�ટBલમા ંરાખવામા ંઆવે છે કB ન6હ તેની ખાJી રાખવી. 

૮. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી તથા ચીફ વોડ-ન jારા સpપવામા ંઆવે તેવી 

કામગીર! કરવી. 

5 ���2�-�O�2   �� �K. Pш� C��R� (Asso. Prof. Physiology) 

  �I�H વોડ�-ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ તમામ સCાઓ 
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�3���� વોડ�-ન તર!કBની સpપવામા ંઆવેલ કામગીર! 

��B��к�8 -   

 
��   ૧.  હો�ટBલ kિુ�. jારા ર�ુ થતી િવ�ાથwઓની હો�ટBલને લગતી 

સમ�યાઓQુ ંિનરાકરણ કર�ુ ં 

૨. ર!પેર�ગ કરાવવા vવા કામો માટB ના. કાય-પાલક ઇજનેર�ી 

પી.આઇ./.ુને કામગીર! કરવા ?ણ કરવી.         

૩. પી.આઇ./.ુ jારા કરવામા ંઆવેલ કામગીર! સતંોષકારક છે કB ન6હ તેની 

ખાJી કરવી. તથા કામગીર! સતંોષકારક ન જણાય તો તેની ?ણ ચીફ 

વોડ-ન મારફત ડ!ન�ીને કરવી. તથા યોcય કાય-વાહ! કરવા માટB 

પગલા ંલેવાનંી કામગીર! કરવી   

૪. જટ!લ સમ�યાઓ તરફ ચીફ વોડ-નQુ ંતથા ડ!ન�ીQુ ં[યાન દોર�ુ.ં અને 

તેના ઉકBલ માટB ચીફ વોડ-ન તથા ડ!ન�ી સાથે પરામશ- કર! સમ�યાનો 

ઉકBલ લાવવો. 

૫. હો�ટBલ kિુ��ટB�ડ�ટ તથા �ટાફને વહ!વટ! કામગીર! મા ંસલાહ 

kચુનો/માગ-દશ-ન 2રુા પાડવા 

૬. હો�ટBલ kિુ��ટB�ડ�ટ jારા િનભાવવામા ંઆવતા ંહો�ટBલના િનયત 

ર$�ટરો /પJકોની ચકાસણી કરવી. 

૭. એ�ટ! રBગ�ગ કમીટ!Qુ ંઅપડBશન રાખ�ુ ંતથા તમામ હો�ટBલમા ંતેના 

િનયત બોડ- લગાવેલા છે કB ન6હ તેની ખાJી રાખવી, તથા સરકાર�ી 

jારા આપવામા ંઆવેલ kચુનો sજુબના િનયત �કારના  બોડ- દરBક 

હો�ટBલમા ંરાખવામા ંઆવે છે કB ન6હ તેની ખાJી રાખવી. 

૮. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી તથા ચીફ વોડ-ન jારા સpપવામા ંઆવે તેવી 

કામગીર! કરવી. 
 

6 �3����  

567к�
� 

�� P
. �. ���
 (3�� D646�^�</4>� 567к 6�8�к�� 4���� 6ш_B 5�	 

��ш�7� ���7���
�� к�	
� х�4	  
�� �`�	 a	 , 3�� P ��b �� �. к�. C��� – 

к�	
� 567_к ����d� 
e� a	.)  

  �3���� 

�I�H 

એ�ટાqલીશમે�ટ તથા કચેર!ને લગતા ં કામકાજQુ ં kપુરિવઝન કર�ુ,ં 

કમ-ચાર!ઓને kચુનો કરવા કામગીર!ની વહBચણી કરવી, સબોડ�નેટ �ટાફની 

આક3�મક ર? મ�ુંર કરવાની સCા. અ�ય ર?ઓ ડ!ન�ીને ભલામણ 

કરવાની સCા.  

 
��   ૧. આર. ટ!. આઈ/ કોટ-કBસ સેલ તથા ફ6રયાદ શાખા/ વગ-- ૧, ૨, ૩, ૪ 

મહBકમ શાખા, િવ�ાથw શાખા, �ટોર શાખા ને લગતી વહ!વટ! કામગીર!. 

૨. કોટ-કBસોની sદુતમા ં હાજર! આપવી, તથા આર. ટ!.આઇ. ને લગતા ં

કBસોમા ંમદદનીશ ?હBર મા6હતી અિધકાર! તર!કBની ફરજો બ?વવી.  
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7 �3���� 

567к�
�  

3�� �f8� х��� 3�0 �� �. к�. C��� – к�	
� 567_к 0���b 

�3���� 567к�
� 4
�к� к���
� к
� 
e�� a	.  

  �3���� ૧. તમામ નાણાક!ય 6હસાબો અને ઓડ!ટ તથા સ�ંથાના તમામ બીલો 

અને ક�ટ!જ�સી ખચ- તથા અ�ય 6હસાબો,  

૨. તમામ ઉપાડ અને વહBચણી કરનાર અિધકાર!ની જવાબદાર! તથા  

સબોડ�નેટBડ કમ-ચાર!ઓને kચુનો કરવા 6હસાબી  શાખાને લગતી 

કામગીર!ની વહ�ચણી કરવી 

૩. પોતાની કચેર!ને લગતા ં કામકાજQુ ં kપુરિવઝન કર�ુ,ં સબોડ�નેટ 

�ટાફની આક3�મક ર? મ�ુંર કરવાની સCા. અ�ય ર?ઓ ડ!ન�ીને 

ભલામણ કરવાની સCા.  

૪. બvટ તૈયાર કરાવ�ુ,ં પગાર બીલો, ખર!દ!ના બીલો તૈયાર કરાવવા. 

બvટની �ા�ટ અQસુાર તથા િનયત હBડ sજુબ જ ખચ- મ�ુંર કરવા.  

૫. ઇ�કમટB\ને લગતી જોગવાઇઓની અમલવાર! કરાવવી.   

��B��к�8 નાણાકં!ય જવાબદાર! છે.  

 
��   6હસાબી શાખાQુ ંસચંાલન તથા સ�ંથાના વડા�ીના kચુનો sજુબ કામગીર!  

કરવી.  

8 C� � g� ���  �f8� х��� 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી.  

 
�� *  વગ- - ૧,૨,૩ ના અિધકાર!/ કમ-ચાર!ઓના ખાનગી અહBવાલો, ડ!ન�ી 

jારા આપવામા ંઆવેલ ડ!કટBશનના ખાનગી �કરણો તેમજ ડ!ન�ી 

jારા આપવામા ંઆવIુ ંડ!કટBશન તેમજ ડ!ન�ી jારા વડ! કચેર!મા ંકB 

ઉaચ અિધકાર!�ીઓ સાથે ટBલીફોનીક વાત કરવાની કામગીર! 

*  ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! સોપે તે 

કામગીર! કરવી.  

9 3����� 

i�6D�������  

     �� �
�ш��0 ��. ����к� – 3��/��к2  (0���b)  

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ  કોઇ સCા નથી. 
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�� (૧) િવધાથwઓને હો�ટBલમા ંXમની ફાળવણી કરવી, તેમની હો�ટBલને લગતી 

     ફર!યાદોનો િનકાલ કરવો. 

(૨)  િવધાથwઓના હો�ટBલને લગતા અ$�ટરો તૈયાર કરવા. 

(૩) હો�ટBલ માટB એડમીશન ફોમ- રાખવા 

(૪) હો�ટBલમા ંમેસ તથા અ�ય સાધન સામ�ી માટBની કામગીર! કરવી.   

(૫) અગાઉના કચેર! અિધ\ક v કામગીર!  બ?વતા તેવી તમામ 

    કામગીર! (ફરજો) બ?વવી  

(૬) ર!પેર�ગ <ગેની કામગીર! તાAકાલીક કરાવવી 

(૭) ડ!ન�ી, અિધકડ!ન�ી, 6હસાબી અિઘકાર!, વ6હવટ! અિઘકાર! સpપે તે 

    કામગીર! કરવી.  

10 к�	
� 567_к  �� �. к�. C��� 

            (P
.��.Pj/к��2�	� ш�х�) 

  �3���� 

�I�H 

-   

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.  મદદનીશ ?હBર મા6હતી અિધકાર!  jારા સpપવામા ંઆવે તે તમામ        

�કારની કામગીર! કરવી. 

2. આર.ટ!.આઈ. ને લગતા ર$�ટર િનભાવવા, સરકાર�ી jારા માગંવામા ં    

આવતી માહ!તી તૈયાર કરવી. 

3. ઇ�ડB�ટ બનાવવા તથા તેનો 6હસાબ રાખવો. 

4. આર.ટ!.આઈ.ને લગતી કામગીર! કરવી. 

5. kિુ�મ કોટ- , હાઈકોટ- , ડ!��y%ટ કોટ-  તથા લેબર કોટ- ને લગતા ંકBસોની        

કામગીર! કરવી. 4>� દરBક કBસોની sદુતમા ંહાજર રહB� ુ.ં તથા કBસોની કામ

<ગે વખતો વખત વડ! કચેર!ને મા6હતગાર કરવા 

6. સ�ંથા ખાતેની તમામ ફ6રયાદોની ફાઈલો સભંાળવી તથા સરકાર�ીને       

સમયસર મા6હતી મોકલવી. 

7. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર! વહ!વટ! અિધકાર! સpપે તે       

કામગીર! કરવી. 

8. માિસક/િJમાિસક પJકો સમયસર તૈયાર કર! સરકાર�ીને મા6હતી          

મોકલવી. 

11 �	�	�
� 

0��C	к�
      

��. ��. ��. к��B� 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1. સમ� મે6ડકલ કોલેજમા ંસફાઇ, �વરછતા અને સેનીટBશનને લગતી  

    કામગીર!Q ુિન6ર\ણ કર� ુતથા વગ--૪ ના કમ-ચાર!ઓના કામગીર!ની 

    વહ�ચણી કરવી. 
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2. કોઇ પણ મે6ડકલ કોલેજના �ો�ામો દર�યાન Lયવ�થા ગોઠવવાની   

   કામગીર!. 

3. તમામ વગ--૪ ના કમ-ચાર!ઓની હાજર! 2રુવી તેમજ તેમની કામગીર!Qુ ં

   િનર!\ણ કર�.ુ તથા હો�ટBલના વગ--૪ ના કમ-ચાર!ઓ બરાબર સફાઇ  

   કરB છે કB નહ! તેની ચકાસણી કરવી. 

4. સમયાતંરB મે6ડકલ કોલેજ તેમજ હો�ટBલ તેમજ આવાસના પાણીના 

   ટાકંાની સફાઇ કરાવવી. 

5. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ  

   કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી.    

 

12 3�� к��к2    ��. �. ��. к����� (��2- 1, 2 3�к ш�х�) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� વગ- -૧ અને ૨ ના અિધકાર!�ીQુ ંમહBકમ સ2ંણુ- કામગીર!.  

(�3 D�k8�Cк ����2) 

1. અિધકાર!ઓની બદલી <ગેની દરખા�તો સરકાર�ીમા ંમોકલવા <ગેની 

   કામગીર!. 

2. િનમtુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર ર!પોટ- , હ!�ટ! સીટો, વતન એકરાર  

   તેમજ તેને લગતી અ�ય બાબતો <ગેની કામગીર!. 

3. િનમtુકં િનયિમત કરવાની કામગીર!. 

4. સેવાઓ સળંગ કરવાની કામગીર!. 

5. સહ �ા[યાપકમાથંી �ા[યાપકમા ંબઢતી બાબતે ડ!.પી.સી.ની  

   વધારાની કામગીર!  

6. સીનીયોર!ટ! લી�ટ, કામચલાઉની દરખા�ત તૈયાર કર! સરકાર�ીને 

    મોકલવા <ગેની કામગીર!. 

7. કામચલાઉ સીનીયોર!ટ! લી�ટના વાધંા kચુનો મળતા ચકાસણી  

   કર! સરકાર�ીને દરખા�તો કરવી. 

8. કાયમી સીનીયોર!ટ! લી�ટ બહાર પાડતા દરBકને મોકલવા. 

9. સરકાર�ી jારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી મા6હતીઓ તૈયાર કરવી. 

10. મીટ�ગની મા6હતીઓ/હગંામી જcયાઓના ક�ટ!�/એુશન ની કામગીર! 

11.  એલ. એ. ક/.ુ ની મા6હતીઓની કામગીર!. 

12. વાિષGક વહ!વટ!  અહBવાલની કામગીર! /અિધકાર!ઓના વાિષGક  

     ખાનગી અહBવાલની કામગીર! 

13.  ધારાસnય, મJંી�ી સદંભ-ની કામગીર!.    

14.  ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ  

     કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી.   
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13 3�� к��к2  ��4� ��. �. �l (�3���� ш�х�) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 3�� D646�^�</4>�  6D���C���� �6�m� к��	�, �����
 х�4	  
�� 

�`�	 a	.   

14 3�� к��к2     ��.  �. ��. ��3�� (�3���� ш�х�) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 3�� D646�^�</4>� 4���� 567_к���� к�	
� �
. ��. ��
� 

3�<�C�� �����
 х�4	  
�� �`�	 a	.   

15 3�� к��к2  ��  �
�ш��0 ��. ����к� (��2- 3, 4 3�к ш�х�) 

(0���b 3����� i�D�.) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ  કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.   �વૈ6રછક િન�િુC <ગેના કBસો. 

2.   પે�શન કBસ <ગેની કામગીર!. 

3.   �ટBપ�ગ અપ મ�ુંર કરવા <ગેની કામગીર!. 

4.   િવદBશ જવા <ગે એન. ઓ. સી. આપવા બાબતની કામગીર!. 

5.   રો�ટર ર$�ટર <ગેની કામગીર!. 

6.   કમ-ચાર!ની વયિન�િુC <ગેની કામગીર!.  

7.   ખાનગી અહBવાલની કામગીર! (સ�ંથાના તમામ કમ-ચાર!)     

8.   ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વ6હવટ! અિધકાર!  

     તેમજ કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 

16 3��  к��к2  �� к�. ��. 6L�	n�  (���
 ш�х�) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.   સરકાર�ીના િનયમો �માણે, �ટBશનર!/લેખન સામ�ી ભડંાર  

      અમદાવાદ તથા સરકાર! �ેસ વડોદરા ખાતેથી, કચેર!ની �ટBશનર!  

      મ�ુંર કરાવવી, XબX જઇને મેળવવી તથા તે �ટBશનર! અJેની  

      કચેર!ના �ા�ચ/અિધકાર! વગ-ની જXર!યાત �માણે ઇ�ડB�ટ આપ�ુ,ં 

      ઇ�ડB�ટ આપવાની કામગીર! કરવી તથા તેને સલંcન, �ટોર ર$�ટર 

      િનભાવવા, સરકાર! �ેસે રાજકોટ/વડોદરાથી  મેજ ડાયર! કBલે�ડરQુ ં
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      ઇ�ડB�ટ મોકલી મ�ુંર કરાવી તે મેળવીને કચેર!મા ંકમ-ચાર!/ 

      અિધકાર!ને વહ�ચવાની  કામગીર!. 

2.  અJેની કચેર!ના સાધન/મશીનો ર!પેર�ગ, મેઇ�ટBન�સ  

    કો�yાકટની કામગીર! િનયમોQસુાર કરવામા ંઆવે તેની કાળ$ રાખવી,    

 ઉકત મશીનો માટB ક�ઝ�મેુબલ આઇટમની ખર!દ! િનયમોQસુાર 

     કરવામા ંઆવે, અને �ટોક ર$�ટર િનભાવવામા ંઆવે તેની  

     કાળ$ રાખવી.  

3.  સરકાર! કમ-ચાર!/અિધકાર!ને મળવાપાJ પેન/ર!ફ!લની ખર!દ! 

    વગ--૪ માટB પોલી વ  ગણવેશ તથા ગરમ ગણવેશ તથા �ટુ / 

     ચપંલની ખર!દ!, ¡ાયવર માટB પોલી વ  તથા ગરમ ગણવેશ તથા  

     વોચમેન માટB પોલી વ   તથા આટ�કલ િનયમોQસુાર ખર!દ  

     કરવામા ંઆવે છે. 

4.   ?હBર બાધંકામ િવભાગની નીચે તમામ કામગીર!, ર!પેર�ગ, દરખા�ત 

      િવગેરB. 

5.    ડBડ�ટોક ર$�ટર િનભાવવા 

6.    %વાટ-ર ફાળવણી/સરકાર! વાહનો તથા ટB�ડરો <ગેની કામગીર! 

7.    ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ 

     કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 

17 ����8
 к��к2 ��  ��. P
. ��
�B�   (�3���� ш�х� - к�ш�8
  ) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.   તમામ 6હસાબી કામગીર!. 

2.   કBશની ?ળવણી તેના 6હસાબો અને કBશ�કુ િનભાવવી. 

3.   બ¢કમાથંી કBશ લાવવી. 

4.   એ.બી.સી. બીલ, �ા�ટ, મેસે�જર, ચેક, કાયમી પેશગી, એq�yBક,  

      અનપેઇડ વગેરB ર$�ટર િનભાવવા. 

5.   માિસક ખચ- પJકો બનાવવા તેમજ પી.એ.ઓ. સાથે 6હસાબો મેળવવા, 

      સરકાર! ચલણો ભરવા. 

6.    6ક£મતી દ�તાવેજો ?ળવવા દા.ત., બ¢ક ગેરB�ટ! િવગેરB. 

7.    પગારના ચેક તેમજ અ�ય કમ-ચાર!ઓના Rબલોના ચેકો સબંિંધત  

      બે�કોમા ંસબંિંધત કમ-ચાર!ઓના લી�ટ સાથે બે�કમા ંજમા કરાવવા. 

8.    ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ  

      કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 
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18 ����8
 к��к2  �� �. ��.�����   (3�к 1/2 ш�х� )   

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� વગ- -૧ અને ૨ ના અિધકાર!�ીQુ ંમહBકમ સ2ંણુ- કામગીર!.  

(nn��ш D�k8�Cк ����2) 

1.   અિધકાર!ઓની બદલી <ગેની દરખા�તો સરકાર�ીમા ંમોકલવા  

      <ગેની કામગીર!. 

2.   િનમtુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર ર!પોટ- , હ!�ટ!સીટો, વતન એકરાર       

તેમજ તેને લગતી અ�ય બાબતો <ગેની કામગીર!. 

3.   િનમtુકં િનયિમત કરવાની કામગીર!. 

4.   સેવાઓ સળંગ કરવાની કામગીર! 

5.   મદદનીશ �ા[યાપકમાથંી સહ �ા[યાપકમા ંબઢતી બાબતે                

ડ!.પી.સી.ની વધારાની કામગીર!  

6.   સીનીયોર!ટ! લી�ટ, કામચલાઉની દરખા�ત તૈયાર કર! સરકાર�ીને       

મોકલવા <ગેની કામગીર!. 

7.   કામચલાઉ સીનીયોર!ટ! લી�ટના વાધંા kચુનો મળતા ચકાસણી કર!      

સરકાર�ીને દરખા�તો કરવી. 

8.   કાયમી સીનીયોર!ટ! લી�ટ બહાર પાડતા દરBકને મોકલવા. 

9.   સરકાર�ી jારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી મા6હતીઓ તૈયાર કરવી. 

10.  મીટ�ગની મા6હતીઓ./હગંામી જcયાઓના ક�ટ!�/એુશન ની કામગીર!    

11.  એલ. એ. ક/.ુ ની મા6હતીઓની કામગીર!. 

12.  વાિષGક વહ!વટ!  અહBવાલની કામગીર!./ અિધકાર!ઓના વાિષGક          

ખાનગી અહBવાલની કામગીર! 

13.  ધારાસnય, મJંી�ી સદંભ-ની કામગીર!.    

14.  ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ      

કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી.  

19 ����8
 к��к2  �� ��. ��. C��8�      (3�к 1-2) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી.     

 
�� વગ- -૧ ના અિધકાર!�ીQુ ંમહBકમ સ2ંણુ- કામગીર!.  

(D�k8�Cк ����2) 

1.   અિધકાર!ઓના આરોપી-૦૯ હBઠળ પગાર બાધંણીના ~ુકમો કરવા          

<ગેની કામગીર!. 

2.   સરકાર�ી jારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી મા6હતીઓ તૈયાર કરવી. 

3.   અિધકાર!ઓના વાિષGક ઇ?ફા <ગેની કામગીર!  

4.   વક-શીટ મા6હતી.  

5.   ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ      
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કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી 

20 ����8
 к��к2  ��  3���
6�o3 ��. ���3� (3�к 1-2) 

  �3���� 

�I�H 

 

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી.     

 
�� વગ- - ૨ ના અિધકાર!�ીQુ ંમહBકમ સ2ંણુ- કામગીર!.   (�p��
 ����2) 

1. મહBકમ શાખામા ંઆવતી ટપાલો ઇ�વડ- ર$�ટરમા ંનpધવી.   

2. મહBકમ શાખામા ંફાઇRલ£ગ <ગેની કામગીર!.    

3. સરકાર�ી jારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી મા6હતીઓ તૈયાર કરવી. 

4. મહBકમ શાખાની બધં થયેલ ફાઇલો ના દફતર વગwકરણની કામગીર!.  

5. વક-શીટ મા6હતી. 

7. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ        

    કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી.    
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��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.     �વેશ િનયમો - મે6ડકલ/ડB�ટલ/ફ!ઝીયોથેરાપી/નસ¤ગ કોલેજો. 

2.     સરકાર! મે6ડકલ કોલેજોમા ંઅQ�ુનાતક અnયાસhમ શX કરવા. 

3.     પી.$.//.ુ$. ની મા�યતા માટB ઇ��પેકશન અને ઇ��પેકશન ફ! <ગે.   

4.     �વેશ સીટોમા ંવધારો કરવા બાબત. 

5.     એમ.સી.આઇ. ની જXર!યાત sજુબ મે6ડકલ કોલેજોમા ં�ટાફ મ�ુંર       

        કરવા બાબત. 

6.     �ટાઇપે�ડમા ંવધારો કરવા બાબત./ /.ુ$./પી.$. �વેશની            

        ગેરર!તી ર�ુઆત <ગે.  

7.      ટ¥શુન ફ!/હો�ટBલ ફ! બાબત. 

8.      ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ કચેર! અિધ\ક       

        સpપે તે કામગીર! કરવી. 
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��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.    શાખામા ંઆવતી ટપાલ ઇનવડ--આઉટવડ- તથા વહ�ચણીની કામગીર!. 

2.    દફતર! ફાઇલ�ગની કામગીર!. 

3.    અિધકાર!/ કમ-ચાર!ઓના પગાર બીલો બનાવવા <ગેની કામગીર!. 

4.    કાયા-લય આદBશની ફાઇલ�ગ કામગીર! કરવી. 

5.    ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર!            

       તેમજ કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 
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��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.   બો�ડ વkલુાત અને s3ુ%ત બાબત. 

2.   yBન�ગ/વક-શોપ/કો�ફર�સ/સેમીનાર/�િતિન/3ુ%ત <ગે. 

3.   મે6ડકલ/ડB�ટલ/ફ!ઝીયોથેરાપી ઇ�ટન-શીપની પરવાનગી અને             

     એન.ઓ.સી. બાબત. 

4.   ઓલ ઇ�ડ!યા ૧૫% અને ૨૫% બાબત. 

5.   એમ.સી.આઇ./ડ!.સી.આઇ. સાથે પJ Lયવહાર. 

6.   /િુનવિસGટ!ને લગતી કામગીર!   

7.   ?હBરાત �ેસનોટને લગતી બાબત. 

8.   રBસીડ�ટ ડોકટરોની ર?ઓ બાબત. 

9.   રBસીડ�ટ ડોકટરોની વીમા બાબત. 

10.   િવધાથwઓ/ઇ�ટનwઝ િવધાથwઓ/રBસીડ�ટ ડોકટરોની હડતાળ બાબત. 

11.   િવધાથwઓના રBગ�ગ બાબત. 

12.   /.ુ$./પી.$. ના �વેશમા ંરો�ટર બાબત. 

13.   ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ કચેર! અિધ\ક 

       સpપે તે કામગીર! કરવી.   
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��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� (��2- 3, 4 3�к ш�х�- �� к���
�)  
1.   સીનીયોર!ટ! લી�ટ 

 2.   વહ!વટ! સવંગ-ની ભરતી િનયમોની કામગીર!. 

 3.   માિસક ખાલી જcયા પJકની કામગીર!. 

 4.   હગંામી જcયા ક�ટ!�/એુશન (ડ!એમઇઆર) 

 5.   �િતિન/કુિત કામગીર!.  

 6.   કમ-યોગી તાલીમ <ગેની કામગીર!. 

 7.   �જુરાતી, 6હ�દ! ભાષા s3ુ%ત <ગેની કામગીર!.  

 8.   ડ!મ ડBઇટને લગતી કામગીર!. 

 9.   અ�ય સકંલન મા6હતી કામગીર!. 

 10.   વક-શીટની કામગીર!. 

 11.  ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર!  

       તેમજ કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 
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(C�. C�. ^�6��- �� к���
�) 
1. પી. પી. /િુનટની વ6હવટ! તેમજ તમામ �કારની કામગીર!. 

2. પી. પી. /િુનટની નાણાકં!ય તમામ બીલો બનાવવા. 

3. પી. પી. /િુનટના માિસક ર!પોટ` વડ! કચેર!ઓને મોકલવા. 

4. ગાયનેક િવભાગના વડા�ી jારા v કામગીર! સpપે તે કરવી. 

5. પી. પી. /િુનટને લગતી કોટ-  િવગેરBને કામગીર! કરવી. 

6. તબીબી અિધ\ક�ીની કચેર! jારા k�ુત કરBલ ડાયટ, ખર!દ! તેમજ  

    પર�રુણ કામગીર! િવગેરB કરવાની રહBશે. 

7. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વ6હવટ! અિધકાર! તેમજ  

    કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 
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��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1.  મદદનીશ ?હBર મા6હતી અિધકાર!  jારા સpપવામા ંઆવે તે તમામ 

    �કારની કામગીર! કરવી. 

2. ઇ�ડB�ટ બનાવવા તથા તેનો 6હસાબ રાખવો. 

3. આર.ટ!.આઈ.ને લગતી કામગીર! કરવી.  

4. આર.ટ!.આઈ. ને લગતા ર$�ટર િનભાવવા, સરકાર�ી jારા માગંવામા ં 

   આવતી માહ!તીના પJકો તૈયાર કરવા .  

5. હાઈકોટ- ને લગતા ંતમામ કBસોની ફાઈલો સભંાળવી તથા દરBક કBસોની  

    sદુતમા ંહાજર રહB� ુ.ં    

6. સ�ંથા ખાતેની તમામ ફ6રયાદોને લગતી ફાઈલો સભંાળવી તથા 

    સરકાર�ીને સમયસર મા6હતી મોકલવી.  

7. ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, 6હસાબી અિધકાર!, વહ!વટ! અિધકાર! તેમજ 

   કચેર! અિધ\ક સpપે તે કામગીર! કરવી. 

26 �� 6�8
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��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
��                     3�� 5ш/4 
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પોતાની કચેર!ને લગતા ંકામકાજQુ ંkપુરિવઝન કર�ુ,ં કમ-ચાર!ઓને kચુનો 

કરવા કામગીર!ની વહBચણી કરવી, સબોડ�નેટ �ટાફની આક3�મક ર? મ�ુંર 

કરવાની સCા. અ�ય ર?ઓ ડ!ન�ીને ભલામણ કરવાની સCા.  

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 
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�� 1. સમ� લાઇ�ેર!Qુ ંસચંાલન કર�ુ,ં �કુસો મેઇ�ટBન કરવી તેમજ  

    અિધકાર!ઓ તથા િવધાથwઓને �કુો માગણી sજુબ આપી ર$�ટરમા ં

    નpધ કર! અnયાસ અથd આપવી તેમજ દર વષd નવા 2�ુતકો ખર!દવાની 

    કાય-વાહ! કરવી, ર!ડ�ગ Xમ, ઝેરો\ ફBસીલીટ!, ઇ�ટરનેટ ફBસીલીટ!, 

    લાય�ેર! ડ!ઝીટાઇઝેશન તેમજ કો�z/ટુરાઇઝેશન કર�ુ.ં  

    લાય�ેર!નો બહોળો ઉપયોગ થાય એવા િનણ-યો લેવા.   

2.  ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, લાય�ેર! િવભાગના વડા�ી,  

    વહ!વટ! અિધકાર! સpપે તે કામગીર! કરવી. 
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પોતાની કચેર!ને લગતા ંકામકાજQુ ંkપુરિવઝન કર�ુ,ં કમ-ચાર!ઓને kચુનો 

કરવા કામગીર!ની વહBચણી કરવી, સબોડ�નેટ �ટાફની આક3�મક ર? મ�ુંર 

કરવાની સCા. અ�ય ર?ઓ ડ!ન�ીને ભલામણ કરવાની સCા.  

��B��к�8 જવાબદાર! છે. પણ કોઇ સCા નથી. 

 
�� 1. ચીફ લા�ેર!યનના માગ-દશ-ન અQસુાર સમ� લાઇ�ેર!Qુ ંસચંાલન  

    કર�ુ,ં �કુસો મે�ટBન કરવી તેમજ અિધકાર!ઓ 

   તથા િવધાથwઓને �કુો માગણી sજુબ આપી ર$�ટરમા ંનpધ કર!  

   અnયાસ અથd આપવી તેમજ દર વષd નવા 2�ુતકો ખર!દવાની  

   કાય-વાહ! કરવી. 

2.  ચીફ લાઇ�ેર!યન ની ર? દર�યાન તમામ �કારની ફરજો બ?વવી. 

3.  ડ!ન�ી, અિધક ડ!ન�ી, લાય�ેર! િવભાગના વડા�ી, વહ!વટ! અિધકાર!  

     સpપે તે કામગીર! કરવી.  
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6�B28 �	���� D�@8��� 5?��
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૯.૧ �ુદા �ુદા slુાઓ <ગ ે

 �ુદા �ુદા slુાઓ <ગે િનણ-ય લેવા માટB �જુરાત સીવીલ Xoસ, �જુરાત yBજર! Xoસ, પે�શન અને ર? <ગેના 

િનયમો, તબીબી ભ§થા તથા સારવાર <ગેના િનયમો તેમજ સરકાર�ીના ંઠરાવ પ6રપJો િવગેરB sજુબ સદંભ- ટાકં! 

િનણ-ય લેવામા ંઆવે છે  

૯.૨ અગAયની બાબતો માટB 
 કચેર!ની કાય- પ[ધિત sજુબ આ સ�ંથાના વડાને આપવામા ં આવેલ ડBલીગેશન ઓફ પાવસ- sજુબ તેમજ 

સરકાર�ીના ં ઠરાવેલા િનયમો sજુબ િનણ-ય લેવામા ંઆવે છે. તેમજ આ સ�ંથા ખાતે �ટોર પરચેઝ કમીટ! તથા 

%વાટ-ર એલોટમે�ટ કમીટ!ની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંઅગAયની બાબતો માટB ખાસ િનણ-ય લેવા માટB 

વડ! કચેર!ને એટલે કB અિધક િનયામયક�ી, તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન, ગાધંીનગરQુ ંમાગ-દશ-ન માગંવામા ંઆવે 

છે. 

૯.૩ િનણ-યને જનતા kધુી  

 િનણ-યને જનતા kધુી પહpચાડવા માટB નોટ!સ બોડ- તેમજ મા6હતી િનયામક�ી jારા વત-માનપJોમા ં?હBર ખબર 

jારા પહpચાડવામા ંઆવે છે. 

૯.૪ િનણ-ય લેવાની �6hયામા ંમતંLયો 
 કમીટ!ના મે�બર તથા વડ! કચેર! (અિધક િનયામક�ી, તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન, ગાધંીનગર) 

૯.૫ િનણ-ય લેનાર <િતમ સCાિધકાર! કોણ છે 

 સ�ંથાના વડા�ી તથા અિધક િનયામક�ી તબીબી િશ\ણ અને સશંોધન, ગાધંીનગર 

૯.૬ v અગAયની બાબતો પર ?હBર સતાિધકાર! jારા િનણ-ય લેવામા ંઆવે છે તેની મા6હિત અલગ ર!તે 

નીચેના નsનુામા ંઆપો. 
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 ( 6�84 ��E3 – 4 ) 
 

6�84 к�8G к
�� ��� �x� к
��� 7�
B� 
 

૧૫.૧  િવિવધ ��િૃCઓ / કાય-hમો હાથ ધરવા માટB િવભાગે ન¨! કરBલ  ધોરણોની િવગતો આપો. 

  

� ш:_ABк к�82 :- 

 

�  (અ) મે6ડકલ કાઉ�સીલ ઓફ ઇ�ડ!યાના ધારા ધોરણ sજુબ અnયાસhમ                                             

            ચલાવવામા ં આવે છે.  

�    (બ)  ભાવનગર /િુન. jારા ન¨! કરવામા ંઆવેલ ©રુ!ક/લુમ તથા પર!\ા   

         પ[ધિત  
     

�     (ક) સરકાર�ીના વખતો વખતના આદBશો અને ઠરાવો અQસુાર કાય-વાહ!    

                                 કરવામા આવે છે. 

 

 

 

 

 

 

@ ���
 

vના પર િનણ-ય લેવાના છે તે િવષય આ માટBની અગAયની બાબતો પર અર$ મªયાની તાર!ખ 

અથવા તો િનયત સમયમયા-દા હોય તો તેને અ�તા 

આપવામા ંઆવે છે. 

માગ-દશ-ક kચુન/6દશાિનદrશ જો કોઈ હોય તો  સરકાર! િનયમ સ�ંહો ઠરાવો અને પર!પJો અને 

સરકાર�ીQુ ંમાગ-દશ-ન  

અમલની �6hયા અર$ કયા-ની તાર!ખથી ૩૦ 6દવસમા ં  

િનણ-ય લેવાની કાય-વાહ!મા ંસકંળાયેલ અિધકાર!ઓનો 

હોlો 

ડ!ન�ી, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર!ના સપંક- <ગેની મા6હતી ડ!ન�ી સરકાર!  મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર  

ફોન ન-ં  ૨૪૩૦૮૦૮ ઇ-  મેઇલ એ¡Bસ-  

(1). dean.health.bhavnagar@gmail.com 

(2). mcbhavnagar@gmail.com 

જો િનણ-યથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં અને કBવી ર!તે 

અપીલ કરવી ? 

સરકાર! ?હBર મા6હતી અિધકાર! કરતા હોlામા ં�વર હોય 

તેવા એપેલેટ અિધકાર!ને તેમને �કુાદો મªયાની 

તાર!ખથી ૩૦ 6દવસમા નsનુા- ચ મા ં �થમ અપીલ 

કરવાની રહB છે. 
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(6�8��E3 -5) 
 

કાય` કરવા માટBના િનયમો, િવિનયમો, kચુનાઓ િનયમસ�ંહ અને દ«તરો 
  

  ૪.૧ ?હBર તJં અથવા તેના િનયJંણ હBઠળના અિધકાર!ઓ અને કમ-ચાર!ઓએ ઉપયોગ કરવાના   િનયમો,     

         િવિનયમો, kચુનાઓ, િનયનમસ�ંહ અને દ«તરોની યાદ! નીચેના નsનુા sજુબ આપો. આ નsનુો દરBક 

             �કારના દ�તાવેજ માટB ભરવાનો છે. 
 

n�4��	�?�� ��/>�y�  n�4��	�� Dк�
 

૧. �જુરાત સીવીલ સવwસીઝ Xoસ  િનયમસ�ંહ 

૨. �જુરાત નાણાક!ય િનયમો િનયમસ�ંહ 

૩. તબીબી ભ§થા સારવારના િનયમો   િનયમસ�ંહ 

૪. પે�શન <ગેના િનયમો િનયમસ�ંહ 

૫. ર? <ગેના િનયમો િનયમસ�ંહ 

૬;  શી�ત અને અપીલના ંિનયમો િનયમસ�ંહ 

 નીચે આપેલા �કારોમાથંી એક પસદં કરો 

(િનયમો,િવિનયમો, kચુનાઓ, િનયમસ�ંહ, 

દ«તરો, અ�ય) 

દ�તાવેજ પરQુ ં�ૂં�ંુ લખાણ 

- $. સી. એસ. આર. Xoસ 

- $. ટ!. આર. Xoસ 

- ડ!સીzલીનર! ક�ડ%ટ Xoસ 

- જનરલ Xoસ 

 

િનયમો 

Lય6કતને િનયમો, િવિનયમો, kચુનાઓ, િનયમસ�ંહ 

અને દ«તરોની નકલ અહ�થી મળશે. 

સરનાsુ ં:- 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, 

vલ રોડ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા,ં 

ભાવનગર. 

ટBલીફોન નબંર :- ૨૪૩૦૮૦૮ 

ફB%સ :-૨૪૨૨૦૧૧ 

ઈ-મેઈલ :  
 (1). dean.health.bhavnagar@gmail.com 

(2). mcbhavnagar@gmail.com 
િવભાગ jારા િનયમો, િવિનયમો, kચુનાઓ, 

િનયમસ�ંહ અને દ«તરોની નકલ માટB લેવાની ફ! 

(જો હોય તો) 

Xિપયા બે (૨) પાના દ!ઠ. 

સી. ડ!. ૫૦ Xિપયા  
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(  6�8��E3 - 6  ) 
 

                ?હBર તJં અથવા તેના િનયJંણ હBઠળની Lય3%તઓ પાસેના દ�તાવેજોની 

                                             ક\ાઓ <ગેQુ ંપJક  

૬.૧       સરકાર! દ�તાવેજો િવશેની મા6હતી આપવા નીચેના નsનુાનો ઉપયોગ કરશો.. 

           જયા ંઆ દ�તાવેજો ઉપલqધ છે તેવી જcયાઓ vવી કB સRચવાલય ક\ા,  

           િનયામક�ીની કચેર! ક\ા, અ�યનો પણ ઉoલેખ કરવો. (" અ�યો " લખવાની  

           જcયાએ ક\ાનો ઉoલેખ કરવો.)  

 

 

 

અQુ

ન.ં 

દ�તાવેજની ક\ા  દ�તાવેજQુ ંનામ અને 

તેની એક લીટ!મા ં

ઓળખાણ  

દ�તાવેજ મેળવવાની 

કાય-પ[ધિત  

નીચેની Lય3%ત 

પાસે છે / તેના 

િનયJંણમા ંછે.  

૧ સરકાર! કમ-ચાર!ઓ ની 

સેવા િવષયક મા6હતી  

<ગત ફાઈલ તથા 

સિવGસ �કુ  

આર.ટ!.આઈના િનયમ 

sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! 

મા6હતી  િનયમ સ�ંહં - ૧૭ 

sજુબ મળ! શકB. 

વહ!વટ! 

અિધકાર!�ી 

૨ સરકાર! અિધકાર!ઓની 

સેવા િવષયક મા6હતી  

<ગત ફાઈલ સવwસ 

�કુ  

આર.ટ!.આઈના િનયમ 

sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! 

મા6હતી િનયમ સ�ંહં - ૧૭  

sજુબ મળ! શકB. 

વહ!વટ! 

અિધકાર!�ી 

૩ િવધાથwના અnયાસને 

લગતી મા6હતી  

(૧) એડિમશન 

(૨) પર!\ાઓ 

(૩) પર�રુણ 

 વહ!વટ! 

અિધકાર!�ી 

૪ નાણાકં!ય બાબતો ને 

લગતી મા6હતી 

(૧) બvટ 

(૨) ખચ- પJકો  

(૩) ખર!દ!ની �h!યા 

(૪) yBજર! બીoસ 

 6હસાબી 

અિધકાર!�ી 
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નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સnયો સાથે સલાહ-પરામશ- અથવા તેમના 

�િતિનિધAવ માટBની કોઈ Lયવ�થા હોય તો તેની િવગત 

    નીિત ઘડતર  : -  

    પ.૧ :  �ુ ંનીિતઓના ઘડતર માટB જનતાની અથવા તેના �િતિનિધઓની સલાહ - પરામશ-/સહભાRગતા  

            મેળવવા માટBની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નsનુામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 
 

અQ.ુ ન ં િવષય/slુો �ુ ંજનતાની સહભાગીતા 

kિુનિ9ત કરવાQુ ં 

જXર! છે ?(હા/ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા મેળવવા  

માટBની Lયવ�થા 
 

    
  

      આનાથી નાગ6રકને ા આધારB નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમા ં જનતાની 

સહભાRગતા ન¨! કરાઈ છે તે સમજવામા મદદ થશે. 

નીિતનો અમલ :- 

૫.૨ :   �ુ ંનીિતઓના અમલ માટB જનતાની અથવા તેમના �િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ-/સહભાRગતા     

  મેળવવા માટBની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય, તો આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના નsનૂામા ંઆપો. 
 

 

અQુ ં
ન.ં 
 

િવષય/slુો �ુ ં        જનતાની 
સહભાRગતા kિુનિ9ત કરવાQુ ં 
જXર! છે ? (હા/ના) 

જનતાની સહભાRગતા મેળવવા માટBની  

Lયવ�થા 

૧ ઈ��ટ!ટ¥શુનલ 

એિનમલ એથી%સ 

કમીટ! 

હા �ાણીઓ પર થતા �યોગોમા ં�ૃરતા 

અટકાવવા માટB ભારત સરકારના 

CPCSEA િનયમ sજુબ સિમતીની 

રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨ ર!L/ ુ બોડ- 

ઈ��ટ!ટ¥શુનલ 

(એથી%સ કમીટ!) 

હા દદ�ઓ પર PયારB નવી દવાઓ કB 

સારવારનો અnયાસ કરવાનો હોય AયારB 

®તરરાZy!ય ધોરણોના પાલન માટB 

ICMR ની ગાઈડ લાઈન �માણે રચના 

કરવામા ંઆવી છે. 

૩ મે6ડકલ કોલેજ 

ડBવલપમે�ટ 

સોસાયટ! 

હા સમયાતંરB મીટ�ગોમા ં ચચા- કર! 

િવ[યાથwઓ, િશ\કો, કમ-ચાર!ઓ અને 

દદ�ઓની kખુાકાર!ના કાય` કરવામા ં

આવે છે.    
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તેના ભાગ તર!કB રચાયેલી બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ અને અ�ય સ�ંથાઓQુ ંપJક 

 

        7.1  `3�
 4�L�	 ��4� ���2, C�
1n�, �664H 5�	 5�8 ��d 9�	�� 6��4 ���	�� 

        �z {���� PC�. 
 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 
2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો) 

 કોલેજ કાઉ�સીલ કિમટ! 
3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃCઓ)  

 આ કિમટ!મા મે6ડકલ કાઉ�સીલ ઓફ ઇ�ડ!યાના નો�સ- sજુબની સમી\ા તથા અમલીકરણ માટB 
તથા ટ!ચ�ગ �ટાફ તથા િવધાથwઓના શૈ\Rણક કાય- <ગેની સમી\ા તથા સ�ંથાની વહ!વટ!  તેમજ 

સરકાર�ીની kચુનાઓ તથા િવધાથwઓનો શૈ\Rણક કોલજે તથા /િુન. અને કલીનીકલ િવભાગોની 
હો3�પટલ સાથેની �?લ\ી લોકમત <ગેની કામગીર! વગેરB માટBની સમીતીની રચના કરવામા ં 

આવેલી છે   

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 સચંાલક 

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 દરBક િવભાગના વડા, મે6ડકલ kિુ��ટB�ડ�ટ, ડ!ન�ી 
6 સ�ંથાના વડા 
 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
8 બેઠકોની સ{ંયા 
 ઓછામા ંઓછ! ચાર તેમજ PયારB PયારB આવVયકતા જણાય AયારB.  

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 
10 �ુ ંબેઠકોની કાય-નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
11 બેઠકોની કાય-નો જનતાને ઉપલqધ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો.  

 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB.  
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                                                                               2. C
�	N к6�� 
 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો) 

 પરચેઝ કિમટ! 

3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાપના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃતઓ) 

 આ સ�ંથાના િવિવધ સાધનો લાઇ�ેર!ના 2�ુતકો તથા અ�ય ખર!દ! વગેરB ના ટB�ડરો/કોટBશનો jારા 

મગંાવવામા ંઆવેલ ભાવોની ચકાસણી કર! v તે િવભાગની માગંણી sજુબ છે કB નહ! તેની ચકાસણી 

કર! આઇટમોની પસદંગી કર! ખર!દ! <ગે આખર! િનણ-ય લેવામા ંઆવે છે.  

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 કાય-કાર!  

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 (૧) ડ!ન�ી (૨) અિધક ડ!ન�ી (૩,૪) �ા[યાપક/સહ�ા[યાપક – કોઇ બ ેકલીનીક િવભાગ, 

(હાલ સાયાy! અને મે6ડસીન) 

(૫,૬) �ા[યાપક/સહ�ા[યાપક - કોઇ બ ેનોન કલીનીકલ િવભાગ  

(હાલ માઇhોબાયોલો$ અને એનાટોમી) (૭,૮) વહ!વટ!  અિધકાર! અને 6હસાબી અિધકાર!  

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સ{ંયા 
 જX6રયાત sજુબ  

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય- નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય-નpધ જનતાને ઉપલnય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો. 
 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB 
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3. к���2
 к6�� :-  

 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો) 

 કવાટ-ર કિમટ! 

3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાપના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃCઓ) 

 આ સ�ંથા હ�તકના તમામ કવાટ-સ વગ--૧-૨ ના અિધકાર!ઓને તથા વગ--૩-૪ ના કમ-ચાર!ઓને  

તેમની માગંણી sજુબ ફાળવણી તથા ફBરબદલી તથા કવાટ-રને સલંcન બાબતોનો આખર! િનણ-ય 

લઇ કિમટ!ની kચુના માગ-દશ-ન sજુબ <િતમ િનણ-ય લેવામા ંઆવે છે.  

 

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 કાય-કાર!  

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 (૧) ડ!ન�ી - ચેરમેન (૨) �ા[યાપક અને િવભાગના વડા - Jણ, (સnય)  

(૫) વહ!વટ! અિધકાર!, - સnય  

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સ{ંયા 
 ઓછામા ંઓછ! બ ેવાર ઉપરાતં જX6રયાત sજુબ  

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય-નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય-નpધ જનતાને ઉપલqધ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો. 
 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB 
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4. ઇ��ટ!ટ¥શુનલ 6રL/ ુબોડ-:- 
 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો) 

 ઈ��ટ!ટ¥સુનલ 6રL/ ુબોડ- (હ/મુન ઓફ!સીયલ કમીટ!)  

3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાપના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃCઓ) 

 સ�ંથાના િનતીમતા િસ[ધાતંો અને નૈિતકતા જળવાઇ રહB તે માટB kચુનો િનણ-ય અને આખર! િનણ-ય 

આ કિમટ! jારા લેવામા ંઆવે છે. દદ�ઓ પર નવી દવાઓ કB સારવારના અnયાસ વખતે  

®તરરાZy!ય ધોરણોના પાલન માટB સમાજની �તીZઠ!ત Lય3%તઓની હાજર!મા ંિનણ-ય લેવામા ંઆવે 

છે.    

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 કાય-કાર!  

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 (૧) ચેરમેન (બહારના વૈ�ાિનક) (૨) �ટBટ!શીયન (૩) �%લનીશીયન (૪) ફ!લોસોફર  

(૫) સ�ંથાના સાય�ટ!�ટ – ૨ (૬). લીગલ એ%સપટ- અને સામા$ક કાય-કર  

(૭). �વરાPય સ�ંથાના સnય- ૨ (૮) ફામા-કોલો$�ટ- કો-ઓડ�નેટર  

6 સ�ંથાના વડા 
 બહારના વૈ�ાિનક  

7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સ{ંયા 
 ઓછામા ંઓછ! ૬ ઉપરાતં જX6રયાત sજુબ  

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય-નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય-નpધ જનતાને ઉપલqધ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો. 
 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB 
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5. ���� �>�/� к6�� :- 
 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો 
 એનીમલ એથી%સ કિમટ! 

3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાપના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃતઓ 

 આ સ�ંથાના િવભાગો કB vમા એનીમલ �ાણીઓ પર �યોગો, તબીબી િશ\ણ કરવા માટB �ૃરતા  

અટકાવવા િવધાથwઓના અnયાસ ઉaચ િશ\ણ માટB સરકાર�ીના પયા-વરણ ખાતાના અિધિનયમ  

sજુબ જXર! મ�ુંર! મેળવવાની રહB છે તે માટB જXર! kચુનો માગ-દશ-ન અને િનણ-ય આ કિમટ! jારા  

લેવામા ંઆવે છે.    

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 કાય-કાર!  

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 (૧) ડ!ન�ી,  (૨) ઇ�ચા� �ોફB- એનીમલ હાઉસ, (૩) બાયોલો$કલ સાય�ટ!�ટ  (૪) - (૫) બે અ�ય 

િવભાગના વૈ�ાિનકો (૬) સ�ંથા બહારના વૈ�ાિનકો (૭) �ાણીશા ના તબીબો (૮) વેટરનર! એમ. ઓ. 

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

8 બેઠકોની સ{ંયા 
 ઓછામા ંઓછ! ૪ ઉપરાતં જX6રયાત sજુબ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય-નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય-નpધ જનતાને ઉપલqધ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો. 
 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમ સ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB 
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6. ����|���
� к6�� :-       

 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો 
 ડ!સીzલીન કિમટ! 

3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાપના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃCઓ 

 સ�ંથાના િવધાથwઓમા ંજXર! િશ�ત જળવાઇ રહB તે માટB જXર! હોય AયારB િશ�ત <ગે જXર! પગલા  

લેવા તથા તેને kચુનો, માગ-દશ-ન અને િનણ-ય લેવા માટB આ કિમટ!ની રચના કરવામા ંઆવેલ છે.  

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 સલાહકાર 

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 (૧) ડ!ન�ી,  (૨) - (૩) - (૪) - (૫)  /.ુ$/પી.$. હો�ટBલના વોડ-ન�ી (૬) અ�ય સીનીયર �ા[યાપક  

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ!ન, મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સ{ંયા 
 ઓછામા ંઓછ! ૨ ઉપરાતં જX6રયાત sજુબ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય-નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય-નpધ જનતાને ઉપલnય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો. 
 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB 
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7. �3�� 5}8���
 6�
�7� к6�� 
 

1 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ંનામ અને સરનાsુ ં
 સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

2 મા�યતા �ાzત સ�ંથાQુ ં�કાર (બોડ-, પ6રષદ, સિમિતઓ, અ�ય મડંળો 
 મ6હલા અAયાચાર િવરોધી કિમટ! 

3 મા�યતા �ાzત સ�ંથાનો �ંુકો પ6રચય (સ�ંથાપના વષ-, ઉદBશ/s{ુય ��િૃCઓ 

 સ�ંથાની મ6હલાઓ તથા િવધાથwનીઓ પર થતા અAયાચાર સબબ જો કોઇ ફર!યાદો આવેલ હોય તો  

તે માટB કિમટ! યોcય િનણ-ય લઇને જXર! પગલા લેવા માટB યોcય કાય-વાહ! કરવામા ંઆવે છે.   

4 મા�યતા �ાzત સ�ંથાની ;િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય-કાર!/અ�ય) 

 કાય-કાર!   

5 માળfુ ંઅને સnય બધંારણ 

 (૧) ચીફ વોડ�-ન- ગoસ- (૨) વોડ-ન-ગoસ- (૩) આસી વોડ-ન-ગoસ- (૪) કલીનીકલ િવભાગના 

 �ા[યાપક (૫) નોન કલીનીકલ િવભાગના �ા[યાપક 

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ!ન, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 s{ુય કચેર! અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ.ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ  ભાવનગર. 

8 બેઠકોની સ{ંયા 
 ઓછામા ંઓછ! ૨ ઉપરાતં જX6રયાત sજુબ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકB છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય-નpધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય-નpધ જનતાને ઉપલqધ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટBની પ[ધિતની મા6હતી  

આપો. 
 આર. ટ!. આઈ. ના િનયમ sજુબ દ�તાવેજ માથંી જXર! મા6હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ sજુબ મળ! શકB 
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(1)-��jw	
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hમ અિધકાર!Qુ ંનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  નબંર 

કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ �ી ડૉ. સી. બી. િJપાઠ!  ડ!ન – ચેરમેન  ૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૦૧  

૨ �ી ડૉ. હBમતં મહBતા �ોફBસર ઇ�ચા� લાય�ેર! - �ા[યાપક - ફ!ઝીયોલો$ 

િવ.  

૨૫૧૧૫૧૧   Ext- ૨૭૬ 

૩ �ી ડૉ.  નીલેશ પારBખ �ા[યાપક  - ઓzથેoમોલો$ િવ. ના વડા ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૭૯ 

૪ �ી ડૉ. બી. એન.  પચંાલ �ા[યાપક અને િવભાગના વડા સાયાy! િવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૧૮૨ 

૫ ડૉ. અિમત પરમાર  �ા[યાપક ફોરB�સીક મેડ!સીન િવ. ના વડા  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬ 

૬ �ી એચ. ડ!. પોરિધયા �થંપાલ ધ�વતંર! �થંાલય  

૭ �ીમતી એન. એચ. 

મકવાણા 

મદદનીશ �થંપાલ ધ�વતંર! �થંાલય  

Observership to prepare the 2
nd 

Line of Library  

૧ �ી ડૉ. મે~લુ ગોસાઇ સહ �ા[યાપક પીડ!યાy!ક િવભાગ  

૨ �ી ડૉ. રાજન સોમાણી સહ �ા[યાપક સ�ર! િવભાગ  

૩ �ી ડૉ. િમ6હર Xપાણી મદદનીશ �ા[યાપક પી.એસ.એમ. િવભાગ   

૪ �ી ડૉ. સકલેન મલેક મદદનીશ �ા[યાપક માઇhોબાયોલો$ િવભાગ  

૫ �ી ડૉ. જયેશ સોલકં!  મદદનીશ �ા[યાપક ફ!$યોલો$ િવભાગ  
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(2)  �3�� 5}8���
 6�
�7� к���. 

hમ અિધકાર!Q ુનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  નબંર 

કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ �ી ડૉ. સી. બી. િJપાઠ! ડ!ન  ૨૫૧૧૫૧૧   Ext- ૨૦૧ 

૨ �ી ડૉ. શૈલાબેન શાહ કો- ક�વીનર સહ �ા[યાપક - પેથોલો$ િવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧   Ext- ૨૬૯ 

૩ �ીમતી નRલનીબેન 

?ડB?  

એડવોકBટ ભાવનગર, લીગલ એ¯વાઇઝર – સnય  -  

૪ �ી ડૉ. અoપા પારBખ સહ �ા[યાપક - પીડ!યાy!%સ િવભાગ – સnય ૨૪૨૩૨૫૦  Ext- ૧૧૯૫ 

૫ �ી ડૉ. ભાવેશ આ3�તક સહ �ા[યાપક - �ક!ન & વી.ડ!. િવભાગ – સnય ૨૪૨૩૨૫૦  Ext- ૧૦૬૬ 

૬ �ી ડૉ. વીરBન નાયક સહ �ા[યાપક - ફામા-કોલો$ િવભાગ – સnય ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૫૪ 

૭ �ી ભારતી કોર!યા મદદનીશ �ા[યાપક  પી.એસ.એમ. િવભાગ – સnય  ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૪૬ 

૮ �ી ડૉ. હBમાગંીની 

આચાય- 

ટ¥ટુર- ફામા-કોલો$ િવભાગ – સnય  ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૫૪ 
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(3)  �.��.P
. �6��
~� �	�  ( ��2к���u��� �	�) 

hમ અિધકાર!Q ુનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  

નબંર કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ �ી ડૉ. સી. બી. િJપાઠ! ડ!ન મે. કો. ભાવનગર   ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૦૧ 

  ��8��  

૨ �ી ડૉ. એમ. પી. િસ£ઘ  તબીબી અિધ\ક અને �ા[યાપક પી.એસ. એમ. 

િવભાગ 

૨૪૩૧૮૬૬ 

૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૫૨ 

3  �ી ડૉ. જયે�O ગોહ!લ �ા[યાપક - પીડ!યાy!%સ િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૫૪ 

૪ �ી ડૉ. સમીર. એમ. શાહ �ા[યાપક - સ�ર! િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૪ 

૫ �ી. ડૉ. $�ાબેન દવે  �ા[યાપક ટ!. બી. & ચે�ટ (પoમોનર! મેડ!સીન)  િવ.  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૬૫ 

૬ �ી ડૉ. ભરત એન. પચંાલ �ા[યાપક સાયાy! િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૨ 

૭ �ી ડૉ. હ!તા મહBતા  �ા[યાપક ડ!. વી. એલ. િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૬૬ 

૮ �ી ડૉ. ક²રવીબેન દBસાઇ �ા[યાપક માઇhોબાયોલો$ િવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૭૧ 

૯ �ી અિનલભાઇ માડંલીયા િ��સીપાલ નસ¤ગ કોલેજ ભાવનગર.  ૨૫૨૧૫૯૯ 

૧૦ �ી ડૉ. એમ. ટ!. પજંવાણી સહ- �ા[યાપક મેડ!સીન િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૦૬ 

૧૧ �ી ડૉ. ��ેશ શાહ સહ �ા[યાપક -પેથોલો$ િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૪૪ 

૧૨ �ી ડૉ. રાજન સોમાણી સહ �ા[યાપક - સ�ર! િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૪ 

૧૩ �ી ડૉ. વીરBન નાયક સહ �ા[યાપક - ફામા-કોલો$ િવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૫૪ 

૧૪ �ી ડૉ. િવશાલ વડગામા મદદનીશ �ા[યાપક - ફામા-કોલો$ િવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૫૪ 

૧૫ ડૉ. ઘનVયામ એન. આહ!ર મદદનીશ �ા[યાપક  પી.એસ.એમ. િવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૪૬ 

૧૬ �ી ડૉ. મિનષ બરવાRલયા મદદ. �ા[યાપક ફામા-કોલો$ િવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૫૪ 

૧૭ �ી ડૉ. એમ. સી. ચાવડા સે�yલ ¡ગ �ટોર ઇ�ચા�,  એમ.ઓ. સર ટ!. હો3�પટલ  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૩૧૩ 

૧૮ નિસ�ગ k�ુી�ટB�ડB�ટ સર ટ!. જનરલ હો3�પટલ ભાવનગર ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૬૭ 

૧૯ �ી શોભાબને પરમાર  ચીફ ફામા-સી�ટ  સર ટ!. જનરલ હો3�પટલ  ભાવનગર. ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૨૮૦ 

૨૦ �ી ડૉ. ભાગ-વ 2રુો6હત સnય સRચવ સહ �ા[યાપક ફામા-કોલો$ િવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૧૭ 
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(૪) - મે6ડકલ એP/કુBશન ટB%નોલો$ સેલ 

hમ અિધકાર!Q ુનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  નબંર 

કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ �ી ડૉ. સી. બી. િJપાઠ! ડ!ન મે. કો. ભાવનગર  - પેyોન  ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૦૧ 

૨ �ી ડૉ. હ!તાબેન મહBતા કો-ઓડ�નેટર- �ા[યાપક, �ક!ન & વી.ડ!. 

(ડ!વીએલ) િવ.  

૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૦૬૬ 

૩ �ી ડૉ.  Rચ�મય શાહ ડBz/ટુ! કો- ઓડ�નેટર   

સહ �ા[યાપક ફ!ઝીયોલો$ િવભાગ 

૨૫૧૧૫૧૧/૨૫૧૬૫૧૬   

Ext- ૨૭૪ 

૪ �ી ડૉ. હBમતં મહBતા �ા[યાપક - ફ!ઝીયોલો$ િવ. ના વડા  ૨૫૧૧૫૧૧   Ext- ૨૭૬ 

૫ �ી ડૉ.  નીલેશ પારBખ �ા[યાપક  - ઓzથેoમોલો$ િવ. ના વડા  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૭૯ 

૬ �ી ડૉ. રાજન સોમાણી સહ �ા[યાપક - સ�ર! િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૪ 

૭ �ી ડૉ. ભરત એન. પચંાલ �ા[યાપક - સાયાy! િવભાગના વડા  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૨ 

૮ �ીમતી ડૉ. છાયા  �ા[યાપક- એને�થેશીયા િવ. ના વડા  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૯૨ 

૯ �ીમતી ડૉ. ક²રવી દBસાઈ �ા[યાપક -માઇhોબાયોલો$ ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૧ 

૧૦ �ી ડૉ. $cના દવે �ા[યાપક - ટ!.બી. & ચે�ટ િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૧૬૫ 

૧૧ �ી ડૉ. જયે�O ગો6હલ �ા[યાપક - પીડ!યાy!%સ િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૧૫૪ 

૧૨ �ી ડૉ. kનુીલ પજંવાણી સહ �ા[યાપક મેડ!સીન િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૦૦૭ 

૧૩ �ી ડૉ. રજની એમ. પર!ખ સહ �ા[યાપક ઓ. & $. િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૨૦૩ 

૧૪ �ીમતી ડૉ. કોમલ શાહ સહ �ા[યાપક - એને�થેસીયોલો$ િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

૧૫ �ી ડૉ. અIલુ િJવેદ!   સહ �ા[યાપક - પી.એસ.એમ. િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૩૩૦ 

૧૬ �ી ડૉ. અિમત પરમાર  �ા[યાપક - ફોરB�સીક મેડ!સીન િવ. ના વડા  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬ 

૧૭ �ી ડૉ. મિનષ બરવાRલયા મદદ. �ા[યાપક ફામા-કોલો$ િવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૫૪ 

૧૮ �ી ડૉ. નરB�O પી. પાલીવાલ  ટ¥ટુર -  ફામા-કોલો$ િવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૫૪ 

૧૯ �ી ડૉ. જતીન સરવૈયા  ટ¥ટુર -  માઇhોબાયોલો$ િવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 
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(૫) - એ�ટ! રBગ�ગ કમીટ! 
 

hમ અિધકાર!Q ુનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  નબંર 

કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ �ી ડૉ. સી. બી. િJપાઠ!  ડ!ન મે. કો. ભાવનગર- ચેરમેન  ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૦૧ 

૨ �ી સી. એલ. ઉlા પી. આઇ. નીલમબાગ પોલીસ �ટBશન - સnય  ૯૪૨૮૦૫૨૦૦૮ 

૩ �ી હષ- સઘંવી �ેસ 6રપોટ-ર (લોકલ �/ઝુ પેપર) - સnય -  

૪ �ી મે~લુ વડોદર!યા એન.$.ઓ. – સnય -  

૫ �ી એન. એન. સોલકં! (હBડ%લાક-) હો�ટBલ kિુ��ટB�ડ�ટ- સnય ૨૪૨૪૫૦૦ 

૬ �ી v. એન. પડં³ા  સીટ! મામલતદાર- ભાવનગર - સnય ૯૪૨૮૪૦૮૧૪૮ 

૭ �ી B́મીયોટ મ�કBરB�હાસ   B́શર િવ�ાથwના વાલી - સnય ૯૪૨૮૪૦૧૭૮૦ 

૮ �ી �ીનેશ અ�વાલ ��ુડ�ટ- સnય  ૯૪૦૯૫૪૨૭૮૫ 

૯ �ી ડૉ.  નીલેશ પારBખ સnય સRચવ �ા[યાપક  - ઓzથેoમોલો$ િવ. ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૭૯ 
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( ૬)- ઇ���ટટ¥શુનલ એિનમલ એિથ%સ કિમટ!  

 

hમ અિધકાર!Q ુનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  

નબંર 

 

૧ �ી ડૉ. સી. બી. િJપાઠ!  ડ!ન મે. કો. ભાવનગર –ચેરમેન  ૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૨ �ી ડૉ. રામશરણ �zુતા CPCSEA Nominee,  

ર!સચ- સાય�ટ!�ટ, વેટરનર! કોલેજ, આણદં  
૯૮૭૯૮૦૭૭૧૮ 

૩ �ી ડૉ. વી. પી. વડોદર!યા  લ�ક નોમીની, આણદં  ૯૪૨૬૦૪૭૪૯૩ 

૪ �ી હષ-લ પર!ખ  Non Scientific Socially Aware Person, 

Ahmedabad  
૯૪૨૯૬૧૭૫૨૦ 

૫ �ી ડૉ. �ીકoપ દBશપાડંB  �ા[યાપક - ફામા-કોલો$, કB. બી. 

ઇ��ટ!ટ¥ટુ ઓફ ફામા-�/ટુ!કલ એP/કુBશન 

એ�ડ ર!સચ- - ગાધંીનગર  

૯૪૨૭૭૭૪૪૪૭ 

૬ �ી ડૉ. એચ. બી. મહBતા �ા[યાપક ફ!ઝીયોલો$ િવભાગ 

 

૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ 

૭ �ી ડો. પી. આર. ગોળક!યા વેટરનીટ! ડૉ%ટર સે�yલ એિનમલ હાઉસ મે. 

કો. ભાવનગર.  

99794341101 

૮ �ી ડૉ. ભાગ-વ 2રુોહ!ત  સહ- �ા[યાપક ફામા-કોલો$ િવભાગ  ૯૭૨૫૦૨૪૯૭૮ 
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(૭)- ઇ��ટ!ટ¥શુનલ 6રL/ ુબોડ-  

hમ અિધકાર!Q ુનામ હોlો કચેર!નો ટBલીફોન  નબંર 

૧ �ી ડૉ. એ. �ુમાર  �	
	� - ડ!પાટ-મે�ટ ઓફ Rબઝનેસ મેનેજમે�ટ- 

મહારા? �ૃZણ�ુમારિસ£હ$ /િુનવિસGટ!, 

ભાવનગર  

 

  ��8��  

૨ �ી ડૉ. એમ. પી. િસ£ઘ  �ા[યાપક અને િવભાગના વડા પી. એસ. એમ. 

િવભાગ અને તબીબી અિધ\ક સર. ટ!. હો3�પટલ 

ભાવનગર     

૨૪૩૧૮૬૬    Ext- ૨૫૨ 

૩ �ી ડૉ. િવકાસ િસ�હા મે6ડકલ kિુ��ટB�ડ�ટ- સર ટ!. હો. ભાવનગર   

૪ ડૉ. kિુનલ પજંવાણી  સહ �ા. મે6ડસીન િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૦૭ 

૫ �ી ડૉ. ભરત એન.  પચંાલ �ા[યાપક અને સાયાy! િવભાગના વડા  ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૧૮૨ 

૬ �ી ડૉ. હBમતં બી. મહBતા �ા[યાપક અને િવભાગના વડા ફ!$યોલો$ િવ.  ૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૭૬ 

૭ �ી ડૉ. સમીર શાહ  �ા[યાપક અને િવભાગના વડા સ�ર! િવ.  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 

૮ �ી નવીનભાઇ રાPય�Xુ એલ.એલ.બી. અને  સામા$ક કાય-કર   

૯ �ી મે~લુ વડોદર!યા ;તુ2વૂ-  મેયર �/.ુ કોપ`. ભાવનગર ૯૮૨૫૩૦૫૬૩૯ 

૧૦ ડૉ. કનકલતા ડ!. ન�ુમ સહ�ા[યાપક ઓ. & $. 6ડપાટ-મે�ટ  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૦ 

૧૧   �ી મનહરભાઇ મોર! કોપ`રBટર �/.ુ કોપ`. ભાવનગર.    ૦૨૭૮- ૨૪૨૪૮૦૧ 

૧૨ �ી ડૉ. સી.બી.િJપાઠ! к�- �	
	� & ��8 �A��  

�ા[યાપક અને િવભાગના વડા  ફામા-કોલો$ 

િવભાગ મે. કો. ભાવનગર.  

૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૦૧ 
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567к�
�H 5�	 к2��
�H�� ��34� (��
�к�
� ) ��2 -1 - 2 

 

�
��z� :- ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, એસ. ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા,ં vલ રોડ, ભાવનગર- ૩૬૪૦૦૨ 

 

    @ 567к�
�?�� �� 3�M� к�	
� ��  �� ���
           

к�� ��. - 0278 

1 2 3 5 

૧ ડૉ. સી. બી. િJપાઠ! ડ!ન ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૦૭ 

૨ ડૉ. િવકાસ િસ�હા  4���� 567_к  ૨૪૩૦૮૦૮  

D�k8�Cк 5�	 6������ ���   

૩ ડૉ. હર!ઓમ શમા-  �ા[યાપક- બાયોકBમી�y! િવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧   EXT-  ૨૭૭ 

૪  ડૉ. હ!તાબેન એચ. મહBતા �ા[યાપક-�ક!ન & વી. ડ!.  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૬૬  

૫ ડૉ. ભરત એન. પચંાલ �ા[યાપક - સાઇાy!ક ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૨  

૬ ડૉ. v. આર. ગોહ!લ �ા[યાપક - પીડ!યાy!ક ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૫૪ 

૭ ડૉ. એમ. પી. િસ£ઘ �ા[યાપક - પી. એસ. એમ.  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT-૨૫૨ 

૮ ડૉ. એન. વી. પારBખ �ા[યાપક - ઓzથoમોલો$ ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૭૯ 

૯ ડૉ. એસ. એમ.પટBલ  �ા[યાપક- એનાટોમી િવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૯ 

૧૦ ડૉ. એચ. બી. મહBતા  �ા[યાપક - ફ!$યોલો$ ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૬ 

૧૧ ડૉ. ક²રવી દBસાઈ �ા[યાપક -માઇhોબાયોલો$ ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૧ 

૧૨ ડૉ. એસ. એન. શાહ  �ા[યાપક - પેથોલો$  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૬૯ 

૧૩ ડૉ. kશુીલ ઝા �ા[યાપક - ઇ.એન.ટ!.  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT- ૧૧૮૮  

૧૪ ડૉ. િવનોદ  ગૌતમ  �ા[યાપક - ઓથ`પેડ!ક  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૭૨ 

૧૫ ડૉ. સમીર. એમ. શાહ �ા[યાપક - સ�ર! િવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 

૧૬ ડૉ. $cના દવે �ા[યાપક- ટ!. બી. & ચે�ટ ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૬૫ 

૧૭ ડૉ. અિમત પરમાર  �ા[યાપક-ફોરB�સીક મેડ!સીન  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬ 

૧૮ ડૉ. $�ા શાહ �ા[યાપક – ડB�ટ!�y! ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૬૫ 

૧૯ ડૉ. નેહલ એન. શાહ  �ા[યાપક – કા6ડ�યોલો$ /ઓથ`પે6ડક ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૭૨ 

૨૦ ડૉ. કB. બી. વૈVય �ા[યાપક – રB6ડયોલો$  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૩૩૦ 

૨૧ ડૉ. વી. એ. છાયા  �ા[યાપક – એને�થેશીયા  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૯૨ 
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૨૨ ડૉ અIલુ િJવેદ!   સહ �ા[યાપક ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૩૩૦ 

૨૩ ડૉ. િવhમ ગો6હલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૩૨૦ 

૨૪ ડૉ. િશoપા દોશી -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૬ 

૨૫ ડૉ. કB. ડ!. ન�ુમ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૦ 

૨૬ ડૉ. કોમલ શાહ -"- ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

૨૭ ડૉ. રજની એમ. પર!ખ -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૨૦૩ 

૨૮ ડૉ. 6દzતી સી. પરમાર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૨૦૩  

૨૯ ડૉ. Rચ�મય શાહ -"- ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૪ 

૩૦ ડૉ. એસ. XપારBલીયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૦ 

૩૧ ડૉ. કB. ડ!. ભાલાણી -"- ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૪૬ 

૩૨ ડૉ. રાજન સોમાણી -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 

૩૩ ડૉ. રિવ�O ?ડB? -"- ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૩૯ 

૩૪ ડૉ. એચ. આર. િJવેદ! -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૮૦ 

૩૫ ડૉ. અoપા પારBખ -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૯૫  

૩૬ ડૉ. એસ. v. પજંવાણી -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૦૭ 

૩૭ ડૉ. સીમા બ\ી -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૩૮ ડૉ. અoપેશ વોરા -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૪ 

૩૯ ડૉ. $. કB. કડ!કર -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૩૦ 

૪૦ ડૉ. એમ. ટ!. પજંવાણી -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૦૬  

૪૧ ડૉ. પીનાક!ન આઇ. વોરા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૯૫  

૪૨ ડૉ. ભાગ-વ એમ. 2રુોહ!ત  -"- ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૭ 

૪૩ ડૉ. પ¶ા કB. કામદાર -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૦ 

૪૪ ડૉ. મે~લુ ગોસાઈ -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૫૪ 

૪૫ ડૉ. ��ેશ એચ. શાહ -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૪૪ 

૪૬ ડૉ. એફ. એ. દBખૈયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૨૩ 

૪૭ ડૉ. આ�ૃતી પરમાર  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦ 
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૪૮ ડૉ. મ�ુંલા ?મલીયા સહ �ા[યાપક ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૪૯ ડૉ. લોપા િJવેદ! -"- ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૦૩૬ 

૫૦ ડૉ. 6hZના કB. લાખાણી  સહ �ા[યાપક & HOD મે6ડસીન િવ.   ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૦૭ 

૫૧ ડૉ. િનલેષ ડ!.પટBલ  સહ �ા[યાપક ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૯  

૫૨ ડૉ. આશા પડં³ા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૫૩ ડૉ. ઈલા એન. હડ!યલ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૪ 

૫૪ ડૉ. ભાવેશ આ�તીક -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT- ૧૦૬૬  

૫૫ ડૉ. ર3Vમકા પરમાર -"-  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૯ 

૫૬ ડૉ. Qતુન ગો�વામી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૫૭ ડૉ. વીરBન નાયક -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૫૮ ડૉ. <�ુર ઝાલાવાડ!યા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૮૦ 

૫૯ ડૉ. અoપેશ ગો�વામી -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૬૮ 

૬૦ ડૉ. v. એસ. ચૌધર! -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૮૦ 

૬૧ ડૉ. અશોક /.ુ વાળા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૧૮૨ 

૬૨ ડૉ. 6દલીપ બી. ચો%સી -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 

૬૩ ડૉ. શૈલા ઐ¸યર -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૯૫  

૬૪ ડૉ. જયતં બી. ચૌહાણ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૬૫ 

૬૫ ડૉ. દBવયાની v. દBસાઇ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૦૩૬ 

nn��ш D�k8�Cк 

૬૬ ડૉ. િધરBન અમીન મદદનીશ �ા[યાપક ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 

૬૭ ડૉ. રાv�O કાબર!યા �/રુોસ�ન (ફ!%સ પે)  ૨૪૨૩૨૫૦ 

૬૮ ડૉ જલ6દપ પટBલ  મદદનીશ �ા[યાપક ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૦૯૧ 

૬૯ ડૉ. જયેશ ડ!. સોલકં!  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૭૦ ડૉ. િશર!ષ એમ. પટBલ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭  

૭૧ ડૉ. સકલેન હ²દર મલેક -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭ 

૭૨ ડૉ. દBવે�O પચંાલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૬  
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૭૩ ડૉ. ભાિવન બી પઢાર!યા  મદદનીશ �ા[યાપક  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૬૮ 

૭૪ ડૉ. િમ6હર Xપાણી  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૦  

૭૫ ડૉ. મિનષ બરવાRલયા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૫૪ 

૭૬ ડૉ.ચ��Oકા વoલભભાઇ ;તૂ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૦  

૭૭ ડૉ. િવશાલ વડગામા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૭૮ ડૉ. જલધી એચ. પટBલ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૦ 

૭૯ ડૉ. આિશષ અનોવાડ!યા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪  

૮૦ ડૉ. રBખા ઐ¸યર -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૮૧ ડૉ. ઘનVયામ આ6હર -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 

૮૨ ડૉ. અિ¹ન મેવાડા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૫૪ 

૮૩ ડૉ. મ/રુ! ઠાકર -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૬૮ 

૮૪ ડૉ. ભારતી કોર!યા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 

૮૫ ડૉ. $તે�O�ુમાર v. ચાવડા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-  ૨૬૮ 

૮૬ ડૉ. ભારતી પારઘી -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૬૮ 

૮૭ ડૉ. મૌલીક એસ. વX  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૮૮ ડૉ. લાલ$ વાલીયા -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-  ૨૬૮ 

૮૯ ડૉ. નીપા આર ગો6હલ -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૦૮૧ 

૯૦ ડૉ. ºિનક પી. શાહ -"- ૨૫૧૧૫૧૧      EXT- ૨૧૬ 

૯૧ ડૉ. ધારા એચ. પારBખ -"- ૨૫૧૧૫૧૧       EXT- ૨૮૦ 

૯૨ ડૉ. તેજશ »ુટંલા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૯૩ ડૉ. િવ2લુ સોલકં! -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૩૦ 

૯૪ ડૉ હ!રવા s�ુશી  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૧૪  

૯૫ ડૉ. રિવ�ુમાર પરમાર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૯૧ 

૯૬ ડૉ. સમીર એચ. પરમાર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૯૧  

૯૭ ડૉ. િવ¹ા કાનાબાર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૨૦૩  

૯૮ ડૉ. ભગીરથ પરમાર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૪૯  
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૯૯ ડૉ. 6ર�[ધ મહBતા  મદદનીશ �ા[યાપક ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૪૯  

૧૦૦ ડૉ. મેધા કાનાણી  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૪૯  

૧૦૧ ડૉ. �ૃપલ એમ. 2?ુરા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૧૦૨ ડૉ. $�ા આર. પટBલ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૧૦૩ ડૉ. બાદલ જોટાણીયા   -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૦૪ ડૉ. કમલેશ ટાકં  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૮૦  

૧૦૫ ડૉ. મૌRલક એમ. પટBલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૧૦૬ ડૉ. �ણવ 2નુાસનવાલા -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૫૪ 

૧૦૭ ડૉ. 2િુનત v. ટાકં -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૭૨ 

૧૦૮ ડૉ. સજંય એમ. પચંાલ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૭૨ 

૧૦૯ ડૉ. �વzનીલ પારલીકર -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૪ 

૧૧૦ ડૉ. તેજસ શાહ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૫ 

૧૧૧ ડૉ. �નેહલ v. વસાવા -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૫૪ 

૧૧૨ ડૉ. �તીક એમ. પારBખ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 
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૧૧૩ ડૉ. લ¼મી મેર ટ¥ટુર   ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૧૧૪ ડૉ. ચૈતાલી શાહ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૧  

૧૧૫ ડૉ. �વાતી એન. મહBતા -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૩૦ 

૧૧૬ ડૉ. આનદં�ુમાર. કB. િસ£ગ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૬૮ 

૧૧૭ ડૉ.. હBમાગંીની આર. આચાય- -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૧૧૮ ડૉ. હરદBવભાઇ એમ. વાઘલેા -"-  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૧૧૯ ડૉ. મે~લુ વી શિન¹રા -"-  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૭૬ 

૧૨૦ ડૉ. સમીર એસ. શાહ    -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૧૨૧ ડૉ. ?�તૃી ધોળક!યા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૭ 

૧૨૨ ડૉ. વી. એ. રામાQજુ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૨૩ ડૉ. સી. એસ. રાઓલ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૬ 



48 

૧૨૪ ડૉ. 2?ુ ધોળક!યા ટ¥ટુર   ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭ 

૧૨૫ ડૉ. નરB�O પી. પાલીવાલ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૫૪ 

૧૨૬ ડૉ. Rબના પી. જગડ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 

૧૨૭ ડૉ. ધારા પડં³ા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૩  

૧૨૮ ડૉ. kયેુશ નાગર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૩ 

૧૨૯ ડૉ. કોમલ  એચ. કલાસવા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૧૩૦ ડૉ. ફાo�નુી વી. વોરા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૩૧ ડૉ. 3�મતા વસાવા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૭ 

૧૩૨ ડૉ. વનરાજ એન. પરમાર -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૬  

૧૩૩ ડૉ. ધારા વી. પટBલ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૩૪ ડૉ. પાથ- આર. ગો�વામી  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૭૨  

૧૩૫ ડૉ. મ/રુ! આર. ગો6હલ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૭૨  

૧૩૬ ડૉ. હBમાગં જોષી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૩૭ ડૉ. સીમા સોલકં!  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૩૮ ડૉ. અ2વુા- દર$  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૩૯ ડૉ. રોનક બી. રામાQજુ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૧  

૧૪૦ ડૉ. જતીન એસ. સરવૈયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 

૧૪૧  ડૉ. મીના પી. પચંાલ -"-   ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૬ 

૧૪૨ ડૉ. રાજન દBસાઈ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૪૩ ડૉ. અિમત બી. વાકાણી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૧૪૪ ડૉ. િનલેષ રામાQજુ  -"-  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૩  

૧૪૫ �ી  આર. v. ડામોર  વહ!વટ! અિધકાર! ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૦ 
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૧૪૬ �ી. એ. કB. પટBલ કચેર! અિધ\ક  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૫ 

૧૪૭ �ી v. બી. કલીવડા હBડ %લાક- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૫ 

૧૪૮ �ીમતી એન. એ. ભ½ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૨૫ 

૧૪૯ �ી v. ડ!. ગોહBલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૫ 

૧૫૦ �ી નરBશ એન. સોલકં! -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૫૧ �ી કB. એચ. િJવેદ!  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૩  

૧૫૨ �ી એસ. આર. વીરાણી  સીિનયર %લાક-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૭ 

૧૫૩ �ુ. ધારા એમ. બાર²યા �ુિનયર %લાક-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૨ 

૧૫૪ �ી v. ડ!. ચાવડા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૫૫ �ુ. અ3�મતા આર. બાર²યા -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 

૧૫૬ �ી ડ!. ડ!. પડંયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૫૭ �ી મહાવીરિસ£હ ગો6હલ -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯  

૧૫૮ �ી. ભરત�ુમાર એસ. અસાર! -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૫ 

૧૫૯ �ી બી. ડ!. કોગતીયા    -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૦ 

૧૬૦ �ી એસ. બી. ગૌ�વામી   -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૦ 

૧૬૧ �ી $. વી. ચાવડા ¡ાયવર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૧ 

૧૬૨ �ી આર. બી. ભ½ી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૧ 

૧૬૩ �ી એચ. એન.  મકવાણા એસ. આઈ. ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૬ 

૧૬૪ �ી. એચ. ડ!. પોરિધયા લાય�ેર!યન ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૫૦ 

૧૬૫ �ીમતી એન. એચ. મકવાણા આસી. લાય�ેર!યન ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૪૫ 

૧૬૬ �ી v. બી. ઓઝા લેબ-ટBકિનિશયન ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૧૬૭ �ી ડ!. ઝેડ. �ડુાસમા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૭  

૧૬૮ �ી કB. $. વેગડ                     -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭   

૧૬૯ �ી બી. એ. ?ડB?   -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૮૦ 

૧૭૦ �ી રમેશ બી. બાર²યા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૧ 

૧૭૧ �ી હરBશ બી. હ6ડયા લેબ-ટBકિનિશયન  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૧૬૨ 

૧૭૨ �ીમતી I�ૃzત બી. આ3�તક -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૮૦  

૧૭૩ �ુ. ?¾વીબેન v. સીતાપરા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૭૪ �ુ. જoપાબેન એ. મકવાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬  
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૧૭૫ �ુ. અિનતા એમ ?વીયા લેબ-ટBકિનિશયન ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૨  

૧૭૬ �ી sકુBશ. એન. દBવગRણયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૩૫  

૧૭૭ �ુ. આરતી પી. રાઠોડ   -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૩ 

૧૭૮ �ી એમ. એમ. સ¢તા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૭૯ �ી sિુન�O પી. ઠાકર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૮૦ �ી લાલ$ પી. મકવાણા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૮૧ �ુ. રBVમા આર. ચલેાણી -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૮૨ �ી રાvશ આર. પડંયા લેબ આિસ�ટ�ટ  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૪૪ 

૧૮૩ �ીમતી પoલવી સી.રાઠોડ  -"-  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૨ 

૧૮૪ �ુ. દશ-ના એ. રાજ2રુા -"-  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૮૫ �ીમતી હBમતંા એમ. પટBલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૬  

૧૮૬ �ુ. અ6દિત એસ. ચૌહાણ -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૮૭ �ુ. 6ક£જલ કB. ગોટ! -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૮૮ �ીમતી કB. કB. અ�ધાર!યા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૩૫  

૧૮૯ �ુ. �ીિત એમ. માડંલીયા -"-  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૯૦ �ી. એચ. સી. પડંયા �/Rુઝયમ ©રુBટર  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૦૨૧ 

૧૯૧ િ�યાકં એમ. િમ ી ડB�ટલ ટB%નીિશયન ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૧૮૩ 

૧૯૨ �ીમતી પી. આર. પરમાર  પી. એચ. એન ટ¥ટુર  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૪૬ 

૧૯૩ �ીમતી રBખાબેન પડં³ા પી. એચ. એન ટ¥ટુર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 

૧૯૪ �ીમતી અXણાબેન પી. કાલમા ફ!મેલ હBoથ વક-ર ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૨૦૩ 

૧૯૫ �ી sકુBશભાઇ એમ. કટાર!યા  હBoથ એP/કુBટર  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬  

૧૯૬ �ી સોનલ સી. મકવાણા હBoથ એP/કુBટર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 

૧૯૭ �ી અશફાક બી. ચૌહાણ  હBoથ એP/કુBટર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 

૧૯૮ �ીચેતન કB. $ણOા ઇ.સી.$. ટB3%નVયન  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૧૪  

૧૯૯ �ીમતી એસ. એસ. ઝાઝંXક!યા �ટાફ નસ-  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૩૩૦ 

૨૦૦ �ી િવમલ�ુમાર સી. કટારા �ટાફ નસ-  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૩૩૦ 

૨૦૧ �ુ. 6hZના એસ. ?ની  �ટાફ નસ-   
 

 

 

 



51 

��2- 4  
૨૦૨ �ી એસ. બી. ગઢવી પ½ાવાળા ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૦૬ 

૨૦૩ �ી વી. ડ!. પડાયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૨૫ 

૨૦૪ �ી પી. v. મકવાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૨૨ 

૨૦૫ �ી એસ. એ. મીયાવા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૦ 

૨૦૬ �ી. v. બી. મકવાણા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૫૫ 

૨૦૭ �ી. એ. એમ. શેખ -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૫ 

૨૦૮ �ી. એમ. શ6કલ એમ. મ�kરુ! -"- ૨૪૨૪૫૦૦   

૨૦૯ �ી એસ. વી. તડવી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૨૫ 

૨૧૦ �ી આર. v. ચાવડા વગ- -૪  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૪૬ 

૨૧૧ �ી વી. બી. મકવાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૭  

૨૧૨ �ી બી. એ. બોર!ચા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૫  

૨૧૩ �ી આઈ. ડ!. દલ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૯૧  

૨૧૪ �ી એન. બી. ગpડલીયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૧૪ 

૨૧૫ �ી એમ. ડ!. પઠાણ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪  

૨૧૬ �ી આર. એમ. કારBલીયા             -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૯૫ 

૨૧૭ �ી ફર!દભાઇ ઉ�માનભાઇ ખલીફા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૭  

૨૧૮ �ી કB. ડ!. પઢ!યાર -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૪૫ 

૨૧૯ �ી. એચ. બી. વાળા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૬ 

૨૨૦ �ી લ¼મણભાઇ અસાર! -"- ૨૪૨૪૫૦૦ 

૨૨૧ �ી નયન એલ. સોલકં! -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૭૪ 

૨૨૨ �ી 6દપક એમ સોલકં! -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૦ 

૨૨૩ �ી બી. બી. વાઘલેા �વીપર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 

૨૨૪ �ીમતી હાફ!ઝાબેન v. શેખ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 

૨૨૫ �ી. પી. કB. ચૌહાણ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૭૬ 

૨૨૬ �ી પી. વી. રBવર લેબ. એટBડB�ટ ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૩૫   

૨૨૭ �ી વાય. v. શાહ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૨૨૮ �ી બ�ુલ બી. પરમાર -"- ૨૫૧૧૫૧૧      EXT- ૨૫૪  

૨૨૯ �ી તMુણ કB. રાવલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૬ 

૨૩૦ �ી kરુBશ એસ. નૈયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૫૪   

૨૩૧ �ી હરBશ ડ!. મકવાણા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭  

૨૩૨ �ી હરBશ v. �%ુલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 
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૨૩૩ �ી રમેશ બી. 6દહોરા લેબ. એટBડB�ટ  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૦૬ 

૨૩૪ �ી મનkખુ બી. સોલકં!  લેબ. એટBડB�ટ  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૭  

૨૩૫ �ી અજય સી. વેગડ  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૦૬  

૨૩૬ �ી ધનેશ એલ. બારડ  એિનમલ એટB.  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 

૨૩૭ �ી કB. આર. મગંલિસ¨ા  ડ!સે. હૉલ આસી.  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦ 

૨૩૮ �ી આર. કB. જોગદ!યા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૨૩૯ �ી મહB�Oભાઇ બી. સોલકં!  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૫૫ 
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૧ ડૉ. સી. બી. િJપાઠ! ડ!ન- MD 

Pharmacology 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 સરકાર�ીના 

િનયમોQસુાર 

૨ ડૉ. િવકાસ િસ�હા  4���� 567_к 

MS.Otorhinolaryngo

logy  

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

D�k8�Cк 

૩ ડૉ. હર!ઓમ શમા-  Ph.D. Biochemistry ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૪  ડૉ. હ!તાબેન એચ. મહBતા MD, DVD 

Dermatology, 

Venereology & 

Leprosy  

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૫ ડૉ. ભરત એન. પચંાલ MD Psychiatry   ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૬ ડૉ. v. આર. ગોહ!લ MD Pediatrics  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૭ ડૉ. એમ. પી. િસ£ઘ MD Preventive & 

Social Madicine   
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૮ ડૉ. એન. વી. પારBખ MS. Opthalmology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૯ ડૉ. એસ. એમ.પટBલ  MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૦ ડૉ. એચ. બી. મહBતા MD Physiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૧ ડૉ. ક²રવી દBસાઈ MD Microbiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૨ ડૉ. એસ. એન. શાહ  MD Pathology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4  -"- 

૧૩ ડૉ. kશુીલ ઝા MS. 

Otorhinolaryngology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૪ ડૉ. િવનોદ  ગૌતમ  MS. Orthopedics  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૫ ડૉ. સમીર. એમ. શાહ MS. General Surgery  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૬ ડૉ. $cના દવે MD Respiratory 

Medicine  
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૭ ડૉ. અિમત પરમાર  MD Forensic 

Medicine  
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૮ ડૉ. $�ા શાહ MDS Prosthatic 

Dentistry  
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૧૯ ડૉ. નેહલ એન. શાહ  MS. Orthopedics  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 
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૨૦ ડૉ. કB. બી. વૈVય MD Radiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

૨૧ ડૉ. વી. એ. છાયા  MD Aenasthasiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૧૦૦૦૦)P.B.- 4 -"- 

�3 D�k8�Cк ��2-1 

૨૨ ડૉ અIલુ િJવેદ!  MD Preventive & 

Social Madicine   
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૩ ડૉ. િવhમ ગો6હલ MS. General Surgery ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૪ ડૉ. િશoપા દોશી MS. Obstetrics & 

Gynecology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૫ ડૉ. કB. ડ!. ન�ુમ MS. Obstetrics & 

Gynecology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૬ ડૉ. કોમલ શાહ  MD 

Aenasthasiology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૭ ડૉ. રજની એમ. પર!ખ MS. Obstetrics & 

Gynecology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૮ ડૉ. 6દzતી સી. પરમાર  MS. Obstetrics & 

Gynecology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૨૯ ડૉ. Rચ�મય શાહ MD Physiology ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૦ ડૉ. એસ. XપારBલીયા MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૧ ડૉ. કB. ડ!. ભાલાણી MD PSM  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૨ ડૉ. રાજન સોમાણી MS Surgery   ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૩ ડૉ. રિવ�O ?ડB? MD Microbiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૪ ડૉ. એચ. આર. િJવેદ! MS Opthalmology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૫ ડૉ. અoપા. પારBખ MD Pediatrics  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૬ ડૉ. એસ. v. પજંવાણી MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૭ ડૉ. સીમા બ\ી MD Pathology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૮ ડૉ. અoપેશ વોરા MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૩૯ ડૉ. $. કB. કડ!કર MS. Obstetrics & 

Gynecology 
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૦ ડૉ. એમ. ટ!. પજંવાણી MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૧ ડૉ. પીનાક!ન આઇ. વોરા  MD Orthopedic  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૨ ડૉ. ભાગ-વ એમ. 2રુોહ!ત  MD Pharmacology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૩ ડૉ. પ¶ા કB. કામદાર MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૪ ડૉ. મે~લુ ગોસાઈ MD Pediatrics  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૫ ડૉ. ��ેશ એચ. શાહ MD Pathology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૬ ડૉ. એફ. એ. દBખૈયા MD Surgery  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૭ ડૉ. આ�ૃતી પરમાર  MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૮ ડૉ. મ�ુંલા ?મલીયા MD Physiology ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૪૯ ડૉ. લોપા િJવેદ! MD Aenasthasiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 
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૫૦ ડૉ. 6hZના કB. લાખાણી  MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૧ ડૉ. િનલેષ ડ!.પટBલ  MD Microbiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૨ ડૉ. આશા પડં³ા  MD Physiology ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૩ ડૉ. ઈલા એન. હડ!યલ  MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૪ ડૉ. ભાવેશ આ�તીક DVD,  

Dermatology, 

Venereology & 

Leprosy 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૫ ડૉ. ર3Vમકા પરમાર MD Microbiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૬ ડૉ. Qતુન ગો�વામી  MD Pharmacology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૭ ડૉ. વીરBન નાયક MD Pharmacology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૮ ડૉ. <�ુર ઝાલાવાડ!યા MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૫૯ ડૉ. અoપેશ ગો�વામી MD Pathology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૬૦ ડૉ. v. એસ. ચૌધર! MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૬૧ ડૉ. અશોક /.ુ વાળા MD Psychiatry   ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૬૨ ડૉ. 6દલીપ બી. ચો%સી MS Surgery  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૬૩ ડૉ. શૈલા ઐ¸યર MD Pediatrics ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૬૪ ડૉ. જયતં બી. ચૌહાણ MD  Respiratory 

Medicine  
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

૬૫ ડૉ. દBવયાની v. દBસાઇ MD Aenasthasiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦)P.B.- 3 -"- 

. D�.- ��2-1 

૬૬ ડૉ. િધરBન અમીન MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૭ ડૉ. રાv�O કાબર!યા Mch. MS Uro Surgen  ફ!%સ પગાર ૪૦૦૦  -"- 

૬૮ ડૉ જલ6દપ પટBલ  MD Aenasthasiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૯ ડૉ. જયેશ ડ!. સોલકં!  MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૦ ડૉ. િશર!ષ એમ. પટBલ  MD Microbiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૧ ડૉ. સકલેન હ²દર મલેક MD Microbiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૨ ડૉ. દBવે�O પચંાલ MD Forensic 

Madicine  
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૩ ડૉ. ભાિવન બી. પઢાર!યા  MD Pathology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૪ ડૉ. િમ6હર Xપાણી  MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૫ ડૉ. મિનષ બરવાRલયા  MD Pharmacology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૬ ડૉ.ચ��Oકા વoલભભાઇ ;તૂ MD Aenesthasiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૭ ડૉ. િવશાલ વડગામા MD Pharmacology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૮ ડૉ. જલધી એચ. પટBલ  MDS 

Prosthatic Dentistry 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 
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૭૯ ડૉ. આિશષ અનોવાડ!યા  MD Pharmacology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૦ ડૉ. રBખા ઐ¸યર MD Pathology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૧ ડૉ. ઘનVયામ આ6હર MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૨ ડૉ. અિ¹ન મેવાડા MD Pharmacology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૩ ડૉ. મ/રુ! ઠાકર MD Pathology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૪ ડૉ. ભારતી કોર!યા MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૫ ડૉ. $તે�O�ુમાર v. ચાવડા MD Pathology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૬ ડૉ. ભારતી પારઘી MD Pathology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૭ ડૉ. મૌલીક એસ. વX  MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૮ ડૉ. લાલ$ વાલીયા MD Pathology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૯ ડૉ. નીપા આર ગો6હલ MD Opthalmology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૦ ડૉ. ºિનક પી. શાહ MD Forensic 

Madicine  
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૧ ડૉ. ધારા એચ. પારBખ MD Anatomy  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૨ ડૉ. તેજશ »ુટંલા MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૩ ડૉ. િવ2લુ સોલકં! MD Radiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૪ ડૉ હ!રવા s�ુશી   MD Medicine  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૫ ડૉ. રિવ�ુમાર પરમાર  MD Aenasthasiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૬ ડૉ. સમીર એચ. પરમાર  MD Aenasthasiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૭ ડૉ. િવ¹ા કાનાબાર  MS Obstetrics & 

Gynecology 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૮ ડૉ. ભગીરથ પરમાર  MS 

Otorhinolaryngology 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૯૯ ડૉ. 6ર�[ધ મહBતા  MS Obstetrics & 

Gynecology 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૦ ડૉ. મેધા કાનાણી  MS Obstetrics & 

Gynecology 
૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૧ ડૉ. �ૃપલ એમ. 2?ુરા  MD Pathology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૨ ડૉ. $�ા આર. પટBલ  MD Physiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૩ ડૉ. બાદલ જોટાણીયા   MD Anatomy  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૪ ડૉ. કમલેશ ટાકં  MD Anatomy  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૫ ડૉ. મૌRલક એમ. પટBલ MD Pharmacology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૬ ડૉ. �ણવ 2નુાસનવાલા MD Pediatrics ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૭ ડૉ. 2િુનત v. ટાકં MS Orthopedic  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૮ ડૉ. સજંય એમ. પચંાલ  MS Orthopedic  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૦૯ ડૉ. �વzનીલ પારલીકર MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૧૦ ડૉ. તેજસ શાહ  MD Biochemistry  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 
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૧૧૧ ડૉ. �નેહલ v. વસાવા MD Pediatrics  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૧૧૨ ડૉ. �તીક એમ. પારBખ  MS Surgery  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

�p��
- ��2- 2  

૧૧૩ ડૉ. લ¼મી મેર MD Physiology Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૧૪ ડૉ. ચૈતાલી શાહ MBBS, DA  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૧૫ ડૉ. �વાતી એન. મહBતા MBBS, DMRD Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૧૬ ડૉ. આનદં�ુમાર. કB. િસ£ગ MBBS Pathology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૧૭ ડૉ.. હBમાગંીની આર. આચાય- MD Pharmacology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૧૮ ડૉ. એચ. એમ. વાઘલેા MD Physiology Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૧૯ ડૉ. મે~લુ વી. શિન¹રા MD Physiology Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૦ ડૉ. સમીર એસ. શાહ    DCP Pathology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૧ ડૉ. ?�તૃી ધોળક!યા MD Biochemistry  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૨ ડૉ. વી. એ. રામાQજુ MBBS P.S.M. Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૩ ડૉ. સી. એસ. રાઓલ  MBBS Forensic 

Medicine  

Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૪ ડૉ. 2?ુ ધોળક!યા MD Microbiology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૫ ડૉ. નરB�O પી. પાલીવાલ  MD Pharmacology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૬ ડૉ. Rબના પી. જગડ MD Microbiology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૭ ડૉ. ધારા પડં³ા  MDS  

Prosthatic Dentistry 
Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૮ ડૉ. kયેુશ નાગર  BDS-  Dentistry Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૨૯ ડૉ. કોમલ  એચ. કલાસવા MD Physiology Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૦ ડૉ. ફાo�નુી વી. વોરા MBBS - PSM  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૧ ડૉ. 3�મતા વસાવા MBBS Biochemistry  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૨ ડૉ. વનરાજ એન. પરમાર MD Forensic 

Medicine  
Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૩ ડૉ. ધારા વી. પટBલ  MD Anatomy  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૪ ડૉ. પાથ- આર. ગો�વામી  MD Pathology Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૫ ડૉ. મ/રુ! આર. ગો6હલ MD Pathology Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૬ ડૉ. હBમાગં જોષી   MD - Anatomy  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૭ ડૉ. સીમા સોલકં!  MS Anatomy  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૮ ડૉ. અ2વુા- દર$  MBBS Anatomy   Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૩૯ ડૉ. રોનક બી. રામાQજુ  MBBS 

Aenesthasiology  

Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૪૦ ડૉ. જતીન એસ. સરવૈયા MD Microbiology  Matrrix Level-9 (a) -"- 
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૧૪૧  ડૉ. મીના પી. પચંાલ MD Forensic 

Medicine  
Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૪૨ ડૉ. રાજન દBસાઈ MD PSM  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૪૩ ડૉ. અિમત બી. વાકાણી  MD PSM  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૪૪ ડૉ. િનલેષ રામાQજુ  BDS - Dentistry Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૪૫ �ી આર. v. ડામોર  વહ!વટ! અિધકાર! Matrrix Level-8 -"- 

��2-3 �3���� ���   

૧૪૬ �ી એ. કB. પટBલ કચેર! અિધ\ક  Matrrix Level-7  -"- 

૧૪૭ �ી v. બી. કલીવડા હBડ %લાક-  Matrrix Level-6 -"- 

૧૪૮ �ીમતી એન. એ. ભ½Ç -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૪૯ �ી v. ડ!. ગોહBલ -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૫૦ �ી નરBશ એન. સોલકં! -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૫૧ �ી કB. એચ. િJવેદ!  -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૫૨ �ી એસ. આર. વીરાણી  સીિનયર %લાક-  Matrrix Level-4 -"- 

૧૫૩ �ુ. ધારા એમ. બાર²યા �ુિનયર %લાક-  Matrrix Level-2 -"- 

૧૫૪ �ી v. ડ!. ચાવડા -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૫૫ �ુ. અ3�મતા આર. બાર²યા -"-  ૧૯૯૫૦/- 6ફ%સ પગાર -"- 

૧૫૬ �ી ડ!. ડ!. પડંયા -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૫૭ �ી મહાવીરિસ£હ ગો6હલ -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૫૮ �ી ભરત�ુમાર એસ. અસાર! -"-  ૧૯૯૫૦/- 6ફ%સ પગાર -"- 

૧૫૯ �ી બી. ડ!. કોગતીયા    -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૬૦ �ી એસ. બી. ગૌ�વામી   -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૬૧ �ી $. વી. ચાવડા ¡ાયવર Matrrix Level-4 -"- 

૧૬૨ �ી આર. બી. ભ½ી  -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૩ �ી એચ. એન.  મકવાણા એસ. આઈ.  Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૪ �ી. એચ. ડ!. પોરિધયા લાય�ેર!યન Matrrix Level-11 -"- 

૧૬૫ �ીમતી એન. એચ. 

મકવાણા 

આસી. લાય�ેર!યન Matrrix Level-7 -"- 

૧૬૬ �ી v. બી. ઓઝા લેબ-ટBકિનિશયન Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૭ �ી ડ!. ઝેડ. �ડુાસમા -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૮ �ી કB. $. વેગડ                -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૯ �ી બી. એ. ?ડB?   -"- Matrrix Level-5 -"- 
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૧૭૦ �ી રમેશ બી. બાર²યા -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૧ �ી હરBશ બી. હ6ડયા -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૨ �ીમતી I�ૃzત બી. આ3�તક -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૩ �ુ. ?¾વીબેન v. સીતાપરા  -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૪ �ુ. જoપાબેન એ. મકવાણા  -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૫ �ુ. અિનતા એમ. ?વીયા -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૬ �ી sકુBશ. એન. દBવગRણયા લેબ-ટBકિનિશયન 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૭ �ુ. આરતી પી. રાઠોડ   -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૮ �ી એમ. એમ. સ¢તા -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૭૯ �ી sિુન�O પી. ઠાકર  -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૮૦ �ી લાલ$ પી. મકવાણા  -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૮૧ �ુ. રBVમા આર. ચલેાણી -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૮૨ �ી રાvશ આર. પડંયા લેબ આિસ�ટ�ટ  Matrrix Level-2 -"- 

૧૮૩ �ીમતી પoલવી સી.રાઠોડ  -"- 6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૮૪ �ુ. દશ-ના એ. રાજ2રુા -"-  6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૮૫ �ીમતી હBમતંા એમ. પટBલ -"- 6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૮૬ �ુ. અ6દિત એસ. ચૌહાણ -"- 6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૮૭ �ુ. 6ક£જલ કB. ગોટ! -"- 6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૮૮ �ીમતી કB. કB. અ�ધાર!યા -"- 6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૮૯ �ુ. �ીિત એમ. માડંલીયા -"-  6ફ%સ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૯૦ �ી એચ. સી. પડંયા �/Rુઝયમ ©રુB%ટર Matrrix Level-3 -"- 

૧૯૧ િ�યાકં એમ. િમ ી ડB�ટલ ટB%નીિશયન   6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૯૨ �ીમતી પી. આર. પરમાર  પી. એચ. એન ટ¥ટુર  Matrrix Level-7 -"- 

૧૯૩ �ીમતી રBખાબેન પડં³ા પી. એચ. એન ટ¥ટુર Matrrix Level-7 -"- 

૧૯૪ �ીમતી અXણા પી. કાલમા  ફ!મેલ હBoથ વક-ર Matrrix Level-4 -"- 

૧૯૫ �ી sકુBશભાઇ એમ. કટાર!યા  હBoથ એP/કુBટર  6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 

૧૯૬ �ી સોનલ સી. મકવાણા -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 

૧૯૭ �ી અશફાક બી. ચૌહાણ  -"-  6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 

૧૯૮ �ીચેતન કB. $ણOા ઇ.સી.$. ટB3%નVયન  6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 

૧૯૯ �ીમતી એસ. એસ. 

ઝાઝંXક!યા 

�ટાફ નસ-  Matrrix Level-5 -"- 

૨૦૦ �ી િવમલ�ુમાર સી. કટારા -"- 6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 

૨૦૧ �ુ. 6hZના એસ. ?ની  -"-  6ફ%સ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 
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��2 -4 

૨૦૨ �ી એસ. બી. ગઢવી પ½ાવાળા Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૩ �ી વી. ડ!. પડાયા -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૪ �ી પી. v. મકવાણા  -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૫ �ી એસ. એ. મીયાવા -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૬ �ી v. બી. મકવાણા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૦૭ �ી એ. એમ. શેખ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૦૮ �ી એમ. શ6કલ એમ. 

મ�kરુ! 

પ½ાવાળા Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૦૯ �ી એસ. વી. તડવી -"-  Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૧૦ �ી આર. v. ચાવડા વગ- -૪  Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૧ �ી વી. બી. મકવાણા  -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૨ �ી બી. એ. બોર!ચા -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૩ �ી આઈ. ડ!. દલ  -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૪ �ી એન. બી. ગpડલીયા -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૫ �ી એમ. ડ!. પઠાણ -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૬ �ી આર. એમ. કારBલીયા       -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૭ �ી ફર!દભાઇ ઉ�માનભાઇ 

ખલીફા  

-"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૧૮ �ી કB. ડ!. પઢ!યાર -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૧૯ �ી એચ. બી. વાળા -"-  Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૨૦ �ી લ¼મણભાઇ અસાર! -"-  Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૨૧ �ી નયન એલ. સોલકં! -"-  Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૨૨ �ી 6દપક એમ સોલકં! -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૨૩ �ી બી. બી. વાઘલેા �વીપર Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૨૪ �ીમતી હાફ!ઝાબેન v. શેખ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૨૫ �ી. પી. કB. ચૌહાણ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૨૬ �ી પી. વી. રBવર લેબ.એટBડB�ટ Matrrix Level-IS-3  -"- 

૨૨૭ �ી વાય. v. શાહ -"- Matrrix Level-IS-3  -"- 

૨૨૮ �ી બ�ુલ બી. પરમાર -"- Matrrix Level-IS-3  -"- 

૨૨૯ �ી તMુણ કB. રાવલ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૩૦ �ી kરુBશ એસ. નૈયા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૩૧ �ી હરBશ ડ!. મકવાણા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 
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૨૩૨ �ી હરBશ v. �%ુલ  લેબ.એટBડB�ટ Matrrix Level-IS-1  

૨૩૩ �ી રમેશ બી. 6દહોરા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૩૪ �ી મનkખુ બી. સોલકં!  -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૩૫ �ી અજય સી. વેગડ  -"-  Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૩૬ �ી ધનેશ એલ. બારડ  એિનમલ એટB.  Matrrix Level-IS-1 -"- 

૨૩૭ �ી કB. આર. મગંલિસ¨ા  ડ!સે. હૉલ આસી.  Matrrix Level-1 -"- 

૨૩૮ �ી આર. કB. જોગદ!યા -"- Matrrix Level-1 -"- 

૨૩૯ �ી મહB�Oભાઇ બી. સોલકં!  ડ!સે. હૉલ આસી.  Matrrix Level-IS-3 -"- 
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     (6�8��E3 – 11) 

D}8	к ���>��	  �d��8	� 9n��CL  

4� 8����H, i�A�4 х�2 5�	 к
�� ��к�B� 9�	 53������� 6��4�           

     6�к��, 6��2B 5�	 4к6�к� к�8G 9�	 ����n�
 `3�
 4�L ��� 

 

�����
 	��к� к��	� 2016-17 �	  �d�	� 9n��CL. 
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567к�
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬  ૭ 

  29/04/1995 к    

૧ એચ.એલ.ટ!.-

૧૫ ભાવનગર 

તબીબી કોલજે 

અને 

હો3�પટલોQુ ં

િવ�તરણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૧) મે6ડકલને લગI ુ

�િશ\ણ આપી 

તજ�ો તૈયાર કરવા. 

(૨) દદ�ઓને સાર! 

સારવાર આપવી.  

૩૧/૦૩/૧૭ zલાન :-  

૫૧,૧૧,૧૫,૪૩૫ 

૪ (ચાર) 

હzતા  

ડ!ન�ી સરકાર! 

મે6ડકલ કોલેજ 

ભાવનગર  

નોન zલાન :-  

૧૦,૫૯,૧૨,૮૫૨ 
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(6�8��E3 – 12) 

સહાયક! કાય-hમોના અમલ <ગેની પ[ધિત લા� ુપડI ુનથી 

        નીચનેા નsનૂા sજુબ મા6હતી આપો. 

� કાય-hમ / યોજનાQુ ંનામ 

� કાય-hમ / યોજનાનો સમયગાળો 

� કાય-hમનો ઉદBશ  

� કાય-hમના ભૌિતક અને નાણાક!ય લ¼યાકંો (છેoલા વષ- માટB) 

� લાભાથwની પાJતા 

� લાભ <ગેની 2વૂ- જX6રયાતો 

� કાય-hમનો લાભ લેવાની પ[ધિત  

� પાJતા ન¨! કરવા <ગેના માપદંડો  

� કાય-hમમા ંઆપેલ લાભની િવગતો (સહાયક!ની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ અ�ય મદદ 

પણ દશા-વવી)  

� સહાયક! િવતરણની કાય-પ[ધિત  

� અર$ ા ંકરવી કB અર$ કરવા માટB કચેર!મા ંકોનો સપંક- કરવો 

� અર$ ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં  

� અ�ય ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 

� અર$ પJકનો નsનુો (લા� ુપડI ુહોય તો જો સાદા કાગળ પર અર$ કર! હોય તો અરજદારB 

અર$મા ં�ુ ં�ુ ંદશા-વ�ુ ંતેનો ઉoલેખ કરો.)  

� Rબડાણોની યાદ! (�માણપJો / દ�તાવેજો)  

� Rબડાણોનો નsનુો  

� �6hયાને લગતી સમ�યાઓ <ગે ા ંસપંક- કરવો 

� ઉપલqધ િનિધની િવગતો (Èજoલા ક\ા પ ટક ક\ા વગરેB vવા ંિવિવધ �તરોએ)  
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�3�8к��� 


к 

�4�-6C4� 

���� 

C��n���� 

�Cn�� 

 

�
��z� 

     ��O�� ш3�
 ��
/�� �
 �� 
 લા� ુપડI ુનથી  

નીચેના નsનુામા ંલાભાથwઓની યાદ! 

   

hમ ન.ં 

કોડ 

લાભાથwQુ ં

નામ 

 

સહાયક!ની 

રકમ 

માતા-િપતા 

વાલી 

પસદંગીનો 

માપદંડ 

 

સરનાs ુ

     Èજoલો શહBર નગર/ગામ ઘર ન ં

  લા� ુપડI ુનથી.     
 

રાહત માટB નીચેની મા6હતી પણ આપવી 

આપેલ લાભની િવગત  

લાભોQ ુિવતરણ  

 

નpધ : -  

(૧).  �કોલરશીપ :-   

અJેની સ�ંથા સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ ભાવનગર ખાતે /.ુ $. મા ંઅnયાસ કરતા ં

S.C./ S.T. તથા S.E.B.C. ના િવ�ાથwઓને સમાજ કoયાણ િવભાગ તરફથી િનયત કરવામા ં

આવેલ આવકના આધારB િશZય�િૃCની સહાય સમાજકoયાણ અિધકાર! jારા આપવામા ં

આવે છે.  

(૨). Éડ બીલ :-  

અJેની સ�ંથા સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ ભાવનગર ખાતે /.ુ $. મા ંઅnયાસ કરતા ં

અને હો�ટBલમા ંરહ!ને અnયાસ કરતા ં S.C./ S.T. ના િવ�ાથwઓને  સમાજકoયાણ અિધકાર! 

jારા Éડ બીલની સહાય આપવામા ંઆવે છે.   
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( 6�8��E3 – 13 ) 
 

 4	B	 PC	� 
�34�, C
6� к� 567s�64 	d���
�� 6��4� (���� C�4� �>�) 

  ���	�� �z��� z��� ��34� PC�. 

� કાય-hમQુ ંનામ 
 

� �કાર (રાહત/પરિમટ/અિધ�ૃિત) 
 

� ઉદBશ 
 

� ન¨! કરBલ લ¼યાકં (છેoલા વષ- માટB) 
 

� પાJતા 
 

� પાJતા માટBના માપદંડો 
 

� 2વૂ- જXર!યાતો 
 

� લાભ મેળવવાની પ[ધિત 

 

� રાહત/પરિમટ/અિધ�ૃતની સમય મયા-દા 
 

� અર$ ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 
 

� અર$નો નsનુો (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 

 

� બીડાણોની યાદ! (�માણપJો/દ�તાવેજો) 
 

� બીડાણોનો નsનુો 
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( 6�8��E3 – 14 ) 

 

��`���C	 �C��7 ��34� 

 

��`���C	 �C��7 6�6�7 8����H�� ��34��� 6��4� PC�. 

આરોcય અને પ6રવાર કoયાણ િવભાગ, �જુરાત સરકારની વેબસાઇટ ઉપર  સ�ંથા િવશેની સRં\zત મા6હતી 

ઉપલqધ છે. 

      કોલેજ િવશેની મા6હતી, www.bvnmedicol.org  પરથી મળશે. 
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( 6�8��E3 – 15 ) 

��34� 	d��� ��� ����
к��	 �C��7 ���4��� 6��4�. 

૧૫.૧ લોકોને મા6હતી મળે તે માટB િવભાગ ેઅપનાવેલ સાધનો, પ[ધિતઓ અથવા સવલતો vવી કB,  

� કચેર! �થંાલય 

 

� નોટ!સ બોડ- 

 

� કચેર!મા ંરBકડ-Q ુ ંિનર!\ણ :- આ કચેર! ખાતે દરBક અિધકાર!�ી / કમ-ચાર!ઓની <ગત ફાઇલો નોકર!ને 

લગતી સિવGસ �કુો, પગાર બીલો, લોન <ગેની િવગતો િવગેરB દ�તાવેજો િનયિમત ?ળવવામા ંઆવે 

છે. અને જયારB જયારB v તે અરજદાર�ી /સરકાર�ી jારા માગંવામા ંઆવે AયારB આ પ[ધિતથી 2Xુ 

પાડવામા ંઆવે છે. 

 

� દ�તાવેજોની નકલો મેળવવાની પ[ધિત :- 

 

� ઉપલqધ sદુ!ત િનયમસ�ંહ :- $.સી.એસ.આર/બી.ટ!.આર. તથા અ�ય સરકાર! િનયમ સ�ંહો 

 

� તJંની વેબસાઇટ :- www.bvnmedicol.org   
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(6�8 ��E3 - 16) 

�
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� ��34� 567к�
�H�� ��, 3�M�, 5�	 5�8 6��4� 
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� 6�ш	�� ��Cк2       

   ��34� ���	�� �z����� PC�. 

�
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� 4�L?� �� :- P
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 кO8�B 6����  

nn��ш �
к�
� ��34� 567к�
�H : - 01  
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૧ �ી ડૉ. સી. બી. 

િJપાઠ! 

એપેલેટ અિધકાર! 

અને ડ!ન સરકાર! 

મે6ડકલ કોલેજ, 

ભાવનગર 

૦૨૭૮ ૨૪૩૦૮

૦૮ 

૨૫૬૦૨૩

૮ 

૨૪૨૨૦૧

૧ 

ઈમેઈલ :  
(1).dean.health.bhavnagar@gmail.com 

(2). mcbhavnagar@gmail.com 

 

ડ!ન�ીની કચેર! 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ 

એસ. ટ!. �ટB�ડની 

બા�ુમા, vલ રોડ,  

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ 

  ૨ સરકાર! ?હBર મા6હતી અિધકાર! 

 �ી ડો. એચ. બી. 

મહBતા  

�ા[યાપક અને 

ફ!$યોલો$ 

િવભાગના વડા,  

સરકાર! મે6ડકલ 

કોલેજ, ભાવનગર  

૦૨૭૮ ૨૪૩૦૮૦૮

/૨૫૧૧૫૧

૧ 
 

  - ૨૪૨૨૦૧

૧ 

 gmcb.rti2005@gmail.com 

 
ડ!ન�ીની કચેર! 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ 

એસ. ટ!. �ટB�ડની 

બા�ુમા vલ રોડ  

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ 

 ૩ મદદનીશ ?હBર મા6હતી અિધકાર!  

 �ી એ. કB. પટBલ  ઇ�ચા� વહ!વટ! 

અિધકાર! સરકાર! 

મે6ડકલ કોલેજ, 

ભાવનગર 

૦૨૭૮ ૨૫૧૧૫૧૧

/Ext. -૨૧૦ 

 

  - ૨૪૨૨૦૧

૧ 
gmcb.ao@gmail.com   

ડ!ન�ીની કચેર! 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ 

એસ. ટ!. �ટB�ડની 

બા�ુમા vલ રોડ  

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ 
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૧ ડ!ન�ીની કચેર!, 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, 

એસ. ટ!. �ટB�ડની 

બા�ુમા,  vલ રોડ, 

ભાવનગર. 

ફોન. ૨૪૩૦૮૦૮ 

ફB%સ ન.ં ૨૪૨૨૦૧૧ 

અિધક ડ!ન�ી, 

સરકાર! મે6ડકલ 

કોલેજ એસ. ટ!. 

�ટB�ડની બા�ુમા, vલ 

રોડ, ભાવનગર.   

ફોન ન.ં 

૨૪૩૦૮૦૮/ 

૨૫૧૧૫૧૧ 

ફB%સ ન.ં ૨૪૨૨૦૧૧ 

િવ�ાથwઓ 

આQસુગંીક 

મા6હતી તેમજ 

તેમના ટ!ચ�ગ 

�ટાફના ��ો  

તેમજ તેને 

લગતી સેવા 

િવષયક મા6હતી 

વહ!વટ!  અિધકાર! 

સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ 

ભાવનગર. (૦૨૭૮) 

૨૪૩૧૮૫૫ 

ફB%સ ન.ં ૨૪૨૨૦૧૧ 

ડ!ન�ીની કચેર!, સરકાર! મે6ડકલ 

કોલેજ, એસ. ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા,ં vલ 

રોડ,  ભાવનગર. 

(૦૨૭૮)૨૪૩૦૮૦૮ 

ફB%સ ન.ં-૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇલ:-

(1).dean.health.bhavnagar@gmail.com 

(2). mcbhavnagar@gmail.com 
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( 6�8��E3 -17 ) 

અ�ય ઉપયોગી મા6હતી 

૧૭.૧ લોકો jારા 2છુાતા ��ો અને તેનાજવાબો   

૧૭.૨ મા6હતી મેળવવા <ગે.  

 અર$પJક (સદંભ- માટB ભરBલા અર$ પJકની 

નકલ)    

સામેલ છે. નsનુો (ક) પાન ન ં૧૦૫  

 ફ!  ફ! Xિપયા ૨૦ (વીસ) 

 મા6હતી આપવાનો ઈ�કાર કરવામા ંઆવે તે 

<તગ-ત નાગ6રકનો અિધકાર અને અપીલ 

કરવાની કાય-વાહ!. 

મા6હતી મેળવવા માટB સહાયક મા6હતી 

અિધકાર!નો સપંક- સાધી, ર�ુઆત કર! અર$ 

કરવી. 

૧૭.૩ તJં jારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમા:ં-  

• તાલીમ કાય-hમ/યોજનાની slુત  

• તાલીમનો ઉlેશ  

• ભૌિતક અને નાણાક!ય લ¼યાકંો  

(છેou ુવષ-)  

• તાલીમ માટBની પાJતા  

• તાલીમ માટBની 2વૂ- જXર!યાતો  

(જો કોઈ હોય તો) 

• નાણાક!ય તેમજ અ�ય �કારની સહાય 

(જો કોઈ હોય તો)  

• સહાયની િવગત (નાણાક!ય સહાયની 

રકમ જો હોય તો જણાવો)  

• સહાય આપવાની પ[ધિત  

• અર$ કરવા માટB સપંક- મા6હતી  

• અર$ ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 

• અ�ય ફ! (લા� ુપડI ુહોય Aયા)ં 

• અર$ ફોમ- (જો અર$ સાદા કાગળ 

પર કરવામા ંઆવી હોય તો    

(૧) એમ.બી.બી.એસ. 

એડમીશન બી.v.મે6ડકલ કોલેજ,એડમીશન સેલ 

અમદાવાદ. 

ધોરણ – ૧૨ સાય�સ પાસ મેર!ટ ના આધારB 

કરવામા ંઆવે છે.  

ફ! X:૭૦૦૦ 

(૨) એમ.ડ!  

એડમીશન સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ, ભાવનગર v 

તે કોલેજમા ંએમ. બી. બી. એસ થડ- ઇયર પાસ 

કરBલ, મેર!ટના આધારB કરવામા ંઆવે છે.  

ફ! તર!કB એક માસQુ ં �ટાઈપે�ડ જમા કરવાQુ ં

હોય છે. 

(૩) ડ!.એમ.એલ.ટ! 

એડમીશન,સરકાર! મે6ડકલ કોલેજ,ભાવનગર 

બી.એસ.સી. કBમે�y!.ફ!$યોલો$,પાસ હોય તેવા 

મેર!ટ ના આધારB કરવામા ંઆવે છે.  

કોઈપણ �કારની ફ! લેવામા ંઆવતી નથી.      
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 અરજદારB 2રુ! પાડવાની િવગતો જણાવો) 

• Rબડાણો/દ�તાવોજોની યાદ! 

• Rબડાણો/દ�તાવેજોનો નsનુો 

• અર$ કરવાની કાય-પ[ધિત 

• પસદંગીની કાય-પ[ધિત 

• તાલીમ કાય-hમQુ ંસમયપJક  

(જો ઉપલnય હોય તો) 

• તાલીમના સમયપJક <ગે 

તાલીમાથwને ?ણ કરવાની પ[ધિત  

• તાલીમ કાય-hમ <ગે લોકોમા ં?�તા 

લાવવા માટB ?હBર તJંએ કરવાની 

Lયવ�થા 

• $oલા ક\ા, તાuકુા ક\ા,એમ િવિવધ 

�તરB 

• તાલીમ કાય-hમના 6હતાિધકાર!ઓની 

યાદ!   

 

૧૭.૪ િનયમસ�ંહ- ૧૩ મા ંસમાિવZટ ન કરાયેલ હોય 

તેવા, ?હBર તJંએ આપવાના ં�માણપJો, ના-

વાધંા �માણપJ 

• �માણપJ અને ના-વાધંા �માણપJના 

નામ અને િવવરણ 

• અર$ કરવા માટBની પાJતા 

• અર$ કરવા માટBની સપંક- મા6હતી 

• અર$ ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં  

• અ�ય ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 

• અર$ ફોમ- (જો અર$ સાદા કાગળ 

પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદારB 

2રૂ! પાડવાની િવગતો જણાવો) 

• Rબડાણો/દ�તાવેજોની યાદ! 

• Rબડાણો/દ�તાવેજોના નsનુા 

• અર$ કરવાની પ[ધિત 

• અર$ કયા- પછ! ?હBર તJંમા ંથનાર 

�6hયા 

• �માણપJ આપવામા ંસામા�ય ર!તે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� C��� �>�. 
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લાગતો સમય 

• �માણપJનો કાયદBસરનો સમયગાળો 

• નવીનીકરણ માટBની �6hયા  

(જો હોય તો)           

૧૭.૫ નpધણી �6hયા <ગ ે

• ઉદBશ 

• નpધણી માટBની પાJતા 

• 2વુ- જX6રયાતો (જો હોય તો) 

• અર$ કરવા માટB સપંક- મા6હતી 

• અર$ ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 

• અ�ય ફ! (લા� ુપડIુ ંહોય Aયા)ં 

• અર$નો નsનુો (અર$ સાદા કાગળ 

પર કરવામા ં આવી હોય તો અરજદારB 

2રુ! પાડવાની િવગતો દશા-વો) 

• Rબડાણ/દ�તાવેજોની યાદ! 

• Rબડાણ/ દ�તાવેજોનો નsનુો 

• અર$ની પ[ધિત 

• અર$ કયા- પછ! ?હBર તJંમા ંથનાર 

�6hયા 

• નpધણીની કાયદBસરતાનો ગાળો  

(જો લા� ુપડIુ ંહોય તો) 

• નવીનીકરણની �6hયા (જો હોય તો)    

નવીનીકરણની �6hયા તથા નpધણીની �6hયા 

આ સ�ંથા ખાતે અ3�તAવમા ંનથી.    

૧૭.૬ ?હBર તJેં કર ઉઘરાવવા <ગે (�/િુનિસપલ 

કપ`રBશન, Lયવસાયવેરો, મનોરંજન વેરો વગેરB) 

• વેરાQુ ંનામ અને િવવરણ 

• વેરો લેવાનો હBI ુ

• કર િનધા-રણ માટBની કાય-વાહ! અને 

માપદંડ 

• મોટા કkરુદારોની યાદ!    

આ sજુબનો કોઈ કર આ સ�ંથા હ�તક 

ઉઘરાવવામા ંઆવતો નથી.  

૧૭.૭ વીજળ!/પાણીના ંહગંામી અને કાયમી જોડાણો 

આપવા અને કાપવા <ગે. (આ બાબત 

�/િુનિસપલ 

કોપ`રBશન/નગરપાRલકા//પુીસીએલ ને લા� ુ

પડશે) 
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• જોડાણ માટBની પાJતા 

• 2વૂ- જXર!યાતો (જો હોય તો) 

• અર$ માટBની સપંક- મા6હતી 

• અર$ ફ! (લા� ુપડI ુહોય Aયા)ં 

• અ�ય ફ! / �oુક (લા� ુપડI ુહોય 

Aયા)ં 

• અર$નો નsનુો (જો અર$ સાદા 

કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો 

અરજદારB 2રુ! પાડવાની િવગતો 

જણાવો) 

• Rબડાણો/દ�તાવેજોનો નsનુો 

અર$ કરવાની પ[ધિત 

• અર$ કયા- પછ! ?હBર તJંમા ંથનાર 

�6hયા 

• Rબલમા ંવાપરBલ શqદ �યોગોQુ ં�ંુ�ંુ 

િવવરણ 

• Rબલ અથવા સેવાની બાબતમા ંsVુકBલી 

હોય તો સપંક- મા6હતી 

• ટBર!ફ અને અ�ય ખચ-           

૧૭.૮ ?હBર તJં jારા 2રુ! પાડવામા ંઆવનાર અ�ય 

સેવાઓની િવગત 

���� C��� �>� 
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નsનુો -ક 

(�ુઓ િનયમ ૩ (૧)) 

મા6હતી મળેવવા માટBની સર$નો નsનુો  

આઈ. ડ!. hમાકં. 

( કચરે!ના ઉપયોગ માટB ) 

 

�િત, 

?હBર મા6હતી અિઘકાર!,  

સરકાર! મ6ેડકલ કોલજે  

એસ. ટ!. �ટB�ડની બા�ુમા, vલ રોડ,  
 

ભાવનગર.  
 

૧. અરજદારQુ ંનામ :  

૨. 2Xુ સરનાs ુ:  

૩. જXર! મા6હતી ની િવગતો (�ંુકમા)ં : 
 

 

 

 

 

૪.  ~ુ,ં આથી જણા�ુ ંx ંકB માગંવામા આવલેી મા6હતીના અિધકાર બાબતના અિઘિનયમ, ૨૦૦૫ ની ૮ અથવા ૯ હBઠળ મા6હતી    

    ?હBર કરવામાથંી s3ુ%ત આપેલી હોય તવેા વગ- હBઠળ આવર! લીધલે નથી અન ેમાર! ઉતમ ?ણ sજુબ ત ેઆપના િવભાગ 

     /કચરે! લગતી છે.  

૫. * (૧) મ¢ િવભાગ/કચરે!મા ંતાર!ખ: ......................................................ના રોજ પહpચ hમાકં:.................................. 

            �માણ ેX: ...........................................શqદોમા ંXિપયા...................................................................................ની  

            ફ! �કુવેલ છે.  

   * (૨) ~ુ ંઆ સાથે �કુવવા પાJ ફ! પટેB................................................ અિધકાર!ની તરફBણમા.ં ...................................... 

           બ¢કB કાઢ! આપલે તાર!ખ:.........................................નો 6ડમા�ડ ¡ાફટ / પ ેઓડ-ર Qુ ંRબડાણ કX x ં 

   *  (૩) આ અર$ ઉપર X:......................................................નો નોન જ/ડુ!િશયલ �ટB�પ ચોટાડBલ છે.  
 

 

 �થળ : 

તાર!ખ :  
 

 

            અરજદારની સહ! 

 ઈ-મઇેલ એ¡Bસ, જો હોય તો: 

         ટBલીફોનન.ં  (કચરે!): 

                     (િનવાસ)  
 

 

તા.ક. : ગર!બી રBખા હBઠળની Lય3%તએ કોઈપણ �કારની ફ! �કુવવાની રહBશ ેનહ!.  

* લા� ુપડI ુન હોય ત ેચકે! નાખં�ુ.ં 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                          Annual Return Form Year : 2006-2007 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2006-2007 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

  

      

 

No. of APIOs 

designated 

 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

               0               NIL Levied                          Collected 

                   Total            NIL 

  Progress in 2006-2007 

 Opening 

Balance as 

on 01/04/06 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred 

to other 

Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 1 NIL NIL 1 

First Appeals NIL    NIL NIL NIL    NIL 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                                 Annual Return Form Year : 2007-2008 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2007-2008 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

     

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

           80               NIL Levied                          Collected 

                   Total            NIL 

 

  Progress in 2007-2008 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/07 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL      53 NIL NIL    53 

First Appeals NIL    NIL NIL NIL    NIL 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                            Annual Return Form Year : 2008-2009 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2008-2009 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

            NIL               NIL Levied                          Collected 

                   Total            NIL 

 

  Progress in 2008-2009 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/08 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 18 NIL NIL 18 

First Appeals NIL 1 NIL NIL 1 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2009-2010 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2009-2010 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

          1215               NIL Levied                          Collected 

                   Total            NIL 

  Progress in 2009-2010 

 Opening 

Balance 

as on 

01/04/09 

Received 

duration period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 65 NIL NIL 65 

First Appeals NIL 1 NIL NIL 1 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2010-2011 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2010-2011 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

          1244                   38 Levied                    Collected 

                   Total            1282 

 

  Progress in 2010-2011 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/10 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 52 NIL NIL 52 

First Appeals NIL 04 NIL NIL 04 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2011-2012 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2011-2012 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

         300 560 Levied                    Collected 

                   Total            860 

 

  Progress in 2011-2012 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/11 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 46 NIL NIL 46 

First Appeals NIL 26 NIL NIL 26 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2012-2013  

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2012-20�� 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

        600  Levied                    Collected 

                   Total            1412 

 

  Progress in 2012-2013 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/12 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 53 NIL NIL 53 

First Appeals NIL 08 NIL NIL 08 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2013-2014  

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2013-20�� 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

        440 828 Levied -                   Collected -                     

Total -             

 

  Progress in 2013-2014 

 Opening 

Balance as 

on April 1st 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 63 NIL NIL 63 

First Appeals NIL 07 NIL NIL 07 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2014-2015  

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2014-2015 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

150 521 Levied -                   Collected -                     

Total -             

 

 

  Progress in 2014-2015 

 Opening 

Balance as 

on April 1st 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 72 NIL NIL 72 

First Appeals NIL 16 NIL NIL 16 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

                                Annual Return Form Year : 2015-2016  

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  

Year : 2015-2016 

 

Insert Mode (New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 02 NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

60 786 Levied -                   Collected -                     

Total -             

 

 

  Progress in 2015-2016 

 Opening 

Balance as 

on April 1st 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

 

*Including partially 

rejected cases  

Requests NIL 68 01 02 65 

First Appeals NIL 14 NIL NIL 14 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

                                Annual Return Form Year : 2016-2017  

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  

Year : 2016-2017 

 

Insert Mode (New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 01 NIL NIL  NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

              90                  662 Levied -                   Collected -                     

Total -             

 

 

  Progress in 2016-2017 

 Opening 

Balance as 

on April 1st 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 00 45 04 01 40 

First Appeals 00 07 NIL NIL 07 


