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૧.૧ આ -�ુતીકા (મા0હતી અિધકાર  -૨૦૦૫) ની પા3ાદ 5િુમકા 6ગે 9ણકાર  
 �;યેક 9હ<ર સતા મડંળના કામકાજમા પારદિશAતા અને જવાબદાર  ઉતેજન આપવાના હ<Dથુી 9હ<ર 

સતામડંળોના િનયEંણ હ<ઠળની મા0હતી નાગ0રકો મેળવી શક< તેવા મા0હતીના અિધકારના GયવહાHુ તEંની 

રચના કરવા ક<'Jીય મા0હતી પચં અને રાKય મા0હતી પચંો અને તેની સાથે સકંળાયેલી અથવા તેને 

અLસુગંીત બાબતો માટ< ની જોગવાઈ કરવા બાબતનો અિધિનયમ. 

               ભારતના સિંવધાને લોકશાહ  ગણરાજયની �થાપના કર<લ છે.લોકશાહ મા ં નાગર કોને 

મા0હતગાર રાખવા અને તેની (લોકશાહ ની) કામગીર  તેવી મા0હતીની પારદિશQતા માટ< મહ;વની જRર  છે. 

અને ભSTાચારને િનયEંણમા ંરાખવા અને સરકારો અને તેના માUયમો �9ને જવાબદાર રહ< તે પણ જRર  

છે. અને ખર<ખર Gયવહારમા ંમા0હતીને 9હ<ર કરવાથી સરકારના ં કાય$Vમ સચંાલન, મયા$દ ત નાણાકં ય 

સાધનોનો મહતમ ઉપયોગ અને સવેંદનશીલ મા0હતીની ગોપનીયતા ની 9ળવણી સહ તના ં બી9                    

0હતો સાથે સઘંષ$ થાય તેમ છે અને લોકશાહ  આદશ$ની સવZપર તા 9ળવતી વખતે આ સઘંષ$ સહ ત 0હતો 

વ[ચે સવંાદ તા સાધવી પણ જરRર  છે. 

૧.૨ આ -�ુતીકાનો ઉદ<શ-હ<D ુ:- 

 આ સ�ંથા ખાતેની સલં]ન મા0હતે 9હ<ર 0હતાથ̂ આપવા. 

૧.૩ આ -�ુતીકા કઈ Gય_`તઓ/સ�ંથા/સગંcનો વગેર<ને ઉપયોગી છે  

 9હ<ર જનતા માટ<  

૧.૪ આ -�ુતીકાઓમા ંઆપેલી મા0હતીL ુમાળd ુ:- 

 ક. અિધિનયમના અમલ પહ<લા -રુા ંકરવાના ંકાયZ : 

   િનયમસ�ંહ  

૧. િનયમસ�ંહ તૈયાર   

          મા0હતીના અિધકારના ખરડાના ખડં (૪)(ખ) મા ં જોગવાઈ છે ક< દર<ક 9હ<ર સતાતEેં આ 

અિધિનયમના અમલથી ૧૨૦ 0દવસમા ં નીચેના ૧૭ િનયમસ�ંહ (મે'(અુલ) Lુ ં સપંાદન અને �કાશન 

કરવાLુ ંરહ<શે.  

૧.  તેમની સ�ંથા, કાયZ અને ફરજોની િવગતો  

૨.  તેમના અિધકાર<ઓ અને કમ$ચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો  

૩.  દ<ખર<ખ અને જવાબદાર ઓ ચેનલો સ0હત િનણય-�0fયામા ંઅLસુરવાની કાgપUધિત .  

૪.  તેમના કાયZ કરવા માટ<ના તેમણે િનયમ કર<લા ધોરણો 

૫.  તેમના કાયZ કરવા માટ< તેમણે અથવા તેમના તાબા હ<ઠળ અથવા તેમના કમ$ચાર ઓ Jારા 

    9ળવેલા િનયમો િવિનયમો, hચુનાઓ, િનયમસ�ંહો અને ર<કડ$. 

૬.  તેમના અથવા તેમના િનયEણ હ<ઠળ રહ<લા દ�તાવેજોના �કારોLુ ંપEક 

૭.  તેમની નીિત ઘડવા 6ગેના અથવા તેમના વહ વટ 6ગેના 9હ<ર જનતા સાથેના પરામશન 

    અથવા  �િતિનi;વ માટ<ની કોઈ Gયવ�થા હોય તો તેની િવગતો 
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૮.  બોડ, પ0રષદો, સિમિતઓ અને તેમના ભાગ તર ક< અથવા તેની સલાહના ઉદ<શથી, બેથી 

    વj ુસkયોના ંબનેલા ંઅને આ બZડ, પ0રષદો, સિમિતઓ અને મડંળોની બેઠકો 9હ<ર જનતા 

    માટ< dlુલી છે ક< ક<મ અને આવી બેઠકોની કાય$વાહ  નm 9હ<ર જનતા માટ< ઉપલnધછે ક<           

    ક<મ, તે 6ગેLુ ંપEક. 

 ૯.  તેમના અિધકાર ઓ અને કમ$ચાર ઓની િનદo િશકા. 

૧૦. તેમના િવિનયમોમા ંકર<લી જોગવાઈ pજુબના મળતરની પUધિત સ0હત, તેમના દર<ક     

    અિધકાર  અને કમ$ચાર ને મળD ુમાિસક મહ<નતાq.ુ  

૧૧. તેમના િવિનયમોમા ંકર<લી જોગવાઈ pજુબના વળતરની પUધિત  સ0હત, તેમના દર<ક  

     અિધકાર  અને કમ$ચાર ને દશા$વD ુ ંફાળવેrુ ંબsટ. 

૧૨. ફાળવેલી સહાયક  અને  સહાયક  કાય$fમોના લાભાથtઓની િવગત સ0હત આવા કાય$fમોના     

     અમલની  પUધિત. 
        

૧૩.  uટછાટ, પરવાનગીઓ અથવા અિધકારપE મેળવનાર 6ગેની િવગતો.  

૧૪. તેમની પાસે ઉપnધ અથવા તેમની પાસે રહ<તી વી9qુ ંમાUયમમા ંRપાતં0રત  

    ( ઈલેકTોિનકસ ફોમ$) મા0હતીની િવગતો.  

૧૫.  તેમની સ�ંથામા ં9હ<ર ઉપયોગમા ંરાખેલી -�ુતકાલય અથવા વાચંનખડંની સવલતો  

     માટ<ના સમય સ0હત, નાગ0રકોને મા0હતી મેળવવા માટ<ની �ાvત સગવડોની િવગતો.  

૧૬.  સરકાર  મા0હતી અિધકાર ઓના ંનામ, હોદાઓ અને અ'ય િવગતો.  

૧૭.  િનયત કયા$ �માણેની આવી અ'ય મા0હતી 

૧.૫ Gયાwયાઓ:-   

 ૨    આ અિધિનયમમા ંસદંભ$થી અ'યથા અ�ેxVણ ન હોય તો,- 

(ક) "સpxુચત સરકાર " એટલે -  

(૧)   કz'J સરકાર અથવા સધંરાજયVેE વ0હવત Jારા �;યV અથવા પરોV ર તે �થાપાયેલ,                        

        રચાયેલ, માxલક વાળા, િનયEંણવાળા, અથવા ફંડ Rપે મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ 9હ<ર       

        સતામડંળ સબંધમંા, ક<'J સરકાર.   

(૨)  રાજકગ સરકાર Jારા �;યક અથવા પરોV ર તે �થપાયેલ, રચાયેલ માxલક વાળા,                         

િનયEંણવાળા અથવા ફડં Rપે મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ 9હ<ર સતામડંળના સબધંમા રાજય સરકાર 

(ખ) " ક<'Jીય મા0હતી પચં "એટલે કલમ-૧૨ ની પેટા કલમ(૧)હ<ઠળ રચાયેલ ક<'Jીય મા0હતી પચં  

(ગ) " ક<'Jીય 9હ<ર મા0હતી અિધકાર  " એટલે કલમ (૫)ની પેટા કલમ(૧) હ<ઠળ pકુદર કર<લ ક<'Jીય 

9હ<ર મા0હતી અિધકાર  અને તેમા ં પેટા-કલમ(૨) હ<ઠળ pકુદર કર<લ ક<'Jીય મદદનીશ 9હ<ર મા0હતી 

અિધકાર ઓ સમાવેશ થાય છે.  

(ઘ) " pwુય મા0હતી કિમ{ર " અને " મા0હતી કિમ{ર " એટલે કલમ (૧૨)ની પેટા-કલમ (૩) હ<ઠળ 

નીમાયેલ pwુય મા0હતી કિમ{ર અને  મા0હતી કિમ{ર 

(ચ) "સVમ સતાિધકાર  " એટલે-  

(૧) લોકસભાના અથવા રાજય િવધાનસભાના અથવા એવી િવધાનસભાના ધરાવતા સઘંરાજયVેE ના 

0ક�સામા ંઅUયV અને રાજયસભાના અથવા રાજય િવધાનપ0રષદના 0ક�સામા ંઅUયV  

(૨) ઉ[ચતર 'યાયાલયના 0ક�સામા,ં ભારતના pwુય 'યાયpિૂતQ 
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(૩) ઉ[ચ 'યાયાલયના 0ક�સામા,ં ઉ[ચ 'યાયાલયના pwુય 'યાયpિૂતQ 

(૪) સિંવધાનથી અથવા તે હ<ઠળ �થપાયેલા અથવા રચાયેલા બી9 સતામડંળોના 0ક�સામા ં રાSTપિત 

અથવા રાજયપાલ  

(૫) સિંવધાનની કલમ ૨૩૯ હ<ઠળ નીમાયેલા વ0હવટદાર  

(છ) " મા0હતી " એટલે ર<કડ$, દ�તાવેજો , મેમો, ઈ-મેઈલ, અxભ�ાયો, સલાહ, અખબાર  યાદ , પ0રપEો, 

}કુમો, લોગ~કુ, કરારો, અહ<વાલો, કાગળો, નpનુા, મોડlસ, કોઈ ઈલેકTોિનક �વRપમા ં મા0હતી-સામ�ી 

અને ત;સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઈ કાયદા હ<ઠળ કોઈ 9હ<ર સતામડંળ મેળવી શક< તેવી કોઈ ખાનગી 

મડંળને લગતી મા0હતી સ0હતની કોઈપણ �વRપમા ંકોઈપણ સામ�ી  

(જ) "ઠરાર<r"ુ એટલે સpxુચત સરકાર< અથવા યથા�સગં સમV સતામડંળે આ અિધિનયમ હ<ઠળ કર<લા 

િનયમોથી ઠારયેr ુ:  

(ઝ) "9હ<ર સતામડંળ" એટલે-  

(ક) સિંવધાનથી અથવા તે હ<ઠળ  

(બ) સસંદ< કર<લા કોઈ બી9 કાયદાથી 

(ગ) રાKય િવધાનમડંળે કર<લા કોઈ બી9 કાયદાથી 

(ઘ) સpxુચતસરકાર< બહાર પાડ<લા કોઈ 9હ<ર નામાથી અથવા કર<લા કોઈ }કુમથી, �થાપેલ અથવા રચેલ 

કોઈ સતામડંળ અથવા મડંળ અથવા �વરાKયની સ�ંથા, અને તેમા સpxુચત સરકાર< -રુા પાડ<લા ફડંથી 

�;યV અથવા પરોV ર તે 

(૧) માxલક ના િનયEંણ અથવા મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ મડંળ 

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

(ટ) " ર<કડ$" મા ંિનચેનાનો સમાવેશ છે :- 

(ક) કોઈ દ�તાવેજ હ�ત�ત અથવા ફાઈલ 

(ખ) કોઈ દ�તાવેજની માઈfો0ફlમ, માઈfોફ શ,અથવા ફ<સીમાઈલ નકલ 

(ગ) આવી માઈfો0ફlમમા ંસમાિવSટ �િત�િત અથવા �િત�િતઓની (મોટ  કર<લી હોય ક< ન હોય તો પણ) 

કોઈ નકલ અને 

(ઘ) કો�v(ટુર અથવા બી9 કોઈ સાધનથી ર�ુ કરાયેલી બી� કોઈ સામ�ી 

(ઠ) " મા0હતીનો અિધકાર " એટલે અિધિનયમ હ<ઠળ કોઈ બી9 સતામડંળ પાસેની અથવા તેના િનયEંણ 

હ<ઠળની મા0હતી મેળવવાનો અિધકાર અને તેમા-ં 

(૧) કામકાજ, દ�તાવેજો ર<કડ$ની તપાસ કરવાના  

(૨) દ�તાવેજો અથવા ર<કડ$ની નmધ, ઉતારા અથવા �માxણત નકલો લેવાના 

(૩) સામ�ીના �માxણત -રુાવા લેવાના 

(૪) ફલોપી, ટ<પ િવ0ડયો ક<સેટના �વRપમા ંઅથવા બી9 કોઈ ઈલકTોિનક પUધિત અથવા મા0હતી કોઈ 

કો�v(ટુરમા ં અથવા બી9 કોઈ સાધનમા ં સ�ં0હત હોય ;યાર< િ�'ટ આઉટની મારફતે મેળવવાના 

અિધકારનો સમાવેશ થાય છે. 

(ડ) " રાજયના મા0હતી પચં " એટલે કલમ-૫ની પેટા-કલમ(૧)હ<ઠળ રચાયેrુ ં રાજય મા0હતી પચં 

(ઢ) " રાજયના pwુય મા0હતી કિમ{ર " અને " રાજયના મા0હતી કિમ{ર " એટલે એટલે  કલમ ૧૫ની 

પેટા-કલમ(૩) હ<ઠળ નીમાયેલા રાજયના pwુય મા0હતી કિમ{ર અને રાજયના મા0હતી કિમ{ર 

(ત) " રાજયના 9હ<ર મા0હતી અિધકાર  " એટલે કલમ ૫ની પેટા-કલમ(૧) હ<ઠળ pકૂરર કર<લ રાજયના 
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9હ<ર મા0હતી અિધકાર  અને તેમા ં પેટા કલમ(૨) હ<ઠળ એવા રાજયના મદદનીશ 9હ<ર મા0હતી 

અિધકાર નો પણ સમાવેશ થાય છે.  

(થ) " Eા0હત પVકાર " એટલે મા0હતી માટ< િવનતંી કરનાર નાગ0રક િસવાયની કોઈ Gય_`ત અને તેમા ં

9હ<ર સતામડંળનો સમાવેશ થાય છે. 

૧.૬ કોઈ Gય_`ત આ -�ુતીકામા ંઆવર  લેવાયેલ િવષયો 6ગે વj ુમા0હતી મેળવવા માગેં તો તે માટ<ની સપંક$ 

Gય_`ત.  

 અિધક ડ ન�ી. મેડ કલ કોલેજ ભાવનગર.  

૧.૭ આ -�ુતીકમા ંઉપલnધ ન હોય તે મા0હતી મેળવવા માટ<ની કાય$પUધતી અને ફ  મા0હતી મેળવવા માટ< 

અર� કરવાની �0fયા �ુ ંછે ? 
 (૧) s બાબત માટ< મા0હતી મેળવવાની હોય તેની િવગતો દશા$વતી અર� સરકાર  મા0હતી અિધકાર ને 

લેખીતમા ંઅથવા િવ9q ુમાUયમો �ારા 6�ે�મા ંઅથવા 0હ'દ મા ંરાજભાષામા કરવી.  

(૨) કઈ બાબત 6ગે મા0હતી મેળવવાની છે તે 6ગેના કારણો દશા$વવાની જRર નથી 

(૩) િનયત કરવામા આવે તેટલી ફ  �કુવો (જો ગર બી ર<ખા હ<ઠળ કVામા ંઆવતા ંહોય તો)  મા0હતી 

મેળવવા માટ<ની સમય મયા$દા ક<ટલી છે.  

(૧) અર� કયા$ની તાર ખથી ૩૦ 0દવસ hિુધમા ં 

(૨) Gય_`તની જ�દગી અને �વતEંતા સબધંી મા0હતી મેળવવા માટ< ૪૮ કલાક  

(૩) જો આમા ં�9 પVકારના ં0હત સમાયેલા હશે તો સમય મયા$દા ૪૦ 0દવસ hિુધની રહ<શે ( મહતમ 

pદુા પVકારને ર�ુઆત કરવા માટ<નો આપેલો સમય )  

(૫) િન0દ�Sટ સમય મયા$દામા ંમા0હતી આપવામા ંિનSફળ જ� ુએ માની લીધેલો અ�વીકાર છે ? 

(૧) અર� કરવાની િનયત ફ  Gયાજબીહોવી જોઈએ.  

(૨) જો વાર< ફ ની જRર હોય તો એટલી, રકમ ક<વી ર તે થાય ;ની ગણતર ની િવગતો લેખીતમા ંજણાવવી 

જોઈએ. 

(૩)  યો]ય અપીલ અિધકાર ને અર� કર ને સરકાર  મા0હતી અિધકાર એ લીધેલી ફ  6ગેના િનણ$યની 

તપાસ કરવા અરજદાર -છુ  શક< છે. 

(૪) ગર બી ર<ખા હ<ઠળ �વતા લોકો પાસેથી કોઈ જ ફ  લેવામા ંઆવશે નહ .  

(૫) સરકાર  મા0હતી અિધકાર  િનયત કર<લી સમય મયા$દાLુ ંપાલન ન કર  શક< તો અરજદારને િવના plુયે 

-Rુ પાડ�ુ ં 
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૨.૧ 9હ<ર તEંનો ઉદ<શ-હ<D:ુ-  

 િવધાથtઓને તબીબી િશVણ -Hુુ પાડ  ડોકટરની ડ �ી એનાયત કરવાનો હ<D ુ ં

૨.૨ 9હ<ર તEL ુિમશન/�ુરદ<શીપq ુ:- (િવન)  

 તબીબી િવધાથtઓને �ેજ(એુટ અને પો�ટ �ેજ(એુટ ( એમ. બી. બી. એસ અને એમ. ડ  અને 

એમ. એસ.)  

૨.૩ 9હ<ર તEનો �ંુકો ઈિતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભ$:-  

 �જુરાત સરકાર�ીના ંઆરો]ય અને પ0રવાર કlયાણ િવભાગ ગીનગર ��તકની આ સ�ંથા છે. sL ુ

નામ કરણ મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર તર ક< કરવામા આવે છે. આ કોલેજની �થાપના સને ૧૯૯૫ 

ના વષ$મા ંથયેલ છે. આ સ�ંથા શRઆતમા ંભાવનગર કરવામા આવેલ ;યારબાદ  નવા xબlડ�ગLુ ં

બાધકામ -Hુુ થતા ંઆ સ�ંથા સને ૨૦૦૦ ની સાલથી મેડ કલ કોલેજના નવા બીlડ�ગમા કાય$રત 

છે. આ સ�ંથાનો pwુય આશય ડોકટરની સામા�ક �િતSઠા મેળવી દ0રJનારાયણ એટલે ક< 

દદ�ઓની સામા�ક સેવા કર  સમાજને ઉપયોગી બને છે.   

૨.૪ 9હ<ર તEની ફરજો  

 આ સ�ંથાની ફરજોમા ંpwુય;વે �ાUયાપકો તરફથી તબીબી િવધાથtઓને િશVણ તથા હો_�પટલના ં

દદ�ઓને સારવાર આપવી તથા તબીબી િશVણ  અને સશંોથન કરવાL ુકાય$ છે.  

૨.૫ 9હ<ર તEંની pwુય ��િુતઓ - કાયZ  

 9હ<ર આરો]ય લVી સેવાઓ -રુ  પાડવી તેમજ ઓ. પી. ડ . અને �ડોર એટલે ક< બહારના દદ�ઓ 

અને 6દરના દદ�ઓને આરો]ય લVી સેવાઓ આપી, તેઓને િનરોગી કરવા. તેમજ માઈનોર તથા 

મેજર ઓપર<શન કર  વોડ$મા ંદદ�ઓને દાખલ કર  તેમની રોજબરોજની સેવાઓ આપવી 

૨.૬ 9હ<રતEં �ારા આપવામા આવતી સેવાઓની યાદ  અને તેL ુસVંીvત િવવરણ  

  આ સ�ંથા હો_�પટલ સાથે સલં]ન  હોય 9હ<ર આરો]ય લVી સેવાઓમા ં9હ<ર તથા આ�ુબા�ુના 

�ામીણ િવ�તારોમાથંી આવતા ં�ુદા �ુદા દદ�ઓને તપાસી યો]ય સારવાર આપવામા આવે છે. આ 

સ�ંથા ખાતે �ુદા �ુદા િવભાગો ધરાવે છે sમા ખાસ કર ને (રુોકો� િવભાગ, �ખના િવભાગો આઈ 

સી. સી. (િુનટ, 0કડની (િુનટ sવી hપુર �પે�યાલીટ ના ડોકટર તથા સેવાઓ ઉપલnધ છે. 
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૨.૭ 9હ<ર તEંના રાજય િનયામક કચેર , �દ<શ, �lલો, nલોક વગેર< �તરોએ સ�ંથાગત માળખાનો 

આલેખ ( Kયા ંલા� ુપડતો હોય ;યા ) 

 આ સ�ંથા આરો]ય અને પ0રવાર કlયાણ િવભાગ હ<ઠળ કિમ{ર�ી ના માગ$દશ$ન હ<ઠળ અિધક 

િનયામક�ીની સીધી દ<ખર<ખ હ<ઠળ કાય$ કર< છે.  

૨.૮ 9હ<ર તEંની અસરકરતા અને કાય$Vમતા વારવા માતેની લોકો પાસેથી અપેVાઓ  

 િનSણાત તબીબીની માનદ સેવાઓ �ાvત કર  િશVણ તેમજ હો_�પટલ સેવાઓને વj ુhદુઢ 

બનાવવી  

૨.૯ લોક સહયોગ મેળવવા માટ<ની ગોઠવણ અને પUધિતઓ  

 િનSણાત તબીબીની માનવ સેવાઓ મેળવવા માટ< Gયવ�થા થયેલ છે. 

૨.૧૦ સેવા આપવાના દ<ખર<ખ િનયEંણ અને 9હ<ર ફ0રયાદો િનવારવા માટ< ઉપલnધ તEં 

 9હ<ર ફ0રયાદોLુ ંવડ  કચેર ના 9ણ હ<ઠળ સVમ અિધકાર  Jારા િનવારણ કરવામા આવે છે.  

૨.૧૧ pwુય કચેર  અને �ુદા �ુદા �તરોએ આવેલી અ'ય કચેર ઓના ંસરનામા (વપરાશ કારને 

સમજવામા સરળ પડ< તે માટ< �lલારાર વગtકરણો કરો) 

 ડ ન�ી, મેડ કલ કોલેજ, sઈલ રોડ, એસ. ટ . �ટ<'ડ પાસે, ભાવનગર.  

અિધક િનયામક�ી, તબીબી િશVણ અને સશંોધન, � -nલોક, બીજો માળ, ગાધંીનગર. 

કિમ{ર�ી, આરો]ય તબીબી િશVણ અને સશંોધન, ગાધંીનગર. 

સxચવ�ી, આરો]ય અને પ0રવાર કlયાણ િવભાગ, ગાધંીનગર. 

૨.૧૨ કચેર  શR થવાનો સમય :-  

 સવારના ૧૦:૩૦ 

૨.૧૩ બધં થવાનો સમય  

 સાજંના ૬:૧૦ 
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અિધકાર ઓ અને કમ$ચાર ઓની સ�ા અને ફરજો 
 

તબીબી િશVણ િવભાગના સ�ંથાગત માળખાનો આલેખ 

 

આરો]ય અને પર વાર કlયાણ મEંાલય 

માનનીય મEંી�ી, આરો]ય અને પર વાર કlયાણ િવભાગ 

 

 

આરો]ય અને પર વાર કlયાણ િવભાગ, સxચવાલય, ગાધંીનગર 

સxચવ�ી, આરો]ય અને પર વાર કlયાણ િવભાગ, ગાધંીનગર 

 

 

કિમ{ર�ી, આરો]ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશVણની કચેર  

�ુના સxચવાલય, ગાધંીનગર 

 

 

અિધક િનયામક�ી,(તબીબી િશVણ ) 

કિમ{ર�ી, આરો]ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશVણ(ત .િશ.)ની કચેર , 

િસિવલ હો_�પટલ, ગાધંીનગર 

   

  

 

                                       ડ ન�ી  (સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર) 

 

   

 

  

 

       

        અિધક ડ ન                                                                         વ0હવટ  અિધકાર   

 

 

 

 

 

 

         કચેર  અિધVક         હ<ડ કલાક$            સી. કલાક$            �ુ. કલાક$          વગ$ - ૪       

         િવિવધ શાખા         િવિવધ શાખા         િવિવધ શાખા         િવિવધ શાખા     િવિવધ શાખા 
 

2.1   તબીબી િશVણ િવભાગ હ<ઠળની શૈVxણક સ�ંથાઓ તેમજ તબીબી કોલેજની કાય$Vમતામા ંવધારો થાય તે બાબતે 

િવધાથtઓ કોલેજની સાફ સફાઈ રહ< તે માટ< સહકાર આપે, ગમે ;યા ં ગદંક  ન કર<, �વૈ[છ ક ર તે Gયસન p_ુ`ત 

અxભયાનમા ં સહકાર આપે, તેમજ સરકાર�ી/ આરો]ય િવભાગ Jારા અમલમા ં pકુ<લ આરો]ય િવષયક કાય$fમમા ં

જોડાણ તો આરો]ય િવષયક સેવાઓ આપના સહકારથી અસરકારક બનાવી શકાય. 

2.2  તબીબી કોલેજ, ભાવનગર તેમેજ આરો]ય િવભાગ �ારા આરો]ય િવષયક �{ોના િનવારણ તેમજ ઓક 9�િુત 

6ગે િવિવધ ક<�પો, તબીબી સારવાર hિુવધા 9�િુત અxભયાન, �દશ$નો, સરઘસ, તબીબી કોલેજો �ારા Gયસનp_ુ`ત 
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સેમીનાર, સવંાદ sવા કાય$fમોLુ ંઆયોજન s તે તબીબી શૈVxણક સ�ંથાઓ �ારા કરવામા ંઆવે છે તેમજ તે માટ< 

તેઓને આ કચેર  તેમજ આરો]ય િવભાગ અને રાજય સરકાર �ારા જRર hિુવધા -રુ  પાડવામા �વે છે  

2.3   તબીબી કોલેજની કચેર  ખાતે સેવા આપવા તેમજ દ<ખર<ખ િનયEંણ અને કોઈ ફર યાદ હોય તો તેના િનવારણ 

માટ< દર<ક શાખાના અિધકાર ઓનો સપંક$ કર  s તે Gય_`ત અથવા કોઈ કમ$ચાર  પોતાની ફર યાદLુ ં િનવારણ �ાvત 

કર  શક< છે અને ઉપરો`ત તમામ વ0હવટ  અિધકાર  ઉપર ડ ન�ી અને અિધક ડ ન�ી, તબીબી િશVણLુ ંિનયEંણ હોય 

છે.  

2.4 pwુય કચેર ના તાબા હ<ઠળ ભાવનગર મેડ કલ, ભાવનગર  કચેર  આવેલી છે. મેડ કલ કોલેજ, એસ. ટ . �ટ<'ડની 

પાસે, ભાવનગર. ડ ન�ી, (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૮૦૮ 

 

૨.૫   તબીબી િશVણ અને સશંોધનની કચેર Lુ ંવ0હવટ  Gયવ�થા તEં  

 

                                                                         	��:�, 	�. 1�. 	�. /���� 

 

                                         

                        !"к 	��:�, 	�. ��. 1�. !</�4� 
 

 

       

 

 

  િવિવધ શાખાના               વ0હવટ  અિધકાર             એકાઉ'ટ ઓફ સર          કચેર  અિધVક  

     �ોફ<સર            (આઈ.સી.) �ી વી. s. ચાવડા      �ી બી. એમ. પટ<લ               િવિવધ શાખા 
                                        

 

  

 

          ��ુડ'ટ શાખા                            �ટોર શાખા  

                �ી વી. s. ચાવડા                      �ી ક< .એચ. િEવેદ  
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 !"к���=  �� к��>���=�� �?�  �� 6��� 
 

 ��@�     :      	�� :- 1�. 	�. /����  

 

સ�ાઓ :       �થાિનક કVાએ સરકાર�ીના િનયમોLસુાર મયા$દા અને આિધન કચેર ના વડા      

                તર ક< ની વ0હવટ  તથા નાણા0ંકય સ�ાઓ.  

 

વ0હવટ  :      વગ$-૪ ની ફરજ ફાળવવી.  

                વગ$-૧, ૨ ના ખાનગી અહ<વાલ.  

                બદલી, બઢતીની દરખા�તો, એલ. ટ . સી. ની ર9ઓ મ�ુંર કરવી  

                (૫૪૦ 0દવસ hધુીની), ઈ'f મે'ટ, પે'શન, કોટ$  ક<સ.      

 

નાણાકં ય :     નાણા ંિવભાગના તા.૬/૬/૯૮ ના ઠરાવથી િનયત થયેલી  કચેર ના વડા           

                તર ક<ની સ�ાઓ  

                આરો]ય અને પ0રવાર કlયાણ િવભાગના તા, ૧૦/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી    

                આપવામા ંઆવેલ ખર દ ની લગતી સ�ાઓ.  

 

ફરજો :         તબીબી િશVણ અને સશંોધન િવભાગL ુિનયEંણ 

                તમામ શાખાઓની વ0હવટ  કામગીર ની દ<ખર<ખ 

                ખાતાના વડાને ર�ુ કરવાની ફાઈલો, િનણ$ય, અમલ 

                સરકાર�ીને ર�ુ કરવાની ફાઈલો, િનણ$ય, અમલ 

                મેડ કલ કોલેજોLુ ંિનયEંણ 

                રાજયની શૈVxણક હો_�પટલનો વ0હવટ અને િનયEંણ. 

                મેડ કલ કોલેજમા ંઆવતા તમામ િવભાગોLુ ંિનયEંણ, િવધાથtઓ અને તબીબી 

                િશVણ ઉ[ચ કોટ Lુ ંમળે તેની કાળ� રાખવી, વ0હવટ  કામગીર ની દ<ખર<ખ 

                રાખવી, િવભાગીય વડાની ર�ુઆતોને Uયાને લઈને િનણ$ય તથા અમલ કરવો 

                અને તબીબી શૈVxણક કાય$ યો]ય મળે તેવા �ય;ન કરવા. 
 

��@� :                 !"к 	��:- 	�. ��. 1�. !</�4�    

  

સ�ાઓ :      ડ ન�ીની ગેરહાજર મા ંતેમના અિધક ડ ન તર ક<ના તમામ કયZ. 
     

વહ વટ  :      ડ ન�ી અને અિધક િનયામક�ી તરફથી એનાયત થયેલ સ�ાઓ.  

 

નાણાકં ય :    નાણા ંિવભાગના તા,૬/૬/૯૮ના ઠરાવથી િનયત થયેલી અને કિમ{ર�ી તરફથી      

                 એનાયત થયેલ સ�ાઓ. 

                 આરો]ય અને પર વાર કlયાણ િવભાગના તા,૧/૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવથી  

                 આપવામા આવેલ ખર દ ની લગતી સ�ાઓ.  

ફરજો  :     માન. કિમ{�ી તરફથી સોપાયેલ ફરજો.  
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             કચેર ના િનયEંણમા ંઅને ડ ન�ીની ફરજોમા ંમદદ. 
 

��@� :       ����A�  !"к���   (આઈ.સી.) �ી વી. s. ચાવડા       

 

સ�ાઓ :    એ�ટાnલીસમે'ટ તથા કચેર ને લગD ુકામકાજL ુhપુરિવજન કર�,ુ સબોડ નેટ<ડ કમ$ચાર ઓને hચુનો  

             કરવા કામગીર ની વહ<ચણી કરવી, આર. ટ . આઈ  કોટ$ -ક<સ સેલ તથા તપાસ �ા'ચ  

 

��@� :       ����1�  !"к���   :� 1�. B�. /AC
  

 

સ�ાઓ :   તમામ નાણાક ય 0હસાબો અને ઓડ ટ તથા સ�ંથાના તમામ બીલો અને ક'ટ જ'સી ખચ$  

            તથા અ'ય 0હસાબો. તમામ ઉપાડ અને વહ<ચણી કરનાર અિધકાર ની જવાબદાર  તથા   

            સબોડ નેટ<ડ કમ$ચાર ઓને hચુનો કરવા 0હસાબી  શાખાને લગતી કામxગર ની વહzચણી     

            કરવી.  

            વ0હવટ  :       -   

               નાણાકં ય :  - ઉપર pજુબ   

            અ'ય :  -   

 

ફરજો :  (૧) 0હસાબી શાખાનો સચંાલન તથા સ�ંથાના વડા�ીના hચુનો pજુબ કામગીર   કરવી. 
 

  ��@� :  /� B D( 	�� - �E#� х�
�  

 

            સ�ાઓ :  - 

 

            વ0હવટ  :       -   

               નાણાકં ય :  -  

            અ'ય :  -   

            ફરજો :  -  

 

 (૧)      વગ$ - ૧,૨,૩ ના અિધકાર / કમ$ચાર ઓના ખાનગી અહ<વાલો, ડ ન�ી Jારા આપવામા ં

           આવેલ ડ કટ<શનના ખાનગી �કરણો તેમજ ડ ન�ી Jારા આપવામા આવD ુડ કટ<શન તેમજ 

           ડ ન�ી Jારા વડ  કચેર મા ંક< ઉ[ચ અિધકાર �ીઓ સાથે ટ<લીફોનીક વાત કરવાની કામગીર   

           તેમજ ડ ન�ીની તમામ 6ગત બાબતોL ુUયાન રાખ� ુ  

(૨)        ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી,0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  સોપે તે કામગીર  કર�.ુ  

 

��@� :  (1) :�  :�. ��#. ��. !<��@� v  к>���  !"Gк (��Cк� 1-2) 

            સ�ાઓ :  - 

            વ0હવટ  :       -   

              નાણાકં ય :  - જવાબદાર  છે. પણ કોઇ સ�ા નથી. 

            અ'ય :  -   

            ફરજો :  -  
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  1. મહ<કમ ૧-૨ ની કામગીર  તેમજ તેL ુhપુરવીજન   

  2. સ�ંથા ખાતે વગ$-૧-૨ મા ંફરજ બ9વતા તથા અિધકાર ઓની સેવા િવષયક તપાસ કામગીર Lુ ંhપુિવજન કર� ુ 

  3. સરકાર�ીમા તથા અિધક િનયામક અગ;યની કામગીર  ની દરખા�તો કરવી 

  4. હગંામી જ]યાઓ એVન vલા'ટ સેવા સળગ  તથા તમામ કામગીર  માટ< માગ$દશ$ન તમામ �ટાપની કામગીર Lુ ં   

     hપુરિવઝન કર�ુ ં

     5  ને લગતી મહ<કમ િવશે કામગીર  કરવી. 

     6. સરકાર�ીમા ંદરખા�ત કરવાની કામગીર  કરવી . 

     7. આર ટ  આઈના ંજવાબ કરવાની કામગીર  કરવી. સી. આરને લગતી કામગીર  વગેર< અ];યની કામગીર .  

     8. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  સmપે તે કામગીર  કરવી. 
 

��@� :  (1) :� ��. K. >��	�   - L>���  !"Gк  (!�"�MN ш�х�) 
 

            સ�ાઓ :  

            વ0હવટ  :       -  

               નાણાકં ય :    - જવાબદાર  છે પણ કોઇ સ�ા નથી. 

            અ'ય :        -   

 

6��� :   

1.  �ા'ચની hપુરવીઝનની કામગીર .  

2.  �ા'ચમા ંઆવતી ટપાલો ટ<બલવાઈઝ માક$ કરવાની કામગીર .  

3.  સરકાર�ી Jારા ટ<લીફોનીક hચુના Jારા સmપવામા આવતી કામગીર .  

4.  �ા'ચમા ંફરજ બ9વતા કમ$ચાર ઓની ગેરહાજર  �સગેં તેઓના ટ<બલની અગ;યની/તાક દની  

    કામગીર   

5. અિધક િનયામક�ી/નાયબ િનયામક�ી/ વ0હવટ  અિધકાર �ી/ 0હસાબી અિધકાર �ી તરફથી   

    ફાળવવામા ંઆવતા પEોની િવશેષ કામગીર .  

6.  માનનીય કિમ{ર�ી તરફથી સોપાયેલ તાક દની સમય મયા$દામા ંકરવાની કામગીર .  

7.  સરકાર�ી / કિમ{ર શાખાને લગતી ટ<લીફોનીક મા0હતી -રુ  પાડવાની કામગીર .  

8.  કોટ$ની સમયસર કામગીર , સમય મયા$દામા ંથવા સદંભ^ s તે hચુનો કરવા, દર<ક ક<સોની pદુતોમા ં 

      હાજર રહ<વાની Gયવ�થા કરવી. 

9.  સરકાર�ી Jારા વારંવાર માગંવામા આવતી મા0હતીઓ તૈયાર કરવી. 

10. મEંી�ી ધારાસkય�ી સસંદ સkય�ીના �{ોL ુિનરાકરણ બાબત. 

૧૧  શાખાના તમામ ડ લ�ગ કલાક$ તરફથી pકુવામા આવતી બાબતો ચેક કરવી અને આગળ  

     મોકલવી. 

૧૨. વગ$ ૧-૨ ના કાગળો ડ લ�ગ, ફાઈલોની ચકાસણી, ર માક$સ સાથે આગળ મોકલવાની કામગીર . 

૧૩.  ��ુડ'ટ શાખાની કામગીર L ુિનર Vણ કર�ુ.ં 
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��@� : :� B�. 1�. к�#*M:  -  к>���  !"Gк (��*AC
 ш�х�)  

સ�ાઓ  :  

          વ0હવટ  :       -   

             નાણાકં ય :  - જવાબદાર  છે. પણ કોઇ સ�ા નથી. 

          અ'ય :  -   

6���  : - 

               (૧) િવધાથtઓને રહ<વાની અને તેમની હો�ટ<લને લગતી ફર યાદોનો િનકાલ કરવો. 

         (૨)  િવધાથtઓના હો�ટ<લને લગતા અ��ટરો તૈયાર કરવા. 

         (૩) એડમીશન ફોમ$ હો�ટ<લ માટ< રાખવા . 

         (૪) હો�ટ<લમા ંમેસ તથા અ'ય સાધન સામ�ી માટ<ની કામગીર  કરવી.   

         (૫) અગાવના કચેર  અિધVક(ખાલી જ]યા) s તમામ કામ કરતા તે કામગીર  કરવા  

              (૬) ર પેર�ગ 6ગેની કામગીર  તા;કાલીક કરાવવી 

         (૭) ડ ન�ી, અિધકડ ન�ી, 0હસાબી અિઘકાર , વ0હવટ  અિઘકાર  સmપે તે કામગીર  કરવી.  

 

��@�  :   (1)   :� B> 1� ��Q�
�    -    �C	 к
�к�  (R�.A�.RS ш�х�) 

                   સ�ાઓ   : 

                   વ0હવટ  :           - 

                   નાણાકં ય :        -  જવાબદાર  છે. પણ  કોઇ સ�ા નથી. 

                   અ'ય :            - 

ફરજો : 
 

         1.  મદદની 9હ<ર મા0હતી અિધકાર  સmપવામા ંઆવે તે તમામ �કારની કામગીર  કરવી. 

         2. ર��ટરો િનભાવવા. 

         3. ઇ'ડ<'ટ બનાવવા તથા તેનો 0હસાબ રાખવો. 

         4. આર.ટ .આઈ.ને લગતી કામગીર  કરવી.  

         5. આર.ટ .આઈ. ને લગતા ર��ટર િનભાવવા, સરકાર�ી Jારા માગંવામા ંઆવતી માહ તી તૈયાર કરવી.  

         6. હાઈકોટ$ ને લગતા ંતમામ ફર યાદોની ફાઈલો સભંાળવી તથા દર<ક ક<સોની pદુતમા ંહાજર રહ<� ુ.ં    

         7. સ�ંથા ખાતેની તમામફર યાદોની લગતી ફાઈલો સભંાળવી તથા સરકાર�ી ને સમયસર મા0હતી મોકલવી.  

         8.  ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

             કામગીર  કરવી. 
 

 

��@�  :   (1)      :�. B>. B�. �к��.�    -    ����A�� TU�/�кA� 

 

                 �?�= :  

                 વ0હવટ  :        - 

                  નાણાકં ય :      -  જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી.                 

                              અ'ય :          - 

 



15 

ફરજો : 
 

1.  સમ� મેડ કલ કોલેજમા ંસફાઇ, �વરછતા અને સેનીટ<શનને લગતી કામગીર L ુિન0રVણ કર� ુતથા  

    વગ$-૪ ના કમ$ચાર ઓના કામગીર ની વહzચણી કરવી. 

2.  કોઇ પણ મેડ કલ કોલેજના �ો�ામો દર�યાન Gયવ�થા ગોઠવવાની કામગીર . 

3.  તમામ વગ$-૪ ના કમ$ચાર ઓની હાજર  -રુવી તેમજ તેમની કામગીર Lુ ંિનર Vણ કર�.ુ 

4.  હો�ટ<લના વગ$-૪ ના કમ$ચાર ઓ બરાબર સફાઇ કર< છે ક< નહ  તેની ચકાસણી કરવી. 

5.  સમયાતંર< મેડ કલ કોલેજ તેમજ હો�ટ<લ તેમજ આવાસના પાણીના ટાકંાની સફાઇ કરાવવી. 

6.  ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

    કામગીર  કરવી. 

��@� :   (1)   :� K.	�.>��	� V(��.к
�к�  (��Cк� 1/2 ш�х� ) 

                    સ�ાઓ : 

                    વ0હવટ  :        - 

                    નાણાકં ય :      - જવાબદાર  છે. પણ  કોઇ સ�ા નથી. 
                    અ'ય :           - 

 

6��� :     વગ$ -૧ અને ૨ ના અિધકાર �ીLુ ંમહ<કમ સ-ંણુ$ કામગીર . 
 

1.   અિધકાર ઓની બદલી 6ગેની દરખા�તો સરકાર�ીમા ંમોકલવા 6ગેની કામગીર . 

2.   િનમqુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર ર પોટ$ , ડ �ટ સીટો, વતન એકરાર તેમજ તેને લગતી અ'ય  

     બાબતો 6ગેની કામગીર . 

3.   િનમqુકં િનયિમત કરવાની કામગીર . 

4.   સેવાઓ સળંગ કરવાની કામગીર . 

5.   સહ �ાUયાપકમાથંી �ાUયાપકમા ંબઢતી બાબતે ડ .પી.સી.ની વધારાની કામગીર  અગાઉ અ'ય      

        ટ<બલે થતી હોય તે મૌxખક આદ<શથી સmપાયેલ છે. 

6.   સીનીયોર ટ  લી�ટ, કામચલાઉની દરખા�ત તૈયાર કર  સરકાર�ીને મોકલવા 6ગેની કામગીર . 

7.   કામચલાઉ સીનીયોર ટ  લી�ટના વાધંા hચુનો મળતા ચકાસણી કર  સરકાર�ીને દરખા�તો કરવી. 

8.   કાયમી સીનીયોર ટ  લી�ટ બહાર પાડતા દર<કને મોકલવા. 

9.   સરકાર�ી �ારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી મા0હતીઓ તૈયાર કરવી. 

10.   મીટ�ગની મા0હતીઓ. 

11.  એલ. એ. ક(.ુ ની મા0હતીઓની કામગીર . 

12. વાિષQક વ0હવટ  અહ<વાલની કામગીર . 

13. ધારાસkય, મEંી�ી સદંભ$ની કામગીર .    

14. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

       કામગીર  કરવી.   

 

 

 

 

��@� :   (1)    :�. 	�. 	�. /0	#�     -     V(��#� к
�к�  (��Cк� 1-2) 
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                    સ�ાઓ : 

                    વ0હવટ  :        - 

                    નાણાકં ય :      -જવાબદાર  છે. પણ કોઇ સ�ા નથી.     

                     અ'ય :           - 

 

6��� :     વગ$ -૧ અને ૨ ના અિધકાર �ીLુ ંમહ<કમ સ-ંણુ$ કામગીર . 
 

1.   અિધકાર ઓની બદલી 6ગેની દરખા�તો સરકાર�ીમા ંમોકલવા 6ગેની કામગીર . 

2.   િનમqુકં પામેલ ડોકટરોની હાજર ર પોટ$ , ડ �ટ સીટો, વતન એકરાર તેમજ તેને લગતી અ'ય  

     બાબતો 6ગેની કામગીર . 

3. કામચલાઉ સીનીયોર ટ  લી�ટના વાધંા hચુનો મળતા ચકાસણી કર  સરકાર�ીને દરખા�તો કરવી.   

4. કાયમી સીનીયોર ટ  લી�ટ બહાર પાડતા દર<કને મોકલવા. 

5. સરકાર�ી �ારા વારંવાર માગંવામા ંઆવતી મા0હતીઓ તૈયાર કરવી. 

6. વક$શીટ મા0હતી. 

7. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

       કામગીર  કરવી.    
 

 

��@� :  :����  !�
�1�� ш��  -   �C	 .к
�к�  
 

                  સ�ાઓ :  

                  વ0હવટ  :      - 

                  નાણાકં ય :    જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                  અ'ય :   - 

 

 

6��� : 
 

1. પી. પી. (િુનટની વ0હવટ  તેમજ તમામ �કારની કામગીર . 

2. પી. પી. (િુનટની નાણાકં ય તમામ બીલો બનાવવા. 

3. પી. પી. (િુનટના માિસક ર પોટZ વડ  કચેર ઓને મોકલવા. 

4. ગાયનેક િવભાગના વડા�ી �ારા s કામગીર  સmપે તે કરવી. 

5. પી. પી. (િુનટને લગતી કોટ$  િવગેર<ને કામગીર  કરવી. 

6. તબીબી અિધVક�ીની કચેર  �ારા h�ુત કર<લ ડાયટ, ખર દ  તેમજ પર�રુણ કામગીર  િવગેર<  

   કરવાની રહ<શે. 

7. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

   કામગીર  કરવી. 
 

 

 

   ��@� :   :�  0LP5L JFW[,F -   �C	 к
�к�  ( ����1� ш�х� ) 
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                 સ�ાઓ : 

                 વ0હવટ  : - 

                 નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                 અ'ય :  - 

6��� : 
 

1.   0હસાબી અિધકાર �ીએ સmપે તે અને તમામ ટ .એ. બીલ/ક'ટ  બીલ. 

2.   એ.બી.સી. ર��ટર બનાવવા. 

3.   �.પી.એફ. એડવા'સીસના તમામ �કારના બીલો બનાવવા. 

4.   ક<શીયરની કામગીર મા ંમદદ કરવી. 

5.   0કAમતી દ�તાવેજો 9ળવવા. 

6.   તમામ �કારના બીલોLુ ંGયવ_�થત ફાઇલ�ગ કર�.ુ 

7.   ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

      કામગીર  કરવી. 
 

��@� :  :� кC. B>. !<��@� -    ����#�  к
�к�  (*A�� ш�х�) 

                સ�ાઓ : 

                 વ0હવટ  :       - 

                 નાણાકં ય :    જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                  અ'ય :          - 

ફરજો : 

1.   સરકાર�ીના િનયમો �માણે, �ટ<શનર  લેખન સામ�ી ભડંાર, અમદાવાદ તથા સરકાર  �ેસ,  

     વડોદરા ખાતેથી, કચેર ની �ટ<શનર  મ�ુંર કરાવવી, RબR જઇને મેળવવી તથા તે �ટ<શનર                         

    અEેની કચેર ના �ા'ચ/અિધકાર  વગ$ની જRર યાત �માણે ઇ'ડ<'ટ આપ�ુ ંઇ'ડ<'ટ આપવાની                       

    કામગીર  કરવી તથા તેને સલં]ન, �ટોર ર��ટર િનભાવવા, સરકાર  �ેસે રાજકોટ/વડોદરાથી                          

    મેજ ડાયર  ક<લે'ડરLુ ંઇ'ડ<'ટ મોકલી મ�ુંર કરાવી તે મેળવીને કચેર મા ંકમ$ચાર /અિધકાર ને                  

    વહzચવાની  કામગીર . 

2.  અEેની કચેર ના સાધન/મશીનો ર પેર�ગ, મે'ટ<ન'સ કો'Tાકટની કામગીર  િનયમોLસુાર કરવામા ં 

    આવે છે. ઉકત મશીનો માટ< ક'ઝ�મેુબલ આઇટમની ખર દ  િનયમોLસુાર કરવામા ંઆવે છે અને  

    �ટોક ર��ટર િનભાવવામા ંઆવે છે. 

3.  સરકાર  કમ$ચાર /અિધકાર ને મળવાપાE પેન/ર ફ લની ખર દ  વગ$-૪ માટ< પોલી વ� ગણવેશ  

    તથા ગરમ ગણવેશ તથા ~ટુ /ચપંલની ખર દ , �ાયવર માટ< પોલી વ� તથા ગરમ ગણવેશ    

    તથા વોચમેન માટ< પોલી વ� તથા આટ�કલ િનયમોLસુાર ખર દ કરવામા ંઆવે છે. 

4.  9હ<ર બાધંકામ િવભાગની નીચે તમામ કામગીર , ર પેર�ગ, દરખા�ત િવગેર<. 

5.  �ટોર 0કપર : હ<ડ કલાક$�ીની hચુના pજુબ કામગીર  કરવી તેમજ ટાઇપ કામ કર�.ુ 

6.  ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

    કામગીર  કરવી. 
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��@� :     :�. B�. R�. ����.�   -   V(��#� к
�к� ( кCш�#� ш�х� ) 
 

                  સ�ાઓ : 

                  વ0હવટ  :   - 

                  નાણાકં ય :    જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                   અ'ય :       - 

6��� : 
 

1. તમામ 0હસાબી કામગીર . 

2. ક<શની 9ળવણી તેના 0હસાબો અને ક<શ~કુ િનભાવવી. 

3. બ�કમાથંી ક<શ લાવવી. 

4. એ.બી.સી. બીલ, �ા'ટ, મેસે'જર, ચેક, કાયમી પેશગી, એn�T<ક, અનપેઇડ વગેર< ર��ટર  

    િનભાવવા. 

5. માિસક ખચ$ પEકો બનાવવા તેમજ પી.એ.ઓ. સાથે 0હસાબો મેળવવા, સરકાર  ચલણો ભરવા. 

6. 0કAમતી દ�તાવેજો 9ળવવા દા.ત., બ�ક ગેર<'ટ  િવગેર<. 

7. પગારના ચેક તેમજ અ'ય કમ$ચાર ઓના xબલોના ચેકો સબંિંધત બે'કોમા ંસબંિંધત કમ$ચાર ઓના    

   લી�ટ સાથે બે'કમા ંજમા કરાવવા. 

8. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

   કામગીર  કરવી. 
 

 ��@� :  :�.	�.B�.���
�  -  �C	 к
�к� - *D(	UA ш�х� 
 

                સ�ાઓ : 

                વ0હવટ  :       - 

                નાણાકં ય :    જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                અ'ય :          - 

 

ફરજો : 
 

1. �વેશ િનયમો - મેડ કલ/ડ<'ટલ/ફ ઝીયોથેરાપી/નસ�ગ કોલેજો. 

2. સરકાર  મેડ કલ કોલેજોમા ંઅL�ુનાતક અkયાસfમ શR કરવા. 

3. એમ.બી.બી.એસ. ની મા'યતા માટ< ઇ'�પેકશન અને ઇ'�પેકશન ફ  6ગે. 

4. અL�ુનાતક અkયાસfમની મા'યતા માટ<  ઇ'�પેકશન અને ઇ'�પેકશન ફ  6ગે. 

5. �વેશ સીટોમા ંવધારો કરવા બાબત. 

6. એમ.સી.આઇ. ની જRર યાત pજુબ મેડ કલ કોલેજોમા ં�ટાફ મ�ુંર કરવા બાબત. 

7. �ટાઇપે'ડમા ંવધારો કરવા બાબત. 

8. (.ુ�./પી.�. �વેશની ગેરર તી ર�ુઆત 6ગે. 

9. ટ�શુન ફ /હો�ટ<લ ફ  બાબત. 

10. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  
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    કામગીર  કરવી. 

 

         ��@� :     :�. 1�. 	�. к��!�#�         -  V(. к
�к�       -  *D(	UA ш�х� 
 

         સ�ાઓ :  

         વ0હવટ  :    - 

         નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

         અ'ય :       - 

ફરજો : 
 

1.   બો'ડ વhલુાત અને p_ુ`ત બાબત. 

2.   T<ન�ગ/વક$શોપ/કો'ફર'સ/સેમીનાર/�િતિન(_ુ`ત 6ગે. 

3.   મેડ કલ/ડ<'ટલ/ફ ઝીયોથેરાપી ઇ'ટન$શીપની પરવાનગી અને એન.ઓ.સી. બાબત. 

4.   ઓલ ઇ'ડ યા ૧૫% અને ૨૫% બાબત. 

5.  એમ.સી.આઇ./ડ .સી.આઇ. સાથે પE Gયવહાર. 

 6. (િુનવસtટ ને લગતી કામગીર    

7.  9હ<રાત �ેસનોટને લગતી બાબત. 

8.  ર<સીડ'ટ ડોકટરોની ર9ઓ બાબત. 

9.  ર<સીડ'ટ ડોકટરોની વીમા બાબત. 

10. િવધાથtઓ/ઇ'ટનtઝ િવધાથtઓ/ર<સીડ'ટ ડોકટરોની હડતાળ બાબત. 

11. િવધાથtઓના ર<ગ�ગ બાબત. 

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

13. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

         કામગીર  કરવી.  

 

��@� :     :���� ����1�� ш��  *D(	UA ш�х� 
 

                  સ�ાઓ :  

                  વ0હવટ  :    - 

                  નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                  અ'ય :       - 

ફરજો : 

 

1..પર Vાને લગતી કામગીર . 

2. આ ઉપરાતં શાખાને લગતી અ'ય તમામ પર�રુણ કામગીર . 

3.કોલેજો ખાતે નવા િવભાગો/(નુીટ શR કરવા બાબત. 

4. ર<સીડ'ટ  િનયમો બાબત. 
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5.  ર<સીડ'સી સીટો બાબત. 

6.  ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

    કામગીર  કરવી. 
 

 ��@� :- :�кC.B>.��
0к�  �C	 к
�к�    -    *A�� ш�х� 
 

               સ�ાઓ  : 

               વ0હવટ  :    - 

               નાણાકં ય :  જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

               અ'ય :   - 

 

6��� : 
 

1.   હ<ડકલાક$�ી h�ુત કર< તે તમામ કામગીર  કરવી. 

2.   અEેની કચેર  ખાતેના તમામ ફનtચર ટ<બલ/dરુશી/િતજોર  વગેર<ની ર પેર�ગની કામગીર    

       િનયમોLસુાર કરવામા ંઆવે છે. 

3.   અEેની સ�ંથાના મશીનો ર પેર�ગ, મે'ટ<ન'સના કો'Tાકટ િવગેર<ની કામગીર  િનયમોLસુાર  

       હ<ડકલાક$�ીના માગ$દશ$ન નીચે કાય$વાહ  કરવી. 

4.  હ<ડકલાક$�ી hચુવે તે તમામ �કારના ર��ટરો, ઇ'ડ<'ટ િવગેર<ની કામગીર  કરવી. 

5.  હ<ડકલાક$�ી hચુવે તે �માણે ઓકTોય, �(નુીસીપાલીટ ને લગતા �{ો િવગેર< બાબતે તેમજ  

      આવેલ માલની રસીદો, ર��ટરોમા ંચડાવી હ<ડકલાક$�ી પાસે pકુવી. 

6.  ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે      

      કામગીર  કરવી. 
 

��@�  :    :�. B. кC. /AC
      -   �C	 к
�к�      - ����A� ш�х�  ( ��Cк� 3/4 ) 

             સ�ાઓ : 

             વ0હવટ  :     - 

             નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

             અ'ય :        - 

6��� : 
 

1.   અવસાન પામનાર કમ$ચાર ના આિ�તને રહ<મરાહ< નોકર  આપવા બાબત. 

2.   �વૈ0રછક િન િુ� 6ગેના ક<સો. 

3.   પે'શન ક<સ 6ગેની કામગીર . 

4.   �ટ<પ�ગ અપ મ�ુંર કરવા 6ગેની કામગીર . 

5.   િવદ<શ જવા 6ગે એન. ઓ. સી. આપવા બાબતની કામગીર . 

6.   રો�ટર ર��ટર 6ગેની કામગીર . 

7.   કમ$ચાર ની વયિન િુ� 6ગેની કામગીર . 
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8.   ખાનગી અહ<વાલની કામગીર  (સ�ંથાના તમામ કમ$ચાર ) 

9.   ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે     

     કામગીર  કરવી. 
 

��@� :    :�. ��./�..�х�#�.�#� �C	 к
�к� ( ��Cк� 3/4 )  

 

              સ�ાઓ : 

              વ0હવટ  :     - 

              નાણાકં ય :  જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

              અ'ય :        -  

6��� : 
 

1.   સીનીયોર ટ  લી�ટ 

2.   વ0હવટ  સવંગ$ની ભરતી િનયમોની કામગીર . 

3.   માિસક ખાલી જ]યા પEકની કામગીર . 

4.   હગંામી જ]યા ક'ટ '(એુશન (ડ એમઇઆર) 

5.   �િતિન(કુિત કામગીર . 

6.   કમ$યોગી તાલીમ 6ગેની કામગીર . 

7.   �જુરાતી, 0હ'દ  ભાષા p_ુ`ત 6ગેની કામગીર . 

8.   ડ મડ<ઇટને લગતી કામગીર . 

9.   અ'ય સકંલન મા0હતી કામગીર . 

10.   વક$શીટની કામગીર . 

11.   ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

      કામગીર  કરવી.  

 

��@� : :� @�/к X /���� - �C	 к
�к�   - ����A� ш�х� 

              સ�ાઓ : 

              વ0હવટ  :     - 

              નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

               અ'ય :       - 

6��� : 

1.   ર9 મ�ુંર કરવા 6ગેની કામગીર . 

2.   વાિષQક ઇ9ફો મ�ુંર કરવા બાબત. 

3.   ઉ[ચતર પગાર ધોરણ મ�ુંર કરવા બાબત (તાબાની બધી જ સ�ંથાઓના) 

4.  શાખા ફાળવણીના }ુકમો/કમ$ચાર  હાજર થયા 6ગેની કામગીર . 

5.  સરકાર  આવાસ ફાળવણી 6ગેની કામગીર . 

6.  ચા¡ એલાઉ'સ મ�ુંર કરવા 6ગેની કામગીર . 

7.  વી-ગવન$સ તાલીમમા ંમોકલવા બાબતની કામગીર . 

8.  ૧૪. xબનઅિધ�ત ગેરહાજર  બાબતની કામગીર . 
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9.  -વુ$ સેવા તાલીમમા ંમોકલવા 6ગેની કામગીર . 

10.  કમ$ચાર ના બઢતીના પગાર ફ કશેસન 6ગેની કામગીર . 

11.  કમ$ચાર ઓની સેવાપોથીને લગતી તમામ કામગીર . 

12.  કમ$ચાર ની �તર િવભાગીય બદલીની કામગીર . 

13.  તાબાના કમ$ચાર /અિધકાર �ીઓની સેવાપોથી અધતન રાખવા 6ગેની મા0હતી. 

14.  ઉ[ચ અkયાસ અથ̂ પરવાનગી આપવા બાબત. 

15.  સલામતી અિધકાર  વગ$-૩ ની કામગીર . 

16.  ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

     કામગીર  કરવી. 
 

��@� :  :�. B. 1�. Y�  -  V(��#� к
�к�  -   ����1� ш�х� 
 

                  સ�ાઓ : 

                  વ0હવટ  :    - 

                  નાણાકં ય : જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

                  અ'ય :       - 
 

6��� :  

 

1. શાખામા ંઆવતી ટપાલ ઇનવડ$-આઉટવડ$ તથા વહzચણીની કામગીર . 

2. દફતર  ફાઇલ�ગની કામગીર . 

3. કલાક$ ને મદદની કામગીર . 

4. કાયા$લય આદ<શની ફાઇલ�ગ કામગીર  કરવી. 

5. �ટ<�પ ર��ટર િનયમીત કરવા તેમજ તેની માગંણીLુ ંઇ'ડ<'ટ સમયસર કર�ુ.ં 

6. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

   કામગીર  કરવી. 
 

 

 

 

��@� :       1.. :�. B>. 	�. /����     -     >�6 
�#Z���#� 
 

              સ�ાઓ : 

              વ0હવટ  :     - 

              નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ  કોઇ સ�ા નથી. 

              અ'ય :         - 
 

6��� : 
 

1. સમ� લાઇ�ેર Lુ ંસચંાલન કર�ુ,ં ~કુસો મે'ટ<ન કરવી તેમજ અિધકાર ઓ તથા િવધાથtઓને ~કુો  

   માગણી pજુબ આપી ર��ટરમા ંનmધ કર  અkયાસ અથ̂ આપવી તેમજ દર વષ̂ નવા -�ુતકો  



23 

   ખર દવાની કાય$વાહ  કરવી 

2. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

   કામગીર  કરવી. 
 

��@� :  1. :���� B�. B>. �к��.�    -  R��. 
�TZ���#� 
 

 

           સ�ાઓ : 

            વ0હવટ  :     - 

            નાણાકં ય :   જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

            અ'ય :        - 

6��� : 
 

1. સમ� લાઇ�ેર Lુ ંસચંાલન કર�ુ,ં ~કુસો મે'ટ<ન કરવી તેમજ અિધકાર ઓ તથા િવધાથtઓને ~કુો  

   માગણી pજુબ આપી ર��ટરમા ંનmધ કર  અkયાસ અથ̂ આપવી તેમજ દર વષ̂ નવા -�ુતકો  

   ખર દવાની કાય$વાહ  કરવી. 

2. ચીફ લાઇ�ેર યન ની ર9 દર�યાન તમામ �કારની ફરજો બ9વવાની રહ<શે. 

3. ડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

   કામગીર  કરવી.                                   

 

    	�/�A���UA�� к
�к�  
 

��@�  :  1. :����  B�PB>./0[1�  �C	 к
�к�   

 

              સ�ાઓ : 

              ����A� :     

              ��.�0к�# :  જવાબદાર  છે.પણ કોઇ સ�ા નથી. 

               U# :       - 

6��� : 
 

1.    િવભાગના વડા�ી �ારા સmપવામા ંઆવતી વ0હવટ  કામગીર . 

૨P િવભાગના આઉટ વડ$ તથા ઈનવડ$ તેમજ વક$શીટ ર��ટર ની કામગીર . 

૩P ડ<�ટૉક ર��ટરૉ નીભાવી અ£તન રાખવાની કામગીર .  

૪Pડ ન�ી, અિધક ડ ન�ી, 0હસાબી અિધકાર , વ0હવટ  અિધકાર  તેમજ કચેર  અિધVક સmપે તે  

     કામગીર  કરવી. 
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૯.૧ �ુદા �ુદા p¤ુાઓ 6ગ ે

 �ુદા �ુદા p¤ુાઓ 6ગ ે િનણ$ય લેવા માટ< �જુરાત સીવીલ Rlસ, �જુરાત T<જર  Rlસ, પે'શન અને 

ર9 6ગેના િનયમો, તબીબી ભ¥થા તથા સારવાર 6ગનેા િનયમો તેમજ સરકાર�ીના ંઠરાવ પ0રપEો 

િવગેર< pજુબ સદંભ$ ટાકં  િનણ$ય લેવામા ંઆવે છે  

૯.૨ અગ;યની બાબતો માટ< 
 કચેર ની કાય$પUધિત pજુબ આ સ�ંથાના વડાને આપવામા ં આવેલ ડ<લીગેશન ઓફ પાવ$સ pજુબ તેમજ 

સરકાર�ીના ંઠરાવેલા િનયમો pજુબ િનણ$ય લેવામા ંઆવે છે. તેમજ આ સ�ંથા ખાતે �ટોર પરચેશ કમીટ  તથા 

`વાટ$ર એલોટમે'ટ કિમટ ની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંઅગ;યની બાબતો માટ< ખાસ િનણ$ય લેવા 

માટ< વડ  કચેર ને એટલે ક< અિધક િનયામયક�ી, તબીબી િશVણ અને સશંોધન, ગાધંીનગરLુ ં માગ$દશ$ન 

માગંવામા ંઆવે છે. 

૯.૩ િનણ$યને જનતા hધુી  

 િનણ$યને જનતા hધુી પહmચાડવા માટ< નોટ સ બોડ¦$ તેમજ મા0હતી િનયામક�ી દવારા વત$માનપEોમા ં

9હ<ર ખબર દવારા પહmચાડવામા ંઆવે છે. 

૯.૪ િનણ$ય લેવાની �0fયામા ંમતંGયો 
 કિમટ ના મે�બર તથા વડ  કચેર  (અિધક િનયામક�ી, તબીબી િશVણ અને સશંોધન, ગાધંીનગર) 

૯.૫ િનણ$ય લેનાર 6િતમ સ�ાિધકાર  કોણ છે 

 સ�ંથાના વડા�ી તથા અિધક િનયામક�ી તબીબી િશVણ અને સશંોધન, ગાધંીનગર 

૯.૬ s અગ;યની બાબતો પર 9હ<ર સતાિધકાર  �ારા િનણ$ય લવેામા ંઆવે છે તેની મા0હિત અલગ ર તે 

નીચેના નpનુામા ંઆપો. 
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!�#� к�#5 к��� ��AC �^� к�C
� "��.� 
 

૧૫.૧  િવિવધ ��િુતઓ / કાય$fમો હાથ ધરવા માટ< િવભાગે ન§  કર<લ  ધોરણોની િવગતો આપો. 

  

� ш&G-.к к�#� :- 

 

�  (અ) મેડ કલ કા¨'સીલ ઓફ ©'ડ યા ના ધારા ધોરણ pજુબ અkયાસfમ                                         

    ચલાવવામા આવે છે  
 

�    (બ)  ભાવનગર (િુન. �ારા ન§  કરવામા ંઆવેલ ªરુ ક(લુમ તથા પર Vા   

   પUધિત  
     

�     (ક) સરકાર�ી ના વખતો વખતના આદ<શો અને ઠરાવો અLસુાર કાય$વાહ     

                           કરવામા આવે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,� �01� 

sના પર િનણ$ય લેવાના છે તે િવષય આ માટ<ની અગ;યની બાબતો પર અર� મ«યાની તાર ખ 

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

આપવામા ંઆવે છે. 

માગ$દશ$ક hચુન/0દશાિનદoશ જો કોઈ હોય તો  સરકાર  િનયમસ�ંહો ઠરાવો અને પર પEો અને 

સરકાર�ીLુ ંમાગ$દશ$ન  

અમલની �0fયા ૩૦ 0દવસમા ંઅર� કયા$ની તાર ખથી 

િનણ$ય લેવાની કાય$વાહ મા ંસકંળાયેલ અિધકાર ઓનો 

હોદો 

અિધક ડ ન�ી, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ના સપંક$ 6ગેની મા0હતી  

જો િનણ$યથી સતંોષ ન હોય તો કયા ં અને ક<વી ર તે 

અપીલ કરવી ? 

સરકાર  મા0હતી અિધકાર  કરતા હો¤ામા ં�વર હોય તેમને 

�કુાદો મlયાની તાર ખથી ૩૦ 0દવસમા અપીલ કરવાની 

રહ< છે. 



26 

 

(!�#��03� -5) 
 

કાયZ કરવા માટ<ના િનયમો, િવિનયમો,hચુનાઓ િનયમસ�ંહ અને દ¬તરો 
  

૪.૧ 9હ<ર તEં અથવા તેના િનયEંણ હ<ઠળના અિધકાર ઓ અને કમ$ચાર ઓએ ઉપયોગ કરવાના   િનયમો,     

         િવિનયમો,hચુનાઓ, િનયનમસ�ંહ અને દ¬તરોની યાદ  નીચેના નpનુા pજુબ આપો. આ નpનુો દર<ક 

             �કારના દ�તાવેજ માટ< ભરવાનો છે. 
 

@*�����+(0 ���/�M�_0  @*������ 2к�� 

૧. �જુરાત સીવીલ સવtસીઝ Rlસ  િનયમસ�ંહ 

૨. �જુરાત નાણાક ય િનયમો િનયમસ�ંહ 

૩. તબીબી ભ¥થા સારવારના િનયમો   િનયમસ�ંહ 

૪. પે'શન 6ગેના િનયમો િનયમસ�ંહ 

૫. ર9 6ગેના િનયમો િનયમસ�ંહ 

૬;  શી�ત અને અપીલના ંિનયમો િનયમસ�ંહ 

 નીચે આપેલા �કારોમાથંી એક પસદં કરો 

(િનયમો,િવિનયમો,hચુનાઓ,િનયમસ�ંહ,દ¬તરો,

અ'ય) 

દ�તાવેજ પરLુ ં�ૂં®ંુ લખાણ 

- �.સી.એસ.આર.Rlસ 

- �.ટ .આર. Rlસ 

- ડ સીvલીન ક'ડગત Rlસ 

- જનરલ Rlસ 

 

િનયમો 

Gય0કતને િનયમો, િવિનયમો,hચુનાઓ, િનયમસગંહઁ 

અને દ¬તરોની નકલ અહ�થી મળશે. 

સરનાpુ ં:- 

મેડ કલ કોલેજ, 

sલ રોડ, એસ.ટ . �ટ<'ડ પાસે, 

ભાવનગર. 

ટ<લીફોન નબંર :- ૨૪૩૦૮૦૮ 

ફ<`સ :-૨૪૨૨૦૧૧ 

ઈમેઈલ : dr_bd_parmar@yahoo.co.in 

િવભાગ દવારા િનયમો,િવિનયમો, hચુનાઓ, 

િનયમસ�ંહ અને દ¬તરોની નકલ માટ< લેવાની ફ  

(જો હોય તો) 

Rિપયા બે (૨) પાના દ ઠ. 

સી.ડ  ૫૦ Rિપયા  
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                9હ<ર તEં અથવા તેના િનયEંણ હ<ઠળની Gય_`તઓ પાસેના દ�તાવેજોની 

                                             કVાઓ 6ગેLુ ંપEક  

૬.૧        સરકાર દ�તાવેજો િવશેની મા0હતી આપવા નીચેની નpનુાનો ઉપયોગ કરશો.. 

           જયા આ દ�તાવેજો ઉપલnધ છે તેવી જ]યાઓ sવી ક< સxચવાલય કVા,  

           િનયામકની કચેર  કVા, અ'યનો પણ ઉlલેખ કરો. (" અ'યો " લખવાની  

           જ]યાએ કVાનો ઉlલેખ કરો.)  

 

 

 

અLુ

ન.ં 

દ�તાવેજની કVા  દ�તાવેજLુ ંનામ અને 

તેની એક લીટ મા ં

ઓળખાણ  

દ�તાવેજ મેળવવાની 

કાય$પUધિત  

નીચેની Gય_`ત 

પાસે છે / તેના 

િનયEંણમા ંછે.  

૧ સરકાર  કમ$ચાર ઓ ની 

સેવા િવષયક મા0હતી  

6ગત ફાઈલ તથા 

સવtસ ~કુ  

આર.ટ .આઈના િનયમ 

pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  

મા0હતી  િનયમ સ�ંહં-૧૭ 

pજુબ મળ  શક<. 

વહ વટ  

અિધકાર �ી 

૨ સરકાર  અિધકાર ઓની 

સેવા િવષયક મા0હતી  

6ગત ફાઈલ સવtસ 

~કુ  

આ.ટ .આઈના િનયમ pજુબ 

દ�તાવેજ માથંી જRર  

મા0હતી િનયમસ�ંહં-૧૭  

pજુબ મળ  શક<. 

વહ વટ  

અિધકાર �ી 

૩ િવધાથtના અkયાસને 

લગતી મા0હતી  

(૧) એડિમશન 

(૨) પર Vાઓ 

(૩) પર�રુણ 

 વહ વટ  

અિધકાર �ી 

૪ નાણાકં ય બાબતો ને 

લગતી મા0હતી 

(૧) બsટ 

(૨) ખચ$ પEકો  

(૩) ખર દ ની �f યા 

(૪) T<ર  બીlસ 

 હ સાબી 

અિધકાર �ી 
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નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સkયો સાથે સલાહ-પરામશ$ અથવા તેમના 

�િતિનિધ;વ માટ<ની કોઈ Gયવ�થા હોઈય તો તેની િવગત 

 નીિત ઘડતર  : -  

પ.૧ :  �ુ ંનીિતઓના ઘડતર માટ< જનતાની અથવા તેના �િતિનિધઓની સલાહ - પરામશ$/સહભાxગતા  

       મેળવવા માટ<ની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના નpનુામા ંઆવી નીિતના િવગતો આપો. 
 

અL.ુ ન ં િવષય/p¤ુો �ુ ંજનતાની સહભાગીતા 

hિુનિ3ત કરવાLુ ં 

જRર  છે ?(હા/ના) 

જનતાની 

સહભાગીતા મેળવવા  

માટ<ની Gયવ�થા 
 

    

    
  

      આનાથી નાગ0રકને °ા આધાર< નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમા ં જનતાની 

સહભાxગતા ન§  કરાઈ છે તે સમજવામા મદદ થશે. 
 

નીિતનો અમલ :- 

૫.૨ :   �ુ ંનીિતઓના અમલ માટ< જનતાની અથવા તેમના �િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ$/સહભાxગતા     

  મેળવવા માટ<ની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય, તો આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના નpનૂામા ંઆપો. 
 

 

 

 

અLુ ં
ન.ં 
 

િવષય/p¤ુો �ુ ં        જનતાની 
સહભાxગતા 
hિુનિ3ત કરવાLુ ં 
જRર  છે ? (હા/ના) 

જનતાની સહભાxગતા મેળવવા માટ<ની  

Gયવ�થા 

૧ ઈ'�ટ ટ�સુનલ એનેમલ 

એથી`સ કમીટ  

     હા �ાણીઓ પર થતા �યોગોમા ં�રતા 

અટકાવવા માટ< ભારત સરકારના CPCSEA 

િનયમ pજુબ સિમતીની રચના કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

૨ ર G(બુોડ$ 

ઈ'�ટ ટ�સુનલ 

(એથી`સ કમીટ ) 

      હા દદ�ઓ પર Kયાર< નવી દવાઓ ક< સારવારનો 

અkયાસ કરવાનો હોય ;યાર< �તરરાST ય 

ધોરણેના પાલન માટ< ICMR ની ગાઈડ લાઈન 

�માણે રચના કરવામા ંઆવી છે. 
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( !�#� �03� -8 ) 
 

તેના ભાગ તર ક< રચાયેલી બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ અને અ'ય સ�ંથાઓLુ ંપEક 

 

        ૭.૧  9હ<ર તEંને લગતા બોડ$, પ0રષદો, સિમિતઓ અને અ'ય મડંળલ 6ગેની િવગત નીચેના 

        નpનૂામા ંઆપો. 
 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 
2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 કોલેજ કાઉ'સીલ કિમટ  
3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ)  

 આ કિમટ મા મેડ કલ કાઉ'સીલ ઓફ ઇ'ડ યાના નોમ$સ pજુબની સમીVા તથા અમલીકરણ માટ< 
તથા ટ ચ�ગ �ટાફ તથા િવધાથtઓના શૈVxણક કાય$ 6ગેની સમીVા તથા સ�ંથાની વ0હવટ  તેમજ 

સરકાર�ીની hચુનાઓ તથા િવધાથtઓનો શૈVxણક કોલજે તથા (િુન. અને કલીનીકલ િવભાગોની 
હો_�પટલ સાથેની �9લVી લોકમત 6ગેની કામગીર  વગેર< માટ<ની સમીતીની રચના કરવામા ં 

આવેલી છે   

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 સચંાલક 

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 દર<ક િવભાગના વડા, મેડ કલ hિુ�'ટ<'ડ'ટ, ડ ન�ી 
6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 
7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 
8 બેઠકોની સwંયા 
 ૨૧ + ૧ + ૧ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 
10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 
11 બેઠકોની કાય$નો જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો.  

 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક<.  
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                                                                                2. /�>�` к!�A� 
 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 પરચેઝ કિમટ  

3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ) 

 આ સ�ંથાના િવિવધ સાધનો લાઇ�ેર ના -�ુતકો તથા અ'ય ખર દ  વગેર< ના ટ<'ડરો/કોટ<શનો �ારા 

મગંાવવામા ંઆવેલ ભાવોની ચકાસણી કર  s તે િવભાગની માગંણી pજુબ છે ક< નહ  તેની ચકાસણી 

કર  આઇટમોની પસદંગી કર  ખર દ  6ગે આખર  િનણ$ય લેવામા ંઆવે છે.  

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 કાય$કાર   

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 (૧) ડ ન�ી, (૨) �ાUયાપક, પેથોલો� િવભાગ (૩) �ાUયાપક - કોઇ એક કલીનીક િવભાગ,  

(૪) �ાUયાપક - કોઇ એક નોન કલીનીકલ િવભાગ (૫) વ0હવટ  અિધકાર  અથવા 0હસાબી અિધકાર   

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સwંયા 
 ૫ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય$નmધ જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો. 
 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક< 
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3. к��A�� к!�A� :-  

 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 કવાટ$ર કિમટ  

3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ) 

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

તેમની માગંણી pજુબ ફાળવણી તથા ફ<રબદલી તથા કવાટ$રને સલં]ન બાબતોનો આખર  િનણ$ય 

 લઇ કિમટ ની hચુના માગ$દશ$ન pજુબ 6તીમ િનણ$ય લેવામા ંઆવે છે.  

 

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 કાય$કાર   

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 (૧) ડ ન�ી,  (૨)  -  (૩) -  (૪) -  (૫) સ�ંથાના અ'ય ચાર વ0રSઠ �ાUયાપકો  

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સwંયા 
 ૫ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય$નmધ જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો. 
 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક< 
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4. SU*A�Aa(��
 BM�L� к!�A�:- 
 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 ઈ'�ટ ટ�સુનલ ર G(બુોડ$ (હ(મુન ઓફ સીયલ કમીટ )  

3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ) 

 સ�ંથાના િનતીમતા િસUધાતંો અને નૈિતકતા જળવાય રહ< તે માટ< hચુનો િનણ$ય અને આખર  િનણ$ય 

આ કિમટ  �ારા લેવામા ંઆવે છે. દદ�ઓ પર નવી દવાઓ ક< સારવારના અkયાસ વખતે  

�તરરાST ય ધોરણોના પાલન માટ< સમાજની �તીSઠ ત Gય_`તઓની હાજર મા ંિનણ$ય લેવામા ંઆવે 

છે.    

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 કાય$કાર   

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 (૧) ડ ન�ી,  (૨)  -  (૩) -  (૪) -  (૫) સ�ંથાના અ'ય ચાર વ0રSઠ �ાUયાપકો  

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સwંયા 
 ૫ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય$નmધ જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો. 
 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક< 
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5. B���
 BM�L� к!�A� :- 
 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 એનીમલ એથી`સ કિમટ  

3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ) 

 આ સ�ંથાના િવભાગો ક< sમા એનીમલ �ાણીઓ પર �યોગો, તબીબી િશVણ કરવા માટ< �રતા  

અટકાવવા િવધાથtઓના અkયાસ ઉ[ચ િશVણ માટ< સરકાર�ીના પયા$વરણ ખાતાના અિધિનયમ  

pજુબ જRર  મ�ુંર  મેળવવાની રહ< છે તે માટ< જRર  hચુનો માગ$દશ$ન અને િનણ$ય આ કિમટ  �ારા  

લેવામા ંઆવે છે.    

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 કાય$કાર   

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 (૧) ડ ન�ી,  (૨) ઇ'ચા¡ �ોફ<- એનીમલ હાઉસ, (૩) બાયોલો�કલ સાય'ટ �ટ  (૪) - (૫) બે અ'ય 

િવભાગના વૈ²ાિનકો (૬) સ�ંથા બહારના વૈ²ાિનકો (૭) �ાણીશા�ના તબીબો (૮) એનઓ 

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સwંયા 
 ૦૧ (એક) 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય$નmધ જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો. 
 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક< 
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6. 	���b
���� к!�A� :-       

 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 ડ સીvલીન કિમટ  

3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ) 

 સ�ંથાના િવધાથtઓમા ંજRર  િશ�ત જળવાઇ રહ< તે માટ< જRર  હોય ;યાર< િશ�ત 6ગે જRર  પગલા  

લેવા તથા તેને hચુનો, માગ$દશ$ન અને િનણ$ય લેવા માટ< આ કિમટ ની રચના કરવામા ંઆવેલ છે.  

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 સલાહકાર 

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 (૧) ડ ન�ી,  (૨) - (૩) - (૪) - (૫)  (/ુપી. હો_�પટલના વોડ$ન�ી (૬) અ'ય સીનીયર �ાUયાપક 

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સwંયા 
 ૫ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય$નmધ જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો. 
 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક< 
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                  (1)-
�SZ��� к��A�("U�0��� 30M�
#) 

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. હ<મતં મહ<તા �ાUયાપક-ફ ઝીયોલો� ૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ 

૨ ડો. 0હતા મહ<તા �ાUયાપક- �ક ન& વી.ડ . ૯૪૨૯૫૦૩૧૮૮ 

૩ ડો. સી.બી.િEપાઠ  �ાUયાપક- ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૪ ડો. જયે'J ગોહ લ �ાUયાપક- પીડ યાT `સ ૯૪૨૬૩૪૮૯૦૯ 

૫ ડો.અDલુ િEવેદ  સહ �ાUયાપક - પી.એસ.એમ.  

૬ ડો.અિ´ન મેવાડા મદદનીશ �ાUયાપક - ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૭ ડો.આµિુત કાચા મદદનીશ �ાUયાપક - પીડ યાT `સ  

૮ ડો.ચૈતાલી શાહ ટ�ટુર- એને�થેસીયોલો� ૯૪૨૮૪૦૮૭૨૫ 

૯ ડો.િનતીન ચૌધર  ટ�ટુર- બાયો-ક<મી�T  ૯૭૨૪૨૯૯૮૦૦ 
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7. ���
�  c#�>�� !���"� к!�A� 
 

1 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ંનામ અને સરનાpુ ં
 સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

2 મા'યતા �ાvત સ�ંથાLુ ં�કાર (બોડ$, પ0રષદ, સિમિતઓ, અ'ય મડંળો) 

 મ0હલા અ;યાચાર િવરોધી કિમટ  

3 મા'યતા �ાvત સ�ંથાનો �ંુકો પ0રચય (સ�ંથાપના વષ$, ઉદ<શ/pwુય � િુતઓ) 

 સ�ંથાની મ0હલાઓ તથા િવધાથtનીઓ પર થતા અ;યાચાર સબબ જો કોઇ ફર યાદો આવેલ હોય તો  

તે માટ< કિમટ  યો]ય િનણ$ય લઇને જRર  પગલા લેવા માટ< યો]ય કાય$વાહ  કરવામા ંઆવે છે.   

4 મા'યતા �ાvત સ�ંથાની 5િુમકા (સલાહકાર/સચંાલક/કાય$કાર /અ'ય) 

 કાય$કાર    

5 માળdુ ંઅને સkય બધંારણ 

 (૧) �ોફ< એને�થેસીયાલો� (૨) વોડ$ન-ગlસ$ (૩) આસી વોડ$ન-ગlસ$ (૪) કલીનીકલ િવષયના 

 �ાUયાપક (૫) નોન કલીનીકલ િવષયના �ાUયાપક 

6 સ�ંથાના વડા 
 ડ ન, સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર. 

7 pwુય કચેર  અને તેની શાખાઓના સરનામા ં 

 ડ ન, સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, ભાવનગર.  

8 બેઠકોની સwંયા 
 ૫ 

9 �ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક< છે? 

 ના 

10 �ુ ંબેઠકોની કાય$નmધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે? 

 હા 

11 બેઠકોની કાય$નmધ જનતાને ઉપલkય છે? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટ<ની પUધિતની મા0હતી  

આપો. 
 આર. ટ . આઈ. ના િનયમ pજુબ દ�તાવેજ માથંી જRર  મા0હતી િનયમસ�ંહ - ૧૭ pજુબ મળ  શક< 
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                              (2)  ���
�  c#�>�� !���"� к��A�. 

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. ડ . સી. િEપાઠ  �ાUયાપક- એને�થેસીયોલો� ૯૪૨૮૪૦૮૭૧૮ 

૨ ડો. સી.બી.િEપાઠ  �ાUયાપક- ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૩ ડો.શૈલાબેન શાહ સહ �ાUયાપક- પેથોલો� ૯૮૨૪૫૬૧૮૭૫ 

૪ ડો.અlપા પાર<ખ સહ �ાUયાપક- પીડ યાT `સ ૯૪૨૮૪૦૮૭૮૭ 

૫ ડો.ભાવેશ આ_�તક સહ �ાUયાપક-�ક ન& વી.ડ . ૯૪૨૬૦૩૯૪૯૩ 

૬ ડો.વીર<ન નાયક સહ �ાUયાપક- ફામા$કોલો�  

૭ ડો. હષા$ સોલકં  મદદનીશ �ાUયાપક પી.એસ.એમ. ૯૯૦૯૪૪૭૭૪૮ 

૮ ડો.હ<માગંીની આચાય$ ટ�ટુર- ફામા$કોલો� ૯૪૨૭૭૫૪૮૫૦ 

૯ ડો.િનતીન ચૌધર  ટ�ટુર- બાયો-ક<મી�T  ૯૦૩૩૩૩૫૦૨૫ 
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            (3)  6����к�
�X ��X
U� к��A�. 

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. સી.બી.િEપાઠ  �ાUયાપક- ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૨ ડો. પી. આર. ઝા �ાUયાપક- મેડ સીન ૯૪૨૬૨૫૬૧૧૮ 

૩ ડો. જયે'J ગોહ લ �ાUયાપક- પીડ યાT `સ ૯૪૨૬૩૪૮૯૦૯ 

૪ ડો.રાજન સોમાણી સહ �ાUયાપક- સ¡ર  ૯૮૨૫૫૭૨૭૯૬ 

૫ ડો.�²ેશ શાહ સહ �ાUયાપક-પેથોલો� ૯૪૨૮૧૦૬૬૦૪ 

૯૪૨૯૧૪૨૪૫૧ 

૬ ડો. કોમલ શાહ સહ �ાUયાપક-એને�થેસીયોલો� ૯૪૨૭૨૧૫૨૫૨ 

૭ ડો. ભાગ$વ -રુો0હત સહ �ાUયાપક ફામા$કોલો�  

૮ ડો.વીર<ન નાયક સહ �ાUયાપક- ફામા$કોલો� ૯૮૨૫૪૪૭૩૭૦ 

૯ ડો. િવશાલ વડગામા 
 

મદદનીશ �ાUયાપક- 

ફામા$કોલો� 

૭૫૬૭૧૧૨૬૬૪ 

 

૧૦. ડો. ઘન�યામ એન. 

આહ ર 

મદદનીશ �ાUયાપક 

પી.એસ.એમ. 

૯૬૨૪૦૦૦૩૪૮ 

૧૧. ડો 5પુે'J વાળા સેક'ડ ઈયર- ર<સીડ<'ટ- ટ .બી.& 

ચે�ટ 
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                     (૪)- મેડ કલ એK(કુ<શન ટ<`નોલો� સેલ 

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. િનલેશ પાર<ખ �ાUયાપક-ઓvથlેમોલો� ૯૪૨૮૪૦૮૭૦૦ 

૨ ડો. �]ના દવે �ાUયાપક- ટ .બી.& ચે�ટ ૯૮૨૫૦૯૬૨૮૯ 

૩ ડો.સમીર શાહ �ાUયાપક સ¡ર  ૦૯૪૨૭૨૧૫૨૫૩ 

૪ ડો. જયે'J ગોહ લ �ાUયાપક- પીડ યાT `સ ૯૪૨૭૨૧૫૨૫૩ 

૫ ડો. hનુીલ પજંવાણી સહ �ાUયાપક મડે સીન ૯૮૨૫૩૩૧૦૩૯ 

૬ ડો. હર શ આર. િEવદે  સહ �ાUયાપક ઓvથlેમોલો� ૯૪૨૮૦૦૯૯૫૯ 

૭ ડો. xચ'મય શાહ સહ �ાUયાપક ફ ઝીયોલો� ૯૩૨૮૯૩૮૦૦૮ 

૮ ડો. મે}ુલ ગોસાઇ સહ �ાUયાપક પીડ યાT `સ ૯૪૨૬૮૦૪૨૫૫ 

૯ ડો. રજની એમ. પર ખ સહ �ાUયાપક ઓ. & �. ૯૩૨૭૭૪૮૯૧૧ 

૧૦ ડો. હષ$દ એમ. પટ<લ સહ �ાUયાપક પી.એસ.એમ. ૯૪૨૬૭૦૯૦૧૨ 

૧૧ ડો. ભાગ$વ -રુો0હત સહ �ાUયાપક ફામા$કોલો�  

૧૨ ડો. લોપા િEવેદ  સહ �ાUયાપક- એને�થેસીયોલો� ૯૪૨૮૦૦૯૯૫૮ 

૧૩ ડો. ધવલ પરમાર સહ �ાUયાપક- ફોર<'સીક મેડ સીન ૯૪૨૬૦૨૭૩૩૫ 

૧૪ ડો. અશોક વાળા મદદનીશ �ાUયાપક- સાય°ાT  ૯૪૨૭૭૭૪૯૫૯ 

૧૫ ડો. િવશાલ વડગામા મદદનીશ �ાUયાપક ફામા$કોલો� ૭૫૬૭૧૧૨૬૬૪ 

૧૬ ડો િવશાલ ગાયકવાડ મદદનીશ �ાUયાપક-ફામા$કોલો�  
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                                   (૫) -એ'ટ  ર<ગ�ગ કમીટ  

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. નીલેશ પાર<ખ �ાUયાપક- ઓvથlેમોલો� ૯૪૨૮૪૦૮૭૦૦ 

૨ ડો. ક<.ડ . ભાલાણી સહ �ાUયાપક પી.એસ.એમ ૯૪૨૭૨૮૭૭૨૨ 

૩ ડો. િશlપા દોશી સહ �ાUયાપક એને�થેસીયોલો� ૯૪૨૫૨૨૪૫૪૯ 

૪ ડો.પ0રમલ એસ.ઝા સહ �ાUયાપક એને�થેસીયોલો� ૯૪૨૭૨૧૨૪૨૨ 

૫ ડો. િવ-લુ સરવૈયા મદદનીશ �ાUયાપક ઓ. & �  

૬ ડો. hિુનલ પ¶ણી મદદનીશ �ાUયાપક-બાયો ક<મી�T  ૯૪૨૮૮૧૦૭૯૬ 

૭ ડો. િનતીન ચૌધર  ટ�ટુર બાયો ક<મી�T  ૯૪૨૭૭૫૪૮૫૦ 

૮ ડો. ર ષી દ<સાઈ (.ુ� ��ુડ'ટ ૦૯૦૩૩૯૦૩૧૬૯ 
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         (૬)- કોલેજ n(ટુ ફ ક<શન કમીટ  

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. સી.બી.િEપાઠ  �ાUયાપક- ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૨ ડો. હર શ આર.િEવેદ  સહ �ાUયાપક ઓvથlેમોલો� ૯૪૨૮૦૦૯૯૫૯ 

૩ ડો. િનપા આર. ગોહ લ મદદનીશ �ાUયાપક ઓvથેlમોલો� ૯૪૨૮૮૧૦૭૩૬ 

૪ ડો.પાિથQવ ચૌહાણ મદદનીશ �ાUયાપક એને�થેસીયોલો�  

૫ ડો. ચJંીકા 5તુ મદદનીશ �ાUયાપક એને�થેસીયોલો�  

૬ ડો. Lતુનબાલા 

ગો�વામી 

મદદનીશ �ાUયાપક ફામા$કોલો� ૯૪૨૯૦૪૫૦૩૪ 

૭ ડો. ધીર<ન અમીન મદદનીશ �ાUયાપક પી.એસ.એમ ૯૮૨૫૭૮૧૭૫૭ 

૮ ડો. ભારતી કોર યા મદદનીશ �ાUયાપક પી.એસ.એમ  

૯ ડો. નર<'J પાલીવાલ ટ�ટુર ફામા$કોલો� ૯૮૨૫૮૧૯૩૩૧ 
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                        (૭)  ઇ-લિન·ગ & વેબ- સાઇટ ડ<વલપમે'ટ. 

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. હ<મતં મહ<તા �ાUયાપક ફ ઝીયોલો� ૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ 

૨ ડો. સી.બી.િEપાઠ  �ાUયાપક- ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૩ ડો. xચ'મય શાહ સહ �ાUયાપક-ફ ઝીયોલો� ૯૩૨૮૯૩૮૦૦૮ 

૪ ડો.અDલુ િEવેદ  સહ �ાUયાપક-પી.એસ.એમ.  

૫ ડો. ક<. ડ . ભાલાણી સહ �ાUયાપક-પી.એસ.એમ. ૯૪૨૭૨૮૭૭૨૨ 

૬ ડો. 6®ુર ઝાલાવાડ યા સહ �ાUયાપક- એનાટોમી ૯૪૨૬૫૩૯૮૪૮ 

૭ ડો. અિ´ન મેવાડા મદદનીશ �ાUયાપક- 

ફામા$કોલો� 

૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૮ ડો. ર<ખા આયર ટ�ટુર- પેથોલો� ૯૮૨૫૮૭૫૭૩૯ 
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                        (૮) હો�ટ<લ  કમીટ  

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. નીલેશ પાર<ખ વોડ$ન- બોયઝ (�ાUયાપક- 

ઓvથેlમોલો�) 

૯૪૨૮૪૦૮૭૮૮ 

૨ ડો. િવ-લુ સરવૈયા આસી�ટ'ટ વોડ$ન બોયઝ 

(મદદનીશ �ાUયાપક- 

ગાયનેક) 

 

૩ ડો. અિ´ન મેવાડા આસી�ટ'ટ વોડ$ન બોયઝ 

(મદદનીશ �ાUયાપક- 

ફામા$કોલો�) 

૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૪ ડો. િનતીન ચૌધર  આસી�ટ'ટ વોડ$ન બોયઝ 

(ટ�ટુર બાયો ક<મી�T ) 

૯૪૨૭૭૫૪૮૫૦ 

 

                                         વોડ$ન ગlસ$ હો�ટ<લ કમીટ  

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો. ડ . સી. િEપાઠ  વોડ$ન ગlસ$(�ાUયાપક- 

એને�થેસીયોલો�) 

૯૪૨૮૪૦૮૭૧૮ 

૨ ડો.દ ¸vત પરમાર આસી�ટ'ટ વોડ$ન ગlસ$ 

મદદનીશ �ાUયાપક- ઓ.&� 

૯૯૨૫૦૨૧૬૦૮ 

૩ ડો. ર<ખા આયર આસી�ટ'ટ વોડ$ન ગlસ$ 

ટ�ટુર- પેથોલો� 

૯૮૨૫૮૭૫૭૩૯ 

૪ ડો. લ¹મી ચાવડા આસી�ટ'ટ વોડ$ન ગlસ$ 

ર<સીડ<'ટ એનાટોમી (ટ�ટુર) 
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                 ( ૯)- મેડ કલ ºમુિનટ ઝ & કો�(િુનટ  સિવQસ 

fમ અિધકાર L ુનામ હોદો મોબાઈલ નબંર 

૧ ડો.સી.બી.િEપાઠ  �ાUયાપક  ફામા$કોલો� ૦૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ 

૨ ડો. બી. એન. પચંાલ �ાUયાપક સાય°ાT  ૯૪૨૭૫૫૮૮૯૪ 

૩ ડો.અDલુ િEવેદ  સહ�ાUયાપક પી. એસ.એમ.  

૪ ડો.�²ેશ શાહ સહ�ાUયાપક  પેથોલો� ૯૪૨૮૧૦૬૬૦૪ 

૯૪૨૯૧૪૨૪૫૧ 

૫ ડો નર<'J પાલીવાલ ટ�ટુર ફામા$કોલો� ૯૮૨૫૮૧૯૩૩૧ 

૬ ડો 9�િૃત ધોળક યા ટ�ટુર બાયોક<મી�T   

૭ ડો. જયેશ વાકાણી પી.�. ��ુડ'ટ(MBBS-3)  

૮ ડો. મથંન કાનાણી (.ુ�. ��ુડ'ટ(MBBS-2)  
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૧ 

 

ડો. બી. ડ . પરમાર 

 

	�� 

૧૬૮૧૪૦   ૬૧૨૦૦ સરકાર�ીના 

િનયમોLસુાર 

૨ ડો. હર ઓમ શમા$  2�]#�/к ૧૧૭૪૫૯  ૪૩૨૦૭   -"- 

૩ ડો. હ તાબેન એચ. મહ<તા -"- ૫૯૫૯૮ ૧૬૦૮૬૮ -"- 

૪  ડો. એસ. ક<. hરુ  -"- ૧૫૬૮૮૪ ૫૮૧૦૪  -"- 

૫ ડો. એસ. વી.પટ<લ  -"- ૧૬૫૫૧૫  ૬૧૨૦૦  -"- 

૬ ડો. ડ . સી. િEપાઠ  -"- ૧૪૯૯૦૧ ૫૫૪૮૫ -"- 

૭ ડો. બી. એન. પચંાલ -"- ૫૯૫૯૮  ૧૪૩૦૧૩  -"- 

૮ ડો. સી. બી. િEપાઠ  -"- ૧૫૪૫૪૧ ૫૬૯૨૫ -"- 

૯ ડો. s. આર. ગોહ લ -"- ૧૬૧૯૧૩ ૫૯૮૭૭ -"- 

૧૦ ડો. એમ. પી. િસAગ -"- ૧૬૬૮૬૫ ૬૧૨૦૦ -"- 

૧૧ ડો. એન. વી. પાર<ખ -"- ૧૪૯૯૪૯ ૫૫૫૦૩ -"- 

૧૨ ડો. એચ. બી. મહ<તા -"- ૧૬૪૮૫૨ ૬૧૦૯૨  -"- 

૧૩ ડો. પી. આર. ઝા -"- ૧૬૫૪૪૦ ૬૧૨૦૦ -"- 

૧૪ ડો. એ. વી. ગોખલ ે -"- ૧૬૧૧૬૮ ૫૯૫૯૮ -"- 

૧૫ ડો. એસ. આર. ચૌહાણ -"- ૧૫૩૯૬૮ ૧૫૮૦૫ -"- 

૧૬ ડો. સમીર. એમ. શાહ -"- ૧૫૩૫૯૭ ૫૧૫૬૧ -"- 

૧૭ ડો.આર એન.તા'ંડોર   -"- ૧૬૩૬૯૬ ૬૧૧૪૬ -"- 

૧૮ ડો. િવનોદ  ગૌતમ  -"- ૧૪૩૪૭૬ ૫૩૬૭૬ -"- 

૧૯ ડો.જયમીન  કm'Tાકટર -"- ૧૫૫૭૦૫ ૫૮૧૪૯ -"- 

૨૦ ડો.એ.એલ.િસસોદ યા -"- ૧૫૩૫૯૭ ૫૬૮૭૧ -"- 

૨૧ ડો. ક¼રવી દ<સાઈ -"- ૧૩૭૬૯૬ ૫૦૭૯૬  

-"- 
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૨૨ ડો. �]ના. એચ . શાહ 2�]#�/к ૧૪૯૯૭૨ ૫૫૫૧૨ -"- 

૨૩ ડો. �]ના દવે -"- ૧૩૭૫૪૦ ૫૦૮૫૦ -"- 

૨૪ ડો.લોપા િEવેદ  �� 2�]#�/к ૧૨૦૩૩૯ ૪૪૩૧૬ -"- 

૨૫ ડો. કોમલ શાહ -"- ૧૧૬૯૬૦ ૪૩૦૨૦ -"- 

૨૬ ડો. હષ$દ એમ. પટ<લ -"- ૧૦૬૫૦૬ ૪૪૩૧૬ -"- 

૨૭ ડો. એસ. s. પજંવાણી -"- ૧૩૫૨૯૬ ૪૯૮૯૬ -"- 

૨૮ ડો.ક<.ડ .ન®ુમ -"- ૧૨૦૪૧૬ ૪૪૩૧૬  -"- 

૨૯ ડો. મે}લુ ગોસાઈ -"- ૧૨૦૪૧૬ ૪૪૩૧૬ -"- 

૩૦ ડો.િશlપા દોશી -"- ૧૧૬૬૬૦ ૪૩૦૨૦ -"- 

૩૧ ડો. �. ક<. કડ કર -"- ૧૧૨૯૭૮ ૪૭૦૨૫ -"- 

૩૨ ડો. એફ. એ. દ<ખૈયા -"- ૧૨૦૪૧૬ ૪૪૩૧૬ -"- 

૩૩ ડો. એસ. એન. શાહ -"- ૧૫૦૮૪૮ ૫૫૭૨૮ -"- 

૩૪ ડો. પી. એ. ગોખલ ે -"- ૧૪૨૮૮૦ ૫૨૭૪૦ -"- 

૩૫ ડો. રાજન સોમાણી -"- ૪૭૦૨૫ ૧૨૭૩૪૧ -"- 

૩૬ ડો. અlપેશ વોરા -"- ૧૨૩૬૬૮ ૪૫૬૪૮ -"- 

૩૭ ડો. એમ. ટ . પજંવાણી -"- ૧૨૩૯૬૮ ૪૫૬૪૮ -"- 

૩૮ ડો. યોગેશ એન. પ0રખ -"- ૧૩૧૪૦૮ ૪૮૪૩૮ -"- 

૩૯ ડો. ધવલ s. પરમાર -"- ૧૨૦૪૧૬ ૪૪૩૧૬ -"- 

૪૦ ડો. પી.આઇ. વોરા  -"- ૨૦૦૦૦ ૦૦ -"- 

૪૧ ડો. એસ. એમ પટ<લ  -"- ૧૧૨૯૭૮ ૪૭૦૨૫ -"- 

૪૨ ડો. એચ. આર. િEવેદ  -"- ૧૩૪૯૯૬ ૪૯૮૯૬ -"- 

૪૩ ડો. અlપા. પાર<ખ -"- ૧૨૩૯૬૮ ૪૫૬૪૮ -"- 

૪૪ ડો. સીમા બVી -"- ૧૪૩૩૮૫ ૫૨૯૨૯ -"- 

૪૫ ડો. રિવ'J 9ડ<9 -"- ૧૧૩૬૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૪૬ ડો.રજની એમ પાર<ખ -"- ૧૨૦૪૧૬ ૪૪૩૧૬ -"- 

૪૭ ડૉ. xચ'મય શાહ -"- ૧૧૬૯૬૦ ૪૩૦૨૦ -"- 

૪૮ ડો. ક<.ડ . ભાલાણી -"- ૧૧૩૩૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૪૯ ડો.અDલુ િEવેદ  -"- ૧૧૩૬૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૫૦ ડો. એસ. Rપાર<લીયા -"- ૧૧૩૩૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૫૧ ડો.0દvતી.સી.પરમાર  -"- ૧૦૦૪૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૫૨ ડો.ભાગ$વ.એમ.-રુોહ ત  -"- ૧૧૨૦૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૫૩ ડો. ડ . એસ. િતવાર  -"- ૧૪૨૮૨૦ ૫૨૮૩૦ -"- 

૫૪ ડો. પ½ા. ક<. કામદાર -"- ૧૨૭૬૪૧ ૪૭૦૨૫ -"- 
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૫૫ ડો. પી. એચ. શાહ �� 2�]#�/к ૧૨૩૬૬૮ ૪૫૬૪૮ -"- 

૫૬ ડો. hશુીલ  ઝા -"- ૧૩૫૨૯૬ ૪૯૮૯૬ -"- 

૫૭ ડો. ર_�મકા પરમાર -"- ૧૧૩૬૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૫૮ ડો.ભાવેશ આ�તીક -"- ૧૧૫૦૬૦ ૪૩૦૨૦ -"- 

૫૯ ડો. 6®ુર ઝાલાવાડ યા -"- ૧૧૩૬૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૬૦ ડો. અlપેશ ગૌ�વામી -"- ૧૧૩૬૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૬૧ ડો અLજુ શમા$ -"- ૧૦૦૪૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૬૨ ડો. અમીત પરમાર -"- ૧૦૬૫૦૬ ૪૪૩૧૬ -"- 

૬૩ ડો. વીર<ન નાયક -"- ૧૧૨૦૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૬૪ ડો. જતીન સનાદં યા -"- ૧૧૨૦૦૦ ૪૧૭૬૦ -"- 

૬૫ ડો. �ેમીલા  ઝા  -"- ૧૨૩૬૬૮ ૪૫૬૪૮ -"- 

૬૬ ડો. િવfમ ગોહ લ �@@ 2]#�/к ૭૧૧૩૩ ૨૫૯૪૭ -"- 

૬૭ ડો. �પા 9ડ<9 -"- ૬૩૬૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૬૮ ડો. આ�તી. પરમાર  -"- ૬૯૪૧૭ ૨૫૧૯૧ -"- 

૬૯ ડો. ઘન�યામ આ0હર -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૭૦ અમીત ક< પટ<લ  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૭૧ ડો. મ�ુંલા 9મલીયા -"- ૮૦૫૫૩ ૨૯૩૬૭ -"- 

૭૨ જખંના પાર<ખ  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૭૩ સ0ંદપ સોલકં  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૭૪ ન¾ંતા ક< પાડવા  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૭૫ ડો. મે}લુ પરમાર -"- ૭૧૪૩૩ ૨૫૯૪૭ -"- 

૭૬ ડો. મ(રુ. ગાધંી -"- ૬૨૬૨૫ ૨૫૯૪૭ -"- 

૭૭ ડો. િવભા ગોસxલયા -"- ૭૦૬૩૩ ૨૫૯૪૭ -"- 

૭૮ ડો. અશોક. (.ુ વાળા -"- ૬૯૧૧૭ ૨૫૧૯૧ -"- 

૭૯ ડો. મ(રુ  ઠાકર -"- ૬૨૩૮૫ ૨૫૯૪૭ -"- 

૮૦ ડો. �તેશ ચાવડા -"- ૬૫૨૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૮૧ ડો. હષા$. એમ. સોલકં   -"- ૬૭૪૪૯ ૨૪૪૫૩ -"- 

૮૨ ડો. રામકાતં પાસવાન  -"- ૭૭૭૬૧ ૩૨૨૮૩ -"- 

૮૩ ડો. ભારતી કોર યા -"- ૬૩૬૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૮૪ ડો. જશવતં દર� -"- ૫૭૩૩૬ ૨૩૭૩૩ -"- 

૮૫ ડો. નીપા આર ગો0હr ્ -"- ૭૫૩૮૦ ૨૭૫૪૦ -"- 

૮૬ ડો. ભરત સરવૈયા -"- ૬૭૧૪૯ ૨૪૪૫૩ -"- 
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૮૭ ડો. hનુીલ પ¶ની �@@ 2]#�/к ૬૭૪૪૯ ૨૪૪૫૩ -"- 

૮૮ ડો. તેજશ Àટુલા -"- ૬૫૫૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૮૯ ડો. અિ´ન મેવાડા -"- ૬૦૦૦૨ ૨૪૮૪૯ -"- 

૯૦ ડો. ધારા એચ. પાર<ખ -"- ૬૩૬૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૯૧ ઈલા હાડ લા  -"- ૭૧૪૩૩ ૨૫૯૪૭ -"- 

૯૨ hરુ<શ પરમાર -"- ૫૫૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૯૩ કા�મીરા પા'ડ<ર -"- ૬૩૬૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૯૪ sમીલ મકડ યા -"- ૬૨૯૫૭ ૨૩૦૪૦ -"- 

૯૫ ડો. રજની વી. ભગોરા  -"- ૬૩૯૨૯ ૨૩૭૩૩  -"- 

૯૬ ડો. મૌલીક. વR  -"- ૬૫૫૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૯૭ ચ0Jકા 5તુ  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૯૮ િવ-લુ સરવૈયા  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૯૯ ડો.ગોપી મકવાણા -"- ૫૫૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૦૦ ડો.�તે'J ચાવડા -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૦૧ ડો. િધર<ન અમીન -"- ૬૪૪૯૫ ૨૬૭૩૦ -"- 

૧૦૨  -¥ૃવી ચૌહાણ -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૦૩ જયેશ ડ  સોલકં   -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૦૪ ડો. સકલેન હ¼દર મલેક -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૦૫ ડો. દ<વે'J પચંાલ -"- ૬૫૫૨૯ ૨૩૭૩૩  

૧૦૬ ડો.અનોપ વેગડ -"- ૬૫૫૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૧૦૭ ડો. લાલ� વાલીયા -"- ૬૫૫૨૯  ૨૩૭૩૩  -"- 

૧૦૮ ડો. અµતુી કાચા -"- ૬૫૨૨૯  ૨૩૭૩૩  -"- 

૧૦૯ ડો. િવશાલ વડગામા -"- ૬૫૨૨૯   ૨૩૭૩૩  -"- 

૧૧૦ ડો. તેજસ હઠ લા  -"- ૫૭૦૩૬   ૨૩૭૩૩  -"- 

૧૧૧ ડો. 0હર<ન શાહ  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૧૨ ડો. પર ન ડ . પટ<લ -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૧૩ મીDલુ પટ<લ -"- ૬૨૦૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૧૪ ગૌતમ  ચૌહાન -"- ૭૧૪૩૩ ૨૫૯૪૭ -"- 

૧૧૫ િનરંજન તડવી  -"- ૬૫૨૨૯ ૨૩૭૩૩ -"- 

૧૧૬ સxચન ભીમાણી  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૧૭ ડો. Lતુનબાલા ગૌ�વામી  -"- ૭૧૪૩૩ ૨૫૯૪૭ -"- 
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૧૧૮ ડો.ચેતન આર વાઘલેા �@@ 2]#�/к ૬૭૧૪૯ ૨૪૪૫૩ -"- 

૧૧૯ ડો. વૈશાલી આનદં -"- ૬૭૮૧૭ ૨૫૧૯૧ -"- 

૧૨૦ ડો. િવર<'J ધાખડા  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૨૧ ડો વીર<ન નાયક -"- ૭૧૯૨૦ ૨૬૩૭૦ -"- 

૧૨૨ િશર સ પટ<લ  -"- ૬૩૩૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૨૩ ભાિવન બી પધાર યા  -"- ૬૩૬૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૨૪ િવશાલ ગાયકવાડ  -"- ૬૧૭૮૦ ૨૩૦૪૦ -"- 

૧૨૫ જતીન વડોદર યા  -"- ૫૩૧૦૬ ૧૯૩૨૪ -"- 

૧૨૬ ડો. 5મુીકા રાઠોડ Aa(A� ૪૩૮૩૫   ૧૮૨૦૭  -"- 

૧૨૭ ભારતી પારઘી -"- ૫૩૭૨૮ ૧૯૯૦૮ -"- 

૧૨૮ મનાલી 9વીયા  -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૨૯ લ_Áમ મેર -"- ૫૦૬૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૩૦ ડો. ચૈતાલી. શાહ -"- ૬૬૦૮૦    ૨૩૯૪૦  -"- 

૧૩૧ ડો. રણ�ત. રાઠવા -"- ૫૩૭૬૯    ૧૯૩૨૩  -"- 

૧૩૨ ડો. �વાતી મહ<તા -"- ૭૭૨૬૪  ૨૮૧૩૪  -"- 

૧૩૩ ડો. સપના. બી. શાહ -"- ૪૫૪૪૬ ૧૮૭૫૬  -"- 

૧૩૪ ડો. એ. ક<. િસAગ -"- ૭૩૭૭૩ ૨૬૯૩૭ -"- 

૧૩૫ ડો. હ<માગંીની આચાય$ -"- ૭૨૪૬૪ ૨૬૩૩૪ -"- 

૧૩૬ ડો. પાથ$. એમ. પડંયા -"- ૫૨૨૫૬ ૧૮૭૫૬ -"- 

૧૩૭ ડો. એચ એમ. વાઘલેા -"- ૭૮૮૪૮ ૨૮૭૨૮ -"- 

૧૩૮ ડો. મે}લુ વી શિન´રા -"- ૭૫૩૫૭ ૨૭૫૩૧ -"- 

૧૩૯ ડો. સમીર. એસ. શાહ    -"- ૭૨૪૬૪ ૨૬૩૩૪ -"- 

૧૪૦ ડો. 9�તુી ધોળક યા -"- ૭૭૨૬૪ ૨૮૧૩૪ -"- 

૧૪૧ ડો. વી. એ. રામાLજુ -"- ૭૭૨૬૪ ૨૮૧૩૪ -"- 

૧૪૨ ડો. સી. એસ. રાઓલ  -"- ૭૬૯૬૪ ૨૮૧૩૪ -"- 

૧૪૩ ડો. જલધી પટ<લ -"- ૫૦૪૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૪૪ ડો. -9ુ ધોળક યા -"- ૫૩૪૬૯ ૧૯૩૨૩ -"- 

૧૪૫ ડો. એન પી પાલીવાલ  -"- ૭૫૩૫૭ ૨૭૫૩૧ -"- 

૧૪૬ ડો. બાદલ જોટાણીયા  -"- ૫૫૦૨૮ ૧૯૯૦૮ -"- 

૧૪૭ ડો. રાજન દ<સાઈ -"- ૫૫૩૨૮ ૧૯૯૦૮ -"- 

૧૪૮ ડો. ર<ખા આયર  -"- ૪૭૮૯૮ ૧૯૯૦૮ -"- 
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૧૪૯ માjરુ  અ�વાલ  Aa(A� ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૫૦ ડો. જગદ શ બી મોર   -"- ૫૬૬૨૮ ૧૯૯૦૮ -"- 

૧૫૧ ડો. સતીષ પટ<લ -"- ૫૦૭૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૫૨ ડો. હાદ�ક. વસાવા -"- ૨૪૫૭૬ ૮૮૧૦ -"- 

૧૫૩ ડો. િનતીન ચૌધર  -"- ૫૦૪૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૫૪ ધારા પડં યા  -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૫૫ xબ½ા પી.જગડ -"- ૧૬૩૫૯ ૫૮૯૨ -"- 

૧૫૬ મેધા મણીયાર -"- ૪૨૫૬૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૫૭ ડો. hયેુશ નાગર  -"- ૫૦૪૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૫૮ ડો. કોમલ કલાસવા -"- ૪૭૪૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૫૯ xચરાગ એ શાહ -"- ૪૭૪૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૬૦ ડો. અ´ીન પચંાસરા -"- ૪૨૫૬૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૬૧ ડો. િનશીતા sઠવા -"- ૪૯૩૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૬૨ ડો. જતીન એસ. સરવૈયા -"- ૫૧૯૫૬ ૧૮૭૫૬ -"- 

૧૬૩ જય�ી પટ<લ  -"- ૪૨૫૬૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૬૪ િનલેશ 0ફચડ યા -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૬૫ ડો. એમ.એમ. શેખ -"- ૫૦૪૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૬૬ ડો. 0દGયેશ માડંવીયા -"- ૫૦૪૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૬૭ ડો. પ0રમલ પટ<લ -"- ૫૦૪૯૩ ૧૮૨૦૭ -"- 

૧૬૮ ડો. ફાl�નુી વોરા -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૬૯ ડો. અ´ીન રાઠોડ -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૭૦ ડો. _�મતા વસાવા -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬   -"- 

૧૭૧ તેજલ એમ ચૌધર   -"- ૪૨૫૬૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૭૨ હા0દ�ક એન 9િવયા  -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૭૩ સજંય આર.ચાવડા -"- ૪૯૦૭૬ ૧૭૬૭૬ -"- 

૧૭૪ �ી બી. એમ. પટ<લ ����1� =6��� ૪૦૦૦૨ ૧૫૯૧૨ -"- 

૧૭૫ �ી  �ી વી. s. ચાવડા ����A�  !"к��� ૪૨૧૨૧ ૧૫૨૯૩ -"- 

૧૭૬ ડો. રાs'J કાબર યા ��#@�� ૪૦૦૦ ૦૦ -"- 
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૧૭૭ �ી એમ. બી. કાય�થ к>���  !QGк ૩૯૩૨૦ ૧૫૩૧૨ -"- 

૧૭૮ �ી વી. s. ચાવડા  -"- ૪૩૮૨૦ ૧૬૯૯૨ -"- 

૧૭૯ �ીમિત નીલા આર શાહ -"- ૩૮૮૬૦ ૧૫૦૦૮ -"- 

૧૮૦ �ી વાય. વી. િEવેદ   -"- ૪૧૦૦૦ ૧૫૮૬૪ -"- 

૧૮૧ �ી s.બી. કલીવડા �C	 L
�к�  ૩૩૭૪૦ ૧૨૯૬૦ -"- 

૧૮૨ �ીમતી એન.એ. ભ¶Â -"- ૩૪૨૪૦ ૧૩૧૬૦ -"- 

૧૮૩ �ી ડ .એમ. માહાલે -"- ૨૭૨૪૨ ૧૧૫૧૨ -"- 

૧૮૪ �ી ડ . �. પરમાર -"- ૨૬૨૮૮ ૧૧૦૮૮ -"- 

૧૮૫ �ી. એ. ક<. પટ<લ  -"- ૩૫૩૬૦ ૧૩૫૬૮ -"- 

૧૮૬ �ી �કાશ કોઠાર  -"- ૩૦૬૦૧ ૧૦૯૭૩ -"- 

૧૮૭ �ી વી. આર. -રુાણી -"- ૩૦૬૭૬ ૧૦૯૭૩ -"- 

૧૮૮ �ી બી. એસ. ચૌધર  -"- ૨૮૮૫૪ ૧૦૩૧૮ -"- 

૧૮૯ �ી સી. એચ. વાઘલેા -"- ૩૦૬૦૧ ૧૦૯૭૩ -"- 

૧૯૦ �ી એચ. બી. વાઘલેા -"- ૨૮૦૮૬ ૧૧૧૯૬ -"- 

૧૯૧ �ી આર.ડ .ગામીત "- ૨૭૪૨૦ ૧૦૭૫૨ -"- 

૧૯૨ �ી વી.ક<.રાઠોડ -"- ૩૩૭૪૦ ૯૧૬૮ -"- 

૧૯૩ �ી એન.એ.ભ¶  -"- ૨૧૨૪૩ ૧૩૧૬૦ -"- 

૧૯૪ �ી s.�.સોલક  -"- ૩૪૨૪૦ ૯૧૪૪ -"- 

૧૯૫ �ી એ.એ.બા~લુ ખેર -"- ૨૩૪૬૦ ૯૧૬૮ -"- 

૧૯૬ �ીમતી લ_Áમ.ક<.પરમાર  �C	 L
�к�  ૨૧૫૧૦ ૯૩૨૦ -"- 

૧૯૭ �ી નર<શ એન.સોલકં  -"- ૨૫૬૫૦ ૧૧૧૬૦ -"- 

૧૯૮ �ી s.એન.ગોહ<લ -"- ૨૪૪૪૦ ૧૧૧૬૦ -"- 

૧૯૯ �ી એ.s. રાઠોડ -"- ૨૩૪૬૦ ૯૧૬૮ -"- 

૨૦૦ �ી પી.એન.પરમાર  -"- ૨૧૧૬૮ ૯૧૬૮ -"- 

૨૦૧ �ી (.ુs.ધારાણી  -"- ૨૪૨૬૦ ૯૪૮૮ -"- 

૨૦૨ �ી ક<. એચ. િEવેદ   !���#� L
�к�  ૨૧૯૬૮ ૯૧૬૮ -"- 

૨૦૩ �ીમિત એસ. s. દવે -"- ૨૪૨૬૦ ૯૧૬૮ -"- 

૨૦૪ �ી એસ. આર. િવરાણી -"- ૨૪૬૦૫ ૯૨૫૬ -"- 

૨૦૫ �ી. એસ. આર. રાઠોડ  V( !�#� L
�к�  ૩૧૩૧૮ ૧૭૬૧૧ -"- 

૨૦૬ �ી s. ડ . ચાવડા -"- ૩૯૪૪૦ ૧૫૨૪૦ -"- 
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૨૦૭ �ી મહાવીરિસAહ ગો0હલ V( !�#� L
�к� ૫૩૦૦/- 

0ફ`સ પગાર 
૦૦ 

-"- 

૨૦૮ �ી એસ. બી. ગૌ�વામી   -"- ૫૩૦૦/- 

0ફ`સ પગાર 
૦૦ 

-"- 

૨૦૯ �ી બી. ડ . કોગતીયા    -"- ૫૩૦૦/- 

0ફ`સ પગાર 
૦૦ 

-"- 

૨૧૦ �ી એચ. એમ. hથુાર  -"- ૫૩૦૦/- 

0ફ`સ પગાર 
૦૦ 

-"- 

૨૧૧ ®ુ. ધારા એમ બાર¼યા -"- ૫૩૦૦/- 

0ફ`સ પગાર 
૦૦ 

-"- 

૨૧૨ �ી ડ . ડ . પડંયા -"- ૫૩૦૦/- 

0ફ`સ પગાર 
૦૦ 

-"- 

૨૧૩ �ી એચ. એન.  મકવાણા B�. RS ૩૧૫૨૦ ૧૨૦૭૨ -"- 

૨૧૪ �ી. એચ. ડ . પોરિધયા 
�#Z���#� ૭૦૩૦૦ ૨૬૬૨૪ -"- 

૨૧૫ �ીમિત એન. એચ. મકવાણા R��. 
�#Z���#� ૩૪૭૮૦ ૧૩૩૭૬ -"- 

૨૧૬ �ી આર.બી.બાર¼યા લેબ ટ<`નીિશયન  ૫૩૦૦ ૦ -"- 

૨૧૭ �ી એચ.બી.હ0ડયા -"- ૫૩૦૦ ૦ -"- 

૨૧૮ �ીમતી ક<.ક<.અ'ધાર યા -"- ૫૩૦૦ ૦ -"- 

૨૧૯ �ીમતી પી.સી.રાઠોડ -"- ૫૩૦૦ ૦ -"- 

૨૨૦ �ી રાsશ આર પડંયા -"- ૧૬૭૧૦ ૬૧૬૪ -"- 

૨૨૧ �ી ડ .ઝેડ. �ડુાસમા 
�1-ACк ૨૪૯૪૮ ૮૮૩૪ -"- 

૨૨૨ �ી ક<. �. વેગડ                                                                           -"- ૨૪૯૪૮ ૨૪૫૪ -"- 

૨૨૩ �ી બી. એ. 9ડ<9   -"- ૩૬૮૬૦ ૩૭૨૬ -"- 

૨૨૪ �ી પી. વી. ર<વર 
�1.BAC	CUA ૧૭૫૭૧ ૭૫૭૬ -"- 

૨૨૫ �ી વાય. s. શાહ -"- ૧૭૫૭૧ ૭૫૭૬ -"- 

૨૨૬ �ી. બી. બી. પરમાર B
. B ૧૯૪૬૫ ૭૫૭૬ -"- 

૨૨૭ �ી s. બી. ઓઝા B
. B ૨૭૮૨૮ ૯૯૧૪ -"- 

૨૨૮ �ી. તHુન. ક<. રાવલ 
�1.BAC	CUA ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૨૯ �ી. એસ. એસ. નયા -"- ૧૦૦૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૩૦ �ી. એચ. ડ . મકવાણા -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૩૧ �ી. ડ . એલ. બારડ  -"- ૧૦૦૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૩૨ �ી. એચ. s. �ુ̀ લા -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૩૩ �ી. આર. બી. 0દહોરા -"- ૧૦૭૩૬ ૪૩૫૬ -"- 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૩૪ �ી. એમ. બી. સોલકં  
�1.BAC	CUA ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૩૫ �ી. એ. સી. વેગડ -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૩૬ �ી અિનતા.એમ. 9વીયા  લેબ ટ<`નીિશયન ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૩૭ જસવતં. s. વૈશ -"- ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૩૮ �ી pકુ<શ.એન.દ<વગણીયા -"- ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૩૯ �ીમતી Dvુતી.બી.આ_�તક  -"- ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૪૦ 9Ãવી.s.સીતાપરા -"- ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૪૧ Älપા.એ.મકવાણા  -"- ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૪૨ િ�યકંા.એમ.િમ�ી ડ<'ટલ ટ<`નીિશયન ૯૪૦૦ 

0ફ`સ પગાર 

૦૦ -"- 

૨૪૩ �ી. એચ. સી. પડંયા B�/�� ૨૨૬૭૭ ૮૦૩૫ -"- 

૨૪૪ �ી ક<. સી. પટ<લ  BG-�C ACк��к ૫૧૩૯૦ ૨૦૦૦૦ -"- 

૨૪૫ �ી એ. આર. વેપાર   g�#�� ૨૨૮૦૦ ૮૭૨૦ -"- 

૨૪૬ �ી �. વી. ચાવડા -"- ૨૯૩૫૦ ૧૧૧૮૪ -"- 

૨૪૭ �ી આર. બી. ભ¶ી  -"- ૨૭૭૯૦ ૯૯૦૦ -"- 

૨૪૮ �ી ક<. આર. મગંલિસ§ા  	�. B>. B ૨૦૧૬૫ ૭૮૫૬ -"- 

૨૪૯ �ી આર. ક<. જોગદ યા -"- ૧૯૮૫૬ ૭૮૫૬ -"- 
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       વગ$ -૪ 

 

 

 

    

૨૫૦ �ી એસ. બી. ગઢવી ��� -4 ૧૭૩૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૧ �ી. એચ. બી. વાળા -"- ૧૦૪૩૬ ૪૩૫૬  

૨૫૨ �ી આર. s. ચાવડા -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૩ �ી વી. બી. મકવાણા  -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૪ �ી બી. એ. બોર ચા -"- ૧૬૪૫૩ ૬૪૫૮ -"- 

૨૫૫ �ી એમ. ડ . પઠાણ -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૬ �ી આઈ. ડ . દલ  -"- ૧૭૧૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૭ �ી એન. બી. ગmડલીયા -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૮ �ી આર. એમ. કર<લીયા                                                                                                                      -"- ૧૮૪૬૫ ૭૧૭૬ -"- 

૨૫૯ �ી ક<. ડ . પઢ યાર -"- ૧૩૬૨૧ ૬૧૭૬ -"- 

૨૬૦ એમ.ડ .પઠાણ   -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૬૧ �ી વી. ડ . પડાયા /Y����� ૧૬૬૫૩ ૬૪૫૮ -"- 

૨૬૨ �ી પી. s. મકવાણા  -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૬૩ �ી એસ. એ. મીયાવા -"- ૧૬૪૫૩ ૬૪૫૮ -"- 

૨૬૪ �ી. એસ. વી. તડવી -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૬૫ �ી.એમ.શ0કલ એમ. મ'hરુ  -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૬૬ �ી. s. બી. મકવાણા -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૬૭ �ી. એ. એમ. શેખ -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૬૮ �ી.વી.ડ .પડંયા -"- ૧૬૬૭૧ ૭૧૭૬ -"- 

૨૬૯ �ી બી. બી. વાઘલેા *��/� ૧૮૪૬૫ ૭૧૭૬ -"- 

૨૭૦ �ી. પી. ક<. ચૌહાણ -"- ૧૦૨૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૭૧ �ીમતી ક<. બી. જોશી -"- ૧૦૯૩૬ ૪૩૫૬ -"- 

૨૭૨ �ી ટ . એમ. પરમાર -"- ૧૮૪૮૧ ૮૩૩૬ -"- 

૨૭૩ �ીમતી એચ. s. શેખ -"- ૬૦૮૮ ૧૩૪૨૩ -"- 

૨૭૪ �ીમતી આર. બી. પડંયા /�. B>. B� ૩૭૯૩૫ ૧૪૪૪૮ -"- 

૨૭૫ �ી પી. આર. પરમાર  -"- ૪૧૫૧૫ ૧૫૮૮૦ -"- 

૨૭૬ �ી ડ . બી. મકવાણા /�. B>. X ૨૬૮૯૯ ૧૦૬૯૯ -"- 
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!�#��03� – 11 

 

2c#�к �0*M��� 6����#�
 %@��/<  

���� #����=, l(->� х>�  �� к�C
 m(к�.� %��  �C��
��� !����           

     !�к��, !����.  �� �к!�к� к�#5 %�� ���1@�� [�C� �0< ��AC 

 

 

����� ��	�к
 к�
�� 2008-09 �� 6����
 %@��/<. 
 

,� #����+(0 ��� 2n(!? шo к#���� 

����х 

2n(!?�� 

%��� 

%@�K
 

����х 

х>� M#�
 �к� к�C
 �к� 

(�b���� 

�к�) 

к�#��� 

p(.�?� ��AC 

�0' q.�/.� 

к������ ��AC 

���1@�� 

 !"к��� 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

   к    

૧ એચ.એલ.ટ .-૧૫ 

ભાવનગર તબીબી 

કોલેજ અને હો_�પટલોLુ ં

િવ�તરણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૧) મેડ કલને 

લગD ુ�િશVણ 

આપી તજ²ો 

તૈયાર કરવા. 

(૨) દદ�ઓને 

સાર  સારવાર 

આપવી.  

૩૧/૩/૦૯ vલાન : 

૧૪૨૬૭૦૮૫૦ 

 

 

 

 

૪ (ચાર) 

હvતા 

અિધક 

િનયામક�ી 

તબીબી િશVણ 

અને સશંોધન 

ગાધંીનગર 

નોન vલાન : 

૧૧૮૦૯૬૩ 
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!�#��03� – 12 

સહાયક  કાય$fમોના અમલ 6ગેની પUધિત લા� ુપડD ુનથી 

        નીચનેા નpનૂા pજુબ મા0હતી આપો. 

� કાય$fમ / યોજનાLુ ંનામ 

� કાય$fમ / યોજનાનો સમયગાળો 

� કાય$fમનો ઉદ<શ  

� કાય$fમના ભૌિતક અને નાણાક ય લ¹યાકંો (છેlલા વષ$ માટ<) 

� લાભાથtની પાEતા 

� લાભ 6ગેની -વૂ$ જR0રયાતો 

� કાય$fમનો લાભ લેવાની પUધિત  

� પાEતા ન§  કરવા 6ગેના માપદંડો  

� કાય$fમમા ંઆપેલ લાભની િવગતો (સહાયક ની રકમ અથવા આપવામા ંઆવેલ અ'ય મદદ 

પણ દશા$વવી)  

� સહાયક  િવતરણની કાય$પUધિત  

� અર� °ા ંકરવી ક< અર� કરવા માટ< કચેર મા ંકોનો સપંક$ કરવો 

� અર� ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં  

� અ'ય ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 

� અર� પEકનો નpનુો (લા� ુપડD ુહોય તો જો સાદા કાગળ પર અર� કર  હોય તો અરજદાર< 

અર�મા ં�ુ ં�ુ ંદશા$વ�ુ ંતેનો ઉlલેખ કરો.)  

� xબડાણોની યાદ  (�માણપEો / દ�તાવેજો)  

� xબડાણોનો નpનુો  

� �f યાને લગતી સમ�યાઓ 6ગે °ા ંસપંક$ કરવો 

� ઉપલnધિનિધની િવગતો (iજlલા કVાપ ટક કVા વગરે< sવા ંિવિવધ �તરોએ)  
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            ��>��� �d(����0 
��MN=�� #�@� 
 

 

,� 

�0. 

к�	 


��MN+(0 

��� 

 

���#к��� 

�к� 

����-!/�� 

��
� 

/�0@���� 

��/@0	 

 

����d( 

     r�s
� ш�C� ���/��� Q� �0 
         

નીચેના નpનુામા ંલાભાથtઓની યાદ  

   

fમ ન.ં 

કોડ 

લાભાથtLુ ં

નામ 

 

સહાયક ની 

રકમ 

માતા-િપતા 

વાલી 

પસદંગીનો 

માપદંડ 

 

સરનાp ુ

     iજlલો શહ<ર નગર/ગામ ઘર ન ં

         
 

રાહત માટ< નીચેની મા0હતી પણ આપવી 

આપેલ લાભની િવગત  

લાભોL ુિવતરણ  
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( !�#��03� – 13 ) 
 

 ��.� R/�
 �����, /�!�A кC  !"t!� ��������� !���� (
�p( /	�� �M�) 

  ��>��� �d(�� d(�1 ������ R/�. 

� કાય$fમLુ ંનામ 
 

� �કાર (રાહત/પરિમટ/અિધ�િત) 
 

� ઉદ<શ 
 

� ન§  કર<લ લ¹યાકં (છેlલા વષ$ માટ<) 
 

� પાEતા 
 

� પાEતા માટ<ના માપદંડો 
 

� -વૂ$ જRર યાતો 
 

� લાભ મેળવવાની પUધિત 

 

� રાહત/પરિમટ/અિધ�તની સમય મયા$દા 
 

� અર� ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 
 

� અર�નો નpનુો (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 

 

� બીડાણોની યાદ  (�માણપEો/દ�તાવેજો) 
 

� બીડાણોનો નpનુો 
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( !�#��03� – 14 ) 

 

��[h(o/� u/
f" ������ 

 

��[h(o/� u/
f" !�!�" #����=�� �������� !���� R/�. 

આરો]ય અને પર વાર કlયાણ િવભાગ, �જુરાત સરકારની વેબસાઇટ ઉપર  સ�ંથા િવશેની સxંVvત મા0હતી 

ઉપલnધ છે. 

      કોલેજ િવશેની મા0હતી, www.bvnmedicol.org  પરથી મળશે, 
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( !�#��03� – 15 ) 

������ ������ ��AC �����к��� u/
v# ��
���� !����. 

૧૭.૧ લોકોને મા0હતી મળે તે માટ< િવભાગ ેઅપનાવેલ સાધનો, પUધિતઓ અથવા સવલતો sવી ક<,  

� કચેર  �થંાલય 

 

� નોટ સ બોડ$ 

 

� કચેર મા ંર<કડ$L ુ ંિનર Vણ :- આ કચેર  ખાતે દર<ક અિધકાર �ી / કમ$ચાર ઓની 6ગત ફાઇલો નોકર ને 

લગત સિવQસ~કુો,પગાર બીલો, લોન 6ગેની િવગતો િવગેર< દ�તાવેજો િનયમીત 9ળવવામા ંઆવે છે. 

અને જયાર< જયાર< s તે પાટ�/સરકાર�ી �ારા માગંવામા ંઆવે ;યાર< આ પUધિતથી -Rુ પાડવામા ં

આવે છે. 

 

� Å�તાવેજોની નકલો મેળવવાની પUધિત :- 

 

� ઉપલkય pદુ ત િનયમસ�ંહ :- �.સી.એસ.આર/બી.ટ .આર. તથા અ'ય સરકાર  િનયમ સ�ંહો 

 

� તEંની વેબસાઇટ :- www.bvnmedicol.org   
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!�#� �03� - 16 

��к��� ��	�к
 к�
��, ����� 

 !"к���=  �� к��>���=�� ������ ( 	��CкA�� ) ��� -1 - 2 
    ,� 

 

 !"к���+(0 ��� ��w� к�	 �0. 6��(=)x                                 

��1�S
  

6�� (Q�) ����d(. 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

 

૧ 

 

ડો. બી. ડ . પરમાર 

 

	�� 

૦૨૭૮ ૨૪૩૦૮૦૮ 

૨૪૨૨૦૧૧ ફ<`સ 

(૦૨૭૮) 

૨૫૧૦૨૩૬ 

આર.પી.5વુાના મકાનમા ં

અનતંવાડ , ભાવનગર 

૨ ડો. સી. બી. િEપાઠ  2�]#�/к -"- ૯૮૨૫૯૫૧૬૭૮ (૦૨૭૮) 

૨૫૬૭૧૮૫ 

સી એમ. ૩૧/૧૩, સાતંીનગર-

૨, કાળ યાબીદ, ભાવનગર.  

૩ ડો. s. આર. ગોહ લ -"- -"- ૯૮૨૪૦૯૦૦૪૯ 

૯૪૨૬૩૪૮૯૦૯ 

 

- 

એ-૮૩, િવધાનગર. સોસા. 

xચતરંજ ચોક, ભાવનગર. 

૪  ડો. ડ . સી. િEપાઠ  -"- -"- ૯૪૨૬૪૦૮૭૧૮ 

૯૪૨૮૪૦૮૭૧૮ 

(૦૨૭૮) 

૨૭૫૦૩૭૯ 

સી એમ. ૩૧/૧૩, સાતંીનગર-

૨, કાળ યાબીદ, ભાવનગર.  

૫ ડો. હર ઓમ શમા$  -"- -"- ૯૪૨૮૮૧૦૭૬૬ - ૧૧/૧ શીવ�પા અનતંવાડ  

ભાવનગર. 

૬ ડો. હ તાબને મહ<તા -"- -"- ૯૪૨૯૫૦૩૧૮૮ (૦૨૭૮) 

૨૫૬૧૧૦૮ 

૨૦૧ ગોlફન આક$ એપાટ$મે'ટ 

આતાભાઈ ચોક ભાવનગર.                          

૭ ડો. એસ. ક<. hરુ  -"- -"- ૯૭૧૪૯૦૭૭૩૮ - ૪, રાs'Jપાક$ સોસાયટ  

એએમટ  એસ ડ<પો પાસે, 

સાબરમતી અમદાબાદ. 

૮ ડો. બી. એન. પચંાલ -"- -"- ૯૪૨૭૫૫૮૮૯૪ (૦૨૭૮) 

૨૫૨૩૮૭૩ 

સી-૧, ડોકટસ$ `વાટ$સ સર.ટ  

હો�પીટલ, ભાવનગર. 

૯ ડો. એમ. પી. િસAઘ -"- -"- ૯૯૭૯૨૦૭૦૪૦ (૦૨૭૮) 

૨૫૬૯૯૧૧ 

૧૫૯૧/એ-૧, મર ને સોસા 

બી/એચ �Rુ®ુળ સરદારનગર  

ભાવનગર. 

૧૦ ડો. એન. વી. પાર<ખ -"- -"- ૯૪૨૮૪૦૮૭૮૮ (૦૨૭૮) 

૨૫૬૬૩૮૮ 

૨૨, િવનય, સે'Tલ સોlટ 

પાછળ નવી ફ લટર ટાકં  સામે, 

ભાવનગર. 

૧૧ ડો.એસ.વી પટ<લ  -"- -"- ૯૮૨૫૫૮૨૧૧૯  (૦૭૯)૨૩૨

૪૧૬૫૯  

vલોટન.ં૬૩૫/૧ સકેટર-

/બી ગાધંીનગર. 

૧૨ ડો. એચ. બી. મહ<તા -"- -"- ૨૪૨૨૦૧૧ 

૯૪૨૬૭૩૩૯૬૯ 

(૦૨૭૮) 

૨૫૬૧૧૦૮ 

૨૦૧, ગોlડન આક$ એપાટ$મે'ટ, 

આતાભાઈ ચોક, ભાવનગર. 

  ૧૩ ડો. પી. આર. ઝા -"- -"- ૯૪૨૬૨૫૬૧૧૮  (૦૨૭૮) 

૨૫૬૪૧૪૦ 

"માધવ" vલોટ ન.ં ૨૬૭૭/એ. 

૧, કલેકટર સોસાયટ , Rપાણી 

xબÆlડંગ પાછળ, ભાવનગર. 

૧૪ ડો. એ. વી. ગોખલે -"- -"- ૯૮૨૫૯૩૬૮૦૭  

- 

૨૦૧, કlપhEુ એપા. કાÈભા 

રોડ, ભાવનગર. 

૧૫ ડો. એસ. આર. ચૌહાણ -"- -"- ૯૮૨૫૦૩૪૬૧૫  

- 

૧,૧૦૮,nલોક, શીલાલેખ 

શાહ બાગ, અમદાવાદ. 
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૧૬ ડો. સમીર. એસ. શાહ 2�]#�/к -"- ૯૪૨૭૨૧૫૨૫૩  

- 

મન�pિુત, vલોટન.ં૧૩,િશવપાક$ 

સોસા. સામે 6નતવાડ , 

ભાવનગર. 

૧૭ ડો.�]ના. એચ. શાહ -"- -"- ૯૯૭૪૦૫૬૭૦૧   

- 

૪/બી,આિશષ ટ<નામે'ટ, 

જવાહર કોલોની, 

ગીતાચોક, ભાવનગર. 

૧૮ ડો. એસ. ડ . કાલલે ે -"- -"- ૯૪૨૬૪૫૫૪૯૭  

- 

.સી/૧૦,  ડોકટસ$ `વાટ$સ,  

સર.ટ . હો�પીટલ, ભાવનગર. 

૧૯ ડો.ક<.s.દ<સાઈ  -"- -"- ૯૮૨૫૪૬૯૧૦૬   

- 

૩૦૨,કlપhEુએપાટ$મે'ટ, 

કાળાનાળારોડ,ભાવનગર  

૨૦ ડો.�]ના દવ ે -"- -"- ૯૮૨૫૦૯૬૨૮૯  (૦૨૭૮)૨૫

૬૧૮૩૯  
 

Dલુસી,૨૨૩૦,પાર 9ત 

સોસાયટ , વાઘાવાડ  રોડ, 

ભાવનગર  

૨૧ ડો.આર. એન. તાડંોર -"- -"- ૦૯૮૨૪૬૦૧૪૧ 
- 

    - 

૨૨ ડો િવશાલા ક< પડં યા -"- -"- ૯૮૨૪૦૪૦૪૮૫  

- 

૬૮, ક િતQ®ંુજ સોસાયટ , 

કાર<લીબાગ વડોદરા-૧૮ 

૨૩ ડો જયમીન એ. કmTા`ટર -"- -"- ૯૮૨૪૧૯૦૨૧૦ -  

૨૪ ડો અરિવAદિસસોદ યા  -"- -"- ૯૮૯૮૨૯૫૧૫૫  

- 

સી-૧, િનમ$લ  એપાટ$ . કાrભુા 

રોડ, ભાવનગર.  

૨૫ ડો. િવનોદ  ગૌતમ -"- -"-  
- 

- 

૨૬ ડો. કોમલ શાહ �� 2�]#�/к -"- ૯૪૨૭૨૧૫૨૫૨ 
- 

vલોટન.ં૧૩,મL�ુÉતુી, શીવપાક$  

    સોસાયટ , અનતંવાડ ,ભાવનગર  

૨૭ ડો. હષ$દ પટ<લ -"- -"- ૯૮૨૫૪૯૯૫૬૮   

- 

૨૦૩,સા'તીકાગરસોસાયટ ,અડાલ9

લપાન, hરુત  

૨૮ ડો. એસ. s. પજંવાણી -"- -"- ૯૮૨૫૩૩૧૦૩૯  

- 

એમ. આઈ. �, ૧૬૪, 

શા�ીનગર, ભાવનગર. 

૨૯ ડો. મ}ેુલ ગોસાઈ -"- -"- ૯૪૨૬૮૦૪૨૫૫  

- 

૨૨૦-બી, �ી-૬ 

િવજયરાજનગર, ભાવનગર. 

૩૦ ડો. પી. એ. ગોખલે -"- -"- ૯૯૨૫૧૨૫૭૫૯ (૦૨૭૮) 

૨૫૧૦૭૮૧ 

૯૯/એ, આ�થા િવધાનગર 

સોસાયટ , ભાવનગર. 

૩૧ ડો. એચ. આર. િEવદે  -"- -"- ૯૪૨૮૦૦૯૯૫૯  

- 

vલોટ ન.ં૧૫૭૮-સી, Rપાણી 

સક$લ, 0દવડ વાળો ખાચંો, 

ભાવનગર. 

૩૨ ડો. અlપા. પાર<ખ -"- " ૯૪૨૮૪૦૮૭૮૭ 
 

- 

૨૨, "િવનય" સે'ટલ સોlટ 

પાછળ, નવી પાણીની ટાકં  

સામે, ભાવનગર. 

૩૩ ડો. સીમા બVી -"- " ૯૩૨૭૫૩૯૦૫૪  

- 

૨૨૦૧-એ-૧/૨, Êલવાડ  ચોક, 

હ લ�ાઇવ, ભાવનગર. 

૩૪ ડો. અlપશે  વોરા -"- " ૯૮૨૪૨૦૬૯૩૬  

- 

૩૦૩, આરતી-અxભષેક, 

કાળાનાળા, ભાવનગર. 

૩૫ ડો. �. ક<. કડ કર -"- " ૯૪૨૭૩૫૭૪૫૨ (૦૨૭૮)-

૨૫૬૨૭૦૨

૩ 

૨૦૩, hિુવધા પાક$ , '( ુ

મોધો-રુા માકoટ, શાહ બાગ, 

અમદાવાદ. 
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૩૬ ડો. એમ. ટ . પજંવાણી �� 2�]#�/к " ૯૮૯૮૦૬૨૨૨૩ (૦૨૭૮) 

૨૫૬૪૩૧૦ 

૭૬-Hુપાલી સોસાયટ , તળા9 

રોડ, ભાવનગર. 

૩૭ ડો. એસ. એમ પટ<લ  -"- " ૯૪૨૬૭૦૯૦૧૨ - C-22 ગવ$મેટ `વાટ$સ કાÈભા 

બગંલો, કાળાનાળા ભાવનગર. 

૩૮ ડો. �મેીલા ઝા -"- " ૯૮૨૪૪૫૬૪૫૭ 

૯૪૨૭૨૧૨૪૨૨ 

 

- 

૨૦, કોનાક$ સોસાયટ , નવી 

ર<lવે કોલોની,     સાબરમતી, 

અમદાવાદ-૩૦૦૦૧૯. 

૩૯ ડો. ધવલ પરમાર -"- " ૯૪૨૬૦૨૭૩૩૫  

- 

દ૮૯૮/૨, સે`ટર ૪-ડ , 

ગાઘંીનગર, ૩૮૨૦૦૪ 

૪૦ ડો. એસ. �. ઝા -"- " ૯૪૨૬૯૦૯૭૦૦ 

૯૮૨૪૦૧૬૨૧૯ 

(૦૨૭૮)૨

૭૫૦૮૧૪૧ 

૨૦, કોમાક$ સોસાયટ , પો�ટ '( ુ

કોલોની, સાબરમતી, 

અમદાવાદ. 

૪૧ ડો. પ½ા. ક<. કામદાર -"- " ૯૪૨૮૪૦૮૭૪૦ (૦૨૭૮) 

૨૪૩૨૩૯૨ 

"રાક<શ" ૨૯/બી, શાિંતની 

ક<તન સોસાયટ , િવધાનગર 

ભાવનગર. 

૪૨ ડો. �²શે એચ. શાહ -"- " ૯૪૨૮૧૦૬૬૦૪ 

૯૪૨૯૧૪૨૪૫૧ 

 

- 

ઇ-૭, સ�ંકાર એપાટ$મે'ટ, 

શ_`તિવધાલયની પાછળ, એસ. 

એમ. ઓવર�ીજની બા�ુમા,ં ૧૩૨ 

એફ.ટ .- ર�ગ રોડ, અમદાવાદ 

૪૩ ડો. એફ. એ. દ<ખયૈા -"- " ૯૮૨૫૧૩૩૯૭૬ - સી/૫,  ડોકટસ$ `વાટ$સ, 

સર.ટ . હો�પીટલ,.ભાવનગર. 

૪૪ ડો. એસ. એન. શાહ -"- " ૯૮૨૪૫૬૧૮૬૫ (૦૨૭૮)-

૨૫૬૪૦૦૭ 

૧૧, કlપhEુ ¬લેટ, તwતે´ર 

પો�ટ-ઓફ સ પાસે, વાઘાવાડ  

રોડ,ભાવનગર. 

૪૫ ડો.સી.s.શાહ  -"- " ૯૩૨૮૯૩૮૦૦૮   

- 

એ/૧,6તર V,�ણવ ફલેટ 

ઘોઘા સક$લ  ભાવનગર  
૪૬ ડો.ક<.ડ .ભાલાણી  -"- " ૯૪૨૭૨૮૭૭૨૨   

- 

રાધ,ે vલોટન.ં૨૨૪૪, હ લ 

�ાઈવ , ભાવનગર  

૪૭ ડો. લોપા િEવદે  -"- " ૯૮૨૪૨૦૭૭૧૮ 

૯૪૨૮૦૦૯૯૫૮ 

(૦૨૭૮) 

૨૫૬૬૩૧૧ 

vલોટ ન ં૧૫૭૮,સી �ીરામ 

વગેËસની સામ,ે Rપાણી  

ભાવનગર. 

૪૮ ડો. 6®ુર. 9લાવાડ યા -"- " ૯૪૨૬૫૩૯૮૪૮ - બી-૧૦૧, િશખર એપાટ$મે'ટ, 

તwતે´ર મદં રની બા�ુમા,ં 

વાઘાવાડ  રોડ, ભાવનગર. 

૪૯ ડો. ર�મીકા પરમાર -"- " ૯૪૨૯૦૮૨૪૩૫  

- 

૫૯,ગોિવ'દ બાગ, 

િવધાનગર, ભાવનગર  

૫૦ ડો. ક< ડ .. ન®ુમ   -"- " ૯૩૭૭૪૦૮૫૨૯  

- 

૧/એ,િEલોચનસોસાયટ ,શી

વા�સક$લ ન�ક, 

ભાવનગર  

૫૧ ડો. િશlપા દોશી -"- " ૯૮૨૫૨૨૪૫૪૯ (૦૨૭૮) 

૨૨૦૫૬૭૮ 

૭૦૨ આઘના તાવર 

મઘેાણીસક$લ ભાવનગર. 

૫૨ ડો. એસ. Rપાર<લીયા  -"- " ૯૪૨૭૨૪૭૫૬૮ - ૨૦૧, 0fSનાિવલા, 

વાઘાવાડ રોડ,ભાવનગર  
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૫૩ ડો.અlપશે ગૌ�વામી  �� 2�]#�/к " ૯૪૨૮૧૨૫૦૨૮ -  vલોટન૭ં૪, 

hમુરેોટાઉનશીપ, 

ફાતીમકો'વ'ેટ�®ુલનીસામ,ે 

ઘોઘારોડ,  ભાવનગર.  

૫૪ ડો.રવી'J 9ડ<9  -"- 
" 

૯૮૨૫૦૩૮૪૯૪ - ૨૦૯,દ<વાદં,પાનવાડ  ચોક, 

ભાવનગર  

૫૫ ડો. રજની પાર<ખ -"- 
" 

૯૩૨૭૪૮૯૧૧૧  

- 

"૬૪" મઘે�ુત દ<વબાગ, 

ભાવનગર. 

૫૬ ડો. ભાવશે. આ�તીક -"- 
" 

૯૪૨૬૦૩૯૪૯૩  

- 

વભૈવ ¬લટે, sલ રોડ, 

ભાવનગર. 

૫૭ ડો.0દvતી પરમાર  -"- 
" 

૯૯૨૫૦૨૧૬૦૮   

- 

બગંલાન.ં૩,hખુબાગરોડ, 

પાલન-રુ  

૫૮ ડો.િપનાક ન આઈ વોરા  -"- 
" 

૯૮૨૫૨૭૪૯૪૨  - ૬૬/એ/૧,દ<�બુાગ,પટણી

vલાઝા,ભાવનગર  

૫૯ ડો.0દપક એસ િતવાર    -"- 
" 

૯૪૨૬૯૨૩૩૦૭   

- 

અજમગઠ,તા.�વન-રુા,�.

ઉતર�દ<શ. 

૬૦ ડો.રાજન સોનાણી  -"- 
" 

૯૮૨૫૫૭૨૭૯૬   - સપનાએપાટ$મ'ેટ,પટણીvલા

ઝા,અનતંવાડ ,ભાવનગર   

૬૧ ડો. યોગેશ એન. પ0રખ -"- " 
 

- 

 

- 

 

- 

૬૨ ડો.અDલુ િEવદે  -"- " - - - 

૬૩ ડો.ભાગ$વ.એમ.-રુોહ ત  -"- " 
 

- 

 

- 

 

- 

૬૪ ડો અLજુ શમા$ -"- " - - - 

૬૫ ડો. અમીત પરમાર -"- " 
 

- 

 

- 

 

- 

૬૬ ડો. વીર<ન નાયક -"- " ૯૮૨૫૪૪૭૩૭૦ - - 

૬૭ ડો. જતીન સનાદં યા -"- " 
 

- 

 

- 

 

- 

૬૮ ડો. hિુનલ પ¶ણી �@@ 2]#�/к 
" 

૯૪૨૮૮૧૦૭૯૬ - સકેટર- ૬/બી, vલોટ ન.ં 

૬૩૦/૨, ગાઘંીનગર. 

૬૯ ડો. મ(રુ  ઠાકર -"- 

" 

૯૬૮૭૬૦૬૦૯૪  

- 

૮૭૨, માÌ ુિપÌ ુછાયા, 

ભાકાદાડાÍત પોળ, ખાડ યા, 

ગોલવાડ, અમદાવાદ. 

૭૦ ડો. નીપા ગોહ લ -"- 
" 

૯૪૨૮૮૧૦૭૩૬ (૦૨૭૮) 

૨૫૧૪૧૮૦  

"યશા�ં"ુ ૮૩/એ, ચીEાજન 

ચોક, િવઘાનગર,ભાવનગર 

૭૧ ડો. િવભા ગોસxલયા -"- " ૯૯૨૫૩૦૪૬૭૧  

- 

૨૯, ડોકટસ$ `વાટ$સ, સર.ટ . 

હો�પીટલ, ભાવનગર.h ્

૭૨ ડો. �પા. 9ડ<9 -"- " ૯૯૨૪૨૦૬૪૭૪ - ૨૨૨, hભુમકો�પલેV,  

વાઘાવાડ  રોડ,  ભાવનગર 

૭૩ ડો. િવfમ ગોહ લ -"- " ૯૪૨૯૦૯૪૬૭૭  

- 

nલોકન ં૪૭૪૮, એચ.આઈ.�. 

ગીતાજલી હાઉસ,ર�ગ રોડ, 

ભરતનગર, ભાવનગર.  
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૭૪ ડો. આ�તી. પરમાર  �@@ 2]#�/к " ૯૨૨૮૮૭૨૭૬૦  

- 

ચીરં�વી હો�પીટલ �ટ<શન 

રોડ, િશહોર.ભાવનગર. 

૭૫ ડો.Lતુનબાલા ગૌ�વામી  -"- " ૯૪૨૯૦૪૫૦૩૪  - vલોટન.ં૭૪,શીવમઘોઘારોડ,

નીયર ફાતીમા કો'વ'ેટ 

�®ુલ,ભાવનગર  

૬૯ ડો. મે}લુ પરમાર -"- " ૯૪૨૬૧૬૦૪૯૭  - આનદં�પા,vલોટન.ં૧૦૮૧/

૧.૩,શીવમએપાટ$મ'ેટ ની 

પાસ ે�બાવાડ , ભાવનગર  

૭૦ ડો. મ�ુંલા 9મલીયા -"- " ૯૪૨૭૫૧૧૧૭૯  

- 

vલોટ ન ં૬૦૩૬, સી ૬ ડ<ર રોડ 

�Sનનગર, ભાવનગર. 

૭૧ ડો. હષા$. એમ. સોલકં   -"- " ૯૯૦૯૪૪૭૭૪૮  

- 

૧૦૮૧/એ-૩, આનદં�પા, 

મહ લાકોલેજ પાસે, pનુીડ<ર  

રોડ, �બાવાડ  ભાવનગર. 

૭૨ ડો. રામકાતં પાસવાન  -"- " ૯૯૯૮૪૯૬૨૮૪ (૦૬૧૮૪) 

૨૫૪૦૧૩ 

c/9 ડોકટસ$ `વાટ$સ, સર.ટ . 

હો�પીટલ, ભાવનગર. 

૭૩ ડો. pકુ<શ વોરા -"- " ૯૨૨૮૧૧૭૯૫૭ - vલોટન૭ં૬,�શાતંહલીરાvલોટ, 

દ vતીગેસએજ'સી, બોરડ ગેટ, 

ભાવનગર  

૭૪ ડો. ઈલા હાડ લા -"- " ૯૮૨૫૩૧૫૮૯૦   

- 

vલોÎન.ં૩૨,Íદાવંન 

સોસાયટ ,અનતંવાડ , 
ભાવનગર.  

૭૫ ડો. િધર<ન અમીન -"- " ૯૮૨૫૭૮૧૭૫૭ - અશોક સોસાયટ , માનસરોવર 

રોડ, પાલન-રુ. 

૭૬ ડો. મ(રુ. ગાધંી -"- " ૯૮૨૫૨૯૯૧૯૦  

- 

સી-૩ ડોકટસ$ `વાટ$સ, સર.ટ . 

હો�પીટલ,ભાવનગર. 

૭૭ ડો. ગૌતમ. ચૌહાણ  -"- " ૯૪૨૭૨૭૦૫૨૩  

- 

સી-૮, આનદં સોસાયટ , 

~ટુભવાની મદં ર, વેજલ-રુ 

અમદાવાદ. 

૭૮ ડો. વશૈાલી આનદં �@@ 2]#�/к " ૯૮૭૯૫૭૦૫૭૧  

- 

૩૦,આનદંવીહાર 

સોસાયટ ,દાલીલીમડંા, 

અમદાવાદ.  

૭૯ ડો.ભરત સરવયૈા  -"- " ૯૩૭૪૨૮૪૯૫૦  - ૫૮૯૪, ર Uધીપાક$સોસા, 

ઘોઘારોડ, ભાવનગર  

૮૦ ડો.તજેશ Àટુલા  -"- " ૯૭૧૪૨૨૬૭૭૯  -  માધવાલસોસા-

૨,માડંવીમનેરોડ, રાજકોટ  

૮૧ ડો.મૌલીક વHુ  -"- " ૯૯૦૯૦૭૧૫૪૦ - �ટ<મપલ �ટ ટ, �ુનાવાસ, 

માધ-રુ, ક[છ5જુ  

૮૨ ડો.અLપુ વગેડ  -"- " ૯૮૭૯૫૭૧૦૫૫ -  p ુતારસાઈ પટ<લ સમાજ 

તા.9મજોત-રુ.ભાવનગર.   

૮૩ ડો.િવશાલ વડગામા  -"- " ૭૫૬૭૧૧૨૬૬૪ 

 

- nલોકન.ંબી/૫,સ�ં�િતકો�પ

લVે,ધોરા�, રાજકોટ  
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૮૪ ડો.લાલ� વાલીયા  �@@ 2]#�/к " ૯૮૭૯૬૨૮૩૨૬ - p.ુર<લગોન,તા.તલા9,�. 

ભાવનગર  

૮૫ ડો.�ત'ેJ ચાવડા  
-"- " 

૯૯૧૩૯૬૦૦૭૨ - કાવીઠા તા.બાવળા 

�,અમદાવાદ  

૮૬ ડો.ગોપી મકવાણા  
-"- " 

૯૮૨૫૭૭૧૯૭૫ -  ૨૭,ડોકટર કવાટ$સ, 

સ.ટ .હો�પીટલ,ભાવનગર   

૮૭ ડો.ભારતી કોર યા  -"- "  - - 

૮૯ ડો.ઘન�યામ આ0હર  
-"- " 

૯૬૨૪૦૦૦૩૪૮ -  vલોટન૬ં૬૭/૧, 

િવજયરાજનગર ,ભાવનગર  

૯૦ ડો.s.એ.દર�  
-"- " 

 ૯૯૦૪૩૬૨૭૨૧ - vલોટન.ં૭,ભરૈવટ<�પલ,રાજ

લVમીસોસા, પાટણ  

૯૧ ડો.આર.વી.ભગોરા  
-"- " 

૯૯૨૫૦૨૫૧૫૧ - એ-૨૧,નાલદંા-૨,માલ-રુ 

રોડ, મોડાસા   

૯૨ ડો.ડ .એન.પચંાલ  

-"- " 

૯૮૭૯૫૨૬૯૯૬ - એ-૨૮,ઉદય 

ટ<નામ'ેટ,નીકોલરોડ,નરોડા,

અમદાવાદ  

૯૩ ડો.ચતેના વાઘલેા   
-"- " 

૯૯૭૮૧૦૨૨૪૭  

- 

૩૫,ઓમશીવ®ૃપા,સતકાર 

સોસા,ઘોઘા રોડ,ભાવનગર   

૯૪ ડો.અશોક વાળા  
-"- " 

૯૪૨૭૭૭૪૯૫૯ -  ક�જલી, તા. મ}ુવા, 

�.ભાવનગર  

૯૫ ડો.આµતુી કાચા  -"- " - - - 

૯૬ ડો.તજેશ હઠ લા  -"- " 
૯૭૨૫૪૦૦૮૫  

- 

 

- 

૯૭ ડો. સકલને હ¼દર મલકે  

-"- " 

૯૮૯૮૮૮૯૨૯૨  

- 

vલોટન.ં ૧૧૨૯/એ/૧૦ 

રnબર ફ<કટર  ક�પાઉ'ડ, 

ભાવનગર.  

૯૮ ડો.જયશે ડ  સોલકં   

-"- " 

૯૮૯૮૩૬૧૦૦૪  

- 
 એફ-૧, શીવગગંા 

એપાટ$મે'ટ,ભાયાણીની

વાડ ,ગઠ<ચીવડલા, 

ભાવનગર  

૯૯ ડો.િનરંજન ડ  તડવી  
-"- " 

૯૮૭૯૫૮૫૮૪૬ -  રંગ-રુાઆ�મ, તા.કવતં, 

�. બરોડા  

૧૦૦ ડો જખંના પાર<ખ  -"- " - - - 

૧૦૧ ડો સ0ંદપ સોલકં  -"- " - - - 

૧૦૨ ડો ન¾ંતા ક< પાડવા  -"- " - - - 

૧૦૩ ડો. �તશે ચાવડા -"- " - - - 

૧૦૪ ડો. અિ´ન મવેાડા -"- " - - - 

૧૦૫ ડો. ધારા એચ. પાર<ખ -"- " - - - 

૧૦૬ ડો hરુ<શ પરમાર -"- " - - - 
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૧૦૭ ડો કા�મીરા પા'ડ<ર -"- " - - - 

૧૦૮ ડો sમીલ મકડ યા -"- " - - - 

૧૦૯ ડો ચ0Jકા 5તુ  -"- " - - - 

૧૧૦ ડો િવ-લુ સરવૈયા  -"- " - - - 

૧૧૧ ડો -¥ૃવી ચૌહાણ -"- " - - - 

૧૧૨ ડો. 0હર<ન શાહ  -"- " - - - 

૧૧૩ ડો. પર ન ડ . પટ<લ -"- " - - - 

૧૧૪ ડો મીDલુ પટ<લ -"- " - - - 

૧૧૫ ડો સxચન ભીમાણી -"- " - - - 

૧૧૬ ડો. િવર<'J ધાખડા  -"- " - - - 

૧૧૭ ડો વીર<ન નાયક -"- " - - - 

૧૧૮ ડો િશર સ પટ<લ  -"- " - - - 

૧૧૯ ડો ભાિવન બી પધાર યા  -"- " - - - 

૧૨૦ ડો િવશાલ ગાયકવાડ  -"- " - - - 

૧૨૧ ડો જતીન વડોદર યા -"- " - - - 

૧૨૨ ડો. રણ�ત. રાઠવા Aa(A� " ૯૯૧૩૫૫૯૮૬૦  

- 

p.ુ ઘન�યામ સોસાયટ  

સહયોગ, પાછળ, વડોદરા. 

૧૨૩ ડો. ચતૈાલી. શાહ -"- " ૯૮૨૫૫૪૦૮૩૨ 

૯૪૨૮૪૦૮૭૨૫ 

(૦૨૭૮) 

૨૫૬૨૨૩

૨ 

"�Uધા" મીઠાવાળાની 

xબÆlડંગની સામ,ે 

ઘોઘાસક$લ, ભાવનગર.  

૧૨૪ ડો. �વાતી મહ<તા -"- " ૯૪૨૬૨૬૬૨૦૬  

- 

vલોટ ન.ં૬૦, શકંરના મદં ર 

સામ,ે િવધાનગર, 

ભાવનગર.  

૧૨૫ ડો. સપના. બી. શાહ -"- " ૯૯૧૩૧૨૧૪૬૧  

- 

૭૦-એ, સાતીનીક<તન, 

સોસાયટ , િવધાનગર, 

ભાવનગર.  

૧૨૬ ડો. એ. ક<. િસAગ -"- " ૯૩૨૭૫૩૬૭૧૧  

- 

C-૧૫૩૭, મગાદ<વ 

સોસાયટ , કાળ યાબીડ, 

ભાવનગર.  

૧૨૭ ડો. હ<માગંીની આચાય$ -"- " ૯૪૨૭૭૫૪૮૫૦  

- 

vલોટન.ં૨૨૪૭-બી-

૨,Êલવાડ  ચોક ન�ક, 

હ લ�ાઈવ, ભાવનગર  

૧૨૮ ડો. એચ એમ. વાઘેલા -"- " ૯૨૨૭૫૫૯૭૬૨  

- 

૧-બી, પ¶ણીપાક$ સોસાયટ , 

અનતંવાડ , ભાવનગર.  

૧૨૯ ડો. મ}ેુલ વી શિન´રા -"- " ૯૪૨૬૨૨૮૭૨૯  

- 

૨૨૭૩-એ/૧,�તના 

ટ<નામ'ેટ, તળા9રોડ, 

ભાવનગર   
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૧૩૦ ડો. પાથ$. એમ. પડંયા Aa(A� " ૯૪૨૬૫૪૭૯૩૦  

- 

vલોટન-ં ૨૬૯૨/એ, 

મોબાઈલ ટાવરની પાછળ, 

0હલ �ાઈવ, ભાવનગર.  

૧૩૧ ડો. સમીર. એસ. શાહ    -"- " ૯૮૨૫૪૯૮૦૬૩  

- 

૨૪ 6જલી સોસા, 

હ લ�ાઈવ રોડ સોlટ ર સચ$ 

સામ,ે ભાવનગર.  

૧૩૨ ડો. 9�તુી ધોળક યા -"- " ૯૪૨૮૯૯૧૯૩૭  

- 

પટ<લ સોસા. vલોટ 

ન.ં૭/૧૭૪૮/C �ી �{ા 

સરદારનગર ભાવનગર.  

૧૩૩ ડો. વી. એ. રામાLજુ -"- " ૯૪૨૯૨૩૪૮૨૭  

- 

સી-૨૨, ડોકટસ$ `વાટ$સ, સર.ટ  

હો�પીટલ, ભાવનગર.  
 

૧૩૪ ડો. સી. એસ. રાઓલ  -"- "        - (૦૨૭૮) 

૨૫૬૩૯૧ 

વરલ હાઉસ વાઘાવાડ  રોડ, 

ભાવનગર.  

૧૩૫ ડો. એન પી પાલીવાલ  -"- " ૯૮૨૫૮૧૯૩૩૧ (૦૨૭૮) 

૬૫૪૫૬૭૫ 

૪ ક¼લાસ એપા. vલોટ ન.ં 

૧૫/એ અનતવાડ , ભાવનગર.  

૧૩૫ ડો. -9ુ ધોળક યા -"- " ૯૮૨૫૯૪૪૨૨૬  

- 

ડ -૬, રોનક કો�vક<Vની 

પાછળ,માધિવલ  કો�vક<V,કાÈભા 

રોડ,  ભાવનગર.  

૧૩૬ ડો. બાદલ જોટાણીયા  -"- " ૯૮૯૮૯૧૨૩૩૯  

- 

સી-૬૫૩,રામનગર�T ટ, 

કાળ યાબીડ, ભાવનગર  

૧૩૭ ડો. ર<ખા આયર  -"- " ૯૮૨૫૮૬૫૭૩૯  

- 

s.૫, hગુન¬લટે વાસનાબસ 

�ટોપપાસ ેસરખજે, 

અમદાવાદ. 

૧૩૮ ડો. રાજન દ<સાઈ Aa(A� " ૯૪૨૬૦૨૯૦૧૪  

- 

૩૩,�ીજટાઉનશીપ,મગેાસી

ટ ,ભાવનગર  

૧૩૯ ડો. જગદ શ બી મોર   -"- " ૯૯૭૮૯૪૯૪૦૧  

- 

C/O દ પ�ગભાઈ મામીલભાઈ 

ગાગંા, કાળાનાળા, કાÈભા રોડ, 

ભાવનગર. 

૧૪૦ ડો. હાદ�ક. વસાવા -"- " ૯૭૨૫૯૪૮૯૧૮ - બી-૧૪,નમ$દાનગર -

૧,આઈ.ટ .આઈ. 

૧૪૧ ડો. hયુશે નાગર  -"- "        - - ૨૫,ગગંોરઘાટ,વ�ેટજોન, 

ઉદ<-રુ, રાજ�થાન  

૧૪૨ ડો. જતીન એસ. સરવયૈા -"- " ૯૯૦૯૫૨૨૭૧૬ - - 

૧૪૩ ડો. કોમલ. ક<. મકવાણા -"- " ૯૯૭૮૯૫૦૨૦૦  

     - 

- 

૧૪૪ ડો.સતીષ પટ<લ  -"- "        

     - 

 

- 

vલોટન.ં૬૧૦,િવજયરાજન

ગર, દ<ર રોડ,ભાવનગર  

૧૪૫ ડો.િનશીતા sઠવા  -"- "      -  

- 

૧૦૨,Íદંા એપાટ$ મે'ટ, 

આરટ ઓ.રોડ, ભાવનગર  

૧૪૬ ડો.કોમલ કલાસવા  -"- "          - - - 
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૧૪૭ ડો.�મીતા વસાવા  Aa(A� " ૭૪૦૫૮૮૧૦૩ - - 

૧૪૮ ડો.0દGયશે માડંવીયા  -"- " ૯૪૨૭૧૮૧૧૮૨ - ડ -૮૪,�ટ ટન.ં૭, 

કાળ યાબીડ, ભાવનગર  

૧૪૯ ડો.અ�વીન પચંાસરા  -"- " ૯૯૭૯૮૭૨૫૦ - - 

૧૫૦ ડો.5મુીકા ડ  રાઠોડ  -"- " - - - 

૧૫૧ ડો.પર મલ આર પટ<લ    " - - - 

૧૫૨ ડો.ફાl�નુી વોરા  -"- " - - - 

૧૫૩ ડો.એમ.એમ.શખૈ  -"- " ૯૯૨૫૧૨૫૭૮૯  

- 

- 

૧૫૪ ડો.જલધી પટ<લ  -"- " ૯૭૨૭૪૦૬૩૮૯ - vલોટન.ં૨૨૩૮ ડ , જલધી, 

સીલાલખે સોસા, ભાવનગર  

૧૫૫ ડો ભારતી પારઘી -"- " ૯૬૮૭૬૨૧૨૨૧  

- 

ર<ફ(�ુ કોલોની, કવાટ$ર ન.ં- 

૯૫, શા�ીનગર મેઇનરોડ, 

જકંશન, vલોટ રાજકોટ.  

૧૫૬ ડો. મનાલી 9વીયા  -"- " - - - 

૧૫૭ ડો લ_Áમ મરે -"- " - - - 

૧૫૮ ડો માjરુ  અ�વાલ -"- " - - - 

૧૫૯ ડો. િનતીન ચૌધર  -"- " - - - 

૧૬૦ ડો ધારા પડં યા  -"- " - - - 

૧૬૧ ડો xબ½ા પી.જગડ -"- " - - - 

૧૬૨ ડો મધેા મણીયાર -"- " - - - 

૧૬૪ ડો xચરાગ એ શાહ -"- " - - - 

૧૬૫ ડો જય�ી પટ<લ  -"- " - - - 

૧૬૬ ડો િનલશે 0ફચડ યા -"- " - - - 

૧૬૭ ડો. અ´ીન રાઠોડ -"- " - - - 

૧૬૮ ડો તજેલ એમ ચૌધર   -"- " - - - 

૧૬૯ ડો હા0દ�ક એન 9િવયા  -"- " - - - 

૧૭૦ ડો સજંય આર.ચાવડા -"- " - - - 

૧૭૧ �ી વી. s. ચાવડા ����A� 

 !"к��� 

" ૯૪૨૮૪૦૮૭૦૦ 
 

 

- 

જવાહર નગર સીદસર રોડ 

૧૬૩ ભાવનગર 

૧૭૨ �ી બી. એમ. પટ<લ ����1� 

 !Qк��� 

" ૯૪૨૮૨૨૧૩૩૭ - ડોકટસ$ `વાટ$સ, સર.ટ  

હો�પીટલ, ભાવનગર. 
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                   ��� -3 ����A�  �� /�����	�к
 *A�6�� ������.��к��� ��	�к
 к�
�� �����. 

૧ �ી એમ. બી. કાય�થ к>��� 

 !"кGк 

૦૨૭૮ ૯૨૨૭૨૦૩૫૯૪ - ૧૬૬, ઘિસરામપોલ 

સારંગ-રુ  અમદાવાદ 

૨ �ી વી. s. ચાવડા к>��� 

 !"кGк 

 

“ 
૯૪૨૮૪૦૮૭૦૦ 

 

 

- 

જવાહર નગર સીદસર રોડ 

૧૬૩ ભાવનગર 

૩ �ી યોગેશ િવનાયકિEવેદ   

к>��� 

 !"кGк 

 

“ 
૯૪૨૮૪૦૮૭૧૧ 

 

- 
ઓમ પાક$ ન.ં1 

0કતનગરન�ક,   

તળા9 રોડ ભાવનગર 

૪ �ીમતી.નીલાબેન 

રમણીકલાલ શાહ 

к>��� 

 !"кGк 

 

“ 
૯૪૨૭૯૮૭૬૭૭ 

 

 

- 

ગોળ બ9ર ખીજડાવાળ  

શરે , ભાવનગર 

૫ �ી અરિવAદભાઈકાન�ભાઈ 

પટ<લ 

 

�C	 L
�к�  
 

“ 
૯૭૧૨૨૭૬૧૨૧ 

 

- 
૯૬, ભાયાણી ની વાડ ,  

ભાવનગર 

૬ �ી બા~ભુાઈ સેવાભાઈ 

ચૌધર  

 

“ 

 

“ 
૯૪૨૭૦૦૫૩૧૬ 

 

- 
પાડા, તાrકુો ઉમરપાડા 

iજlલો – hરુત 

૭ �ી.એચ.બી.વાઘેલા  “ “ ૯૯૧૫૩૯૫૩૭૨ 
 

- 
એન.પગવ$મ'ેટ ઓફ સર 

કોલોની, મઘેાણીનગર,  

અમદાવાદ-૧૬  

૮ �ી s.બી.કલીવડા  “ “ ૯૪૨૬૮૧૭૧૦૯ 
 

- 
૧૬/પકંજ સોસા, બોરડ ગેટ, 

ભાવનગર 

૯ �ીમતી એન.એ.ભ¶  “ “ ૯૪૨૮૮૧૦૭૭૯ - ૧૦૯/એ, િવધાનગર સોસા, 

િવધાનગર, ભાવનગર  

૧૦ �ી ડ .એમ.મહાલે  �C	 L
�к�  “ ૯૪૨૭૭૮૩૮૨૨ - `વાટ$ર ન-ંબી-૧, Rમ ન-ં૧૨, 

મડે કલ �ટાફ `વાટ$સ, 

ભાવનગર. 

૧૧ �ી દ પક ગોિવAદભાઈ 

પરમાર 

 

“ 

 

“ 

 

૯૬૦૧૫૩૮૫૧૬ 

 

- 
`વાટ$ર ન-ંબી-૧, Rમ ન-ં૧૧, 

મડે કલ �ટાફ `વાટ$સ, 

ભાવનગર. 

૧૨ �ી �કાશ કોઠાર   

“ 

 

“ 
- - 

- 

૧૩ �ી વી. આર. -રુાણી  

“ 

 

“ 

 

- 

 

- 

 

- 

૧૪ �ી સી. એચ. વાઘેલા  

“ 

 

“ 
- - 

- 

૧૫ �ી આર. ડ . ગામીત   

“ 

 

“ 
- - �ી�, ૩૮/આઈ, 

રાsશભાઈ સોની, મેઘાણી 

સક$લ,  ભાવનગર. 
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૧૬ �ી વી. ક<. રાઠોડ  

�C	 L
�к�  
 

“ 

 

- 

 

- 
મીરાબેન sઠાભાઈ 

9વદ, vલોટ ન-ં૧૮, 

પકંજ સસાયટ , 

બોરડ ગેટ, ભાવનગર. 

૧૭ �ી અશોકભાઈ બ�ભુાઈ 

ભ¶ી 

 

“  

“ 
૯૪૨૮૧૨૭૨૫૧ 

 

- 

કાળ યાબીડ, ઈ'J��થ 

નગર , vલોટ ન.ં૧૨૮૧, 

ભાવનગર 

૧૮ �ી s. �. સોલકં  �C	 L
�к�  

“ - - 

૨૦૨, અલ મહ<દ  પાક$ , 

વ�રવાળ  શેર  0દવાન 

પરા, ભાવનગર. 

૧૯ �ી એ. એ. બા~લુ ખેર 
 

“ 

 

“ 

 

- 

 

- 

ડો�લીLુ ંનહ<R, નવાપરા, 

ભાવનગર. 

૨૦ �ીમતી લ¹મી ક<. પરમાર 
 

“ 

 

“ 
- - 

િવÑલવાડ ની પાછળ, 

િનમ$ળનગર, બી-૮૧, 

ભાવનગર. 

૨૧ �ી નર<શ એન. સોલકં  
 

“ 

 

“ 

 

- 

 

- 

૧૦૫, પોલીસ લાઈન 

સામે, ચોથાવક$ સોસાયટ , 

િવધા$નગર ભાવનગર. 

૨૨ �ી s. એન. ગોહ લ 
 

“ 

 

“ 
- - 

૪૯૧, પાર 9ત �®ુલ 

પાછળ, સાગ વાડ , સવ̂ 

ન-ં૨૪૪, ભાવનગર. 

૨૩ �ી એ. s. રાઠોડ 
 

“ 

 

“ 

 

- 

 

- 

vલોટ ન-ં૫૫, બોરડ ગેટ, 

ભાવનગર. 

૨૪ �ી પી. એન. પરમાર 
 

“ 

 

“ 
- - 

૧૦૯૮/સી, -Sુપ પાક$ 

સોસાયટ , p½ુી ડ<ર  

ભાવનગર. 

૨૫ �ી (.ુ s. ધારાણી �C	 L
�к�  

“ - - 

જય યોગ´ર સોસાયટ  

પ¶ણી vલાઝા xબlડ�ગની 

પાછળ. ભાવનગર. 

૨૬ �ી ક ર ટ 

હસpખુભાઈિEવેદ  

����#� 

L
�к�  

 

“ 
૯૪૨૬૯૭૭૮૯૭ 

 

- 
�ટાફ `વાટ$ર બ-૮ કાÈભા 

ભાવનગર 

૨૭ �ીમતી. સરોજબાળા 

�તે'J દવે 

 

“ 

 

“ 

 

       - 

 

- 

પોલાર-રુ તાrકુો 

બરવાળા iજlલો અમદાવાદ 
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૨૮ �ી શાબીરઅલી 

રમ9નઅલી વીરાણી 

 

V(��#� L
�к�  

 

“ 
૯૯૦૪૦૨૦૭૭૯ 

 

- 

vલોટ ન.ં૧૦૬, ફાતીમા 

સોસાયટ  અnબાસી મીશન 

બોડÒગઉમલીયા વદાણt 

નાળ મ}ુવા iજlલો - 

ભાવનગર 

૨૯ �ી જ �. ડ . ચાવડા “ - ૯૯૨૫૩૩૦૭૪૦ - બસ �ટ<'ડ રોડ, વlલભી-રુ 

૩૦ �ી દ<વશt દ પક®ુમાર 

પડંયા 

 

“ 

 

“ 
૯૪૨૬૫૫૧૬૬૯  

- 

મ�ુંલા, ૧૦૯૮/c,-Sુપ 

પાક$ સોસાયટ ,pનુીડ<ર , 

ભાવનગર 

૩૧ �ી સજંયભાઈ બ�ુકગીર  

ગો�વામી 

V(��#� L
�к�   

“ 
૯૮૨૪૮૭૪૬૦૯  

- 

કાળ યાબીડ, શાતંીનગર-૧ 

અયોUયા ચોક, ઋi;વજપાન 

પાસ,ે vલોટ ન ં૪૯૮૯, 

ભાવનગર 

૩૨ �ી મહાવીરસ�ઘ 

વીરમદ<વિસAઘ ગોહ લ 

 

“ 
 

“ 
૯૯૭૪૮૧૪૦૦૨  

- 

૫૫,શાતંીનગર,�સે 

`વાટ$રની પાસ ેxચEા રોડ 

ભાવનગર 

૩૩ ®ુમાર  ડ . એમ. બાર¼યા  

“ 
 

“ 
૮૯૮૦૫૫૯૮૭૮ - કોળ યાક જય ચાpુડંા 

ફરસાનધાર, ભાવનગર 

૩૪ �ી બી. ડ .  કોગતીયા V(��#� L
�к�   

“ 
૭૫૬૭૦૧૧૦૭૨  - p-ુ કાર યાણી તા - બોટાદ 

iજlલો-ભાવનગર 

૩૫ �ી એચ. એમ. hથુાર V(��#� L
�к�  “ ૯૪૨૯૩૬૧૯૩૦  

- 

pકુામ. ખારા તાrકુો –

દ યોદર iજ-બનાસકાઠંા 

૩૬ �ી.એચ.એન.મકવાણા  ����A�� 

SU�/�кA� 

“ ૯૯૨૪૪૪૧૭૧૩  - vલોટન૧ં૩/બી,નાનભા 

વાડ ,તwત�ેવર તળેટ , 

ડો.જયશે પડંયાની ગલીમા,ં 

ભાવનગર  

૩૭ �ી એચ. ડ  પોરોધીયા 
 

30M/�
 “ ૯૪૨૬૯૨૨૬૬૪  

- 

મોટા જોરાવર-રુ 

iજlલો-મહેસાણા 

3૮ �ીમતી એન. એચ. 

મકવાણા 

��#1 

30M/�
 

“ ૯૯૨૪૪૪૧૭૧૪  

- 

vલોટ ન ં૩૩૯,બોરડ  ગેટની 

પાછળ, ખોડ યાર મ0ંદર 

પાસે ભાવનગર 

૩૯ �ીમતી.ક<.ક<.6ધાર યા  
�1 

ACL��ш�#� 

“ ૯૯૨૪૯૧૧૪૨૪ - ૮૯૦એ, બહા�ુર શા�ીમાગ$, 

મહ લા કોલજે પાછળ,  

ભાવનગર  

૪૦ �ી.આર.બી.બાર¼યા  “ “ ૯૪૨૭૦૯૫૩૦     

        - 

pકુામ રાઓલ, તા.તળા9, 
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iજ.ભાવનગર  

૪૧ �ી.એચ.બી.હડ યા  . 
�1 

ACL��ш�#� 
 

“ 

૯૮૨૪૪૧૫૭૪૫  - p.ુપો�ટ બપંટાણા  .રા�ુલા 

iજ.અમર<લી  

૪૨ �ીમતી.પી.સી.રાઠોડ  

“ “ 

૯૪૨૮૯૯૧૦૫૪  

- 

દ<વી®ૃપા, vલોટ ન૪ં૭૪૮ 

એ, પચંર;ન સોસા, 

કાળ યાબીડ,  ભાવનગર 

૪૩ �ી.આર .આર.પડંયા  “ “ ૯૮૯૮૮૭૧૯૮૧ 

 

- ૩૭૬૦/૧૬૦ એ, અરબન 

સોસા,કાચનામદં રનીબા�ુમાં

, ભાવનગર  

૪૪ �ી �ુલાભાઈ ઝીણાભાઈ 

�ડુાસમા 


�1. 

ACк��y#� 

“ ૯૪૨૭૫૫૯૭૨૪  

- 

મોટા ખોખરા વાયા ભડ  

ભડંાર યા તાrકુો-ઘોઘા 

iજlલો-ભાવનગર 

૪૫ �ી જગદ શ®ુમાર 

ભાL�ુસાદ 

ઓઝા 

“ “ “ 

 

- 

“િશવશ_`ત” OPP. હક મની 

કોલોની લાલગર બાવાનો 

મઢ, ભગાતળાવ, ભાવનગર 

૪૬ �ી ભા`Dભુા અLભુા 9ડ<9 
“ 

“ ૯૮૯૮૫૬૫૭૦૩  

- 

pકુામ. 5નુાવા તાrકુો-

ગmડલ iજlલો-રાજકોટ 

૪૭ �ી 0કશોરભાઈ ગભાભાઈ 

વેગડ 

 
“ ૯૯૭૪૧૪૭૨૭૦ - P.O. સીદસર, �Uધા વરતજે 

રોડ, iજlલો-ભાવનગર 

૪૮ �ીમતી અનીતા એમ. 

9વીયા 

“ “ ૯૪૨૬૫૫૪૩૪૫  

- 

vલોટ ન-ં૪૨/બી બોર 

તળાવ રોડ  બ'ેક કોલોની 

ભાવનગર 

૪૯ �ી જશવતં s. વૈશ “ “ ૯૭૨૩૨૭૪૭૭૭ - p.ુ ફચર યા તા- કોડ નાર 

�- �ુનાગઢ  

૫૦ �ી pકુ<શ એન. દ<વગણીયા 
 

“ 

 

“ 

૯૯૭૯૧૫૩૨૧૪  

- 

p.ુ મોટ વડાલ તા- મ}ુવા 

� ભાવનગર  

૫૧ �ીમતી D ૃ̧vત બી. આ_�તક 
 

“ 

 

“ 

૯૪૨૮૪૦૮૬૬૨ - ૧૮૩- �ણવ િશVકનગર 

સોસાયટ , સરદારનગર, 

ભાવનગર  

૫૨ 9Ãવી s. સીતાપરા 

 

“ 

 

“ 

૯૪૨૮૬૪૦૦૩૦  

- 

૨૧૦-સી અSટિવનાયક 

કો�vલVે બી.એસ.એન.એલ. 

ઓફ સની બા�ુમા પાનવાડ  

ભાવનગર  
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૫૩ જlપા એ. મકવાણા 
�1. 

ACк��y#� 
 

“ 

૯૪૨૯૦૦૫૦૪૮ - મjવુન ટ<નામ'ેટ આ�તુોષ 

સોસાયટ  પાછળ ભાવનગર 

૫૪ િ�યાકં એમ. મી�ી 
�1. 

ACк��y#� 

 

“ 

૭૫૬૭૧૫૦૪૭૪  

- 

hથુાર વાસ 0દlલી ગેટ 

પાલન-રુ  

૫૫ �ીમતી.પી.આર.પરમાર  P.H.N  

“ 

 

- 

 

- 

nલોકન ંસી/૧૮૧, ક<સર યા 

હLમુાન, મદં ર પાસ,ે 

કાળ યાબીડ, ભાવનગર 

૫૬ ®ુમાર .એસ.એ.રા9ણી  P.H.N “  

- 

- વડવા કાચીયાવાડ, મોટ  

શરે  રહ<મનની સામ,ે 

ભાવનગર. 

૫૭ �ીમતી ર<ખાબેન.પડંયા  P.H.N  

“ 
-  

- 

ઘોઘાસક$લ ચાપRહોલ સામ,ે 

પડંયા પાક$ ભાવનગર. 

૫૮ �ી 0દનેશ બા~ભુાઈ 

મકવાણા 

6�A� 3�6�  

“ 
૯૪૨૬૩૪૧૫૬૭  

- 

vલોટ ન ં૩૪૦/B-2,અચ$ના 

સોસાયટ  બોરડ ગેટ 

ભાવનગર 

૫૯ �ી એ. આર.વેપાર  g�S��  

“ 
૯૮૨૪૫૧૩૮૫૩ - મડે કલ કોલજે Ôવાટ$ર 

nલોક કાÈભા બગંલા, 

ભાવનગર. 

૬૦ �ી �.વી.ચાવડા  

g�S�� 

“ ૯૪૨૮૪૦૧૬૭૯ - કાળાનાળા, કાÈભા રોડની 

નીચ ેસરદારિસAઘ કોલોની 

પાસ ેડો.Gયાસ હો�પીટલ, 

ભાવનગર 

૬૧ �ી.આર.બી.ભ¶ી    g�S��  “ ૯૮૯૮૮૦૫૨૮૫   

- 

0રિષરાજ vલોટન.ં૩૩૧૫ 

/સીxચ'મયભાવા�મવાળો

ખાચંો, શાિંતનગર-૨, 

કાળ યાબીડ, ભાવનગર  

૬૨ �ી 0હમા�ં ુચ�પકલાલ 

પડંયા 

z{(̀ �#� 

к{(�CA�  

“ ૯૪૨૮૪૦૮૭૮૬  

- 

૧૦, શાિંતનગર સોસાયટ  

0હલ �ાઈવ,ભાવનગર 

૬૩ �ી ખોડાભાઈ ચDરુભાઈ 

પટ<લ 

L
��-3  

BL�-�C 

ACк��. 

“ 

૯૪૨૭૭૪૯૧૮૧  

- 

pકુામ. ઢોલાસન 

તાrકુો.કાડ  પો�ટ. ધાનાણી          

iજlલો – મહેસાણા 

૬૪ 

૬૫ �ી એસ. બી. ગઢવી ��� -4 " ૯૮૨૫૬૭૨૦૬૩  

- 

મડે કલ કોલજે Ôવાટર 

nલોક ન ંબી Rમ ન ં૧ 
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કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૬૬ �ી. એ. એમ. શેખ -"-  "        - - લીમડ વાળ  સડક, શખે 

મ�ંલ, ¬લટે ન-ં૪ 

૬૭ �ી. એસ. વી. તડવી -"- " ૯૯૨૪૦૯૬૨૭૩  

- 

મડે કલ કોલજે Ôવાટ$ર 

nલોક ન ંબી  કાÈભા 

બગંલા, ભાવનગર. 

૬૮ �ી.એમ.શ0કલએમ. મ'hરુ  -"- " ૭૬૪૮૭૬૩૯૫૫ - લીમડ વાલી સદાક શખે 

મ�ંલ, ¬લટે ન-ં૪ 

ભાવનગર. 

૬૯ �ી વી. ડ . પડાયા -"- " ૯૯૨૪૧૮૧૨૩૪  

- 

મડે કલ કોલજે Ôવાટર 

nલોક ન ંબી Rમ ન ં૩ 

કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૭૦ �ી પી. s. મકવાણા  -"- " ૯૪૨૪૦૯૫૯૭૮ - ~ધુલે, �lલો: ભાવનગર 

૭૧ �ી એસ. એ. મીયાવા -"- " ૯૯૨૪૪૭૬૬૫૦  

- 

પો�ટ.9મનગર તા,�. 

9મનગર. 

૭૨ �ી આર. s. ચાવડા -"- " ૯૪૨૬૨૬૬૦૧૯  

- 

કાળાનાળા, ડો. Gયાસ 

શખેનો ખાચો, સરદાર 

ઓમની ચાલી, ભાવનગર. 

૭૩ �ી વી. બી. મકવાણા  -"- " ૯૮૯૮૧૭૮૨૭૩ - મડે કલ કોલજે Ôવાટ$ર 

nલોક ન ંબી Rમ ન ં૯ 

કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૭૪ �ી બી. એ. બોર ચા -"- " ૯૪૨૮૯૯૬૮૪૦  

- 

મડે કલ કોલજે Ôવાટ$ર 

nલોકન ંબી Rમ ન ં૪ 

કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૭૫ �ી એમ. ડ . પઠાણ -"- " ૯૯૭૯૪૩૪૧૧૩  

- 

મડે કલ કોલજે Ôવાટર 

nલોકન ંબી Rમ ન ં૬ 

કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૭૬ �ી આઈ. ડ . દલ   -"- " ૯૮૭૯૧૭૨૮૨૧  

- 

મડે કલ કોલજે Ôવાટર 

nલોક ન ંબી Rમ ન ં૨ 

કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૭૭ �ી એન. બી. ગmડલીયા -"- " ૯૯૦૪૨૫૬૫૭૩ - મડે કલ કોલજે Ôવાટર 

nલોક ન ંબી Rમ ન ં૩ 

કાÈભા બગંલા, ભાવનગર. 

૭૮ �ી આર. એમ.કાર<લીયા                                                                                                                     -"- " ૯૯૨૫૬૩૦૦૭૩  

- 

મહાલ¹મી િમલની કોલોની 

સોસાયટ , ગાઘંીિનવાસ Rમ 

ન-ં૩૬ ભાવનગર. 

૭૯ �ી ક<. ડ . પઢ યાર -"- " ૯૪૨૮૨૭૪૭૧૭  

- 

sલ �ાઉડ, સરકાર  `વાટર, 

ભાવનગર. 

૮૦ �ી. એચ. બી. વાળા ��� -4 " ૯૪૨૭૫૬૦૦૧૦  

- 

પાથ$ સોસાયટ , ઘરન ં૪૫૨૮, 

ભાવનગર.  

૮૧ �ી બી. બી. વાઘેલા -"- "   પો�ટ vલેસ. મેlકાડ    ભર  



78 

- - ભડંાર યા તા. �.ભાવનગર.  

૮૨ �ી. પી. ક<. ચૌહાણ -"- " ૯૯૩૩૩૦૮૮૫૪ - - 

૮૩ �ીમતી ક<. બી. જોશી -"- " ૯૯૨૪૪૪૬૮૪૪  

- 

રામનીવાસ નવાપરા, 

ભાવનગર. 

૮૪ �ી ટ . એમ. પરમાર -"- " ૯૮૯૮૯૧૪૬૮૮ - પાલીતાણા. 

૮૫ �ીમતી એચ. ઝડ. શેખ -"- " ૯૪૨૯૨૩૪૦૯૨  

- 

NCC  લાઈન મહતનગર 

ભાવનગર. 

૮૬ �ી.�]નેશ મકવાણા   " ૯૯૭૯૦૮૬૬૩૯ - 
�.�Sણિનવાસ, 

સો.સા.®ંુભારવાડા,ભાવનગર.  

૮૭ �ી. ટ . ક<. રાવલ 
�1.BAC	CUA  

(���- 4) 

" ૯૦૧૬૨૩૧૮૦૫ 
- 

વડવા ચોરા,ભાવનગર. 

૮૮ �ી. એસ. એસ. નૈયા -"- " ૯૪૨૯૫૮૨૪૧૦ 
 

- 

દહાહા ઓફ સની પાછળ, બધ 

ડ વીજનની પોલીસ લાઈન, 

ભાવનગર. 

૮૯ �ી. એચ. ડ . મકવાણા -"- " ૯૯૦૪૪૪૪૦૨૯  

- 

વનકરવાસ ઘરન.ં ૧૨ 

pકુામ.ભડંાર યા �. ભાવનગર  

૯૦ �ી. ડ . એલ. બારડ  -"- "  

- - 

vલોટ ન ં૪૫૧/૨૪૪, 

સાગવાડ , કાળ યાબીડ, 

ભાવનગર. 

૯૧ �ી. એચ. s. hુ̀ લા -"- " ૯૯૭૪૫૮૬૫૪૭  

- 

દ<વરાજનગર વાડ  ન ં- ૨ 

ભાવનગર.  

૯૨ �ી. આર. બી. 0દહોરા -"- " ૯૪૨૬૯૧૮૦૨૩ - 
 

૯૩ �ી. એમ. બી. સોલકં  -"- " ૯૭૨૪૯૯૩૦૭૭ - ચોરદા9ર, hરુત.  

૯૪ �ી. એ. સી. વેગડ -"- " ૮૧૪૦૭૪૯૨૮૦ - 
મફતનગર, હર જનવાસ, NCC 

ઓફ સની પાછળ, ભાવનગર.  

૯૫ �ી  પી. વી. ર<વર 
�1.BAC	CUA  

(���- 4) 

" ૯૯૨૪૧૭૩૩૭૪ 
 

- 

મેડ કલ કોલેજ Ôવાટ$ર nલોકન ં

બી Rમ ન ં૫ કાÈભા બગંલા, 

ભાવનગર. 

૯૬ �ી.વાઈ.s.શાહ  " ૯૮૭૯૮૧૯૧૨૫ - �ટાફ `વાટર Hુ એ.-૧૦  

૯૭ �ી.બી.બી.પરમાર   " ૯૪૨૮૧૮૧૦૩૫  

- 

૫૩/૫૪એ,  બોરડ ગેટ, 

ભાવનગર  

૯૮ �ી એમ. બી. સોલકં   " ૯૩૭૫૧૪૬૭૨૫ - 
ફર યાદકા, વાયા,વરતેજ, 

ભાવનગર. 

૯૯ �ી.આર.ક<.જોગદ યા  	� B>. B. " ૮૪૦૧૪૮૮૫૫૪  - આનદનગર 

૧૦૦ �ી.ક<.આર.મગંલિસ§ા 	� B>. B.  " ૯૮૧૪૪૨૭૬૯૫ - 
Hુવાગામ,એરપોટ$રોડ,કોબડ પા

સે,vલોટ ન૪ં૭,ભાવનગર  
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( !�#��03� -17 ) 

અ'ય ઉપયોગી મા0હતી 

૧૭.૧ લોકો �ારા -છુાતા �{ો અને તેનાજવાબો   

૧૭.૨ મા0હતી મેળવવા 6ગે.  

 અર�પEક (સદંભ$ માટ< ભર<લા અર� પEકની 

નકલ)    

સામેલ છે. નpનુો (ક) પાન ન ં૭૫  

 ફ   ફ  Rિપયા ૨૦ (વીસ) 

 મા0હતી આપવાનો ઈ'કાર કરવામા ંઆવે તેવા 

વખતે નાગ0રકના અિધકારાને અપીલ કરવાની 

કાય$વાહ . 

મા0હતી મેળવવા માટ< સહાયક મા0હતી િધકાર નો 

સપંક$ કરવાથી ર�ુઆત કર  અર� કરવી. 

૧૭.૩ તEં �ારા લોકોને અપાતી તાલીમની બાબતમા:ં-  

• તાલીમ કાય$fમ/યોજનાની pદુત  

• તાલીમનો ઉદ<શ  

• ભૌિતક અને નાણાક ય લ¹યાકંો (છેlr ુ

વષ$)  

• તાલીમ માટ<ની પાEતા  

• તાલીમ માટ<ની -વૂ$ જRર યાતો (જો 

કોઈ હોય તો) 

• નાણાક ય તેમજ અ'ય �કારની સહાય 

(જો કોઈ હોય તો)  

• સહાયની િવગત (નાણાક ય સહાયની 

રકમ જો હોય તો જણાવો)  

• સહાય આપવાની પUધિત  

• અર� કરવા માટ< સપંક$ મા0હતી  

• અર� ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 

• અ'ય ફ  (લા� ુપડD ુહોય ;યા)ં 

• અર� ફોમ$ (જો અર� સાદા કાગળ 

પર કરવામા ંઆવી હોય તો    

(૧) એમ.બી.બી.એસ. 

એડમીશન બી.s.મેડ કલ કોલેજ,એડમીશન સેલ 

અમદાવાદ. 

ધોરણ – ૧૨ સાય'સ પાસ મેર ટ ના આધાર< 

કરવા�ઁ આવે છે.  

ફ  R:૭૦૦૦ 

(૨) એમ.ડ   

એડમીશન સરકાર  મેડ કલ કોલેજ, 

ભાવનગરsતે કોલેજમા ં એમ.બી.બી. એસ થડ$ 

પાસ કર<લ, મેર ટના આધાર< કરવામા ંઆવે છે.  

ફ  તર ક< એક માસLુ ં �ટાઈપે'ડ જમા કરવાLુ ં

હોય છે. 

(૩) ડ .એમ.એલ.ટ  

એડમીશન,સરકાર  મેડ કલ કોલેજ,ભાવનગર 

બી.એસ.સી. ક<મે�T .ફ �યોલો�,પાસ હોય તેવા 

મેર ટ ના આધાર< કરવામા ંઆવે છે.  

કોઈપણ �કારની ફ  લેવામા ંઆવતી નથી.      

        



80 

 અરજદાર< -રુ  પાડવાની િવગતો જણાવો) 

• xબડાણો/દ�તાવોજોની યાદ  

• xબડાણો/દ�તાવેજોનો નpનુો 

• અર� કરવાની કાય$પUધિત 

• પસદંગીની કાય$પUધિત 

• તાલીમ કાય$fમLુ ંસમયપEક (જો 

ઉપલkય હોય તો) 

• તાલીમના સમયપEક 6ગે લીમાથtને 

9ણ કરવાની પUધિત  

• તાલીમ કાય$fમ 6ગે લોકોમા ં9�તા 

લાવવા માટ< 9હ<ર તEંએ કરવાની 

Gયવ�થા 

• �lલા કVા, ટક કVા,એમ િવિવધ 

�તર< 

• તાલીમ કાય$fમના 0હતાિધકાર ઓની 

યાદ    

 

૧૭.૪ િનયમસ�ંહ-૧૩ મા ંસમાિવSટ ન કરાયેલ હોય 

તેવા, 9હ<ર તEંએ આપવાના ં�માણપEો, ના-

વાધંા �માણપE 

• �માણપE અને ના-વાધંા �માણપEના 

નામ અને િવવરણ 

• અર� કરવા માટ<ની પાEતા 

• અર� કરવા માટ<ની સપંક$ મા0હતી 

• અર� ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં  

• અ'ય ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 

• અર� ફોમ$ (જો અર� સાદા કાગળ 

પર કરવામા ંઆવી હોય તો અરજદાર< 

-રૂ  પાડવાની િવગતો જણાવો) 

• xબડાણો/દ�તાવેજોની યાદ  

• xબડાણો/દ�તાવેજોના નpનુા 

• અર� કરવાની પUધિત 

• અર� કયા$ પછ  9હ<ર તEંમા ંથનાર 

�0fયા 

• �માણપE આપવામા ંસામા'ય ર તે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


�p( /	e( �M�. 
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લાગતો સમય 

• �માણપEનો કાયદ<સરનો સમયગાળો 

• નવીનીકરણ માટ<ની �0fયા (જો હોય 

તો)           

૧૭.૫ નmધણી �0fયા 6ગ ે

• ઉદ<શ 

• નmધણી માટ<ની પાEતા 

• -વુ$ જR0રયાતો (જો હોય તો) 

• અર� કરવા માટ< સપંક$ મા0હતી 

• અર� ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 

• અ'ય ફ  (લા� ુપડDુ ંહોય ;યા)ં 

• અર�નો નpનુો (અર� સાદા કાગળ 

પર કરવામા ં આવી હોય તો અરજદાર< 

-રુ  પાડવાની િવગતો દશા$વો) 

• xબડાણ/દ�તાવેજોની યાદ  

• xબડાણ/ દ�તાવેજોનો નpનુો 

• અર�ની પUધિત 

• અર� કયા$ પછ  9હ<ર તEંમા ંથનાર 

�0fયા 

• નmધણીની કાયદ<સરતાનો ગાળો (જો 

લા� ુપડDુ ંહોય તો) 

• નવીનીકરણની �0fયા (જો હોય તો)    

નવીનીકરણની �0fયા તથા નmધણીની �0fયા 

આ સ�ંથા ખાતે અ�તી;વમા ંનથી.    

૧૭.૬ 9હ<ર તEેં કર ઉઘરાવવા 6ગે (�(િુનિસપલ 

કપZર<શન, Gયવસાયવેરો, મનોરંજન વેરો વગેર<) 

• વેરાLુ ંનામ અને િવવરણ 

• વેરો લેવાનો હ<D ુ

• કર િનધા$રણ માટ<ની કાય$વાહ  અને 

માપદંડ 

• મોટા કhરુદારોની યાદ     

આ pજુબનો કોઈ કર આ સ�ંથા હ�તક 

ઉઘરાવવામા ંઆવતો નથી.  

૧૭.૭ વીજળ /પાણીના ંહગંામી અને કાયમી જોડાણો 

આપવા અને કાપવા 6ગે. (આ બાબત 

�(િુનિસપલ 

કોપZર<શન/નગરપાxલકા/(પુીસીએલ ને લા� ુ

પડશે) 
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• જોડાણ માટ<ની પાEતા 

• -વૂ$ જRર યાતો (જો હોય તો) 

• અર� માટ<ની સપંક$ મા0હતી 

• અર� ફ  (લા� ુપડD ુહોય ;યા)ં 

• અ'ય ફ  / �lુક (લા� ુપડD ુહોય 

;યા)ં 

• અર�નો નpનુો (જો અર� સાદા 

કાગળ પર કરવામા ંઆવી હોય તો 

અરજદાર< -રુ  પાડવાની િવગતો 

જણાવો) 

• xબડાણો/દ�તાવેજોનો નpનુો 

• xબડાણો/દ�તાવેજોનો નpનુો 

• અર� કરવાની પUધિત 

• અર� કયા$ પછ  9હ<ર તEંમા ંથનાર 

�0fયા 

• xબલમા ંવાપર<લ શnદ �યોગોLુ ં�ંુ®ંુ 

િવવરણ 

• xબલ અથવા સેવાની બાબતમા ંp�ુક<લી 

હોય તો સપંક$ મા0હતી 

• ટ<ર ફ અને અ'ય ખચ$           

૧૭.૮ 9હ<ર તEં �ારા -રુ  પાડવામા ંઆવનાર અ'ય 

સેવાઓની િવગત 


�p( /	e( �M� 
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નpનુો ક 

(�ુઓ િનયમ ૩ (૧)) 

મા0હતી મળેવવા માટ<ની સર�નો નpનુો  

આઈ.ડ .fમાકં. 

( કચરે ના ઉપયોગ માટ< ) 

 

�િત, 

9હ<ર મા0હતી અિઘકાર , 

(િવભાગ / કચરે  )  
 

૧. અરજદારLુનંામ :  

૨. -Rુ સરનાp ુ:  

૩. જRર  મા0હતી ની િવગતો (�ંુકમા)ં : 
 

 

 

 

 

૪.  }ુ,ં આથી જણા�ુ ંu ંક< માગંવામા આવલેી મા0હતીના અિધકાર બાબતના અિઘિનયમ, ૨૦૦૫ ની ૮ અથવા ૯ હ<ઠળ માહ<તી    

    9હ<ર કરવામાથંી p_ુ`ત આપેલી હોય તવેા વગ$ હ<ઠળ આવર  લીધલે નથી અન ેમાર  ઉતમ 9ણ pજુબ ત ેઆપના િવભાગ 

   /કચરે  લગતી છે.  

૫. * (૧) મ� િવભાગ/કચરે મા ંતાર ખ: ......................................................ના રોજ પહmચ fમાકં:.................................. 

      �માણ ેR: ....................................................શnદોમા ંRિપયા...................................................................................ની  

      ફ  �કુવલે છે.  

   *  (૨) }ુ ં આ સાથે �કુવવા પાE ફ  પટે<................................................ અિધકાર ની તરફ<ણમા.ં 

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

       બ�ક< કાઢ  આપલે તાર ખ:.........................................નો 0ડમા'ડ �ાફટ / પ ેઓડ$ર Lુ ંxબડાણ કR u ં 

   *  (૩) આ અર� ઉપર R:......................................................ની નોન જ(ડુ<િશયલ �ટ<�પ ચોટાડ<લ છે.  
 

 

 �થળ : 

તાર ખ :  
 

 

           અરજદારની સહ  

 ઈ-મીએલ એ�<સ,જોહોયતો: 

       ટ<લીફોનન.ં  (કચરે ): 

                   િનવાસ)  
 

 

તા.ક : ગર બ ર<ખા હ<ઠળની Gય_`તએ કોઈપણ �કારની ફ  �કુવવાની રહ<શ ેન0હ.  

* લા� ુપડD ુન હોય ત ેચકે  નાખં�ુ.ં 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                          Annual Return Form Year : 2006-2007 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2006-2007 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

  

      

 

No. of APIOs 

designated 

 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

               0               NIL Levied                          Collected 

  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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                   Total            NIL 

 

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 

  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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                   Total            NIL 

 

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 

  Progress in 2008-2009 

 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 18 NIL NIL 18 

First Appeals NIL 1 NIL NIL 1 
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            NIL               NIL Levied                          Collected 

                   Total            NIL 

 

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.) 

  Progress in 2009-2010 

 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 65 NIL NIL 65 

First Appeals NIL 1 NIL NIL 1 
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Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

          1215               NIL Levied                          Collected 

                   Total            NIL 

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 Addition Fee & Any other Penalties Amount 

  Progress in 2010-2011 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/10 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 52 NIL NIL 52 

First Appeals NIL 04 NIL NIL 04 
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Amount charges 

          1244                   38 Levied                    Collected 

                   Total            1282 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2011-2012 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2011-2012 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

         300 560 Levied                    Collected 

                   Total            860 

 

  Progress in 2011-2012 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/11 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 46 NIL NIL 46 

First Appeals NIL 26 NIL NIL 26 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

                                Annual Return Form Year : 2012-201૩  

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2012-20|� 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 

No. of cases where disciplinary 

action taken against any officer 

 

 

 

NIL 

 

      

No. of APIOs 

designated 

 

No. of PIOs 

designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 

Amount 

Addition Fee & Any other 

charges 

Penalties Amount 

        600  Levied                    Collected 

                   Total            1412 

  Progress in 2012-2013 

 Opening 

Balance as 

on 

01/04/12 

Received 

duration 

period 

(including 

transferred to 

other Public 

Authority) 

No. of cases 

transferred 

Decisions where 

requests/appeal

s rejected 

Decisions where 

requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 53 NIL NIL 53 

First Appeals NIL 08 NIL NIL 08 
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