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ડીનશ્રીની કચેરી  

શરકારી મેડડક કેજ, 

એશ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમાાં, જે રડ 

ભાળનગર. 

ટેીફન નાંબર : - (૦૨૭૮) ૨૫૧૧૫૧૧/૨૪૩૦૮૦૮ 

ફેક્શ નાંબર:- (૦૨૭૮) ૨૪૨૨૦૧૧ 

  ઇ-મે એડ્રેશ   :-  dean.health.bhavnagar@gmail.com 

ળેબશાઇટ:-http://gmcbhavnagar.edu.in 

---------- 
ળવષ:- ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

 

માડષતીઅધિકારઅધિધનયમ - ૨૦૦૫ 

અંતગષત તૈયાર પસુ્સ્તકા 
તારીખ-૦૧/૦૬/૨૦૨૨ ની સ્સ્િતી
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અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ ધળગત પાના નાંબર 

૧ પ્રસ્તાલના ૩ થી ૬ 

૨ નનમભ વગં્રશ-૧ ૭ થી ૮ 
૩ નનમભ વગં્રશ-૨ ૯ થી ૨૫ 
૪ નનમભ વગં્રશ-૩ ૨૬ 

૫ નનમભ વગં્રશ-૪ ૨૭ 

૬ નનમભ વગં્રશ-૫ ૨૮ 

૭ નનમભ વગં્રશ-૬ ૨૯ 

૮ નનમભ વગં્રશ-૭ ૩૦ 

૯ નનમભ વગં્રશ-૮ ૩૧ થી ૪૪ 

૧૦ નનમભ વગં્રશ-૯ ૪૫ થી ૫૬ 

૧૧ નનમભ વગં્રશ-૧૦ ૫૭ થી ૬૯ 

૧૨ નનમભ વગં્રશ-૧૧ ૭૦ 

૧૩ નનમભ વગં્રશ-૧૨ ૭૧ થી ૭૨ 

૧૪ નનમભ વગં્રશ-૧૩ ૭૩ 

૧૫ નનમભ વગં્રશ-૧૪ ૭૪ 

૧૬ નનમભ વગં્રશ-૧૫ ૭૫ 

૧૭ નનમભ વગં્રશ-૧૬ ૭૬  થી ૭૭ 
૧૮ નનમભ વગં્રશ-૧૭ ૭૮ થી ૮૧ 

૧૯ આય. ટી. આઈ પભમ- નમનુ-“ક”  ૮૨ થી ૮૩ 

૨૦ પ્રથભ અીર દાખર કયલા ભાટેનુ ંપભમ- નમનુ- “ચ”   ૮૪ 
૨૧ આય. ટી. આઇ. એન્યઅુર યીટમ લમ- ૨૦૦૬-૦૭ થી  

લમ-૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
૮૫ થી ૧૦૦ 
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 પ્રકરિ-૧ 

પ્રસ્તાળના 
૧.૧ આ સુ્સ્તકા (ભાહશતી અનધકાયઅનધનનમભ -૨૦૦૫) ની શ્ચાદ ભનુભકા અંગે જાણકાયી  

 પ્રત્મેક જાશયે વત્તા ભડંના કાભકાજભા ંાયદનળિતા અને જલાફદાયીને ઉતે્તજન આલાના શતેથુી જાશયે 
વત્તાભડંના નનમતં્રણ શઠેની ભાહશતી નાગહયક ભેલી ળકે તેલા ભાહશતીના અનધકાયના વ્મલશારુ તતં્રની 
યચના કયલા કેન્રીમ ભાહશતી ચં અને યાજ્મ ભાહશતી ચંની યચના અને તેની વાથે વકંામેરી અથલા તેને 
આનવુગંગક ફાફત ભાટેની જગલાઈ કયલા ફાફતન અનધનનમભ.  

               બાયતના વનંલધાને રકળાશીગણયાજમની સ્થાના કયેર છે.રકળાશીની અનતઆલશ્મક 

કાભગીયી ભાટે નાગહયકને ભાહશતગાય યાખલા અને ભાહશતીની ાયદનળિતા ભાટે ભશત્લની જરૂયી છે , અને 

ભ્રષ્ટાચાયને નનમતં્રણભા ંયાખલા અને વયકાય અને તેના ભાધ્મભ પ્રજાને જલાફદાય યશ ેતે ણ જરૂયી છે. 

ખયેખય વ્મલશાયભા ંભાહશતીને જાશયે કયલાથી વયકાયના ંકામમક્ષભ વચંારન, ભમામહદત નાણાકંીમ વાધનન 

ભશત્તભ ઉમગ અને વલેંદનળીર ભાહશતીની ગનીમતાની જાલણી વશીતના ંફીજા હશત વાથે વઘંમ થામ 

તેભ છે અને રકળાશી આદળમની વલોયીતા જાલતી લખતે આ વઘંમવશીત હશત લચ્ચે વલંાદીતા વાધલી 

ણ જરૂયી છે. 

૧.૨ આ સુ્સ્તકાન ઉદેળ-શતે ુ:- 
 આ વસં્થા ખાતેની વરંગ્ન ભાહશતી જાશયે હશતાથે આલા.  

૧.૩ આ સુ્સ્તકા કઈ વ્મસ્તતઓ/વસં્થા/વગંઠન લગેયેને ઉમગી છે  
 જાશયે જનતા ભાટે  

૧.૪ આ સુ્સ્તકાભા ંઆેરી ભાહશતીન ુભાખ ુ:-  

 ક. અનધનનમભના અભર શરેા યુા ંકયલાના ંકામો :  

   નનમભવગં્રશ  

૧. નનમભવગં્રશ તૈમાયી  

          ભાહશતીના અનધકાયના ખયડાના ખડં (૪)(ખ) ભા ંજગલાઈ છે કે દયેક જાશયે વત્તાતતેં્ર આ 
અનધનનમભના અભરથી ૧૨૦ હદલવભા ંનીચેના ૧૭ નનમભવગં્રશ (ભેન્યઅુર) નુ ંવંાદન અને પ્રકાળન 
કયલાનુ ંયશળેે.  

૧.  તેભની વસં્થા, કામો અને પયજની નલગત  

૨.  તેભના અનધકાય અને કભમચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજ  

૩.  દેખ-યેખ અને જલાફદાયીઓ ચેનર વહશત નનણમમ-પ્રહિમાભા ંઅનવુયલાની કામમ-દ્ધનત.  

૪.  તેભના કામો કયલા ભાટેના તેભણે નનમત કયેરા ધયણ  

૫. તેભના કામો કયલા ભાટે તેભણે અથલા તેભના તાફા શઠે અથલા તેભના કભમચાયીઓ દ્વાયા  

    જાલેરા નનમભ નલનનમભ, સચુનાઓ, નનમભ-વગં્રશ અને યેકડમ.  

૬.  તેભના અથલા તેભના નનમતં્રણ શઠે યશરેા દસ્તાલેજના પ્રકાયનુ ંત્રક  

૭.તેભની નીનત ઘડલા અંગેના અથલા તેભના લશીલટ અંગેના જાશયે જનતા વાથેના યાભળમ  
    અથલા  પ્રનતનનનધત્લ ભાટેની કઈ વ્મલસ્થા શમ ત તેની નલગત  

૮.  ફડમ, હયદ, વનભનતઓ અને તેભના બાગ તયીકે અથલા તેની વરાશના ઉદે્દળથી, ફેથી લધ ુવભ્મનાં  
    ફનેરા ંઅને આ ફડમ, હયદ, વનભનતઓ અને ભડંની ફેઠક જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ ? 

    અને આલી ફેઠકની કામમલાશીની નોંધ જાશયે જનતા ભાટે ઉરબ્ધછે કે કેભ, તે અંગેનુ ંત્રક.  

 ૯.  તેભના અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની નનદેનળકા.  
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૧૦. તેભના નલનનમભભા ંકયેરી જગલાઈ મજુફના લતયની ધ્ધનત વહશત, તેભના દયેક     

    અનધકાયી અને કભમચાયીને ભત ુભાનવક ભશનેતાણ.ુ  

૧૧. તેભના નલનનમભભા ંકયેરી જગલાઈ મજુફના લતયની ધ્ધનત  વહશત, તેભના દયેક  

     અનધકાયી અને કભમચાયીને દળામલત ુ ંપાલેુ ંફજેટ.  

૧૨. પાલેરી વશામકી અને  વશામકી કામમિભના રાબાથીઓની નલગત વહશત આલા કામમિભના   

અભરની  ધ્ધનત. 
૧૩. છુટછાટ, યલાનગીઓ અથલા અનધકાયત્ર ભેલનાય અંગેની નલગત.  

૧૪. તેભની ાવે ઉરબ્ધ અથલા તેભની ાવે યશતેી લીજાણુ ંભાધ્મભભા ંરૂાતંહયત  

( ઈરેકટ્રનનકવ પભમ) ભાહશતીની નલગત.  

૧૫.  તેભની વસં્થાભા ંજાશયે ઉમગભા ંયાખેરી સુ્તકારમ અથલા લાચંનખડંની વલરત  

ભાટેના વભમ વહશત, નાગહયકને ભાહશતી ભેલલા ભાટેની પ્રાપ્ત વગલડની નલગત.  

૧૬.  વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીઓના ંનાભ, શદાઓ અને અન્મ નલગત.  

૧૭.  નનમત કમામ પ્રભાણેની આલી અન્મ ભાહશતી  

૧.૫ વ્માખ્માઓ:-   

 ૨ આ અનધનનમભભાં, વદંબમથી અન્મથા અેગક્ષ ન શમ ત,- 
(ક) "વમગુચત વયકાય" એટરે -  

(૧) કેન્ર વયકાય અથલા વધંયાજમક્ષેત્ર લહશલટદ્વાયા પ્રત્મક્ષ અથલા યક્ષ યીતે સ્થામેર,  

યચામેર, ભાગરકીલાા, નનમતં્રણલાા, અથલા પડં રૂે ભટા ામે નધયાણ ભેલેર જાશયે  

વતાભડં વફંધંભા, કેન્ર વયકાય.   

(૨) યાજ્મ વયકાય દ્વાયા પ્રત્મક્ષ અથલા યક્ષ યીતે સ્થામેર, યચામેર ભાગરકીલાા,નનમતં્રણલાા  

અથલા પડં રૂે ભટા ામે નધયાણ ભેલેર જાશયે વતાભડંના વફધંભા યાજમ વયકાય  

(ખ) "કેન્રીમ ભાહશતી ચં"એટરે કરભ-૧૨ ની ેટા કરભ(૧)શઠે યચામેર કેન્રીમ ભાહશતી ચં  

(ગ) "કેન્રીમ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી" એટરે કરભ (૫)ની ેટા કરભ(૧) શઠે મકુદય કયેર કેન્રીમ  

જાશયે ભાહશતી અનધકાયી અને તેભા ંેટા-કરભ(૨) શઠે મકુદય કયેર કેન્રીમ ભદદનીળ જાશયે  

ભાહશતી અનધકાયીન વભાલેળ થામ છે.  

(ઘ) "મખુ્મ ભાહશતી કનભળનય" અને "ભાહશતી કનભળનય" એટરે કરભ (૧૨)ની ેટા-કરભ (૩) શઠે  

નીભામેર મખુ્મ ભાહશતી કનભળનય  અને  ભાહશતી કનભળનય  

(ચ) "વક્ષભ વત્તાનધકાયી" એટરે-  

(૧) રકવબાના અથલા યાજમ નલધાનવબાના અથલા એલી નલધાનવબાના ધયાલતા વઘંયાજમક્ષેત્ર  

નાહકસ્વાભા ંઅધ્મક્ષ અને યાજમવબાના અથલા યાજમ નલધાનહયદના હકસ્વાભા ંઅધ્મક્ષ  

(૨) ઉચ્ચતય ન્મામારમના હકસ્વાભા,ં બાયતના મખુ્મ ન્મામમનૂતિ  
(૩) ઉચ્ચ ન્મામારમના હકસ્વાભા,ં ઉચ્ચ ન્મામારમના મખુ્મ ન્મામમનૂતિ  
(૪) વનંલધાનથી અથલા તે શઠે સ્થામેરા અથલા યચામેરા ફીજા વત્તાભડંના હકસ્વાભા ંયાષ્ટ્રનત  

અથલા યાજમાર  

(૫) વનંલધાનની કરભ - ૨૩૯ શઠે નીભામેરા લહશલટદાય  

(છ) " ભાહશતી " એટરે યેકડમ, દસ્તાલેજ, ભેભ, ઈ-ભેઈર, અગબપ્રામ, વરાશ, અખફાયી માદી, હયત્ર,  

હકુભ, રગબકુ, કયાય, અશલેાર, કાગ, નમનુા, ભડલ્વ, કઈ ઈરેકટ્રનનક સ્લરૂભા ંભાહશતી-  

વાભગ્રી અને તત્વભમે અભરભા ંશમ તેલા કઈ કામદા શઠે કઈ જાશયે વત્તાભડં ભેલી ળકે તેલી  

કઈ ખાનગી ભડંને રગતી ભાહશતી વહશતની કઈણ સ્લરૂભા ંકઈણ વાભગ્રી , 
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(જ) "ઠયાલે"ુ એટરે વમગુચત વયકાયે અથલા મથાપ્રવગં વક્ષભ વત્તાભડંે આ અનધનનમભ શઠે કયેરા  

નનમભથી ઠયાલે ;ુ 

(ઝ) "જાશયે વતાભડં" એટરે-  

(ક) વનંલધાનથી અથલા તે શઠે  

(ફ) વવંદે કયેરા કઈ ફીજા કામદાથી 
(ગ) યાજ્મ નલધાનભડંે કયેરા કઈ ફીજા કામદાથી  

(ઘ) વમગુચતવયકાયે ફશાય ાડેરા કઈ જાશયે નાભાથી અથલા કયેરા કઈ હકુભથી, સ્થાેર અથલા  

યચેર કઈ વત્તાભડં અથલા ભડં અથલા સ્લયાજ્મની વસં્થા, અને તેભા વમગુચત વયકાયે યુા  

ાડેરા પડંથી પ્રત્મક્ષ અથલા યક્ષ યીતે  

(૧) ભાગરકીના નનમતં્રણ અથલા ભટા ામે નધયાણ ભેલેર ભડં  

(૨) ભટા ામે નધયાણ ભેલતા ગફન-વયકાયી વગંઠન, ણ વભાલેળ થામ છે.  

(ટ) " યેકડમ" ભા ંનનચેનાન વભાલેળ છે :-  

(ક) કઈ દસ્તાલેજ શસ્તપ્રત અથલા પાઈર  

(ખ) કઈ દસ્તાલેજની ભાઈિહપલ્ભ, ભાઈિપીળ,અથલા પેવીભાઈર નકર  

(ગ) આલી ભાઈિહપલ્ભભા ંવભાનલષ્ટ પ્રનતકૃનત અથલા પ્રનતકૃનતઓની (ભટી કયેરી શમ કે ન શમ ત  

ણ) કઈ નકર અને 

(ઘ) કમ્પપ્યટુય અથલા ફીજા કઈ વાધનથી યજુ કયામેરી ફીજી કઈ વાભગ્રી  

(ઠ) " ભાહશતીન અનધકાય " એટરે અનધનનમભ શઠે કઈ ફીજા વતાભડં ાવેની અથલા તેના  

નનમતં્રણ શઠેની ભાહશતી ભેલલાન અનધકાય અને તેભા-ં 
(૧) કાભકાજ, દસ્તાલેજ યેકડમની તાવ કયલાના  

(૨) દસ્તાલેજ અથલા યેકડમની નોંધ, ઉતાયા અથલા પ્રભાગણત નકર રેલાના  

(૩) વાભગ્રીના પ્રભાગણત યુાલા રેલાના 
(૪) પરી, ટે નલહડમ કેવેટના સ્લરૂભા ંઅથલા ફીજા કઈ ઈરકટ્રનનક ધ્ધનત અથલા  

ભાહશતી કઈ કમ્પપ્યટુયભા ંઅથલા ફીજા કઈ વાધનભા ંવગં્રહશત શમ ત્માયે નપ્રન્ટ આઉટની  

ભાયપતે ભેલલાના અનધકાયન વભાલેળ થામ છે.  

(ડ) " યાજમના ભાહશતી ચં " એટરે કરભ-૫ની ેટા-કરભ(૧)શઠે યચામેુ ં યાજમ ભાહશતી ચં  

(ઢ) " યાજમના મખુ્મ ભાહશતી કનભળનય  " અને " યાજમના ભાહશતી કનભળનય  " એટરે એટરે  કરભ ૧૫ની  

ેટા-કરભ(૩) શઠે નીભામેરા યાજમના મખુ્મ ભાહશતી કનભળનય  અને યાજમના ભાહશતી કનભળનય  

(ત) " યાજમના જાશયે ભાહશતી અનધકાયી " એટરે કરભ ૫ની ેટા-કરભ(૧) શઠે મકૂયય કયેર યાજમના  

જાશયે ભાહશતી અનધકાયી અને તેભા ંેટા કરભ(૨) શઠે એલા યાજમના ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી  

અનધકાયીન ણ વભાલેળ થામ છે.  

(થ) "ત્રાહશત ક્ષકાય" એટરે ભાહશતી ભાટે નલનતંી કયનાય નાગહયક નવલામની કઈ વ્મસ્તત અને તેભા ં  

જાશયે વતાભડંન વભાલેળ થામ છે.  

૧.૬ કઈ વ્મસ્તત આ સુ્સ્તકાભા ંઆલયી રેલામેર નલમ અંગે લધ ુભાહશતી ભેલલા ભાગેં ત તે ભાટેની વંકમ 
વ્મસ્તત.  

 અનધક ડીન અને જાશયે ભાહશતી અનધકાયી , લશીલટી અનધકાયી તેભજ ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી 
વયકાયીભેહડકર કરેજ બાલનગય.  

૧.૭ આ સુ્સ્તકાભા ંઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામમદ્ધતી અનેપી ભાહશતી ભેલલા ભાટે અયજી 
કયલાની પ્રહિમા શુ ંછે ? 
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 (૧) જે ફાફત ભાટે ભાહશતી ભેલલાની શમ તેની નલગત દળામલતી અયજી વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીને  

રેગખતભા ંઅથલા નલજાણ ુભાધ્મભ દ્વાયા અંગે્રજીભા ંઅથલા હશન્દીભા ંયાજબાાભા કયલી.  

(૨) કઈ ફાફત અંગે ભાહશતી ભેલલાની છે તે અંગેના કાયણ દળામલલાની જરૂય નથી  

(૩) નનમત કયલાભા આલે તેટરી પી ચકુલ (જ ગયીફી યેખા શઠેની કક્ષાભા ંન આલતા ંશમ ત)  

(૪) ભાહશતી ભેલલા ભાટેની વભમ ભમામદા કેટરી છે? 

(૧) અયજી કમામની તાયીખથી ૩૦ હદલવ સનુધભા ં  

(૨) વ્મસ્તતની જીંદગી અને સ્લતતં્રતા વફંધંી ભાહશતી ભેલલા ભાટે ૪૮ કરાક  

(૩) જ આભા ંપ્રજા ક્ષકાયના ંહશત વભામેરા શળે ત વભમ ભમામદા ૪૦ હદલવ સધુીની યશળેે (ભશતભ  

મદુા ક્ષકાયને યજુઆત કયલા ભાટેન આેર વભમ )  

(૫) નનહદિષ્ટ વભમ ભમામદાભા ંભાહશતી આલાભા ંનનષ્પ જવ ુએ ભાની રીધેર અસ્લીકાય છે ?  

(૧) અયજી કયલાની નનમત પી વ્માજફીશલી જઈએ.  

(૨) જ લાયે પીની જરૂય શમ ત એટરી, યકભ કેલી યીતે થામ તેની ગણતયીની નલગત રેગખતભા ં  

જણાલલી જઈએ. 
(૩)  મગ્મ અીર અનધકાયીને અયજી કયીને વયકાયી ભાહશતી અનધકાયીએ રીધેરી પી અંગેના નનણમમની  

તાવ કયલા અયજદાય છુી ળકે છે.  

(૪) ગયીફી યેખા શઠે જીલતા રક ાવેથી કઈ જ પી રેલાભા ંઆલળે નશી.  

(૫) વયકાયીભાહશતીઅનધકાયીનનમત કયેરીવભમભમામદાનુંારનનકયીળકેતઅયજદાયને ભાહશતીનલના  

     મલૂ્મેયુીાડલી.  
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ધનયમ શાંગ્રષ-૧ શાંગઠનની ધળગત કાયો અને ફરજ 
૨.૧ જાશયે તતં્રન ઉદેળ-શતે:ુ-  

 નલધાથીઓને તફીફી નળક્ષણ રુુ ાડવુ ંતેભજ તફીફી વળંધન કામમ કયવુ ં  

૨.૨ જાશયે તતં્રનુ ંનભળન/દુયંદેળીણ ુ:- (નલન)  

 તફીફી, નનવિંગ, રેફ-ટેકનીશ્મન ના નલધ્માથીઓને સ્નાતક તેભજ અનસુ્નાતક કક્ષાના અભ્માવિભ 
ભાટેની સનુલધા યુી ાડલી તેભજ અભ્માવ કયાલલ.  

૨.૩ જાશયે તતં્રન ટંુક ઈનતશાવ અને તેની યચનાન વદંબમ:-  

 ગજુયાત વયકાયશ્રીના ંઆયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ ગાધંીનગય શસ્તકની આ વસં્થા છે. જેન ુ
નાભાકયણ “વયકાયી ભેહડકર કરેજ, બાલનગય” તયીકે કયલાભા ંઆલે છે. આ કરેજની સ્થાના વને 
૧૯૯૫ ના લમભા ંથમેર છે. આ વસં્થા ળરૂઆતભા ંવય ટી. શસ્સ્ટર કેમ્પવ બાલનગય ખાતે ળરૂ 
કયલાભા ંઆલેર ત્માયફાદ નલી ગફલ્ડીંગનુ ંફાધંકાભ રંુુ થતા ંઆ વસં્થા વને ૨૦૦૦ ની વારથી ભેહડકર 
કરેજના નલા ફીલ્ડીંગભા કામમયત છે. આ વસં્થા ખાતે ૨૦૦ ય.ુ જી. ની વીટ ,૧૨૦ ી. જી. 
એભ.ડી./એભ.એવ./ડીપ્રભા ની વીટ અને ૧૮૦એભ.એર.ટી./એતવ-યે ટેતનીશ્મન અભ્માવિભની વીટ 
છે. 
૧૮૦ એભ.એર.ટી./એતવયે ટેકનીશ્મન અભ્માવિભની વીટ  નીચે પ્રભાણે બયલાભા ંઆલે છે.   

રેફયેટયી ટેકનીશ્મન      એતવયે ટેકનીશ્મન    કુર એભ.એર.ટી./ એતવયે ટેકનીશ્મનની વીટ  

કુર ૧૨૪ વીટકુર ૫૬ વીટકુર ૧૮૦ વીટ 
૫૫ વીટ ખાતા ભાયપત        ૨૫ વીટ ખાતા ભાયપત  

૬૯ વીટ વીધે વીધી૩૧ વીટ વીધે વીધી વસં્થા દ્વાયા   

૨.૪ જાશયે તતં્રની પયજ  

 આ વસં્થાની પયજભા ંમખુ્મત્લે પ્રાધ્માક તયપથી તફીફી નલધાથીઓને નળક્ષણ તથા શસ્સ્ટરના ં
દદીઓને વાયલાય આલી તથા તફીફી નળક્ષણઅને વળંધન કયલાનુ ંકામમ છે.  

૨.૫ જાશયે તતં્રની મખુ્મ પ્રવનૃતઓ - કામો  

 તફીફી, નનવિંગ, રેફ-ટેકનીશ્મન ના નલદ્યાથીઓને સ્નાતક તેભજ અનસુ્નાતક કક્ષાના ંઅભ્માવિભ ભાટેની 
સનુલધા યુી ાડલી તેભજ અભ્માવ કયાલલ. તથા નલદ્યાથીઓના નલકાવ ભાટે કન્પયન્વ , હયવલંાદ , 
લકમળ મજલા. 

૨.૬ જાશયેતતં્ર દ્વાયા આલાભા ંઆલતી વેલાઓની માદી અને તેન ુવગંક્ષપ્ત નલલયણ  
 આ વસં્થા  

૧. એનાટભી નલબાગ દ્વાયા નલદ્યાથીઓના અભ્માવ ભાટે દેશદાન સ્લીકાયલાભા ંઆલે છે.  

૨. વસં્થાના ળૈક્ષગણક સ્ટાપ સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ ળૈક્ષગણક કામમ કયે છે.  

૩. વસં્થાના ક્તરનનકર નલબાગના ડૉતટય શસ્સ્ટરભા ંતફીફી વેલાઓ આે છે.  

૪. વસં્થાના ેથરજી, ભાઇિફામરજી અને ફામકેભીસ્ટ્રી નલબાગ રેફયેટયી નનદાન પ્રહિમાભા ં  

વશબાગી થામ છે. 
૫. વસં્થાનુ ંપયેન્વીક ભેહડવીન નલબાગ ભેડીકરીગર , સ્ટભટમભભા ંતજજ્ઞ વેલા યુી ાડે છે.  

તથા કટમભા ંનલટનેવ તયીકે વેલાઓ આી િાઇભ ઇન્લેસ્ટીગેળન્વભા ંભદદરૂથામ છે.  

૬. વસં્થાન નપ્રલેન્ટીલ અને વશ્મર ભેહડવીન નલબાગ જનયર ભેહડવીન તથા ભાઇિફામરજી  

નલબાગના વશમગથી એીડેભીક વભમે વેલાઓ આે છે.  

૭. વસં્થાના ડતટય તથા ેયાભેડીકર સ્ટાપ લી.આઇ.ી. ડયટુી , ભેડીકર કેમ્પ, સ્કુર શલે્થ  

જેલા ંપ્રગ્રાભભા ંવશબાગી થામ છે.  
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૮. વસં્થાના ી.એવ.એભ. તથા ક્તરનનકર નલબાગના તજજ્ઞ યાષ્ટ્રીમ આયગ્મ પ્રગ્રાભ ભા ંનનષ્ણાતં  

તયીકે વેલા ફજાલે છે, તેભજ તારીભ યુી ાડે છે.  

૯. વસં્થાના તજજ્ઞ અન્મ યનુનલનવિટીભા ંયીક્ષક તયીકે , એભ.વી.આઇ. ના એવેવય તયીકે , 

તલરીટી પ્રગ્રાભના એવેવય તયીકે તથા યાજ્મ દ્વાયા ખયીદાતા ંભેહડકરના વાધનભા ં  

તજજ્ઞ તયીકે તથા યાજ્મ કે યાષ્ટ્રીમ સ્તયના હયવલંદભા ંપેકલ્ટી તયીકે વેલાઓ ફજાલે છે.    

૧૦. વસં્થાન પાભેકરજી નલબાગ યેળનર નપ્રસ્િીપ્ળન , એન્ટીફામટીક ૉરીવી  

તથા પાભેકલીજીરન્વ જેલી વેલાઓ આે છે.  
૨.૭ જાશયે તતં્રના યાજમ નનમાભક કચેયી, પ્રદેળ, જીલ્ર, બ્રક લગેયે સ્તયએ વસં્થાગત ભાખાન આરેખ 

(જ્મા ંરાગ ુડત શમ ત્મા) 

 આ વસં્થા વગચલશ્રી,આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ શઠે કનભળનય શ્રી , તફીફી વેલાઓ,  
તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન, ના ભાગમદળમન શઠે અનધક નનમાભકશ્રી , તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન ની 
વીધી દેખયેખ શઠે કામમ કયે છે.  

૨.૮ જાશયે તતં્રની અવયકાયકતા અને કામમક્ષભતા લાયલા ભાટેની રક ાવેથી અેક્ષાઓ  

 ૧. વસં્થાની કામમલાશીભા ંવપાઇ તથા નળસ્ત યાખી તેભજ વસં્થાના હયવયભા ંતભાકુ કે  

નનનદ્ધ ીણાઓન ઉમગ ન કયે તે હશતાલશ છે.  

૨. આયગ્મ વેલાઓ ના ઉમગ વભમે ઇભયજન્વીભા ંઆલેરા દદીઓને પ્રાધાન્મ આે.  

૩. વસં્થાની નભરકતને નકુવાન ન થામ તે કાજી રે.  

૪. તાના લાશન મગ્મ જગ્માએ ાકમ કયી એમ્પબ્યરુન્વ તથા અન્મ ઇભયજન્વીભા ંઉમગભા ં  

રેલાતા ંલાશન ભાટે ભાગમ ખલુ્ર યાખે.  

૫. શસ્સ્ટરની વેલાઓના ઉમગ લખતે તેભની અગાઉની ભાદંગી કે વાયલાયના તભાભ કાગ  

તથા શકીકતથી ડતટયને લાકેપ કયે.  

૨.૯ રક વશમગ ભેલલા ભાટેની ગઠલણ અને દ્ધનતઓ  

 રક ાવે યાખલાભા ંઆલતી અેક્ષાઓ ને નનદેનત કયતા ંડીસ્પ્રે ફડમ ગઠલલાભા ંઆલેર છે.  

૨.૧૦ વેલા આલાના, દેખયેખ નનમતં્રણ અને જાશયે પહયમાદ નનલાયલા ભાટે ઉરબ્ધ તતં્ર  

 વસં્થાના કામમ વદંબે પહયમાદના નનલાયણ ભાટે કઇણ વ્મસ્તત જે - તે  નલબાગ/યનુનટ ના લડાન વીધ 
વંકમ કયી ળકે છે. તેભ છતા ંનનલાયણ ન આલે ત વસં્થાના લડાન વંકમ કયી ળકે છે. વસં્થાના લડાની 
તેભજ નલનલધ નલબાગના લડાની ઓપીવભા ંવજેળન/પહયમાદ ફક્ષ ઉરબ્ધ છે.  

૨.૧૧ મખુ્મ કચેયી અને જુદા જુદા સ્તયએ આલેરી અન્મ કચેયીઓના ંવયનાભા (લયાળ કાયને વભજલાભા ં
વય ડે તે ભાટે જીલ્રાલાય લગીકયણ કય)  

 ૧. ડીનશ્રીની કચેયી, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ. ટી. સ્ટેન્ડ ાવે, જેર યડ, બાલનગય.  

૨. અનધક નનમાભકશ્રી, તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન, જી -બ્રક, ફીજ ભા, ગાધંીનગય. 
૩. કનભળનય શ્રી, આયગ્મ તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન, ગાધંીનગય.  

૪. વગચલશ્રી, આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ, ગાધંીનગય.  

૨.૧૨ કચેયી ળરૂ થલાન વભમ :-  

 લશીલટીવલંગમ (ગફન ળૈક્ષગણક) :- વલાયના ૧૦:૩૦ કરાકે  

 ળૈક્ષગણક વલંગમ :- વલાયના ૯:૦૦ કરાકે 

૨.૧૩ કચેયી ફધં થલાન વભમ   

 લશીલટીવલંગમ (ગફન ળૈક્ષગણક) :- વાજંના ૬:૧૦ કરાકે (યીવે ટાઇભ:- ૨:૦૦ થી ૨:૩૦)  

 ળૈક્ષગણક વલંગમ :- વાજંના ૫:૦૦ કરાકે(યીવે ટાઇભ:- ૧:૦૦ થી ૨:૦૦)  
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(ધનયમ શાંગ્રષ-૨) 
 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની શત્તા અને ફરજ  

 
 

તફીફી નળક્ષણ નલબાગના ંવસં્થાગત ભાખાન આરેખ  

 

 

આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ ભતં્રારમ  

ભાનનીમ ભતં્રીશ્રી, આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ , 
વગચલારમ ગાધંીનગય 

 

 
 

આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ, વગચલારમ, ગાધંીનગય  

વગચલશ્રી, આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ,  
બ્રક નફંય- ૭,ગાધંીનગય 

 
 

કનભળનય શ્રી, આયગ્મ, તફીફી વેલાઓ અને તફીફી નળક્ષણ (આ. નલ.) ની કચેયી  

બ્રક નફંય- ૫, ડૉ. જીલયાજ ભશતેા બલન જુના વગચલારમ, ગાધંીનગય 

 

 

અનધક નનમાભકશ્રી,(તફીફી નળક્ષણ )  

કનભળનય શ્રી, આયગ્મ, તફીફી વેલાઓ અને તફીફી નળક્ષણ(ત.નળ.)ની કચેયી,  

બ્રક નફંય- ૪, ડૉ. જીલયાજ ભશતેા બલન જુના વગચલારમ, ગાધંીનગય   

  

 
 

ડીનશ્રી(એવ. ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભાં, જેર યડ  

વયકાયી ભેહડકર કરેજ, બાલનગય)  

 

  
  

                                                        અનધક ડીન  

 

 
 

   

 

       

લશીલટી  અનધકાયી                        દયેક નલબાગના લડા                      હશવાફી અનધકાયી  

 

કચેયી અનધક્ષક (તભાભ ળાખા)     કચેયી અનધક્ષક (તભાભ ળાખા)  

શડે કરાકમ(તભાભ ળાખા)        વશપ્રાધ્માક  શડે કરાકમ (તભાભ ળાખા)                 

વી. કરાકમ /જુ. કરાકમ  (તભાભ ળાખા)     ભદદનીળ પ્રાધ્માક  વી. કરાકમ /જુ. કરાકમ  (તભાભ ળાખા)   

લગમ – ૪    ટેતનીશ્મન                 લગમ – ૪ 

     તરાકમ  
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     લગમ – ૪ 

૨.૧તફીફી નળક્ષણ નલબાગ શઠેની ળૈક્ષગણક વસં્થાઓ તેભજ તફીફી કરેજની કામમક્ષભતાભાલંધાય થામ તે ફાફતે  

નલધાથીઓ કરેજની વાપ વપાઈ યશ ેતે ભાટે વશકાય આે, ગભેત્માગંદંકી ન કયે, સ્લૈચ્છીક યીતે વ્મવન મસુ્તત  

અગબમાનભા ંવશકાય આે, તેભજવયકાયશ્રી/આયગ્મ નલબાગ દ્વાયા અભરભા ંમકેુર આયગ્મ નલમક કામમિભભા ં  

જડામ તઆયગ્મનલમક વેલાઓ આના વશકાયથી અવયકાયક ફનાલી ળકામ.  

૨.૨  તફીફી કરેજ, બાલનગય તેભજ આયગ્મ નલબાગ દ્વાયા આયગ્મ નલમક પ્રશ્નના નનલાયણ તેભજ રક જાગનૃત  

અંગે નલનલધ કેમ્પ, તફીફીવાયલાય સનુલધા જાગનૃત અગબમાન, પ્રદળમન, વયઘવ, તફીફી કરેજ દ્વાયા  

વ્મવનમસુ્તત વેભીનાય, વલંાદ જેલા કામમિભનુ ંઆમજન જે તે તફીફી ળૈક્ષગણક વસં્થાઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે  

તેભજ તે ભાટે તેઓને આ કચેયી તેભજ આયગ્મ નલબાગ અને યાજમ વયકાય દ્વાયા જરૂયી સનુલધા યુી ાડલાભાં  
આલે છે.  

૨.૩તફીફી કરેજની કચેયી ખાતે વેલા આલા તેભજ દેખયેખ નનમતં્રણ અને કઈ પહયમાદ શમ ત તેના નનલાયણ  

ભાટે દયેક ળાખાના અનધકાયીઓન વંકમ કયી જે તે વ્મસ્તત અથલા કઈ કભમચાયી તાની પહયમાદનુ ંનનલાયણ  

પ્રાપ્ત કયી ળકે છે અને ઉયતત તભાભ લશીલટી  અનધકાયી ઉય ડીનશ્રી અને અનધક ડીનશ્રી, તફીફી નળક્ષણનું  
 નનમતં્રણ શમ છે.  

૨.૪ મખુ્મ કચેયીના તાફા શઠે બાલનગય ભેહડકર કરેજ બાલનગયની  કચેયી આલેરી છે.  

 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ. ટી. સ્ટેન્ડની ાવે, બાલનગય. ડીનશ્રી, (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૮૦૮  

 

૨.૫   તફીફી નળક્ષણ અને વળંધનની કચેયીનુ ંલશીલટી વ્મલસ્થા તતં્ર  

 

ડીનશ્રી ડૉ. એચ. બી. મષતેા  
 

 

   અધિક ડીનશ્રી ડૉ. અધમત પરમાર  

 

 

  

 
 

નલનલધ નલબાગનાલશીલટી અનધકાયી     એકાઉન્ટ ઓપીવય  

લડાશ્રી એન. એન. વરકંીશ્રી જે. ડી. ગશરે  

 

 

 કચેયી અનધક્ષક                   હશવાફી ળાખા  

નલનલધ ળાખા 
 

 

 
 

સ્ટુડન્ટ ળાખા   સ્ટય ળાખા       લગમ-૧,૨ લગમ-૩,૪આય. ટી. આઇ. ળાખા   શસ્ટેર ળાખા  
ભશકેભ ળાખા     ભશકેભ ળાખા     કટમ વેર/પહયમાદ ળાખા   
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અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની શત્તા અને ફરજ 
 

ક્રમ ષદ્દ અધિકારી/કમષચારીઓના નામ શત્તાઓ અને ફરજ  

૧ ડીનશ્રી શ્રી ડૉ. એચ. બી. મષતેા  

  શત્તાઓ સ્થાનનક કક્ષાએ વયકાયશ્રીના નનમભનવુાય ભમામદા અને આનધન કચેયીના 
લડા તયીકે ની લશીલટી તથા નાણાકંીમ વત્તાઓ.  

ળષીળટી લગમ- ૩ અને લગમ- ૪ ની પયજ પાલલી. લગમ- ૧, ૨ ના ખાનગી અશલેાર , 

ફદરી, ફઢતીની દયખાસ્ત, એર. ટી. વી. ની યજાઓ ભજુંય કયલી (૫૪૦ 
હદલવ સધુીની),ઈન્િીભેન્ટ, ેન્ળન, પહયમાદ/કટમ કેવ/ આય. ટી. આઇ. 
કેવની અીરની કાભગીયી, 

નાિાકીય નાણા ંનલબાગના તા:- ૬/૬/૯૮ ના ઠયાલથી નનમત થમેરીકચેયીના લડા 
તયીકેની વત્તાઓ, આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગના ંતા:- 
૧૦/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠયાલથીઆલાભા ંઆલેર ખયીદીને રગતી વત્તાઓ.  

ફરજ 1. તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન નલબાગનુ ંનનમતં્રણ , તભાભ ળાખાઓની 
લશીલટી કાભગીયીની દેખયેખ ,ખાતાના લડાને યજુ કયલાની પાઈર, 
નનણમમ, અભર, 

2. વયકાયશ્રીને યજુ કયલાની પાઈર, નનણમમ, અભર , 

3. ભેહડકર કરેજ અને શસ્સ્ટરન લશીલટ અને નનમતં્રણ.ભેહડકર 
કરેજભા ંઆલતા તભાભ નલબાગનુ ંનનમતં્રણ, નલધાથીઓને ઉચ્ચ 
કટીનુ ંતફીફી નળક્ષણ ભે તેની કાજી યાખલી, લશીલટી  કાભગીયીની 
દેખયેખયાખલી,  

4. નલબાગીમ લડાની યજુઆતને ધ્માને રઈનેનનણમમ તથા અભર 
કયલઅને તફીફી ળૈક્ષગણક કામમ મગ્મ ભે તેલા પ્રમત્ન કયલા.  

૨ અધિક ડીનશ્રી શ્રી ડૉ. અધમત પરમાર  

  શત્તાઓ અનધક ડીન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર તભાભ વત્તાઓ  

ળષીળટી ડીનશ્રી અને અનધક નનમાભકશ્રી તયપથી એનામત થમેર વત્તાઓ.  

નાિાાંકીય - 
ફરજ ભાન. કનભળનય શ્રી તયપથી વોંામેર પયજ , કચેયીના નનમતં્રણભા ંઅને 

ડીનશ્રીની પયજભા ંભદદ કયલી  

૩ ચીફ ળડષન  શ્રી ડૉ. અધમત પરમાર (Hod- Prof. Forensic Medicine) 

  શત્તાઓ ચીપ લડડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર તભાભ વત્તાઓ  

ળષીળટી ચીપ લડડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર કાભગીયી  

નાિાાંકીય -  

પયજ   ૧.  લડમન દ્વાયા યજુ કયલાભા ંઆલતી નલદ્યાથીઓની શસ્ટેરને રગતી 
વભસ્માઓનુ ંનનયાકયણ કયવુ ં  

૨. યીેયીંગ કયાલલા જેલા કાભ ભાટે ના. કામમારક ઇજનેયશ્રી 
ી.આઇ.ય.ુને કાભગીયી કયલા જાણ કયલી.         

૩. ી.આઇ.ય.ુ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કાભગીયી વતંકાયક છે કે નહશ તેની 
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ખાત્રી કયલી. તથા કાભગીયી વતંકાયક ન જણામ ત તેની જાણ 
ડીનશ્રીને કયલી. તથા મગ્મ કામમલાશી કયલા ભાટે ગરા ંરેલા.ં  

૪. જટીર વભસ્માઓ તયપ ડીનશ્રીનુ ંધ્માન દયવું. અને તેના ઉકેર ભાટે 
ડીનશ્રી વાથે યાભળમ કયી વભસ્માન ઉકેર રાલલ.  

૫. લડમન તથા શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટને લશીલટી કાભગીયી ભા ંવરાશ 
સચુન/ભાગમદળમન યુા ાડલા 

૬. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી દ્વાયા વોંલાભા ંઆલે તેલી કાભગીયી કયલી.    

૪ ળડષન – બયઝ શ્રી ડૉ.દેળેન્ર પાંચા(Associate- Prof. Forensic Medicine) 

  વત્તાઓ લડડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર તભાભ વત્તાઓ  

લશીલટી લડડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર કાભગીયી  
નાણાકંીમ -  

પયજ   ૧.  શસ્ટેર સનુપ્ર. દ્વાયા યજુ થતી નલદ્યાથીઓની શસ્ટેરને રગતી 
વભસ્માઓનુ ંનનયાકયણ કયવુ ં  

૨. યીેયીંગ કયાલલા જેલા કાભ ભાટે ના. કામમારક ઇજનેયશ્રી 
ી.આઇ.ય.ુને કાભગીયી કયલા જાણ કયલી.         

૩. ી.આઇ.ય.ુ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કાભગીયી વતંકાયક છે કે નહશ તેની 
ખાત્રી કયલી. તથા કાભગીયી વતંકાયક ન જણામ ત તેની જાણ ચીપ 
લડમન ભાયપત ડીનશ્રીને કયલી. તથા મગ્મ કામમલાશી કયલા ભાટે 
ગરા ંરેલાનંી કાભગીયી કયલી   

૪. જટીર વભસ્માઓ તયપ ચીપ લડમનનુ ંતથા ડીનશ્રીનુ ંધ્માન દયવું. અને 
તેના ઉકેર ભાટે ચીપ લડમન તથા ડીનશ્રી વાથે યાભળમ કયી વભસ્માન 
ઉકેર રાલલ. 

૫. શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ તથા સ્ટાપને લશીલટી કાભગીયી ભા ંવરાશ 
સચુન/ભાગમદળમન યુા ાડલા 

૬. શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ દ્વાયા નનબાલલાભા ંઆલતા ંશસ્ટેરના નનમત 
યજીસ્ટય /ત્રકની ચકાવણી કયલી.  

૭. એન્ટી યેગીંગ કભીટીનુ ંઅડેળન યાખવુ ંતથા તભાભ શસ્ટેરભા ંતેના 
નનમત ફડમ રગાલેરા છે કે નહશ તેની ખાત્રી યાખલી , તથા વયકાયશ્રી 
દ્વાયા આલાભા ંઆલેર સચુન મજુફના નનમત પ્રકાયના  ફડમ દયેક 
શસ્ટેરભા ંયાખલાભા ંઆલે છે કે નહશ તેની ખાત્રી યાખલી.  

૮. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી તથા ચીપ લડમન દ્વાયા વોંલાભા ંઆલે તેલી 
કાભગીયી કયલી. 

૫ ચીફ ળડષન-
ગર્લશષ  

શ્રી ડૉ. આકૃધત પરમાર(Associate Prof. Anatomy) 
(ય.ુજી. ગર્લશષ ષસ્ટે તિા ઇન્ટનષ ગર્લશષ ષસ્ટે)    

  શત્તાઓ ચીપ લડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર તભાભ વત્તાઓ  

ળષીળટી ચીપ લડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર કાભગીયી  
નાિાાંકીય -  
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ફરજ ૧.  શસ્ટેર સનુપ્ર. તથા ભદદનીળ લડમન દ્વાયા યજુ થતી નલદ્યાથીઓની 
શસ્ટેરને રગતી વભસ્માઓનુ ંનનયાકયણ કયવુ ં  

૨. યીેયીંગ કયાલલા જેલા કાભ ભાટે ના. કામમારક ઇજનેયશ્રી 
ી.આઇ.ય.ુને કાભગીયી કયલા જાણ કયલી.         

૩. ી.આઇ.ય.ુ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કાભગીયી વતંકાયક છે કે નહશ તેની 
આવીસ્ટન્ટ લડડમન ાવે ખાત્રી કયાલલી. તથા કાભગીયી વતંકાયક ન 
જણામ ત તેની જાણ ડીનશ્રીને કયલા ભાટે આવીસ્ટન્ટ લડમનને સચુન 
કયવુ.ં તથા મગ્મ કામમલાશી કયલા ભાટે ગરા ંરેલા ંઆવીસ્ટન્ટ 
લડમનને સચુન કયવુ ં

૪. જટીર વભસ્માઓ તયપ કાજી યાખલા આવીસ્ટન્ટ લડમનને તાકીદ 
કયલા તથા તે વભસ્માઓ ફાફતે ડીનશ્રીનુ ંધ્માન દયવું. અને તેના 
ઉકેર ભાટે આવીસ્ટન્ટ લડમન ને વરાશ/ભાગમદળમન આલા.  

૫. શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ તથા સ્ટાપને લશીલટી કાભગીયી ભા ંવરાશ 
સચુન/ભાગમદળમન યુા ાડલા 

૬. શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ દ્વાયા નનબાલલાભા ંઆલતા ંશસ્ટેરના નનમત 
યજીસ્ટય /ત્રકની ચકાવણી કયલી.  

૭. એન્ટી યેગીંગ કભીટીનુ ંઅડેળન યાખવુ ંતથા તભાભ શસ્ટેરભા ંતેના 
નનમત ફડમ રગાલેરા છે કે નહશ તેની ખાત્રી યાખલી , તથા વયકાયશ્રી 
દ્વાયા આલાભા ંઆલેર સચુન મજુફના નનમત પ્રકાયના  ફડમ દયેક 
શસ્ટેરભા ંયાખલાભા ંઆલે છે કે નહશ તેની ખાત્રી યાખલી.  

૮. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી લડમન દ્વાયા વોંલાભા ંઆલે તેલી કાભગીયી 
કયલી. 

૬ મદદની 
ળડષન-ગર્લશષ  

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

  શત્તાઓ આવીસ્ટન્ટ લડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર તભાભ વત્તાઓ  

ળષીળટી આવીસ્ટન્ટ લડમન તયીકેની વોંલાભા ંઆલેર કાભગીયી  

નાિાાંકીય -  

ફરજ ૧.  શસ્ટેર સનુપ્ર. દ્વાયા યજુ થતી નલદ્યાથીઓની શસ્ટેરને રગતી 
વભસ્માઓનુ ંનનયાકયણ કયવુ ં  

૨. યીેયીંગ કયાલલા જેલા કાભ ભાટે ના. કામમારક ઇજનેયશ્રી 
ી.આઇ.ય.ુને કાભગીયી કયલા જાણ કયલી.         

૩. ી.આઇ.ય.ુ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર કાભગીયી વતંકાયક છે કે નહશ તેની 
ખાત્રી કયલી. તથા કાભગીયી વતંકાયક ન જણામ ત તેની જાણ ચીપ 
લડમન ભાયપત ડીનશ્રીને કયલી. તથા મગ્મ કામમલાશી કયલા ભાટે 
ગરા ંરેલાનંી કાભગીયી કયલી   

૪. જટીર વભસ્માઓ તયપ ચીપ લડમનનુ ંતથા ડીનશ્રીનુ ંધ્માન દયવું. અને 
તેના ઉકેર ભાટે ચીપ લડમન તથા ડીનશ્રી વાથે યાભળમ કયી વભસ્માન 
ઉકેર રાલલ. 

૫. શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ તથા સ્ટાપને લશીલટી કાભગીયી ભા ંવરાશ 
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સચુન/ભાગમદળમન યુા ાડલા 
૬. શસ્ટેર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ દ્વાયા નનબાલલાભા ંઆલતા ંશસ્ટેરના નનમત 

યજીસ્ટય /ત્રકની ચકાવણી કયલી.  
૭. એન્ટી યેગીંગ કભીટીનુ ંઅડેળન યાખવુ ંતથા તભાભ શસ્ટેરભા ંતેના 

નનમત ફડમ રગાલેરા છે કે નહશ તેની ખાત્રી યાખલી , તથા વયકાયશ્રી 
દ્વાયા આલાભા ંઆલેર સચુન મજુફના નનમત પ્રકાયના  ફડમ દયેક 
શસ્ટેરભા ંયાખલાભા ંઆલે છે કે નહશ તેની ખાત્રી યાખલી.  

૮. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી તથા ચીપ લડમન દ્વાયા વોંલાભા ંઆલે તેલી 
કાભગીયી કયલી. 

 

૭ ળષીળટી અધિકારી શ્રી એન. એન. શાંકી (ઇન્ચાર્જ)  

 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ તથા કચેયીને રગતા ંકાભકાજનુ ંસુયનલઝન કયવુ,ં 
કભમચાયીઓને સચુન કયલા કાભગીયીની લશચેણી કયલી , વફડીનેટ સ્ટાપની 
આકસ્સ્ભક યજા ભજુંય કયલાની વત્તા. અન્મયજાઓ ડીનશ્રીને બરાભણ 
કયલાની વત્તા.  

 

ફરજ ૧. આય. ટી. આઈ/ કટમ કેવ વેર તથા પહયમાદ ળાખા/ લગમ- ૧ , ૨ , ૩, ૪ 
ભશકેભ ળાખા, નલદ્યાથી ળાખા, સ્ટય ળાખા ને રગતી લશીલટી કાભગીયી.  
૨. કટમ કેવની મદુતભા ંશાજયી આલી , તથા આય. ટી.આઇ. ને રગતા ં
કેવભા ંભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી તયીકેની પયજ ફજાલલી.  

 

૮ ડષશાબી અધિકારી શ્રી જે. ડી. ગષે– (ઇન્ચાર્જ) 
 

  ળષીળટી ૧. તભાભ નાણાકીમ હશવાફ અને ઓડીટ તથા વસં્થાના તભાભ ફીર 
અને કન્ટીજન્વી ખચમ તથા અન્મ હશવાફ , 

૨. તભાભ ઉાડ અને લશચેણી કયનાય અનધકાયીની જલાફદાયી તથા  
વફડીનેટેડ કભમચાયીઓને સચુન કયલા હશવાફી  ળાખાને રગતી 
કાભગીયીની લશેંચણી કયલી 
૩. તાની કચેયીને રગતા ંકાભકાજનુ ંસુયનલઝન કયવુ,ં વફડીનેટ 
સ્ટાપની આકસ્સ્ભક યજા ભજુંય કયલાની વત્તા. અન્મ યજાઓ ડીનશ્રીને 
બરાભણ કયલાની વત્તા.  

૪. ફજેટ તૈમાય કયાલવું , ગાય ફીર , ખયીદીના ફીર તૈમાય કયાલલા. 
ફજેટની ગ્રાન્ટ અનવુાય તથા નનમત શડે મજુફ જ ખચમ ભજુંય કયલા.  

૫. ઇન્કભટેક્ષને રગતી જગલાઇઓની અભરલાયી કયાલલી.   

 

નાિાાંકીય નાણાકંીમ જલાફદાયી છે.  

 

ફરજ હશવાફી ળાખાનુ ંવચંારન તથા ડીનશ્રીના સચુન મજુફ કાભગીયીકયલી.  
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૯ પી એ ટુ ડીન  જગ્યા ખાી 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી.  
ફરજ *  લગમ - ૧,૨,૩ ના અનધકાયી/ કભમચાયીઓના ખાનગી અશલેાર, ડીનશ્રી 

દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ડીકટેળનના ખાનગી પ્રકયણ તેભજ ડીનશ્રી 
દ્વાયા આલાભા ંઆલતુ ંડીકટેળન તેભજ ડીનશ્રી દ્વાયા લડી કચેયીભા ંકે 
ઉચ્ચ અનધકાયીશ્રીઓ વાથે ટેરીપનીક લાત કયલાની કાભગીયી  

*  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી વે તે 
કાભગીયી કયલી.  

૧૦ ષસ્ટે 
સધુપ્રન્ટેંડન્ટ  

     શ્રી શાંજયભાઇ ગસ્ળામી–જુધનયર ક્ાકષ  (કચેરી અધિક્ષક ઇન્ચાર્જ) 

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણ કઇ વત્તા નથી. 
ફરજ (૧) નલધાથીઓને શસ્ટેરભા ંરૂભની પાલણી કયલી , તેભની શસ્ટેરને રગતી  

     પયીમાદન નનકાર કયલ. 
(૨) નલધાથીઓના શસ્ટેરને રગતા અજીસ્ટય તૈમાય કયલા. 
(૩) શસ્ટેર ભાટે એડભીળન પભમ યાખલા 
(૪) શસ્ટેરભા ંભેવ તથા અન્મ વાધન વાભગ્રી ભાટેની કાભગીયી કયલી.   

(૫) યીેયીંગ અંગેની કાભગીયી તાત્કારીક કયાલલી  

(૬) ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનઘકાયી, લહશલટી અનઘકાયી વોંે તે  

    કાભગીયી કયલી. 

૧૧ શેનેટરી 
ઇન્સ્પેક્ટર      

શ્રી. એચ. એન. મકળાિા 

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧. વભગ્ર ભેહડકર કરેજભા ંવપાઇ, સ્લયછતા અને વેનીટેળનને રગતી  

કાભગીયીન ુનનહયક્ષણ કયવ ુતથા લગમ-૪ ના કભમચાયીઓના કાભગીયીની  

    લશેંચણી કયલી. 
૨. કઇ ણ ભેહડકર કરેજના પ્રગ્રાભ દયમ્પમાન વ્મલસ્થા ગઠલલાની   

   કાભગીયી. 
૩. તભાભ લગમ-૪ ના કભમચાયીઓની શાજયી યુલી તેભજ તેભની કાભગીયીનું  
   નનયીક્ષણ કયવ.ુ તથા શસ્ટેરના લગમ-૪ ના કભમચાયીઓ ફયાફય વપાઇ  

   કયે છે કે નશી તેની ચકાવણી કયલી. 
૪. વભમાતંયે ભેહડકર કરેજ તેભજ શસ્ટેર તેભજ વયકાયી આલાવના  
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ાણીનાટાકંાની વપાઇ કયાલલી. 
૫. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

   કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૧૨ કચેરી અધિક્ષક  શ્રી એન. એન. શાંકી  
 (આર.ટી.આઈ/કટષ શે ાખા/ફડરયાદ ાખા) 

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 

-  

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧. જાશયે ભાહશતી અનધકાયી દ્વાયા વોંલાભા ંઆલે તે તભાભ                 પ્રકાયની 

કાભગીયી કયલી. 
૨. આય.ટી.આઈ. ને રગતા યજીસ્ટય નનબાલલા, વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાગંલાભા ં       

આલતી ભાશીતી તૈમાય કયલી.  
૩. ઇન્ડેન્ટ ફનાલલા તથા તેન હશવાફ યાખલ.  

૪. આય.ટી.આઈ.ને રગતી કાભગીયી કયલી.  
૫. સનુપ્રભ કટમ , શાઈકટમ , ડીસ્ટ્સ્ટ્રતટ કટમ  તથા રેફય કટમ ને રગતા ંકેવની           

કાભગીયી કયલી.તિા દયેક કેવની મદુતભા ંશાજય યશવે ુ.ં તથા કેવની  

કાભગીયી અંગે લખત લખત લડી કચેયીને ભાહશતગાય કયલા  

૬.વસં્થા ખાતેની તભાભ પહયમાદની પાઈર વબંાલી તથા વયકાયશ્રીને                   
વભમવય ભાહશતી ભકરલી.  

૭.ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી લશીલટી અનધકાયી વોંે તે                     
કાભગીયી કયલી. 

૮. ભાનવક/નત્રભાનવક ત્રક વભમવય તૈમાય કયી વયકાયશ્રીને ભાહશતી                       
ભકરલી. 

૧૩ કચેરી અધિક્ષક શ્રીળી. એ. પરુાિી(ધળદ્યાિી ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧.     ભેહડકર પ્રલેળ નનમભ  

૨.     ય.ુજી. એડધમન 

૩.     university exame related 
૪.     ટયુન ફી ષસ્ટે ફી ઇન્ટનષીપ,સ્કરીપ 

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

૬.     ફી સ્રકચર જેળા શટીડફકેટ  

૭.     ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ કચેયી અનધક્ષક                  

        વોંે તે કાભગીયી કયલી.  
૮. એર. એ. કય.ુ ની ભાહશતીઓની કાભગીયી.  

૧૪ શીનીયર કાકષ શ્રીએશ. આર. ળીરાિી   (ળગષ-૧,૨ મષકેમ ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
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નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ લગમ -૧ અને ૨ ના અનધકાયીશ્રીનુ ંભશકેભ તથા લગમ ૩-૪ ભશકેભની જનયર  

સુય નલઝનની કાભગીયી. યેહડમથેયાી નલબાગ તથા લગમ-૨ની અન્મ તભાભ 
ેયાભેડીકર વલંગમ તથા અન્મ સુય સ્ેશ્મારીસ્ટની તભાભ જગ્માઓની અને  

 લહશલટી અનઘકાયી અને હશવાફી અનઘકાયીની જગ્માઓની કાભગીયી   

૧. અનધકાયીઓની ફદરી અંગેની દયખાસ્ત વયકાયશ્રીભા ંભકરલા અંગેની  

   કાભગીયી. 
૨. નનભણુકં ાભેર ડકટયની શાજય યીટમ , શીસ્ટી વીટ, લતન એકયાય  

   તેભજ તેને રગતી અન્મ ફાફત અંગેની કાભગીયી.  

૩. નનભણુકં નનમનભત કયલાની કાભગીયી. 
૪. વેલાઓ વંગ કયલાની કાભગીયી. 
૫. વશ પ્રાધ્માકભાથંી પ્રાધ્માકભા ંફઢતી ફાફતે ડી.ી.વી.ની  

   લધાયાની કાભગીયી  

૬. વીનીમયીટી રીસ્ટ, કાભચરાઉની દયખાસ્ત તૈમાય કયી વયકાયશ્રીને  

    ભકરલા અંગેની કાભગીયી. 
૭. કાભચરાઉ વીનીમયીટી રીસ્ટના લાધંા સચુન ભતા ચકાવણી  

   કયી વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલી. 
૮. કામભી વીનીમયીટી રીસ્ટ ફશાય ાડતા દયેકને ભકરલા. 
૯. વયકાયશ્રી દ્વાયા લાયંલાય ભાગંલાભા ંઆલતી ભાહશતીઓ તૈમાય કયલી. 
૧૦. ભીટીંગની ભાહશતીઓ/શગંાભી જગ્માઓના કન્ટીન્યએુળન ની કાભગીયી  

૧૧.  એર. એ. કય.ુ ની ભાહશતીઓની કાભગીયી. 
૧૨. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

     કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૧૫ શીનીયર કાકષ શ્રી ડી. ડી. પાંડયા (સ્ટર ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧.   વયકાયશ્રીના નનમભ પ્રભાણે, સ્ટેળનયી/રેખન વાભગ્રી બડંાય  

અભદાલાદ તથા વયકાયી પે્રવ લડદયા ખાતેથી, કચેયીની સ્ટેળનયી  

      ભજુંય કયાલલી, રૂફરૂ જઇને ભેલલી તથા તે સ્ટેળનયી અતે્રની  

      કચયેીના બ્રાન્ચ/અનધકાયી લગમની જરૂયીમાત પ્રભાણે ઇન્ડેન્ટ આવું , 

      ઇન્ડેન્ટ આલાનીકાભગીયી કયલી તથા તેને વરંગ્ન, સ્ટય યજીસ્ટય  

      નનબાલલા, વયકાયી પે્રવે યાજકટ/લડદયાથીભેજ ડામયી કેરેન્ડયનું  

      ઇન્ડેન્ટ ભકરી ભજુંય કયાલી તે ભેલીને કચેયીભા ંકભમચાયી/  

      અનધકાયીને લશેંચલાની કાભગીયી.  
૨.  અતે્રની કચેયીના વાધન/ભળીન યીેયીંગ, ભેઇન્ટેનન્વ  

    કન્ટ્રાકટની કાભગીયી નનમભનવુાય કયલાભા ંઆલે તેની કાજી યાખલી ,

 ઉકત ભળીન ભાટે કન્ઝયભેુફર આઇટભની ખયીદી નનમભનવુાય  
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     કયલાભા ંઆલે, અને સ્ટક યજીસ્ટય નનબાલલાભા ંઆલે તેની  

     કાજી યાખલી.  

૩.  વયકાયી કભમચાયી/અનધકાયીને ભલાાત્ર ેન/યીપીરની ખયીદી  

    લગમ-૪ ભાટે રી લસ્ત્ર ગણલેળ તથા ગયભ ગણલેળ તથા બટુ /  

     ચંરની ખયીદી, ડ્રામલય ભાટે રી લસ્ત્ર તથા ગયભ ગણલેળ તથા  

     લચભેન ભાટે રી લસ્ત્રતથા આટીકર નનમભનવુાય ખયીદ  

     કયલાભા ંઆલે છે.  
૪.  જાશયે ફાધંકાભ નલબાગની નીચે તભાભ કાભગીયી, યીેયીંગ, દયખાસ્ત  

      નલગેયે. 
૫.  ડેડસ્ટક યજીસ્ટય નનબાલલા  

૬.  તલાટમય પાલણી/વયકાયી લાશન તથા ટેન્ડય અંગેની કાભગીયી  

૭.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

     કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

 

 

૧૬ શીનીયર કાકષ શ્રીમતી અસ્સ્મતા એશ. મકળાિા (ળગષ- ૩, ૪ મષકેમ ાખા)  
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી.     
ફરજ ૧.   વીનીમયીટી રીસ્ટ 

૨.   લશીલટી વલંગમની બયતી નનમભની કાભગીયી. 
૩.   ભાનવક ખારી જગ્મા ત્રકની કાભગીયી. 
૪.   શગંાભી જગ્મા કન્ટીન્યએુળન (ડીએભઇઆય) 
૫.   પ્રનતનનયકુનત કાભગીયી.  
૬.  કભમમગી તારીભ અંગેની કાભગીયી. 
૭.   ગજુયાતી, હશન્દી બાા મસુ્તત અંગેની કાભગીયી.  
૮.   ડીભ ડેઇટને રગતી કાભગીયી. 
૯.   અન્મ વકંરન ભાહશતી કાભગીયી. 
૧૦.  લકમળીટની કાભગીયી. 
૧૧.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી  

      તેભજ કચયેી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૧૭ શીનીયર કાકષ કુ. િરાબેન એમ. બારૈયા (ડષશાબી ાખા) 
 

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧.   અનધકાયી/ કભમચાયીઓના ગાય ફીર ફનાલલા અંગેની કાભગીયી.  

૨.   સ્ટાઇેન્ડ ફીર ફનાલલા, એયીમવમ ફીર, 

૩.   એર.ી.વી ફનાલલા, એન.ઓ.વી.,વટીપીકેટ ફનાલલા 
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૪.    કામામરમ આદેળની પાઇરીંગ કાભગીયી કયલી. 
૫.    ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી                               

       તેભજ કચયેી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૧૮ જુનીયર કાકષ    શ્રીમષાળીરધશિંષ ળી. ગડષ(ળગષ- ૧, ૨ મષકેમ ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ લગમ -૧ અને ૨ ના ફામકેભેસ્ટ્રી, પયેસ્ન્વક ભેડીવીની, ભેડીવીન, વાઇકીમાટ્રીક,  

યયુરજી, અને એનેસ્થેનવમા નલબાગના અનધકાયીશ્રીનુ ંભશકેભ વંણુમ કાભગીયી.  

૧.   અનધકાયીઓની ફદરી અંગેની દયખાસ્ત વયકાયશ્રીભા ંભકરલા  

      અંગેની કાભગીયી. 
૨.   નનભણુકં ાભેર ડકટયની શાજય યીટમ , શીસ્ટીવીટ, લતન એકયાય                            

તેભજ તેને રગતી અન્મ ફાફત અંગેની કાભગીયી.  

૩.   નનભણુકં નનમનભત કયલાની કાભગીયી.  
૪.   વેલાઓ વંગ કયલાની કાભગીયી  
૫.    ફઢતી ફાફતે ડી.ી.વી.ની લધાયાની કાભગીયી  

૬.   વીનીમયીટી રીસ્ટ, કાભચરાઉની દયખાસ્ત તૈમાય કયી વયકાયશ્રીને                 
ભકરલા અંગેની કાભગીયી. 

૭.   કાભચરાઉ વીનીમયીટી રીસ્ટના લાધંા સચુન ભતા ચકાવણી કયી               
વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલી.  

૮.   કામભી વીનીમયીટી રીસ્ટ ફશાય ાડતા દયેકને ભકરલા.  

૯.   વયકાયશ્રી દ્વાયા લાયંલાય ભાગંલાભા ંઆલતી ભાહશતીઓ તૈમાય કયલી.  

૧૦.  ભીટીંગની ભાહશતીઓ./શગંાભી જગ્માઓના કન્ટીન્યએુળન ની કાભગીયી                                                  

૧૧.  એર. એ. કય.ુ ની ભાહશતીઓની કાભગીયી.  
૧૨.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ                   

કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  
 

૧૯ જુનીયર કાકષ શ્રી અધિનકુમાર ઘશુાભાઈ ચાળડા(ળગષ- ૧, ૨ મષકેમ ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ લગમ -૧ અને ૨ પીઝીમરજી,ભાઇિફામરજી, ી.એવ.એભ., ટીફી એન્ડ ચેસ્ટ  

યેડીમરજી, ન્યયુરજી,ેડીમા વજૉયી, ન્યયુ વજૉયી,ીએભઆય, નેફ્રરજી  

નલબાગ ના અનધકાયીશ્રીનુ ંભશકેભ વંણુમ કાભગીયી.  

૧.   અનધકાયીઓની ફદરી અંગેની દયખાસ્ત વયકાયશ્રીભા ંભકરલા  

      અંગેની કાભગીયી. 
૨.   નનભણુકં ાભેર ડકટયની શાજય યીટમ , શીસ્ટીવીટ, લતન એકયાય                            

તેભજ તેને રગતી અન્મ ફાફત અંગેની કાભગીયી.  

૩.   નનભણુકં નનમનભત કયલાની કાભગીયી.  
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૪.   વેલાઓ વંગ કયલાની કાભગીયી  
૫.    ફઢતી ફાફતેડી.ી.વી.ની લધાયાની કાભગીયી  

૬.   વીનીમયીટી રીસ્ટ, કાભચરાઉની દયખાસ્ત તૈમાય કયી વયકાયશ્રીને                 
ભકરલા અંગેની કાભગીયી. 

૭.   કાભચરાઉ વીનીમયીટી રીસ્ટના લાધંા સચુન ભતા ચકાવણી કયી               
વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલી.  

૮.   કામભી વીનીમયીટી રીસ્ટ ફશાય ાડતા દયેકને ભકરલા.  

૯.   વયકાયશ્રી દ્વાયા લાયંલાય ભાગંલાભા ંઆલતી ભાહશતીઓ તૈમાય કયલી.  

૧૦.  ભીટીંગની ભાહશતીઓ./શગંાભી જગ્માઓના કન્ટીન્યએુળન ની કાભગીયી                                                  

૧૧.  એર. એ. કય.ુ ની ભાહશતીઓની કાભગીયી.  
૧૨.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ                   

કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૦ જુનીયર કાકષ    શ્રી ધનખીભાઈ નરેભાઈ ળાઘેા(ળગષ- ૧, ૨ મષકેમ ાખા) 
 

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 

 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ લગમ -૧ અને ૨ ના પાભેકરજી, ીડીમાટ્રીતવ, વજૉયી, ઓબ્વ એન્ડ ગામનેક, 

પ્રાસ્ટ્સ્ટક વજૉયી નલબાગના અનધકાયીશ્રીનુ ંભશકેભ વંણુમ કાભગીયી.  

૧.   અનધકાયીઓની ફદરી અંગેની દયખાસ્ત વયકાયશ્રીભા ંભકરલા  

      અંગેની કાભગીયી. 
૨.   નનભણુકં ાભેર ડકટયની શાજય યીટમ , શીસ્ટીવીટ, લતન એકયાય                            

તેભજ તેને રગતી અન્મ ફાફત અંગેની કાભગીયી.  

૩.   નનભણુકં નનમનભત કયલાની કાભગીયી.  
૪.   વેલાઓ વંગ કયલાની કાભગીયી  
૫.    ફઢતી ફાફતે ડી.ી.વી.ની લધાયાની કાભગીયી  

૬.   વીનીમયીટી રીસ્ટ, કાભચરાઉની દયખાસ્ત તૈમાય કયી વયકાયશ્રીને                 
ભકરલા અંગેની કાભગીયી. 

૭.   કાભચરાઉ વીનીમયીટી રીસ્ટના લાધંા સચુન ભતા ચકાવણી કયી               
વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલી.  

૮.   કામભી વીનીમયીટી રીસ્ટ ફશાય ાડતા દયેકને ભકરલા.  

૯.   વયકાયશ્રી દ્વાયા લાયંલાય ભાગંલાભા ંઆલતી ભાહશતીઓ તૈમાય કયલી.  

૧૦.  ભીટીંગની ભાહશતીઓ./શગંાભી જગ્માઓના કન્ટીન્યએુળન ની કાભગીયી                                                  

૧૧.  એર. એ. કય.ુ ની ભાહશતીઓની કાભગીયી.  
૧૨.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ                   

કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૧ જુનીયર કાકષ    શ્રી જયડદપકુમાર ળજીભાઈ િાાંિર્લયા (ળગષ- ૧, ૨ મષકેમ ાખા) 
 

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 
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નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ લગમ -૧ અને ૨ એનાટભી,  ેથરજી, ઇ.એન.ટી., સ્કીન એન્ડ નલડી, ઓથોેડીક, 

ઇભયજન્વી ભેડીવીન, ડેન્ટર, ઓપ્લલ્ભરજી, કાડીમરજી, વીટીલીએવ. ના 
અનધકાયીશ્રીનુ ંભશકેભ વંણુમ કાભગીયી.  

૧.   અનધકાયીઓની ફદરી અંગેની દયખાસ્ત વયકાયશ્રીભા ંભકરલા  

      અંગેની કાભગીયી. 
૨.   નનભણુકં ાભેર ડકટયની શાજય યીટમ , શીસ્ટીવીટ, લતન એકયાય                            

તેભજ તેને રગતી અન્મ ફાફત અંગેની કાભગીયી.  

૩.   નનભણુકં નનમનભત કયલાની કાભગીયી.  
૪.   વેલાઓ વંગ કયલાની કાભગીયી  
૫.   ફઢતી ફાફતે ડી.ી.વી.ની લધાયાની કાભગીયી  

૬.   વીનીમયીટી રીસ્ટ, કાભચરાઉની દયખાસ્ત તૈમાય કયી વયકાયશ્રીને                 
ભકરલા અંગેની કાભગીયી. 

૭.   કાભચરાઉ વીનીમયીટી રીસ્ટના લાધંા સચુન ભતા ચકાવણી કયી               
વયકાયશ્રીને દયખાસ્ત કયલી.  

૮.   કામભી વીનીમયીટી રીસ્ટ ફશાય ાડતા દયેકને ભકરલા.  

૯.   વયકાયશ્રી દ્વાયા લાયંલાય ભાગંલાભા ંઆલતી ભાહશતીઓ તૈમાય કયલી.  

૧૦.  ભીટીંગની ભાહશતીઓ./શગંાભી જગ્માઓના કન્ટીન્યએુળન ની કાભગીયી                                                  

૧૧.  એર. એ. કય.ુ ની ભાહશતીઓની કાભગીયી.  
૧૨.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ                   

કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૨ જુનીયર કાકષ    શ્રી. એશ. બી. ગસ્ળામી (ધળદ્યાિી ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧.     ભેહડકર પ્રલેળ  નનમભ  

૨.     ી.જીએડનભળન 

૩.     ી.જી./ય.ુજી. ની ભાન્મતા ભાટે ઇન્સ્ેકળન અને ઇન્સ્ેકળન પી અંગે.                                                 
૪.     સ્ટાઇેન્ડ હયરેટેડ 

૫.     mysy scholarship, ecfmg varification 

૬.     એભ.વી.આઈ ત્ર વ્મલશાય  

૭.અનબુલ પ્રભાણત્ર 
૮.      ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ કચેયી અનધક્ષક                  

        વોંે તે કાભગીયી કયલી.  
 

૨3 જુનીયર કાકષ શ્રી ળીરભરધશિંષ પી. ચડુાશમા 
(આર.ટી.આઈ/કટષ શે ાખા/ફડરયાદ ાખા)      

  ળષીળટી 
શત્તાઓ 
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નાિાાંકીય જલાફદાયી છે. ણકઇ વત્તા નથી. 
ફરજ ૧. જાશયે ભાહશતી અનધકાયી  /ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી દ્વાયા                                

વોંલાભા ંઆલે તે તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી કયલી. 
૨. ઇન્ડેન્ટ ફનાલલા તથા તેન હશવાફ યાખલ. 
૩. આય.ટી.આઈ.ને રગતી કાભગીયી કયલી.  

૪. આય.ટી.આઈ. ને રગતા યજીસ્ટય નનબાલલા, વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાગંલાભા ં  

   આલતી ભાશીતીના ત્રક તૈમાય કયલા.  

૫. શાઈકટમ ને રગતા ંતભાભ કેવની પાઈર વબંાલી.   

૬. વસં્થા ખાતેની તભાભ પહયમાદને રગતી પાઈર વબંાલી તથા  

    વયકાયશ્રીને વભમવય ભાહશતી ભકરલી.  

૭. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

   કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૮. ઇન્ડેન્ટ ફનાલલા તથા તેન હશવાફ યાખલ.  

૯. પહયમાદની તાવ કભીટી નીભી શકીકતરક્ષી પ્રાથનભક તાવ અશલેાર  

    ભગંાલલા તથા તભાભ પહયમાદને રગતી પાઈર વબંાલી  

૧૦. તપાશ કમીટીના તપાશ અષળેા તિા ભાહશતી વભમવય ળડી કચેરીને 

    ભકરલી. 
૧૧. પહયમાદને રગતા યજીસ્ટય નનબાલલા, વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાગંલાભા ં  

     આલતી ભાશીતીના ત્રક તૈમાય કયલા .  

૧૨. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

     કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૪ જુનીયર કાકષ કુ. રીિબેન ળેજીભાઈ ઈટાલીયા(ડષશાબી ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજ ૧.    ળાખાભા ંઆલતી ટાર ઇનલડમ-આઉટલડમ  

૨.    દપતયી પાઇરીંગની કાભગીયી. 
૩.    ટી.એ.ડી.એ. ફીર, એભ.આય. ફીર, એ.ફી.વી. યજીસ્ટયની કાભગીયી. 
૪.    જી.ી.એપ., જુથ નલભા ના ફીર ફનાલલાની કાભગીયી  

૫.    એર.ટી.વી. ફીર ફનાલલા, ઓડીટની કાભગીયી કયલી  
૬.    કામામરમ આદેળની પાઇરીંગ કાભગીયી કયલી. 
૭.    ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી                               

       તેભજ કચયેી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૫ જુનીયર કાકષ શ્રી શાંજયકુમાર રધતા જાની (ડષશાબી ાખા- કેીયર) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજ ૧.   તભાભ હશવાફી કાભગીયી. 

૨.   કેળની જાલણી તેના હશવાફ અને કેળબકુ નનબાલલી. 
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૩.   ફેંકભાથંી કેળ રાલલી. 
૪.   એ.ફી.વી. ફીર, ગ્રાન્ટ, ભેવેન્જય, ચેક, કામભી ેળગી, એબ્સ્ટે્રક,  

      અનેઇડ લગેયે યજીસ્ટય નનબાલલા.  

૫.   ી.એ.ઓ. વાથે હશવાફ ભેલલા, વયકાયી ચરણ બયલા. 
૬.    હકિંભતી દસ્તાલેજ જાલલા દા.ત., ફેંક ગેયેન્ટી નલગેયે. 
૭.    ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

      કચયેી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૬ જુનીયર કાકષ કુ. કમબા ઘનશ્યામધશિંષ ળાઘેા(સ્ટર ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજ ૧.  કચેયીના બ્રાન્ચ/અનધકાયી લગમની જરૂયીમાત પ્રભાણે સ્ટેળનયી ઇન્ડેન્ટ  

આવુ,ં તથા તેને વરંગ્ન, સ્ટય યજીસ્ટય નનબાલલા,  

૨.  સ્ટક યજીસ્ટય નનબાલલા અંગેની કાભગીયી કયલી   

૩.  વયકાયી કભમચાયી/અનધકાયીને ભલાાત્ર ેન/યીપીરની ખયીદી  

    લગમ-૪ ભાટે રી લસ્ત્ર ગણલેળ તથા ગયભ ગણલેળ તથા બટુ /  

    ચંરની ખયીદી, ડ્રામલય ભાટે રી લસ્ત્ર તથા ગયભ ગણલેળ તથા  

    લચભેન ભાટે રી લસ્ત્રતથા આટીકર નનમભનવુાય ખયીદ  

    કયલા ભાટેના હકુભ કયલા  

૪.  જાશયે ફાધંકાભ નલબાગની નીચે તભાભ કાભગીયી, યીેયીંગ, દયખાસ્ત  

    નલગેયે ત્ર વ્મલશાય કયલા  

૫.  ડેડસ્ટક યજીસ્ટય નનબાલલા  

૬.  તલાટમય પાલણી/વયકાયી લાશન તથા ટેન્ડય અંગેની કાભગીયી  

૭.  ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ  

     કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૨૭ જુનીયર કાકષ શ્રી જયડદપભાઈ રિછડભાઈ પરમાર (ળગષ- 3,૪ મષકેમ ાખા)  
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજ ૧.  અનધકાયીઓના લાનિક ખાનગી અશલેારની કાભગીયી  

૨.  ળી. ળી. આઇ. પી. પ્રગ્રામ/ધાયાવભ્મ, ભતં્રીશ્રી વદંબમની કાભગીયી.  
૩. તમામ પ્રકારના મેડડક કેમ્પપ તિા તેમને આનવુાાંણગક કામગીરી  

૪. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ                   
કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી. 

૨૮ જુનીયર કાકષ કુ. દષનાબેન કનૈયાા જાની(ધળદ્યાિી ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
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ફરજ ૧.  મેડડક પ્રળે  ધનયમ  
૨.bond related ,RTI 
૩.રેધશડેન્ટની ષાજરી  
૪.ફી ડરફાંડ  
૫.બન્ડ ફ્ર્રી 
૬.એક્શ રે એડમીન 
૭.ય.ુજી ટીચર માન્યતા  
૮.ડીન ડરકમાંડેન ેટર 
૯.   ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, લશીલટી અનધકાયી તેભજ કચેયી અનધક્ષક  

       વોંે તે કાભગીયીકયલી. 

૨૯ જુનીયર કાકષ કુ.ડદપીકાબેન મષેભાઈ ચાળડા(ડષશાબી ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજ ૧.    આઉટવવમ કભમચાયીઓના ફીર ફનાલલા અંગેની કાભગીયી.  

૨.    ગાય ફીર ફનાલલા, સ્ટાઇેન્ડ ફીર ફનાલલા, એયીમવમ ફીર, 

       દપતયી પાઇરીંગની કાભગીયી. 
૩.    કન્ટીન્જવંી ફીર, જુથ લીભા ફીર ફનાલલા અંગેની કાભગીયી કયલી. 
૪.    ઓ.ઇ., એભ.એવ., એભ.લી., એભ.ઇ. ને રગતા ંતભાભ ફીર તથા  

       તેને રગતા ંયજીસ્ટય નનબાલલા   

૫.     ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લશીલટી અનધકાયી                               

       તેભજ કચયેી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૩૦ જુનીયર કાકષ કુ. આાબેન જાની (ળગષ- ૩, ૪ મષકેમ ાખા) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
ફરજ ૧.   સ્લૈહયછક નનવ્રનુત્ત અંગેના કેવ. 

૨.   ેન્ળન કેવ અંગેની કાભગીયી. 
૩.   સ્ટેીંગ અ ભજુંય કયલા અંગેની કાભગીયી. 
૪.   નલદેળ જલા અંગે એન. ઓ. વી. આલા ફાફતની કાભગીયી. 
૫.   યસ્ટય યજીસ્ટય અંગેની કાભગીયી. 
૬.   કભમચાયીની લમનનવ્રનુત્ત અંગેની કાભગીયી.  

૭.ખાનગી અશલેારની કાભગીયી (વસં્થાના તભાભ કભમચાયી)     

૮.   ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લહશલટી અનધકાયી  

     તેભજ કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  

૩૧ જુનીયર કાકષ શ્રીઅધનરૂધ્િધશિંષ મરી (પી. પી. યધુનટ) 
  ળષીળટી 

શત્તાઓ 
 

નાિાાંકીય  
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ફરજ (પી. પી. યધુનટ- ની કામગીરી) 
૧. ી. ી. યનુનટની લહશલટી તેભજ તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી. 
૨. ી. ી. યનુનટની નાણાકંીમ તભાભ ફીર ફનાલલા. 
૩. ી. ી. યનુનટના ભાનવક યીટમ  લડી કચેયીઓને ભકરલા.  

૪. ગામનેક નલબાગના લડાશ્રી દ્વાયા જે કાભગીયી વોંે તે કયલી. 
૫. ી. ી. યનુનટને રગતી કટમ  નલગેયેને કાભગીયી કયલી. 
૬. તફીફી અનધક્ષકશ્રીની કચેયી દ્વાયા સપુ્રત કયેર ડામટ, ખયીદી તેભજ  

    યચયુણ કાભગીયી નલગેયે કયલાની યશળેે.  

૭. ડીનશ્રી, અનધક ડીનશ્રી, હશવાફી અનધકાયી, લહશલટી અનધકાયી તેભજ  

    કચેયી અનધક્ષક વોંે તે કાભગીયી કયલી.  
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(ધનયમ શાંગ્રષ – ૩) 
ધનિષય ેળાની પ્રડક્રયામાાં અનશુરળાની કાયષપધ્િતી 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગ ે

 જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે નનણમમ રેલા ભાટે ગજુયાત વીલીર રૂલ્વ, ગજુયાત ટે્રજયી રૂલ્વ, ેન્ળન અને યજા અંગેના 
નનમભ, તફીફી બલથા તથા વાયલાય અંગેના નનમભ તેભજ વયકાયશ્રીના ંઠયાલ હયત્ર નલગેયે મજુફ વદંબમ ટાકંી 
નનણમમ રેલાભા ંઆલે છે 

૯.૨ અગત્મની ફાફત ભાટે 

 કચેયીની કામમધ્ધનત મજુફ આ વસં્થાના લડાને આલાભા ંઆલેર ડેરીગેળન ઓપ ાલવમ મજુફ તેભજ 
વયકાયશ્રીના ંઠયાલેરા નનમભ મજુફ નનણમમ રેલાભા ંઆલે છે. તેભજ આ વસં્થા ખાતે સ્ટય યચેઝ કભીટી તથા 
તલાટમય એરટભેન્ટ કભીટીની યચના કયલાભા ંઆલેર છે. તેભ છતા ંઅગત્મની ફાફત ભાટે ખાવ નનણમમ રેલા ભાટે 
લડી કચેયીને એટરે કે અનધક નનમાભમકશ્રી, તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન, ગાધંીનગયનુ ંભાગમદળમન ભાગંલાભા ંઆલે 
છે. 

૯.૩ નનણમમને જનતા સધુી  
 નનણમમને જનતા સધુી શોંચાડલા ભાટે નટીવ ફડમ તેભજ ભાહશતી નનમાભકશ્રી દ્વાયા લતમભાનત્રભા ંજાશયે ખફય 

દ્વાયા શોંચાડલાભા ંઆલે છે. 
૯.૪ નનણમમ રેલાની પ્રહિમાભા ંભતંવ્મ 
 કભીટીના ભેમ્પફય તથા લડી કચેયી (અનધક નનમાભકશ્રી, તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન, ગાધંીનગય) 
૯.૫ નનણમમ રેનાય અંનતભ વત્તાનધકાયી કણ છે 

 વસં્થાના લડાશ્રી તથા અનધક નનમાભકશ્રી તફીફી નળક્ષણ અને વળંધન, ગાધંીનગય 

૯.૬ જે અગત્મની ફાફત ય જાશયે વતાનધકાયી દ્વાયા નનણમમ રેલાભા ંઆલે છે તેની ભાહશનત અરગ યીતે 
નીચેના નમનુાભા ંઆ. 
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( ધનયત શાંગ્રષ – ૪ ) 
 

ધનયત કાયો કરળા માટે નક્કી કરેા િરિ 
 

૧૫.૧ નલનલધ પ્રવનૃત્તઓ / કામમિભ શાથ ધયલા ભાટે નલબાગે નક્કી કયેરધયણની નલગત આ. 
 

 ૈક્ષણિક કાયષ :- 
 

  (અ) ભેહડકર કાઉન્વીર ઓપ ઇન્ડીમાના ધાયા ધયણ મજુફ અભ્માવિભ  
ચરાલલાભાઆંલે છે.  
 (ફ)બાલનગય યનુન. દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆલેર અભ્માવિભ તથા યીક્ષા  

ધ્ધનત  
 

 (ક) વયકાયશ્રીના લખત લખતના આદેળ અને ઠયાલ અનવુાય કામમલાશી  
કયલાભાઆલે છે. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ નાંબર 

જેના ય નનણમમ રેલાના છે તે નલમ  આ ભાટેની અગત્મની ફાફત ય અયજી ભળ્માની તાયીખ અથલા 
ત નનમત વભમભમામદા શમ ત તેને અગ્રતા આલાભા ંઆલે છે.  

ભાગમદળમક સચુન/હદળાનનદેળ જ કઈ શમ ત  વયકાયી નનમભવગં્રશ ઠયાલ અને યીત્ર અને વયકાયશ્રીનુ ં
ભાગમદળમન  

અભરની પ્રહિમા અયજી કમામની તાયીખથી ૩૦ હદલવભા ં  

નનણમમ રેલાની કામમલાશીભા ંવકંામેર 
અનધકાયીઓન શદ્દ 

ડીનશ્રી, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, બાલનગય.  

ઉય જણાલેર અનધકાયીના વંકમ અંગેની 
ભાહશતી 

ડીનશ્રી વયકાયી  ભેહડકર કરેજ, બાલનગય  

પન ન-ં  ૨૪૩૦૮૦૮ 

ઇ-ભેઇર એડ્રવે- dean.health.bhavnagar@gmail.com 

જ નનણમમથી વતં ન શમ ત કમા ંઅને કેલી 
યીતે અીર કયલી ? 

વયકાયી જાશયે ભાહશતી અનધકાયી કયતા શદ્દાભા ંપ્રલય શમ તેલા 
એેરેટ અનધકાયીને તેભને ચકુાદ ભળ્માની તાયીખથી ૩૦ 
હદલવભા નમનુા- ચ ભા ંપ્રથભ અીર કયલાની યશ ેછે.  
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(ધનયમશાંગ્રષ -૫) 
 

કામો કયલા ભાટેના નનમભ, નલનનમભ,સચુનાઓ નનમભવગં્રશ અને દફ્તય 
  

૪.૧ જાશયે તતં્ર અથલા તેના નનમતં્રણ શઠેના અનધકાયીઓ અને કભમચાયીઓએ ઉમગ કયલાના   નનમભ,  

         નલનનમભ,સચુનાઓ, નનમનભવગં્રશ અને દફ્તયની માદી નીચેના નમનુા મજુફ આ. આ નમનુ દયેક  

             પ્રકાયના દસ્તાલેજ ભાટે બયલાન છે. 
 

દસ્તાળેજનુાં નામ/મિાળાં  દસ્તાળેજન પ્રકાર 

૧. ગજુયાત વીલીર વલીવીઝ રૂલ્વ  નનમભવગં્રશ 

૨. ગજુયાત નાણાકીમ નનમભ  નનમભવગં્રશ 

૩. તફીફી બલથા વાયલાયના નનમભ   નનમભવગં્રશ 

૪. ેન્ળન અંગેના નનમભ  નનમભવગં્રશ 

૫. યજા અંગેના નનમભ નનમભવગં્રશ 

૬;  ળીસ્ત અને અીરના ંનનમભ  નનમભવગં્રશ 

 નીચે આેરા પ્રકાયભાથંી એક વદં કય 
(નનમભ,નલનનમભ,સચુનાઓ,નનમભવગં્રશ,દફ્તય,
અન્મ) 

દસ્તાલેજ યનુ ંટૂંકંુ રખાણ 
- જી.વી.એવ.આય.રૂલ્વ 

- જી.ટી.આય. રૂલ્વ 

- ડીવીપ્રીનયી કન્ડતટ રૂલ્વ 
- જનયર રૂલ્વ 

 

નનમભ 

વ્મહકતને નનમભ, નલનનમભ,સચુનાઓ, નનમભવગં્રશ 
અને દફ્તયની નકર અશીંથી ભળે.  

વયનામુ ં:- 
વયકાયી ભેહડકર કરેજ, 
જેર યડ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા,ં  
બાલનગય. 
ટેરીપન નફંય :- ૨૪૩૦૮૦૮/૨૫૧૧૫૧૧ 
પેતવ :-૨૪૨૨૦૧૧ 

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

 
નલબાગ દ્વાયા નનમભ,નલનનમભ, સચુનાઓ, 
નનમભવગં્રશ અને દફ્તયની નકર ભાટે રેલાની પી 
(જ શમ ત) 

રૂનમા ફે (૨) ાના દીઠ. 

વી.ડી. ૫૦ રૂનમા  
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(ધનયમશાંગ્રષ-૬) 
 

જાશયે તતં્ર અથલા તેના નનમતં્રણ શઠેની વ્મસ્તતઓ ાવેના દસ્તાલેજની  

 કક્ષાઓ અંગેનુ ંત્રક  

૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજ નલળેની ભાહશતી આલા નીચેના નમનુાન ઉમગ કયળ.. 
 જમા ંઆ દસ્તાલેજ ઉરબ્ધ છે તેલી જગ્માઓ જેલી કે વગચલારમ કક્ષા,  

નનમાભકશ્રીની કચેયી કક્ષા, અન્મન ણ ઉલ્રેખ કયલ. ("અન્મ" રખલાની  

જગ્માએ કક્ષાન ઉલ્રેખ કયલ.)  

 
 
 

અનુ
ન.ં 

દસ્તાલેજની કક્ષા  દસ્તાલેજનુ ંનાભ અને 
તેની એક રીટીભા ં
ઓખાણ  

દસ્તાલેજ ભેલલાની 
કામમધ્ધનત  

નીચેની વ્મસ્તત 
ાવે છે / તેના 
નનમતં્રણભા ંછે.  

૧ વયકાયી કભમચાયીઓ ની 
વેલા નલમક ભાહશતી  

અંગત પાઈર તથા 
વનલિવ બકુ  

આય.ટી.આઈના નનમભ 
મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી 
ભાહશતી નનમભ વગં્રશં-૧૭ 
મજુફ ભી ળકે. 

લશીલટી 
અનધકાયીશ્રી 

૨ વયકાયી અનધકાયીઓની 
વેલા નલમક ભાહશતી  

અંગત પાઈર  

વલીવ બકુ  

આય.ટી.આઈના નનમભ 
મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી 
ભાહશતી નનમભવગં્રશં-૧૭  

મજુફ ભી ળકે. 

લશીલટી 
અનધકાયીશ્રી 

૩ નલધાથીના અભ્માવને 
રગતી ભાહશતી  

(૧) એડનભળન 

(૨) યીક્ષાઓ 

(૩) યચયુણ 

 લશીલટી 
અનધકાયીશ્રી 

૪ નાણાકંીમ ફાફતને 
રગતી ભાહશતી 

(૧) ફજેટ 
(૨) ખચમ ત્રક  

(૩) ખયીદીની પ્રિીમા 
(૪) ટે્રજયી ફીલ્વ 

 હશવાફી 
અનધકાયીશ્રી 
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(ધનયમશાંગ્રષ-૭) 
 

નીનત ઘડતય અથલા નીનતના અભર વફંધંી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ-યાભળમ અથલા તેભના 
પ્રનતનનનધત્લ ભાટેની કઈવ્મલસ્થા શમ ત તેની નલગત 

નીનત ઘડતય  : -  

.૧ :શુ ંનીનતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રનતનનનધઓની વરાશ - યાભળમ/વશબાગગતા  
ભેલલા ભાટેની કઈ જગલાઈ છે ? જ શમ ત, નીચેના નમનુાભા ંઆલી નીનતની નલગત આ. 
 

અન.ુ ન ં નલમ/મદુ્દ શુ ંજનતાની વશબાગીતા 
સનુનનશ્ચત કયલાનુ ં 

જરૂયી છે ?(શા/ના) 

જનતાની 
વશબાગીતા ભેલલા  
ભાટેની વ્મલસ્થા 
 

    
 

      આનાથી નાગહયકને ક્યા આધાયે નીનત નલમક ફાફતના ઘડતય અને અભરભા ંજનતાની 
વશબાગીતા નક્કી કયાઇ છે તે વભજલાભા ંભદદથળે. 
નીનતન અભર :- 
૫.૨ :   શુ ંનીનતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રનતનનનધઓની વરાશ-યાભળમ/વશબાગગતા     
  ભેલલા ભાટેની કઈજગલાઈ છે ? જ શમ, ત આલી જગલાઈઓની નલગત નીચેના નમનૂાભા ંઆ. 

 

 

અનુ ં
ન.ં 
 

નલમ/મદુ્દ શુ ં        જનતાની 
વશબાગગતા સનુનનશ્ચત કયલાનુ ં 
જરૂયી છે ? (શા/ના) 

જનતાની વશબાગગતા ભેલલા ભાટેની  
વ્મલસ્થા 

૧ ઇન્સ્ટીટયળુનર 
એનનભર એથીતવ 
કભીટી 

શા પ્રાણીઓ ય થતા પ્રમગભા ંકૃયતા 
અટકાલલા ભાટે બાયત વયકાયના  

CPCSEA નનમભ મજુફ વનભતીની 
યચના કયલાભા ંઆલેર છે. 

૨ એથીતવ કભીટી પય 
ફામભેહડકર એન્ડ 
શલે્થ યીવચમ 

શા દદીઓ ય જ્માયે નલી દલાઓ કે 
વાયલાયન અભ્માવ કયલાન શમ ત્માયે 
આંતયયાષ્ટ્રીમ ધયણના ારન ભાટે 
ICMR ની ગાઈડ રાઈન પ્રભાણે યચના 
કયલાભા ંઆલી છે. 

૩ ભેહડકર કરેજ 
ડલેરભેન્ટ વવામટી 

શા વભમાતંયે ભીટીંગભા ંચચામ કયી 
નલદ્યાથીઓ, નળક્ષક , કભમચાયીઓ અને 
દદીઓની સખુાકાયીના કામો કયલાભા ં
આલે છે.    
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(ધનયમ શાંગ્રષ -૮) 
 

તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફડમ, હયદ, વનભનતઓ અને અન્મ વસં્થાઓનુ ંત્રક 

 

૭.૧ જાષરે તાંત્રને ગતા બડષ, પડરવદ, શધમધતઓ અને અન્ય માંડલ અંગેની ધળગત નીચેના 
નમનૂામાાં આપ. 
 

૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં) 
 કરેજ કાઉન્વીર કનભટી 
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃત્તઓ)  
 આ કનભટીભા ભેહડકર કાઉન્વીર ઓપ ઇન્ડીમાના નમ્પવમ મજુફની વભીક્ષા તથા અભરીકયણ ભાટે 

તથા ટીચીંગ સ્ટાપ તથા નલધાથીઓના ળૈક્ષગણક કામમ અંગેની વભીક્ષા તથા વસં્થાની લશીલટી  તેભજ 

વયકાયશ્રીની સચુનાઓ તથા નલધાથીઓન ળૈક્ષગણક કરેજ તથા યનુન. અને કરીનીકર નલબાગની 
શસ્સ્ટર વાથેની પ્રજારક્ષી રકભત અંગેની કાભગીયી લગેયે ભાટેની વભીતીની યચના કયલાભા ં 
આલેરી છે 

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 વચંારક 

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 દયેક નલબાગના લડા, ભેહડકર સનુપ્રન્ટેન્ડન્ટ, ડીનશ્રી 
૬ વસં્થાના લડા 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૮ ફેઠકની વખં્મા 
 ઓછાભા ંઓછી ચાય તેભજ જ્માયે જ્માયે આલશ્મકતા જણામ ત્માયે.  
૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમન જનતાને ઉરબ્ધ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ.  

 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે.  
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૨. પરચેઝ કધમટી 
 

૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં) 
 યચેઝ કનભટી 
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃતઓ) 
 આ વસં્થાના નલનલધ વાધન રાઇબ્રેયીના સુ્તક તથા અન્મ ખયીદી લગેયે ના ટેન્ડય/કટેળન દ્વાયા 

ભગંાલલાભા ંઆલેર બાલની ચકાવણી કયી જે તે નલબાગની ભાગંણી મજુફ છે કે નશી તેની ચકાવણી 
કયી આઇટભની વદંગી કયી ખયીદી અંગે આખયી નનણમમ રેલાભા ંઆલે છે.  

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 કામમકાયી  

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 (૧) ડીનશ્રી (૨) અનધક ડીનશ્રી (૩,૪) પ્રાધ્માક/વશપ્રાધ્માક–કઇ ફે કરીનીક નલબાગ, 
(શાર વામક્યાટ્રી અને ભેહડવીન) 

(૫,૬) પ્રાધ્માક/વશપ્રાધ્માક - કઇ ફે નન કરીનીકર નલબાગ 

(શાર ભાઇિફામરજી અને એનાટભી) (૭,૮) લશીલટી  અનધકાયી અને હશવાફી અનધકાયી  

૬ વસં્થાના લડા 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય.  
૮ ફેઠકની વખં્મા 
 જરૂહયમાત મજુફ  

૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમનોંધ જનતાને ઉરભ્મ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ. 
 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે 
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૩. કળાટષર કધમટી :-  

 

૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં) 
 કલાટમય કનભટી 
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃત્તઓ) 
 આ વસં્થા શસ્તકના તભાભ કલાટમવ લગમ-૧-૨ ના અનધકાયીઓને તથા લગમ-૩-૪ ના કભમચાયીઓને  

તેભની ભાગંણી મજુફ પાલણી તથા પેયફદરી તથા કલાટમયને વરંગ્ન ફાફતન આખયી નનણમમ 

રઇકનભટીની સચુના ભાગમદળમન મજુફ અંનતભ નનણમમ રેલાભા ંઆલે છે.  
 

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 કામમકાયી  

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 (૧)ડીનશ્રી - ચેયભેન (૨)પ્રાધ્માક અને નલબાગના લડા - ત્રણ, (વભ્મ)  

(૫) લશીલટી અનધકાયી, - વભ્મ  
૬ વસં્થાના લડા 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય.  
૮ ફેઠકની વખં્મા 
 ઓછાભા ંઓછી ફે લાય ઉયાતં જરૂહયમાત મજુફ  
૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ. 
 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે 
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૪. એથીતવ કભીટી પય ફામભેહડકર એન્ડ શલે્થ યીવચમ 
૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં) 
 ઈન્સ્ટીટયળુનર યીવ્યફુડમ (શયભુન ઓપીવીમર કભીટી)  
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃત્તઓ) 
 વસં્થાના નનતીભતા નવધ્ધાતં અને નૈનતકતા જલાઇ યશ ેતે ભાટે સચુન નનણમમ અને આખયી નનણમમ 

આ કનભટી દ્વાયા રેલાભા ંઆલે છે. દદીઓ ય નલી દલાઓ કે વાયલાયના અભ્માવ લખતે  
આંતયયાષ્ટ્રીમ ધયણના ારન ભાટે વભાજની પ્રતીષ્ઠીત વ્મસ્તતઓની શાજયીભા ંનનણમમ રેલાભા ંઆલે 

છે.    

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 કામમકાયી  

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 (૧) ચેયભેન(ફશાયના લૈજ્ઞાનનક) (૨)સ્ટેટીળીમન (૩) ક્તરનીળીમન (૪) પીરવપય  

(૫) વસં્થાના વામન્ટીસ્ટ– ૨(૬). રીગર એતવટમ અને વાભાજીક કામમકય  
(૭). સ્લયાજ્મ વસં્થાના વભ્મ- ૨ (૮) પાભામકરજીસ્ટ- ક-ઓડીનેટય  

૬ વસં્થાના લડા 
 ફશાયના લૈજ્ઞાનનક  

૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીનશ્રીની કચેયી, વયકાયીભેહડકર કરેજ, બાલનગય.  

૮ ફેઠકની વખં્મા 
 ઓછાભા ંઓછી ૬ ઉયાતં જરૂહયમાત મજુફ  
૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ. 
 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે 
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૫. એનીમ એિીક્શ કધમટી :- 
 

૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં 
 એનીભર એથીતવ કનભટી 
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃતઓ 

 આ વસં્થાના નલબાગ કે જેભા એનીભર પ્રાણીઓ ય પ્રમગ, તફીફી નળક્ષણ કયલા ભાટે કૃયતા  
અટકાલલા નલધાથીઓના અભ્માવ ઉચ્ચ નળક્ષણ ભાટે વયકાયશ્રીના મામલયણ ખાતાના અનધનનમભ  
મજુફ જરૂયી ભજુંયી ભેલલાની યશ ેછે તે ભાટે જરૂયી સચુન ભાગમદળમન અને નનણમમ આ કનભટી દ્વાયા  
રેલાભા ંઆલે છે.    

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 કામમકાયી  

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 (૧) ડીનશ્રી,  (૨) ઇન્ચાજૉ પ્રપે- એનીભર શાઉવ, (૩) ફામરજીકર વામન્ટીસ્ટ  (૪) - (૫) ફે અન્મ 

નલબાગના લૈજ્ઞાનનક (૬) વસં્થા ફશાયના લૈજ્ઞાનનક (૭) પ્રાણીળાસ્ત્રના તફીફ (૮) લેટયનયી એભ.ઓ.  
૬ વસં્થાના લડા 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીનશ્રીની કચેયી, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૮ ફેઠકની વખં્મા 
 ઓછાભા ંઓછી ૪ ઉયાતં જરૂહયમાત મજુફ 
૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ. 
 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે 
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૬. ડીશી્ીનરી કધમટી :-       
 

૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં 
 ડીવીપ્રીન કનભટી 
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃત્તઓ 

 વસં્થાના નલધાથીઓભા ંજરૂયી નળસ્ત જલાઇ યશ ેતે ભાટે જરૂયી શમ ત્માયે નળસ્ત અંગે જરૂયી ગરા  
રેલા તથા તેને સચુન, ભાગમદળમન અને નનણમમ રેલા ભાટે આ કનભટીની યચના કયલાભા ંઆલેર છે.  

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 વરાશકાય 

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 (૧) ડીનશ્રી,  (૨) - (૩) - (૪) - (૫)  ય.ુજી/ી.જી. શસ્ટેરના લડમનશ્રી (૬) અન્મ વીનીમય પ્રાધ્માક   
૬ વસં્થાના લડા 
 ડીન, ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીનશ્રીની કચેયી, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૮ ફેઠકની વખં્મા 
 ઓછાભા ંઓછી ૨ ઉયાતં જરૂહયમાત મજુફ 

૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમનોંધ જનતાને ઉરભ્મ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ. 
 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે 
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૭. જાધતય શતામિી ધનળારિ કમીટી. 
 

૧ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંનાભ અને વયનામુ ં
 વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૨ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાનુ ંપ્રકાય (ફડમ, હયદ, વનભનતઓ, અન્મ ભડં 
 ભહશરા અત્માચાય નલયધી કનભટી 
૩ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાન ટંુક હયચમ (વસં્થાના લમ, ઉદેળ/મખુ્મ પ્રવનૃત્તઓ 

 વસં્થાની ભહશરાઓ તથા નલધાથીનીઓ ય થતા અત્માચાય વફફ જ કઇ પયીમાદ આલેર શમ ત  
તે ભાટે કનભટી મગ્મ નનણમમ રઇને જરૂયી ગરા રેલા ભાટે મગ્મ કામમલાશી કયલાભા ંઆલે છે.   

૪ ભાન્મતા પ્રાપ્ત વસં્થાની ભનુભકા (વરાશકાય/વચંારક/કામમકાયી/અન્મ) 

 કામમકાયી   

૫ ભાખુ ંઅને વભ્મ ફધંાયણ 

 (૧) ચીપ લડડમન- ગલ્વમ (૨) લડમન-ગલ્વમ (૩) આવી લડમન-ગલ્વમ (૪) કરીનીકર નલબાગના 
 પ્રાધ્માક (૫) નન કરીનીકર નલબાગના પ્રાધ્માક 

૬ વસં્થાના લડા 
 ડીન, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, બાલનગય. 
૭ મખુ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભા ં 
 ડીનશ્રીની કચેયી, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ.ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ  બાલનગય. 
૮ ફેઠકની વખં્મા 
 ઓછાભા ંઓછી ૨ ઉયાતં જરૂહયમાત મજુફ 

૯ શુ ંજનતા ફેઠકભા ંબાગ રઇ ળકે છે? 

 ના 
૧૦ શુ ંફેઠકની કામમનોંધ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે? 

 શા 
૧૧ ફેઠકની કામમનોંધ જનતાને ઉરબ્ધ છે? જ તેભ શમ ત તે ભેલલા ભાટેની ધ્ધનતની ભાહશતી  

આ. 
 આય. ટી. આઈ. ના નનમભ મજુફ દસ્તાલેજ ભાથંી જરૂયી ભાહશતી નનમભવગં્રશ - ૧૭ મજુફ ભી ળકે 
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(૧)-ાયબે્રરી કમીટી(િન્ળાંતરી ગ્રાંિાય) 
 

િભ અનધકાયીનુ ંનાભ શદ્દ કચેયીન ટેરીપન  નફંય 

કડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ શ્રી ડૉ. શભેતં ભશતેા ડીન – ચેયભેન  ૨૫૧૧૫૧૧ Ext- ૨૦૧  

૨ ડૉ. એવ.એભ. ટેર પ્રપેવય ઇન્ચાજૉ રામબ્રેયી – 

પ્રાધ્માક એનાટભી નલબાગ 

૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૫૨ 

૩ શ્રી ડૉ.  નીરેળ ાયેખ પ્રાધ્માક  - ઓપ્થેલ્ભરજી નલ. ના લડા ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૭૯ 

૪ શ્રી ડૉ. અનભત યભાય પ્રાધ્માક અને નલબાગના લડા પયેન્વીક ભેહડવીન 
નલબાગ (અનધક ડીન) 

૨૫૧૧૫૧૧ Ext- ૨૫૫ 

૫ શ્રીભતીડૉ. હશતા ભશતેા  પ્રાધ્માક-સ્કીન & લી. ડી. ૨૪૨૩૨૫૦Ext -૧૦૬૬ 

૬ શ્રી ડૉ. ભેહરુ ગવાઇ વશ પ્રાધ્માક ીડીમાટ્રીક નલબાગ ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૪ 

૭ શ્રી ડૉ. યાજન વભાણી વશ પ્રાધ્માક વજૉયી નલબાગ ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૪ 

૮ શ્રી એન. એન. વરકંી લશીલટી અનધકાયી ૨૫૧૧૫૧૧ Ext- ૨૧૦ 

૯ શ્રી જે. ડી. ગશરે હશવાફી અનધકાયી ૨૫૧૧૫૧૧ Ext- ૨૨૫ 

૧૦ શ્રીભતી ભનના ચોશાણ ઇન્ચાજૉ રામબ્રેયી આવીસ્ટન્ટ (આઉટવવમ)  ૨૫૧૧૫૧૧ Ext- ૨૪૫  
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(૨)જાધતયશતામિીધનળારિ કમીટી. 

ક્રમ નામ ષદ્દ મબાઇ નાંબર 

૧ શ્રી ડ. જીજ્ઞા દલે  ચેયભેન: પ્રાઘ્માક અને નલબાગના લડા  

              યેસ્ીટયી નલબાગ  
9825096289 

૨ શ્રી ડ. અભીત યભાય વભ્મ: અનઘક ડીન અને નલબાગના લડા  

               પયેસ્ન્વક  નલબાગ  
9925011608 

૩ શ્રી ડ. એન. લી ાયેખ વભ્મ:પ્રાઘ્માક ઓપ્થલ્ભરજી નલબાગ  9428408788 

૪ શ્રી ડ.કનકરતા ડી નકુભ  વભ્મ:વશ પ્રઘ્માક ગામનેક નલબાગ 9428222399 

૫ શ્રી ડ.જીજ્ઞા આય. ટેર વભ્મ: ભદદનીળ પ્રાઘ્માક પીજીમરજી  નલબાગ 9427056268 

૬ વીટી ભાભરતદાયશ્રી વભ્મ: વીટી ભાભરતદાયશ્રી(શદ્દાની રુએ) ૨૭૮-૨૪૨૨૬૬૧ 

૭ શ્રીભતી રતાફેન ળાશ વભ્મ:વાભાજીક કામમકય   
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(૩)ફામાષકળીજીન્શ શે 

િભ અનધકાયીન ુનાભ શદ્દ કચેયીન ટેરીપન  

નફંય કડ ન-ં ૦૨૭૮ 

૧ શ્રી ડૉ. એચ. ફી. ભશતેા ચેયભેન –ડીન ભે. ક. બાલનગય   ૨૫૧૧૫૧૧Ext-૨૦૧ 

૨ શ્રી ડૉ. બાગમલ યુહશત કઓડીનેટય- વશ પ્રાધ્માક પાભામકરજી નલબાગ 

(વભ્મ વગચલ) 
૨૫૧૬૫૧૬ Ext-૨૧૭ 

શભ્યશ્રી 

3 શ્રી ડૉ. જમેળ એભ. બ્રબટ્ટ તફીફી અનધક્ષક અને પ્રાધ્માક ઓટૉયીનરેયીન્ગરજી   ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૪૯ 

૪ શ્રી ડૉ. અળક લાા પ્રાધ્માક –વામકાટ્રીક નલબાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૮૨ 

૫ શ્રી ડૉ. શીતા ળાશ  ડી. લી. એર. નલબાગ ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૦૬૬ 

૬ શ્રી ડૉ. કૈયલીફેન દેવાઈ પ્રાધ્માક- ભાઇિફામરજી  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૧ 

૭ શ્રી ડૉ. જીજ્ઞાફેન દલે  પ્રાધ્માક ટી. ફી. & ચેસ્ટ (લ્ભનયી ભેડીવીન)  નલ.  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૬૫ 

૮ શ્રી ડૉ. સનુીર જંલાણી વશપ્રાધ્માક ભેહડવીન નલબાગ  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

૯ શ્રી ડૉ. વભીય ળાશ  પ્રાધ્માક વજૉયી નલબાગ ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૨૦૩ 

૧૦ શ્રી ડૉ. રા નત્રલેદી વશ પ્રાધ્માક  એનેસ્થેશ્મરજી નલબાગ  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૬  

૧૧ શ્રી ડૉ. ભેહરુ ગવાઇ વશ પ્રાધ્માક - ીડીમાટ્રીતવ નલબાગ  ૨૪૨૩૨૫૦ Ext- ૧૧૫૪ 

૧૨ શ્રી ડૉ. પ્રજ્ઞેળ એચ. ળાશ વશ પ્રાધ્માક –ેથરજી નલબાગ  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૪૪ 

૧૩ શ્રી ડૉ. નલયેન નામક  વશ પ્રાધ્માક પાભામકરજી નલબાગ  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪  
૧૪ શ્રી ડૉ. ઘનશ્માભ આહશય ભદદનીળ પ્રાધ્માક ી.એવ.એભ. નલબાગ  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 

૧૫ શ્રી અનનરબાઇ ભાડંરીમા નપ્રન્વીાર નવીંગ કરેજ બાલનગય. ૨૫૨૧૫૯૯/ 
૯૨૭૪૫૧૩૫૬૪ 

૧૬ શ્રી શાહદિક ગાઠાણી એ.એચ.એ. વય ટી. જનયર શસ્સ્ટર બાલનગય  ૯૬૩૮૬૦૨૦૦૭ 

૧૭ શ્રીભતી જમશ્રીફેન જી નનવિંગ સપુ્રીન્ટેન્ડેન્ટ,  વય ટી. જનયર શસ્સ્ટર બાલનગય ૨૪૨૩૨૫૦Ext- ૧૧૬૭ 
૧૮ શ્રી અજીતનવિંશ ભયી  ચીપ પાભામવીસ્ટ  વય ટી. જનયર શસ્સ્ટર  બાલનગય.  ૨૪૨૩૨૫૦Ext- ૧૨૮૦ 
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(૪)- ભેહડકર એજ્યકેુળન ટેતનરજી વેર 

ક્રમ અધિકારીન ુનામ ષદ્દ કચેરીન ટેીફન  નાંબર 

કડ નાં- ૦૨૭૮ 

૧ શ્રી ડૉ. એચ. ફી. ભશતેા  ચેયભેન - ડીન ભે. ક. બાલનગય    ૨૫૧૧૫૧૧Ext-૨૦૧ 

૨ શ્રી ડૉ.  ગચન્ભમ ળાશ ક- ઓડીનેટય   
વશ પ્રાધ્માક પીઝીમરજી નલબાગ 

૨૫૧૧૫૧૧/૨૫૧૬૫૧૬   

Ext-૨૭૪ 

૩ શ્રી ડૉ. શીતાફેન ભશતેા પ્રાધ્માક,સ્કીન& લી.ડી. (ડીલીએર) નલ.  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૬૬ 

૪ ડૉ. અનભત યભાય પ્રાધ્માક- પયેસ્ન્વક ભેહડવીન ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 

૫ શ્રી. ડૉ. જીજ્ઞાફેન દલે  પ્રાધ્માક ટી. ફી. & ચેસ્ટ  
(યેસ્ીયેટયી ભેડીવીન)  નલ.  

૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૧૬૫ 

૬ શ્રી ડૉ.સનુીર જંલાણી વશ પ્રાધ્માક ભેહડવીન નલબાગ ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 
૭ ડ. વીભા ફક્ષી વશ પ્રાઘ્માક- ેથરજી નલબાગ ૨૫૧૧૫૧૧Ext-૨૬૮ 

૮ ડ. બાગમલ યુહશત  વશ પ્રાઘ્માક – પાભમકરજી નલબાગ  ૨૫૧૬૫૧૬   Ext-૨૫૪ 

૯ ડ. સ્લનીર યરીકય  વશ પ્રાઘ્માક- પીઝીમરજી નલબાગ  ૨૫૧૧૫૧૧Ext-૨૭૪ 

૧૦ ડ. જરઘી ટેર ભદદનીળ પ્રાઘ્માક- ડને્ટર નલબાગ  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૦૮ 

૧૧ ડ. અલ્ેળ ગસ્લાભી  વશ પ્રાઘ્મક – ેથરજી નલબાગ ૨૫૧૧૫૧૧Ext-૨૬૮ 

૧૨ ડ. ઘનશ્માભ આહશય વશ પ્રાઘ્મક – ી.એભ.એભ નલબાગ  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૬ 
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(૫) -એન્ટી યેગીંગ કભીટી 
 

ક્રમ નામ ષદ્દ મબાઇ નાંબર ઇ-મે આઇ ડી. 
૧ શ્રી ડ.એચ.ફી. ભશતેા ચેયભેન: ડીન ૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ dean.health.bhavnagar@gmail.com 

૨ શ્રી એચ.એભ. ગશીર 

 

વભ્મ:P.S.I.શ્રી 

નીરભફાગરીવ સ્ટેળન   

      (શદ્દાની રુએ) 

૯૫૧૦૦૧૧૧૫૮ --- 

૩ શ્રી શમ વઘંલી વભ્મ:પે્રવ યીટમય(રકર 
ન્યઝુ ેય ) 

૯૯૨૫૨૦૪૮૨૦ hrsh29@gmail.com 

૪ શ્રી ભેહરુ લાડદયીમા વભ્મ:એન.જી.ઓ ૯૮૨૫૨૦૫૬૩૯/૩૯ rajvient@yahoo.com 

૫ વીટી ભાભરતદાયશ્રી                

 

વભ્મ: વીટી ભાભરતદાયશ્રી  

      (શદ્દાની રુએ) 

૨૭૮-૨૪૨૨૬૬૧ mam-bavcity@gujarat.gov.in 

૬ શ્રી આનળ ગવાઇ વભ્મ:ફે્રળય નલઘાથીના લારી ૮૨૦૦૯૧૫૩૬૯ abgosai@yahoo.co.in 

૭ શ્રી હિષ્ના યભાય  વભ્મ:ફે્રળય નલઘાથી  ૯૯૨૫૦૧૧૬૦૮ 2308kda@gmail.com 

૮ શ્રી વત્મજીતનવિંશ  
જાડેજા 

વભ્મ:જી.એવ.ય.ુજી સ્ટુડન્ટ  ૯૮૯૮૫૯૦૧૫૬ satyajeet123jadeja@gmail.com 

૯ શ્રી એન. એન. વરકંી વભ્મ:લશીલટી અનઘકાયીશ્રી  ૯૫૧૨૮૫૧૫૧૧ gmcbvn.ao@gmail.com 
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  શરકારી મેડડક કેજ ભાળનગર 

( ૬)- ઇક્ન્સ્ટટયળુનર એનનભર એનથતવ કનભટી  

 

િભ અનધકાયીન ુનાભ શદ્દ કચેયીન ટેરીપન  
નફંય 

 

Internal IAEC Members 
૧ શ્રી ડૉ. એચ. ફી. ભશતેા ડીન ભે. ક. બાલનગય –ચેયભેન  

ફામરજીકર વામન્ટીસ્ટ  
૯૪૨૯૫૦૩૧૪૪ 

૨ શ્રી ડૉ. બાગમલ યુશીત  વભ્મ વગચલ 
વશ- પ્રાધ્માક પાભામકરજી નલબાગ  

૯૭૨૫૦૨૪૯૭૮ 

૩ શ્રી આનળ અનલાડીમા Scientist from different discipline,  

વશ-પ્રાધ્માક પાભામકરજી નલબાગ 

૯૭૨૫૦૨૪૯૭૮ 

૪ શ્રી ડૉ. શહયઓભ ળભામ Scientist from different discipline,  

પ્રાધ્માક ફામકેભીસ્ટ્રી નલબાગ 

૯૪૨૯૫૩૦૧૪૪ 

૫ શ્રી ડ. ડી વી ડંયા  લેટયનીટી વજૉન વેન્ટ્રર એનનભર શાઉવ ભે. 
ક. બાલનગય.  

૯૯૭૯૪૩૪૧૦૧ 

 

CPCSEA Nomineefor IAEC  
૬ શ્રી ડૉ. ભળીનખન ઠાન ભેઈન નભીની ૭૮૭૮૩૯૨૭૭૩ 

૭ શ્રી ડ. તુાયગફિંદુ દેવાઇ રીંક નભીની ૯૯૨૫૨૩૨૫૧૪ 

૮ શ્રીહદનેળકુભાય કે. ડાગંય Scientist from outside the institute ૯૯૨૫૨૩૨૫૧૪ 

૯ શ્રી ડ. વતંકુભાય લાડીમા Socially Aware nominee ૯૯૭૫૧૪૪૫૫૩ 
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શરકારી મેડડક કેજ ભાળનગર 

(૭)- એથીતવ કભીટી પય ફામભેહડકર એન્ડ શલે્થ યીવચમ  

િભ અનધકાયીન ુનાભ શદ્દ કચેયીન ટેરીપન  નફંય 

૧ શ્રી ડૉ. પ્રહદકુભાય 
અગ્રલાર 

ચેરમેન–નપ્રન્વીર વામન્ટીસ્ટ, ડીલીઝન ઓપ 
ફામટેતનરજી એન્ડ વામકરજી,CSMCRI 
બાલનગય  

૯૪૨૭૨૩૨૦૫૨ 

૨ શ્રી ડૉ. બાગમલ યુહશત વભ્મ વગચલ (પાભામકરજીસ્ટ)   
વશ પ્રાધ્માક અને નલબાગના લડા પાભામકરજી 
નલબાગ ભે. ક. બાલનગય.  

૨૫૧૧૫૧૧Ext-૨૧૭ 

શભ્યશ્રી 
૩ શ્રી ળીહયબાઇ નત્રલેદી કામદા તજજ્ઞ   

૪ શ્રીભતી રતાફેન ળાશ  Socially aware Member  ૯૪૨૮૬૪૧૭૩૦ 

૫ શ્રીભતી યીનાફેન ળાશ  Socially aware Member  ૯૮૭૯૧૦૭૨૦૦ 

૬ શ્રી ભેહરુ લડદયીમા એન.જી.ઓ.  ૯૮૨૫૩૦૫૬૩૯ 

૭ શ્રી ગફીનબાઇ ળાશ  એન.જી.ઓ.  ૯૧૦૬૭૭૩૩૦૭ 

૮ શ્રી ડૉ. શીતાફેન ભશતેા પ્રાધ્માક,સ્કીન& લી.ડી. (ડીલીએર) નલ.  ૨૪૨૩૨૫૦    Ext- ૧૦૬૬ 

૯ ડૉ. કનકરતા ડી. નકુભ વશપ્રાધ્માક ઓ. & જી. હડાટમભેન્ટ (ક્તરનીળીમન) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૦ 
૧૦ ડૉ. સનુનર જંલાણી  વશ પ્રા. ભેહડવીન નલબાગ (ક્તરનીળીમન) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૦૭ 
૧૧ ડૉ. કે. ડી. બારાણી વશ પ્રા. ી.એવ.એભ. નલબાગ (ક્તરનીળીમન) ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૬ 

૧૨ શ્રી ડૉ. આનળ અનલાડીમા  અનધકવભ્મ વગચલ ભદદનીળ પ્રાધ્માક પાભામકરજી 
નલબાગ  

૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪  
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(ધનયમ શાંગ્રષ- ૯) 

શરકારી મેડડક કેજ, ભાળનગર 

અધિકારીઓ અને કમષચારીઓની માડષતી (ડીરેકટરી ) ળગષ -૧ - ૨ 

શરનામ ુ:- ડીનશ્રીની કચેયી, વયકાયી ભેહડકર કરેજ, એવ. ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા,ં જેર યડ, બાલનગય- ૩૬૪૦૦૨ 

ક્રમ અધિકારીનુાં નામ ષદ્દ અને ધળભાગ   કચેરી ન ફન નાંબર                              
કડ નાં. - ૦૨૭૮ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

1 ડૉ. એચ. ફી. ભશતેા ડીન ૨૪૩૦૮૦૮  
2 ડૉ.જમેળ એભ. બ્રહ્મબટ્ટ તબીબી અધિક્ષક  ૨૪૨૩૨૫૦ 
3 ડૉ.અનભત યભાય અધિક ડીન ૨૪૩૦૮૦૮ 
4 ડૉ. એવ. લી. ગવાઇ મેડડક ઓફીશર   ૨૪૨૩૨૫૦ 

પ્રાધ્યાપકઅને ધળભાગના ળડા   

5 ડૉ. એન. લી. ાયેખ Ophthalmology  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૭૯ 

6 ડૉ. એવ. એભ.ટેર Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૯ 
7 ડૉ. કૈયલી દેવાઈ Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૧ 
8 ડૉ. વભીય. એભ. ળાશ Surgery  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૪ 
9 ડૉ. ગચન્ભમ ળાશ Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૪ 

10 ડૉ. જીગ્ના દલ ે Respiratory Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૫ 
11 ડૉ. અનભત યભાય  Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 
12 ડૉ. નલનદ ગોતભ Orthopedic  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫  
13 ડૉ. જીજ્ઞા ળાશ Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૫ 
14 ડૉ. હશતા ભશતેા Skin & V. D. ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૬ 
15 ડૉ. સળુીર ઝા  ENT ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૪૯ 
16 ડૉ. ભશેંદીલડવયીમા Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 

શષ પ્રાધ્યાપક અને ધળભાગના ળડા 
17 ડૉ. અળક લાા Psychiatry ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૨ 
18 ડૉ. બાગમલ યુહશત Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૭ 
19 ડૉ. કે. ડી. નકુભ Obs & Gynec ૨૪૨૩૨૫૦   EXT- ૧૦૩૦ 
20 ડ. રા નત્રલેદી Anesthesiya ૨૪૨૩૨૫૦   EXT- ૧૦૩૬ 
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21 ડ.વીભા ફક્ષી Pathology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૯ 

22 ડૉ. કે.ડી.બારાણી PSM   ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૬ 

23 ડૉ. શહયઓભ ળભામ Biochemistry ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૭૭ 

24 ડ.ભેહરુ એભ.ગવાઇ Pediatrics ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 

શષ પ્રાધ્યાપક 
25 ડૉ અતરુ નત્રલેદી  Preventive & Social Medicine ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૩૩૦ 
26 ડૉ. નલિભ ગહશર General Surgery ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૩૨૦ 

27 ડૉ.હદપ્તીવી.યભાય  Obstetrics & Gynecology ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૨૦૩ 
28 ડૉ. સષૃ્ટી રૂાયેરીમા Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦ 

29 ડૉ. યાજન વભાણી Surgery   ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૪ 
30 ડૉ. એચ. આય. નત્રલેદી Ophthalmology  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૮૦ 
31 ડૉ. સનુનર જંલાણી  Medicine ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૦૭ 
32 ડૉ. ન્ના કે. કાભદાય Medicine ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૦ 
33 ડૉ. એપ. એ. દેખૈમા Surgery  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૨૩ 
34 ડૉ. આકૃતી યભાય  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦ 
35 ડૉ. ભજુંરા જાભરીમા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
36 ડૉ. નતુન એન. ગસ્લાભી  Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 
37 ડૉ. લીયેન નામક Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪ 
38 ડૉ. જે. એવ. ચોધયી Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦ 
39 ડ.પ્રજ્ઞેળએચ. ળાશ 

Pathology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 

40 ડૉ.જીતેંરચાલડા Pathology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 
41 ડૉ. ભયયુી ઠાકય Pathology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 
42 ડૉ. ધાયા ડંયા Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૩ 
43 ડૉ. નનરે ડી.ટેર  Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૩૯ 
44 ડૉ. સ્લપ્નીર યરીકય Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૪ 
45 ડૉ. હકન્નય એવ. દેવાઇ  Anatomy ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
46 ડૉ. અલ્ેળ ગસ્લાભી Pathology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 
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47 ડૉ. બાલેળ આસ્તીક Skin & V. D. ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૬ 

48 ડૉ. અળક ય.ુ લાા Psychiatry   ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૨ 

49 ડૉ. અલ્ેળ લયા Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 
50 ડૉ. ઇરા શહડમર  Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 
51 ડૉ. કભર એવ. ળાશ  Anesthesiology  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

52 ડ.રા નત્રલેદી Anesthesiology  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 
53 ડ.નળલ્ા એભ.દળી Anesthesiology  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

54 ડૉ. હિષ્ના રાખાણી Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

55 ડૉ.નલરુ વરકંી Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 

56 ડૉ. કંજ આખરકય Medicine ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

57 ડ.અલ્ા એન.ાયેખ Pediatrics ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 

58 ડ.પ્રણલ નુાવનલારા Pediatrics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 
59 ડૉ.કુણારતરવાણીમા Medicine ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

60 
ડ.યજની એભ.યીખ Obstetrics & Gynecology(11 Month 

Contract) 

૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૦ 

61 
ડૉ.ચેતના લાઘરેા Obstetrics & Gynecology(11 Month 

Contract) 

૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૦ 

62 ડ.નલળારભેશતા Orthopedic(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

63 ડૉ.ીનાકીન લયા 
 

Orthopedic(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

64 ડૉ.નયેન્રકુભાય ભીશ્રા Orthopedic(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

65 
ડૉ.ચેતન યાઠડ 

 
Orthopedic(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

મદદની પ્રાધ્યાપક 

66 
ડૉ. નધયેન અભીન PSM ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 

67 ડૉ.જાગ્રતુી ડી.ધકીમા Biochemistry ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૭૭ 
68 ડૉ. નળયી એભ. ટેર  Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 

69 ડૉ. વકરેનશૈદય એવ. ભરેક Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
70 ડૉ. યનલન્રા જાડજેા Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
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71 ડૉ. દેલેન્ર એન. ચંાર  Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૧૬ 
72 ડૉ. જૈનનક ી. ળાશ Forensic Medicine ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 
73 ડૉ. નીયલ એભ. યાણા  Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 

74 ડૉ. નલળાર લડગાભા Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪ 
75 ડૉ. ભેહરુ લી. ળનનશ્ચયા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૭૬ 
76 ડૉ. આનળ અનલાડીમા  Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪  
77 ડૉ. ઘનશ્માભ આહશય PSM ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
78 ડૉ. અનિન ભેલાડા Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪ 
79 ડૉ.શભેાગંીની આય. આચામમ Pharmacology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪ 
80 ડૉ. બાયતી કયીમા PSM ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
81 ડૉ. બાયતી વાવંીમા Pathology ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
82 ડૉ. નીા આય. ગહશર Ophthalmology  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૮૧ 
83 ડૉ. ધાયા એચ. ાયેખ Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦ 

84 ડૉ. તેજળ ઘુટંરા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
85 ડૉ. ાથમ આય. ગસ્લાભી  Pathology ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
86 ડૉ. ભયયુી આય. ગહશર Pathology ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
87 ડૉ. જીજ્ઞા આય. ટેર  Physiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
88 ડૉ. કભરેળ ટાકં  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
89 ડૉ. સ્સ્ભત ભશતેા  Surgery  ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૨૩ 
90 ડૉ. અહદતી નલઠ્ઠર  Obstetrics & Gynecology ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૬ 

91 
ડૉ.હશતેન્ર જાડજેા Obstetrics & Gynecology(11 Month 

Contract) 

૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૬ 

92 
ડૉ.હદનભશભદ ઓથા Obstetrics & Gynecology(11 Month 

Contract) 

૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૬ 

93 ડૉ. જરધી એચ. ટેર  Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૦ 
94 ડૉ. હશતે એભ.ચોશાણ  Anatomy ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
95 ડૉ. જમેળ ડી. વરકંી  Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
96 ડૉ શીયલા મનુ્ળી  Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 
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97 ડ.ચસ્ટ્ન્રકા લી. ભતૂ Anesthesiology  ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

98 ડૉ.શમભશતેા Anesthesiology (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

99 ડૉ.ભામા ડાભય Anesthesiology (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

100 ડૉ.ભમકં ભદી Anesthesiology (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦   Ext- ૧૦૩૬ 

101 ડૉ.કુનાર લડલાા Radiology  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 
102 ડૉ. સનુીર વાનંવમા Radiology ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 
103 ડૉ. શયદેલબાઇ એભ. લાઘરેા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
104 ડૉ.નયુ એભ.ાયગી Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
105 ડૉ.આયશીી. હયખ Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
106 ડૉ.અનાનભકાનાલડીમા Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
107 ડૉ.ભયયુીકે. ફાદયા Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
108 ડૉ.વેજરઆય. કાકડીમા Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
109 ડૉ.જ્લરતંએવ. ડંયા Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

110 ડૉ.શભેર કે.ભગા 
Forensic Medicine (11 Month 

Contract) 

૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 

111 ડૉ.ફવંી નત્રલેદી PSM(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
112 ડૉ.કંુજ એભ. ળાશ Radiology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 

113 ડૉ.નનળા રારલાણી Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

114 ડૉ.ળૈરે નત્રલેદી Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

115 ડૉ.હદક મનુ્વી Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

116 ડૉ.ળૈરેબાઈ ચોશાણ 
Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

117 ડૉ.પ્રેભજીબાઈ વાચયા Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

118 ડૉ.જગદીળબાઈ ટેર 
Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

119 ડૉ.યાજીલ ઓઝા Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

120 ડૉ.યાહરુશ્રીધયાણી 
Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 
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121 ડૉ.જીગ્નેળટાકં 
Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

122 ડૉ.બીષ્ભ ભાડંરીમા Medicine(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 

123 ડૉ.કશ્મ ટેર Ophthalmology (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૮૧ 
124 ડૉ.અનિનકાનાણી ENT(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૪૯ 

125 ડ.કૃા સલુાગગમા ENT(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૪૯ 

126 ડૉ.યાહરુ રાખહટઆ Skin & V. D. (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૬ 

127 ડૉ.નનળાદ ગગદાણી Respiratory Medicine  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૫ 
128 ડૉ.ધલર બટ્ટ Pediatrics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 

129 ડૉ.ચદંનનયલાણી Pediatrics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 

130 ડૉ.કભરેળઉનડકટ Pediatrics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 

131 ડૉ.અયનલિંદ કુચા Pediatrics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૫૭ 

132 ડૉ.સયેુળયભાય Orthopedics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

133 ડૉ.હકળનકાબ્રા Orthopedics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

134 ડૉ.સનુભત જૈનવેહઠઆ Orthopedics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

135 ડૉ.શમલધમનનવિંશજાડજેા Orthopedics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

136 ડૉ.યનવક નળમા Orthopedics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

137 ડૉ.ાથમવાચયા Orthopedics(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૫ 

138 ડૉ.નીરકંઠ સથુાય Surgery (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૨૩ 
139 ડૉ.અનધળકુભાયવ્માવ Surgery (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૨૩ 
140 ડૉ.નયેન્રયાઠડ Surgery (11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૨૩ 

141 
ડૉ.હશતેકુભાયટેર 

 
BPS Surgery (11 Month Contract) --- 

142 ડૉ.યાજેન્ર કાફયીમા Nuro Surgery(11 Month Contract) --- 

ટયટુર 
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143 
ડૉ. રક્ષ્ભીભયે Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 

144 ડૉ. ચૈતારી ળાશ Anesthesiology ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૯૧ 

145 ડૉ. સ્લાતી એન. ભશતેા Radiology ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 
146 ડૉ. આનદંકુભાય. કે. નવિંગ Pathology ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૬૮ 
147 ડૉ.હશના ફાયૈમા Biochemistry ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૭૭ 
148 ડૉ. વભીય એવ. ળાશ   Pathology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 
149 ડૉ. લી. એ. યાભાનજુ P.S.M. ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
150 ડૉ. સમેુળ નાગય  Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૩ 
151 ડૉ. કભર  એચ. કરાવલા Physiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
152 ડૉ. પાલ્ગનુી લી. લયા PSM  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
153 ડૉ. ભીના ી. ચંાર Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 
154 ડ.વી.એવ.યાઓર Forensic Medicine  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 
155 ડૉ. અનભત ફી. લકાણી  Pathology ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૬ 
156 ડૉ. નનરે યાભાનજુ  Dentistry ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૩ 

157 ડૉ.દેલાળંીલૈષ્ણલ Anatomy (11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
158 ડૉ. વીભા વરકંી  Anatomy  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
159 ડૉ. અલુામ દયજી  Anatomy   ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
160 ડૉ. ફી. ડી. ભારુ  Pharmacology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪ 
161 ડૉ. ભજું ટી. લાા  Anatomy   ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  
162 ડૉ. ગફના ી.જગડ Microbiology  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
163 ડૉ. યાજન ફી. દેવાઇ  PSM ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
164 ડૉ. જતીન વયલૈમા  Microbiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
165 ડૉ.જુા જે. ધકીમા Microbiology ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 

166 ડૉ.અગબયાજએભ. યભાય 
Physiology(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 

167 ડૉ.નીરનલયાણી Physiology(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 

168 ડૉ.ળફીનાદર 
Physiology(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 
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169 ડૉ.ખનંતરગહશર 
Physiology(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 

170 ડૉ.મળ દલ ે Physiology(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮ 

171 ડૉ.પ્રનતક ડાબી Biochemistry(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 

172 ડૉ.યલુયાજનવિંશ લાા Biochemistry(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 

173 ડૉ.જૈનલકા પ્રજાનત 
Biochemistry(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 

174 ડૉ.ફરબરનવિંશ ગહશર 
Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

175 ડ.અલની યાઠડ 
Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

176 ડૉ.મળયાજનવિંશ ગહશર 
Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

177 ડૉ.દનળિત રૂડાણી Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

178 ડૉ. નનભે બા ુ
Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

179 ડૉ.ઋત્ત્લજ ભશતેા Pharmacology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

180 ડૉ.નલનામકસલુાગીમા Microbiology (11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
181 ડૉ.કનલતાઆય. લારીમા Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
182 ડૉ.ખ્માનત કે. ટેર Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
183 ડૉ.નનધી અતરુબાઇ લયા Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
184 ડૉ.યગચતાડાભય Pathology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  

185 ડૉ.ભશળેબાઈ ફાભણીમા 
Forensic Medicine (11 Month 

Contract) 
૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬ 

186 ડ.દળમક દવાહડમા PSM(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
187 ડૉ.જલ્ાફી. ભાજંયીમા PSM(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 

188 ડૉ.ગીલી. રાણ 
Radiology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 

189 ડૉ.ભશકે પાતેભા નાભદાય 
Radiology(11 Month Contract) ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૩૦ 

190 ડૉ.યનલટેર PSM(11 Month Contract) ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
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ળગષ- ૩ 

શરનામ:ુ- ડીનશ્રીની કચેરી શરકારી મેડડક કેજ, એશ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જે રડ 
ભાળનગર 

191 
લી.આય.યુાણી કચેયી અનધક્ષક ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૯ 

192 શ્રી જે.ડી.ગશરે  કચેયી અનધક્ષક  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૫ 
193 શ્રી નયેળ એન.વરકંી -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૧૦ 
194 શ્રી એવ. આય. લીયાણી  વીનનમય તરાકમ  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૭ 

    195 કુ. ધાયા એભ. ફાયૈમા જુનનમય તરાકમ  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૨ 

196 કુ. અસ્સ્ભતા આય. ફાયૈમા -"-  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૨ 
197 શ્રી ડી. ડી. ડંમા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૯ 
198 શ્રી ભશાલીયનવિંશ ગહશર -"-  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૯ 
199 શ્રી એવ. ફી. ગસ્લાભી   -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૦ 
200 કુ. હદીકા એભ. ચાલડા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૫ 
201 શ્રી અનિન જી. ચાલડા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૯ 
202 શ્રી નનખીર એન. લાઘરેા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૦ 
203 કભરફા જી. લાઘરેા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૩ 
204 શ્રી લી. ી. ચડુાવભા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૯ 
205 શ્રી વજંમ આય. જાની  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૪ 
206 શ્રી જમદી એર. ધાધંલ્મા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૧૫ 
207 કુ. દળમના કે. જાની  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૦ 
208 કુ. યીધર લી. ઇટાીમા  -"-  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૦ 
209 શ્રી જમદી આય. યભાય  જુનનમય તરાકમ  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૯ 
210 કુ. આળા ફી. જાની  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૨ 
211 શ્રી અનનરુદ્ધબાઇ ભયી  -"- ૨૪૨૩૨૫૦  EXT-૧૨૦૩ 
212 શ્રી જે. ફી. ઓઝા રેફ-ટેકનનનળમન ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 
213 શ્રી ડી. ઝેડ. ચડુાવભા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૭  
214 શ્રી કે. જી. લેગડ                                                                            -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
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215 શ્રી યભેળ ફી. ફાયૈમા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૧૬૧ 

216 શ્રી શયેળ ફી. શહડમા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૨ 
217 કુ. જાહ્નલીફેન જે. વીતાયા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
218 કુ. જલ્ાફેન એ. ભકલાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬  
219 કુ. અનનતા એભ. જાલીમા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૧૬૨  
220 શ્રી મકેુળ. એન. દેલગગણમા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૩૫  
221 કુ. આયતી ી. યાઠડ   -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૬૩ 
222 શ્રી એભ. એભ. વેંતા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
223 શ્રી મનુનન્ર ી. ઠાકય  -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
224 શ્રી રારજી ી. ભકલાણા  -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
225 કુ. યેશ્ભા આય. ચેરાણી -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
226 શ્રી પ્રકાળ આય. ટાઢા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮  

227 શ્રી ધભેળ ડી. સતુયીમા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૮  

228 કુ. દળમના એ. યાજયુા રેફ આનવસ્ટન્ટ  ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
229 શ્રી નભતે ડી. ગોંડરીમા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨ 
230 શ્રીભતી શભેતંા એભ. ટેર -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૬  

231 કુ. અહદનત એવ. ચોશાણ -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
232 કુ. હકિંજર કે. ગટી -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
233 કુ. પ્રીનત એભ. ભાડંરીમા -"-  ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૭૨  
234 શ્રી. એચ. વી. ડંમા મ્પયગુઝમભ ક્યયેુતટય  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૨૧ 
235 શ્રી અયફુબાઇ એચ. ળેખ  ડ્રામલય ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૧ 

236 શ્રી એચ. એન.  ભકલાણા એવ. આઈ. ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૬ 
237 શ્રીભતી યેખાફેન ડંયા ી. એચ. એન ટયટુય ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 

238 શ્રીભતી ી. આય. યભાય  ી. એચ. એન ટયટુય  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૬ 
239 શ્રી મકેુળબાઇ એભ. કટાયીમા  શલે્થ એજ્યકેુટય  ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬  
240 શ્રી અળપાક ફી. ચોશાણ  શલે્થ એજ્યકેુટય ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૬ 
241 શ્રી ચેતના કે. જીણરા ઇ.વી.જી. ટેસ્તનશ્મન  ૨૪૨૩૨૫૦ EXT- ૧૦૧૪  
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242 
શ્રીભતી એવ. એવ. 
ઝાઝંરૂકીમા 

સ્ટાપ નવમ  ૨૪૨૩૨૫૦ EXT-૧૧૮૬ 

243 કુ. હિષ્ના એવ. જાની  સ્ટાપ નવમ  ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૬૩ 
244 શ્રી ભેહરુ કે. ખડીપાડ  સ્ટાપ નવમ ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૬ 
245 કુ. આળા આય. ઠંઠ  સ્ટાપ નવમ ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૧૮૬ 
246 શ્રીભતી એ. ી. કારભા પીભેર શલે્થ લકમય ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૨૦૩ 

 

 

ળગષ- ૪  
247 શ્રી કે. આય. ભગંરનવક્કા   ડીવે. શૉર આવી. ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૮૦ 
248 શ્રી આય. કે. જગદીમા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૮૦  

249 શ્રી ી. લી. યેલય રેફ.એટેડને્ટ ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૩૫   
250 શ્રી લામ. જે. ળાશ -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૬ 

251 શ્રી ફકુરફી. યભાય -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪  
252 શ્રી તરુણ કે. યાલર -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૬ 
253 શ્રી સયેુળ એવ. નૈમા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪   
254 શ્રી શયેળ ડી. ભકલાણા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭  
255 શ્રી ધનેળએર. ફાયડ  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૩૭ 
256 શ્રી શયેળ જે. શતુર -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૭૬ 
257 શ્રીયભેળ ફી. હદશયા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૦૬ 

258 શ્રી ભનસખુ ફી. વરકંી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૭  
259 શ્રી એવ. ફી. ગઢલી ટ્ટાલાા ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૬ 
260 શ્રી લી. ડી. ડામા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૫ 
261 શ્રી ી. જે. ભકલાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૨ 
262 શ્રી એવ. એ. ભીમાલા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૧૦ 

263 શ્રી ફી. ફી. લાઘરેા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૨ 
264 શ્રીભતી શાપીઝાફેન જે. ળેખ -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૨ 
265 શ્રી. જે. ફી. ભકલાણા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૫૫ 
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266 શ્રી. એ. એભ. ળેખ ટ્ટાલાા ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૩૫ 
267 શ્રી.એભ.ળહકર એભ. ભન્સયુી -"- ૨૪૨૪૫૦૦ 

268 શ્રી એવ. લી. તડલી  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૨૫ 
269 શ્રી. ી. કે. ચોશાણ -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૭૬ 
270 શ્રી ફી. ઝેડ. લાઘરેા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૧૦ 
271 શ્રી આય. જે. ચાલડા લગમ -૪  ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૬ 
272 શ્રી લી. ફી. ભકલાણા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૭૭  
273 શ્રી ફી. એ. ફયીચા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૪૫  
274 શ્રી આઈ. ડી. દર  -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT- ૧૦૯૧  
275 શ્રી એન. ફી. ગોંડરીમા -"- ૨૪૨૩૨૫૦EXT-૧૦૧૪ 
276 શ્રી એભ. ડી. ઠાણ -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૫૪  
277 શ્રી પયીદબાઇ ઉસ્ભાનબાઇ ખરીપા  -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT- ૨૬૭  
278 શ્રી કે. ડી. ઢીમાય -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૪૫ 
279 શ્રી. એચ. ફી. લાા -"- ૨૫૧૧૫૧૧EXT-૨૦૬ 
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ધનયમ શાંગ્રષ-૧૦ 

ધળધનમયમાાં જગળાઈ કયાષ મજુબ મષનેતાિાની પદ્ધતી શડષત દરેક અધિકારી અને કમષચારીને મલતી  

માધશક મષનેતાિાની રકમ  

ક્રમ અધિકારીનુાં નામ ષદ્દ અને ધળભાગ   માધશક મષનેતાણુાં ધળધનમયમાાં 
જિાવયાાં 
મજુબ 
મષેંનતાણ ુ
નક્કી 
કરળાની 
કાયષપધ્િતી 

૧ ૨ ૩  ૪ ૫ 

1 
ડૉ. એચ. ફી. ભશતેા ડીન Matrix Level-14 

(144200-218200) 
 

2 ડૉ.જમેળ એભ. બ્રહ્મબટ્ટ તબીબી અધિક્ષક  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

3 ડૉ.અનભત યભાય અધિક ડીન Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

4 ડૉ. એવ. લી. ગવાઇ મેડડક ઓફીશર   Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

પ્રાધ્યાપકઅને ધળભાગના ળડા 

5 
ડૉ. એન. લી. ાયેખ Ophthalmology  Matrix Level-14 

(144200-218200) 
 

6 ડૉ. એવ. એભ.ટેર Anatomy  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

7 ડૉ. કૈયલી દેવાઈ Microbiology  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

8 ડૉ. વભીય. એભ. ળાશ Surgery  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

9 ડૉ. ગચન્ભમ ળાશ Physiology Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

10 ડૉ. જીગ્ના દલ ે Respiratory Medicine  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

11 ડૉ. અનભત યભાય  Forensic Medicine  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

12 ડૉ. નલનદ ગોતભ Orthopedic  Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

13 ડૉ. જીજ્ઞા ળાશ Dentistry Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

14 ડૉ. હશતા ભશતેા Skin & V. D. Matrix Level-14 
(144200-218200) 
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15 ડૉ. સળુીર ઝા  ENT Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

16 ડૉ. ભશેંદીલડવયીમા Radiology Matrix Level-14 
(144200-218200) 

 

શષ પ્રાધ્યાપક અને ધળભાગના ળડા 
17 ડૉ. અળક લાા Psychiatry Matrix Level-13A 

(131400-217100) 
 

18 ડૉ. બાગમલ યુહશત Pharmacology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

19 ડૉ. કે. ડી. નકુભ Obs & Gynec Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

20 ડ. રા નત્રલેદી Anesthesiya Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

21 ડ.વીભા ફક્ષી Pathology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

22 ડૉ. કે.ડી.બારાણી PSM   Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

23 
ડૉ. શહયઓભ ળભામ Biochemistry Matrix Level-13A 

(131400-217100) 
 

24 
ડ.ભેહરુ એભ.ગવાઇ Pediatrics Matrix Level-13A 

(131400-217100) 
 

શષ પ્રાધ્યાપક 
25 ડૉ અતરુ નત્રલેદી  Preventive & Social Medicine Matrix Level-13A 

(131400-217100) 
 

26 ડૉ. નલિભ ગહશર General Surgery Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

27 ડૉ.હદપ્તીવી.યભાય  Obstetrics & Gynecology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

28 ડૉ. સષૃ્ટી રૂાયેરીમા Anatomy  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

29 ડૉ. યાજન વભાણી Surgery   Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

30 ડૉ. એચ. આય. નત્રલેદી Ophthalmology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

31 ડૉ. સનુનર જંલાણી  Medicine Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

32 ડૉ. ન્ના કે. કાભદાય Medicine Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

33 ડૉ. એપ. એ. દેખૈમા Surgery  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

34 ડૉ. આકૃતી યભાય  Anatomy  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

35 ડૉ. ભજુંરા જાભરીમા Physiology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

36 ડૉ. નતુન એન. ગસ્લાભી  Pharmacology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

37 ડૉ. લીયેન નામક Pharmacology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

38 ડૉ. જે. એવ. ચોધયી Anatomy  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 



59 

39 ડ.પ્રજ્ઞેળએચ. ળાશ 
Pathology Matrix Level-13A 

(131400-217100) 
 

40 ડૉ.જીતેંરચાલડા Pathology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

41 ડૉ. ભયયુી ઠાકય Pathology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

42 ડૉ. ધાયા ડંયા Dentistry Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

43 ડૉ. નનરે ડી.ટેર  Microbiology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

44 ડૉ. સ્લપ્નીર યરીકય Physiology Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

45 ડૉ. હકન્નય એવ. દેવાઇ  Anatomy Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

46 ડૉ. અલ્ેળ ગસ્લાભી Pathology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

47 ડૉ. બાલેળ આસ્તીક Skin & V. D. Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

48 ડૉ. અળક ય.ુ લાા Psychiatry   Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

49 ડૉ. અલ્ેળ લયા Medicine  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

50 ડૉ. ઇરા શહડમર  Medicine  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

51 ડૉ. કભર એવ. ળાશ  Anesthesiology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

52 ડ.રા નત્રલેદી Anesthesiology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

53 ડ.નળલ્ા એભ.દળી Anesthesiology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

54 ડૉ. હિષ્ના રાખાણી Medicine  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

55 ડૉ.નલરુ વરકંી Radiology  Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

56 ડૉ. કંજ આખરકય Medicine Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

57 ડ.અલ્ા એન.ાયેખ Pediatrics Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

58 ડ.પ્રણલ નુાવનલારા Pediatrics 

(11 Month Contract) 

167500 Fix Pay  

59 ડૉ.કુણારતરવાણીમા Medicine Matrix Level-13A 
(131400-217100) 

 

60 ડ.યજની એભ.યીખ Obstetrics & Gynecology 

(11 Month Contract) 

150000 Fix Pay  

61 ડૉ.ચેતના લાઘરેા Obstetrics & Gynecology 

(11 Month Contract) 

150000 Fix Pay  

62 ડ.નલળારભેશતા Orthopedic 

(11 Month Contract) 

150000 Fix Pay  

63 ડૉ.ીનાકીન લયા Orthopedic 

(11 Month Contract) 

150000 Fix Pay  
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64 ડૉ.નયેન્રકુભાય ભીશ્રા Orthopedic 

(11 Month Contract) 

150000 Fix Pay  

65 
ડૉ.ચેતન યાઠડ 

 

Orthopedic 

(11 Month Contract) 

150000 Fix Pay  

મદદની પ્રાધ્યાપક 

66 
ડૉ. નધયેન અભીન PSM Matrix Level-11 

(68900-205500) 
 

67 ડૉ.જાગ્રતુી ડી.ધકીમા Biochemistry Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

68 ડૉ. નળયી એભ. ટેર  Microbiology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

69 ડૉ. વકરેનશૈદય એવ. ભરેક Microbiology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

70 ડૉ. યનલન્રા જાડજેા Microbiology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

71 ડૉ. દેલેન્ર એન. ચંાર  Forensic Medicine  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

72 ડૉ. જૈનનક ી. ળાશ Forensic Medicine Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

73 ડૉ. નીયલ એભ. યાણા  Forensic Medicine  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

74 ડૉ. નલળાર લડગાભા Pharmacology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

75 ડૉ. ભેહરુ લી. ળનનશ્ચયા Physiology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

76 ડૉ. આનળ અનલાડીમા  Pharmacology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

77 ડૉ. ઘનશ્માભ આહશય PSM Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

78 ડૉ. અનિન ભેલાડા Pharmacology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

79 ડૉ.શભેાગંીની આય. આચામમ Pharmacology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

80 ડૉ. બાયતી કયીમા PSM Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

81 ડૉ. બાયતી વાવંીમા Pathology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

82 ડૉ. નીા આય. ગહશર Ophthalmology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

83 ડૉ. ધાયા એચ. ાયેખ Anatomy  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

84 
ડૉ. તેજળ ઘુટંરા Physiology Matrix Level-11 

(68900-205500) 
 

85 ડૉ. ાથમ આય. ગસ્લાભી  Pathology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

86 ડૉ. ભયયુી આય. ગહશર Pathology Matrix Level-11 
(68900-205500) 
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87 ડૉ. જીજ્ઞા આય. ટેર  Physiology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

88 ડૉ. કભરેળ ટાકં  Anatomy  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

89 ડૉ. સ્સ્ભત ભશતેા  Surgery  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

90 ડૉ. અહદતી નલઠ્ઠર  Obstetrics & Gynecology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

91 ડૉ.હશતેન્ર જાડજેા Obstetrics & Gynecology 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

92 ડૉ.હદનભશભદ ઓથા Obstetrics & Gynecology 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

93 ડૉ. જરધી એચ. ટેર  Dentistry Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

94 ડૉ. હશતે એભ.ચોશાણ  Anatomy Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

95 ડૉ. જમેળ ડી. વરકંી  Physiology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

96 ડૉ શીયલા મનુ્ળી  Medicine  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

97 ડ.ચસ્ટ્ન્રકા લી. ભતૂ Anesthesiology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

98 ડૉ.શમભશતેા Anesthesiology  

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

99 ડૉ.ભામા ડાભય Anesthesiology  

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

100 ડૉ.ભમકં ભદી Anesthesiology  

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

101 ડૉ.કુનાર લડલાા Radiology  Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

102 ડૉ. સનુીર વાનંવમા Radiology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

103 ડૉ. શયદેલબાઇ એભ. લાઘરેા Physiology Matrix Level-11 
(68900-205500) 

 

104 ડૉ.નયુ એભ.ાયગી Pharmacology 

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

105 ડૉ.આયશીી. હયખ 

Pathology 

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

106 ડૉ.અનાનભકાનાલડીમા 
Pathology 

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

107 ડૉ.ભયયુીકે. ફાદયા 
Pathology 

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

108 ડૉ.વેજરઆય. કાકડીમા 
Pathology 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

109 ડૉ.જ્લરતંએવ. ડંયા Pathology 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  
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110 ડૉ.શભેર કે.ભગા 
Forensic Medicine  

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

111 ડૉ.ફવંી નત્રલેદી PSM(11 Month Contract) 89400 Fix Pay  

112 ડૉ.કંુજ એભ. ળાશ 
Radiology 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

113 ડૉ.નનળા રારલાણી Medicine(11 Month Contract) 89400 Fix Pay  

114 ડૉ.ળૈરે નત્રલેદી Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

115 ડૉ.હદક મનુ્વી Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

116 ડૉ.ળૈરેબાઈ ચોશાણ 
Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

117 ડૉ.પ્રેભજીબાઈ વાચયા Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

118 ડૉ.જગદીળબાઈ ટેર 
Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

119 ડૉ.યાજીલ ઓઝા Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

120 ડૉ.યાહરુશ્રીધયાણી 
Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

121 ડૉ.જીગ્નેળટાકં 
Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

122 ડૉ.બીષ્ભ ભાડંરીમા Medicine(11 Month Contract) 75000 Fix Pay  

123 ડૉ.કશ્મ ટેર 
Ophthalmology  

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

124 ડૉ.અનિનકાનાણી ENT(11 Month Contract) 84000 Fix Pay  

125 ડ.કૃા સલુાગગમા ENT(11 Month Contract) 84000 Fix Pay  

126 
ડૉ.યાહરુ રાખહટઆ 

Skin & V. D. 

(11 Month Contract) 
84000 Fix Pay  

127 ડૉ.નનળાદ ગગદાણી 
Respiratory Medicine  

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

128 ડૉ.ધલર બટ્ટ 
Pediatrics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

129 ડૉ.ચદંનનયલાણી 
Pediatrics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

130 
ડૉ.કભરેળઉનડકટ 

Pediatrics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

131 ડૉ.અયનલિંદ કુચા Pediatrics 75000 Fix Pay  
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(11 Month Contract) 

132 ડૉ.સયેુળયભાય 
Orthopedics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

133 ડૉ.હકળનકાબ્રા 
Orthopedics 

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

134 ડૉ.સનુભત જૈનવેહઠઆ 
Orthopedics 

(11 Month Contract) 

89400 Fix Pay  

135 ડૉ.શમલધમનનવિંશજાડજેા 
Orthopedics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

136 ડૉ.યનવક નળમા 
Orthopedics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

137 ડૉ.ાથમવાચયા 
Orthopedics 

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

138 ડૉ.નીરકંઠ સથુાય Surgery (11 Month Contract) 75000 Fix Pay  
139 ડૉ.અનધળકુભાયવ્માવ Surgery (11 Month Contract) 89400 Fix Pay  
140 ડૉ.નયેન્રયાઠડ Surgery (11 Month Contract) 89400 Fix Pay  

141 
ડૉ.હશતેકુભાયટેર 

 

BPS Surgery  

(11 Month Contract) 

75000 Fix Pay  

142 ડૉ.યાજેન્ર કાફયીમા 
Nuro Surgery 

(11 Month Contract) 

84900 Fix Pay  

ટયટુર 

143 
ડૉ. રક્ષ્ભીભયે Physiology Matrix Level-9A 

(53100-167800) 
 

144 ડૉ. ચૈતારી ળાશ Anesthesiology Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

145 ડૉ. સ્લાતી એન. ભશતેા Radiology Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

146 ડૉ. આનદંકુભાય. કે. નવિંગ Pathology Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

147 ડૉ.હશના ફાયૈમા Biochemistry Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

148 ડૉ. વભીય એવ. ળાશ   Pathology  Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

149 ડૉ. લી. એ. યાભાનજુ P.S.M. Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

150 ડૉ. સમેુળ નાગય  Dentistry Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

151 
ડૉ. કભર  એચ. કરાવલા Physiology Matrix Level-9A 

(53100-167800) 
 

152 ડૉ. પાલ્ગનુી લી. લયા PSM  Matrix Level-9A 
(53100-167800) 
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153 ડૉ. ભીના ી. ચંાર Forensic Medicine  Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

154 ડ.વી.એવ.યાઓર Forensic Medicine  Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

155 ડૉ. અનભત ફી. લકાણી  Pathology Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

156 ડૉ. નનરે યાભાનજુ  Dentistry Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

157 ડૉ.દેલાળંીલૈષ્ણલ Anatomy (11 Month Contract) 6930 Fix Pay  

158 ડૉ. વીભા વરકંી  Anatomy  Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

159 ડૉ. અલુામ દયજી  Anatomy   Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

160 ડૉ. ફી. ડી. ભારુ  Pharmacology Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

161 ડૉ. ભજું ટી. લાા  Anatomy   Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

162 ડૉ. ગફના ી.જગડ Microbiology  Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

163 ડૉ. યાજન ફી. દેવાઇ  PSM Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

164 ડૉ. જતીન વયલૈમા  Microbiology Matrix Level-9A 
(53100-167800) 

 

165 ડૉ.જુા જે. ધકીમા 
Microbiology Matrix Level-9A 

(53100-167800) 
 

166 ડૉ.અગબયાજએભ. યભાય 
Physiology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

167 ડૉ.નીરનલયાણી 
Physiology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

168 ડૉ.ળફીનાદર 
Physiology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

169 ડૉ.ખનંતરગહશર 
Physiology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

170 ડૉ.મળ દલ ે
Physiology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

171 ડૉ.પ્રનતક ડાબી 
Biochemistry 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

172 ડૉ.યલુયાજનવિંશ લાા 
Biochemistry 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

173 ડૉ.જૈનલકા પ્રજાનત 
Biochemistry 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

174 ડૉ.ફરબરનવિંશ ગહશર 
Pharmacology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

175 
ડ.અલની યાઠડ 

Pharmacology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  
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176 ડૉ.મળયાજનવિંશ ગહશર 
Pharmacology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

177 ડૉ.દનળિત રૂડાણી 
Pharmacology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

178 ડૉ. નનભે બા ુ
Pharmacology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

179 ડૉ.ઋત્ત્લજ ભશતેા 
Pharmacology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

180 ડૉ.નલનામકસલુાગીમા 
Microbiology  

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

181 ડૉ.કનલતાઆય. લારીમા 
Pathology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

182 ડૉ.ખ્માનત કે. ટેર 

Pathology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

183 ડૉ.નનધી અતરુબાઇ લયા 
Pathology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

184 ડૉ.યગચતાડાભય 

Pathology 

(11 Month Contract) 

6930 Fix Pay  

185 ડૉ.ભશળેબાઈ ફાભણીમા 
Forensic Medicine 

(11 Month Contract) 
6930 Fix Pay  

186 ડ.દળમક દવાહડમા PSM(11 Month Contract) 6930 Fix Pay  
187 ડૉ.જલ્ાફી. ભાજંયીમા PSM(11 Month Contract) 6930 Fix Pay  

188 ડૉ.ગીલી. રાણ 
Radiology(11 Month 

Contract) 

6930 Fix Pay  

189 ડૉ.ભશકે પાતેભા નાભદાય 

Radiology(11 Month 

Contract) 

6930 Fix Pay  

190 ડૉ.યનલટેર PSM(11 Month Contract) 6930 Fix Pay  

ળગષ- ૩ 

શરનામ:ુ- ડીનશ્રીની કચેરી શરકારી મેડડક કેજ, એશ. ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમા, જે રડ 
ભાળનગર 

191 
લી.આય.યુાણી કચેયી અનધક્ષક Matrix Level-7 

(39900-126600) 
 

192 શ્રી જે.ડી.ગશરે કચેયી અનધક્ષક  Matrix Level-7 
(39900-126600) 

 

193 શ્રી નયેળ એન.વરકંી -"- Matrix Level-7 
(39900-126600) 

 

194 શ્રી એવ. આય. લીયાણી  વીનનમય તરાકમ  Matrix Level-4 
(25500-81100) 
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195 
કુ. ધાયા એભ. ફાયૈમા નવનનમય તરાકમ  Matrix Level-4 

(25500-81100) 
 

196 કુ. અસ્સ્ભતા આય. ફાયૈમા -"-  Matrix Level-4 
(25500-81100) 

 

197 શ્રી ડી. ડી. ડંમા -"- Matrix Level-4 
(25500-81100) 

 

198 શ્રી ભશાલીયનવિંશ ગહશર જુનનમય કરાકમ  Matrix Level-2 
(19900-63200) 

 

199 શ્રી એવ. ફી. ગસ્લાભી   -"- Matrix Level-2 
(19900-63200) 

 

200 કુ. હદીકા એભ. ચાલડા  -"- 19950 Fix Pay  
201 શ્રી અનિન જી. ચાલડા  -"-  19950 Fix Pay  
202 શ્રી નનખીર એન. લાઘરેા  -"- 19950 Fix Pay  
203 કભરફા જી. લાઘરેા  -"-  19950 Fix Pay  
204 શ્રી લી. ી. ચડુાવભા  -"-  19950 Fix Pay  
205 શ્રી વજંમ આય. જાની  -"- 19950 Fix Pay  
206 શ્રી જમદી એર. ધાધંલ્મા  -"- 19950 Fix Pay  
207 કુ. દળમના કે. જાની  -"- 19950 Fix Pay  
208 કુ. યીધર લી. ઇટાીમા  -"-  19950 Fix Pay  
209 શ્રી જમદી આય. યભાય  જુનનમય તરાકમ  19950 Fix Pay  
210 કુ. આળા ફી. જાની  -"- 19950 Fix Pay  
211 શ્રી અનનરુદ્ધબાઇ ભયી  -"- 19950 Fix Pay  

212 શ્રી જે. ફી. ઓઝા રેફ-ટેકનનનળમન Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

213 શ્રી ડી. ઝેડ. ચડુાવભા -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

214 શ્રી કે. જી. લેગડ                                                                            -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

215 શ્રી યભેળ ફી. ફાયૈમા -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

216 શ્રી શયેળ ફી. શહડમા -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

217 કુ. જાહ્નલીફેન જે. વીતાયા  -"- 31340 Fix Pay  
218 કુ. જલ્ાફેન એ. ભકલાણા  -"- 31340 Fix Pay  

219 
કુ. અનનતા એભ. જાલીમા -"- 31340 Fix Pay  

220 શ્રી મકેુળ. એન. દેલગગણમા -"- 31340 Fix Pay  
221 કુ. આયતી ી. યાઠડ   -"- 31340 Fix Pay  
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222 શ્રી એભ. એભ. વેંતા -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

223 શ્રી મનુનન્ર ી. ઠાકય  -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

224 શ્રી રારજી ી. ભકલાણા  -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

225 કુ. યેશ્ભા આય. ચેરાણી -"- 31340 Fix Pay  

226 શ્રી પ્રકાળ આય. ટાઢા  -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

227 શ્રી ધભેળ ડી. સતુયીમા -"- Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

228 કુ. દળમના એ. યાજયુા રેફ આનવસ્ટન્ટ  19950 Fix Pay  
229 શ્રી નભતે ડી. ગોંડરીમા -"- 19950 Fix Pay  
230 શ્રીભતી શભેતંા એભ. ટેર -"- 19950 Fix Pay  

231 કુ. અહદનત એવ. ચોશાણ -"- 19950 Fix Pay  
232 કુ. હકિંજર કે. ગટી -"- 19950 Fix Pay  
233 કુ. પ્રીનત એભ. ભાડંરીમા -"-  19950 Fix Pay  

234 શ્રી. એચ. વી. ડંમા મ્પયગુઝમભ ક્યયેુતટય  Matrix Level-3 
(21700-69100) 

 

235 શ્રી અયફુબાઇ એચ. ળેખ  ડ્રામલય Matrix Level-3 
(21700-69100) 

 

236 શ્રી એચ. એન.  ભકલાણા એવ. આઈ. Matrix Level-4 
(25500-81100) 

 

237 શ્રીભતી યેખાફેન ડંયા ી. એચ. એન ટયટુય Matrix Level-7 
(39900-126600) 

 

238 શ્રીભતી ી. આય. યભાય  ી. એચ. એન ટયટુય  Matrix Level-7 
(39900-126600) 

 

239 શ્રી મકેુળબાઇ એભ. કટાયીમા  શલે્થ એજ્યકેુટય  Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

240 શ્રી અળપાક ફી. ચોશાણ  શલે્થ એજ્યકેુટય Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

241 શ્રી ચેતના કે. જીણરા ઇ.વી.જી. ટેસ્તનશ્મન  Matrix Level-5 
(29200-92300) 

 

242 
શ્રીભતી એવ. એવ. 
ઝાઝંરૂકીમા 

સ્ટાપ નવમ  31340 Fix Pay  

243 કુ. હિષ્ના એવ. જાની  સ્ટાપ નવમ  31340 Fix Pay  
244 શ્રી ભેહરુ કે. ખડીપાડ  સ્ટાપ નવમ 31340 Fix Pay  
245 કુ. આળા આય. ઠંઠ  સ્ટાપ નવમ 31340 Fix Pay  

246 શ્રીભતી એ. ી. કારભા પીભેર શલે્થ લકમય Matrix Level-2 
(19900-63200) 
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ળગષ- ૪  

247 
શ્રી કે. આય. ભગંરનવક્કા   ડીવે. શૉર આવી. Matrix Level-2 

(19900-63200) 
 

248 શ્રી આય. કે. જગદીમા -"- Matrix Level-1 
(18000-56900) 

 

249 શ્રી ી. લી. યેલય રેફ.એટેડને્ટ Matrix Level-1 
(18000-56900) 

 

250 શ્રી લામ. જે. ળાશ -"- Matrix Level-1 
(18500-56900) 

 

251 શ્રી ફકુરફી. યભાય -"- Matrix Level-1 
(18500-56900) 

 

252 શ્રી તરુણ કે. યાલર -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

253 શ્રી સયેુળ એવ. નૈમા -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

254 શ્રી શયેળ ડી. ભકલાણા -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

255 શ્રી ધનેળએર. ફાયડ  -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

256 શ્રી શયેળ જે. શતુર -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

257 શ્રીયભેળ ફી. હદશયા -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

258 શ્રી ભનસખુ ફી. વરકંી  -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

259 શ્રી એવ. ફી. ગઢલી ટ્ટાલાા Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

260 શ્રી લી. ડી. ડામા -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

261 શ્રી ી. જે. ભકલાણા  -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

262 શ્રી એવ. એ. ભીમાલા -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

263 શ્રી ફી. ફી. લાઘરેા -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

264 શ્રીભતી શાપીઝાફેન જે. ળેખ -"- Matrix Level-IS-2 
(15000-47600) 

 

265 શ્રી. જે. ફી. ભકલાણા -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

266 શ્રી. એ. એભ. ળેખ ટ્ટાલાા Matrix Level-IS-2 
(15000-47600) 

 

267 શ્રી.એભ.ળહકર એભ. ભન્સયુી -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

268 શ્રી એવ. લી. તડલી  -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

269 શ્રી. ી. કે. ચોશાણ -"- Matrix Level-IS-1 
(14800-47100) 

 

270 શ્રી ફી. ઝેડ. લાઘરેા -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 
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271 શ્રી આય. જે. ચાલડા લગમ -૪  Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

272 શ્રી લી. ફી. ભકલાણા  -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

273 શ્રી ફી. એ. ફયીચા -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

274 શ્રી આઈ. ડી. દર  -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

275 શ્રી એન. ફી. ગોંડરીમા -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

276 શ્રી એભ. ડી. ઠાણ -"- Matrix Level-IS-3 
(15700-50000) 

 

277 શ્રી પયીદબાઇ ઉસ્ભાનબાઇ ખરીપા  -"- Matrix Level-IS-2 
(15000-47600) 

 

278 શ્રી કે. ડી. ઢીમાય -"- Matrix Level-IS-2 
(15000-47600) 

 

279 શ્રી એચ.ફી.લાા -"- Matrix Level-IS-2 
(15000-47600) 
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(ધનયમશાંગ્રષ – ૧૧) 

અતે્રની શાંસ્િાને ફાલળાયે અંદાજપત્ર  

તમામ યજનાઓ, સણુચત ખચષ અને કરે ચકુળિી અંગે અષળેાની ધળગત           

     ધળકાશ, ધનમાષિ અને તકનીકી કાયો અંગે જળાબદાર જાષરે તાંત્ર માટે 

 

ભાળનગર મેડડક કેજને નાિાકીય ળવષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧માટે ફાલળે અંદાજપત્ર. 
 

ક્રમ યજનાનુાં નામ પ્રવધૃત્ત રૂ કયાષની 
તારીખ 

પ્રવધૃત્તના 
અંતની 
અંદાજે 
તારીખ 

ખચષ િયે 
રકમ 

કરે રકમ 
(ષ્તાની 
રકમ) 

કાયષની ગિુળત્તા માટે 
શાંપિૂષપિે કામગીરી 

માટે જળાબદાર 
અધિકારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

  ૨૯/૦૪/૧૯૯૫ ક    

૧ એચ.એર.ટી.-
૧૫ બાલનગય 
તફીફી કરેજ 
અને 
શસ્સ્ટરનુ ં
નલસ્તયણ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(૧) ભેહડકરને રગત ુ
પ્રનળક્ષણ આી 
તજજ્ઞ તૈમાય 
કયલા. 

(૨) દદીઓને વાયી 
વાયલાય 
આલી.  

૩૧/૦૩/૨૨ ૭૬,૮૬,૦૮,૮૦૦ ૪ (ચાય) 
શપ્તા  

ડીનશ્રી વયકાયી 
ભેહડકર કરેજ 
બાલનગય  
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(ધનયમશાંગ્રષ – ૧૨) 

વશામકી કામમિભના અભર અંગેની ધ્ધનત રાગ ુડત ુનથી 
        નીચેના નમનૂા મજુફ ભાહશતી આ. 

 કામમિભ / મજનાનુ ંનાભ 

 કામમિભ / મજનાન વભમગા 
 કામમિભન ઉદેળ  
 કામમિભના બોનતક અને નાણાકીમ રક્ષ્માકં (છેલ્રા લમ ભાટે) 
 રાબાથીની ાત્રતા 
 રાબ અંગેની લૂમ જરૂહયમાત 
 કામમિભન રાબ રેલાની ધ્ધનત  
 ાત્રતા નક્કી કયલા અંગેના ભાદંડ  
 કામમિભભા ંઆેર રાબની નલગત (વશામકીની યકભ અથલા આલાભા ંઆલેર અન્મ ભદદ 

ણ દળામલલી)  
 વશામકી નલતયણની કામમધ્ધનત  
 અયજી ક્યા ંકયલી કે અયજી કયલા ભાટે કચેયીભા ંકન વંકમ કયલ 
 અયજી પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં  
 અન્મ પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 અયજી ત્રકન નમનુ (રાગ ુડત ુશમ ત જ વાદા કાગ ય અયજી કયી શમ ત અયજદાયે 

અયજીભા ંશુ ંશુ ંદળામલવુ ંતેન ઉલ્રેખ કય.)  
 ગફડાણની માદી (પ્રભાણત્ર / દસ્તાલેજ)  
 ગફડાણન નમનુ  
 પ્રહિમાને રગતી વભસ્માઓ અંગે ક્યા ંવંકમ કયલ 
 ઉરબ્ધ નનનધની નલગત (ત્જલ્રા કક્ષા  ટક કક્ષા લગેયે જેલા ંનલનલધ સ્તયએ)  
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            નીચેના નમનુામાાં ાભાિીઓની યાદી 
 

 

ક્રમ 
નાં. 
કડ 

ાભાિીનુાં 
નામ 

 

શષાયકીની 
રકમ 

માતા-ધપતા 
ળાી 

પશાંદગીન 
માપદાંડ 

 

શરનામ ુ

     જજર્લ ષરે નગર/ગામ ઘર નાં 
 રાગ ુડત ુનથી  

નીચેના નમનુાભા ંરાબાથીઓની માદી 
 

િભ ન.ં 
કડ 

રાબાથીનુ ં
નાભ 

 

વશામકીની 
યકભ 

ભાતા-નતા 
લારી 

વદંગીન 
ભાદંડ 

 

વયનામ ુ

     ત્જલ્ર ળશયે નગય/ગાભ ઘય ન ં

  રાગ ુડત ુનથી.     
 

યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આલી 
આેર રાબની નલગત  
રાબન ુનલતયણ  
 

નોંધ : -  
(૧).  સ્કરયળી :-  

અતે્રની વસં્થા વયકાયી ભેહડકર કરેજ બાલનગય ખાતે ય.ુ જી. ભા ંઅભ્માવ કયતા ં
S.C./ S.T. તથા S.E.B.C. ના નલદ્યાથીઓને વભાજ કલ્માણ નલબાગ તયપથી નનમત કયલાભા ં
આલેર આલકના આધાયે નળષ્મવનૃત્તની વશામ વભાજકલ્માણ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ં
આલે છે.  

(૨). ફુડ ફીર :-  

અતે્રની વસં્થા વયકાયી ભેહડકર કરેજ બાલનગય ખાતે ય.ુ જી. ભા ંઅભ્માવ કયતા ં
અને શસ્ટેરભા ંયશીને અભ્માવ કયતા ં S.C./ S.T. ના નલદ્યાથીઓને  વભાજકલ્માણ અનધકાયી 
દ્વાયા ફુડ ફીરની વશામ આલાભા ંઆલે છે.   
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( ધનયમશાંગ્રષ – ૧૩ ) 
 

 તેિે આપે રાષત, પરધમટ કે અધિકૃધત મેલળનારની ધળગત (ાગ ુપડતી નિી) 
  નીચેના નમનુા મજુબ માડષતી આપ. 
 કામમિભનુ ંનાભ 

 

 પ્રકાય (યાશત/યનભટ/અનધકૃનત) 
 

 ઉદેળ 
 

 નક્કી કયેર રક્ષ્માકં (છેલ્રા લમ ભાટે) 
 

 ાત્રતા 
 

 ાત્રતા ભાટેના ભાદંડ 
 

 લૂમ જરૂયીમાત 
 

 રાબ ભેલલાની ધ્ધનત 

 

 યાશત/યનભટ/અનધકૃતની વભમ ભમામદા 
 

 અયજી પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 

 અયજીન નમનુ (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 

 ફીડાણની માદી (પ્રભાણત્ર/દસ્તાલેજ) 
 

 ફીડાણન નમનુ 
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( ધનયમશાંગ્રષ – ૧૪ ) 
 

ળીજાણરુૂપે ઉપબ્િ માડષતી 
 

ળીજાણરુૂપે ઉપબ્િ ધળધળિ યજનાઓની માડષતીની ધળગત આપ. 

આયગ્મ અને હયલાય કલ્માણ નલબાગ, ગજુયાત વયકાયની લેફવાઇટ ઉય  વસં્થા નલળેની વગંક્ષપ્ત ભાહશતી 
ઉરબ્ધ છે. 
      કરેજ નલળેની ભાહશતી,http://gmcbhavnagar.edu.inયથી ભળે. 
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( ધનયમશાંગ્રષ – ૧૫ ) 

માડષતી મેલળળા માટે નાગડરકને ઉપબ્િ શળતની ધળગત. 

૧૫.૧ રકને ભાહશતી ભે તે ભાટે નલબાગે અનાલેર વાધન, ધ્ધનતઓ અથલા વલરત જેલી કે,  

 કચેયી ગ્રથંારમ 
 

 નટીવ ફડમ 
 

 કચેયીભા ંયેકડમનુ ંનનયીક્ષણ :- આ કચેયી ખાતે દયેક અનધકાયીશ્રી / કભમચાયીઓની અંગત પાઇર નકયીને 

રગતી વનલિવ બકુ, ગાય ફીર, રન અંગેની નલગત નલગેયે દસ્તાલેજ નનમનભત જાલલાભા ંઆલે 

છે. અને જમાયે જમાયે જે તે અયજદાયશ્રી /વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાગંલાભા ંઆલે ત્માયે આ ધ્ધનતથી રુૂ 

ાડલાભા ંઆલે છે. 
 

 દસ્તાલેજની નકર ભેલલાની ધ્ધનત :- 
 

 ઉરબ્ધ મદુીત નનમભવગં્રશ :- જી.વી.એવ.આય/જી.ટી.આય. તથા અન્મ વયકાયી નનમભ વગં્રશ 
 

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

 

http://gmcbhavnagar.edu.in/
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(ધનયમશાંગ્રષ- ૧૬) 
શરકારી માડષતી અધિકારીઓના નામ, ષદ્દ, અને અન્ય ધળગત 

  જાષરે તાંત્રના શરકારી માડષતી અધિકારીઓ, મદદની શરકારી માડષતી અધિકારીઓ અને ધળભાગીય કાયદાકીય (એપેટ) શતાધિકારી ધળેની શાંપકષ       
   માડષતી નીચેના નમનુામાાં આપ. 
શરકારી તાંત્રન ુનામ :- આરગ્ય અને પડરળાર કર્લયાિ ધળભાગ  
મદદની શરકારી માડષતી અધિકારીઓ : - ૦૧  

અનનુાં નામ ષદ્દ એશ.ટી.ડી
. કડ 

ફન નાંબર ફેકશ ઇ-મેઇ શરનામ ુ

કચેરી ઘર 
૧ પ્રથભ અીર અનધકાયી 
 શ્રી ડૉ. એચ. ફી. 

ભશતેા  
એેરેટ અનધકાયી 
અને ડીન વયકાયી 
ભેહડકર કરેજ, 
બાલનગય 

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

 

ડીનશ્રીની કચેયી 
વયકાયી ભેહડકર કરેજ 
એવ. ટી. સ્ટેન્ડની 
ફાજુભા, જેર યડ, 

બાલનગય-૩૬૪૦૦૨ 
  ૨ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી 
 શ્રી ડૉ. અધમત 

પરમાર 

અનધક ડીન, 
પ્રાધ્માક અને 
પયેન્વીક ભેહડવીન 
નલબાગના લડા 
વયકાયી ભેહડકર 

કરેજ, બાલનગય  

૦૨૭૮ ૨૪૩૦૮૦૮/
૨૫૧૧૫૧૧/
૨૫૧૬૫૧૬ 
 

  - ૨૪૨૨૦૧૧  gmcb.rti2005@gmail.com 

 
ડીનશ્રીની કચેયી 
વયકાયી ભેહડકર કરેજ 
એવ. ટી. સ્ટેન્ડની 
ફાજુભા જેર યડ  
બાલનગય-૩૬૪૦૦૨ 

 ૩ ભદદનીળ જાશયે ભાહશતી અનધકાયી  
 શ્રી એન. એન. 

વરકંી 

ઇન્ચાજૉ લશીલટી 
અનધકાયી વયકાયી 
ભેહડકર કરેજ, 
બાલનગય 

૦૨૭૮ ૨૫૧૧૫૧૧
/Ext. -૨૧૦ 
 

  - ૨૪૨૨૦૧૧ 

gmcb.ao@gmail.com 

ડીનશ્રીની કચેયી વયકાયી 
ભેહડકર કરેજ એવ. ટી. 
સ્ટેન્ડની ફાજુભા જેર યડ  

બાલનગય-૩૬૪૦૦૨ 
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-: માડષતી મેલળળાના અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ ષઠેલ :- 

શરકારી મેડડક કેજ ભાળનગર ના જાષરે માડષતી અધિકારી/મદદની જાષરે માડષતી અધિકારી/ એપેેટ 
ઓિરીટીની ધળગત દાષળત ુાં પત્રક  

ક્રમ પબ્ીક ઓિરીટી 
(કચેરીનુાં 

નામ/શરનામુાં/ફન 
નાંબર)  

જાષરે માડષતી અધિકારી 
(પી.આઇ.ઓ.) નામ/ષદ્દ 

(કચેરીનુાં નામ/ફન 
નાંબર/ફેક્શ નાંબર/ઇ-મેઇ 

એડ્રેશ) 

શાંબાંધિત 
ધળવય/કામગીરી 

મદદની જાષરે માડષતી 
અધિકારી (એ.પી.આઇ.ઓ.) 

ન ષદ્દ (ક૦ચેરીનુાં 
નામ/શરનામ/ુફન 

નાંબર/ફેક્શ નાંબર/ઇ-મેઇ 
એડ્રેશ) 

એપેેટ ઓિરીટીનુાં નામ/ષદ્દ 
(કચેરીનુાં શરનામુાં/ફન નાંબર/ફેક્શ 

નાંબર/ઇ-મેઇ એડ્રેશ) 

૧ ડીનશ્રીની કચેરી, 
શરકારી મેડડક 
કેજ, એશ.ટી. 

સ્ટેન્ડની બાજુમાાં, જે 
રડ, ભાળનગર 

ફન નાંબર- (૦૨૭૮) 
૨૫૧૧૫૧૧, 
૨૫૧૬૫૧૬ 

નામ:-શ્રી ડૉ. અધમત પરમાર 

ષદ્દ:- અધિક ડીન, 

પ્રાધ્યાપક અને ફરેન્શીક 
મેડડશીન ધળભાગના ળડા  

શરનામ:ુ- શરકારી મેડડક 
કેજ, એશ.ટી. સ્ટેન્ડની 

બાજુમાાં, જે રડ, ભાળનગર 

ફન નાંબર- (૦૨૭૮) 
૨૫૧૧૫૧૧, ૨૫૧૬૫૧૬ 

ઇન્ટર કમ નાં- ૨૧૫ 

ફેક્શ નાં- (૦૨૭૮)૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇ એડ્રશે:- 
gmcb.rti2005@gmail.com 

 

નલદ્યાથીઓ 
આનુગંીક ભાહશતી 

તેભજ તેભના 
ટીચીંગ સ્ટાપના પ્રશ્ન  
તેભજ તેને રગતી 

વેલા નલમક 
ભાહશતી  

નામ:-શ્રી એન.એન. શાંકી 
ષદ્દ:- કચેરી અધિક્ષક (ઇન્ચાર્જ 

ળષીળટી અધિકારી) 
શરનામ:ુ- શરકારી મેડડક 
કેજ, એશ.ટી. સ્ટેન્ડની 

બાજુમાાં, જે રડ, ભાળનગર 

ફન નાંબર- (૦૨૭૮) 
૨૫૧૧૫૧૧, ૨૫૧૬૫૧૬ 

ફેક્શ નાં- (૦૨૭૮)૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇ એડ્રશે:- 
gmcb.ao@gmail.com 

 

નામ:-શ્રી ડૉ. એચ. બી. મષતેા  
ષદ્દ:- ઇન્ચાર્જ ડીન (પ્રાધ્યાપક અને 

ફીજીયજી ધળભાગના ળડા) 
શરનામ:ુ- શરકારી મેડડક કેજ, 
એશ.ટી. સ્ટેન્ડની બાજુમાાં, જે રડ, 

ભાળનગર 

ફન નાંબર- (૦૨૭૮) ૨૪૩૦૮૦૮ 

ફેક્શ નાં- (૦૨૭૮)૨૪૨૨૦૧૧ 

ઇ-મેઇ એડ્રશે:- 
dean.health.bhavnagar@gmail.com 

 

mailto:gmcb.rti2005@gmail.com
mailto:gmcb.ao@gmail.com
mailto:dean.health.bhavnagar@gmail.com
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( ધનયમશાંગ્રષ -૧૭) 
અન્મ ઉમગી ભાહશતી 

૧૭.૧ રક દ્વાયા છુાતા પ્રશ્ન અને તેનાજલાફ   

૧૭.૨ ભાહશતી ભેલલા અંગે.  

 અયજીત્રક (વદંબમ ભાટે બયેરા અયજી ત્રકની 
નકર)    

વાભેર છે. નમનુ (ક) ાન ન ં૧૦૫  

 પી  પી રૂનમા ૨૦ (લીવ) 

 ભાહશતી આલાન ઈન્કાય કયલાભા ંઆલે ત ે

અંતગમત નાગહયકન અનધકાય અને અીર 
કયલાની કામમલાશી. 

ભાહશતી ભેલલા ભાટે વશામક ભાહશતી 
અનધકાયીન વંકમ વાધી,યજુઆત કયી અયજી 
કયલી. 

૧૭.૩ તતં્ર દ્વાયા રકને અાતી તારીભની ફાફતભા:ં- 
 તારીભ કામમિભ/મજનાની મદુ્દત  
 તારીભન ઉદે્દળ 

 બોનતક અને નાણાકીમ રક્ષ્માકં  
(છેલ્ ુલમ)  

 તારીભ ભાટેની ાત્રતા  
 તારીભ ભાટેની લૂમ જરૂયીમાત  

(જ કઈ શમ ત) 
 નાણાકીમ તેભજ અન્મ પ્રકાયની વશામ 

(જ કઈ શમ ત)  
 વશામની નલગત (નાણાકીમ વશામની 

યકભ જ શમ ત જણાલ)  
 વશામ આલાની ધ્ધનત  
 અયજી કયલા ભાટે વંકમ ભાહશતી  
 અયજી પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 અન્મ પી (રાગ ુડત ુશમ ત્મા)ં 
 અયજી પભમ (જ અયજી વાદા કાગ 

ય કયલાભા ંઆલી શમ ત   

(૧) એભ.ફી.ફી.એવ. 
એડભીળન ACPUGMEC ગાધંીનગય દ્વાયા ઓન-

રાઇન કયલાભા ંઆલે છે.  
ય.ુ જી. નીટના  ભેયીટના આધાયે કયલાભા ંઆલે 
છે.  

લાનિક પી રૂ:૨૫૦૦૦ 

(૨) એભ.ડી/એભ.એવ./ડીપ્રભા 
૫૦% ઓર ઇન્ડીમા તલટા 
ભેહડકર કાઉસ્ન્વર કભીટી (એભ.વી.વી.) હદલ્શી 
દ્વાયા ી.જી. નીટના ભેયીટ આધાયે કયલાભા ંઆલે 
છે.  

 

૫૦% સ્ટેટ તલટા 
ACPPGMEC ગાધંીનગય દ્વાયા દ્વાયા ી.જી. નીટના 
ભેયીટ આધાયે કયલાભા ંઆલે છે.  
ી. જી. ડીઝીટ તયીકે એક ભાવનુ ંસ્ટાઈેન્ડ 
જભા કયલાનુ ંશમ છે.તથા ટયળુન પી લાનિક 

એભ.ડી./એભ.એવ.- ૩૦,૦૦૦ 

ડીપ્રભા- ૨૦,૦૦૦  

(૩) એભ.એર.ટી /એતવ-યે ટેતનીશ્મન  
એડભીળન,વયકાયી ભેહડકર કરેજ,બાલનગય 
ફી.એવ.વી.ાવ શમ તેલા ભેયીટ ના આધાયે 
કયલાભા ંઆલે છે.  

કઈણ પ્રકાયની પી રેલાભા ંઆલતી નથી.    
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 અયજદાયે યુી ાડલાની નલગત જણાલ) 

 ગફડાણ/દસ્તાલજની માદી 
 ગફડાણ/દસ્તાલેજન નમનુ 
 અયજી કયલાની કામમધ્ધનત 

 વદંગીની કામમધ્ધનત 

 તારીભ કામમિભનુ ંવભમત્રક  
(જ ઉરભ્મ શમ ત) 

 તારીભના વભમત્રક અંગે 
તારીભાથીને જાણ કયલાની ધ્ધનત  

 તારીભ કામમિભ અંગે રકભા ંજાગ્રતા 
રાલલા ભાટે જાશયે તતં્રએ કયલાની 
વ્મલસ્થા 

 જીલ્રા કક્ષા, તાકુા કક્ષા,એભ નલનલધ 
સ્તયે 

 તારીભ કામમિભના હશતાનધકાયીઓની 
માદી   

 

૧૭.૪ નનમભવગં્રશ-૧૩ ભા ંવભાનલષ્ટ ન કયામેર શમ 
તેલા, જાશયે તતં્રએ આલાના ંપ્રભાણત્ર, ના-
લાધંા પ્રભાણત્ર 

 પ્રભાણત્ર અને ના-લાધંા પ્રભાણત્રના 
નાભ અને નલલયણ 

 અયજી કયલા ભાટેની ાત્રતા 
 અયજી કયલા ભાટેની વંકમ ભાહશતી 
 અયજી પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં  
 અન્મ પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 અયજી પભમ (જ અયજી વાદા કાગ 

ય કયલાભા ંઆલી શમ ત અયજદાયે 
યૂી ાડલાની નલગત જણાલ) 

 ગફડાણ/દસ્તાલેજની માદી 
 ગફડાણ/દસ્તાલેજના નમનુા 
 અયજી કયલાની ધ્ધનત 

 અયજી કમામ છી જાશયે તતં્રભા ંથનાય 
પ્રહિમા 

 પ્રભાણત્ર આલાભા ંવાભાન્મ યીતે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ાગ ુપડત ુનિી. 
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રાગત વભમ 

 પ્રભાણત્રન કામદેવયન વભમગા 
 નલીનીકયણ ભાટેની પ્રહિમા  

(જ શમત)           
૧૭.૫ નોંધણી પ્રહિમા અંગ ે

 ઉદેળ 

 નોંધણી ભાટેની ાત્રતા 
 લુમ જરૂહયમાત (જ શમ ત) 
 અયજી કયલા ભાટે વંકમ ભાહશતી 
 અયજી પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 અન્મ પી (રાગ ુડતુ ંશમ ત્મા)ં 
 અયજીન નમનુ (અયજી વાદા કાગ 

ય કયલાભા ં આલી શમ ત અયજદાયે 
યુી ાડલાની નલગત દળામલ) 

 ગફડાણ/દસ્તાલેજની માદી 
 ગફડાણ/ દસ્તાલેજન નમનુ 
 અયજીની ધ્ધનત 

 અયજી કમામ છી જાશયે તતં્રભા ંથનાય 
પ્રહિમા 

 નોંધણીની કામદેવયતાન ગા  
(જ રાગ ુડતુ ંશમ ત) 

 નલીનીકયણની પ્રહિમા (જ શમ ત)    

નલીનીકયણની પ્રહિમા તથા નોંધણીની પ્રહિમા 
આ વસં્થા ખાતે અસ્સ્તત્લભા ંનથી.    

૧૭.૬ જાશયે તતેં્ર કય ઉઘયાલલા અંગે (મ્પયનુનનવર 
કોયેળન, વ્મલવામલેય, ભનયંજન લેય લગેયે) 

 લેયાનુ ંનાભ અને નલલયણ 

 લેય રેલાન શતે ુ

 કય નનધામયણ ભાટેની કામમલાશી અને 
ભાદંડ 

 ભટા કસયુદાયની માદી    

આ મજુફન કઈ કય આ વસં્થા શસ્તક 
ઉઘયાલલાભા ંઆલત નથી.  

૧૭.૭ લીજી/ાણીના ંશગંાભી અને કામભી જડાણ 
આલા અને કાલા અંગે. (આ ફાફત 
મ્પયનુનનવર 
કોયેળન/નગયાગરકા/યુીવીએર ને રાગ ુ
ડળ)ે 
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 જડાણ ભાટેની ાત્રતા 
 લૂમ જરૂયીમાત (જ શમ ત) 
 અયજી ભાટેની વંકમ ભાહશતી 
 અયજી પી (રાગ ુડત ુશમ ત્મા)ં 
 અન્મ પી / શલુ્ક (રાગ ુડત ુશમ 

ત્મા)ં 

 અયજીન નમનુ (જ અયજી વાદા 
કાગ ય કયલાભા ંઆલી શમ ત 
અયજદાયે યુી ાડલાની નલગત 
જણાલ) 

 ગફડાણ/દસ્તાલેજન નમનુ 
અયજી કયલાની ધ્ધનત 

 અયજી કમામ છી જાશયે તતં્રભા ંથનાય 
પ્રહિમા 

 ગફરભા ંલાયેર ળબ્દ પ્રમગનુ ંટંુકંુ 
નલલયણ 

 ગફર અથલા વેલાની ફાફતભા ંમશુ્કેરી 
શમ ત વંકમ ભાહશતી 

 ટેયીપ અને અન્મ ખચમ          
૧૭.૮ જાશયે તતં્ર દ્વાયા યુી ાડલાભા ંઆલનાય અન્મ 

વેલાઓની નલગત 
ાગ ુપડત ુનિી 
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નમનુ -ક 
(જુઓ નનમભ ૩ (૧)) 

ભાહશતી ભેલલા ભાટેની અયજીન નમનુ  

આઈ.ડી.િભાકં. 
(કચેયીના ઉમગ ભાટે) 

 

પ્રનત, 
જાશયે ભાહશતી અનઘકાયી,  

વયકાયી ભેહડકર કરેજ  

એવ. ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, જેર યડ, 

બાલનગય. 

  હુ ં , ભાહશતીન અનધકાય અનધનનમભ- ૨૦૦૫ શઠે આની ાવેથી નીચેની ભાહશતી ભેલલા ભાગંુ ંછુ.ં 

તેની નલગત નીચે મજુફ છે.   

૧. અયજદાયનુ ંનાભ : ................................................................................................ 

૨. અયજદાયનુ ંરુૂ વયનામ ુ:  ................................................................................................ 

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

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

 

૩. માાંગળામાાં આળે જરૂરી માડષતી ની ધળગત (ટુાંકમાાં) :                જરૂરી માડષતીન ચક્કશ શમય ગાલ                                 

  (૧)  

 

 

  (૨)  

 

 

  (૩)  

 

 

૪. * (૧) ભેં ..................................નલબાગ/કચેયીભા ંતાયીખ: ................ના યજ શોંચ િભાકં:................ થી 

 રૂ: ............................. ળબ્દભા ંરૂનમા........................................................ની  અયજી પી ચકુલેર છે.  

   * (૨) હુ ંઆ વાથે અયજી પી ેટે િવ કયેર હડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ે-ઓડડમય/બાયતીમ સ્ટર ઓડડમયનુ ંગફડાણ કરંુ છુ.ં  

 તેની નલગત નીચે મજુફ છે.  

  - હડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ે-ઓડડમય/બાયતીમ સ્ટર ઓડડમયન નફંય ……………….તાયીખ……………… 

  - ફૅન્ક/સ્ટ ઓહપવનુ ંનાભ અને સ્થ………………………………………………................... 

  - યકભ રૂનમા………………………………..  

   -  કનીતયપેણભા(ં૧) ‘ગજુયાત વયકાય’   અથલા(૨) .......……………………… (વયકાયી નલબાગ/ 

  કચેયી નવલામના જાશયે વત્તાભડંનુ ંનાભ નનહદિષ્ટ કયવુ)ં   
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*  (૩) આ અયજી ઉય રૂ:......................................................ની નન જયડુીનળમર સ્ટેમ્પ/કટમ પી સ્ટેમ્પ/ 

યેલન્ય ુસ્ટેમ્પ  ચટાડેર છે.  

  *  (૪) ભેં તાયીખ .............................. ના ચરણથી .............................................  

   (ફેંક , ળાખા, સ્થનુ ંનાભ જણાલવુ)ં ખાતે  અયજી પી બયેર છે , જે આ વાથે અવરભા ંફીડેર છે.   

  *  (૫) ભેં રૂ.૨૦/- ના નન જ્યહુડનળમર સ્ટેમ્પ ેય ય અયજી કયી શલાથી અરગથી પી બયેર નથી.  

  *  (૬) હું , આથી જાશયે કરંુ છુ ંકે તાયીખ ............................. ના યજ ગયીફી યેખા શઠેના કુટંુફન છુ ંઅને ભેં 

આ વાથે ગયીફી યેખા શઠેના કુટંુફના કાડમની પ્રભાગણત નકર/ખયી નકર અથલા ગયીફી યેખા 

શઠેના કુટંુફના પ્રભાણત્રની પ્રભાગણત નકર /ખયી નકર ગફડેર છે. તેથી ભેં અયજી પી બયી નથી.      

 

 

૫. હુ,ં આથી જાશયે કરંુ છુ ંકે હુ ંબાયતન નાગહયક છુ.ં  

૬. હુ,ં આથી જણાવુ ંછુ ંકે ભાગંલાભા આલેરી ભાહશતીના અનધકાય ફાફતના અનઘનનમભ, ૨૦૦૫ ની ૮ અથલા ૯ 

શઠે ભાહશતીજાશયે કયલાભાથંી મસુ્તત આેરી શમ તેલા લગમ શઠે આલયી રીધેર નથી અને ભાયી ઉત્તભ 

જાણ મજુફ તે આના નલબાગ/કચેયીને રગતી છે.   

 

 સ્થ :          

તાયીખ :         

      અયજદાયની વશી:-  

      ઈ-ભેઇર એડે્રવ, જ શમ ત:  

              ટેરીપન ન.ં  (કચેયી): 
 

તા.ક. : ગયીફી યેખા શઠેની વ્મસ્તતએ કઇણ પ્રકાયની પી ચકુલલાની યશળેે નશી.  

* રાગ ુડત ુન શમ તે ચેકી નાખંવુ.ં  
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નમનુ -ચ 
(જુઓ ધનયમ ૬ (૧)) 

પ્રિમ અપીન નમનુ  
(કચેરીના ઉપયગ માટે) 

પ્રનત, 
પ્રથભ અીર વત્તાનઘકાયી અન ેડીન, 

વયકાયી ભહેડકર કરજે એવ. ટી. સ્ટેન્ડની ફાજુભા, 
જેર યડ, બાલનગય. 

 
શ્રીભાન, 

  ભન ેકઇ નનણમમ ભળ્મ ન શલાથી / હુ ંજાશયે ભાહશતી અનધકાયીના તાયીખ .......................... ના નનણમમથી નાયાજ 
શલાથી, ભાહશતીન અનધકાય અનધનનમભ- ૨૦૦૫ ની કરભ- ૧૯ (૧) શઠે હું ,આથી, આ પ્રથભ અીર દાખર કરંુ છુ.ં ભાયી 
અીરઅની નલગત નીચ ેમજુફ છે.   

 

૧. અીર કયનાયનુ ંનાભ : ............................................................................................................................................. 

૨. અયજદાય ફી.ી.એર. લગમભા ંઆલ ેછે કે કેભ ? શા/ના    ............................................................................................. 
૩. અીર કયનાયનુ ંરુૂ વયનામ ુ: ................................................................................................................................. 
૪.  (ક) જાષરે માડષતી અધિકારીનુાં નામ .................................................. ........................................................ 
 (ખ)  જાષરે શત્તામાંડલ/ધળભાગ/કચેરીનુાં નામ અને શરનામુાં : ................. ........................................................ 
  ..................................................................................................................... ..................................... 
 (ગ)  જે ધનિષયની શામે અપી કરી ષય તે ધનિષયના ક્રમાાંક અને તારીખ શડષત  

  એળા ધનિષયની ધળગત ................................................................................. ..................................... 
  ..................................................................................................................... ..................................... 
૫. જાષરે માડષતી અધિકારીને ભાહશતી ભાગંતી અયજી કમામની તાયીખ: ................................................................................... 
૬. ભાહશતીની નલગત  
 (૧).  ભાગંલાભા ંઆલરેી ભાહશતીની નલગત :- .............................................................................................. 
 (૨).  ભાગંલાભા ંઆલરેી ભાહશતીન વભમગા :- ........................................................................................ 
૭. જાષરે માડષતી અધિકારીને અરજી રજૂ કયાષ પછી ત્રીવ હદલવ યૂા થતા શમ ત ેતાયીખ: .................................................... 
૮. અીર ભાટેના કાયણ: .................................................................................................................................. 
 (ક) જાષરે માડષતી અધિકારીને અરજી રજૂ કયાષના ત્રીવ હદલવની અંદય કઇ નનણમમ ભેર નથી (........................) 
 (ખ) જાષરે માડષતી અધિકારીના તા. ................................ ના ધનિષયિી નારાજ ષળાિી        (........................) 
૯. અપી માટેનુાં કારિ :- ................................................................................................................................................ 
૧૦. અપી દાખ કરળા માટેની છેર્લી તારીખ :- ............... ............................................................................................. 
૧૧. ઠરાળેી શમય મયાષદા પછી અપી દાખ કરળામાાં ધળાંબ િયે ષય ત તે માટેના કારિ દાષળળા:-  

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

૧૨. જેના માટે ધળનાંતી કરી ષય/દાદ માાંગળામાાં આળી ષય તે :- ...................................................................................... 
ખયાઇ:-હુ ંઆથી જણાવુ ંછુ ંકે ઉય આરેી ભાહશતી અન ેનલગત ભાયી જાણ અન ેભાનલા મજુફ વાચી છે.  

સ્થ: ........................................     અીર કયનાયનીવશી: ....................................... 
તાયીખ:......................................      વયનામુ:ં ........................................ 
                ભફાઇર નફંય:- ...................................... 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2006-2007 
 
Public Authority: Health & Family Welfare 
Year : 2006-2007 
Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 
 

 
 
NIL 

  
 

 
No. of APIOs 
designated 

 

 
No. of PIOs 
designated 

 
No. of AAs designated 

          1                1                 1 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

               0               NIL Levied                          Collected 
                   Total            NIL 

  Progress in 2006-2007 

 Opening 
Balance as 

on 01/04/06 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred 

to other 
Public 

Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 1 NIL NIL 1 

First Appeals NIL    NIL NIL NIL    NIL 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2007-2008 
 
Public Authority: Health & Family Welfare 
Year : 2007-2008 
Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

           80               NIL Levied                          Collected 
                   Total            NIL 

 

  Progress in 2007-2008 

 Opening 
Balance as 

on 
01/04/07 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL      53 NIL NIL    53 

First Appeals NIL    NIL NIL NIL    NIL 
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Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2008-2009 
 
Public Authority: Health & Family Welfare 
Year : 2008-2009 
Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 
 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

            NIL               NIL Levied                          Collected 
                   Total            NIL 

 

  Progress in 2008-2009 

 Opening 
Balance as 

on 
01/04/08 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 18 NIL NIL 18 

First Appeals NIL 1 NIL NIL 1 



88 

Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2009-2010 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 
Year : 2009-2010 
Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 
 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 
 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

          1215               NIL Levied                          Collected 
                   Total            NIL 

  Progress in 2009-2010 

 Opening 
Balance 

as on 
01/04/09 

Received 
duration period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 65 NIL NIL 65 

First Appeals NIL 1 NIL NIL 1 



89 

Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2010-2011 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 
Year : 2010-2011 
Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

          1244                   38 Levied                    Collected 
                   Total            1282 

 

  Progress in 2010-2011 

 Opening 
Balance as 

on 
01/04/10 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 52 NIL NIL 52 

First Appeals NIL 04 NIL NIL 04 



90 

Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 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 



91 

Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2012-2013 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2012-2013 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

600  Levied                    Collected 
                   Total            1412 

 

  Progress in 2012-2013 

 Opening 
Balance as 

on 
01/04/12 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 53 NIL NIL 53 

First Appeals NIL 08 NIL NIL 08 



92 

Gujarat State RTI Annual Return Information System(RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2013-2014 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 

Year : 2013-2014 

Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 

 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

440 828 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 

  Progress in 2013-2014 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 63 NIL NIL 63 

First Appeals NIL 07 NIL NIL 07 



93 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (RTI 2005 Act ) 

Annual Return FormYear : 2014-2015 

 

Public Authority: Health & Family Welfare 
Year : 2014-2015 
Medical College Bhavnagar 

Insert Mode(New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

150 521 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 
 

  Progress in 2014-2015 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 

Requests NIL 72 NIL NIL 72 

First Appeals NIL 16 NIL NIL 16 



94 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2015-2016 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2015-2016 
 

Insert Mode(New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

          1                1                 1 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 02 NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

60 786 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 
 

  Progress in 2015-2016 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests NIL 68 01 02 65 

First Appeals NIL 14 NIL NIL 14 



95 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2016-2017 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2016-2017 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 01 NIL NIL  NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

              90                  662 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 
 

  Progress in 2016-2017 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 00 45 04 01 40 

First Appeals 00 07 NIL NIL 07 



96 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2017-2018 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2017-2018 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL  NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

             140 824 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 
 

  Progress in 2017-2018 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 00 59 04 00 55 

First Appeals 00 12 NIL NIL 12 



97 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2018-2019 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2018-2019 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
NIL 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL  NIL NIL 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

60 682 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 

  Progress in 2018-2019 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 00 20 01 00 19 

First Appeals 00 04 NIL NIL 04 



98 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2019-2020 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2019-2020 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
0 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

   0   0    0    0   0   0   0     0   0     0     0       0   0     0 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

140 3456 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 
 

  Progress in 2019-2020 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 0 25 00 00 25 

First Appeals 0 03   03 



99 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2020-2021 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2020-2021 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
0 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

   0   0    0    0   0   0   0     0   0     0     0       0   0     0 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

20 266 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 

  Progress in 2020-2021 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 0 16 00 00 16 

First Appeals 0 11   11 



100 

Gujarat State RTI Annual Return Information System (2005-2007) 

Annual Return FormYear : 2021-2022 

 

Public Authority: Office of the Dean, Govt. Medical College, Bhavnagar  
Year : 2021-2022 
 

Insert Mode (New Return) 
 

 

 
No. of cases where disciplinary 
action taken against any officer 

 

 
 
0 

 

 

No. of APIOs 
designated 

 

No. of PIOs 
designated 

 

No. of AAs designated 

                0 1                 01                 01 

 

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests 

Relevant sections of RTI Act 2005 

Section 8 (1) Sections 

a b c d e f g h i j 9 11 24 other 

   0   0    0    0   0   0   0     0   0     0     0       0   0     0 

Amount of Charges Collected (in Rs.) 

Registration  Fee 
Amount 

Addition Fee & Any other 
charges 

Penalties Amount 

             144 744 Levied -                   Collected -                     
Total - 

 

  Progress in 2020-2021 

 Opening 
Balance as 
on April 1st 

Received 
duration 
period 

(including 
transferred to 
other Public 
Authority) 

No. of cases 
transferred 

Decisions where 
requests/appeal

s rejected 

Decisions where 
requests/appeals 

accepted 
 

*Including partially 

rejected cases  

Requests 0 20 00 00 20 

First Appeals 0 07 00 00 07 


