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ડીનશ્રીની કચેરી  

સરકારી મેડડકલ કોલેજ, 

એસ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમાાં, જેલ રોડ 

ભાવનગર. 

  ટેલીફોન નાંબર : - (૦૨૭૮) ૨૫૧૧૫૧૧/૨૪૩૦૮૦૮ 

  ફેક્સ નાંબર     :-  (૦૨૭૮) ૨૪૨૨૦૧૧ 

  ઇ-મેલ એડ્રેસ   :-  dean.health.bhavnagar@gmail.com  

  વેબસાઇટ      :-   http://gmcbhavnagar.edu.in  

---------- 
વર્ષ:- ૨૦૨૦-૨૦૨૧    

 

માડિતી અધિકાર અધિધનયમ - ૨૦૦૫ 

અંતગષત તૈયાર પસુ્સ્તકા 
તારીખ- ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્સ્િતી
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અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ ધવગત પાના નાંબર 

૧ પ્રસ્તાવના ૩ થી ૬ 

૨ નનયમ સગં્રહ-૧ ૭ થી ૮ 
૩ નનયમ સગં્રહ-૨ ૯ થી ૨૪ 
૪ નનયમ સગં્રહ-૩ ૨૫ 

૫ નનયમ સગં્રહ-૪ ૨૬ 

૬ નનયમ સગં્રહ-૫ ૨૭ 

૭ નનયમ સગં્રહ-૬ ૨૮ 

૮ નનયમ સગં્રહ-૭ ૨૯ 

૯ નનયમ સગં્રહ-૮ ૩૦ થી ૪૩  
૧૦ નનયમ સગં્રહ-૯ ૪૪ થી ૫૧ 

૧૧   નનયમ સગં્રહ-૧૦ ૫૨ થી ૫૮ 

૧૨   નનયમ સગં્રહ-૧૧ ૫૯ 

૧૩ નનયમ સગં્રહ-૧૨ ૬૦ થી ૬૧ 

૧૪   નનયમ સગં્રહ-૧૩ ૬૨ 

૧૫   નનયમ સગં્રહ-૧૪ ૬૩ 

૧૬   નનયમ સગં્રહ-૧૫ ૬૪ 

૧૭   નનયમ સગં્રહ-૧૬ ૬૫  થી ૬૬ 
૧૮ નનયમ સગં્રહ-૧૭ ૬૭ થી ૭૦ 

૧૯ આર. ટી. આઈ ફોમમ- નમનુો-“ક”  ૭૧ થી ૭૨ 

૨૦ પ્રથમ અપીલ દાખલ કરવા માટેનુ ંફોમમ- નમનુો- “ચ”   ૭૩ 
૨૧ આર. ટી. આઇ. એન્યઅુલ રીપોટમ વર્મ- ૨૦૦૬-૦૭ થી  

વર્મ-૨૦૨૦-૨૦૨૧  
૭૪ થી ૮૮ 
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 પ્રકરિ-૧ 

પ્રસ્તાવના 
૧.૧ આ પસુ્સ્તકા (માહહતી અનિકાર અનિનનયમ - ૨૦૦૫) ની પશ્ચાદ ભનુમકા અંગે જાણકારી 

 પ્રત્યેક જાહરે સત્તા મડંળના કામકાજમા ં પારદનશિતા અને જવાબદારીને ઉતે્તજન આપવાના હતેથુી જાહરે 
સત્તામડંળોના નનયતં્રણ હઠેળની માહહતી નાગહરકો મેળવી શકે તેવા માહહતીના અનિકારના વ્યવહારુ તતં્રની 
રચના કરવા કેન્રીય માહહતી પચં અને રાજ્ય માહહતી પચંોની રચના અને તેની સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને 
આનસુગંગક બાબતો માટેની જોગવાઈ કરવા બાબતનો અનિનનયમ. 
               ભારતના સનંવિાને લોકશાહી ગણરાજયની સ્થાપના કરેલ છે.લોકશાહીની અનતઆવશ્યક 

કામગીરી માટે નાગહરકોને માહહતગાર રાખવા અને માહહતીની પારદનશિતા માટે મહત્વની જરૂરી છે, અને 

ભ્રષ્ટાચારને નનયતં્રણમા ં રાખવા અને સરકારો અને તેના માધ્યમો પ્રજાને જવાબદાર રહ ે તે પણ જરૂરી છે. 

ખરેખર વ્યવહારમા ં માહહતીને જાહરે કરવાથી સરકારના ં કાયમક્ષમ સચંાલન, મયામ હદત નાણાકંીય સાિનોનો 

મહત્તમ ઉપયોગ અને સવેંદનશીલ માહહતીની ગોપનીયતાની જાળવણી સહીતના ંબીજા હહતો સાથે સઘંર્મ થાય 

તેમ છે અને લોકશાહી આદશમની સવોપરીતા જાળવતી વખતે આ સઘંર્મસહીત હહતો વચ્ચે સવંાદીતા સાિવી 

પણ જરૂરી છે. 

૧.૨ આ પસુ્સ્તકાનો ઉદેશ - હતે ુ:- 
 આ સસં્થા ખાતેની સલંગ્ન માહહતી જાહરે હહતાથે આપવા. 

૧.૩ આ પસુ્સ્તકા કઈ વ્યસ્તતઓ/સસં્થા/સગંઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે  
 જાહરે જનતા માટે  

૧.૪ આ પસુ્સ્તકામા ંઆપેલી માહહતીન ુમાળખ ુ:- 

 ક. અનિનનયમના અમલ પહલેા પરુા ંકરવાના ંકાયો : 
   નનયમસગં્રહ  

૧. નનયમસગં્રહ તૈયારી  

          માહહતીના અનિકારના ખરડાના ખડં (૪) (ખ) મા ં જોગવાઈ છે કે દરેક જાહરે સત્તાતતેં્ર આ 
અનિનનયમના અમલથી ૧૨૦ હદવસમા ંનીચેના ૧૭ નનયમસગં્રહ (મેન્યઅુલ) નુ ં સપંાદન અને પ્રકાશન 
કરવાનુ ંરહશેે.  

૧.  તેમની સસં્થા, કાયો અને ફરજોની નવગતો  

૨.  તેમના અનિકારો અને કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો  

૩.  દેખ-રેખ અને જવાબદારીઓ ચેનલો સહહત નનણમય-પ્રહિયામા ંઅનસુરવાની કાયમ-પદ્ધનત.  

૪.  તેમના કાયો કરવા માટેના તેમણે નનયત કરેલા િોરણો 
૫.  તેમના કાયો કરવા માટે તેમણે અથવા તેમના તાબા હઠેળ અથવા તેમના કમમચારીઓ દ્વારા 
    જાળવેલા નનયમો નવનનયમો, સચુનાઓ, નનયમ-સગં્રહો અને રેકડમ. 
૬.  તેમના અથવા તેમના નનયતં્રણ હઠેળ રહલેા દસ્તાવેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

૭.  તેમની નીનત ઘડવા અંગેના અથવા તેમના વહીવટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશમ 
    અથવા  પ્રનતનનનિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગતો 
૮.  બોડમ, પહરર્દો, સનમનતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના ઉદે્દશથી, બે થી વધ ુસભ્યોના ં
    બનેલા ંઅને આ બોડમ, પહરર્દો, સનમનતઓ અને મડંળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? 

    અને આવી બેઠકોની કાયમવાહીની નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ, તે અંગેનુ ંપત્રક. 
 ૯.  તેમના અનિકારીઓ અને કમમચારીઓની નનદેનશકા. 
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૧૦. તેમના નવનનયમોમા ંકરેલી જોગવાઈ મજુબના વળતરની પધ્િનત સહહત, તેમના દરેક     

    અનિકારી અને કમમચારીને મળત ુમાનસક મહનેતાણ.ુ  

૧૧. તેમના નવનનયમોમા ંકરેલી જોગવાઈ મજુબના વળતરની પધ્િનત  સહહત, તેમના દરેક  

     અનિકારી અને કમમચારીને દશામવત ુ ંફાળવેલુ ંબજેટ. 
૧૨. ફાળવેલી સહાયકી અને  સહાયકી કાયમિમોના લાભાથીઓની નવગત સહહત આવા કાયમિમોના     

     અમલની  પધ્િનત.        

૧૩.  છુટછાટ, પરવાનગીઓ અથવા અનિકારપત્ર મેળવનાર અંગેની નવગતો.  

૧૪. તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથવા તેમની પાસે રહતેી વીજાણુ ંમાધ્યમમા ંરૂપાતંહરત  

    ( ઈલેકટ્રોનનકસ ફોમમ) માહહતીની નવગતો.  

૧૫.  તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપયોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલય અથવા વાચંનખડંની સવલતો  

      માટેના સમય સહહત, નાગહરકોને માહહતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ત સગવડોની નવગતો.  

૧૬.  સરકારી માહહતી અનિકારીઓના ંનામ, હોદાઓ અને અન્ય નવગતો.  

૧૭.  નનયત કયામ પ્રમાણેની આવી અન્ય માહહતી 

૧.૫ વ્યાખ્યાઓ:-   

 ૨    આ અનિનનયમમા,ં સદંભમથી અન્યથા અપેગક્ષ ન હોય તો,- 
(ક) "સમગુચત સરકાર" એટલે -  

     (૧)   કેન્ર સરકાર અથવા સિંરાજય ક્ષેત્ર વહહવટ દ્વારા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે સ્થપાયેલ,                        

              રચાયેલ, માગલકીવાળા, નનયતં્રણવાળા, અથવા ફંડ રૂપે મોટા પાયે નિરાણ મેળવેલ જાહરે       

              સતામડંળ સબંિંમા, કેન્ર સરકાર.   

     (૨)  રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે સ્થપાયેલ, રચાયેલ માગલકીવાળા, નનયતં્રણવાળા   

           અથવા ફડં રૂપે મોટા પાયે નિરાણ મેળવેલ જાહરે સતામડંળના સબિંમા રાજય સરકાર 

(ખ) "કેન્રીય માહહતી પચં" એટલે કલમ- ૧૨ ની પેટા કલમ (૧) હઠેળ રચાયેલ કેન્રીય માહહતી પચં  

(ગ) "કેન્રીય જાહરે માહહતી અનિકારી" એટલે કલમ (૫) ની પેટા કલમ (૧) હઠેળ મકુદર કરેલ કેન્રીય   

       જાહરે માહહતી અનિકારી અને તેમા ંપેટા- કલમ (૨) હઠેળ મકુદર કરેલ કેન્રીય મદદનીશ જાહરે  

       માહહતી અનિકારીનો સમાવેશ થાય છે.  

(ઘ) "મખુ્ય માહહતી કનમશનર" અને "માહહતી કનમશનર" એટલે કલમ (૧૨) ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ   

         નીમાયેલ મખુ્ય માહહતી કનમશનર  અને  માહહતી કનમશનર  

(ચ) "સક્ષમ સત્તાનિકારી" એટલે-  

     (૧) લોકસભાના અથવા રાજય નવિાનસભાના અથવા એવી નવિાનસભાના િરાવતા સઘંરાજય ક્ષેત્ર       

          ના હકસ્સામા ંઅધ્યક્ષ અને રાજયસભાના અથવા રાજય નવિાન પહરર્દના હકસ્સામા ંઅધ્યક્ષ  

     (૨) ઉચ્ચતર ન્યાયાલયના હકસ્સામા,ં ભારતના મખુ્ય ન્યાયમનૂતિ 
     (૩) ઉચ્ચ ન્યાયાલયના હકસ્સામા,ં ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મખુ્ય ન્યાયમનૂતિ 
     (૪) સનંવિાનથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલા અથવા રચાયેલા બીજા સત્તામડંળોના હકસ્સામા ંરાષ્ટ્રપનત   

          અથવા રાજયપાલ  

     (૫) સનંવિાનની કલમ - ૨૩૯ હઠેળ નીમાયેલા વહહવટદાર  

(છ) " માહહતી " એટલે રેકડમ, દસ્તાવેજો, મેમો, ઈ- મેઈલ, અગભપ્રાયો, સલાહ, અખબારી યાદી, પહરપત્રો,  

     હુકમો, લોગબકુ, કરારો, અહવેાલો, કાગળો, નમનુા, મોડલ્સ, કોઈ ઈલેકટ્રોનનક સ્વરૂપમા ંમાહહતી-  

     સામગ્રી અને તત્સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઈ કાયદા હઠેળ કોઈ જાહરે સત્તામડંળ મેળવી શકે તેવી   

     કોઈ ખાનગી મડંળને લગતી માહહતી સહહતની કોઈપણ સ્વરૂપમા ંકોઈપણ સામગ્રી,   
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(જ) "ઠરાવેલ"ુ એટલે સમગુચત સરકારે અથવા યથાપ્રસગં સક્ષમ સત્તામડંળે આ અનિનનયમ હઠેળ કરેલા  

     નનયમોથી ઠરાવેલ ુ;   

(ઝ) "જાહરે સતામડંળ" એટલે-  

     (ક) સનંવિાનથી અથવા તે હઠેળ  

     (બ) સસંદે કરેલા કોઈ બીજા કાયદાથી 
     (ગ) રાજ્ય નવિાનમડંળે કરેલા કોઈ બીજા કાયદાથી 
     (ઘ) સમગુચત સરકારે બહાર પાડેલા કોઈ જાહરે નામાથી અથવા કરેલા કોઈ હુકમથી, સ્થાપેલ અથવા     

          રચેલ કોઈ સત્તામડંળ અથવા મડંળ અથવા સ્વરાજ્યની સસં્થા, અને તેમા સમગુચત સરકારે પરુા     

          પાડેલા ફંડથી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે 

     (૧) માગલકીના નનયતં્રણ અથવા મોટા પાયે નિરાણ મેળવેલ મડંળ 

     (૨) મોટા પાયે નિરાણ મેળવતા ગબન-સરકારી સગંઠનો, પણ સમાવેશ થાય છે. 
(ટ) " રેકડમ" મા ંનનચેનાનો સમાવેશ છે :- 

     (ક) કોઈ દસ્તાવેજ હસ્તપ્રત અથવા ફાઈલ 

     (ખ) કોઈ દસ્તાવેજની માઈિોહફલ્મ, માઈિોફીશ, અથવા ફેસીમાઈલ નકલ 

     (ગ) આવી માઈિોહફલ્મમા ંસમાનવષ્ટ પ્રનતકૃનત અથવા પ્રનતકૃનતઓની (મોટી કરેલી હોય કે ન હોય તો     

          પણ) કોઈ નકલ અને 

     (ઘ) કોમ્પપ્યટુર અથવા બીજા કોઈ સાિનથી રજુ કરાયેલી બીજી કોઈ સામગ્રી 
(ઠ) " માહહતીનો અનિકાર " એટલે અનિનનયમ હઠેળ કોઈ બીજા સતામડંળ પાસેની અથવા તેના   

          નનયતં્રણ હઠેળની માહહતી મેળવવાનો અનિકાર અને તેમા-ં 
          (૧) કામકાજ, દસ્તાવેજો રેકડમની તપાસ કરવાના  

          (૨) દસ્તાવેજો અથવા રેકડમની નોંિ, ઉતારા અથવા પ્રમાગણત નકલો લેવાના 
          (૩) સામગ્રીના પ્રમાગણત પરુાવા લેવાના 
          (૪) ફલોપી, ટેપ નવહડયો કેસેટના સ્વરૂપમા ંઅથવા બીજા કોઈ ઈલકટ્રોનનક પધ્િનત અથવા   

               માહહતી કોઈ કોમ્પપ્યટુરમા ંઅથવા બીજા કોઈ સાિનમા ંસગં્રહહત હોય ત્યારે નપ્રન્ટ આઉટની      

               મારફતે મેળવવાના અનિકારનો સમાવેશ થાય છે. 
(ડ) " રાજયના માહહતી પચં " એટલે કલમ-૫ની પેટા-કલમ(૧)હઠેળ રચાયેલુ ં રાજય માહહતી પચં 

(ઢ) " રાજયના મખુ્ય માહહતી કનમશનર  " અને " રાજયના માહહતી કનમશનર  " એટલે એટલે  કલમ ૧૫ની   

      પેટા-કલમ (૩) હઠેળ નીમાયેલા રાજયના મખુ્ય માહહતી કનમશનર  અને રાજયના માહહતી કનમશનર  

(ત) " રાજયના જાહરે માહહતી અનિકારી " એટલે કલમ ૫ની પેટા-કલમ(૧) હઠેળ મકૂરર કરેલ રાજયના  

      જાહરે માહહતી અનિકારી અને તેમા ંપેટા કલમ (૨) હઠેળ એવા રાજયના મદદનીશ જાહરે માહહતી   

      અનિકારીનો પણ સમાવેશ થાય છે.  

(થ) "ત્રાહહત પક્ષકાર" એટલે માહહતી માટે નવનતંી કરનાર નાગહરક નસવાયની કોઈ વ્યસ્તત અને તેમા ં 

       જાહરે સતામડંળનો સમાવેશ થાય છે. 

૧.૬ કોઈ વ્યસ્તત આ પસુ્સ્તકામા ંઆવરી લેવાયેલ નવર્યો અંગે વધ ુમાહહતી મેળવવા માગેં તો તે માટેની સપંકમ 
વ્યસ્તત.  

 અનિક ડીન  અને જાહરે માહહતી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ મદદનીશ જાહરે માહહતી અનિકારી 
સરકારી મેહડકલ કોલેજ ભાવનગર.  

૧.૭ આ પસુ્સ્તકામા ંઉપલબ્િ ન હોય તે માહહતી મેળવવા માટેની કાયમપદ્ધતી અને  ફી માહહતી મેળવવા માટે અરજી 
કરવાની પ્રહિયા શુ ંછે ? 
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 (૧) જે બાબત માટે માહહતી મેળવવાની હોય તેની નવગતો દશામવતી અરજી સરકારી માહહતી અનિકારીને   

     લેગખતમા ંઅથવા નવજાણ ુમાધ્યમો દ્વારા અંગે્રજીમા ંઅથવા હહન્દીમા ંરાજભાર્ામા કરવી.  

(૨) કઈ બાબત અંગે માહહતી મેળવવાની છે તે અંગેના કારણો દશામવવાની જરૂર નથી 
(૩) નનયત કરવામા આવે તેટલી ફી ચકુવો (જો ગરીબી રેખા હઠેળની કક્ષામા ંન આવતા ંહોય તો) 

(૪) માહહતી મેળવવા માટેની સમય મયામદા કેટલી છે ?       

     (૧) અરજી કયામની તારીખથી ૩૦ હદવસ સનુિમા ં 

     (૨) વ્યસ્તતની જીંદગી અને સ્વતતં્રતા સબંિંી માહહતી મેળવવા માટે ૪૮ કલાક  

     (૩) જો આમા ંપ્રજા પક્ષકારના ંહહત સમાયેલા હશે તો સમય મયામદા ૪૦ હદવસ સિુીની રહશેે (મહતમ   

          મદુા પક્ષકારને રજુઆત કરવા માટેનો આપેલો સમય )  

(૫) નનહદિષ્ટ સમય મયામદામા ંમાહહતી આપવામા ંનનષ્ફળ જવ ુએ માની લીિેલો અસ્વીકાર છે ? 

     (૧) અરજી કરવાની નનયત ફી વ્યાજબી હોવી જોઈએ.  

     (૨) જો વારે ફી ની જરૂર હોય તો એટલી, રકમ કેવી રીતે થાય તેની ગણતરીની નવગતો લેગખતમા ં  

          જણાવવી જોઈએ. 
(૩)  યોગ્ય અપીલ અનિકારીને અરજી કરીને સરકારી માહહતી અનિકારીએ લીિેલી ફી અંગેના નનણમયની   

      તપાસ કરવા અરજદાર પછુી શકે છે. 
(૪) ગરીબી રેખા હઠેળ જીવતા લોકો પાસેથી કોઈ જ ફી લેવામા ંઆવશે નહી.  

(૫) સરકારી માહહતી અનિકારી નનયત કરેલી સમય મયામદાનુ ંપાલન ન કરી શકે તો અરજદારને માહહતી નવના   

     મલૂ્યે પરુી પાડવી.   
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ધનયમ સાંગ્રિ -૧  સાંગઠનની ધવગતો કાયો અને ફરજો 
૨.૧ જાહરે તતં્રનો ઉદેશ - હતે:ુ-  

 નવિાથીઓને તબીબી નશક્ષણ પરુુ પાડવુ ંતેમજ તબીબી સશંોિન કાયમ કરવુ ં 

૨.૨ જાહરે તતં્રનુ ંનમશન/દુરંદેશીપણ ુ:- (નવન)  

 તબીબી, નનસિંગ, લેબ-ટેકનીશ્યન ના નવધ્યાથીઓને સ્નાતક તેમજ અનસુ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસિમ 
માટેની સનુવિા પરુી પાડવી તેમજ અભ્યાસ કરાવવો.  

૨.૩ જાહરે તતં્રનો ટંુકો ઈનતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભમ:-  

 ગજુરાત સરકારશ્રીના ંઆરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ ગાિંીનગર હસ્તકની આ સસં્થા છે. જેન ુ
નામાકરણ “સરકારી મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર” તરીકે કરવામા ંઆવે છે. આ કોલેજની સ્થાપના સને 
૧૯૯૫ ના વર્મમા ં થયેલ છે. આ સસં્થા શરૂઆતમા ં સર ટી. હોસ્સ્પટલ કેમ્પપસ ભાવનગર ખાતે શરૂ 
કરવામા ંઆવેલ ત્યારબાદ નવી ગબલ્ડીંગનુ ંબાિંકામ પરંુુ થતા ંઆ સસં્થા સને ૨૦૦૦ ની સાલથી મેહડકલ 
કોલેજના નવા બીલ્ડીંગમા કાયમરત છે. આ સસં્થા ખાતે ૨૦૦ ય.ુ જી. ની સીટો, ૧૨૦ પી. જી. 
એમ.ડી./એમ.એસ./ડીપ્લોમા ની સીટો અને ૧૮૦ એમ.એલ.ટી./એતસ-રે ટેતનીશ્યન અભ્યાસિમની સીટો 
છે. 
 ૧૮૦ એમ.એલ.ટી./એતસરે ટેકનીશ્યન અભ્યાસિમની સીટો નીચે પ્રમાણે ભરવામા ંઆવે છે.   

લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન           એતસરે ટેકનીશ્યન       કુલ એમ.એલ.ટી./ એતસરે ટેકનીશ્યનની સીટો  

કુલ ૧૨૪ સીટો                  કુલ ૫૬ સીટો                      કુલ ૧૮૦ સીટો  

૫૫ સીટો ખાતા મારફત         ૨૫ સીટો ખાતા મારફત 

૬૯ સીટો સીિે સીિી             ૩૧ સીટો સીિે સીિી સસં્થા દ્વારા        

૨.૪ જાહરે તતં્રની ફરજો  

 આ સસં્થાની ફરજોમા ંમખુ્યત્વે પ્રાધ્યાપકો તરફથી તબીબી નવિાથીઓને નશક્ષણ તથા હોસ્સ્પટલના ં
દદીઓને સારવાર આપવી તથા તબીબી નશક્ષણ  અને સશંોિન કરવાનુ ંકાયમ છે.  

૨.૫ જાહરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવનૃતઓ - કાયો  

 તબીબી, નનસિંગ, લેબ-ટેકનીશ્યન ના નવદ્યાથીઓને સ્નાતક તેમજ અનસુ્નાતક કક્ષાના ંઅભ્યાસિમ માટેની 
સનુવિા પરુી પાડવી તેમજ અભ્યાસ કરાવવો. તથા નવદ્યાથીઓના નવકાસ માટે કોન્ફરન્સ, પહરસવંાદો, 
વકમશોપ યોજવા. 

૨.૬ જાહરેતતં્ર દ્વારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ુસગંક્ષપ્ત નવવરણ  
  આ સસં્થા  

૧. એનાટોમી નવભાગ દ્વારા નવદ્યાથીઓના અભ્યાસ માટે દેહદાન સ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
૨. સસં્થાના શૈક્ષગણક સ્ટાફ સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ શૈક્ષગણક કાયમ કરે છે.  

૩. સસં્થાના ક્તલનનકલ નવભાગના ડૉતટરો હોસ્સ્પટલમા ંતબીબી સેવાઓ આપે છે.  

૪. સસં્થાના પેથોલોજી, માઇિોબાયોલોજી અને બાયોકેમીસ્ટ્રી નવભાગ લેબોરેટરી નનદાન પ્રહિયામા ં     

       સહભાગી થાય છે. 
૫. સસં્થાનુ ંફોરેન્સીક મેહડસીન નવભાગ મેડીકોલીગલ, પોસ્ટમોટમમમા ંતજજ્ઞ સેવા પરુી પાડે છે.  

      તથા કોટમમા ંનવટનેસ તરીકે સેવાઓ આપી િાઇમ ઇન્વેસ્ટીગેશન્સમા ંમદદરૂપ થાય છે. 
૬. સસં્થાનો નપ્રવેન્ટીવ અને સોશ્યલ મેહડસીન નવભાગ જનરલ મેહડસીન તથા માઇિોબાયોલોજી  

      નવભાગના સહયોગથી એપીડેમીક સમયે સેવાઓ આપે છે.  

૭. સસં્થાના ડોતટરો તથા પેરામેડીકલ સ્ટાફ વી.આઇ.પી. ડયટુી, મેડીકલ કેમ્પપ, સ્કુલ હલે્થ  

      જેવા ંપ્રોગ્રામમા ંસહભાગી થાય છે.  
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૮. સસં્થાના પી.એસ.એમ. તથા ક્તલનનકલ નવભાગના તજજ્ઞો રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય પ્રોગ્રામ મા ંનનષ્ણાતં  

       તરીકે સેવા બજાવે છે, તેમજ તાલીમ પરુી પાડે છે.  

૯. સસં્થાના તજજ્ઞો અન્ય યનુનવનસિટીમા ંપરીક્ષક તરીકે, એમ.સી.આઇ. ના એસેસર તરીકે,  

      તવોલીટી પ્રોગ્રામના એસેસર તરીકે તથા રાજ્ય દ્વારા ખરીદાતા ંમેહડકલના સાિનોમા ં 

      તજજ્ઞ તરીકે તથા રાજ્ય કે રાષ્ટ્રીય સ્તરના પહરસવંદોમા ંફેકલ્ટી તરીકે સેવાઓ બજાવે છે.    

૧૦. સસં્થાનો ફામેકોલોજી નવભાગ રેશનલ નપ્રસ્િીપ્શન, એન્ટીબાયોટીક પૉલીસી  

         તથા ફામેકોવીજીલન્સ જેવી સેવાઓ આપે છે.   
૨.૭ જાહરે તતં્રના રાજય નનયામક કચેરી, પ્રદેશ, જીલ્લો, બ્લોક વગેરે સ્તરોએ સસં્થાગત માળખાનો આલેખ 

(જ્યા ંલાગ ુપડતો હોય ત્યા) 

 આ સસં્થા સગચવશ્રી, આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ હઠેળ કનમશનર શ્રી, તબીબી સેવાઓ,  
તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન, ના માગમદશમન હઠેળ અનિક નનયામકશ્રી, તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન ની 
સીિી દેખરેખ હઠેળ કાયમ કરે છે.  

૨.૮ જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયમક્ષમતા વાપરવા માટેની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ  

 ૧. સસં્થાની કાયમવાહીમા ંસફાઇ તથા નશસ્ત રાખી તેમજ સસં્થાના પહરસરમા ંતમાકુ કે  

       નનનર્દ્ધ પીણાઓનો ઉપયોગ ન કરે તે હહતાવહ છે.  

૨. આરોગ્ય સેવાઓ ના ઉપયોગ સમયે ઇમરજન્સીમા ંઆવેલા દદીઓને પ્રાિાન્ય આપે. 
૩. સસં્થાની નમલકતને નકુસાન ન થાય તે કાળજી લે. 
૪. પોતાના વાહનો યોગ્ય જગ્યાએ પાકમ કરી એમ્પબ્યલુન્સ તથા અન્ય ઇમરજન્સીમા ંઉપયોગમા ં 

       લેવાતા ંવાહનો માટે માગમ ખલુ્લો રાખે.  

૫. હોસ્સ્પટલની સેવાઓના ઉપયોગ વખતે તેમની અગાઉની માદંગી કે સારવારના તમામ કાગળો  

      તથા હકીકતથી ડોતટરને વાકેફ કરે.     

૨.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પદ્ધનતઓ  

 લોકો પાસે રાખવામા ંઆવતી અપેક્ષાઓ ને નનદેનર્ત કરતા ંડીસ્પ્લે બોડમ ગોઠવવામા ંઆવેલ છે. 
૨.૧૦ સેવા આપવાના, દેખરેખ નનયતં્રણ અને જાહરે ફહરયાદો નનવારવા માટે ઉપલબ્િ તતં્ર 

 સસં્થાના કાયમ સદંભે ફહરયાદોના નનવારણ માટે કોઇપણ વ્યસ્તત જે - તે  નવભાગ/યનુનટ ના વડાનો સીિો 
સપંકમ કરી શકે છે. તેમ છતા ંનનવારણ ન આવે તો સસં્થાના વડાનો સપંકમ કરી શકે છે. સસં્થાના વડાની 
તેમજ નવનવિ નવભાગના વડાની ઓફીસમા ંસજેશન/ફહરયાદ બોક્ષ ઉપલબ્િ છે.  

૨.૧૧ મખુ્ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓના ંસરનામા (વપરાશ કારને સમજવામા ં
સરળ પડે તે માટે જીલ્લાવાર વગીકરણો કરો) 

 ૧. ડીનશ્રીની કચેરી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ. ટી. સ્ટેન્ડ પાસે, જેલ રોડ, ભાવનગર.  

૨. અનિક નનયામકશ્રી, તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન, જી -બ્લોક, બીજો માળ, ગાિંીનગર. 
૩. કનમશનર શ્રી, આરોગ્ય તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન, ગાિંીનગર. 
૪. સગચવશ્રી, આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ, ગાિંીનગર. 

૨.૧૨ કચેરી શરૂ થવાનો સમય :-  

 વહીવટી સવંગમ (ગબન શૈક્ષગણક) :- સવારના ૧૦:૩૦ કલાકે 

 શૈક્ષગણક સવંગમ :- સવારના ૯:૦૦ કલાકે 

૨.૧૩ કચેરી બિં થવાનો સમય   

 વહીવટી સવંગમ (ગબન શૈક્ષગણક) :- સાજંના ૬:૧૦ કલાકે (રીસેર્ ટાઇમ:- ૨:૦૦ થી ૨:૩૦)  

 શૈક્ષગણક સવંગમ :- સાજંના ૫:૦૦ કલાકે      (રીસેર્ ટાઇમ:- ૧:૦૦ થી ૨:૦૦) 
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(ધનયમ સાંગ્રિ- ૨) 
 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજો 
 
 

તબીબી નશક્ષણ નવભાગના ંસસં્થાગત માળખાનો આલેખ 

 

 

આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ મતં્રાલય 

માનનીય મતં્રીશ્રી, આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ, 
સગચવાલય ગાિંીનગર 

 

 
 

આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ, સગચવાલય, ગાિંીનગર 

સગચવશ્રી, આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ, 
 બ્લોક નબંર- ૭, ગાિંીનગર 

 
 

કનમશનર શ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી નશક્ષણ (આ. નવ.) ની કચેરી 
બ્લોક નબંર- ૫, ડૉ. જીવરાજ મહતેા ભવન જુના સગચવાલય, ગાિંીનગર 

 

 

અનિક નનયામકશ્રી, (તબીબી નશક્ષણ ) 

કનમશનર શ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી નશક્ષણ (ત. નશ.) ની કચેરી, 
બ્લોક નબંર- ૪, ડૉ. જીવરાજ મહતેા ભવન જુના સગચવાલય, ગાિંીનગર   

  

 
 

                                                                     ડીનશ્રી (એસ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા,ં જેલ રોડ  

સરકારી મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર) 

 

  
  

                                                        અનિક ડીન 

 

 
 

   

 

       

      વહીવટી  અનિકારી                        દરેક નવભાગના વડા                      હહસાબી અનિકારી 
                       

કચેરી અનિક્ષક (તમામ શાખા)                              કચેરી અનિક્ષક (તમામ શાખા) 

હડે કલાકમ  (તમામ શાખા)           સહપ્રાધ્યાપક           હડે કલાકમ (તમામ શાખા)                                        

સી. કલાકમ /જુ. કલાકમ  (તમામ શાખા)     મદદનીશ પ્રાધ્યાપક             સી. કલાકમ /જુ. કલાકમ  (તમામ શાખા)   

વગમ – ૪                  ટેતનીશ્યન                                   વગમ – ૪ 

                      તલાકમ  
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             વગમ – ૪ 

૨.૧   તબીબી નશક્ષણ નવભાગ હઠેળની શૈક્ષગણક સસં્થાઓ તેમજ તબીબી કોલેજની કાયમક્ષમતામા ંવિારો થાય તે બાબતે     

       નવિાથીઓ કોલેજની સાફ સફાઈ રહ ેતે માટે સહકાર આપે, ગમે ત્યા ંગદંકી ન કરે, સ્વૈચ્છીક રીતે વ્યસન મસુ્તત   

       અગભયાનમા ંસહકાર આપે, તેમજ સરકારશ્રી/ આરોગ્ય નવભાગ દ્વારા અમલમા ંમકેુલ આરોગ્ય નવર્યક કાયમિમમા ં 

       જોડાય તો આરોગ્ય નવર્યક સેવાઓ આપના સહકારથી અસરકારક બનાવી શકાય. 
૨.૨  તબીબી કોલેજ, ભાવનગર તેમજ આરોગ્ય નવભાગ દ્વારા આરોગ્ય નવર્યક પ્રશ્નોના નનવારણ તેમજ લોક જાગનૃત   

      અંગે નવનવિ કેમ્પપો, તબીબી સારવાર સનુવિા જાગનૃત અગભયાન, પ્રદશમનો, સરઘસ, તબીબી કોલેજો દ્વારા   

       વ્યસનમસુ્તત સેમીનાર, સવંાદ જેવા કાયમિમોનુ ંઆયોજન જે તે તબીબી શૈક્ષગણક સસં્થાઓ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે   

       તેમજ તે માટે તેઓને આ કચેરી તેમજ આરોગ્ય નવભાગ અને રાજય સરકાર દ્વારા જરૂરી સનુવિા પરુી પાડવામા ં  

       આવે છે.   

૨.૩   તબીબી કોલેજની કચેરી ખાતે સેવા આપવા તેમજ દેખરેખ નનયતં્રણ અને કોઈ ફહરયાદ હોય તો તેના નનવારણ   

       માટે દરેક શાખાના અનિકારીઓનો સપંકમ કરી જે તે વ્યસ્તત અથવા કોઈ કમમચારી પોતાની ફહરયાદનુ ંનનવારણ  

       પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ઉપરોતત તમામ વહીવટી  અનિકારી ઉપર ડીનશ્રી અને અનિક ડીનશ્રી, તબીબી નશક્ષણનુ ં
       નનયતં્રણ હોય છે.  

૨.૪ મખુ્ય કચેરીના તાબા હઠેળ ભાવનગર મેહડકલ કોલેજ ભાવનગરની  કચેરી આવેલી છે.  

 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ. ટી. સ્ટેન્ડની પાસે, ભાવનગર. ડીનશ્રી, (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૮૦૮ 

 

૨.૫   તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિનની કચેરીનુ ંવહીવટી વ્યવસ્થા તતં્ર  

 

                                                                    ડીનશ્રી ડૉ. એચ. બી. મિતેા  

 

                                         

                    અધિક ડીનશ્રી ડૉ. અધમત પરમાર 

 

 

                     

 
 

            નવનવિ નવભાગના                        વહીવટી અનિકારી                               એકાઉન્ટ ઓફીસર           

                 વડા                               શ્રી એન. એન. સોલકંી                           શ્રી જે. ડી. ગોહલે            

                                                                                                 

 

                                      કચેરી અનિક્ષક                                                    હહસાબી શાખા 
                                               નવનવિ શાખા  

 

 

    
 

        સ્ટુડન્ટ શાખા        સ્ટોર શાખા         વગમ-૧,૨          વગમ-૩,૪         આર. ટી. આઇ. શાખા           હોસ્ટેલ શાખા 
                                             મહકેમ શાખા        મહકેમ શાખા      કોટમ સેલ/ફહરયાદ શાખા   



11 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજો 
 

ક્રમ િોદ્દો અધિકારી/કમષચારીઓના નામ સત્તાઓ અને ફરજો  

૧ ડીનશ્રી શ્રી ડૉ. એચ. બી. મિતેા  

  સત્તાઓ સ્થાનનક કક્ષાએ સરકારશ્રીના નનયમોનસુાર મયામદા અને આનિન કચેરીના 
વડા તરીકે ની વહીવટી તથા નાણાકંીય સત્તાઓ. 

વિીવટી વગમ- ૩ અને વગમ- ૪ ની ફરજ ફાળવવી. વગમ- ૧, ૨ ના ખાનગી અહવેાલ, 

બદલી, બઢતીની દરખાસ્તો, એલ. ટી. સી. ની રજાઓ મજુંર કરવી (૫૪૦ 
હદવસ સિુીની),  ઈન્િીમેન્ટ, પેન્શન, ફહરયાદ/કોટમ  કેસ/ આર. ટી. આઇ. 
કેસોની અપીલની કામગીરી, 

નાિાકીય નાણા ંનવભાગના તા:- ૬/૬/૯૮ ના ઠરાવથી નનયત થયેલી  કચેરીના વડા 
તરીકેની સત્તાઓ, આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગના ંતા:- 
૧૦/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી  આપવામા ંઆવેલ ખરીદીને લગતી સત્તાઓ.  

ફરજો 1. તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન નવભાગનુ ં નનયતં્રણ, તમામ શાખાઓની 
વહીવટી કામગીરીની દેખરેખ, ખાતાના વડાને રજુ કરવાની ફાઈલો, 
નનણમય, અમલ, 

2. સરકારશ્રીને રજુ કરવાની ફાઈલો, નનણમય, અમલ,  

3. મેહડકલ કોલેજ અને હોસ્સ્પટલનો વહીવટ અને નનયતં્રણ. મેહડકલ 
કોલેજમા ં આવતા તમામ નવભાગોનુ ં નનયતં્રણ, નવિાથીઓને ઉચ્ચ 
કોટીનુ ંતબીબી નશક્ષણ મળે તેની કાળજી રાખવી, વહીવટી  કામગીરીની 
દેખરેખ રાખવી,  

4. નવભાગીય વડાની રજુઆતોને ધ્યાને લઈને  નનણમય તથા અમલ કરવો 
અને તબીબી શૈક્ષગણક કાયમ યોગ્ય મળે તેવા પ્રયત્ન કરવા. 

૨ અધિક ડીનશ્રી શ્રી ડૉ. અધમત પરમાર  

  સત્તાઓ અનિક ડીન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ તમામ સત્તાઓ  
વિીવટી ડીનશ્રી અને અનિક નનયામકશ્રી તરફથી એનાયત થયેલ સત્તાઓ. 
નાિાાંકીય - 
ફરજો   માન. કનમશનર શ્રી તરફથી સોંપાયેલ ફરજો, કચેરીના નનયતં્રણમા ં અને 

ડીનશ્રીની ફરજોમા ંમદદ કરવી  

૩ ચીફ વોડષન  શ્રી ડૉ. નીલેર્ વી. પારેખ (Hod- Prof. Opthalmology) 

  સત્તાઓ ચીફ વોડડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ તમામ સત્તાઓ  
વિીવટી ચીફ વોડડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ કામગીરી  
નાિાાંકીય -  

ફરજો   ૧.  વોડમન દ્વારા રજુ કરવામા ંઆવતી નવદ્યાથીઓની હોસ્ટેલને લગતી 
સમસ્યાઓનુ ંનનરાકરણ કરવુ ં 

૨. રીપેરીંગ કરાવવા જેવા કામો માટે ના. કાયમપાલક ઇજનેરશ્રી 
પી.આઇ.ય.ુને કામગીરી કરવા જાણ કરવી.         

૩. પી.આઇ.ય.ુ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કામગીરી સતંોર્કારક છે કે નહહ તેની 
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ખાત્રી કરવી. તથા કામગીરી સતંોર્કારક ન જણાય તો તેની જાણ 
ડીનશ્રીને કરવી. તથા યોગ્ય કાયમવાહી કરવા માટે પગલા ંલેવા.ં 

૪. જટીલ સમસ્યાઓ તરફ ડીનશ્રીનુ ંધ્યાન દોરવુ.ં અને તેના ઉકેલ માટે 
ડીનશ્રી સાથે પરામશમ કરી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવો. 

૫. વોડમન તથા હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટને વહીવટી કામગીરી મા ંસલાહ 
સચુનો/માગમદશમન પરુા પાડવા 

૬. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તેવી કામગીરી કરવી.    

૪ વોડષન – બોયઝ શ્રી ડૉ. અધમત પરમાર (Hod- Prof. Forensic Madicine) 

  સત્તાઓ વોડડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ તમામ સત્તાઓ 

વહીવટી વોડડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ કામગીરી 
નાણાકંીય -  

ફરજો   ૧.  હોસ્ટેલ સનુપ્ર. દ્વારા રજુ થતી નવદ્યાથીઓની હોસ્ટેલને લગતી 
સમસ્યાઓનુ ંનનરાકરણ કરવુ ં 

૨. રીપેરીંગ કરાવવા જેવા કામો માટે ના. કાયમપાલક ઇજનેરશ્રી 
પી.આઇ.ય.ુને કામગીરી કરવા જાણ કરવી.         

૩. પી.આઇ.ય.ુ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કામગીરી સતંોર્કારક છે કે નહહ તેની 
ખાત્રી કરવી. તથા કામગીરી સતંોર્કારક ન જણાય તો તેની જાણ ચીફ 
વોડમન મારફત ડીનશ્રીને કરવી. તથા યોગ્ય કાયમવાહી કરવા માટે 
પગલા ંલેવાનંી કામગીરી કરવી   

૪. જટીલ સમસ્યાઓ તરફ ચીફ વોડમનનુ ંતથા ડીનશ્રીનુ ંધ્યાન દોરવુ.ં અને 
તેના ઉકેલ માટે ચીફ વોડમન તથા ડીનશ્રી સાથે પરામશમ કરી સમસ્યાનો 
ઉકેલ લાવવો. 

૫. હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ તથા સ્ટાફને વહીવટી કામગીરી મા ંસલાહ 
સચુનો/માગમદશમન પરુા પાડવા 

૬. હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ દ્વારા નનભાવવામા ંઆવતા ંહોસ્ટેલના નનયત 
રજીસ્ટરો /પત્રકોની ચકાસણી કરવી. 

૭. એન્ટી રેગીંગ કમીટીનુ ંઅપડેશન રાખવુ ંતથા તમામ હોસ્ટેલમા ંતેના 
નનયત બોડમ લગાવેલા છે કે નહહ તેની ખાત્રી રાખવી, તથા સરકારશ્રી 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સચુનો મજુબના નનયત પ્રકારના  બોડમ દરેક 
હોસ્ટેલમા ંરાખવામા ંઆવે છે કે નહહ તેની ખાત્રી રાખવી. 

૮. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી તથા ચીફ વોડમન દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તેવી 
કામગીરી કરવી. 

૫ ચીફ વોડષન-
ગર્લસષ   

શ્રી ડૉ. આકૃધત પરમાર (Associate Prof. Phisiology)   
(ય.ુજી. ગર્લસષ િોસ્ટેલ તિા ઇન્ટનષ ગર્લસષ િોસ્ટેલ)    

  સત્તાઓ ચીફ વોડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ તમામ સત્તાઓ 

વિીવટી ચીફ વોડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ કામગીરી 
નાિાાંકીય -   
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ફરજો   ૧.  હોસ્ટેલ સનુપ્ર. તથા મદદનીશ વોડમન દ્વારા રજુ થતી નવદ્યાથીઓની 
હોસ્ટેલને લગતી સમસ્યાઓનુ ંનનરાકરણ કરવુ ં 

૨. રીપેરીંગ કરાવવા જેવા કામો માટે ના. કાયમપાલક ઇજનેરશ્રી 
પી.આઇ.ય.ુને કામગીરી કરવા જાણ કરવી.         

૩. પી.આઇ.ય.ુ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કામગીરી સતંોર્કારક છે કે નહહ તેની 
આસીસ્ટન્ટ વોડડમન પાસે ખાત્રી કરાવવી. તથા કામગીરી સતંોર્કારક ન 
જણાય તો તેની જાણ ડીનશ્રીને કરવા માટે આસીસ્ટન્ટ વોડમનને સચુન 
કરવુ.ં તથા યોગ્ય કાયમવાહી કરવા માટે પગલા ંલેવા ંઆસીસ્ટન્ટ 
વોડમનને સચુન કરવુ ં  

૪. જટીલ સમસ્યાઓ તરફ કાળજી રાખવા આસીસ્ટન્ટ વોડમનને તાકીદ 
કરવા તથા તે સમસ્યાઓ બાબતે ડીનશ્રીનુ ંધ્યાન દોરવુ.ં અને તેના 
ઉકેલ માટે આસીસ્ટન્ટ વોડમન ને સલાહ/માગમદશમન આપવા. 

૫. હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ તથા સ્ટાફને વહીવટી કામગીરી મા ંસલાહ 
સચુનો/માગમદશમન પરુા પાડવા 

૬. હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ દ્વારા નનભાવવામા ંઆવતા ંહોસ્ટેલના નનયત 
રજીસ્ટરો /પત્રકોની ચકાસણી કરવી. 

૭. એન્ટી રેગીંગ કમીટીનુ ંઅપડેશન રાખવુ ંતથા તમામ હોસ્ટેલમા ંતેના 
નનયત બોડમ લગાવેલા છે કે નહહ તેની ખાત્રી રાખવી, તથા સરકારશ્રી 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સચુનો મજુબના નનયત પ્રકારના  બોડમ દરેક 
હોસ્ટેલમા ંરાખવામા ંઆવે છે કે નહહ તેની ખાત્રી રાખવી. 

૮. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી વોડમન દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તેવી કામગીરી 
કરવી. 

૬ મદદનીશ 
વોડષન-ગર્લસષ   

શ્રી ડૉ. ભારતી સાાંસીયા (Asst. Prof. Pathology) 

  સત્તાઓ આસીસ્ટન્ટ વોડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ તમામ સત્તાઓ 

વિીવટી         આસીસ્ટન્ટ વોડમન તરીકેની સોંપવામા ંઆવેલ કામગીરી  
નાિાાંકીય -   
ફરજો   ૧.  હોસ્ટેલ સનુપ્ર. દ્વારા રજુ થતી નવદ્યાથીઓની હોસ્ટેલને લગતી 

સમસ્યાઓનુ ંનનરાકરણ કરવુ ં 

૨. રીપેરીંગ કરાવવા જેવા કામો માટે ના. કાયમપાલક ઇજનેરશ્રી 
પી.આઇ.ય.ુને કામગીરી કરવા જાણ કરવી.         

૩. પી.આઇ.ય.ુ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ કામગીરી સતંોર્કારક છે કે નહહ તેની 
ખાત્રી કરવી. તથા કામગીરી સતંોર્કારક ન જણાય તો તેની જાણ ચીફ 
વોડમન મારફત ડીનશ્રીને કરવી. તથા યોગ્ય કાયમવાહી કરવા માટે 
પગલા ંલેવાનંી કામગીરી કરવી   

૪. જટીલ સમસ્યાઓ તરફ ચીફ વોડમનનુ ંતથા ડીનશ્રીનુ ંધ્યાન દોરવુ.ં અને 
તેના ઉકેલ માટે ચીફ વોડમન તથા ડીનશ્રી સાથે પરામશમ કરી સમસ્યાનો 
ઉકેલ લાવવો. 

૫. હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ તથા સ્ટાફને વહીવટી કામગીરી મા ંસલાહ 



14 

સચુનો/માગમદશમન પરુા પાડવા 
૬. હોસ્ટેલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ દ્વારા નનભાવવામા ંઆવતા ંહોસ્ટેલના નનયત 

રજીસ્ટરો /પત્રકોની ચકાસણી કરવી. 
૭. એન્ટી રેગીંગ કમીટીનુ ંઅપડેશન રાખવુ ંતથા તમામ હોસ્ટેલમા ંતેના 

નનયત બોડમ લગાવેલા છે કે નહહ તેની ખાત્રી રાખવી, તથા સરકારશ્રી 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સચુનો મજુબના નનયત પ્રકારના  બોડમ દરેક 
હોસ્ટેલમા ંરાખવામા ંઆવે છે કે નહહ તેની ખાત્રી રાખવી. 

૮. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી તથા ચીફ વોડમન દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તેવી 
કામગીરી કરવી.  

 

૭ વિીવટી અધિકારી શ્રી એન. એન. સોલાંકી (ઇન્ચાર્જ)   

 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ તથા કચેરીને લગતા ં કામકાજનુ ં સપુરનવઝન કરવુ,ં 
કમમચારીઓને સચુનો કરવા કામગીરીની વહચેણી કરવી, સબોડીનેટ સ્ટાફની 
આકસ્સ્મક રજા મજુંર કરવાની સત્તા. અન્ય રજાઓ ડીનશ્રીને ભલામણ 
કરવાની સત્તા.  

 

ફરજો   ૧. આર. ટી. આઈ/ કોટમ કેસ સેલ તથા ફહરયાદ શાખા/ વગમ- ૧, ૨, ૩, ૪ 
મહકેમ શાખા, નવદ્યાથી શાખા, સ્ટોર શાખા ને લગતી વહીવટી કામગીરી. 
૨. કોટમ કેસોની મદુતમા ં હાજરી આપવી, તથા આર. ટી.આઇ. ને લગતા ં
કેસોમા ંમદદનીશ જાહરે માહહતી અનિકારી તરીકેની ફરજો બજાવવી.  

 

૮ ડિસાબી અધિકારી  શ્રી જે. ડી. ગોિલે – (ઇન્ચાર્જ) 
 

  વિીવટી ૧. તમામ નાણાકીય હહસાબો અને ઓડીટ તથા સસં્થાના તમામ બીલો 
અને કન્ટીજન્સી ખચમ તથા અન્ય હહસાબો,  

૨. તમામ ઉપાડ અને વહચેણી કરનાર અનિકારીની જવાબદારી તથા  
સબોડીનેટેડ કમમચારીઓને સચુનો કરવા હહસાબી  શાખાને લગતી 
કામગીરીની વહેંચણી કરવી 
૩. પોતાની કચેરીને લગતા ં કામકાજનુ ં સપુરનવઝન કરવુ,ં સબોડીનેટ 
સ્ટાફની આકસ્સ્મક રજા મજુંર કરવાની સત્તા. અન્ય રજાઓ ડીનશ્રીને 
ભલામણ કરવાની સત્તા.  

૪. બજેટ તૈયાર કરાવવુ,ં પગાર બીલો, ખરીદીના બીલો તૈયાર કરાવવા. 
બજેટની ગ્રાન્ટ અનસુાર તથા નનયત હડે મજુબ જ ખચમ મજુંર કરવા.  

૫. ઇન્કમટેક્ષને લગતી જોગવાઇઓની અમલવારી કરાવવી.   

 

નાિાાંકીય નાણાકંીય જવાબદારી છે.  

 

ફરજો   હહસાબી શાખાનુ ંસચંાલન તથા ડીનશ્રીના સચુનો મજુબ કામગીરી  કરવી.  
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૯ પી એ ટુ ડીન  જગ્યા ખાલી 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી.  
ફરજો *  વગમ - ૧,૨,૩ ના અનિકારી/ કમમચારીઓના ખાનગી અહવેાલો, ડીનશ્રી 

દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ડીકટેશનના ખાનગી પ્રકરણો તેમજ ડીનશ્રી 
દ્વારા આપવામા ંઆવતુ ંડીકટેશન તેમજ ડીનશ્રી દ્વારા વડી કચેરીમા ંકે 
ઉચ્ચ અનિકારીશ્રીઓ સાથે ટેલીફોનીક વાત કરવાની કામગીરી 

*  ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી સોપે તે 
કામગીરી કરવી.  

૧૦ િોસ્ટેલ 
સધુપ્રન્ટેંડન્ટ  

     શ્રી સાંજયભાઇ ગોસ્વામી – જુધનયર ક્લાકષ  (કચેરી અધિક્ષક 
ઇન્ચાર્જ)  

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ  કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો (૧) નવિાથીઓને હોસ્ટેલમા ંરૂમની ફાળવણી કરવી, તેમની હોસ્ટેલને લગતી 

     ફરીયાદોનો નનકાલ કરવો. 
(૨)  નવિાથીઓના હોસ્ટેલને લગતા અજીસ્ટરો તૈયાર કરવા. 
(૩) હોસ્ટેલ માટે એડમીશન ફોમમ રાખવા 
(૪) હોસ્ટેલમા ંમેસ તથા અન્ય સાિન સામગ્રી માટેની કામગીરી કરવી.   

(૫) રીપેરીંગ અંગેની કામગીરી તાત્કાલીક કરાવવી 
(૬) ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનઘકારી, વહહવટી અનઘકારી સોંપે તે 

    કામગીરી કરવી. 

૧૧ સેનેટરી 
ઇન્સ્પેક્ટર      

શ્રી. એચ. એન. મકવાિા 

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧. સમગ્ર મેહડકલ કોલેજમા ંસફાઇ, સ્વરછતા અને સેનીટેશનને લગતી  

    કામગીરીન ુનનહરક્ષણ કરવ ુતથા વગમ-૪ ના કમમચારીઓના કામગીરીની 
    વહેંચણી કરવી. 
૨. કોઇ પણ મેહડકલ કોલેજના પ્રોગ્રામો દરમ્પયાન વ્યવસ્થા ગોઠવવાની   

   કામગીરી. 
૩. તમામ વગમ-૪ ના કમમચારીઓની હાજરી પરુવી તેમજ તેમની કામગીરીનુ ં
   નનરીક્ષણ કરવ.ુ તથા હોસ્ટેલના વગમ-૪ ના કમમચારીઓ બરાબર સફાઇ  

   કરે છે કે નહી તેની ચકાસણી કરવી. 
૪. સમયાતંરે મેહડકલ કોલેજ તેમજ હોસ્ટેલ તેમજ સરકારી આવાસના  
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    પાણીના ટાકંાની સફાઇ કરાવવી. 
૫. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ  

   કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૧૨ કચેરી અધિક્ષક          શ્રી એન. એન. સોલાંકી  

              (આર.ટી.આઈ/કોટષ સેલ શાખા/ફડરયાદ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
-   

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧.  મદદનીશ જાહરે માહહતી અનિકારી  દ્વારા સોંપવામા ંઆવે તે તમામ                 

પ્રકારની કામગીરી કરવી. 
૨. આર.ટી.આઈ. ને લગતા રજીસ્ટર નનભાવવા, સરકારશ્રી દ્વારા માગંવામા ં       

આવતી માહીતી તૈયાર કરવી. 
૩. ઇન્ડેન્ટ બનાવવા તથા તેનો હહસાબ રાખવો. 
૪. આર.ટી.આઈ.ને લગતી કામગીરી કરવી. 
૫. સનુપ્રમ કોટમ , હાઈકોટમ , ડીસ્ટ્સ્ટ્રતટ કોટમ  તથા લેબર કોટમ ને લગતા ંકેસોની           

કામગીરી કરવી. તિા દરેક કેસોની મદુતમા ંહાજર રહવે ુ.ં તથા કેસોની  

     કામગીરી અંગે વખતો વખત વડી કચેરીને માહહતગાર કરવા 
૬. સસં્થા ખાતેની તમામ ફહરયાદોની ફાઈલો સભંાળવી તથા સરકારશ્રીને                   

સમયસર માહહતી મોકલવી. 
૭. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી વહીવટી અનિકારી સોંપે તે                     

કામગીરી કરવી. 
૮. માનસક/નત્રમાનસક પત્રકો સમયસર તૈયાર કરી સરકારશ્રીને માહહતી                       

મોકલવી. 

૧૩ સીનીયર કલાકષ શ્રી  એસ. આર. વીરાિી   (વગષ-૧,૨ મિકેમ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો વગમ -૧ અને ૨ ના અનિકારીશ્રીનુ ંમહકેમ સપંણુમ કામગીરી.  

(સિ પ્રાધ્યાપક સાંવગષ) 

૧. અનિકારીઓની બદલી અંગેની દરખાસ્તો સરકારશ્રીમા ંમોકલવા અંગેની 
   કામગીરી. 
૨. નનમણુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર રીપોટમ , હીસ્ટી સીટો, વતન એકરાર  

   તેમજ તેને લગતી અન્ય બાબતો અંગેની કામગીરી. 
૩. નનમણુકં નનયનમત કરવાની કામગીરી. 
૪. સેવાઓ સળંગ કરવાની કામગીરી. 
૫. સહ પ્રાધ્યાપકમાથંી પ્રાધ્યાપકમા ંબઢતી બાબતે ડી.પી.સી.ની  

   વિારાની કામગીરી  

૬. સીનીયોરીટી લીસ્ટ, કામચલાઉની દરખાસ્ત તૈયાર કરી સરકારશ્રીને 

    મોકલવા અંગેની કામગીરી. 
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૭. કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટના વાિંા સચુનો મળતા ચકાસણી  

   કરી સરકારશ્રીને દરખાસ્તો કરવી. 
૮. કાયમી સીનીયોરીટી લીસ્ટ બહાર પાડતા દરેકને મોકલવા. 
૯. સરકારશ્રી દ્વારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી માહહતીઓ તૈયાર કરવી. 
૧૦. મીટીંગની માહહતીઓ/હગંામી જગ્યાઓના કન્ટીન્યએુશન ની કામગીરી 
૧૧.  એલ. એ. કય.ુ ની માહહતીઓની કામગીરી. 
૧૨. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ  

     કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી.   

૧૪ જુનીયર કલાકષ શ્રી ડી. ડી. પાંડયા      (વગષ- ૧, ૨ મિકેમ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
- 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી.      
ફરજો વગમ -૧ ના અનિકારીશ્રીનુ ંમહકેમ સપંણુમ કામગીરી.  

(પ્રાધ્યાપક સાંવગષ) 

૧.   અનિકારીઓના આરોપી-૦૯ હઠેળ પગાર બાિંણીના હુકમો કરવા                     
અંગેની કામગીરી. 

૨.   સરકારશ્રી દ્વારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી માહહતીઓ તૈયાર કરવી. 
૩.   અનિકારીઓના વાનર્િક ઇજાફા અંગેની કામગીરી  

૪.   વકમશીટ માહહતી.  

૫.   ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ                    
કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી 

૧૫ જુનીયર કલાકષ શ્રી  મિાવીરધસિંિ વી. ગોડિલ (વગષ- ૧, ૨ મિકેમ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી.     
ફરજો વગમ -૧ અને ૨ ના અનિકારીશ્રીનુ ંમહકેમ સપંણુમ કામગીરી.  

(મદદનીશ પ્રાધ્યાપક સાંવગષ) 

૧.   અનિકારીઓની બદલી અંગેની દરખાસ્તો સરકારશ્રીમા ંમોકલવા  

      અંગેની કામગીરી. 
૨.   નનમણુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર રીપોટમ , હીસ્ટીસીટો, વતન એકરાર                            

તેમજ તેને લગતી અન્ય બાબતો અંગેની કામગીરી. 
૩.   નનમણુકં નનયનમત કરવાની કામગીરી. 
૪.   સેવાઓ સળંગ કરવાની કામગીરી 
૫.   મદદનીશ પ્રાધ્યાપકમાથંી સહ પ્રાધ્યાપકમા ંબઢતી બાબતે                          

ડી.પી.સી.ની વિારાની કામગીરી  

૬.   સીનીયોરીટી લીસ્ટ, કામચલાઉની દરખાસ્ત તૈયાર કરી સરકારશ્રીને                 
મોકલવા અંગેની કામગીરી. 

૭.   કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટના વાિંા સચુનો મળતા ચકાસણી કરી               
સરકારશ્રીને દરખાસ્તો કરવી. 
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૮.   કાયમી સીનીયોરીટી લીસ્ટ બહાર પાડતા દરેકને મોકલવા. 
૯.   સરકારશ્રી દ્વારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી માહહતીઓ તૈયાર કરવી. 
૧૦.  મીટીંગની માહહતીઓ./હગંામી જગ્યાઓના કન્ટીન્યએુશન ની કામગીરી                                                  

૧૧.  એલ. એ. કય.ુ ની માહહતીઓની કામગીરી. 
૧૨.  ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ                   

કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી.  

 

૧૬ જુનીયર કલાકષ શ્રી. એસ. બી. ગોસ્વામી    (ધવદ્યાિી શાખા)  
 

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧.     મેહડકલ પ્રવેશ  નનયમો  

૨.     પી.જીએડનમશન  

૩.     પી.જી./ય.ુજી. ની માન્યતા માટે ઇન્સ્પેકશન અને ઇન્સ્પેકશન ફી અંગે.                                                 
૪.     સ્ટાઇપેન્ડ હરલેટેડ  

૫.     mysy scholarship, ecfmg varification 

૬.     એમ.સી.આઈ પત્ર વ્યવહાર  

૭.      અનભુવ પ્રમાણપત્રો  

૮.      ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, વહીવટી અનિકારી તેમજ કચેરી અનિક્ષક                  

        સોંપે તે કામગીરી કરવી. 
 

૧૭ જુનીયર કલાકષ    કુ. િરાબેન એમ. બારૈયા (ડિસાબી શાખા) 
 

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧.   અનિકારી/ કમમચારીઓના પગાર બીલો બનાવવા અંગેની કામગીરી.  

૨.   સ્ટાઇપેન્ડ બીલ બનાવવા, એરીયસમ બીલ,  

૩.   એલ.પી.સી બનાવવા, એન.ઓ.સી.,સટીફીકેટ બનાવવા  

૪.    કાયામલય આદેશની ફાઇલીંગ કામગીરી કરવી. 
૫.    ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી                               

       તેમજ કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૧૮ જુનીયર કલાકષ    શ્રી બી. ડી. કોગધતયા (સ્ટોર શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧.   સરકારશ્રીના નનયમો પ્રમાણે, સ્ટેશનરી/લેખન સામગ્રી ભડંાર  

      અમદાવાદ તથા સરકારી પે્રસ વડોદરા ખાતેથી, કચેરીની સ્ટેશનરી  
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      મજુંર કરાવવી, રૂબરૂ જઇને મેળવવી તથા તે સ્ટેશનરી અતે્રની  

      કચેરીના બ્રાન્ચ/અનિકારી વગમની જરૂરીયાત પ્રમાણે ઇન્ડેન્ટ આપવુ,ં 

      ઇન્ડેન્ટ આપવાની કામગીરી કરવી તથા તેને સલંગ્ન, સ્ટોર રજીસ્ટર 

      નનભાવવા, સરકારી પે્રસે રાજકોટ/વડોદરાથી  મેજ ડાયરી કેલેન્ડરનુ ં

      ઇન્ડેન્ટ મોકલી મજુંર કરાવી તે મેળવીને કચેરીમા ંકમમચારી/ 

      અનિકારીને વહેંચવાની  કામગીરી. 
૨.  અતે્રની કચેરીના સાિન/મશીનો રીપેરીંગ, મેઇન્ટેનન્સ  

    કોન્ટ્રાકટની કામગીરી નનયમોનસુાર કરવામા ંઆવે તેની કાળજી રાખવી,                         
 ઉકત મશીનો માટે કન્ઝયમેુબલ આઇટમની ખરીદી નનયમોનસુાર 

     કરવામા ંઆવે, અને સ્ટોક રજીસ્ટર નનભાવવામા ંઆવે તેની  

     કાળજી રાખવી.  

૩.  સરકારી કમમચારી/અનિકારીને મળવાપાત્ર પેન/રીફીલની ખરીદી 
    વગમ-૪ માટે પોલી વસ્ત્ર ગણવેશ તથા ગરમ ગણવેશ તથા બટુ / 

     ચપંલની ખરીદી, ડ્રાયવર માટે પોલી વસ્ત્ર તથા ગરમ ગણવેશ તથા  

     વોચમેન માટે પોલી વસ્ત્ર  તથા આટીકલ નનયમોનસુાર ખરીદ  

     કરવામા ંઆવે છે. 
૪.   જાહરે બાિંકામ નવભાગની નીચે તમામ કામગીરી, રીપેરીંગ, દરખાસ્ત 

      નવગેરે. 
૫.    ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર નનભાવવા 
૬.    તવાટમર ફાળવણી/સરકારી વાહનો તથા ટેન્ડરો અંગેની કામગીરી 
૭.    ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ 

     કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 
 

૧૯ જુનીયર કલાકષ    શ્રીમતી અસ્સ્મતા એસ. મકવાિા (વગષ- ૩, ૪ મિકેમ શાખા)  

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧.   સીનીયોરીટી લીસ્ટ 

૨.   વહીવટી સવંગમની ભરતી નનયમોની કામગીરી. 
૩.   માનસક ખાલી જગ્યા પત્રકની કામગીરી. 
૪.   હગંામી જગ્યા કન્ટીન્યએુશન (ડીએમઇઆર) 
૫.   પ્રનતનનયકુનત કામગીરી.  
૬.   કમમયોગી તાલીમ અંગેની કામગીરી. 
૭.   ગજુરાતી, હહન્દી ભાર્ા મસુ્તત અંગેની કામગીરી.  
૮.   ડીમ ડેઇટને લગતી કામગીરી. 
૯.   અન્ય સકંલન માહહતી કામગીરી. 
૧૦.   વકમશીટની કામગીરી. 
૧૧.  ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી  

       તેમજ કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 
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૨૦ જુનીયર કલાકષ શ્રી બી. એસ. અસારી (આર.ટી.આઈ/કોટષ સેલ શાખા)      

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જવાબદારી છે. પણ કોઇ સત્તા નથી. 
ફરજો ૧.  જાહરે માહહતી અનિકારી /મદદનીશ જાહરે માહહતી અનિકારી  દ્વારા                                

    સોંપવામા ંઆવે તે તમામ પ્રકારની કામગીરી કરવી. 
૨. ઇન્ડેન્ટ બનાવવા તથા તેનો હહસાબ રાખવો. 
૩. આર.ટી.આઈ.ને લગતી કામગીરી કરવી.  

૪. આર.ટી.આઈ. ને લગતા રજીસ્ટર નનભાવવા, સરકારશ્રી દ્વારા માગંવામા ં 

   આવતી માહીતીના પત્રકો તૈયાર કરવા.  

૫. હાઈકોટમ ને લગતા ંતમામ કેસોની ફાઈલો સભંાળવી.   

૬. સસં્થા ખાતેની તમામ ફહરયાદોને લગતી ફાઈલો સભંાળવી તથા 
    સરકારશ્રીને સમયસર માહહતી મોકલવી.  

૭. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ 

   કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૧ જુનીયર કલાકષ કુ. ડદપીકાબેન મિશેભાઈ ચાવડા (ડિસાબી શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
  

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.    શાખામા ંઆવતી ટપાલ ઇનવડમ-આઉટવડમ  

૨.    દફતરી ફાઇલીંગની કામગીરી. 
૩.    ટી.એ.ડી.એ. બીલ, એમ.આર. બીલ, એ.બી.સી. રજીસ્ટરની કામગીરી. 
૪.    જી.પી.એફ., જુથ નવમા ના બીલો બનાવવાની કામગીરી  

૫.    એલ.ટી.સી. બીલ બનાવવા, ઓડીટની કામગીરી કરવી 
૬.    કાયામલય આદેશની ફાઇલીંગ કામગીરી કરવી. 
૭.    ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી                               

       તેમજ કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૨ જુનીયર કલાકષ શ્રી અધિનકુમાર ઘસુાભાઈ ચાવડા (વગષ- ૧, ૨ મિકેમ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
   

નાિાાંકીય  
ફરજો વગમ -૧ અને ૨ ના અનિકારીશ્રીનુ ંમહકેમ સપંણુમ કામગીરી.  

(સહ પ્રાધ્યાપક સાંવગષ) 

૧.   અનિકારીઓની બદલી અંગેની દરખાસ્તો સરકારશ્રીમા ંમોકલવા  

      અંગેની કામગીરી. 
૨.   નનમણુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર રીપોટમ , હીસ્ટીસીટો, વતન એકરાર                            

તેમજ તેને લગતી અન્ય બાબતો અંગેની કામગીરી. 
૩.   નનમણુકં નનયનમત કરવાની કામગીરી. 
૪.   સેવાઓ સળંગ કરવાની કામગીરી 
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૫.   મદદનીશ પ્રાધ્યાપકમાથંી સહ પ્રાધ્યાપકમા ંબઢતી બાબતે                          
ડી.પી.સી.ની વિારાની કામગીરી  

૬.   સીનીયોરીટી લીસ્ટ, કામચલાઉની દરખાસ્ત તૈયાર કરી સરકારશ્રીને                 
મોકલવા અંગેની કામગીરી. 

૭.   કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટના વાિંા સચુનો મળતા ચકાસણી કરી               
સરકારશ્રીને દરખાસ્તો કરવી. 

૮.   કાયમી સીનીયોરીટી લીસ્ટ બહાર પાડતા દરેકને મોકલવા. 
૯.   સરકારશ્રી દ્વારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી માહહતીઓ તૈયાર કરવી. 
૧૦.  મીટીંગની માહહતીઓ./હગંામી જગ્યાઓના કન્ટીન્યએુશન ની કામગીરી                                                  

૧૧.  એલ. એ. કય.ુ ની માહહતીઓની કામગીરી. 
૧૨.  ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ                   

કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી.  

૨૩ જુનીયર કલાકષ શ્રી ધનખીલભાઈ નરેશભાઈ વાઘેલા (ધવદ્યાિી શાખા) 
 

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.     મેહડકલ પ્રવેશ નનયમો  

૨.     ય.ુજી. એડધમશન  

૩.     university exame related                                                 
૪.     ટયશુન ફી િોસ્ટેલ ફી ઇન્ટનષશીપ, સ્કોલરશીપ  

૫.     પી.જી ટીચર માન્યતા, એમ.સી.આઈ. એટેમ્પ્ટ  

૬.     ફી સ્રકચર જેવા સટીડફકેટ  

૭.     ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, વહીવટી અનિકારી તેમજ કચેરી અનિક્ષક                  

        સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૪ જુનીયર કલાકષ શ્રી વીરભદ્રધસિંિ પરેશકુમાર ચડુાસમા (વગષ- ૧, ૨ મિકેમ શાખા) 
 

  વિીવટી 
સત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય  
ફરજો વગમ - ૨ ના અનિકારીશ્રીનુ ંમહકેમ સપંણુમ કામગીરી.   (ટયટુર સાંવગષ) 

૧. મહકેમ શાખામા ંઆવતી ટપાલો ઇન્વડમ રજીસ્ટરમા ંનોંિવી.   

૨. મહકેમ શાખામા ંફાઇગલિંગ અંગેની કામગીરી.    

૩. સરકારશ્રી દ્વારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી માહહતીઓ તૈયાર કરવી. 
૪. મહકેમ શાખાની બિં થયેલ ફાઇલો ના દફતર વગીકરણની કામગીરી.  

૫. વકમશીટ માહહતી. 
૭. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ            

    કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી.     
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૨૫ જુનીયર કલાકષ શ્રી જયડદપકુમાર લવજીભાઈ િાાંિર્લયા (ફડરયાદ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.  ઇન્ડેન્ટ બનાવવા તથા તેનો હહસાબ રાખવો. 

૨. ફહરયાદની તપાસ કમીટી નીમી હકીકતલક્ષી પ્રાથનમક તપાસ અહવેાલ 

    મગંાવવા તથા તમામ ફહરયાદોને લગતી ફાઈલો સભંાળવી 
૩. તપાસ કમીટીના તપાસ અિવેાલ તિા માહહતી સમયસર વડી કચેરીને 

    મોકલવી.  

૪. ફહરયાદને લગતા રજીસ્ટર નનભાવવા, સરકારશ્રી દ્વારા માગંવામા ં 

   આવતી માહીતીના પત્રકો તૈયાર કરવા .  

૫. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ 

   કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૬ જુનીયર કલાકષ શ્રી સાંજયકુમાર રધતલાલ જાની (ડિસાબી શાખા- કેશીયર) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.   તમામ હહસાબી કામગીરી. 

૨.   કેશની જાળવણી તેના હહસાબો અને કેશબકુ નનભાવવી. 
૩.   બેંકમાથંી કેશ લાવવી. 
૪.   એ.બી.સી. બીલ, ગ્રાન્ટ, મેસેન્જર, ચેક, કાયમી પેશગી, એબ્સ્ટે્રક,  

      અનપેઇડ વગેરે રજીસ્ટર નનભાવવા. 
૫.   પી.એ.ઓ. સાથે હહસાબો મેળવવા, સરકારી ચલણો ભરવા. 
૬.    હકિંમતી દસ્તાવેજો જાળવવા દા.ત., બેંક ગેરેન્ટી નવગેરે. 
૭.    ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ  

      કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૭ જુનીયર કલાકષ કુ. કોમલબા ઘનશ્યામધસિંિ વાઘેલા (સ્ટોર શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.  કચેરીના બ્રાન્ચ/અનિકારી વગમની જરૂરીયાત પ્રમાણે સ્ટેશનરી ઇન્ડેન્ટ  

    આપવુ,ં તથા તેને સલંગ્ન, સ્ટોર રજીસ્ટર નનભાવવા,  

૨.  સ્ટોક રજીસ્ટર નનભાવવા અંગેની કામગીરી કરવી   

૩.  સરકારી કમમચારી/અનિકારીને મળવાપાત્ર પેન/રીફીલની ખરીદી 
    વગમ-૪ માટે પોલી વસ્ત્ર ગણવેશ તથા ગરમ ગણવેશ તથા બટુ / 

    ચપંલની ખરીદી, ડ્રાયવર માટે પોલી વસ્ત્ર તથા ગરમ ગણવેશ તથા  

    વોચમેન માટે પોલી વસ્ત્ર  તથા આટીકલ નનયમોનસુાર ખરીદ  

    કરવા માટેના હકુમો કરવા  
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૪.  જાહરે બાિંકામ નવભાગની નીચે તમામ કામગીરી, રીપેરીંગ, દરખાસ્ત 

    નવગેરે પત્ર વ્યવહાર કરવા  

૫.    ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર નનભાવવા 
૬.    તવાટમર ફાળવણી/સરકારી વાહનો તથા ટેન્ડરો અંગેની કામગીરી 
૭.    ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ 

     કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૮ જુનીયર કલાકષ કુ. રીિલબેન વેલજીભાઈ ઈટાળીયા (ધવદ્યાિી શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.     મેહડકલ પ્રવેશ  નનયમો 

૨.     સ્ટાઇપેન્ડ એહરયસમ હરલેટેડ  
૩.     CM scholarship, LAQ, ઇન્ટનમશીપ ચેંજ  
૪.     લેબ ટેક એડનમશન ,ટ્રાન્સ્િીપ્ટ ,બોનાફાઈડ  

૫.     ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, વહીવટી અનિકારી તેમજ કચેરી અનિક્ષક                  

        સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૨૯ જુનીયર કલાકષ શ્રી જયડદપભાઈ રિછોડભાઈ પરમાર (વગષ- ૧, ૨ મિકેમ શાખા)  
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.  અનિકારીઓના વાનર્િક ખાનગી અહવેાલની કામગીરી 

૨.  વી. વી. આઇ. પી. પ્રોગ્રામ/િારાસભ્ય, મતં્રીશ્રી સદંભમની કામગીરી.    

૩. તમામ પ્રકારના મેડડકલ કેમ્પપ તિા તેમને આનરુ્ાાંણગક કામગીરી   

૪. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી તેમજ                   
કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી.  

૩૦ જુનીયર કલાકષ કુ. દશષનાબેન કનૈયાલાલ જાની (ધવદ્યાિી શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.   મેડડકલ પ્રવેશ  ધનયમો  

૨.   bond related ,RTI  
૩.   રેધસડેન્ટની િાજરી  

૪.   ફી ડરફાંડ  
૫.   બોન્ડ ફ્ર્રી  

૬.   એક્સ રે એડમીશન   
૭.   ય.ુજી ટીચર માન્યતા  

૮.   ડીન ડરકમાંડેશન લેટર  
૯.   ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, વહીવટી અનિકારી તેમજ કચેરી અનિક્ષક 

       સોંપે તે કામગીરી કરવી.   
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૩૧ જુનીયર કલાકષ કુ. રેખાબેન બાલભુાઈ રામાિી (ડિસાબી શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.    આઉટસોસમ કમમચારીઓના બીલો બનાવવા અંગેની કામગીરી. 

૨.    પગાર બીલ બનાવવા, સ્ટાઇપેન્ડ બીલ બનાવવા, એરીયસમ બીલ, 

       દફતરી ફાઇલીંગની કામગીરી. 
૩.    કન્ટીન્જસંી બીલો, જુથ વીમા બીલ બનાવવા અંગેની કામગીરી કરવી. 
૪.    ઓ.ઇ., એમ.એસ., એમ.વી., એમ.ઇ. ને લગતા ંતમામ બીલ તથા  

       તેને લગતા ંરજીસ્ટર નનભાવવા   

૫.     ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહીવટી અનિકારી                               

       તેમજ કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૩૨ જુનીયર કલાકષ કુ. આશાબેન જાની (વગષ- ૩, ૪ મિકેમ શાખા) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો ૧.   સ્વૈહરછક નનવ્રનુત્ત અંગેના કેસો. 

૨.   પેન્શન કેસ અંગેની કામગીરી. 
૩.   સ્ટેપીંગ અપ મજુંર કરવા અંગેની કામગીરી. 
૪.   નવદેશ જવા અંગે એન. ઓ. સી. આપવા બાબતની કામગીરી. 
૫.   રોસ્ટર રજીસ્ટર અંગેની કામગીરી. 
૬.   કમમચારીની વયનનવ્રનુત્ત અંગેની કામગીરી.  

૭.   ખાનગી અહવેાલની કામગીરી (સસં્થાના તમામ કમમચારી)     

૮.   ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહહવટી અનિકારી  

     તેમજ કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 

૩૩ જુનીયર કલાકષ શ્રી અધનરૂધ્િધસિંિ મોરી (પી. પી. યધુનટ) 
  વિીવટી 

સત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજો (પી. પી. યધુનટ- ની કામગીરી) 

૧. પી. પી. યનુનટની વહહવટી તેમજ તમામ પ્રકારની કામગીરી. 
૨. પી. પી. યનુનટની નાણાકંીય તમામ બીલો બનાવવા. 
૩. પી. પી. યનુનટના માનસક રીપોટમ  વડી કચેરીઓને મોકલવા. 
૪. ગાયનેક નવભાગના વડાશ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપે તે કરવી. 
૫. પી. પી. યનુનટને લગતી કોટમ  નવગેરેને કામગીરી કરવી. 
૬. તબીબી અનિક્ષકશ્રીની કચેરી દ્વારા સપુ્રત કરેલ ડાયટ, ખરીદી તેમજ  

    પરચરુણ કામગીરી નવગેરે કરવાની રહશેે. 
૭. ડીનશ્રી, અનિક ડીનશ્રી, હહસાબી અનિકારી, વહહવટી અનિકારી તેમજ  

    કચેરી અનિક્ષક સોંપે તે કામગીરી કરવી. 
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(ધનયમ સાંગ્રિ – ૩) 
ધનિષય લેવાની પ્રડક્રયામાાં અનસુરવાની કાયષપધ્િતી 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગ ે

 જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે નનણમય લેવા માટે ગજુરાત સીવીલ રૂલ્સ, ગજુરાત ટે્રજરી રૂલ્સ, પેન્શન અને રજા અંગેના 
નનયમો, તબીબી ભથ્થા તથા સારવાર અંગેના નનયમો તેમજ સરકારશ્રીના ંઠરાવ પહરપત્રો નવગેરે મજુબ સદંભમ ટાકંી 
નનણમય લેવામા ંઆવે છે  

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે 

 કચેરીની કાયમ પધ્િનત મજુબ આ સસં્થાના વડાને આપવામા ં આવેલ ડેલીગેશન ઓફ પાવસમ મજુબ તેમજ 
સરકારશ્રીના ં ઠરાવેલા નનયમો મજુબ નનણમય લેવામા ંઆવે છે. તેમજ આ સસં્થા ખાતે સ્ટોર પરચેઝ કમીટી તથા 
તવાટમર એલોટમેન્ટ કમીટીની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંઅગત્યની બાબતો માટે ખાસ નનણમય લેવા માટે 
વડી કચેરીને એટલે કે અનિક નનયામયકશ્રી, તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન, ગાિંીનગરનુ ંમાગમદશમન માગંવામા ંઆવે 
છે. 

૯.૩ નનણમયને જનતા સિુી  

 નનણમયને જનતા સિુી પહોંચાડવા માટે નોટીસ બોડમ તેમજ માહહતી નનયામકશ્રી દ્વારા વતમમાનપત્રોમા ંજાહરે ખબર 
દ્વારા પહોંચાડવામા ંઆવે છે. 

૯.૪ નનણમય લેવાની પ્રહિયામા ંમતંવ્યો 
 કમીટીના મેમ્પબર તથા વડી કચેરી (અનિક નનયામકશ્રી, તબીબી નશક્ષણ અન ેસશંોિન, ગાિંીનગર) 

૯.૫ નનણમય લેનાર અંનતમ સત્તાનિકારી કોણ છે 

 સસં્થાના વડાશ્રી તથા અનિક નનયામકશ્રી તબીબી નશક્ષણ અને સશંોિન, ગાિંીનગર 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહરે સતાનિકારી દ્વારા નનણમય લેવામા ંઆવે છે તેની માહહનત અલગ રીતે 
નીચેના નમનુામા ંઆપો. 
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 ( ધનયત સાંગ્રિ – ૪ ) 
 

ધનયત કાયો કરવા માટે નક્કી કરેલા િોરિો 
 

૧૫.૧  નવનવિ પ્રવનૃત્તઓ / કાયમિમો હાથ િરવા માટે નવભાગે નક્કી કરેલ  િોરણોની નવગતો આપો. 
  

 શૈક્ષણિક કાયષ :- 
 

  (અ) મેહડકલ કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ડીયાના િારા િોરણ મજુબ અભ્યાસિમ                                                                                 
            ચલાવવામા ં આવે છે.  

    (બ)  ભાવનગર યનુન. દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ અભ્યાસિમ તથા પરીક્ષા   
         પધ્િનત  

     
     (ક) સરકારશ્રીના વખતો વખતના આદેશો અને ઠરાવો અનસુાર કાયમવાહી    

                                 કરવામા આવે છે. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ નાંબર 

જેના પર નનણમય લેવાના છે તે નવર્ય આ માટેની અગત્યની બાબતો પર અરજી મળ્યાની તારીખ અથવા 
તો નનયત સમયમયામદા હોય તો તેને અગ્રતા આપવામા ંઆવે છે. 

માગમદશમક સચુન/હદશાનનદેશ જો કોઈ હોય તો  સરકારી નનયમ સગં્રહો ઠરાવો અને પરીપત્રો અને સરકારશ્રીનુ ં
માગમદશમન  

અમલની પ્રહિયા અરજી કયામની તારીખથી ૩૦ હદવસમા ં  

નનણમય લેવાની કાયમવાહીમા ંસકંળાયેલ 
અનિકારીઓનો હોદ્દો 

ડીનશ્રી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

ઉપર જણાવેલ અનિકારીના સપંકમ અંગેની 
માહહતી 

ડીનશ્રી સરકારી  મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર  

ફોન ન-ં  ૨૪૩૦૮૦૮ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસે-  dean.health.bhavnagar@gmail.com 

જો નનણમયથી સતંોર્ ન હોય તો કયા ંઅને કેવી 
રીતે અપીલ કરવી ? 

સરકારી જાહરે માહહતી અનિકારી કરતા હોદ્દામા ં પ્રવર હોય તેવા 
એપેલેટ અનિકારીને તેમને ચકુાદો મળ્યાની તારીખથી ૩૦ 
હદવસમા નમનુા- ચ મા ંપ્રથમ અપીલ કરવાની રહ ેછે. 
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(ધનયમસાંગ્રિ -૫) 
 

કાયો કરવા માટેના નનયમો, નવનનયમો, સચુનાઓ નનયમસગં્રહ અને દફ્તરો 
  

  ૪.૧ જાહરે તતં્ર અથવા તેના નનયતં્રણ હઠેળના અનિકારીઓ અને કમમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના   નનયમો,     

         નવનનયમો, સચુનાઓ, નનયનમસગં્રહ અને દફ્તરોની યાદી નીચેના નમનુા મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક 

             પ્રકારના દસ્તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 
 

દસ્તાવેજનુાં નામ/મિાળાં  દસ્તાવેજોનો પ્રકાર 

૧. ગજુરાત સીવીલ સવીસીઝ રૂલ્સ  નનયમસગં્રહ 

૨. ગજુરાત નાણાકીય નનયમો નનયમસગં્રહ 

૩. તબીબી ભથ્થા સારવારના નનયમો   નનયમસગં્રહ 

૪. પેન્શન અંગેના નનયમો નનયમસગં્રહ 

૫. રજા અંગેના નનયમો નનયમસગં્રહ 

૬;  શીસ્ત અને અપીલના ંનનયમો નનયમસગં્રહ 

 નીચે આપેલા પ્રકારોમાથંી એક પસદં કરો 
(નનયમો,નવનનયમો, સચુનાઓ, નનયમસગં્રહ, 
દફ્તરો, અન્ય) 

દસ્તાવેજ પરનુ ંટૂંકંુ લખાણ 
- જી. સી. એસ. આર. રૂલ્સ 

- જી. ટી. આર. રૂલ્સ 

- ડીસીપ્લીનરી કન્ડતટ રૂલ્સ 
- જનરલ રૂલ્સ 

 

નનયમો 

વ્યહકતને નનયમો, નવનનયમો, સચુનાઓ, નનયમસગં્રહ 
અને દફ્તરોની નકલ અહીંથી મળશે. 

સરનામુ ં:- 
સરકારી મેહડકલ કોલેજ, 
જેલ રોડ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા,ં 
ભાવનગર. 
ટેલીફોન નબંર :- ૨૪૩૦૮૦૮/૨૫૧૧૫૧૧ 
ફેતસ :-૨૪૨૨૦૧૧ 

ઈ-મેઈલ :  
dean.health.bhavnagar@gmail.com 

 
નવભાગ દ્વારા નનયમો, નવનનયમો, સચુનાઓ, 
નનયમસગં્રહ અને દફ્તરોની નકલ માટે લેવાની ફી 
(જો હોય તો) 

રૂનપયા બે (૨) પાના દીઠ. 

સી. ડી. ૫૦ રૂનપયા  
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(  ધનયમસાંગ્રિ - ૬  ) 
 

                જાહરે તતં્ર અથવા તેના નનયતં્રણ હઠેળની વ્યસ્તતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની 
                                             કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  

૬.૧       સરકારી દસ્તાવેજો નવશેની માહહતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ કરશો.. 
           જયા ંઆ દસ્તાવેજો ઉપલબ્િ છે તેવી જગ્યાઓ જેવી કે સગચવાલય કક્ષા,  

           નનયામકશ્રીની કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ ઉલ્લેખ કરવો. ("અન્યો" લખવાની  

           જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરવો.)  

 
 
 

અનુ
ન.ં 

દસ્તાવેજની કક્ષા  દસ્તાવેજનુ ંનામ અને 
તેની એક લીટીમા ં
ઓળખાણ  

દસ્તાવેજ મેળવવાની 
કાયમપધ્િનત  

નીચેની વ્યસ્તત 
પાસે છે / તેના 
નનયતં્રણમા ંછે.  

૧ સરકારી કમમચારીઓ ની 
સેવા નવર્યક માહહતી  

અંગત ફાઈલ તથા 
સનવિસ બકુ  

આર.ટી.આઈના નનયમ 
મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી 
માહહતી  નનયમ સગં્રહં - ૧૭ 
મજુબ મળી શકે. 

વહીવટી 
અનિકારીશ્રી 

૨ સરકારી અનિકારીઓની 
સેવા નવર્યક માહહતી  

અંગત ફાઈલ  

સવીસ બકુ  

આર.ટી.આઈના નનયમ 
મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી 
માહહતી નનયમ સગં્રહં - ૧૭  

મજુબ મળી શકે. 

વહીવટી 
અનિકારીશ્રી 

૩ નવિાથીના અભ્યાસને 
લગતી માહહતી  

(૧) એડનમશન 

(૨) પરીક્ષાઓ 

(૩) પરચરુણ 

 વહીવટી 
અનિકારીશ્રી 

૪ નાણાકંીય બાબતોને 
લગતી માહહતી 

(૧) બજેટ 
(૨) ખચમ પત્રકો  

(૩) ખરીદીની પ્રિીયા 
(૪) ટે્રજરી બીલ્સ 

 હહસાબી 
અનિકારીશ્રી 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

( ધનયમસાંગ્રિ-૭ ) 
 

નીનત ઘડતર અથવા નીનતના અમલ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશમ અથવા તેમના 
પ્રનતનનનિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત 

    નીનત ઘડતર  : -  

    પ.૧ :  શુ ંનીનતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રનતનનનિઓની સલાહ - પરામશમ/સહભાગગતા  

            મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નમનુામા ંઆવી નીનતની નવગતો આપો. 
 

અન.ુ ન ં નવર્ય/મદુ્દો શુ ંજનતાની સહભાગીતા 
સનુનનશ્ચત કરવાનુ ં 

જરૂરી છે ?(હા/ના) 

જનતાની 
સહભાગીતા મેળવવા  

માટેની વ્યવસ્થા 
 

    
  

      આનાથી નાગહરકને ક્યા આિારે નીનત નવર્યક બાબતોના ઘડતર અને અમલમા ં જનતાની 
સહભાગીતા નક્કી કરાઇ છે તે સમજવામા ંમદદથશે. 
નીનતનો અમલ :- 

૫.૨ :   શુ ંનીનતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રનતનનનિઓની સલાહ-પરામશમ/સહભાગગતા     

  મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય, તો આવી જોગવાઈઓની નવગતો નીચેના નમનૂામા ંઆપો. 
 

 

અનુ ં
ન.ં 
 

નવર્ય/મદુ્દો શુ ં        જનતાની 
સહભાગગતા સનુનનશ્ચત કરવાનુ ં 
જરૂરી છે ? (હા/ના) 

જનતાની સહભાગગતા મેળવવા માટેની  

વ્યવસ્થા 

૧ ઇન્સ્ટીટયશુનલ 
એનનમલ એથીતસ 
કમીટી 

હા પ્રાણીઓ પર થતા પ્રયોગોમા ંકૃરતા 
અટકાવવા માટે ભારત સરકારના 
CPCSEA નનયમ મજુબ સનમતીની 
રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨ એથીતસ કમીટી ફોર 
બાયોમેહડકલ એન્ડ 
હલે્થ રીસચમ 

હા દદીઓ પર જ્યારે નવી દવાઓ કે 
સારવારનો અભ્યાસ કરવાનો હોય ત્યારે 
આંતરરાષ્ટ્રીય િોરણોના પાલન માટે 
ICMR ની ગાઈડ લાઈન પ્રમાણે રચના 
કરવામા ંઆવી છે. 

૩ મેહડકલ કોલેજ 
ડવેલપમેન્ટ સોસાયટી 

હા સમયાતંરે મીટીંગોમા ં ચચામ કરી 
નવદ્યાથીઓ, નશક્ષકો, કમમચારીઓ અન ે
દદીઓની સખુાકારીના કાયો કરવામા ં
આવે છે.    
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( ધનયમ સાંગ્રિ -૮ ) 
 

તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ અને અન્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક 

 

        ૭.૧  જાિરે તાંત્રને લગતા બોડષ, પડરર્દો, સધમધતઓ અને અન્ય માંડળ અંગેની ધવગત નીચેના 
        નમનૂામાાં આપો. 
 

૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો) 

 કોલેજ કાઉન્સીલ કનમટી 
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃત્તઓ)  
 આ કનમટીમા મેહડકલ કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ડીયાના નોમ્પસમ મજુબની સમીક્ષા તથા અમલીકરણ માટે 

તથા ટીચીંગ સ્ટાફ તથા નવિાથીઓના શકૈ્ષગણક કાયમ અંગેની સમીક્ષા તથા સસં્થાની વહીવટી  તેમજ 

સરકારશ્રીની સચુનાઓ તથા નવિાથીઓનો શૈક્ષગણક કોલજે તથા યનુન. અને કલીનીકલ નવભાગોની 
હોસ્સ્પટલ સાથેની પ્રજાલક્ષી લોકમત અંગેની કામગીરી વગેરે માટેની સમીતીની રચના કરવામા ં 

આવેલી છે   

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 સચંાલક 

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 દરેક નવભાગના વડા, મેહડકલ સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ, ડીનશ્રી 
૬ સસં્થાના વડા 
 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૮ બેઠકોની સખં્યા 
 ઓછામા ંઓછી ચાર તેમજ જ્યારે જ્યારે આવશ્યકતા જણાય ત્યારે.  

૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનો જનતાન ેઉપલબ્િ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો.  

 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમસગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે.  
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                                                                               ૨. પરચેઝ કધમટી 
 

૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો) 

 પરચેઝ કનમટી 
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાપના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃતઓ) 

 આ સસં્થાના નવનવિ સાિનો લાઇબ્રેરીના પસુ્તકો તથા અન્ય ખરીદી વગેરે ના ટેન્ડરો/કોટેશનો દ્વારા 
મગંાવવામા ંઆવેલ ભાવોની ચકાસણી કરી જે તે નવભાગની માગંણી મજુબ છે કે નહી તેની ચકાસણી 
કરી આઇટમોની પસદંગી કરી ખરીદી અંગે આખરી નનણમય લેવામા ંઆવ ેછે.  

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 કાયમકારી  

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 (૧) ડીનશ્રી (૨) અનિક ડીનશ્રી (૩,૪) પ્રાધ્યાપક/સહપ્રાધ્યાપક – કોઇ બ ેકલીનીક નવભાગ, 
(હાલ સાયક્યાટ્રી અને મેહડસીન) 

(૫,૬) પ્રાધ્યાપક/સહપ્રાધ્યાપક - કોઇ બ ેનોન કલીનીકલ નવભાગ  

(હાલ માઇિોબાયોલોજી અને એનાટોમી) (૭,૮) વહીવટી  અનિકારી અન ેહહસાબી અનિકારી  

૬ સસં્થાના વડા 
 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

૮ બેઠકોની સખં્યા 
 જરૂહરયાત મજુબ  

૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમ નોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનોંિ જનતાને ઉપલભ્ય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો. 
 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમસગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે 
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૩. કવાટષર કધમટી :-  

 

૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો) 

 કવાટમર કનમટી 
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાપના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃત્તઓ) 

 આ સસં્થા હસ્તકના તમામ કવાટમસ વગમ-૧-૨ ના અનિકારીઓને તથા વગમ-૩-૪ ના કમમચારીઓને  

તેમની માગંણી મજુબ ફાળવણી તથા ફેરબદલી તથા કવાટમરને સલંગ્ન બાબતોનો આખરી નનણમય 

લઇ કનમટીની સચુના માગમદશમન મજુબ અંનતમ નનણમય લેવામા ંઆવે છે.  

 

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 કાયમકારી  

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 (૧) ડીનશ્રી - ચેરમેન (૨) પ્રાધ્યાપક અને નવભાગના વડા - ત્રણ, (સભ્ય)  

(૫) વહીવટી અનિકારી, - સભ્ય  

૬ સસં્થાના વડા 
 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

૮ બેઠકોની સખં્યા 
 ઓછામા ંઓછી બ ેવાર ઉપરાતં જરૂહરયાત મજુબ  

૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનોંિ જનતાન ેઉપલબ્િ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો. 
 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમસગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે 
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૪. એથીતસ કમીટી ફોર બાયોમેહડકલ એન્ડ હલે્થ રીસચમ 
૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો) 

 ઈન્સ્ટીટયશુનલ રીવ્ય ુબોડમ (હયમુન ઓફીસીયલ કમીટી)  
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાપના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃત્તઓ) 

 સસં્થાના નનતીમતા નસધ્િાતંો અને નૈનતકતા જળવાઇ રહ ેતે માટે સચુનો નનણમય અને આખરી નનણમય 

આ કનમટી દ્વારા લેવામા ંઆવે છે. દદીઓ પર નવી દવાઓ કે સારવારના અભ્યાસ વખતે  

આંતરરાષ્ટ્રીય િોરણોના પાલન માટે સમાજની પ્રતીષ્ઠીત વ્યસ્તતઓની હાજરીમા ંનનણમય લેવામા ંઆવે 

છે.    

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 કાયમકારી  

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 (૧) ચેરમેન (બહારના વૈજ્ઞાનનક) (૨) સ્ટેટીશીયન (૩) ક્તલનીશીયન (૪) ફીલોસોફર  

(૫) સસં્થાના સાયન્ટીસ્ટ – ૨ (૬). લીગલ એતસપટમ અને સામાજીક કાયમકર  

(૭). સ્વરાજ્ય સસં્થાના સભ્ય- ૨ (૮) ફામામકોલોજીસ્ટ- કો-ઓડીનેટર  

૬ સસં્થાના વડા 
 બહારના વૈજ્ઞાનનક  

૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીનશ્રીની કચેરી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર.  

૮ બેઠકોની સખં્યા 
 ઓછામા ંઓછી ૬ ઉપરાતં જરૂહરયાત મજુબ  

૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનોંિ જનતાન ેઉપલબ્િ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો. 
 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમસગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે 
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૫. એનીમલ એિીક્સ કધમટી :- 
 

૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો 
 એનીમલ એથીતસ કનમટી 
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાપના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃતઓ 

 આ સસં્થાના નવભાગો કે જેમા એનીમલ પ્રાણીઓ પર પ્રયોગો, તબીબી નશક્ષણ કરવા માટે કૃરતા  

અટકાવવા નવિાથીઓના અભ્યાસ ઉચ્ચ નશક્ષણ માટે સરકારશ્રીના પયામવરણ ખાતાના અનિનનયમ  

મજુબ જરૂરી મજુંરી મેળવવાની રહ ેછે તે માટે જરૂરી સચુનો માગમદશમન અને નનણમય આ કનમટી દ્વારા  

લવેામા ંઆવે છે.    

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 કાયમકારી  

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 (૧) ડીનશ્રી,  (૨) ઇન્ચાર્જ પ્રોફે- એનીમલ હાઉસ, (૩) બાયોલોજીકલ સાયન્ટીસ્ટ  (૪) - (૫) બે અન્ય 

નવભાગના વજૈ્ઞાનનકો (૬) સસં્થા બહારના વૈજ્ઞાનનકો (૭) પ્રાણીશાસ્ત્રના તબીબો (૮) વેટરનરી એમ.ઓ.  

૬ સસં્થાના વડા 
 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીનશ્રીની કચેરી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૮ બેઠકોની સખં્યા 
 ઓછામા ંઓછી ૪ ઉપરાતં જરૂહરયાત મજુબ 
૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનોંિ જનતાન ેઉપલબ્િ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો. 
 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમ સગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે 
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૬. ડીસી્લીનરી કધમટી :-       

 

૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો 
 ડીસીપ્લીન કનમટી 
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાપના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃત્તઓ 

 સસં્થાના નવિાથીઓમા ંજરૂરી નશસ્ત જળવાઇ રહ ેતે માટે જરૂરી હોય ત્યારે નશસ્ત અંગે જરૂરી પગલા  

લેવા તથા તેને સચુનો, માગમદશમન અને નનણમય લેવા માટે આ કનમટીની રચના કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 સલાહકાર 

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 (૧) ડીનશ્રી,  (૨) - (૩) - (૪) - (૫)  ય.ુજી/પી.જી. હોસ્ટેલના વોડમનશ્રી (૬) અન્ય સીનીયર પ્રાધ્યાપક   

૬ સસં્થાના વડા 
 ડીન, મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીનશ્રીની કચેરી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર.  

૮ બેઠકોની સખં્યા 
 ઓછામા ંઓછી ૨ ઉપરાતં જરૂહરયાત મજુબ 

૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનોંિ જનતાને ઉપલભ્ય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો. 
 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમસગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે 
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૭. જાધતય સતામિી ધનવારિ કમીટી. 
 

૧ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંનામ અને સરનામુ ં
 સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૨ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનુ ંપ્રકાર (બોડમ, પહરર્દ, સનમનતઓ, અન્ય મડંળો 
 મહહલા અત્યાચાર નવરોિી કનમટી 
૩ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટંુકો પહરચય (સસં્થાપના વર્મ, ઉદેશ/મખુ્ય પ્રવનૃત્તઓ 

 સસં્થાની મહહલાઓ તથા નવિાથીનીઓ પર થતા અત્યાચાર સબબ જો કોઇ ફરીયાદો આવલે હોય તો  

તે માટે કનમટી યોગ્ય નનણમય લઇને જરૂરી પગલા લેવા માટે યોગ્ય કાયમવાહી કરવામા ંઆવે છે.   

૪ માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભનુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાયમકારી/અન્ય) 

 કાયમકારી   

૫ માળખુ ંઅને સભ્ય બિંારણ 

 (૧) ચીફ વોડડમન- ગલ્સમ (૨) વોડમન-ગલ્સમ (૩) આસી વોડમન-ગલ્સમ (૪) કલીનીકલ નવભાગના 
 પ્રાધ્યાપક (૫) નોન કલીનીકલ નવભાગના પ્રાધ્યાપક 

૬ સસં્થાના વડા 
 ડીન, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, ભાવનગર. 
૭ મખુ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડીનશ્રીની કચેરી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ  ભાવનગર. 
૮ બેઠકોની સખં્યા 
 ઓછામા ંઓછી ૨ ઉપરાતં જરૂહરયાત મજુબ 

૯ શુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંબેઠકોની કાયમનોંિ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
૧૧ બેઠકોની કાયમનોંિ જનતાન ેઉપલબ્િ છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પધ્િનતની માહહતી  

આપો. 
 આર. ટી. આઈ. ના નનયમ મજુબ દસ્તાવેજ માથંી જરૂરી માહહતી નનયમસગં્રહ - ૧૭ મજુબ મળી શકે 
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સરકારી મેડડકલ કોલેજ ભાવનગર 

(૧)-લાયબે્રરી કમીટી(િન્વાંતરી ગ્રાંિાલય) 
 

િમ અનિકારીનુ ંનામ હોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન  નબંર 

કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ શ્રી ડૉ. હમેતં મહતેા ડીન – ચેરમેન  ૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૦૧  

૨ ડૉ. જીવરાજ ડામોર પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જ લાયબ્રેરી –  

પ્રાધ્યાપક પીએસએમ નવભાગ  

૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૫૨ 

૩ શ્રી ડૉ.  નીલેશ પારેખ પ્રાધ્યાપક  - ઓપ્થેલ્મોલોજી નવ. ના વડા ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૭૯ 

૪ શ્રી ડૉ. અનમત પરમાર પ્રાધ્યાપક અને નવભાગના વડા ફોરેન્સીક મેહડસીન 
નવભાગ (અનિક ડીન) 

૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૫૫ 

૫ શ્રીમતી ડૉ. હહતા મહતેા  પ્રાધ્યાપક-સ્કીન & વી. ડી. ૨૪૨૩૨૫૦   Ext -૧૦૬૬ 

૬ શ્રી ડૉ. મેહલુ ગોસાઇ સહ પ્રાધ્યાપક પીડીયાટ્રીક નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૫૪ 

૭ શ્રી ડૉ. રાજન સોમાણી સહ પ્રાધ્યાપક સર્જરી નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 

૮ શ્રી એન. એન. સોલકંી વહીવટી અનિકારી ૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૧૦ 

૯ શ્રી જે. ડી. ગોહલે હહસાબી અનિકારી ૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૨૫ 

૧૦ શ્રીમતી મનનર્ા ચૌહાણ ઇન્ચાર્જ લાયબ્રેરી આસીસ્ટન્ટ (આઉટસોસમ)  ૨૫૧૧૫૧૧    Ext- ૨૪૫  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 
 

સરકારી મેડડકલ કોલેજ ભાવનગર 

(૨)  જાધતય સતામિી ધનવારિ કમીટી. 

િમ અનિકારીન ુનામ હોદ્દો ફોન  નબંર 

 

૧ ડૉ. જીજ્ઞા દવ ે પ્રાધ્યાપક – રેસ્પીરેટરી મેહડસીન  ૯૮૨૫૦૯૬૨૮૯ 

૨ શ્રી ડૉ. અનમત પરમાર  પ્રાધ્યાપક - ફોરેન્સીક મેડીસીન નવ. ના વડા  ૯૯૨૫૦૧૧૬૦૮ 

૩ ડૉ. એન. વી. પારેખ પ્રાધ્યાપક – ઓપ્થલ્મોલોજી  ૯૪૨૮૪૦૮૭૮૮ 

૪ ડૉ. જીજ્ઞા આર. પટેલ  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક - ફીજીયોલોજી  ૯૪૨૭૦૫૬૨૬૮ 

૫ ડૉ. કનકલતા ડી. નકુમ સહ પ્રાધ્યાપક – ગાયનેક નવભાગ  ૯૪૨૮૨૨૨૩૯૯ 

૬ શ્રીમતી લતાબને શાહ  સામાજીક કાયમકર  ૯૪૨૮૬૪૧૭૩૦ 

૭ શ્રીમતી જલ્પાબને નત્રવેદી સીટી મામલતદાર ભાવનગરના પ્રનતનનનિ  
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સરકારી મેડડકલ કોલેજ ભાવનગર 

(૩)  ફામાષકોવીજીલન્સ સેલ 

િમ અનિકારીન ુનામ હોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન  

નબંર કોડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ શ્રી ડૉ. એચ. બી. મહતેા ચેરમેન –ડીન મે. કો. ભાવનગર   ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૦૧ 

૨ શ્રી ડૉ. ભાગમવ પરુોહહત કોઓડીનેટર - સહ પ્રાધ્યાપક ફામામકોલોજી નવભાગ 

(સભ્ય સગચવ) 

૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૧૭ 

સભ્યશ્રી 

3  શ્રી ડૉ. નવકાસ નસન્હા તબીબી અનિક્ષક અને પ્રાધ્યાપક ઓટૉરીનોલેરીન્ગોલોજી   ૨૪૨૩૨૫૦  EXT-૧૦૪૯ 

૪ શ્રી ડૉ. ભરત પચંાલ પ્રાધ્યાપક – સાયકાટ્રીક નવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૨ 

૫ શ્રી ડૉ. હીતા શાહ  ડી. વી. એલ. નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૬૬ 

૬ શ્રી ડૉ. કૈરવીબેન દેસાઈ પ્રાધ્યાપક- માઇિોબાયોલોજી  ૨૫૧૧૫૧૧ EXT- ૨૭૧ 

૭ શ્રી ડૉ. જીજ્ઞાબેન દવે  પ્રાધ્યાપક ટી. બી. & ચેસ્ટ (પલ્મોનરી મેડીસીન)  નવ.  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૬૫ 

૮ શ્રી ડૉ. સનુીલ પજંવાણી સહ પ્રાધ્યાપક મેહડસીન નવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦ EXT-૧૦૧૪ 

૯ શ્રી ડૉ. સમીર શાહ  પ્રાધ્યાપક સર્જરી નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ EXT-૧૨૦૩ 

૧૦ શ્રી ડૉ. લોપા નત્રવેદી સહ પ્રાધ્યાપક  એનેસ્થેશ્યોલોજી નવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦ EXT-૧૦૩૬  

૧૧ શ્રી ડૉ. રાજન સોમાણી સહ પ્રાધ્યાપક- સર્જરી નવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦ EXT-૧૦૨૩ 

૧૨ શ્રી ડૉ. મેહલુ ગોસાઇ સહ પ્રાધ્યાપક - પીડીયાટ્રીતસ નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૫૪ 

૧૩ શ્રી ડૉ. પ્રજ્ઞેશ એચ. શાહ સહ પ્રાધ્યાપક – પેથોલોજી નવભાગ   ૨૪૨૩૨૫૦ EXT-૧૦૪૪ 
૧૪ શ્રી ડૉ. નવરેન નાયક સહ પ્રાધ્યાપક ફામામકોલોજી નવભાગ  ૨૫૧૧૫૧૧ EXT- ૨૫૪  

૧૫ શ્રી ડૉ. ઘનશ્યામ આહહર મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પી.એસ.એમ. નવભાગ  ૨૫૧૧૫૧૧ EXT- ૨૪૬ 

૧૬ શ્રી ડૉ. મનનર્ બરવાગલયા મદદનીશ પ્રાધ્યાપક પી.એસ.એમ. નવભાગ  ૨૫૧૬૫૧૬ Ext- ૨૫૪ 

૧૭ શ્રી ડૉ. દેવશી ભટ્ટ  સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટોર ઇન્ચાર્જ,  
એમ.ઓ. સર ટી. જનરલ હોસ્સ્પટલ ભાવનગર 

૭૫૬૭૧૧૪૩૪૯ 

૧૮ શ્રી હર્ુમખ ટી. દવે નપ્રન્સીપાલ નસીંગ કોલેજ ભાવનગર. ૨૫૨૧૫૯૯/ 
૯૨૭૪૫૧૩૫૬૪ 

૧૯ શ્રી હાહદિક ગાઠાણી એ.એચ.એ. સર ટી. જનરલ હોસ્સ્પટલ ભાવનગર ૯૬૩૮૬૦૨૦૦૭ 
૨૦ શ્રીમતી જયશ્રીબેન જોર્ી નનસિંગ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટ,  સર ટી. જનરલ હોસ્સ્પટલ ભાવનગર ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૬૭ 

૨૧ શ્રી અજીતનસિંહ મોરી  ચીફ ફામામસીસ્ટ  સર ટી. જનરલ હોસ્સ્પટલ  ભાવનગર. ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૨૮૦ 

૨૨ ડૉ. નેન્સી િાિંલ્યા  ફામામકોવીજીલન્સ એસોસીએટ એ.ડી.આર. મોનીટરીંગ સેન્ટર  ૭૦૪૬૯૪૬૨૪૬ 
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(૪) - મેહડકલ એજ્યકેુશન ટેતનોલોજી સેલ 

ક્રમ અધિકારીન ુનામ િોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન  નાંબર 

કોડ નાં- ૦૨૭૮ 

૧ શ્રી ડૉ. એચ. બી. મહતેા  ચેરમેન - ડીન મે. કો. ભાવનગર    ૨૫૧૧૫૧૧  Ext- ૨૦૧ 

૨ શ્રી ડૉ.  ગચન્મય શાહ કો- ઓડીનેટર   
સહ પ્રાધ્યાપક ફીઝીયોલોજી નવભાગ 

૨૫૧૧૫૧૧/૨૫૧૬૫૧૬   

               Ext- ૨૭૪ 

૩ શ્રી ડૉ. હીતાબેન મહતેા પ્રાધ્યાપક, સ્કીન & વી.ડી. (ડીવીએલ) નવ.  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૬૬ 

૪ શ્રી ડૉ. તેજસ મોદી પ્રાધ્યાપક મેહડસીન નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૦૧૪ 

૫ શ્રી. ડૉ. જીજ્ઞાબેન દવ ે પ્રાધ્યાપક ટી. બી. & ચસે્ટ  
(રેસ્પીરેટરી મેડીસીન)  નવ.  

૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૧૬૫ 

૬ ડૉ. કનકલતા ડી. નકુમ સહપ્રાધ્યાપક ઓ. & જી. હડપાટમમેન્ટ  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૩૦ 
૭ ડૉ. અનમત પરમાર પ્રાધ્યાપક- ફોરેસ્ન્સક મેહડસીન ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬ 

૮ ડૉ. રાજન સોમાણી સહ પ્રાધ્યાપક- સર્જરી ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 
૯ શ્રી ડૉ. જીવરાજ ડામોર  પ્રાધ્યાપક પી.એસ.એમ. નવભાગ ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૪૬ 

૧૦ શ્રી ડૉ. મેહલુ ગોસાઇ  સહ પ્રાધ્યાપક- પીડીયાટ્રીક નવભાગ ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૧૫૪ 

૧૧ શ્રી ડૉ. લોપા નત્રવેદી સહ પ્રાધ્યાપક- એનેસ્થેશ્યોલોજી નવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

૧૨ શ્રી ડૉ. અશોક ય.ુ વાળા સહ પ્રાધ્યાપક- સાયક્યાટ્રીક નવભાગ  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૧૮૨ 

૧૩ શ્રી ડૉ. મનનર્ બરવાલીયા સહ પ્રાધ્યાપક- ફામામકોલોજી નવભાગ ૨૫૧૬૫૧૬   Ext- ૨૫૪ 
૧૪ શ્રી ડૉ. એસ. એમ. પટેલ પ્રાધ્યાપક એનાટોમી નવભાગ  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૯ 
૧૫ ડૉ. એન. વી. પારેખ પ્રાધ્યાપક-ઓપ્થલ્મોલોજી ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૭૯ 
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(૫) - એન્ટી રેગીંગ કમીટી 
 

 
 

 
 

ક્રમ 

નામ િોદ્દો મોબાઇલ નાંબર  ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 

૧ શ્રી ડૉ. એચ. બી. 
મહતેા 

ડીન મે. કો. ભાવનગર- 
ચેરમેન  

૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ dean.health.bhavnagar@gmail.com  

૨ શ્રી એન. જી. ચૌિરી પી. આઇ. નીલમબાગ 
પોલીસ સ્ટેશન - સભ્ય  

૨૫૨૧૨૫૦/૯૪૨૬૪૪૫૭૦૨ polstn-advi-bav@gujarat.gov.in  

૩ શ્રી હર્મ સઘંવી પે્રસ હરપોટમર (લોકલ ન્યઝુ 
પેપર) - સભ્ય 

૯૯૨૫૨૦૪૮૨૦ hrsh29@gmail.com  

૪ શ્રી મેહલુ વડોદરીયા એન.જી.ઓ. – સભ્ય ૯૮૨૫૨૦૫૬૩૯ rajvient@yahoo.com   
૫ શ્રી જલ્પાબેન નત્રવેદી સીટી મામલતદાર 

ભાવનગરના પ્રનતનનનિ- 
સભ્ય 

 ctmambhavnagar@yahoo.com  

૬ શ્રી ડૉ. નવરલ ગોરદીયા ફે્રશર નવદ્યાથીના વાલી - 
સભ્ય 

૯૮૨૫૭૬૦૩૪૫ physioviral@gmail.com  

૭ શ્રી શે્રય એચ. સોમાણી ફે્રશર નવદ્યાથી - સભ્ય ૯૫૩૭૭૩૮૨૬૦ shreysomani1801@gmail.com  

૮ શ્રી આનશર્ વેદાણી જી. એસ.  

ય.ુજી. સ્ટુડન્ટ- સભ્ય  
૯૦૯૯૩૫૩૧૭૦ dr.ashishv007@gmail.com  

૯ શ્રી એન. એન. સોલકંી વહીવટી અનિકારી સરકારી 
મેહડકલ કોલેજ ભાવનગર  

૯૪૨૬૮૧૭૧૦૯ gmcbvn.ao@gmail.com  
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( ૬)- ઇક્ન્સ્ટટયશુનલ એનનમલ એનથતસ કનમટી  

 

િમ અનિકારીન ુનામ હોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન  
નબંર 

 

Internal IAEC Members 
૧ શ્રી ડૉ. એચ. બી. મહતેા ડીન મે. કો. ભાવનગર –ચરેમેન  

બાયોલોજીકલ સાયન્ટીસ્ટ  
૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ 

૨ શ્રી ડૉ. ભાગમવ પરુોહીત  સભ્ય સગચવ 
સહ- પ્રાધ્યાપક ફામામકોલોજી નવભાગ  

૯૭૨૫૦૨૪૯૭૮ 

૩ શ્રી ડૉ. મનનર્ બવામલીયા Scientist from different discipline,  

સહ-પ્રાધ્યાપક ફામામકોલોજી નવભાગ 

૯૭૨૫૦૨૪૯૭૮ 

૪ શ્રી ડૉ. હહરઓમ શમામ Scientist from different discipline,  

પ્રાધ્યાપક બાયોકેમીસ્ટ્રી નવભાગ 

૯૪૨૯૫૩૦૧૪૪ 

૫ શ્રી ડો. પી. આર. ગોળકીયા વેટરનીટી સર્જન સેન્ટ્રલ એનનમલ હાઉસ મે. 
કો. ભાવનગર.  

૯૯૭૯૪૩૪૧૦૧ 

 

CPCSEA  Nominee for IAEC  
૬ શ્રી ડૉ. રામશરણ ગપુ્તા CPCSEA  Nominee,  

રીસચમ સાયન્ટીસ્ટ, વેટરનરી કોલેજ, આણદં  
૯૮૭૯૮૦૭૭૧૮  

૭ શ્રી ડૉ. વી. પી. વડોદરીયા  લીંક નોમીની, આણદં  ૯૪૨૬૦૪૭૪૯૩ 

૮ શ્રી હર્મલ પરીખ  Non Scientific Socially Aware Person, 

Ahmedabad  
૯૪૨૯૬૧૭૫૨૦ 

૯ શ્રી ડૉ. હદપક રૌતાણી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ રીસચમ એન્ડ ડવેલપમેન્ટ, 
ગજુરાત ફોરેન્સીક સાયન્સ યનુનવનસિટી  - 
ગાિંીનગર  

૯૪૦૮૨૭૬૪૮૯ 
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(૭)- એથીતસ કમીટી ફોર બાયોમેહડકલ એન્ડ હલે્થ રીસચમ  

િમ અનિકારીન ુનામ હોદ્દો કચેરીનો ટેલીફોન  નબંર 

૧ શ્રી ડૉ. પ્રહદપકુમાર 
અગ્રવાલ  

ચેરમેન – નપ્રન્સીપલ સાયન્ટીસ્ટ, ડીવીઝન ઓફ 
બાયોટેતનોલોજી એન્ડ સાયકોલોજી, CSMCRI 
ભાવનગર  

૯૪૨૭૨૩૨૦૫૨ 

૨ શ્રી ડૉ. ભાગમવ પરુોહહત સભ્ય સગચવ (ફામામકોલોજીસ્ટ)   

સહ પ્રાધ્યાપક અને નવભાગના વડા  ફામામકોલોજી 
નવભાગ મે. કો. ભાવનગર.  

૨૫૧૧૫૧૧     Ext- ૨૧૭ 

સભ્યશ્રી 
૩ શ્રી શીહરર્ભાઇ નત્રવેદી કાયદા તજજ્ઞ   

૪ શ્રીમતી લતાબને શાહ  Socially aware Member  ૯૪૨૮૬૪૧૭૩૦ 

૫ શ્રીમતી રીનાબેન શાહ  Socially aware Member  ૯૮૭૯૧૦૭૨૦૦ 

૬ શ્રી મેહલુ વડોદરીયા એન.જી.ઓ.  ૯૮૨૫૩૦૫૬૩૯ 

૭ શ્રી ગબપીનભાઇ શાહ  એન.જી.ઓ.  ૯૧૦૬૭૭૩૩૦૭ 

૮ શ્રી ડૉ. હીતાબેન મહતેા પ્રાધ્યાપક, સ્કીન & વી.ડી. (ડીવીએલ) નવ.  ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૦૬૬ 

૯ ડૉ. કનકલતા ડી. નકુમ સહપ્રાધ્યાપક ઓ. & જી. હડપાટમમેન્ટ (ક્તલનીશીયન) ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૦ 
૧૦ ડૉ. સનુનલ પજંવાણી  સહ પ્રા. મેહડસીન નવભાગ (ક્તલનીશીયન) ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૦૭ 
૧૧   ડૉ. કે. ડી. ભાલાણી સહ પ્રા. પી.એસ.એમ. નવભાગ (ક્તલનીશીયન) ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૨ શ્રી ડૉ. મનનર્ બવામલીયા Basic Medical Scientist  ૨૫૧૬૫૧૬    Ext- ૨૫૪ 
૧૩ શ્રી ડૉ. આનશર્ અનોવાડીયા  અનિક સભ્ય સગચવ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

ફામામકોલોજી નવભાગ  

૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪  
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(ધનયમ સાંગ્રિ- ૯) 

સરકારી મેડડકલ કોલેજ, ભાવનગર 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માડિતી (ડીરેકટરી ) વગષ -૧ - ૨ 

સરનામ ુ:- ડીનશ્રીની કચેરી, સરકારી મેહડકલ કોલેજ, એસ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા,ં જેલ રોડ, ભાવનગર- ૩૬૪૦૦૨ 

    ક્રમ અધિકારીનુાં નામ િોદ્દો અને ધવભાગ   કચેરી નો ફોન નાંબર                                                              
કોડ નાં. - ૦૨૭૮ 

૧ ૨ ૩ ૫ 

૧ ડૉ. એચ. બી. મહતેા ડીન ૨૪૩૦૮૦૮  
૨ ડૉ. જયેશ એમ. બ્રહ્મભટ્ટ તબીબી અધિક્ષક  ૨૪૨૩૨૫૦ 
૩ ડૉ. એસ. વી. ગોસાઇ મેડડકલ ઓફીસર   ૨૪૨૩૨૫૦  

પ્રાધ્યાપક અને ધવભાગના વડા   
૪ ડૉ. એન. વી. પારેખ Ophthalmology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૭૯ 

૫ ડૉ. એસ. એમ.પટેલ  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૯ 
૬ ડૉ. કૈરવી દેસાઈ Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૧ 
૭ ડૉ. સમીર. એમ. શાહ Surgery  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 
૮ ડૉ. ગચન્મય શાહ Physiology ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૪ 
૯ ડૉ. જીગ્ના દવ ે Respiratory Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૬૫ 
૧૦ ડૉ. અનમત પરમાર  Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬ 
૧૧ ડૉ. નવનોદ ગૌતમ Orthopedic  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૯૫  
૧૨ ડૉ. શૈલા એન. શાહ  Pathology ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૬૯ 
૧૩ ડૉ. જીજ્ઞા શાહ Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૬૫ 
૧૪ ડૉ. નેહલ એન. શાહ  Cardiology/ Orthopedic  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૭૨ 

૧૫ ડૉ. હહતા મહતેા Skin & V. D. ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૬૬ 
૧૬ ડૉ. સશુીલ ઝા  Otorhinolaryngology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૪૯ 

૧૭ ડૉ. જે. આર. ડામોર PSM   ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૪૬ 
૧૮ ડૉ. પકંજ એ. અમીન Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૩૦ 
૧૯ ડૉ. મીનાક્ષી પરીખ Psychiatry ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૨ 
૨૦ ડૉ. ચેતના દેસાઇ  Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૭ 

સિ પ્રાધ્યાપક 
૨૧ ડૉ અતલુ નત્રવેદી  Preventive & Social Medicine   ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૩૩૦ 
૨૨ ડૉ. નવિમ ગોહહલ General Surgery ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૩૨૦ 

૨૩ ડૉ. કે. ડી. નકુમ Obstetrics & Gynecology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૦ 
૨૪ ડૉ. હદપ્તી સી. પરમાર  Obstetrics & Gynecology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૨૦૩  
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૨૫ ડૉ. સષૃ્ટી રૂપારેલીયા Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૦ 
૨૬ ડૉ. કે. ડી. ભાલાણી PSM  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૪૬ 
૨૭ ડૉ. રાજન સોમાણી Surgery   ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૪ 
૨૮ ડૉ. રનવન્રા જાડજેા Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૩૯ 
૨૯ ડૉ. એચ. આર. નત્રવેદી Ophthalmology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૮૦ 

૩૦ ડૉ. સનુનલ પજંવાણી  Medicine ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૦૭ 

૩૧ ડૉ. સીમા બક્ષી Pathology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૬૮ 

૩૨ ડૉ. ભાગમવ એમ. પરુોહીત  Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૭ 

૩૩ ડૉ. પન્ના કે. કામદાર Medicine ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૦ 

૩૪ ડૉ. એફ. એ. દેખૈયા Surgery  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૨૩ 

૩૫ ડૉ. આકૃતી પરમાર  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૦ 

૩૬ ડૉ. મજુંલા જામલીયા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૬ 

૩૭ ડૉ. દેવેન્ર એન. પચંાલ  Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬  

૩૮ ડૉ. નતુન એન. ગોસ્વામી  Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૬૮ 

૩૯ ડૉ. વીરેન નાયક Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૫૪ 

૪૦ ડૉ. જે. એસ. ચૌિરી Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૦ 

૪૧ ડૉ. મયરુી ઠાકર Pathology ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૬૮ 

૪૨ ડૉ. જૈનનક પી. શાહ Forensic Medicine ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૧૬ 

૪૩ ડૉ. નનલેર્ ડી.પટેલ  Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૩૯  

૪૪ ડૉ. સ્વપ્નીલ પારલીકર Physiology ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૭૪ 

૪૫ ડૉ. હકન્નર એસ. દેસાઇ  Anatomy ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૮૦  

૪૬ ડૉ. અલ્પેશ ગોસ્વામી Pathology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૬૮ 

૪૭ ડૉ. ભાવેશ આસ્તીક Skin & V. D. ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૬૬ 

૪૮ ડૉ. અશોક ય.ુ વાળા Psychiatry   ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૮૨ 

૪૯ ડૉ. અલ્પેશ વોરા Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૪ 

૫૦ ડૉ. ઇલા હહડયલ  Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૪ 

૫૧ ડૉ. કોમલ એસ. શાહ  Anesthesiology  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

૫૨ ડૉ. હિષ્ના લાખાણી Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૪ 
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૫૩ ડૉ. કુનાલ જી. સોલકંી  Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૩૦ 

૫૪ ડૉ. જી. બી. બોરીસાગર  Respiratory Medicine   ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૬૫ 

૫૫ ડૉ. પકંજ આખોલકર Medicine ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૦૧૪ 

૫૬ ડૉ. શીતલ તરુખીયા  Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૩૦ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

૫૭ ડૉ. નિરેન અમીન PSM ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૪૬ 

૫૮ ડૉ. નશરીર્ એમ. પટેલ  Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૩૭  

૫૯ ડૉ. સકલેનહૈદર એસ. મલેક Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧   EXT- ૨૩૭ 

૬૦ ડૉ. નમહહર રૂપાણી  PSM ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૦  

૬૧ ડૉ. મનનર્ બરવાગલયા  Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૬૨ ડૉ. નવશાલ વડગામા Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૬૩ ડૉ. મેહલુ વી. શનનશ્ચરા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૭૬ 

૬૪ ડૉ. આનશર્ અનોવાડીયા  Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪  

૬૫ ડૉ. િારા પડંયા Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૩ 

૬૬ ડૉ. ઘનશ્યામ આહહર PSM ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૬૭ ડૉ. અનિન મેવાડા Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૬૮ ડૉ. ભારતી કોરીયા PSM ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૬૯ ડૉ. ભારતી સાસંીયા Pathology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૭૨  

૭૦ ડૉ. નીપા આર. ગોહહલ Ophthalmology  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૮૧ 

૭૧ ડૉ. િારા એચ. પારેખ Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦ 

૭૨ ડૉ. તેજશ ઘુટંલા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૭૩ ડૉ. પાથમ આર. ગોસ્વામી  Pathology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૭૨  

૭૪ ડૉ. મયરુી આર. ગોહહલ Pathology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૭૨  

૭૫ ડૉ. જીજ્ઞા આર. પટેલ  Physiology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૭૬ ડૉ. કમલેશ ટાકં  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૭૭ ડૉ. સ્સ્મત મહતેા  Surgery  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૨૩  

૭૮ ડૉ. અહદતી નવઠ્ઠલ  Obstetrics & Gynecology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૬ 

૭૯ ડૉ. હદપીકા કોલી  Obstetrics & Gynecology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૬ 
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૮૦ ડૉ. જલિી એચ. પટેલ  Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૦ 

૮૧ ડૉ. હહતેર્ એમ.ચૌહાણ  Anatomy ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૮૨ ડૉ. જયેશ ડી. સોલકંી  Physiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૮૩ ડૉ હીરવા મનુ્શી   Medicine   ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૧૪ 

૮૪ ડૉ. નીરવ એમ. રાણા  Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૬ 

૮૫ ડૉ. વસતંકુમાર જે. રાઠોડ Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૩૦ 

૮૬ ડૉ. રીમા આર. જોર્ી Skin & V. D. ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૬૬ 

૮૭ ડૉ. નનકંુજ એ. પટેલ Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦   EXT-૧૧૩૦ 

ટયટુર 

૮૮ ડૉ. લક્ષ્મી મેર Physiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૮૯ ડૉ. ચૈતાલી શાહ Anesthesiology ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૯૧  

૯૦ ડૉ. સ્વાતી એન. મહતેા Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૩૦ 

૯૧ ડૉ. આનદંકુમાર. કે. નસિંગ Pathology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૬૮ 

૯૨ ડૉ.. હમેાગંીની આર. આચાયમ Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૯૩ ડૉ. હરદેવભાઇ એમ. વાઘલેા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૯૪ ડૉ. સમીર એસ. શાહ    Pathology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૮ 

૯૫ ડૉ. વી. એ. રામાનજુ P.S.M. ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૯૬ ડૉ. નરેન્ર પી. પાલીવાલ  Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 

૯૭ ડૉ. સયેુશ નાગર  Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૩ 

૯૮ ડૉ. કોમલ  એચ. કલાસવા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૬ 

૯૯ ડૉ. ફાલ્ગનુી વી. વોરા PSM  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૦૦ ડૉ. મીના પી. પચંાલ Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૬ 

૧૦૧ ડૉ. અનમત બી. વાકાણી  PSM  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૦૨ ડૉ. નનલેર્ રામાનજુ  Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૩  

૧૦૩ ડૉ. હમેાગં જોર્ી  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૦૪ ડૉ. સીમા સોલકંી  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૦૫ ડૉ. અપવુામ દરજી  Anatomy   ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૦૬ ડૉ. બી. ડી. મારુ  Anatomy   ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪ 
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૧૦૭ ડૉ. મજું ટી. વાળા  Anatomy   ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૦૮ ડૉ. ગબના પી. જગડ Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 

૧૦૯ ડૉ. રાજન બી. દેસાઇ  PSM ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૬ 

૧૧૦ ડૉ. જતીન સરવૈયા  Microbiology ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 

વગષ- ૩  

સરનામ:ુ- ડીનશ્રીની કચેરી સરકારી મેડડકલ કોલેજ, એસ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ 
ભાવનગર 

૧૧૧ શ્રી જે. ડી. ગોહલે કચેરી અનિક્ષક ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૫ 

૧૧૨ શ્રી નરેશ એન. સોલકંી -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૦ 

૧૧૩ શ્રી એસ. આર. વીરાણી  સીનનયર તલાકમ  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૭ 

૧૧૪ કુ. િારા એમ. બારૈયા જુનનયર તલાકમ  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૨ 

૧૧૫ કુ. અસ્સ્મતા આર. બારૈયા -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 

૧૧૬ શ્રી ડી. ડી. પડંયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૧૭ શ્રી મહાવીરનસિંહ ગોહહલ -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯  

૧૧૮ શ્રી ભરતકુમાર એસ. અસારી -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૫ 

૧૧૯ શ્રી બી. ડી. કોગતીયા    -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૩ 

૧૨૦ શ્રી એસ. બી. ગોસ્વામી   -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૦ 

૧૨૧ કુ. હદપીકા એમ. ચાવડા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૫ 

૧૨૨ શ્રી અનિન જી. ચાવડા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૨૩ શ્રી નનખીલ એન. વાઘલેા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૦ 

૧૨૪ કોમલબા જી. વાઘલેા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૩ 

૧૨૫ શ્રી વી. પી. ચડુાસમા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૨૬ શ્રી સજંય આર. જાની  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૪૪ 

૧૨૭ શ્રી જયદીપ એલ. િાિંલ્યા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૫ 

૧૨૮ કુ. દશમના કે. જાની  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૦ 

૧૨૯ કુ. રીિલ વી. ઇટાળીયા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૦ 

૧૩૦ કુ. રેખા બી. રામાણી  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૭ 
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૧૩૧ શ્રી જયદીપ આર. પરમાર  જુનનયર તલાકમ  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૯ 

૧૩૨ કુ. આશા બી. જાની  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 

૧૩૩ શ્રી અનનરુદ્ધભાઇ મોરી  -"- ૨૪૨૩૨૫૦      EXT-૧૨૦૩ 

૧૩૪ શ્રી જે. બી. ઓઝા લેબ-ટેકનનનશયન ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૧૩૫ શ્રી ડી. ઝેડ. ચડુાસમા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૭  

૧૩૬ શ્રી કે. જી. વેગડ                                                                            -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭   

૧૩૭ શ્રી બી. એ. જાડજેા   -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૮૦ 

૧૩૮ શ્રી રમેશ બી. બારૈયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૧ 

૧૩૯ શ્રી હરેશ બી. હહડયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૧૬૨ 

૧૪૦ શ્રીમતી તકૃ્પ્ત બી. આસ્સ્તક -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૮૦  

૧૪૧  કુ. જાહ્નવીબેન જે. સીતાપરા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૪૨ કુ. જલ્પાબેન એ. મકવાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬  

૧૪૩ કુ. અનનતા એમ. જાવીયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૨  

૧૪૪ શ્રી મકેુશ. એન. દેવગગણયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૩૫  

૧૪૫ કુ. આરતી પી. રાઠોડ   -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૧૬૩ 

૧૪૬ શ્રી એમ. એમ. સેંતા -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૪૭ શ્રી મનુનન્ર પી. ઠાકર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  

૧૪૮ શ્રી લાલજી પી. મકવાણા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  
૧૪૯ કુ. રેશ્મા આર. ચલેાણી -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  
૧૫૦ શ્રી પ્રકાશ આર. ટાઢા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૬૮  

૧૫૧ શ્રી િમેશ ડી. સતુરીયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૬૮  

૧૫૨ કુ. દશમના એ. રાજપરુા લેબ આનસસ્ટન્ટ  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  
૧૫૩ શ્રીમતી હમેતંા એમ. પટેલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૬  

૧૫૪ કુ. અહદનત એસ. ચૌહાણ -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  
૧૫૫ કુ. હકિંજલ કે. ગોટી -"- ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  
૧૫૬ કુ. પ્રીનત એમ. માડંલીયા -"-  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૭૨  
૧૫૭ શ્રી. એચ. સી. પડંયા મ્પયગુઝયમ ક્યરેુતટર  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૦૨૧ 
૧૫૮ શ્રી અયબુભાઇ એચ. શેખ  ડ્રાયવર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૧૧ 

૧૫૯ શ્રી એચ. એન.  મકવાણા એસ. આઈ. ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૬ 
૧૬૦ શ્રીમતી રેખાબેન પડંયા પી. એચ. એન ટયટુર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 
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૧૬૧ શ્રીમતી પી. આર. પરમાર  પી. એચ. એન ટયટુર  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૪૬ 
૧૬૨ શ્રી મકેુશભાઇ એમ. કટારીયા  હલે્થ એજ્યકેુટર  ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬  
૧૬૩ શ્રી અશફાક બી. ચૌહાણ  હલે્થ એજ્યકેુટર ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૪૬ 
૧૬૪ શ્રી ચેતના કે. જીણરા ઇ.સી.જી. ટેસ્તનશ્યન  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૧૪  
૧૬૫ શ્રીમતી એસ. એસ. 

ઝાઝંરૂકીયા 
સ્ટાફ નસમ  ૨૪૨૩૨૫૦     EXT-૧૧૮૬ 

૧૬૬ કુ. હિષ્ના એસ. જાની  સ્ટાફ નસમ  ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૬૩ 
૧૬૭ શ્રી મેહલુ કે. ખોડીફાડ  સ્ટાફ નસમ ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૬ 
૧૬૮ કુ. આશા આર. ઠંઠ  સ્ટાફ નસમ ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૧૮૬ 
૧૬૯ શ્રીમતી એ. પી. કાલમા ફીમેલ હલે્થ વકમર ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૨૦૩ 

 

 

વગષ- ૪  
૧૭૦ શ્રી કે. આર. મગંલનસક્કા   ડીસે. હૉલ આસી.  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦ 
૧૭૧ શ્રી આર. કે. જોગદીયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૮૦  

૧૭૨ શ્રી પી. વી. રેવર લેબ. એટેડને્ટ ૨૪૨૩૨૫૦     EXT- ૧૦૩૫   
૧૭૩ શ્રી વાય. જે. શાહ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 

૧૭૪ શ્રી બકુલ બી. પરમાર -"- ૨૫૧૧૫૧૧      EXT- ૨૫૪  
૧૭૫ શ્રી તરુણ કે. રાવલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૦૬ 
૧૭૬ શ્રી સરેુશ એસ. નૈયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૫૪   
૧૭૭ શ્રી હરેશ ડી. મકવાણા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૩૭  
૧૭૮ શ્રી િનેશ એલ. બારડ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૩૭ 
૧૭૯ શ્રી હરેશ જે. શતુલ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT- ૨૭૬ 
૧૮૦ શ્રી રમેશ બી. હદહોરા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૦૬ 

૧૮૧ શ્રી મનસખુ બી. સોલકંી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૭  
૧૮૨ શ્રી એસ. બી. ગઢવી પટ્ટાવાળા ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૦૬ 
૧૮૩ શ્રી વી. ડી. પડાયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૨૫ 
૧૮૪ શ્રી પી. જે. મકવાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૨૨ 
૧૮૫ શ્રી એસ. એ. મીયાવા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૧૦ 

૧૮૬ શ્રી બી. બી. વાઘલેા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 
૧૮૭ શ્રીમતી હાફીઝાબેન જે. શેખ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૨૨ 
૧૮૮ શ્રી. જે. બી. મકવાણા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૫૫ 
૧૮૯ શ્રી. એ. એમ. શેખ પટ્ટાવાળા ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૩૫ 
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૧૯૦ શ્રી. એમ. શહકલ એમ. મન્સરુી -"- ૨૪૨૪૫૦૦   

૧૯૧ શ્રી એસ. વી. તડવી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૨૫ 
૧૯૨ શ્રી. પી. કે. ચૌહાણ -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૭૬ 
૧૯૩ શ્રી હદપક એમ સોલકંી -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૦ 
૧૯૪ શ્રી બી. ઝેડ. વાઘલેા -"- ૨૫૧૧૫૧૧     EXT-૨૧૦ 
૧૯૫ શ્રી આર. જે. ચાવડા વગમ -૪  ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૪૬ 
૧૯૬ શ્રી વી. બી. મકવાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૭૭  
૧૯૭ શ્રી બી. એ. બોરીચા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૪૫  
૧૯૮ શ્રી આઈ. ડી. દલ  -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT- ૧૦૯૧  
૧૯૯ શ્રી એન. બી. ગોંડલીયા -"- ૨૪૨૩૨૫૦    EXT-૧૦૧૪ 
૨૦૦ શ્રી એમ. ડી. પઠાણ -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૫૪  

૨૦૧ શ્રી ફરીદભાઇ ઉસ્માનભાઇ ખલીફા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT- ૨૬૭  

૨૦૨ શ્રી કે. ડી. પઢીયાર -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૪૫ 
૨૦૩ શ્રી. એચ. બી. વાળા -"- ૨૫૧૧૫૧૧    EXT-૨૦૬ 
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ધનયમ સાંગ્રિ-૧૦ 

ધવધનમયોમાાં જોગવાઈ કયાષ મજુબ મિનેતાિાની પદ્ધતી સડિત દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મળતી 
માધસક મિનેતાિાની રકમ 

 
 

ક્રમ 

 
 

કમષચારી/અધિકારીનુાં નામ 

 

 
 

િોદ્દો /ડીગ્રી 

 
 

માધસક 

મિનેતાણ ુ

  ધવધનમયમાાં 
જિાવયાાં મજુબ 
મિનેતાણ ુનક્કી    

   કરવાની  

  કાયષપધ્િતી 
૧ ડૉ. એચ. બી. મહતેા ડીન 

MD Physiology 
Matrrix Level-14 સરકારશ્રીના 

નનયમોનસુાર 

૨ ડૉ. જયેશ એમ. બ્રહ્મભટ્ટ તબીબી અધિક્ષક  Matrrix Level-14 -"- 

૩ ડૉ. એસ. વી. ગોસાઇ મેડડકલ ઓફીસર  Matrrix Level- 12 -"- 

પ્રાધ્યાપક 
૪  ડૉ. એન. વી. પારેખ MS. Ophthalmology  Matrrix Level-14 -"- 

૫ ડૉ. એસ. એમ.પટેલ  MD Anatomy  Matrrix Level-14 -"- 

૬ ડૉ. કૈરવી દેસાઈ MD Microbiology  Matrrix Level-14 -"- 

૭ ડૉ. સમીર. એમ. શાહ MS. General Surgery  Matrrix Level-14 -"- 

૮ ડૉ. ગચન્મય શાહ MD Physiology Matrrix Level-14 -"- 
૯ ડૉ. જીગ્ના દવ ે MD Respiratory 

Medicine  
Matrrix Level-14 -"- 

૧૦ ડૉ. અનમત પરમાર  MD Forensic 
Medicine  

Matrrix Level-14 -"- 

૧૧ ડૉ. નવનોદ ગૌતમ Orthopedic  Matrrix Level-14 -"- 

૧૨ ડૉ. શૈલા એન. શાહ  MD Pathology  Matrrix Level-14 -"- 

૧૩ ડૉ. જીજ્ઞા શાહ Dentistry Matrrix Level-14 -"- 

૧૪ ડૉ. નેહલ એન. શાહ  Cardiology/ 
Orthopedic  

Matrrix Level-14 -"- 

૧૫ ડૉ. હહતા મહતેા MD Skin & V. D. Matrrix Level-14 -"- 

૧૬ ડૉ. સશુીલ ઝા  MS  
Otorhinolaryngology 

Matrrix Level-14 -"- 

૧૭ ડૉ. જે. આર. ડામોર PSM   Matrrix Level-14 -"- 

૧૮ ડૉ. પકંજ એ. અમીન Radiology Matrrix Level-14 -"- 

૧૯ ડૉ. મીનાક્ષી પરીખ Psychiatry Matrrix Level-14 -"- 

૨૦ ડૉ. ચેતના દેસાઇ  Pharmacology Matrrix Level-14 -"- 

સિ પ્રાધ્યાપક વગષ-૧ 
૨૧ ડૉ અતલુ નત્રવેદી  MD Preventive & 

Social Medicine   
૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૨ ડૉ. નવિમ ગોહહલ MS. General Surgery ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 
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૨૩ ડૉ. કે. ડી. નકુમ MS. Obstetrics & 
Gynecology 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૪ ડૉ. હદપ્તી સી. પરમાર  MS. Obstetrics & 
Gynecology 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૫ ડૉ. સષૃ્ટી રૂપારેલીયા MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૬ ડૉ. કે. ડી. ભાલાણી MD PSM  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૭ ડૉ. રાજન સોમાણી MS Surgery   ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૮ ડૉ. રનવન્રા જાડજેા MD Microbiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૨૯ ડૉ. એચ. આર. નત્રવેદી MS Ophthalmology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૦ ડૉ. સનુનલ પજંવાણી  MD  Medicine ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 
૩૧ ડૉ. સીમા બક્ષી MD Pathology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૨ ડૉ. ભાગમવ એમ. પરુોહીત  MD Pharmacology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૩ ડૉ. પન્ના કે. કામદાર MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૪ ડૉ. એફ. એ. દેખૈયા MD Surgery  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૫ ડૉ. આકૃતી પરમાર  MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૬ ડૉ. મજુંલા જામલીયા MD Physiology ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૭ ડૉ. દેવેન્ર એન. પચંાલ  MD Forensic 
Medicine  

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૮ ડૉ. નતુન એન. ગોસ્વામી  MD Pharmacology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૩૯ ડૉ. વીરેન નાયક MD Pharmacology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 
૪૦ ડૉ. જે. એસ. ચૌિરી MD Anatomy  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૪૧ ડૉ. મયરુી ઠાકર MD Pathology ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૪૨ ડૉ. જૈનનક પી. શાહ MD Forensic 
Madicine  

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૪૩ ડૉ. નનલેર્ ડી.પટેલ  MD Microbiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૪૪ ડૉ. સ્વપ્નીલ પારલીકર MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૪૫ ડૉ. હકન્નર એસ. દેસાઇ  MS Anatomy ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૪૬ ડૉ. અલ્પેશ ગોસ્વામી MD Pathology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૪૭ ડૉ. ભાવેશ આસ્તીક DVD,  
Dermatology, 
Venereology & 
Leprosy 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3  -"- 

૪૮ ડૉ. અશોક ય.ુ વાળા MD Psychiatry   ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૪૯ ડૉ. અલ્પેશ વોરા MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 
૫૦ ડૉ. ઇલા હહડયલ  MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 
૫૧ ડૉ. કોમલ એસ. શાહ  MD Anesthesiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૫૨ ડૉ. હિષ્ના લાખાણી MD Medicine  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૫૩ ડૉ. કુનાલ જી. સોલકંી  MD Radiology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 



54 

૫૪ ડૉ. જી. બી. બોરીસાગર  Respiratory 
medicine 

Matrrix Level-14 -"- 

૫૫ ડૉ. પકંજ આખોલકર Medicine ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૫૬ ડૉ. શીતલ તરુખીયા  Radiology ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

મ. પ્રા.- વગષ-૧  
૫૭ ડૉ. નિરેન અમીન MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૫૮ ડૉ. નશરીર્ એમ. પટેલ  MD Microbiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૫૯ ડૉ. સકલેન હૈદર મલેક MD Microbiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૦ ડૉ. નમહહર રૂપાણી  MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૧ ડૉ. મનનર્ બરવાગલયા  MD Pharmacology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૨ ડૉ. નવશાલ વડગામા MD Pharmacology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૩ ડૉ. મેહલુ વી. શનનિરા MD Physiology Matrrix Level-12 -"- 

૬૪ ડૉ. આનશર્ અનોવાડીયા  MD Pharmacology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૫ ડૉ. િારા પડંયા MD Dentistry ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૬ ડૉ. ઘનશ્યામ આહહર MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૭ ડૉ. અનિન મેવાડા MD Pharmacology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૮ ડૉ. ભારતી કોરીયા MD PSM ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૬૯ ડૉ. ભારતી સાસંીયા MD Pathology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૦ ડૉ. નીપા આર ગોહહલ MD Ophthalmology  ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 

૭૧ ડૉ. િારા એચ. પારેખ MD Anatomy  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2  -"- 

૭૨ ડૉ. તેજશ ઘુટંલા MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૩ ડૉ. પાથમ આર. ગોસ્વામી MD Pathology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૪ ડૉ. મયરુી આર. ગોહહલ MD Pathology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૫ ડૉ. જીજ્ઞા આર. પટેલ  MD Physiology  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2  -"- 

૭૬ ડૉ. કમલેશ ટાકં  MD Anatomy  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૭ ડૉ. સ્સ્મત મહતેા  MS Surgery  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૮ ડૉ. અહદતી નવઠ્ઠલ  MS Obstetrics & 
Gynecology 

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૭૯ ડૉ. હદપીકા કોલી  MS Obstetrics & 
Gynecology 

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૦ ડૉ. જલિી એચ. પટેલ  MDS 
Prosthatic Dentistry 

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૧ ડૉ. હહતેર્ એમ.ચૌહાણ  MD Anatomy ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૨ ડૉ. જયેશ ડી. સોલકંી  MD Physiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૩ ડૉ હીરવા મનુ્શી   Medicine  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૪ ડૉ. નીરવ એમ. રાણા  MD Forensic 
Medicine  

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

૮૫ ડૉ. વસતંકુમાર જે. રાઠોડ Radiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 
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૮૬ ડૉ. રીમા આર. જોર્ી Skin & VD ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ (૯૦૦૦) P.B.- 3 -"- 
૮૭ ડૉ. નનકંુજ એ. પટેલ Radiology ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૦૦૦) P.B.- 2 -"- 

ટયટુર- વગષ- ૨ 
૮૮ ડૉ. લક્ષ્મી મેર MD Physiology Matrrix Level-9 (a) -"- 
૮૯ ડૉ. ચૈતાલી શાહ MBBS, DA  Matrrix Level-9 (a) -"- 
૯૦ ડૉ. સ્વાતી એન. મહતેા MBBS, DMRD Matrrix Level-9 (a) -"- 

૯૧ ડૉ. આનદંકુમાર. કે. નસિંગ MBBS Pathology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૯૨ ડૉ.. હમેાગંીની આચાયમ MD Pharmacology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૯૩ ડૉ. એચ. એમ. વાઘલેા MD Physiology Matrrix Level-9 (a) -"- 
૯૪ ડૉ. સમીર એસ. શાહ    DCP Pathology  Matrrix Level-9 (a) -"- 
૯૫ ડૉ. વી. એ. રામાનજુ MBBS P.S.M. Matrrix Level-12 -"- 
૯૬ ડૉ. નરેન્ર પી. પાલીવાલ  MD Pharmacology  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૯૭ ડૉ. સયેુશ નાગર  BDS-  Dentistry એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦)  -"- 

૯૮ ડૉ. કોમલ  એચ. કલાસવા MD Physiology એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) -"- 

૯૯ ડૉ. ફાલ્ગનુી વી. વોરા MBBS - PSM  એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) -"- 

૧૦૦ ડૉ. મીના પી. પચંાલ MD Forensic 
Medicine  

Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૦૧ ડૉ. અનમત બી. વાકાણી  MD PSM  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૦૨ ડૉ. નનલેર્ રામાનજુ  BDS - Dentistry Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૦૩ ડૉ. હમેાગં જોર્ી   MD - Anatomy  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૦૪ ડૉ. સીમા સોલકંી  MS Anatomy  Matrrix Level-9 (a) -"- 

૧૦૫ ડૉ. અપવુામ દરજી  MBBS Anatomy   એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) -"- 

૧૦૬ ડૉ. બી. ડી. મારુ  MBBS Anatomy   એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) -"- 

૧૦૭ ડૉ. મજું ટી. વાળા  MBBS Anatomy   એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) -"- 

૧૦૮ ડૉ. ગબના પી. જગડ MD Microbiology  એડહોક ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦(૫૪૦૦) -"- 

૧૦૯ ડૉ. રાજન બી. દેસાઇ  PSM Matrrix Level-11 -"- 

૧૧૦ ડૉ. જતીન સરવૈયા  Microbiology Matrrix Level-9 (a) -"- 
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વગષ-૩ વિીવટી સ્ટાફ 
૧૧૧ શ્રી જે. ડી. ગોહલે કચેરી અનિક્ષક Matrrix Level-7  
૧૧૨ શ્રી નરેશ એન. સોલકંી -"- Matrrix Level-7 -"- 

૧૧૩ શ્રી એસ. આર. વીરાણી  સીનનયર તલાકમ  Matrrix Level-4 -"- 

૧૧૪ કુ. િારા એમ. બારૈયા જુનનયર તલાકમ  Matrrix Level-2 -"- 

૧૧૫ કુ. અસ્સ્મતા આર. બારૈયા -"-  Matrrix Level-2 -"- 

૧૧૬ શ્રી ડી. ડી. પડંયા -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૧૭ શ્રી મહાવીરનસિંહ ગોહહલ -"-  Matrrix Level-2 -"- 

૧૧૮ શ્રી. બી. એસ. અસારી -"-  Matrrix Level-2 -"- 

૧૧૯ શ્રી બી. ડી. કોગતીયા    -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૨૦ શ્રી એસ. બી. ગોસ્વામી   -"- Matrrix Level-2 -"- 

૧૨૧ કુ. હદપીકા એમ. ચાવડા  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૨ શ્રી અનિન જી. ચાવડા  -"-  ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૩ શ્રી નનખીલ એન. વાઘલેા  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૪ કોમલબા જી. વાઘલેા  -"-  ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર  -"- 

૧૨૫ શ્રી વી. પી. ચડુાસમા  -"-  ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૬ શ્રી સજંય આર. જાની  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૭ શ્રી જયદીપ એલ. િાિંલ્યા  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૮ કુ. દશમના કે. જાની  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૨૯ કુ. રીિલ વી. ઇટાળીયા  -"-  ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૩૦ કુ. રેખા બી. રામાણી  -"-  ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૩૧ શ્રી જયદીપ આર. પરમાર  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર  -"- 

૧૩૨ કુ. આશા બી. જાની  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૩૩ શ્રી અનનરુદ્ધભાઇ મોરી  -"- ૧૯૯૫૦/- હફતસ પગાર -"- 

૧૩૪ શ્રી જે. બી. ઓઝા લેબ-ટેકનનનશયન Matrrix Level-5 -"- 

૧૩૫ શ્રી ડી. ઝેડ. ચડુાસમા -"- Matrrix Level-5  -"- 

૧૩૬ શ્રી કે. જી. વેગડ                                                                            -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૩૭ શ્રી બી. એ. જાડજેા   -"- Matrrix Level-6 -"- 
૧૩૮ શ્રી રમેશ બી. બારૈયા -"- Matrrix Level-5 -"- 
૧૩૯ શ્રી હરેશ બી. હહડયા -"- Matrrix Level-5 -"- 
૧૪૦ શ્રીમતી તકૃ્પ્ત બી. આસ્સ્તક -"- હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 
૧૪૧  કુ. જાહ્નવીબેન સીતાપરા  -"- હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 
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૧૪૨ કુ. જલ્પાબેન એ. મકવાણા  -"- હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૪૩ કુ. અનનતા એમ. જાવીયા -"- હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૪૪ શ્રી મકેુશ. એન. દેવગગણયા -"- હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૪૫ કુ. આરતી પી. રાઠોડ   -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૪૬ શ્રી એમ. એમ. સેંતા -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૪૭ શ્રી મનુનન્ર પી. ઠાકર  લેબ-ટેકનનનશયન Matrrix Level-5 -"- 

૧૪૮ શ્રી લાલજી પી. મકવાણા  -"- Matrrix Level-5 -"- 

૧૪૯ કુ. રેશ્મા આર. ચલેાણી -"- હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-   -"- 

૧૫૦ શ્રી પ્રકાશ આર. ટાઢા  -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૫૧ શ્રી િમેશ ડી. સતુરીયા -"- Matrrix Level-6 -"- 

૧૫૨ કુ. દશમના એ. રાજપરુા લેબ આનસસ્ટન્ટ  હફતસ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૫૩ શ્રીમતી હમેતંા એમ. પટેલ -"- હફતસ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૫૪ કુ. અહદનત એસ. ચૌહાણ -"- હફતસ પગાર ૧૯૯૫૦/-    
૧૫૫ કુ. હકિંજલ કે. ગોટી -"- હફતસ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૫૬ કુ. પ્રીનત એમ. માડંલીયા -"-  હફતસ પગાર ૧૯૯૫૦/-   -"- 

૧૫૭ શ્રી. એચ. સી. પડંયા મ્પયગુઝયમ ક્યરેુતટર  Matrrix Level-3 -"- 

૧૫૮ શ્રી અયબુભાઇ એચ. શેખ  ડ્રાયવર Matrrix Level-3 -"- 

૧૫૯ શ્રી એચ. એન.  મકવાણા એસ. આઈ. Matrrix Level-4 -"- 

૧૬૦ શ્રીમતી રેખાબેન પડંયા પી. એચ. એન ટયટુર Matrrix Level-7 -"- 

૧૬૧ શ્રીમતી પી. આર. પરમાર  પી. એચ. એન ટયટુર  Matrrix Level-7 -"- 

૧૬૨ શ્રી મકેુશભાઇ કટારીયા  હલે્થ એજ્યકેુટર  Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૩ શ્રી અશફાક બી. ચૌહાણ  હલે્થ એજ્યકેુટર Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૪ શ્રી ચેતના કે. જીણરા ઇ.સી.જી. ટેસ્તનશ્યન  Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૫ શ્રીમતી એસ. એસ. ઝાઝંરૂકીયા સ્ટાફ નસમ  Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૬ કુ. હિષ્ના એસ. જાની  સ્ટાફ નસમ  Matrrix Level-5 -"- 

૧૬૭ શ્રી મેહલુ કે. ખોડીફાડ  સ્ટાફ નસમ હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-    -"- 

૧૬૮ કુ. આશા આર. ઠંઠ  સ્ટાફ નસમ હફતસ પગાર ૩૧૩૪૦/-     -"- 

૧૬૯ શ્રીમતી અરૂણા પી. કાલમા  ફીમેલ હલે્થ વકમર Matrrix Level-5  -"- 

વગષ -૪ 
૧૭૦ શ્રી કે. આર. મગંલનસક્કા   ડીસે. હૉલ આસી.  Matrrix Level-2 -"- 

૧૭૧ શ્રી આર. કે. જોગદીયા -"- Matrrix Level-1 -"- 
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૧૭૨ શ્રી પી. વી. રેવર લેબ. એટેડને્ટ Matrrix Level-1 -"- 

૧૭૩ શ્રી વાય. જે. શાહ -"- Matrrix Level-1 -"- 

૧૭૪ શ્રી બકુલ બી. પરમાર -"- Matrrix Level-1 -"- 

૧૭૫ શ્રી તરુણ કે. રાવલ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૭૬ શ્રી સરેુશ એસ. નૈયા લેબ. એટેડને્ટ Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૭૭ શ્રી હરેશ ડી. મકવાણા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૭૮ શ્રી િનેશ એલ. બારડ  -"- Matrrix Level-IS-1  

૧૭૯ શ્રી હરેશ જે. શતુલ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૮૦ શ્રી રમેશ બી. હદહોરા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૮૧ શ્રી મનસખુ બી. સોલકંી  -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૮૨ શ્રી એસ. બી. ગઢવી પટ્ટાવાળા Matrrix Level-IS-3 -"- 

૧૮૩ શ્રી વી. ડી. પડાયા -"- Matrrix Level-IS-3 -"- 

૧૮૪ શ્રી પી. જે. મકવાણા  -"- Matrrix Level-IS-3 -"- 

૧૮૫ શ્રી એસ. એ. મીયાવા -"- Matrrix Level-IS-3 -"- 

૧૮૬ શ્રી બી. બી. વાઘલેા -"- Matrrix Level-IS-3 -"- 

૧૮૭ શ્રીમતી હાફીઝાબેન જે. શેખ -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૧૮૮ શ્રી. જે. બી. મકવાણા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૮૯ શ્રી. એ. એમ. શેખ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૯૦ શ્રી. એમ. શહકલ એમ. મન્સરુી -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૯૧ શ્રી એસ. વી. તડવી  -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૯૨ શ્રી. પી. કે. ચૌહાણ -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૯૩ શ્રી હદપક એમ સોલકંી -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 

૧૯૪ શ્રી બી. ઝેડ. વાઘલેા -"- Matrrix Level-IS-3  -"- 

૧૯૫ શ્રી આર. જે. ચાવડા વગમ -૪  Matrrix Level-IS-3  -"- 

૧૯૬ શ્રી વી. બી. મકવાણા  -"- Matrrix Level-IS-3  -"- 

૧૯૭ શ્રી બી. એ. બોરીચા -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૧૯૮ શ્રી આઈ. ડી. દલ  -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૧૯૯ શ્રી એન. બી. ગોંડલીયા -"- Matrrix Level-IS-3  -"- 

૨૦૦ શ્રી એમ. ડી. પઠાણ -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૧ શ્રી એફ. ય.ુ ખલીફા  -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૨ શ્રી કે. ડી. પઢીયાર -"- Matrrix Level-IS-2 -"- 

૨૦૩ શ્રી. એચ. બી. વાળા -"- Matrrix Level-IS-1 -"- 
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(ધનયમસાંગ્રિ – ૧૧) 

અતે્રની સાંસ્િાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર  

તમામ યોજનાઓ, સણુચત ખચષ અને કરેલ ચકુવિી અંગે અિવેાલોની ધવગતો           

     ધવકાસ, ધનમાષિ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાિરે તાંત્ર માટે 

 

ભાવનગર મેડડકલ કોલેજને નાિાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માટે ફાળવેલ અંદાજપત્ર.  

 

ક્રમ યોજનાનુાં નામ પ્રવધૃત્ત શરૂ કયાષની 
તારીખ 

પ્રવધૃત્તના 
અંતની 
અંદાજેલ 
તારીખ 

ખચષ િયેલ 
રકમ 

કરેલ રકમ 
(િ્તાની 
રકમ) 

કાયષની ગિુવત્તા માટે 
સાંપિૂષપિે કામગીરી 

માટે જવાબદાર 
અધિકારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬  ૭ 

  ૨૯/૦૪/૧૯૯૫ ક    

૧ એચ.એલ.ટી.-
૧૫ ભાવનગર 
તબીબી કોલજે 
અને 
હોસ્સ્પટલોનુ ં
નવસ્તરણ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(૧) મેહડકલને લગત ુ
પ્રનશક્ષણ આપી 
તજજ્ઞો તયૈાર 
કરવા. 

(૨) દદીઓને સારી 
સારવાર 
આપવી.  

૩૧/૦૩/૨૧ ૬૭,૧૨,૫૦,૫૬૦ ૪ (ચાર) 
હપ્તા  

ડીનશ્રી સરકારી 
મેહડકલ કોલેજ 
ભાવનગર  
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(ધનયમસાંગ્રિ – ૧૨) 

સહાયકી કાયમિમોના અમલ અંગેની પધ્િનત લાગ ુપડત ુનથી 
        નીચનેા નમનૂા મજુબ માહહતી આપો. 

 કાયમિમ / યોજનાનુ ંનામ 

 કાયમિમ / યોજનાનો સમયગાળો 
 કાયમિમનો ઉદેશ  
 કાયમિમના ભૌનતક અને નાણાકીય લક્ષ્યાકંો (છેલ્લા વર્મ માટે) 

 લાભાથીની પાત્રતા 
 લાભ અંગેની પવૂમ જરૂહરયાતો 
 કાયમિમનો લાભ લેવાની પધ્િનત  
 પાત્રતા નક્કી કરવા અંગેના માપદંડો  
 કાયમિમમા ંઆપેલ લાભની નવગતો (સહાયકીની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ અન્ય મદદ 

પણ દશામવવી)  
 સહાયકી નવતરણની કાયમપધ્િનત  
 અરજી ક્યા ંકરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમા ંકોનો સપંકમ કરવો 
 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં  
 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજી પત્રકનો નમનુો (લાગ ુપડત ુહોય તો જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોય તો અરજદારે 
અરજીમા ંશુ ંશુ ંદશામવવુ ંતેનો ઉલ્લેખ કરો.)  

 ગબડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો)  
 ગબડાણોનો નમનુો  
 પ્રહિયાને લગતી સમસ્યાઓ અંગે ક્યા ંસપંકમ કરવો 
 ઉપલબ્િ નનનિની નવગતો (જજલ્લા કક્ષા પ ટક કક્ષા વગરેે જેવા ંનવનવિ સ્તરોએ)  
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            નીચેના નમનુામાાં લાભાિીઓની યાદી 
 

 

ક્રમ 
નાં. 
કોડ 

લાભાિીનુાં 
નામ 

 

સિાયકીની 
રકમ 

માતા-ધપતા 
વાલી 

પસાંદગીનો 
માપદાંડ 

 

સરનામ ુ

     જજર્લલો શિરે નગર/ગામ ઘર નાં 
 લાગ ુપડત ુનથી  

નીચેના નમનુામા ંલાભાથીઓની યાદી 
   

િમ ન.ં 
કોડ 

લાભાથીનુ ં
નામ 

 

સહાયકીની 
રકમ 

માતા-નપતા 
વાલી 

પસદંગીનો 
માપદંડ 

 

સરનામ ુ

     જજલ્લો શહરે નગર/ગામ ઘર ન ં

  લાગ ુપડત ુનથી.     
 

રાહત માટે નીચેની માહહતી પણ આપવી 
આપેલ લાભની નવગત  

લાભોન ુનવતરણ  

 

નોંિ : -  

(૧).  સ્કોલરશીપ :-   

અત્રેની સસં્થા સરકારી મેહડકલ કોલેજ ભાવનગર ખાતે ય.ુ જી. મા ંઅભ્યાસ કરતા ં
S.C./ S.T. તથા S.E.B.C. ના નવદ્યાથીઓન ેસમાજ કલ્યાણ નવભાગ તરફથી નનયત કરવામા ં
આવેલ આવકના આિારે નશષ્યવનૃત્તની સહાય સમાજકલ્યાણ અનિકારી દ્વારા આપવામા ં
આવે છે.  

(૨). ફુડ બીલ :-  

અત્રેની સસં્થા સરકારી મેહડકલ કોલેજ ભાવનગર ખાતે ય.ુ જી. મા ંઅભ્યાસ કરતા ં
અને હોસ્ટેલમા ંરહીને અભ્યાસ કરતા ં S.C./ S.T. ના નવદ્યાથીઓને  સમાજકલ્યાણ અનિકારી 
દ્વારા ફુડ બીલની સહાય આપવામા ંઆવ ેછે.   
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( ધનયમસાંગ્રિ – ૧૩ ) 
 

 તેિે આપેલ રાિતો, પરધમટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો (લાગ ુપડતી નિી) 
  નીચેના નમનુા મજુબ માડિતી આપો. 

 કાયમિમનુ ંનામ 
 

 પ્રકાર (રાહત/પરનમટ/અનિકૃનત) 
 

 ઉદેશ 
 

 નક્કી કરેલ લક્ષ્યાકં (છેલ્લા વર્મ માટે) 
 

 પાત્રતા 
 

 પાત્રતા માટેના માપદંડો 
 

 પવૂમ જરૂરીયાતો 
 

 લાભ મળેવવાની પધ્િનત 

 

 રાહત/પરનમટ/અનિકૃતની સમય મયામદા 
 

 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 
 

 અરજીનો નમનુો (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 

 બીડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો) 
 

 બીડાણોનો નમનુો 
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( ધનયમસાંગ્રિ – ૧૪ ) 
 

વીજાણરુૂપે ઉપલબ્િ માડિતી 
 

વીજાણરુૂપે ઉપલબ્િ ધવધવિ યોજનાઓની માડિતીની ધવગતો આપો. 

આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ નવભાગ, ગજુરાત સરકારની વેબસાઇટ ઉપર  સસં્થા નવશેની સગંક્ષપ્ત માહહતી 
ઉપલબ્િ છે. 
      કોલેજ નવશનેી માહહતી, http://gmcbhavnagar.edu.in પરથી મળશ.ે 
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( ધનયમસાંગ્રિ – ૧૫ ) 

માડિતી મેળવવા માટે નાગડરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો. 

૧૫.૧ લોકોને માહહતી મળે તે માટે નવભાગ ેઅપનાવેલ સાિનો, પધ્િનતઓ અથવા સવલતો જેવી કે,  

 કચેરી ગ્રથંાલય 
 

 નોટીસ બોડમ 
 

 કચેરીમા ંરેકડમનુ ંનનરીક્ષણ :- આ કચેરી ખાતે દરેક અનિકારીશ્રી / કમમચારીઓની અંગત ફાઇલો નોકરીને 

લગતી સનવિસ બકુો, પગાર બીલો, લોન અંગેની નવગતો નવગેરે દસ્તાવેજો નનયનમત જાળવવામા ંઆવ ે

છે. અને જયારે જયારે જે તે અરજદારશ્રી /સરકારશ્રી દ્વારા માગંવામા ંઆવે ત્યારે આ પધ્િનતથી પરુૂ 

પાડવામા ંઆવે છે. 
 

 દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની પધ્િનત :- 
 

 ઉપલબ્િ મદુીત નનયમસગં્રહ :- જી.સી.એસ.આર/જી.ટી.આર. તથા અન્ય સરકારી નનયમ સગં્રહો 
 

 તતં્રની વેબસાઇટ :- http://gmcbhavnagar.edu.in  

 

http://gmcbhavnagar.edu.in/
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(ધનયમ સાંગ્રિ - ૧૬) 
સરકારી માડિતી અધિકારીઓના નામ, િોદ્દો, અને અન્ય ધવગતો 

  જાિરે તાંત્રના સરકારી માડિતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માડિતી અધિકારીઓ અને ધવભાગીય કાયદાકીય (એપલેટ) સતાધિકારી ધવશેની સાંપકષ       

   માડિતી નીચેના નમનુામાાં આપો. 
સરકારી તાંત્રન ુનામ :- આરોગ્ય અને પડરવાર કર્લયાિ ધવભાગ  

મદદનીશ સરકારી માડિતી અધિકારીઓ : - ૦૧  

અનનુાં નામ િોદ્દો એસ.ટી.ડી
. કોડ 

ફોન નાંબર ફેકસ ઇ-મેઇલ સરનામ ુ

કચેરી ઘર 
૧ પ્રથમ અપીલ અનિકારી 
 શ્રી ડૉ. એચ. બી. 

મહતેા  
એપલેેટ અનિકારી 
અને ડીન સરકારી 
મેહડકલ કોલેજ, 
ભાવનગર 

૦૨૭૮ ૨૪૩૦૮૦૮ - ૨૪૨૨૦૧૧ ઈમેઈલ :  
dean.health.bhavnagar@gmail.com 

 

ડીનશ્રીની કચેરી 
સરકારી મેહડકલ કોલેજ 
એસ. ટી. સ્ટેન્ડની 
બાજુમા, જેલ રોડ,  
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ 

  ૨ જાહરે માહહતી અનિકારી 
 શ્રી ડૉ. અધમત 

પરમાર  
અનિક ડીન, 
પ્રાધ્યાપક અને 
ફોરેન્સીક મેહડસીન 
નવભાગના વડા 
સરકારી મેહડકલ 

કોલેજ, ભાવનગર  

૦૨૭૮ ૨૪૩૦૮૦૮/
૨૫૧૧૫૧૧/
૨૫૧૬૫૧૬ 
 

  - ૨૪૨૨૦૧૧  gmcb.rti2005@gmail.com 

 
ડીનશ્રીની કચેરી 
સરકારી મેહડકલ કોલેજ 
એસ. ટી. સ્ટેન્ડની 
બાજુમા જેલ રોડ  

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ 

 ૩ મદદનીશ જાહરે માહહતી અનિકારી  
 શ્રી એન. એન. 

સોલકંી 

ઇન્ચાર્જ વહીવટી 
અનિકારી સરકારી 
મેહડકલ કોલેજ, 
ભાવનગર 

૦૨૭૮ ૨૫૧૧૫૧૧
/Ext. -૨૧૦ 
 

  - ૨૪૨૨૦૧૧ 

gmcb.ao@gmail.com   

ડીનશ્રીની કચેરી સરકારી 
મેહડકલ કોલેજ એસ. ટી. 
સ્ટેન્ડની બાજુમા જેલ રોડ  

ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨ 
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-: માડિતી મેળવવાના અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ િઠેળ :-  

સરકારી મેડડકલ કોલેજ ભાવનગર ના જાિરે માડિતી અધિકારી/મદદનીશ જાિરે માડિતી અધિકારી/ એપેલેટ 
ઓિોરીટીની ધવગત દશાષવત ુાં પત્રક  

ક્રમ પબ્લીક ઓિોરીટી 
(કચેરીનુાં 

નામ/સરનામુાં/ફોન 
નાંબર)  

જાિરે માડિતી અધિકારી 
(પી.આઇ.ઓ.) નામ/િોદ્દો 

(કચેરીનુાં નામ/ફોન 
નાંબર/ફેક્સ નાંબર/ઇ-મેઇલ 

એડ્રેસ) 

સાંબાંધિત 
ધવર્ય/કામગીરી 

મદદનીશ જાિરે માડિતી 
અધિકારી (એ.પી.આઇ.ઓ.) 

નો િોદ્દો (ક૦ચેરીનુાં 
નામ/સરનામ/ુફોન 

નાંબર/ફેક્સ નાંબર/ઇ-મેઇલ 
એડ્રેસ) 

એપેલેટ ઓિોરીટીનુાં નામ/િોદ્દો 
(કચેરીનુાં સરનામુાં/ફોન નાંબર/ફેક્સ 

નાંબર/ઇ-મેઇલ એડ્રેસ) 

૧ ડીનશ્રીની કચેરી, 
સરકારી મેડડકલ 
કોલેજ, એસ.ટી. 

સ્ટેન્ડની બાજુમાાં, જેલ 
રોડ, ભાવનગર 

ફોન નાંબર- (૦૨૭૮) 
૨૫૧૧૫૧૧, 
૨૫૧૬૫૧૬ 

નામ:-શ્રી ડૉ. અધમત પરમાર 

િોદ્દો:- અધિક ડીન,  

પ્રાધ્યાપક અને ફોરેન્સીક 
મેડડસીન ધવભાગના વડા    

સરનામ:ુ- સરકારી મેડડકલ 
કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની 

બાજુમાાં, જેલ રોડ, ભાવનગર 

ફોન નાંબર- (૦૨૭૮) 
૨૫૧૧૫૧૧, ૨૫૧૬૫૧૬ 

ઇન્ટર કોમ નાં- ૨૧૫ 

ફેક્સ નાં- (૦૨૭૮)૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસે:- 
gmcb.rti2005@gmail.com  

 

નવદ્યાથીઓ 
આનરુ્ગંીક માહહતી 

તેમજ તેમના 
ટીચીંગ સ્ટાફના પ્રશ્નો  
તેમજ તેન ેલગતી 

સેવા નવર્યક 
માહહતી  

નામ:-શ્રી જે. બી. કલીવડા 
િોદ્દો:- કચેરી અધિક્ષક (ઇન્ચાર્જ 

વિીવટી અધિકારી) 
સરનામ:ુ- સરકારી મેડડકલ 
કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડની 

બાજુમાાં, જેલ રોડ, ભાવનગર 

ફોન નાંબર- (૦૨૭૮) 
૨૫૧૧૫૧૧, ૨૫૧૬૫૧૬ 

ફેક્સ નાં- (૦૨૭૮)૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસે:- 
gmcb.ao@gmail.com  

 

નામ:-શ્રી ડૉ. એચ. બી. મિતેા  

િોદ્દો:- ઇન્ચાર્જ ડીન (પ્રાધ્યાપક અને 
ફીજીયોલોજી ધવભાગના વડા) 

સરનામ:ુ- સરકારી મેડડકલ કોલેજ, 
એસ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમાાં, જેલ રોડ, 

ભાવનગર 

ફોન નાંબર- (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૮૦૮ 

ફેક્સ નાં- (૦૨૭૮)૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસે:- 
dean.health.bhavnagar@gmail.com  

  

mailto:gmcb.rti2005@gmail.com
mailto:gmcb.ao@gmail.com
mailto:dean.health.bhavnagar@gmail.com


67 

( ધનયમસાંગ્રિ -૧૭ ) 
અન્ય ઉપયોગી માહહતી 

૧૭.૧ લોકો દ્વારા પછુાતા પ્રશ્નો અને તેનાજવાબો   

૧૭.૨ માહહતી મેળવવા અંગે.  

 અરજીપત્રક (સદંભમ માટે ભરેલા અરજી પત્રકની 
નકલ)    

સામેલ છે. નમનુો (ક) પાન ન ં૧૦૫  

 ફી  ફી રૂનપયા ૨૦ (વીસ) 

 માહહતી આપવાનો ઈન્કાર કરવામા ંઆવે ત ે

અંતગમત નાગહરકનો અનિકાર અને અપીલ 
કરવાની કાયમવાહી. 

માહહતી મેળવવા માટે સહાયક માહહતી 
અનિકારીનો સપંકમ સાિી, રજુઆત કરી અરજી 
કરવી. 

૧૭.૩ તતં્ર દ્વારા લોકોન ેઅપાતી તાલીમની બાબતમા:ં-  

 તાલીમ કાયમિમ/યોજનાની મદુ્દત  
 તાલીમનો ઉદે્દશ  
 ભૌનતક અને નાણાકીય લક્ષ્યાકંો  

(છેલ્લ ુવર્મ)  
 તાલીમ માટેની પાત્રતા  
 તાલીમ માટેની પવૂમ જરૂરીયાતો  

(જો કોઈ હોય તો) 

 નાણાકીય તેમજ અન્ય પ્રકારની સહાય 
(જો કોઈ હોય તો)  

 સહાયની નવગત (નાણાકીય સહાયની 
રકમ જો હોય તો જણાવો)  

 સહાય આપવાની પધ્િનત  
 અરજી કરવા માટે સપંકમ માહહતી  
 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અન્ય ફી (લાગ ુપડત ુહોય ત્યા)ં 

 અરજી ફોમમ (જો અરજી સાદા કાગળ 
પર કરવામા ંઆવી હોય તો    

(૧) એમ.બી.બી.એસ. 
એડમીશન ACPUGMEC ગાિંીનગર દ્વારા ઓન-

લાઇન કરવામા ંઆવે છે.  
ય.ુ જી. નીટના  મેરીટના આિારે કરવામા ંઆવ ે
છે.  

વાનર્િક ફી રૂ:૨૫૦૦૦  

(૨) એમ.ડી/એમ.એસ./ડીપ્લોમા 
૫૦% ઓલ ઇન્ડીયા તવોટા 
મેહડકલ કાઉસ્ન્સલ કમીટી (એમ.સી.સી.) હદલ્હી 
દ્વારા પી.જી. નીટના મેરીટ આિારે કરવામા ંઆવ ે
છે.  

 

૫૦% સ્ટેટ તવોટા 
ACPPGMEC ગાિંીનગર દ્વારા દ્વારા પી.જી. નીટના 
મેરીટ આિારે કરવામા ંઆવે છે.    

પી. જી. ડીપોઝીટ તરીકે એક માસનુ ં સ્ટાઈપેન્ડ 
જમા કરવાનુ ંહોય છે. તથા ટયશુન ફી વાનર્િક 

એમ.ડી./એમ.એસ.- ૩૦,૦૦૦ 

ડીપ્લોમા- ૨૦,૦૦૦   

(૩) એમ.એલ.ટી /એતસ-રે ટેતનીશ્યન  

એડમીશન,સરકારી મેહડકલ કોલેજ,ભાવનગર 
બી.એસ.સી. પાસ હોય તેવા મેરીટ ના આિારે 
કરવામા ંઆવે છે.  

કોઈપણ પ્રકારની ફી લેવામા ંઆવતી નથી.    
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 અરજદારે પરુી પાડવાની નવગતો જણાવો) 

 ગબડાણો/દસ્તાવોજોની યાદી 
 ગબડાણો/દસ્તાવેજોનો નમનુો 
 અરજી કરવાની કાયમપધ્િનત 

 પસદંગીની કાયમપધ્િનત 

 તાલીમ કાયમિમનુ ંસમયપત્રક  
(જો ઉપલભ્ય હોય તો) 

 તાલીમના સમયપત્રક અંગે 
તાલીમાથીને જાણ કરવાની પધ્િનત  

 તાલીમ કાયમિમ અંગે લોકોમા ંજાગ્રતા 
લાવવા માટે જાહરે તતં્રએ કરવાની 
વ્યવસ્થા 

 જીલ્લા કક્ષા, તાલકુા કક્ષા,એમ નવનવિ 
સ્તરે 

 તાલીમ કાયમિમના હહતાનિકારીઓની 
યાદી   

 

૧૭.૪ નનયમસગં્રહ- ૧૩ મા ંસમાનવષ્ટ ન કરાયેલ હોય 
તેવા, જાહરે તતં્રએ આપવાના ંપ્રમાણપત્રો, ના-
વાિંા પ્રમાણપત્ર 

 પ્રમાણપત્ર અન ેના-વાિંા પ્રમાણપત્રના 
નામ અને નવવરણ 

 અરજી કરવા માટેની પાત્રતા 
 અરજી કરવા માટેની સપંકમ માહહતી 
 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં  
 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજી ફોમમ (જો અરજી સાદા કાગળ 
પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદારે 
પરૂી પાડવાની નવગતો જણાવો) 

 ગબડાણો/દસ્તાવેજોની યાદી 
 ગબડાણો/દસ્તાવેજોના નમનુા 
 અરજી કરવાની પધ્િનત 

 અરજી કયામ પછી જાહરે તતં્રમા ંથનાર 
પ્રહિયા 

 પ્રમાણપત્ર આપવામા ંસામાન્ય રીતે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

લાગ ુપડત ુનિી. 
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લાગતો સમય 

 પ્રમાણપત્રનો કાયદેસરનો સમયગાળો 
 નવીનીકરણ માટેની પ્રહિયા  

(જો હોય તો)           
૧૭.૫ નોંિણી પ્રહિયા અંગ ે

 ઉદેશ 

 નોંિણી માટેની પાત્રતા 
 પવુમ જરૂહરયાતો (જો હોય તો) 

 અરજી કરવા માટે સપંકમ માહહતી 
 અરજી ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અન્ય ફી (લાગ ુપડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 અરજીનો નમનુો (અરજી સાદા કાગળ 
પર કરવામા ં આવી હોય તો અરજદારે 
પરુી પાડવાની નવગતો દશામવો) 

 ગબડાણ/દસ્તાવેજોની યાદી 
 ગબડાણ/ દસ્તાવેજોનો નમનુો 
 અરજીની પધ્િનત 

 અરજી કયામ પછી જાહરે તતં્રમા ંથનાર 
પ્રહિયા 

 નોંિણીની કાયદેસરતાનો ગાળો  
(જો લાગ ુપડતુ ંહોય તો) 

 નવીનીકરણની પ્રહિયા (જો હોય તો)    

નવીનીકરણની પ્રહિયા તથા નોંિણીની પ્રહિયા 
આ સસં્થા ખાતે અસ્સ્તત્વમા ંનથી.    

૧૭.૬ જાહરે તતેં્ર કર ઉઘરાવવા અંગે (મ્પયનુનનસપલ 
કપોરેશન, વ્યવસાયવેરો, મનોરંજન વેરો વગેરે) 

 વેરાનુ ંનામ અને નવવરણ 

 વેરો લેવાનો હતે ુ

 કર નનિામરણ માટેની કાયમવાહી અને 
માપદંડ 

 મોટા કસરુદારોની યાદી    

આ મજુબનો કોઈ કર આ સસં્થા હસ્તક 
ઉઘરાવવામા ંઆવતો નથી.  

૧૭.૭ વીજળી/પાણીના ંહગંામી અને કાયમી જોડાણો 
આપવા અને કાપવા અંગે. (આ બાબત 
મ્પયનુનનસપલ 
કોપોરેશન/નગરપાગલકા/યપુીસીએલ ને લાગ ુ
પડશે) 
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 જોડાણ માટેની પાત્રતા 
 પવૂમ જરૂરીયાતો (જો હોય તો) 

 અરજી માટેની સપંકમ માહહતી 
 અરજી ફી (લાગ ુપડત ુહોય ત્યા)ં 

 અન્ય ફી / શલુ્ક (લાગ ુપડત ુહોય 
ત્યા)ં 

 અરજીનો નમનુો (જો અરજી સાદા 
કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો 
અરજદારે પરુી પાડવાની નવગતો 
જણાવો) 

 ગબડાણો/દસ્તાવેજોનો નમનુો 
અરજી કરવાની પધ્િનત 

 અરજી કયામ પછી જાહરે તતં્રમા ંથનાર 
પ્રહિયા 

 ગબલમા ંવાપરેલ શબ્દ પ્રયોગોનુ ંટંુકંુ 
નવવરણ 

 ગબલ અથવા સેવાની બાબતમા ંમશુ્કેલી 
હોય તો સપંકમ માહહતી 

 ટેરીફ અને અન્ય ખચમ           
૧૭.૮ જાહરે તતં્ર દ્વારા પરુી પાડવામા ંઆવનાર અન્ય 

સેવાઓની નવગત 
લાગ ુપડત ુનિી 
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નમનુો -ક 
(જુઓ નનયમ ૩ (૧)) 

માહહતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમનુો  
આઈ. ડી. િમાકં. 

(કચેરીના ઉપયોગ માટે) 

 

પ્રનત, 
જાહરે માહહતી અનઘકારી,  
સરકારી મેહડકલ કોલેજ  
એસ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જેલ રોડ,  
ભાવનગર.  

   હુ,ં માહહતીનો અનિકાર અનિનનયમ- ૨૦૦૫ હઠેળ આપની પાસેથી નીચેની માહહતી મેળવવા માગંુ ં છુ.ં 

તેની નવગતો નીચે મજુબ છે.   
૧. અરજદારનુ ંનામ :          ................................................................................................ 

૨. અરજદારનુ ં પરુૂ સરનામ ુ:  ................................................................................................ 

        ................................................................................................ 

        ................................................................................................. 
 

૩. માાંગવામાાં આવેલ જરૂરી માડિતી ની ધવગતો (ટુાંકમાાં) :                જરૂરી માડિતીનો ચોક્કસ સમય ગાળો                                 

   (૧) 
 

 

   (૨)  
 

 

  (૩)  
 

 

૪. * (૧) મેં ..................................નવભાગ/કચેરીમા ંતારીખ: ................ના રોજ પહોંચ િમાકં:................ થી  

   રૂ: ............................. શબ્દોમા ંરૂનપયા........................................................ની  અરજી ફી ચકુવેલ છે.  

   * (૨) હુ ંઆ સાથે અરજી ફી પેટે િોસ કરેલ હડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડડમર/ભારતીય પોસ્ટલ ઓડડમરનુ ંગબડાણ કરંુ છુ.ં 

          તેની નવગત નીચે મજુબ છે. 

  - હડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડડમર/ભારતીય પોસ્ટલ ઓડડમરનો નબંર ……………….તારીખ……………… 

  - બૅન્ક/પોસ્ટ ઓહફસનુ ંનામ અને સ્થળ………………………………………………................... 

  - રકમ રૂનપયા………………………………..  

                -  કોની તરફેણમા ં (૧) ‘ગજુરાત સરકાર’   અથવા   (૨) .......……………………… (સરકારી નવભાગ/ 

      કચેરી નસવાયના જાહરે સત્તામડંળનુ ંનામ નનહદિષ્ટ કરવુ)ં   
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  *  (૩) આ અરજી ઉપર રૂ:......................................................ની નોન જયડુીનશયલ સ્ટેમ્પપ/કોટમ  ફી સ્ટેમ્પપ/ 

         રેવન્ય ુસ્ટેમ્પપ  ચોટાડેલ છે.  

  *  (૪) મેં તારીખ .............................. ના ચલણથી .............................................  

    (બેંક, શાખા, સ્થળનુ ંનામ જણાવવુ)ં ખાતે  અરજી ફી ભરેલ છે, જે આ સાથે અસલમા ંબીડેલ છે.   

  *  (૫) મેં રૂ.૨૦/- ના નોન જ્યહુડનશયલ સ્ટેમ્પપ પેપર પર અરજી કરી હોવાથી અલગથી ફી ભરેલ નથી.  

  *  (૬) હુ,ં આથી જાહરે કરંુ છુ ંકે તારીખ ............................. ના રોજ ગરીબી રેખા હઠેળના કુટંુબનો છુ ંઅને મેં 

આ સાથે ગરીબી રેખા હઠેળના કુટંુબના કાડમની પ્રમાગણત નકલ/ખરી નકલ અથવા ગરીબી રેખા 

હઠેળના કુટંુબના પ્રમાણપત્રની પ્રમાગણત નકલ /ખરી નકલ ગબડેલ છે. તેથી મેં અરજી ફી ભરી નથી.      

 

 

૫. હુ,ં આથી જાહરે કરંુ છુ ંકે હુ ંભારતનો નાગહરક છુ.ં  

૬. હુ,ં આથી જણાવુ ંછુ ંકે માગંવામા આવેલી માહહતીના અનિકાર બાબતના અનઘનનયમ, ૨૦૦૫ ની ૮ અથવા ૯ 

હઠેળ માહહતી જાહરે કરવામાથંી મસુ્તત આપેલી હોય તેવા વગમ હઠેળ આવરી લીિેલ નથી અને મારી ઉત્તમ 

જાણ મજુબ તે આપના નવભાગ/કચેરીને લગતી છે.   
 

 સ્થળ :             

તારીખ :                     

                                અરજદારની સહી:-  

        ઈ-મેઇલ એડે્રસ, જો હોય તો :  

              ટેલીફોન ન.ં  (કચેરી): 
 

 તા.ક. : ગરીબી રેખા હઠેળની વ્યસ્તતએ કોઇપણ પ્રકારની ફી ચકુવવાની રહશેે નહી.  

* લાગ ુપડત ુન હોય તે ચેકી નાખંવુ.ં 
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નમનુો - ચ 
(જુઓ ધનયમ ૬ (૧)) 

પ્રિમ અપીલનો નમનુો  
(કચેરીના ઉપયોગ માટે) 

પ્રનત, 
પ્રથમ અપીલ સત્તાનઘકારી અન ેડીન,  
સરકારી મહેડકલ કોલજે એસ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, 
જેલ રોડ, ભાવનગર. 

  
શ્રીમાન,  
   મન ેકોઇ નનણમય મળ્યો ન હોવાથી / હુ ંજાહરે માહહતી અનિકારીના તારીખ .......................... ના નનણમયથી નારાજ 
હોવાથી, માહહતીનો અનિકાર અનિનનયમ- ૨૦૦૫ ની કલમ- ૧૯ (૧) હઠેળ હુ,ંઆથી, આ પ્રથમ અપીલ દાખલ કરંુ છુ.ં મારી 
અપીલઅની નવગતો નીચ ેમજુબ છે.   
      
૧. અપીલ કરનારનુ ંનામ : ............................................................................................................................................. 
૨. અરજદાર બી.પી.એલ. વગમમા ંઆવ ેછે કે કેમ ? હા/ના    ............................................................................................. 
૩. અપીલ કરનારનુ ં પરુૂ સરનામ ુ: ................................................................................................................................. 
૪.  (ક) જાિરે માડિતી અધિકારીનુાં નામ .......................................................................................................... 
 (ખ)  જાિરે સત્તામાંડળ/ધવભાગ/કચેરીનુાં નામ અને સરનામુાં : ......................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... 
  (ગ)  જે ધનિષયની સામે અપીલ કરી િોય તે ધનિષયના ક્રમાાંક અને તારીખ સડિત  
   એવા ધનિષયની ધવગતો ...................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... 
૫. જાિરે માડિતી અધિકારીને માહહતી માગંતી અરજી કયામની તારીખ: ................................................................................... 
૬. માહહતીની નવગત  
  (૧).  માગંવામા ંઆવલેી માહહતીની નવગત :- .............................................................................................. 
  (૨).  માગંવામા ંઆવલેી માહહતીનો સમયગાળો :- ........................................................................................ 
૭. જાિરે માડિતી અધિકારીને અરજી રજૂ કયાષ પછી ત્રીસ હદવસ પરૂા થતા હોય ત ેતારીખ: .................................................... 
૮. અપીલ માટેના કારણો: .................................................................................................................................. 
 (ક) જાિરે માડિતી અધિકારીને અરજી રજૂ કયાષના ત્રીસ હદવસની અંદર કોઇ નનણમય મળેલ નથી (........................) 
  (ખ) જાિરે માડિતી અધિકારીના તા. ................................ ના ધનિષયિી નારાજ િોવાિી        (........................) 
૯. અપીલ માટેનુાં કારિ :- ................................................................................................................................................ 
૧૦. અપીલ દાખલ કરવા માટેની છેર્લલી તારીખ :- ............................................................................................................ 
૧૧. ઠરાવેલી સમય મયાષદા પછી અપીલ દાખલ કરવામાાં ધવલાંબ િયેલ િોય તો તે માટેના કારિો દશાષવવા:-  
     ............................................................................................................................................................................... 
૧૨. જેના માટે ધવનાંતી કરી િોય/દાદ માાંગવામાાં આવી િોય તે :- ...................................................................................... 
ખરાઇ:- હુ ંઆથી જણાવુ ંછુ ંકે ઉપર આપલેી માહહતી અન ેનવગતો મારી જાણ અન ેમાનવા મજુબ સાચી છે. 

સ્થળ:  ........................................      અપીલ કરનારની સહી: ....................................... 
તારીખ: ......................................           સરનામુ:ં ........................................ 
                 મોબાઇલ નબંર:- ...................................... 
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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 



79 

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 : 2012-2013 

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 : 2013-2014 

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 



82 

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 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

                                Annual Return Form Year : 2017-2018  

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2017-2018 
 

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 NIL NIL NIL  NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

             140 824 Levied -                   Collected -                     
Total -             

 
 

  Progress in 2017-2018 

 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 59 04 00 55 

First Appeals 00 12 NIL NIL 12 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

                                Annual Return Form Year : 2018-2019  

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2018-2019 
 

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 NIL NIL NIL  NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

             60 682 Levied -                   Collected -                     
Total -             

 

  Progress in 2018-2019 

 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 20 01 00 19 

First Appeals 00 04 NIL NIL 04 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

                                Annual Return Form Year : 2019 -2020  

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2019-2020 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
0 

 

      

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 

   0   0    0    0   0   0   0     0   0     0     0       0   0     0 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

             140 3456 Levied -                   Collected -                     
Total -             

 
 

  Progress in 2019-2020 

 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 0 25 00 00 25 

First Appeals 0 03   03 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

                                Annual Return Form Year : 2020 -2021  

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2020-2021 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
0 

 

      

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 

   0   0    0    0   0   0   0     0   0     0     0       0   0     0 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

             20 266 Levied -                   Collected -                     
Total -             

 

  Progress in 2020-2021 

 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 0 16 00 00 16 

First Appeals 0 11   11 


