માહિતી(મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ – ૨૦૦૫
ુ બ કલમ – ૪ મજ
ુ બ ૧૭ પ્રકારની
કાયદા મજ
માહિતી દર્ાાવતી પસ્ુ તતકા
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,
ગાાંિીનગર૩૮૨૦૧૨
(૨૫-૦૮-૨૦૧૨ ની સ્તિધતએ)

પ્રતતાવના
(૧) નિયમ સંગ્રહ – ૧: સંગઠિિી નિગતો, કાયો અિે ફરજો
(૨) નિયમ સંગ્રહ - ૨: અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો
(૩) નિયમ સંગ્રહ - ૩: નિર્મય લેિાિી પ્રક્રિયામાં અનુસરિાિી કાયમ પદ્ધનત
(૪) નિયમ સંગ્રહ - ૪: નિયત કાયો કરિા િક્કી કરે લા િોરર્ો
(૫) નિયમ સંગ્રહ – ૫: કાયો કરિા માટેિા નિયમો, નિનિયમો સ ૂચિાઓ નિયમ સંગ્રહ અિે દફતરો
(૬) નિયમ સંગ્રહ - ૬: જાહેર તંત્ર અથિા નિયંત્રર્ હેઠળ િી વ્યક્તતઓ પાસેિા દસ્તાિેજોિી કક્ષા ઓ અંગેન ુ ં પત્રક
(૭) નિયમ સંગ્રહ - ૭: નિનત ઘડતર અથિા િીનત િા અમલ સંબિ
ં ી જિતા િા સભ્યો સાથે સલાહ, પરામર્મ, અથિા
તેમિા પ્રનતનિનિત્િ માટેિી કોઈ વ્યિસ્થા હોય તો તેિી નિગતો
(૮) નિયમ સંગ્રહ - ૮: તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડી પક્રરષદ સનમનતઓ અિે અન્ય સંસ્થા ઓ નુ ં પત્રક.
(૯) નિયમ સંગ્રહ - ૯: અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી માક્રહતી પુક્સ્તકા સરકારી માક્રહતી, અનિકારીઓિા િામ,
હોદ્દા અન્ય નિગતો.
(૧૦) નિયમ સંગ્રહ - ૧૦: નિનિમયોગમાં જોગિાઈ કયામ મુજબ મહેિતાર્ા િી પદ્ધનત સક્રહત દરે ક અનિકારી અિે
કમમચારી િે મળતુ ં માનસક મહેિતાણુ.ં
(૧૧) નિયમ સંગ્રહ – ૧૧: ફળિાયેલ અંદાજપત્ર
(૧૨) નિયમ સંગ્રહ – ૧૨: સહાયકીય કાયમિમો િો અમલ અંગેિી પધ્િનત.
(૧૩) નિયમ સંગ્રહ – ૧૩: તેર્ે આપેલ રાહત/પરમીટ કે અનિકૃત મેળિિાર િી નિગતો.
(૧૪) નિયમ સંગ્રહ – ૧૪: નિજાણુ ં રૂપે ઉપલબ્િ માક્રહતી.
(૧૫) નિયમ સંગ્રહ – ૧૫: માક્રહતી મેળિિા માટે િાગક્રરકો િે ઉપલબ્િ સિલતો િી નિગતો.
(૧૬) નિયમ સંગ્રહ – ૧૬: જાહેર માક્રહતી અનિકારી ઓ િા િામ, હોદ્દા ઓ અિે બીજી નિગતો.
(૧૭) નિયમ સંગ્રહ – ૧૭: અન્ય ઉપયોગી માક્રહતી.

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧
સાંતિા ધવર્ેની માહિતી
કાયા અને ફરજો
સંસ્થાનુ ં િામ

:- જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સંલગ્િ હોક્સ્પટલ ગાંિીિગર.

સરિામુ ં

:- જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ગાંિીિગર સીિીલ હોનસ્પટલ કેપસ પનથકા્મ સામે,
ગાંિીિગર.
:- ડૉ. એ.એચ.વ્યાસ
:- (૦૭૯) ૨૩૨૪૦૨૯૬/૨૩૨૪૦૨૯૮/૨૩૨૪૦૮૩૫

ઈ – મેઇલ

:- deangmersmcg@gmail.com

યુનિિનસિટી સાથેન ુ ં જોડાર્ :- ગુજરાત યુનિિનસિટી, અમદાિાદ.
સામાન્ય માક્રહતી:(અ)

૧. સ્થાપિા નુ ં િષમ

:- કોલેજ તરીકે ૨૦૧૨- ૨૦૧૩, ગુજરાત યુનિિનસિટી સાથે સંલગ્િ.

૨. એમ. સી. આઇ. દ્વારા માન્યતા

:- એમ.બી.બી.એસ – ૨૦૧૨ – ૨૦૧૩

(બ)

કારભાર

:- ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી

(ક)

િાનષિક પ્રિેર્

:- અંડરગ્રેજ્યુએર્િ કોષમમાં-૧૫૦

(ડ)

એમ.સી.આઈ દ્વારા માન્યતા

:- ૨૦૧૨ - ૨૦૧૩

િાનષિક બજેટ :સિે ૨૦૧૨ – ૧3

( રૂનપયા હજારમાં )

(અ) પગાર ભથ્થા

:-

રૂા.૧૬,૪૪,૮૯,૩૪૩/-

(બ) કન્ટીજન્સી

:-

રૂા.૦૯,૦૭,૧૯,૯૬૭/....................................

કોલેજ કાઉસ્સસલ
(અ) કોલેજ કાઉક્ન્સલ િા સભ્યો :ચૅરમૅિ:-

ડીિ્ી,
તબીબી અિીક્ષક્ી,

સભ્યો :-

દરે ક નિભાગિા િડા્ી,

(બ) કાયમ :- સ્િાતક નિદ્યાથી િા ર્ૈક્ષણર્ક કાયમિમો નુ ં સમયાતંરે મોિીટરીંગ કરવુ.ં
- ર્ૈક્ષણર્ક સમય પત્રક માં અનુભિાિી મુશ્કેલી ઓ િો નિચાર નિમર્મ
- તેિો ઉકેલ
- હાજરી અિે આંતક્રરક મ ૂલયાંકિ બાબત િી ચચામ નિચારર્ા
(ક) દર િષે ઓછામાં ઓછા ચાર સેર્ન્સ કરિા. જરૂર પડયે ત્યારે કોલેજ કાઉક્ન્સલિી મીટીંગો બોલાિિી.
મેડીકલ એજ્યુકેર્િ નિભાગ :(અ) કોલેજ કાઉસ્સસલ ના સભ્યો:ચૅરમૅિ

:- ડીિ્ી,
તબીબી અિીક્ષક્ી

સભ્યો

:- દરે ક નિભાગિા િડા્ી

(બ) કાયા :(૧) જુનિયર નર્ક્ષકો, રે સીડન્ટો, અિે ઈન્ટમ િ ડૉતટરો માટે સી. એમ. ઇ ગોઠિિા.
(૨) નર્ક્ષકો/રે સીડન્ટો અિે ઈન્ટમ િ ડૉતટરો માટે નિષય નિષર્ાંતો માટે ચચામ નિચારર્ા કરિી.
(૩) ર્ૈક્ષણર્ક સ્ટાફ િે મેડીકલ એજ્યુકેર્િ, ટેકિોલોજી તરફ િાળિા.
(૪) નર્ક્ષકો િે િિી ર્ૈક્ષણર્ક પધ્િનત ઓ તરફ મદદ કરિી.
(૫) ઉપર િા નર્ક્ષકો િે પ્રોત્સાહિ પુરું પાડવુ.ં
(૬) ર્ૈક્ષણર્ક નિભાગો િે િિા િિા ર્ૈક્ષણર્ક ધ્યેય પુરા પાડિા મદદ કરિી.
(૭) ટ્રેનિિંગો પુરી પાડિી.
પ્રવેર્ માટેના તાંત્રની ગોઠવણી.
ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી દ્વારા જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ િા ર્ૈક્ષણર્ક અિે
ણબિ ર્ૈક્ષણર્ક સ્ટાફમાંથી વ્યક્તતઓિી પસંદગી કરી દર િષે એક કનમટી રચિામાં આિે છે .

અભ્યાસક્રમ :(અ) પ્રવેર્ માટે જરૂરી લાયકાત

:- સરકાર્ી દ્વારા દર િષે જાહેર કરતા પ્રિેર્િા નિયમો મુજબ.

(બ) પસાંદગી કરવાની પધ્િધત

:-

(૧)

નિદ્યાથીિા જાહેર પરીક્ષાઓમાં દે ખાિ ઉપર થી જ ગુજરાત રાજ્યમાં આિેલી ર્ાળાઓમાં યોજાતી હાયર
સેકન્ડરી સ્કૂલિી પરીક્ષા અથિા સેન્ટ્રલ સ્કૂલ િા નિદ્યાથી ઓ િા મેરીટ અિે ગુજરાત કેટ િી પરીક્ષા પાસ.

(૨)

દરે ક કોલેજ માં જગ્યા િા પ્રમાર્ે દરે ક નિદ્યાથી એ આપેલ પ્રૅફરન્સ મુજબ.

(ક)

કામના હદવસો

(૧)

ખરે ખર કામિા ક્રદિસો દરે ક ટમમ માં (૮) કલાક િો એક એિા ૧૨૦ ક્રદિસ

(૨)

દૈ નિક કામિા ક્રદિસો

:-

:- કોલેજ માં ૮ કલાક (ક્રરસેસ િા એક કલાક સાથે)
હોક્સ્પટલ માં ૮ કલાક (ઈમરજન્સી માટે ૨૪ કલાક)

નવો અભ્યાસક્રમ લાગ ુ કરવાન ાંુ વર્ા

(ડ)

:- ૨૦૧૨ – ૨૦૧૩ પછી.

જરૂરી િાજરી :યધુ નવધસિટી ની પરીક્ષા ઓ માાં જરૂરી ઓછામાાં ઓછી િાજરી

:- પ્રૅક્તટકલ ૭૫%
:- થીયરીમાં ૭૫%

કલ
ૂ

:- ૭૫%

-

યુનિિનસિટીિી પરીક્ષાિા કૂલ ગુર્માં આંતક્રરક મ ૂલયાંકિિા ઉમેરતા ટકા – ૨૦%

-

યુનિિનસિટી િી પરીક્ષા માં બેસિા માટે નિદ્યાથી એ આંતક્રરક મ ૂલયાંકિમાં ઓછામાં ઓછા ૩૫% લાિિાિા
રહેર્ે.

પરીક્ષા માટે ધવર્યના ગૃપ
અભ્યાસક્રમ ન ાંુ નામ

ક્રમ
૧

ધવર્ય

પ્રથમ િષમ એમ.બી.બી.એસ.

ુ ત
અભ્યાસક્રમની મદ

એિાટોમી
ફીઝીયોલોજી

૧ િષમ

બાયોકેમીસ્ટ્રી
(પીએસએમ. લૅતચર અિે ફીલડ નિણઝટ)
૨

દ્વદ્વતીય િષમ એમ.બી.બી.એસ.

પેથોલોજી
માઇિોબાયોલોજી
ફામેકોલોજી

૧,૧/૨

ફોર. મેડીસીિ
(પીએસએમ. લૅતચર અિે ફીલડ નિણઝટ)
૩

ત ૃતીય િષમ એમ.બી.બી.એસ.

પાટમ -૧

ઓપ્થલમોલોજી, ઈ.એિ.ટી., પીએસએમ

૧ િષમ

અ) મેડીસીિ(જિરલ મેડીસીિ, સ્યાક્યાટ્રીક, સ્કીિ
અિે એસ.ટી.ડી. સાથે)
બ) સર્જરી (જિરલ સર્જરી, એિેસ્થેનસયાલોજી,ડેન્ટલ
સર્જરી, રે ડીયોલોજી અિે ઓથોપેડીકસ સાથે)
પાટમ -૨

૧ િષમ

ક) ઓબ્સ એન્ડ ગાયિેક
ડ) પીડીયાટ્રીકસ, િીયોિેટોલોજી સાથે

સેસરલ લાઈબ્રેરી
(એ)

ગોઠિર્ી

:-

લગભગ ૨૪૦૦ ચોરસિાર

(બી)

રીડીંગ રૂમ

:-

કૂલ-૧ (એક) (૨૪૦૦ ચો. િાર)
યુ. જી. માટે એક રૂમ (૧૫૦ સીટ)

(સી)

કામકાજિા કલાકો

:-

સોમિાર થી

શુિિાર સિારે ૯-૦૦ થી સાંજિા ૦૫-૦૦

ર્નિિાર સિારે ૯-૦૦ થી બપોરિા ૦૧-૦૦
ગ્રંથાલય રીડીંગ રૂમ સિારે
(ડી)

પાળી

:-

દરે ક કામિા ક્રદિસે બે પાળી

(ઇ)

કૂલ ટેક્ષબુકો

:-

૩૦૦૦

(એફ) સંદભમ સાક્રહત્યિી ચોપડીઓ

:- (એિેક્ષર-૮)

(જી)

:- ભારતીય-૧૪, નિદે ર્ી-૬

ભારતીય અિે નિદે ર્ી જિમલો

(એચ) િગીકૃત કરિાિી પદ્ધનત

૮-૦૦ થી રાત્રીિા ૧૨-૦૦ સુિી

:- એ.એ.એસી.આર.-૨

(આઇ) બીજી સુનિિા ઓ- ઇન્ટરિેટ, ટી.િી., િી.સી.આર., ઝેરોક્ષ અિે માઈિો ક્રફલમ, િર્ચયુઅ
મ લ લાઈબ્રેરી
િાઇડ એરીયા િેટિકમ , કોપ્યુટર સેકર્િ, ઓક્રડયો નિઝયુઅલ રૂમ, એરકન્ડીર્ન્ડ છે .
(જે) E Jnl-s કલ
ૂ ખર્ા. રૂ. ૨૫,૫૨,૦૯,૩૧૦/- (૨૦૧૨-૧૩) (Guj. Med. Corsortium)

િૉતટેલ:(અ)

કૂલ બે હોસ્ટેલો એક બોયઝ હૉસ્ટેલ અિે એક લેડીઝ હૉસ્ટેલ

(બ)

કોલેજ અિે હોસ્ટેલથી અંતર :- ચાલી ર્કાય તેટલું અંતર.

(ક)

કૂલ રૂમ :- ૫૮૮
રૂમ

સીટ

ય.ુ જી. બોયઝ િૉતટેલ

:-

૧૯૬

૧૯૬

૩૯૨

ય.ુ જી. લેડીઝ િૉતટેલ

:-

૧૯૬

૧૯૬

૩૯૨

રે સી. ડોકટર િોતટેલ

:-

૧૯૬

૧૯૬

૧૯૬

કલ
ૂ ધવદ્યાિીઓ

:-

૯૮૦

સમાિાયેલા નિદ્યાથીઓ ૧૦૦% બોયઝ અિે ૧૦૦% લેડીઝ (ર્હેર રહેતા નિદ્યાથીઓ નસિાય)
(ડ)

સુપરિાઇઝરિી વ્યિસ્થા : ૧ િોડમ િ, ૧ હૉસ્ટેલ સુનપ્રટેન્ડન્ટ નિદ્યાથીઓિા રોજ બરોજ િાં કાયો માટે એક
સેિેટરી ઇન્સપેતટર

(ઇ)

મેર્ અિે કેન્ટીિિી વ્યિસ્થા : કોન્ટ્રાતટ બેઝીસ પર ચલાિિામાં આિેલ(જમિાિા હોલ જમિા પ ૂરતા મોટા
છે .)

(એફ) નિણઝટર રૂમ, િાંચિાિા રૂમ અિે ટી.િી. રૂમિી સગિડ છે .
ખેલકદ
ૂ અને મનોરાં જન વ્યવતિા
(અ)

રમતના મેદાનો અને રમાતી રમતો

:

બે લાખ ચોરસ ફુટ

ભાઈઓ માટે બિારની રમતો

:

ક્રિકેટ, ફૂટબૉલ, િૉલીબૉલ અિે ટેનિસ

અંદરની રમતો

:

ટેબલ ટેનિસ, બેડમીન્ટિ, કેરમ, ચેસ િગેરે.

ગ્રાઉસડ ૫૦૦ ફુટ બાય ૪૦૦ ફુટ

બિેનો માટે બિારની રમતો

:

બાસ્કેટબોલ, ટેનિસ, અિે રીંગ ટેનિસ

અંદરની રમતો

:

ટેબલ ટેનિસ, બેડમીન્ટિ, કેરમ, ચેસ િગેરે

:

બે રૂમ છે . એક ૪૮ ફુટ બાય ૩૪ ફુટ ૧૬૩૨ચો. ફુટ,

(બ) જીમેિેશ્યમિી સગિડ

બે ૭૩ ફુટ બાય ૨૧ ફુટ ૧૫૩૩ ચો. ફુટ
(ક) સંચાલિ

:

હૉસ્ટેલ રૅ તટર

(ડ) ક્રફણઝકલ ઇન્સ્ટુકટર

:

-

ુ ય અને ગૌણ)
સાંલગ્ન િોસ્તપટલ (મખ્
(અ) સાંર્ાલન

:- ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી, અમદાિાદ

(બ) સાંતિાના માલલક

:- ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી, અમદાિાદ

(ક) િોસ્તપટલના અધ્યક્ષ :- તબીબી અિીક્ષક્ી, (ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી િતી)
(ડ) વિીવટી માળખ ાંુ

:- તબીબી અિીક્ષક, એડમીિીસ્ટ્રેટીિ ઓક્રફસર અિે ક્રહસાબી અનિકારી,ઓક્રફસ સુનપ્રટેન્ડન્ટ.

િોસ્તપટલનીની ધવગતો :-

નામ

પિારીની સાંખ્યા

તપે. વોડા માાં

તબીબી

પિારીની

અધિક્ષકન ુ નામ

સાંખ્યા

અને લાયકાત

ટેલલફોન નાંબર

જીએમઇઆરએસ

ઓક્રફસ(૦૭૯)૨૩૨૫૯૧૨૩

મેડીકલ કોલેજ
સંલગ્િ હોક્સ્પટલ

ડૉ.બી.બી.પટેલ
૩૦૦

ફુલ ટાઇમ

-

ફેતસ (૦૭૯) ૨૩૨૨૨૭૩૩
હોક્સ્પટલ-(૦૭૯)

ગાંિીિગર

૨૩૨૨૧૯૩૧/૨૩૨૨૧૯૩૨
/૨૩૨૨૧૯૧૩

પિારીની વિેંર્ણી
મેડીસીન અને તેના જેવી તપેશ્યાલીટી
જિરલ તથા મેડીસીિ જિરલ ગેસ્ટ્રોલોજી

પિારીની સાંખ્યા

યુધનટની સાંખ્યા

૧

યુરોલોજી

૭૨

૩

૯૦

૩

૨૪

૧

ન્યુરોલોજી
સજીકલ નિભાગ બન્સમ એન્ડ પ્લા. ઓથોપેડીકસ સર્જરી
જિરલ સર્જરી
ગેસ્ટ્રો સર્જરી
૨

કાડીયો સર્જરી
ન્યુરો સર્જરી
પીડીયાટ્રીક સર્જરી
પીડીયાટ્રીક
પીડીયાટ્રીક

૩

િીયોિેટોલોજી

૪

સ્ત્રીઓ માટે ગાયિેક

૪૦

૧

૫

િાક કાિ ગળાિી

૧૦

૧

૬

સ્કીિ િી. ડી.

૮

૧

૭

માિનસક સ્યાક્યાટ્રીક

૮

૧

૮

ટી બી ચેસ્ટ

૮

૧

૯

સ્પેશ્યલ રૂમ

ગ્રાસટ ટોટલ:કલ
ૂ પિારીની સાંખ્યા :- ૩૦૦
દરે ક નિભાગમાં ટીંચીંગ અિે ટ્રેનિિંગ માટેિી સુનિિા.
(અ) ઓ.પી.ડી.

:

(૧) ૨૫ થી ૩૦ ખુરર્ી િાળં એક ઓક્રડટોક્રરયમ
(૨) િાિા ગૃપ ડીસેકર્િ માટેિી મીિી કોન્ફરન્સ હોલ-બે

(૩) સર્જરી અિે તેિા જેિા મેડીસીિ અિે તેિા જેિા ઓબ્સ એન્ડ ગાયિેક અિે તેિા
જેિા નિષયો માટે ત્રર્ ડીસેકર્િ રૂમ.
(૪) દરે ક નિભાગમાં ક્તલનિકલ ટીંચીંગ માટે સુનિિા ઓ.
(બ) અંદરિા દદીઓ માટે

(૧) ૫૦ નિદ્યાથીઓિી ક્ષમતાિાળા બે ટીંચીંગ રૂમ
(૨) દરે ક િોડમ માં ટીંચીંગ રૂમ આપેલા છે .

ક્લલધનકલ લેબોરે ટરીઓ:નાંબર

તપેશ્યાલીટી

૧. સેન્ટ્રલ લેબોરે ટરી

૦૩

પેથોલોજી, બાયોકેમીસ્ટ્રી અિે માઇિોબાયોલોજી

૨. ડીપાટમ મન્ટલ
ે

૦૫

મેડીસીિ, પીડીયાટ્રીક, ઓબ્સ એન્ડ ગાયિેક, સર્જરી, ઈમરજન્સી.

૩. દરે ક િોડમ મા

૦૩

ઓપરે ર્ન ધિયેટર યધુ નટ
૧.

ઓપરે ર્ન િીયેટરો

એ.

કૂલ

બી.

ગોઠિર્ી અિે િહેંચર્ી -

-

:-

૫ મેજર + ૨ માઇનોર ઓપરે ર્ન િીયેટરોને એમાાં કલ
ૂ ૦૭ ટેબલો.
ઓથોપેડીકસ, જિરલ સર્જરી, ઈ.એિ.ટી., પીડીયાટ્રીકસ
સર્જરી, લેબર રૂમ, ઓ. એન્ડ જી. અિે ઈમરજન્સી.

સી.

સાિિો

-

(એિેસ્થેનસયા માટેિા સાિિો સક્રહત) દરે ક પ્રકારિા મૉનિટર,
રીસસીટેર્િ અિે એિેસ્થેનસયા માટેિા સાિિો ઉપલબ્િ છે .

નિયમ સંગ્રહ -૨
અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી (એકેડેમીક)સત્તા અિે ફરજો

ઓરગાિોગ્રાફ

ડીન
નિભાગિા િડા

ક્રહસાબી અનિકારી

િહીિટી અનિકારી

સહપ્રાધ્યાપક

કચેરી અનિક્ષક

કચેરી અનિક્ષક

હેડકલાકમ

હેડ કલાકમ

સીિીયર કલાકમ

સીિીયર કલાકમ

જુિીયર કલાકમ

જુિીયર કલાકમ

મદદિીર્

પ્રાધ્યાપક
ટયુટર

િગમ-૪િા કમમચારી

ધનયમ સાંગ્રિ -૨
અધિકારીઓ અને કમાર્ારીઓની (એકેડેમીક)સત્તા અને ફરજ
સાંતિાને વડાને સોપેંલ સત્તા
(૧)

િગમ-૧,૨, અનિકારીઓ ૩૦-ક્રદિસિી હક્ક રજા માંદગીિી રજા/અિમપગારી રજાઓ મંજુર કરિાિી સત્તા.

(૨)

િગમ–૩-૪િા કમમચારીઓિી ૨૪૦ ક્રદિસિી હક્ક રજા માંદગીિી રજા/અિમપગારી રજાઓ મંજુર કરિાિી સત્તા.

(૩)

િગમ-૧, િગમ-૨ િગમ-૩, િગમ-૪ િા અનિકારી/અનિકારીઓિી અસાિારર્ રજાઓ (ણબિ પગારી રજા) મંજુર
કરિાિી સત્તા.

(૪)

સંસ્થાિા િગમ -૧, િગમ -૨ િગમ-૩, િગમ-૪ િા અનિકારી/કમમચારીઓનુ ં એલ.ટી.સી, હોમ ટાઉિ મંજુર કરિાિી
સંપ ૂર્મ સત્તા.

(૫)

તબીબી નર્ક્ષકોિે મેડીકલ/ડેન્ટલ/ફીજીયોથેરાપી/િસીંગ/ફામામસી કોસીસમાં યુિીિમસીટીમાં તથા
જી.પી.એસ.યુ.પી.એસ.સી./આઈ.સી.એમ.આર.િગેરે સનમતીઓમાં એક્ષપટમ તરીકે મોકલિાિી જીએમઇઆરએસ
ગાંિીિગરિે સત્તા તથા તેઓિી ખાસ પરચ ૂરર્ રજા મંજૂર કરિાિી.

(૬)

િગમ-૧,િગમ-૨,િગમ-૩,િગમ-૪,િા અનિકારીઓ/કમમચારીઓિા પગાર અિે ભથ્થા, અન્ય ભથ્થા,પ્રિાસબીલો
/કન્ટીજન્સી બીલો/ઉર્ચચક બીલો/તેમજ અન્ય તમામ પ્રકારિા તલેઈમ મંજૂર કરિાિી સત્તા તેમજ ઉપાડ અિે
િહેંચર્ી અનિકારીઓિી િાર્ાકીય સત્તા.

(૭)

ગ્રાન્ટિી મયામદામાં તેમજ પ્રિતમમાિ પરચેઈઝ પ્રોસીજર મુજબ કોપ્યુટરિી સ્ટેર્િરી/સાિિ સામગ્રી/
કેનમકલસ/ગ્લાસિેર/િાિા સજીકલ સાિિો/પૈકી પ્રત્યેક આઈટમ રૂા.૫૦,૦૦૦/-મયામદામાં ખરીદિાિી.

(૮)

પ્રાસંણગક અિે ઈમરજન્સી બેઝ પ્રત્યેક કન્ઝયુમેબલ અિે િોિ કન્ઝયુમબ
ે લ આઈટમાં રૂા.૧૦૦૦/- સુિીિી
ખરીદીિી સત્તા.

(૯)

ડુપ્લીકેટ મર્ીિ/ઝેરોક્ષ મર્ીિ/કોપ્યુટર મર્ીિ તેમજ અન્ય સોફીસ્ટીકેટેડ સાિિો સનિિસ/ મેન્ટેિસ કોન્ટ્રાતટ
નિિેતા/મેન્યુફેતચર સાથે કરિાિી સત્તા.

(૧૦) બસ/એબ્યુલન્સ/મોટરકાર/અિે જીપિી મરામતિી સત્તા સ્પેરપાટમ સક્રહત.

જોબ ર્ાટા પ્રીલલીનીકલ હડપાટા મેસટ
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ગાાંિીનગર.
(૧) પ્રાધ્યાપક :૧

નિભાગ નુ સંચાલિ, સ્ટાફિે કામ સોંપર્ી, અિે આખા નિભાગનુ ં કામકાજ સંભાળવુ.ં

૨

પ્રથમ િષમ એમ.બી.બી.એસ. અભ્યાસિમમાં નિયમીત લેતચસમ અિે પરીક્ષા ગોઠિિી.

૩.

નિભાગિી રોજબરોજિી કાયમિાહી ઉપર ધ્યાિ આપવુ ં અિે ડીિ્ીિી સુચિાઓનુ ં પાલિ કરવુ.ં

૪.

નિભાગિા જુદા જુદા પોટમ ફોણલયાનુ ં પ્લાનિિંગ અિે િહેંચર્ી.

૫.

અન્ય ર્ૈક્ષણર્ક પ્રવ ૃનતઓ જેિી કે, નસસોસીયમ, તિીઝ, સેમીિાર, િકમ ર્ૉપ, હોક્સ્પટલ િીઝીટ, ગેસ્ટ
લૅતચર,િગેરેિી ગોઠિર્ી તથા આયોજિ.

૬.

ડીિ્ીિી કચેરીમાંથી આિતા જુદા જુદા નિયમો અિે સુચિોનુ ં પાલિ કરવુ.ં

૭.

નિભાગ અિે નિષયિાં જુદા જુદા ભાગમાં રીસચમ કરવુ.ં

૮.

રીસચમ કાયમિે પ્રનસધ્િ કરિા.

૯.

ઈમરજન્સી અિે િી.િી.આઈ.પી ડયુટીઓ સંભાળિી.

(૨) સિપ્રાધ્યાપક:૧.

પ્રથમ િષમ એમ.બી.બી.એસ. અભ્યાસિમાં નિયત લેતચસમ અિે પરીક્ષાઓ ગોઠિિી.

૨.

નિભાગિી લેબોરે ટરી, બ્લડ કલેકર્િ સેન્ટરિી સંભાળ લેિી.

૩.

નિભાગિા સંચાલિમાં મદદ કરિી.

૪.

િી.િી.આઈ.પી ડયુટીઓ સંભાળિી.

(૩) મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક :૧.

પ્રથમ િષમ એમ.બી.બી.એસ. અભ્યાસિમાં નિયત લેતચસમ અિે પરીક્ષાઓ ગોઠિિી.

૨.

આંતક્રરક મ ૂલયાંકિ અિે પરીક્ષાઓિા પરીર્ામ તૈયાર કરિા.

૩.

નિભાગિી લેબોરે ટરી, બ્લડ કલેકર્િ સેન્ટરિી સંભાળિી

૪.

નિભાગિા સંચાલિ માં મદદ કરિી.

૫.

િી.િી.આઈ.પી. ડયુટીઓ સંભાળિી.

(૪) ટય ૂટર:૧.

પ્રથમ િષમ એમ.બી.બી.એસ. અભ્યાસિમાં નિયત લેતચસમ અિે પરીક્ષાઓ ગોઠિિી.

૨.

પ્રાયોણગક કાયો દરયાિ રોજ બરોજિી જિમલો તપાસિી.

૩.

આંતક્રરક મ ૂલયાંકિ અિે પરીક્ષાઓિા પરીર્ામ તૈયાર કરિા.

૪.

હાજરી પત્રક સંભાળિા.

૫.

નિભાગિી લેબોરે ટરી, બ્લડ કલેકર્િ સેન્ટરિી સંભાળિી

૬.

નિભાગિા સંચાલિ માં મદદ કરિી

૭.

િી.િી.આઈ.પી. ડયુટીઓ સંભાળિી.

જોબ ર્ાટા પ્રીલલીનીકલ હડપાટા મેસટ
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ગાાંિીનગર.
(અ) ટીર્ીંગ ડયટુ ીસ ર્ૈક્ષલણક તટાફના દરે ક સભ્ય માટે :-

૧)

દરરોજ િોડમ માં ક્તલનિકલ લૅતચર લેિા.

૨)

જુદા જુદા નિષયો ઉપર નથયરી લૅતચર લેિા.

૩)

જુદા જુદા િોડમ િી પ્રોસીઝર ર્ીખિાડિી (મોટી િાિી સજીકલ પ્રોસીઝરો)

૪)

જુદી જુદી જીિિ રક્ષક પ્રોસીઝરો બતાિિી અિે ર્ીખિાડિી. ખાસ કરીિે ઈમરજન્સી અિે ટ્રોમા
િોડમ માં

૫)

અનુસ્િાતક નિદ્યાથીઓિે તેમિા થીસીસમાં અિે રીસચમમાં ગાઈડ કરિા.

૬)

સામાન્ય સંજોગોમાં સજીકલ આિડત િિારિી.

૭)

નિદ્યાનથિિી આપર્ા રાજ્યિા સામાન્ય તંદુરસ્તીિા પ્રશ્નો નિર્ે સજાગ કરિા અિે પ્રજાિી તેિા નિર્ે
માક્રહતગાર કરિી.

૮)

પરીક્ષાલક્ષી જુદી જુદી કાયમિાહી કરિી. જેમકે પેપર બિાિવુ,ં પરીક્ષા લેિી, પેપરિહીઓ
તપાસિી,અિે સંસ્થા તથા યુિીિસીટી લેિલે બેડસાઈડ પરીક્ષાઓ લેિી.

૯)

આંતક્રરક મ ૂલયાંકિ અિે પરીક્ષાઓિા ક્રરઝલટ તૈયાર કરિાં.

૧૦)

િેર્િલ અિે ઈન્ટરિેર્િલ લેિલે જુદી જુદી સી.એમ.ઈ.િકમ ર્ૉપ અિે કોન્ફરન્સો માં ભાગ લેિો.

૧૧)

સંસ્થા િેર્િલ અિે ઈન્ટરિેર્િલ લેિલે જુદી જુદી સી.એમ.ઈ.િકમ ર્ૉપ અિે કોન્ફરન્સો ગોઠિી.

૧૨)

નિભાગિા ટ્રેનિિંગ પ્રોગ્રામોમાં ભાગ લેિો અિે ગોઠિિા.

૧૩)

ઈન્ટિીઝ ડોતટરોિે તૈયાર કરિા.

૧૪)

નિભાગિી લાયબ્રેરી, લેબોરે ટરી, તથા યુણઝયમ જાળિિા.
ટીચીંગ કાયમિમો સ્િાતક નિદ્યાથીઓ માટે ગોઠિિામાં આિે છે .

(બ) લલીનીકલ ડયટુ ીસ
પ્રાધ્યાપક:૧)

આંખ નિભાગિી બિી જિાબદારી સંભાળિી .

૨)

સંસ્થાકીય કક્ષાએ િહીિટી િી જિાબદારી ઓ સંભાળિી.

૩)

જુનિયર સ્ટાફિે તેમનુ ં કામા કરિામાં ગાઈડ કરિા.

૪)

નિયનમત રીતે બહાર િા તથા અંદરિા દદીઓ માટે રાઉન્ડ ગોઠિિા.

૫)

બીજા નિભાગ માંથી આિેલા કોપીકેટેડ કેસોિી ઉપર ધ્યાિ આપવુ.ં અિે તેમિી સારિાર કરિી.

૬)

મીડીકોલીગલ કેસોમા એતસપટમ સાક્ષી તરીકે કોટમ એટે ન્ડ કરિી.

૭)

કલીિીક રીસચમ અિે દિાઓ િા ટ્રાયલ ગોઠિિા.

૮)

હોક્સ્પટલિા િહીિટ મા સક્રિય ફાળો આપિો.

૯)

મેડીકલ બોડમ ફોર સટીફીકેર્િ ઓફ મેડીકલ ફીટ્િેર્િમા સભ્ય તરીકે ભાગ લેિો.

૧૦)

નિયમીત રીતે પ્લાન્ટ ઓપરે ર્િ િો ગોઠિિા . અિે તેમિા ઉપર ધ્યાિ આપવુ.ં

૧૧)

એડ હોક અિે જી.પી.એસ.સી. ઇન્ટરવ્યુ િખતે ર્ૈક્ષણર્ક સ્ટાફિી ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુ ગોઠિિા.

૧૨)

િીમા કામદાર યોજિાિા પેશ્ન્ટોનુ ં ધ્યાિ આપવુ.ં

સિ પ્રાધ્યાપક:-

૧)

મદદિીર્ પ્રાધ્યાપાકોિી િી તેમિી ફરજો પાર પાડિામાં મદદરૂપ થવુ.ં

૨)

કલીિીકલ યુનિટિા િહીિટમાં સક્રિય ફાળો આપિો.

૩)

સિારમાં દરરોજ િોડમ રાઉન્ડ લેિા

૪)

પ્લાન્ડ ઓપરે ર્િ કરિા.

૫)

સોંપાયેલ ક્રદિસોએ અઠિાક્રડક ઓ.પી.ડી ચલાિિી.

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક:૧)

રોજ સિારે િોડમ માં રાઉન્ડ લેિા

૨)

ઓપરે ર્િ પહેલા અિે પછી રાઉન્ડ લેિા

૩)

તાત્કાણલક સારિાર કેન્ર અિે ઈમરજન્સી િોડમ માં ઈમરજન્સી ફરજો નિભાિિી

૪)

જુદા જુદા પ્લાન્ડ ઓપરે ર્િ િો કરિા

૫)

ક્રદિસ દરયાિ ટ્રોમાિા પેર્ન્ટિે સંભાળિા અિે સારિાર કરિી

૬)

િી.િી.આઈ.પી. અિે સી.એમ.િી િીઝીટ દરયાિ એબ્યુલન્સ ડયુટીઓ સંભાળિી.

૭)

ઉપરી અનિકારીએ સોપેલા બિા કામ કરિા.

નિયમ સંગ્રહ – ૩
નિર્મય લેિાિી પ્રક્રિયામાં અનુસરિાિી કાયમપદ્ધનત
-

બહારથી, સરકાર્ીમાંથી, માિ.િારાસભ્ય્ી, સંદભે કે અન્ય કોઇપર્ કમમચારી કે િાગક્રરકિી અરજી સૌ પ્રથમ
રજીસ્ટ્રી ર્ાખામાં િોંિર્ી કરાિિાિી થાય છે .

-

િોંિર્ી થયેલ પત્રો િહીિટી અનિકારી િગમ –૧ અિે ૨ કક્ષાિા અનિકારી્ી તેિે જે તે ર્ાખામાં મોકલી આપે
છે .

-

ર્ાખામાંથી નસનિયર તલાકમ , હેડ તલાકમ , મારફતે િોંિ જરૂરી નિયમો ટાંકી િહીિટી અનિકારી્ી, સમક્ષ રજુ
કરિામાં આિે છે . િહીિટી અનિકારી્ી, પોતાિી જરૂરી સ ૂચિા અથિા ટીકા ક્રટપ્પર્ી સાથે નિર્મય લેિા સારું
ડીિ્ી, સમક્ષ રજુ કરિામાં આિે છે .

-

ડીિ્ી સામાન્ય બાબતો અથિા પોતાિી સતાઅનિકારીમાં આિતી હોય તેિી બાબતોમાં જરૂરી નિર્મય આપી
યોગ્ય કાયમિાહી કરિામાં આિે છે . પોલીસ બાબત અથિા પોતાિા નિર્મય લેિાિાં સતા અનિકારીિી બહારિી
બાબતો અંગેિી િોંિ અનિક નિયામક્ી આરોગ્ય સમક્ષ રજુ કરિામાં આિે છે . જેમાં અનિક નિયામક્ી જરૂરી
આદે ર્ો(નિર્મય) આપે તે મુજબ ઘટતી કાયમિાહી કરિામાં આિે છે .

-

માિ.િારાસભ્ય્ી, અથિા મંત્રી્ી સંદભમમાં િહીિટી સેિા નિષયક બાબતો નસિાયિી બાબતો અંગે થયેલ
કમમચારી અથિા લેિાયેલ નિર્મયિી જાર્ માિ.િારાસભ્ય્ી િી જર્ાિિામાં આિે છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૪
ધનયત કાયા બજાવવા નક્કી કરે લા િોરણો
ક્રમ નાં.
૧

િોદ્દો
ડીિ્ી

નક્કી કરે લા િોરણો
િોરર્ો િક્કી કરાયેલા િથી.

૨

િહીિટી અનિકારી (િહીિટ)

િોરર્ો િક્કી કરાયેલા િથી.

૩

િહીિટી અનિકારી (ક્રહસાબી)

િોરર્ો િક્કી કરાયેલા િથી.

૪

કચેરી અિીક્ષક

૮ કાગળો દૈ નિક નિકાલ

૫

હેડ તલાકમ

૯ કાગળો દૈ નિક નિકાલ

૬

નસનિયર તલાકમ

૧૮ કાગળો દૈ નિક નિકાલ

૭

જુનિયર તલાકમ

િોરર્ો િક્કી કરાયેલા િથી.

ધનયમ સાંગ્રિ – ૫
ુ રાત સરકારશ્રીએ દર્ાા વેલા
કાયો કરવા માટે ના ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂર્નાઓ, ધનયમ સાંગ્રિ અને દફતરો ગજ
ુ બના ધનયમો મજ
ુ બ જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,ગાાંિીનગર કાયા કરે છે .
નીર્ે મજ
૧

બોબે સીિીલ સનિિસ રૂલસ િૉલયુમ – ૧,પ્રથમ આવ ૃનત અિે બીજી રી નપ્રન્ટ (૩૦મી જુિ ૧૯૭૨
સુિીમાં ગુજરાત સરકાર્ીએ અપિાિેલ નિયમો મુજબ) ભારતમાં છાપેલ મેિેજર ગિમમેન્ટ સેન્ટ્રલ

પ્રેસ, ગાંિીિગર અિે ડાયરે તટર ગિમમેન્ટ નપ્રન્ટીંગ પબ્બ્લકેર્િ અિે સ્ટે ર્િરી ગુજરાત રાજ્ય
અમદાિાદએ પ્રકાનર્ત કરે લ અિે જી.સી.એસ.આર.િી નિયમ કે જે ૧૫-૧૧-૨૦૦૨ િા ક્રદિસે એકસ્ટ્રા
ઓડીિરી ગૅઝેટ માં પ્રકાનર્ત કરે લ છે . અિે તે જ ક્રદિસે લાગુ પડાયેલ નિયમો.
૨

બીસીએસઆર – જીસીએસઆર િાર્ાકીય નિયમો.
ગુજરાત ટ્રે ઝરી રૂલસ – ૨૦૦૦ – ગિમમેન્ટ િોટીફીકેર્િ િં. (જીએિ. – ૩૬) ટીજેઆર/
૧૦૮૭/૮૧૫/ઝેડ – ૪૮૭ (૨૦૦૦) તા. ૯-૧૧-૨૦૦૦

૩

બોબે ટ્રેઝરી રૂલસ ૧૯૬૦ મુબ
ં ઈિા ગિિમર્ી એ બિાિેલ અિે બંિારર્ િા ૨૮૩ માં
આક્રટિકલ મુજબ કે જે ૧ મે ૧૯૬૦ સુિી ગુજરાત રાજ્ય માં અમલીકરર્ માટે ઘડાયેલ.

૪

આ નિયમો સરકાર્ીિાં ગિમેન્ટ િોટીફીકેર્િ િં (જીએિ.-૩૬) ટીજેઆર/૧૦૮૭/૮૧૫/
ઝેડ–૪૮૭ (૨૦૦૦) તા. ૯-૧૧-૨૦૦૦ િા ક્રદિસે સરકારી ગૅઝેટમાં પ્રનસધ્િ થયેલ છે .
જેથી સરકાર્ી િા ૩૦ મી સપ્ટે બર – ૨૦૦૦ સુિીિા હક
ુ મોિે માન્યતા મળે લ છે .

૫

બી.સી.એસ.આર/જી.સી.એસ.આર સનિિસ રૂલસિા સામાન્ય નિયમો – ૨૦૦૨

૬

બી.સી.એસ.આર/જી.સી.એસ.આર રહેઠાર્ િી સુનિિા માટે િા નિયમો – ૨૦૦૨

૭

બી.સી.એસ.આર/જી.સી.એસ.આર – ૧૯૭૧ (તા. ૫-૮-૧૯૯૯ સુિી સુિારે લ)

૮

૧૯૯૮ િા પગાર િા ક્રરનિઝિ િા નિયમ (આર. ઓ. પી – ૯૮)

૯

સરકારી ખાતાઓમાં સ્ટૉસમિી ખરીદી માટે ઓક્રફસિા નિયમોનુ ં મેન્યુઅલ (એકપિીમેન્ટ ટુ ગિમેન્ટઈિ
આઈ. એન્ડ. એમ. ક્રડપાટમ મેન્ટ રીસ્યોલયુએર્િ િં.એસ.પી.ઓ./૧૦૨૦૦૦-૨૪૯૧/સી.એચ. તા. ૨૦૨-૨૦૦૪

૧૦

ગિમમેન્ટ ઓફ ગુજરાત, જિરલ એડમીિીસ્ટ્રર્િ, ગુજરાત સીિીલ સનિિસ (કન્ડકટ) રૂલસ ૧૯૭૧ અિે
ગુજરાત સીિીલ સનિિસીસ (ડીસીપ્લીિ અિે અપીલ) રૂલસ-૧૯૭૧ (૫-ઓગષટ ૧૯૯૯િા ક્રદિસે
સુિારે લ) જિરલ એડમીિીસ્ટ્રર્િ ક્રડપાટમ મેન્ટ (પસમિલ ડીિીઝિ/ ઈન્કિાયરી સેલ) િિા
સણચિાલય, ગાંિીિગર.

૧૧

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી ગાંિીિગર તરફ થી સરકાર્ીિાં ઠરાિો િા
આિારે થઈ આિેલ સ ૂચિા મુજબ નુ ં પાલિ કરવુ.ં

ધનયમ સાંગ્રિ – ૬
જાિેર તાંત્ર અિવા તેના ધનયાંત્રણ િેઠળની વ્યસ્લતઓ પાસેના દતતાવેજોની કક્ષાઓ
અંગેન ાંુ પત્રક માહિતી શ ૂસય છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૭

ધનધત ઘડતર અિવા નીધતના અમલ સાંબિી જનતાના સભ્યો સાિે પરામર્ા
અિવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટે ની કોઈ વ્યવતિા િોઈ તો તેની ધવગતો માહિતી
શ ૂસય છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૮

તેના ભાગ તરીકે રર્ાયેલી બોડી પહરર્દ સધમધતઓ અને અસય સાંતિાન ાંુ
પત્રક માહિતી શ ૂસય છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૯
સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, િોદ્દા અને અસય ધવગતો.
સરકારી તાંત્ર ન ાંુ નામ :-

ડીિ્ી, જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સંલગ્િ
હોક્સ્પટલ,ગાંિીિગર.
મદદનીર્ માહિતી અધિકારી:િમ િં

િામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી.

ફોિ િંબર

ફેતસિંબર

ઈ-મેઇલઅડ્રેસ

સરિામુ ં

૨૩૨૪૦૨૯

૨૩૨૪૦૨૯૫

૭૮૩/૨,
deangmersmcg@gmail.c
સે-૭/સી,
om

કોડ િંબર

૧.

્ી.એ.બી.ગોર

િહીિટી

૦૭૯

અનિકારી

૬

ગાંિીિગર

જાિેર માહિતી અધિકારી:િમ

િામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િં

ફેતસ

ઈ-મેઇલ

સરિામુ ં

૨૩૨૪૦૨૯

૨૩૨૪૦૨૯

૬

૫

drahvaysdean@gmail.co
m

િં

૧.

ડૉ.એ.એચ.વ્યાસ

ડીિ

(૦૭૯)

૧૪૬૪, સેકટર-૬/એ.
ગાંિીિગર

અપીલ સતા અધિકારી :િમ
િં

િામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી

ફોિ િં

ફેતસ

ઈ-મેઇલ

સરિામુ ં

૧.

ડૉ. જે. જી.

મુખ્ય કારોબારી

બુચ

અનિકારી

(૦૭૯)

૨૩૨૪૮૦૩

૨૩૨૪૦૨૯૫

ceogmers@gmil.com

૪

૯૧૫ સેકટર૫/સી,
ગાંિીિગર

ધનયમ સાંગ્રિ – ૯
અધિકારીઓની હડરે લટરી
ક્ર્મ

અધિકારી ન ાંુ નામ

િોદ્દો અને ધવભાગ

નાં.
૧

ડૉ. એ.એચ.વ્યાસ

ડીિ

ટેલલફોન નાં

ટેલલફોન

(ઓહફસ)

નાં(ઘર)

૨૩૨૪૦૨૯૭ ૯૯૧૩૫૫
૬૧૫૧

૨

્ી. એ. બી.ગોર

િહીિટી અનિકારી

૨૩૨૪૮૦૩૫ ૯૭૨૫૫૦
૫૪૫૩

૩

ડૉ. એસ.એસ.ઐયદ

પ્રાધ્યાપક અિે િડા એિાટોમી
નિભાગ

૪

ડૉ. એસ.એમ.જોષી

૧૦૯૯

પ્રાધ્યાપક અિે િડા ફીઝીયોલોજી
નિભાગ

૫

ડૉ. જે.જી બુચ
ડૉ.ક્રદિેર્ મહેતા

પ્રાધ્યાપક અિે િડા ફામેકોલોજી

૨૩૨૪૦૨૩૫ 997940

5405

પ્રાધ્યાપક અિે િડા,ઓબ્સ &
ગાયિેક નિભાગ

૭

૨૩૨૪૦૨૩૫ ૯૪૨૯૩૦
૧૨૩૫

નિભાગ
૬

૨૩૨૪૮૦૩૫ ૯૮૯૮૮૬

૨૩૨૪૦૨૩૫ 982545

8022

ડૉ. ર્ોભિા ચંદિાિી પ્રાધ્યાપક અિે િડા બાયો. કેમ.

૨૩૨૪૦૨૩૫ ૯૯૯૮૦૭

નિભાગ
૮

૫૮૭૫

ડૉ. નિયતી લાખાર્ી પ્રાધ્યાપક અિે િડા સર્જરી નિભાગ

૨૩૨૪૦૨૩૫ 9825107
910

૯

ડૉ. કે.બી.િૈશ્ય

પ્રાધ્યાપક અિે િડા રે ડીયોલોજી

૨૩૨૪૦૨૩૫ 9825989

નિભાગ

240

ધનયમ સાંગ્રિ – ૯
અધિકારીઓ અને કમાર્ારીઓના નામ, િોદ્દા અને અસય ધવગતો
(૧) એનાટોમી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. એસ.એસ.સૈયદ
ડૉ. રૂપલ ગૌતમ

ડૉ. પદમા િાલેકર
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. નિતા તન્િા
ડૉ. ક્રહરે િ ચાિડા
ડૉ. ણચરાગ ખત્રી

ટય ૂટર

ે ચૌિરી
ડૉ. ચંરર્
ડૉ. રાજેન્ર લોરીયા

(૨) ફીઝીયોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક

ડૉ. એસ.એમ.જોષી

સિ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. જસ્મીિ દીિાિ
ડૉ. સી.પી.ખત્રી

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. રણચત જોષી

ડૉ. કક્રરશ્મા કાઝી
ડામ.રીતેર્ કારીયા
ટય ૂટર

ડૉ. ભરત િંદાિીયા

(૩) બાયોકેમીતરી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક

ડૉ. ર્ોભિા ચંદિાિી

સહ પ્રાધ્યાપક
મદદિીર્ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. િરૂર્ મહલલા
ડામ.જતીિ ડી.પટેલ

ટય ૂટર

ડૉ. કુર્ાલ રાઠોડ
ડૉ. અનશ્િિ િારેર
ડૉ. ણચરાગ ઓઝા

(૪) ફામેકોલોજી ધવભાગ

પ્રાધ્યાપક

ડૉ. જે.જી.બુચ.

સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્
પ્રાધ્યાપક
ટય ૂટર

(૫) પેિોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડો.પીયુષ એ. પટે લ
ડૉ.પ્રજ્ઞિેર્ પટેલ
ડૉ.મિોજ પટેલ
ડો.પીયુષ સોલંકી

ટય ૂટર

ડૉ.પરાગી ગાંિી

ુ ો િીમેટોલોજી એસડ બ્લડ રાસસફયઝ
ુ ન ધવભાગ
(૬) ઈમ્યન
પ્રાધ્યાપક

સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
ટય ૂટર

(૭) માઇક્રોબાયોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડામ.િીલેર્ પટેલ

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડો.રાકેર્ એમ. રજત

ટય ૂટર

ડામ. ક્રકરર્ પટેલ
(૮) ફોરે સસીક મેડીધસન ધવભાગ

પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક ડામ .રાજેર્કુમાર ભુત
ટય ૂટર

ડૉ. અમીત જોષી

(૯) પી. એસ. એમ ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડામ.મક્રહર ગોસ્િામી

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. મનલલકા ચાિડા

ટય ૂટર

ડૉ. ણચરં જીિ િાઘેલા

એલ. એમ. ઓ

(૧૦) મેડીસીન ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડામ .ર્ર્ીકુમાર એચ.મુન્રા

મદદનીર્

ડૉ. ક્રદિકર ગોસ્િામી

પ્રાધ્યાપક
ડૉ. ણચરાયુ િૈિ
ડૉ. પરે ર્ િોરા

(૧૧) પીડીયારીકસ ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. ક્રહમાન્સુ જોષી

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. સીમા ર્ાહ

(૧૨) તયાક્યારીક ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૧૩) તકીન & વી. ડી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડામ .મેહલ
ુ મકદાર્ી

મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૧૪) ટી. બી & ર્ેતટ ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક

સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૧૫) સર્જરી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક

ડૉ. નિયતી લાખાર્ી

સિ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. ઉમેર્ િૈષર્િ

મદદનીર્

ડૉ. જયદીપ ગરિી

પ્રાધ્યાપક
ડૉ. જયેર્ ગોક્રહલ
ડૉ.પલલિ પટેલ

(૧૬) રે ડીયોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. કે.બી.િૈશ્ય

મદદનીર્

ડૉ. ક્રદપેિ િૈઘ

પ્રાધ્યાપક

(૧૭) એનેતિેધસયા ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક

ડૉ.

સિ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. ભારતી રાજાર્ી

મદદનીર્

ડૉ.ક્રહતેર્ બ્રહ્મભટૃ

પ્રાધ્યાપક
ડૉ. ઉતમા સોલંકી
ટય ૂટર

ડામ.ર્ીતલ હળિદીયા
ડૉ. સુલભા ચાલુકૈ

(૧૮) ઓબ્સ એસડ ગાયનેક ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક

ડૉ. ક્રદિેર્ મહેતા

સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્

ડૉ.રાકેર્ પટેલ

પ્રાધ્યાપક
ડૉ.જલિારા પટેલ
(૧૯) ઈ. એન. ટી. ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્

ડૉ.કીતી અંબાર્ી

પ્રાધ્યાપક
ડામ.પી.િી.સોદરિા

(૨૦) પીડીયારીકસ સર્જરી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક

ડામ .ક્રહમાંસ ુ જોષી

મદદનીર્

ડામ.સીમા ર્ાહ

પ્રાધ્યાપક

(૨૧) સયરુ ો સર્જરી ધવભાગ

પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૨૨) બસસા & પ્લાસ્તટક ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૨૩) યરુ ોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૨૪) ઓિોપેડીક ધવભાગ

પ્રાધ્યાપક

ડૉ.

સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

ડૉ. ણબમલ મોદી

(૨૫) સી. ટી. સર્જરી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૨૬) સયરુ ોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(૨૭) ગ્રેતરોએસરોલોજી ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

(૨૮) ઈમરજસસી મેડીધસન ધવભાગ
પ્રાધ્યાપક
સિ પ્રાધ્યાપક
મદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

એડમીનીતરે ટીવ અને પેરા મેહડકલ તટાફ વગા – ૩
જીએમઇઆરએસ મેહડકલ કોલેજ સાંલગ્ન િોસ્તપટલ, ગાાંિીનગર,
ક્રમ.નાં

નામ

િોદ્દો

૧

્ી,એ.બી.ગોર

િહીિટી અનિકારી

૨

્ી,આઇ.એમ.ગોક્રહલ

ક્રહસાબિીર્

૩

્ી,પી.પી.ગોક્રહલ

કચેરી અિીક્ષક

૪

્ી અિિર એ.મંડલી

કચેરી અિીક્ષક

૫

્ી એમ.એફ રાર્ા

હૉસ્ટેલ અિીક્ષક

૬

્ી.એસ.કે. નતરગર

હેડ તલાકમ

૭

સીિીયર કલાકમ

સીનીયર કલાકા ,જુનીયરકલાકા લેબ. ટેસ્લનધર્યન, લેબ. આસીતટસટ, ડ્રાઈવર અને
એલસ– રે ટેસ્લન. ધવગત દર્ાા વત ાંુ પત્રક
(ઇસ્સડયન રે ડક્રૉસ કરાર આિાહરત ફીલસ પગાર) પેરા મેડીકલ સાંવગા વગા – ૩
૧

્ી,ક્રકર્ોરકુમાર આર. રાઠોડ

૨

કુ.મધુબેિ મકિાર્ા

૩

્ી.સતીર્ ચૌિરી

૪

્ી.કમલેર્ ગરાસીયા

૫

્ી.હષમલ યુ. પટેલ

૬

્ી,પનિત્ર પી.પરમાર.

૭

્ી. બીપીિચંર રાઠોડ

૮

્ી ભરત યાદિ

૯

કુ.કોકીલા ગામેતી

૧૦

્ી.કમલેર્ રાઠોડ

૧૧

્ી ભાિીિ રાઠોડ

૧૨

્ી.કૌનર્ક િી.સોલંકી

૧૩

્ી ભાિેર્ રાઠોડ

૧૪

કુ.સ્િેહા એચ.પોપટ

૧૫

્ી,રાજુ એિ.પટેલ

૧૬

્ીમતી જજગ્િા જી. રાઠોડ

૧૭

્ીમતી સુરેખા કડીયા

૧૮

્ી ભરત ચૌિરી

૧૯

્ી જયકુમાર એમ.સાધુ

૨૦

્ી ભરત પી. પરમાર

૨૧

કુ.નપ્રયંકા એચ.ર્ાહ

૨૨

્ીમતી.િયિા પ્રજાપનત

૨૩

્ીમતી કાજલ િીંછી

૨૪

્ીમતી ભાગ્યલ્મી પરમાર

જુનિયર તલાકમ

તલાકમ કમ ટાઈનપસ્ટ

સહાયક જુનિયર તલાકમ

ડેટા ઓપરે ટર

લેબ. ટેક્તિનર્યિ

૨૫

કુ.સુર્ી એમ.પટેલ

૨૬

્ી.નિજેન્ર રં ગપરીયા

૨૯

્ી,ણચદનિલાસ ડી.કાિડીયા

૩૦

્ી,પ્રિીર્ ઠકકર

ફોટોગ્રાફર

૩૧

્ી.તેજેન્ર ઇટાલીયા

ગ્રંથપાલ

૩૨

્ી,રમર્ભાઇ પટર્ી

આસી. મદદિીર્

૩૩

્ી.જયલેર્ કાંગસીયા

ડ્રાઈિર

૩૪

્ી,એસ.એસ.ઠાકોર

૩૫

્ી,ણચરાગ દાતર્ીયા

જુિીયર ફામામસીસ્ટ

વગા –૪ ના કમાર્ારી ઓ ની માહિતી દર્ાા વત ાંુ પત્રક
ક્રમ નાં

કમાર્ારી ન ાંુ નામ

િોદ્દો

૧

્ીમતી સુઝાબેિ રાર્ા

આયા (પટાિાળા)

૨

્ી,ઇમરાિ ઇ.ર્ેખ

પટાિાળા

૩

્ી રાજેર્.પી.રાિળ

પટાિાળા

૪

્ી.જગદીર્ પરમાર

પટાિાળા

૫

્ી જેમર રબારી

પટાિાળા

૬

્ી.ભરત એમ. ્ીમાળી

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૭

્ી હષમદ બી.બારોટ

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૮

્ીમતી કોમલ ગોસ્િામી

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૯

્ીમતી ઇલા પરમાર

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૧૦

્ી ક્રહતેર્ બી.પટેલ

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૧૧

્ી,પરે ર્ એસ.્ીમાળી

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૧૨

્ી હનષિદા ડામોર

લેબ.એટેન્ડન્ટ

૧૩

્ી,અજીત ્ીમાળી

ડીસેકર્િ હોલ એટેન્ડન્ટ

૧૪

્ી નિજય પંડયા

ડીસેકર્િ હોલ એટેન્ડન્ટ

૧૫

્ી.રાજુ પંડયા

ડીસેકર્િ હોલ એટેન્ડન્ટ

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૦
દરે ક કમાર્ારીઓ અને અધિકારીઓ ને મળતો માધસક પગાર
એનક્ષર – ૧
વગા – ૧ અને વગા – ૨ ના કમાર્ારીઓ ન ાંુ પગાર પત્રક
ક્રમ નાં
૧

િોદ્દો

પગાર િોરણ

પ્રાધ્યાપક

૩૭૪૦૦ – ૬૭૦૦૦ (જી. પી.
૧૦,૦૦૦)

૨

સહ પ્રાધ્યાપક

૩૭૪૦૦ – ૬૭૦૦૦ (જી. પી. ૯૦૦૦)

૩

મદદિીર્ પ્રાધ્યાપક

૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦ (જી. પી.૭૦૦૦)

૪

ટય ૂટર

૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (જી. પી. ૫૪૦૦)

૫

િહીિટી અનિકારી

૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (જી. પી. ૪૬૦૦)
એનક્ષર – ૨

કલેરીકલ વગા ના કમાર્ારી ઓ ન ાંુ પગાર ન ાંુ પત્રક
ક્રમ નાં
૧

િોદ્દો
ઓક્રફસ/હૉસ્ટે લ સુનપ્રટે ન્ડેન્ટ

પગાર િોરણ
૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (જી.પી-૪૪૦૦)(પી. બી –
૨)

૨

હેડ એકાઉન્ટન્ટ

૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (જી.પી-૪૪૦૦)(પી. બી –
૨)

૩

હેડ તલાકમ /સ્ટોર કીપર

૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (જી.પી-૪૪૦૦)(પી. બી –
૨)

૪

નસનિયર તલાકમ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૨૮૦૦)(પી. બી –
૨)

૫

જુનિયર તલાકમ /કમ સ્ટે િોટાઈપીસ્ટ ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)(પી. બી –
૨)

૬

સ્ટેિોગ્રાફર િગમ– ૩

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦(જી.પી-૨૮૦૦)(પી. બી –
૧)

૭

રે કડમ તલાકમ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦(જી.પી-૧૯૦૦)(પી. બી – ૧)

૮

સ્ટેિોગ્રાફર

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦(જી.પી-૧૯૦૦)(પી. બી – ૧)

૯

સ્ટેિોટાઈપીસ્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૨૮૦૦)(પી. બી –
૧)

એનક્ષર – ૩
પેરામેડીકલ /ટેકધનકલ કમાર્ારી ઓ ન ાંુ પગાર ન ાંુ પત્રક
ક્રમ નાં

િોદ્દો

પગાર િોરણ

૧

લેબોરે ટરી ટે ક્તિનર્યિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨

ઈ. સી. જી ટે ક્તિનર્યિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૩

લેબોરે ટરી આસીસ્ટન્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૪

એતસ રે ટે ક્તિનર્યિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૫

ટે કનિકલ આસીસ્ટન્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૬

મોડેલર

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૭

ફોટોગ્રાફર

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૮

લાયબ્રેરીયિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૯

આસી. લાયબ્રેરીયિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૦

સ્ટટેસ્ટીકલ આસીસ્ટન્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૧

સેિેટરી ઇન્સપેતટર

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૨

કારપેન્ટર (સુથાર)

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૩

આક્રટિસ્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૪

જુનિ. ફામામસીસ્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૫

િાયરમેિ (ઇલેક્તટ્રનર્યિ)

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૬

આસી. ટે ક્તિનર્યિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૭

ડ્રાઈિર

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૮

કેટલોગર

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૧૯

ઓક્રડયો મેટ્રી ટેક્તિનર્યિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨૦

સ્પીચ થેરાપીસ્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨૧

રીફ્રેકિીસ્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨૨

ડોક્યુમેન્ટાણલસ્ટ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨૩

ઓક્રડયો નિઝયુઅલ ટેક્તિનર્યિ

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨૪

બ્લેક ક્સ્મથ (લુહાર)

૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ (જી.પી-૧૯૦૦)

૨૫

ડાકમ રૂમ આસી.

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૨૬

િેટરિીર ઓક્રફસર

૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (જી.પી-૪૬૦૦)

એનક્ષર – ૪
વગા – ૪, કમાર્ારીઓન ાંુ પગારન ાંુ પત્રક
ક્રમ નાં

િોદ્દો

પગાર િોરણ

૧

પટાિાળા

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૨

િૉચમેિ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૩

િગમ - ૪

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૪

સ્િીપર

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૫

એિી. એટેન્ડન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૬

લેબ. એટેન્ડન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૭

ડીસેકર્િ હોલ. એટે ન્ડન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૮

આયા

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૯

માળી

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૦

લેબોરે ટરી સિમન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૧

દફતરી

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૨

હમાલ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૩

હૉસ્ટેલ એટેન્ડન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૪

ગેસ પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૫

ફીલડ લેબ. એિી. એટે .

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૬

એિીમલ કીપર

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૭

એિીમલ સ્િીપર

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૮

સ્ટ્રેચર બૅરર

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૧૯

હિાલદાર

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૨૦

મુકાદમ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૨૧

િાયક

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

૨૨

એટેન્ડન્ટ

૪૪૪૦ – ૭૪૪૦ (જી.પી-૧૩૦૦)

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૧
ુ લ બજેટ (ખર્ા તા. ૩૧/૩/૨૦૧૨ ની સ્તિધતએ)
એસયઅ
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ગાાંિીનગર
ક્રમ નાં

ખર્ાનો પગાર

િજારમાાં
(૨૦૧૨ – ૨૦૧૩)

૧

પગાર ઓક્રફસર

૨

કમમચારી િો પગાર

૩

અિર એલાઉન્સ

૪

મેડીકલ રીએબસમમેન્ટ

૫

મેડીકલ એલાઉન્સ

૬

જી. પી. અનિ. માટે/ કમમચારી માટે

૭

સરે ન્ડર

૮

એચ. આર. એ

૯

મોંઘિારી ભથ્્ું

૧૦

ટ્રાિેલીંગ એલાઉન્સ

૧૧

ઓક્રફસ એક્ષપેન્ડીચર

૧૨

ટ્રાિેલીંગ એક્ષપેન્ડીચર

૧૩

સ્કૉલરનર્પ

૧૪

ફૅક્સ્ટિલ ઍડ્િાન્સ

૧૫

અિાજ પેર્ગી

૧૬

સ્થાનિક િળતર ભથ્્ુ ં

૧૭

એલ. ટી. સી
ટોટલ :-

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૧
ુ લ બજેટ (ખર્ા તા. ૩૧/૩/૨૦૧૨,ની સ્તિધતએ)
એસયઅ
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન િોસ્તપટલ, ગાાંિીનગર
ક્રમ નાં

ખર્ાનો પગાર

િજારમાાં
(૨૦૧૧ – ૨૦૧૨)

૧

પગાર ઓક્રફસર

૧૧૨૧૦

૨

કમમચારીિો પગાર

૨૨૧૩૦

૩

અિર ઍલાિન્સ

૩૩૮૩

૪

મેડીકલ રીએબસમમેન્ટ

૪૯૧

૫

મેડીકલ ઍલાિન્સ

૧૦૧

૬

જી.પી.અનિ. માટે / કમમચારી માટે

૭

સરે ન્ડર

૮

એચ. આર. એ

૫૫૨૦

૯

મોંઘિારી ભથ્્ું

૧૬૨૩૬

૧૦

ટ્રાિેલીંગ ઍલાિન્સ

૫૧૦૪
૬૨૮

૬૩૨

૧૧

ઓક્રફસ એક્ષપેન્ડીચર

૭૫૩૫

૧૨

ટ્રાિેલીંગ એક્ષપેન્ડીચર

૧૩

સ્કૉલરનર્પ

૧૪

ફૅક્સ્ટિલ ઍડ્િાન્સ

૧૫

અિાજ પેર્ગી

૧૩૦

૧૬

સ્થાનિક િળતર ભથ્્ુ ં

૨૯૧

૧૭

એલ. ટી. સી

૨૮૦

૧૪૨
૫૨

ટોટલ :-

૭૩૮૬૫

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૨
સિાયકીય કાયાક્રમોના અમલ અંગે ની
પધ્િધત માહિતી શ ૂસય છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૩
તેણે આપેલ રાિત પરમીટ કે અધિકત
ૃ મેળવનારની
ધવગતો માહિતી શ ૂસય છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૪
ધવજાણ ાંુ રૂપે ઉપલબ્િ માહિતી
ગુજરાત સરકારિી િેબસાઇટ (www.deangmersmcg@gmail.com) ઉપર
આરોગ્ય અિે પક્રરિાર કલયાર્ નિભાગ હેઠળ ડીિ, જીએમઇઆરએસ મેડીકલ
કોલેજ ગાંિીિગરિે માક્રહતી ઉપલબ્િ છે . તેમજ ઉપરોતત િેબસાઇટ માં
િખતોિખત સુિારો થિાિી ર્ક્યતા રહેલી છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૫
માહિતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો
૧.

ગુજરાત સરકારિી ઈ –મેઇલ પ્રકરર્–૧૬,માં દર્ામ વ્યા મુજબ.

૨.

આ નિભાગિે લગતી તેમજ સામાન્ય િાગક્રરકોિે સ્પર્મતી જાહેરાત
માક્રહતી નિભાગ દ્વારા સ્થાનિક તેમજ જરૂર પડયે રાષટ્રીય, િતમમાિ
પત્રોમાં જાહેરાત આપિામાં આિે છે .

૩.

િખતો િખત જરૂરી માક્રહતી સંસ્થા ખાતેિા િોટીસ બોડમ ઉપર તેમજ
આ કચેરી હેઠળિી સંસ્થાઓિા િોટીસ બોડમ ઉપર મ ૂકિામાં આિે છે .

ધનયમ સાંગ્રિ – ૧૬
જાિેર માહિતી અધિકારીઓના નામ અને િોદ્દાઓ અને બીજી ધવગતો

ક્રમ

નામ

િોદ્દો

નાં
૧. ડૉ. એ.એચ. વ્યાસ

એસ.ટી.ડી

ફોન નાં

ફેલસ

ઈ-મેઇલ

સરનામ ાંુ

(૦૭૯)

gmersmchsola@gmail.com

જીએમઇઆરએસ

(કોડ)
ડીિ

(૦૭૯)

(૦૭૯)
૨૭૬૬૦૨૭૫

૨૭૬૬૧૧૮૭

મેડીકલ કોલેજ
ગાંિીિગર

ધનયમ સાંગ્રિ -૧૭
અસય માહિતી એ દે િદાન પ્રવ ૃધત
દે િદાન માટેની પદ્ધધત

૧.

દે હદાિ મ ૃત્યુ ઉપરાંત દે હદાિ કરિા માટે ફૉમમ આપિામાં આિે છે .

૨.

મ ૃત્યુિી સ ૂચિા મળતા દે હદાતા િા સંબિીઓિે માગમદર્મિ આપિામાં આિે છે .

૩.

જ્યારે મ ૃતદે હ કોલેજમાં આિે ત્યારે એિાટોમી નિભાગિા બિાજ સ્ટાફ અિે જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજિા
ડીિ, તથા નિદ્યાથીઓ મ ૃતદે હિે પુરા માિ સમાિથી સ્િીકારિામાં આિે છે .

૪.

એિાટોમી નિભાગમાં એક ઓિર બોડમ રાખિામાં આિે છે . જેિા ઉપર દે હદાતાનુ ં િામ લખિામાં આિે છે .
અિે તેિા સગાં સંબિીઓ િે આ ઉમદા કાયમ બદલ હાક્રદિક અણભિાદિ અિે આભાર માિિામાં આિે છે .

૫.

એિાટોમી નિભાગિા સ્ટાફ અિે કમમચારીઓ જુદાજુદા સ્િૈક્ર્ચછક સંસ્થાઓિા સંપકમ માં આિી િાતામલાપ યોજે છે .
અિે સમાજમાં દે હદાિ પ્રવ ૃનત નિર્ે લોકો જાગૃનતિો પ્રયાસ કરે લ છે . લોકોિે સમજાિિામાં આિે છે . કે કઈ
રીતે મ ૃતદે હ નિદ્યાથીઓિે ઉપયોગી છે . અિે તેથી આ ઉમદા કાયમ સમાજ ઉપયોગી છે .

૬.

દે હદાતાિા સંબિીઓિે જીએમઇઆરએસ.મેડીકલ કોલેજિા ડીિ,અિે ક્રડપાટમ મેન્ટિા િડા તરફથી ડોિેર્િ
સટીફીકેટ આપિામાં આિે છે .

૭.

એિાટોમી નિભાગ દ્વારા એબાલમીંગ સુનિિા આપિામાં આિે છે .

૮.

સંપકમ માટે

:

ડૉ. એસ.એસ.સૈયદ, પ્રોફેસર

(ઓક્રફસ) :- ૦૭૯ – ૨૩૨૪૦૨૯૬

એિાટોમીિા પ્રાધ્યાપક અિે િડા્ી,

(રહેઠાર્) :(મોબાઇલ) :- ૯૮૯૮૮૬૧૦૯૯

બી. કોલ્ડ રૂમ સધુ વિા
-

સેન્ટ્રલી એર કન્ડીર્િ મોર્ચયુર
મ ી

-

મ ૃતદે હો િે ત્રર્ ક્રદિસ સુિી સાચિી રાખિાિી ક્ષમતા.

પત્રક –૧
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ નીર્ે જાિેર માહિતી અધિકારીને મળે લ અરજીઓની ધવગત દર્ાા વત ાંુ પત્રક
(તા.૦૧/૦૪/૧૨ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૨)

િાર્ાકીય િષમ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

સબંનિત અપલેટ ઓથોરીટી

:

ડૉ. જે. જી. બ ૂચ, મુખ્ય કારોબારી અનિકારી, જીએમઇઆરએસ,અમદાિાદ

સબંનિત ખાતાિા િડા

:

ડૉ. પી.ડી.નિઠ્ઠલાર્ી,સભ્ય સણચિ્ી અિે અનિક નિયામક્ી, તબીબી નર્ક્ષર્
બ્લૉક-૪, ત્રીજે માળ,ડામ .જીિરાજ મહેતા ભિિ,જુ િા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

સબંનિત િહીિટી નિભાગ

:

્ી. રાજેર્ ક્રકર્ોર,ચેરમેિ્ી અિે અગ્રસણચિ્ી, આરોગ્ય પક્રરિાર કલયાર્
નિભાગ, બ્લૉક િં– ૭/૭ મોં માળ, િિા સણચિાલય સંકુલ, ગાંિીિગર.

ક્રમ

ધવગત

સાંખ્યા

૧.

૩૧-૧૨-૧૦ અંધતત ધત્રમાધસક અિેવાલ દરમ્યાન મળે લ અરજીઓ.

૦

૨.

અિેવાલ પિેલા ના સમયગાળાની ધનકાલ બાકી પડતર અરજીઓ.

૦

૩.

ધનકાલ માટે ની કલ
ૂ અરજીઓ. (કોલમ: ૧+૨)

૦

૪.

ગરીબી રે ખા નીર્ે જીવતા લોકો તરફિી મળે લ અરજીઓની ધવગત .

૦

૪-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ.

૦

૪-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ .

૦

૫.

સેવા ધવર્યક સરકારી કમાર્ારી/અધિકારીઓની, બાબતો ને લગતી અરજીઓની ધવગત

૦

૫-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૫-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૬.

તવૈક્છછક સાંતિાઓ એન.જી.ઓ. તરફિી મળે લ અરજીઓ.

૦

૬-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૬-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૭.

અસય તરફિી મળે લ અરજીઓ.

૦

૭-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૭-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૮.

અિેવાલના ધત્રમાસ દરમ્યાન મળે લ અરજી ફી નકલ ર્ાજીસ રકમની ધવગત

૦

૮-અ

અરજી ફી પેટે મળે લ રકમ

૦

૮-બ

અરજી ફી નસિાયિી િકલ ચાજીસ િગેરેિી રકમ

૦

૮-ક

અહેિાલિા નત્રમાસ દરયાિ થયેલ કૂલ આિક

૦

૮-ડ

ચાલુ િાર્ાકીય િષમિા અગાઉિા સમયગાળા દરયાિ થયેલ કૂલ આિક.

૦

૮-ઈ

કૂલ આિકિો સળિાળો(કોલમ: ૮(ક) +૮(ડ)

૦

૯.

ધત્રમાધસક અિેવાલના સમયગાળા દરમ્યાન ધનકાલ કરે લ કલ
ૂ અરજીઓ (કોલમ : ૩પૈકી)

૦

૧૦.

ગરીબી રે ખા નીર્ે જીવતા લોકો તરફિી મળે લ અરજીઓનો ધનકાલ.

૦

૧૦-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-બ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત:હકારાત્મક:/અંર્ત:િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૦-ઈ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ફ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ

૦

અરજીઓિી સંખ્યા.
૧૧.

સરકારી કમાર્ારીઓ/અધિકારીશ્રીઓની સેવા ધવર્યક બાબતની લગતી અરજીઓનો ધનકાલ

૦

૧૧-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-બ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક:/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૧-ઈ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ફ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ

૦

અરજીઓિી સંખ્યા.
૧૨.

તવૈક્છછક સાંતિા ઓ (એન.જી.ઓ) તરફિી મળે લ અરજીઓ તરફિી મળે લ અરજીઓની ધનકાલ.

૦

૧૨-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-બ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૨-ઈ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ફ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ

૦

અરજીઓિી સંખ્યા.
૧૩.

અસય તરફિી મળે લ અરજીઓની સાંખ્યા.

૦

૧૩-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-બ

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૩-ઈ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ફ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ

૦

અરજીઓિી સંખ્યા.
૧૪.

અિેવાલ િેઠળ ધત્રમાસ ને અંતે પડતર અરજીઓની સાંખ્યા.

૦

૧૪-અ

ગરીબી રે ખા િીચે જીિતા લોકો તરફથી મળે લ પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-બ

સરકારી કમમચારી/અનિકારી્ી િી સેિા નિષયક બાબતોિી લગતી પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-ક

સ્િૈક્ર્ચછક સંસ્થા ઓ એિ.જી.ઓ. તરફથી પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-ડ

અન્ય તરફથી મળે લ પડતર અરજીઓ.

૦
જાિેર માહિતી અધિકારી
ડીન
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,
ગાાંિીનગર.

પત્રક -૨(ક)
માહિતીિી (મેળવવાના) અધિકાર કાયદા નીર્ે એપેલેટ ઓિોરીટીને મળે લ અપીલોની ધવગત દર્ાા વતુાં પત્રક
(તા.

૧-૧-૧૧ થી ૩૧-૦૩-૧૧)

િાર્ાકીય િષમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

સબંનિત પી.આઈ.ઓ.િો હોદ્દો

:

ડૉ.એ.એચ.વ્યાસ, ડીિ અિે જાહેર માક્રહતી અનિકારી જીએમઇઆરએસ
મેડીકલ કોલેજ,ગાંિીિગર.

સબંનિત ખાતાિા િડા

:

ડૉ. પી.ડી.નિઠ્ઠલાર્ી,સભ્ય સણચિ્ી અિે અનિક નિયામક્ી, તબીબી નર્ક્ષર્
બ્લૉક-૪, ત્રીજે માળ,ડામ .જીિરાજ મહેતા ભિિ,જુ િા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

સબંનિત િહીિટી નિભાગ

:

્ી. રાજેર્ ક્રકર્ોર ચેરમેિ્ી, અગ્ર સણચિ્ી, આરોગ્ય અિે પક્રરિાર કલયાર્
નિભાગ, બ્લૉક િં ૭,૭મો માળ, િિા સણચિાલય, ગાંિીિગર

અગાઉિા
નત્રમાસિા
અંતે
પડતર
અપીલોિી
સંખ્યા.

ચાલુ

નિકાલ

ચાલુ નત્રમાસ દરયાિ નિકાલ

નિકાલ કરે લ અપીલો

નત્રમાસિા

નત્રમાસ

માટે િી

કરે લ અપીલો

પૈકી

અંતે

દરયાિ

કૂલ

પડતર

મળે લ

અપીલો

અપીલોિી

અપીલો

કોલમ

સંખ્યા

િી સંખ્યા

૧+૨
અગાઉ

ચાલુ

નિકાલ

હકારાત્મક

િકારાત્મક

નત્રમાસિા

પડતર

નત્રમાસ

કરે લ

નિકાલ િી

નિકાલ િી

અંતે

અપીલો

દરયાિ

અપીલો

સંખ્યા

સંખ્યા

પડતર

પૈકી

મળે લ

પૈકી

અપીલોિી

અપીલો

સમય

સંખ્યા

પૈકી

મયામ દામાં
નિકાલ
કરે લ
અપીલોિી
સંખ્યા

(૧)

(૨)

(૩)

(૪-અ)

(૪-બ)

(૪-ક)

(૫-અ)

(૫-બ)

(૬)

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

જાિેર માહિતી અધિકારી

ડીન
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,
ગાાંિીનગર.

પત્રક –૧(ક)
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ નીર્ે જાિેર માહિતી અધિકારીને મળે લ અરજીઓની ધવગત દર્ાા વત ાંુ પત્રક
(તા. ૧-૪-૧૧ થી ૩૦-૬-૧૧)

િાર્ાકીય િષમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

સબંનિત પી.આઈ.ઓ.િો હોદ્દો

:

ડૉ. એ.એચ.વ્યાસ, ડીિ અિે જાહેર માક્રહતી અનિકારી જીએમઇઆરએસ મેડીકલ
કોલેજ,ગાંિીિગર

સબંનિત ખાતાિા િડા

ઃ

ડૉ.પી.ડી.નિઠ્ઠલાર્ી,સભ્ય સણચિ્ી અિે અનિક નિયામક્ી, તબીબી નર્ક્ષર્
બ્લૉક-૪, ત્રીજે માળ,ડામ .જીિરાજ મહેતા ભિિ,જુ િા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

સબંનિત િહીિટી નિભાગ

:

્ી. રાજેર્ ક્રકર્ોર ચેરમેિ્ી, અગ્ર સણચિ્ી, આરોગ્ય અિે પક્રરિાર કલયાર્
નિભાગ, બ્લૉક િં ૭,૭મો માળ, િિા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

િમ

નિગત

સંખ્યા

૧.

૩૦-૬-૧૧ અંધતત ધત્રમાધસક અિેવાલ દરમ્યાન મળે લ અરજીઓ.

૦

૨.

અિેવાલ પિેલા ના સમયગાળા ની ધનકાલ બાકી પડતાર અરજીઓ.

૦

૩.

ધનકાલ માટે ની કલ
ૂ અરજીઓ. (કોલમ: ૧+૨)

૦

૪.

ગરીબી રે ખા નીર્ે જીવતા લોકો તરફિી મળે લ અરજીઓની ધવગત .

૦

૪-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ.

૦

૪-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ .

૦

૫.

સેવા ધવર્યક સરકારી કમાર્ારી/અધિકારીઓની, બાબતો ને લગતી અરજીઓની ધવગત

૦

૫-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૫-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૬.

તવૈક્છછક સાંતિાઓ એન.જી.ઓ. તરફિી મળે લ અરજીઓ.

૦

૬-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ.

૦

૬-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૭.

અસય તરફિી મળે લ અરજીઓ.

૦

૭-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ.

૦

૭-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૮.

અિેવાલના ધત્રમાસ દરમ્યાન મળે લ અરજી ફી નકલ ર્ાજીસ રકમની ધવગત

૦

૮-અ

અરજી ફી પેટે મળે લ રકમ

૦

૮-બ

અરજી ફી નસિાયિી િકલ ચાજીસ િગેરે િી રકમ

૦

૮-ક

અહેિાલ િા નત્રમાસ દરયાિ થયેલ કૂલ આિક

૦

૮-ડ

ચાલુ િાર્ાકીય િષમિા અગાઉિા સમયગાળા દરયાિ થયેલ કૂલ આિક.

૦

૮-ઈ

કૂલ આિક િો સરિાળો(કોલમ: ૮(ક) +૮(ડ)

૦

૯.

ધત્રમાધસક અિેવાલ ના સમયગાળા દરમ્યાન ધનકાલ કરે લ કલ
ૂ અરજીઓ (કોલમ : ૩પૈકી)

૦

૧૦.

ગરીબી રે ખા નીર્ે જીવતા લોકો તરફિી મળે લ અરજીઓનો ધનકાલ.

૦

૧૦-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિીસંખ્યા.

૦

૧૦-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૦-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૧.

સરકારી કમાર્ારીઓ/અધિકારીશ્રીઓની સેવા ધવર્યક બાબતની લગતી અરજીઓનો ધનકાલ

૦

૧૧-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લઅરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૧-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ

અરજીઓિી સંખ્યા.
૧૨.

તવૈક્છછક સાંતિાઓ (એન.જી.ઓ) તરફિી મળે લ અરજીઓ તરફિી મળે લ અરજીઓની ધનકાલ.

૦

૧૨-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિીસંખ્યા.

૦

૧૨-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૨-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૩.

અસય તરફિી મળે લ અરજીઓની સાંખ્યા.

૦

૧૩-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૩-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૪.

અિેવાલ િેઠળ ધત્રમાસને અંતે પડતર અરજીઓની સાંખ્યા.

૦

૧૪-અ ગરીબી રે ખા િીચે જીિતા લોકો તરફથી મળે લ પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-બ સરકારી કમમચારી/અનિકારી્ી િી સેિા નિષયક બાબતોિી લગતી પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-ક

સ્િૈક્ર્ચછક સંસ્થાઓ એિ.જી.ઓ. તરફથી પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-ડ

અન્ય તરફથી મળે લ પડતર અરજીઓ.

૦
જાિેર માહિતી અધિકારી
ડીન
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,

ગાાંિીનગર.
પત્રક -૨(ક)
માહિતીિી (મેળવવાના) અધિકાર કાયદા નીર્ે એપેલેટ ઓિોરીટીને મળે લ અપીલોની ધવગત દર્ાા વતુાં પત્રક
(તા. ૧-૪-૧૧ થી ૩૦-૬-૧૧)

િાર્ાકીય િષમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

સબંનિત પી.આઈ.ઓ.િો હોદ્દો

:

ડૉ. એ.એચ.વ્યાસ, ડીિ અિે જાહેર માક્રહતી અનિકારી જીએમઇઆરએસ
મેડીકલ કોલેજ,ગાંિીિગર

સબંનિત ખાતાિા િડા

:

ડૉ. પી.ડી.નિઠ્ઠલાર્ી,સભ્ય સણચિ્ી અિે અનિક નિયામક્ી, તબીબી નર્ક્ષર્
બ્લૉક-૪, ત્રીજે માળ,ડામ .જીિરાજ મહેતા ભિિ,જુ િા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

સબંનિત િહીિટી નિભાગ

:

્ી રાજેર્ ક્રકર્ોર ચેરમેિ્ી, અગ્ર સણચિ્ી, આરોગ્ય અિે પક્રરિાર કલયાર્
નિભાગ, બ્લૉક િં ૭,૭મો માળ, િિા સણચિાલય, ગાંિીિગર

અગાઉિા

ચાલુ

નિકાલ

ચાલુ નત્રમાસ દરયાિ નિકાલ

નિકાલ કરે લ અપીલો

નત્રમાસિા

નત્રમાસિા

નત્રમાસ

માટે િી

કરે લ અપીલો

પૈકી

અંતે

અંતે

દરયાિ

કૂલ

પડતર

પડતર

મળે લ

અપીલો

અપીલોિી

અપીલોિી

અપીલોિી

કોલમ

સંખ્યા

સંખ્યા.

સંખ્યા

૧+૨
અગાઉ

ચાલુ

નિકાલ

હકારાત્મક

િકારાત્મક

નત્રમાસિા

પડતર

નત્રમાસ

કરે લ

નિકાલિી

નિકાલિી

અંતે

અપીલો

દરયાિ

અપીલો

સંખ્યા

સંખ્યા

પડતર

પૈકી

મળે લ

પૈકી

અપીલોિી

અપીલો

સમય

સંખ્યા

પૈકી

મયામ દામાં
નિકાલ
કરે લ
અપીલોિી
સંખ્યા

(૧)

(૨)

(૩)

(૪-અ)

(૪-બ)

(૪-ક)

(૫-અ)

(૫-બ)

(૬)

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

શ ૂન્ય

જાિેર માહિતી અધિકારી

ડીન
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,
ગાાંિીનગર.

પત્રક –૧(ક)
માહિતી (મેળવવાના)અધિકાર અધિધનયમ નીર્ે જાિેર માહિતી અધિકારીને મળે લ અરજીઓની ધવગત દર્ાા વત ાંુ પત્રક
(તા. ૧-૪-૧૧ થી ૩૦-૬-૧૧)

િાર્ાકીય િષમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

સબંનિત પી.આઈ.ઓ.િો હોદ્દો

ડૉ. એ.એચ.વ્યાસ, ડીિ અિે જાહેર માક્રહતી અનિકારી જીએમઇઆરએસ
મેડીકલ કોલેજ,ગાંિીિગર

સબંનિત ખાતાિા િડા

:

ડૉ. પી.ડી.નિઠ્ઠલાર્ી,સભ્ય સણચિ્ી અિે અનિક નિયામક્ી, તબીબી નર્ક્ષર્
બ્લૉક-૪, ત્રીજે માળ,ડામ .જીિરાજ મહેતા ભિિ,જુ િા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

સબંનિત િહીિટી નિભાગ

:

્ી રાજેર્ ક્રકર્ોર ચેરમેિ્ી, અગ્ર સણચિ્ી આરોગ્ય અિે પક્રરિાર કલયાર્
નિભાગ, બ્લૉક િં ૭,૭મો માળ, િિા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

િમ

નિગત

સંખ્યા

૧.

૩૧-૧૨-૧૧ અંધતત ધત્રમાધસક અિેવાલ દરમ્યાન મળે લ અરજીઓ.

૦

૨.

અિેવાલ પિેલા ના સમયગાળાની ધનકાલ બાકી પડતાર અરજીઓ.

૦

૩.

ધનકાલ માટે ની કલ
ૂ અરજીઓ. (કોલમ: ૧+૨)

૦

૪.

ગરીબી રે ખા નીર્ે જીવતા લોકો તરફિી મળે લ અરજીઓની ધવગત .

૦

૪-અ

અગાઉ પડતર અરજીઓ.

૦

૪-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ .

૦

૫.

સેવા ધવર્યક સરકારી કમાર્ારી/અધિકારીઓની, બાબતો ને લગતી અરજીઓની ધવગત

૦

૫-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૫-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૬.

તવૈક્છછક સાંતિાઓ એન. જી. ઓ. તરફિી મળે લ અરજીઓ.

૦

૬-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૬-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૭.

અસય તરફિી મળે લ અરજીઓ.

૦

૭-અ

અગાઉ પડતાર અરજીઓ.

૦

૭-બ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ.

૦

૮.

અિેવાલના ધત્રમાસ દરમ્યાન મળે લ અરજી ફી નકલ ર્ાજીસ રકમની ધવગત

૦

૮-અ

અરજી ફી પેટે મળે લ રકમ

૦

૮-બ

અરજી ફી નસિાયિી િકલ ચાજીસ િગેરે િી રકમ

૦

૮-ક

અહેિાલ િા નત્રમાસ દરયાિ થયેલ કૂલ આિક

૦

૮-ડ

ચાલુ િાર્ાકીય િષમિા અગાઉિા સમયગાળા દરયાિ થયેલ કૂલ આિક.

૦

૮-ઈ

કૂલ આિક િો સરિાળો (કોલમ: ૮(ક) +૮(ડ)

૦

૯.

ધત્રમાધસક અિેવાલના સમયગાળા દરમ્યાન ધનકાલ કરે લ કલ
ૂ અરજીઓ (કોલમ : ૩પૈકી)

૦

૧૦.

ગરીબી રે ખા નીર્ે જીવતા લોકો તરફિી મળે લ અરજીઓનો ધનકાલ.

૦

૧૦-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક:/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૦-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૦-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૧.

સરકારી કમાર્ારીઓ/અધિકારીશ્રીઓની સેવા ધવર્યક બાબતની લગતી અરજીઓનો ધનકાલ

૦

૧૧-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૧-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૧-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૨.

તવૈક્છછક સાંતિાઓ (એન.જી.ઓ) તરફિી મળે લ અરજીઓ તરફિી મળે લ અરજીઓની ધનકાલ.

૦

૧૨-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૨-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૨-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૩.

અસય તરફિી મળે લ અરજીઓની સાંખ્યા.

૦

૧૩-અ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-બ અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ક

અગાઉ પડતર અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ડ

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી હકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા

૦

૧૩-ઈ નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી િકારાત્મક નિકાલ કરે લ અરજીઓિી સંખ્યા.

૦

૧૩-ફ

૦

નત્રમાનસક અહેિાલ દરયાિ મળે લ અરજીઓ પૈકી અંર્ત: હકારાત્મક :/અંર્ત: િકારાત્મક નિકાલ કરે લ
અરજીઓિી સંખ્યા.

૧૪.

અિેવાલ િેઠળ ધત્રમાસને અંતે પડતર અરજીઓની સાંખ્યા.

૦

૧૪-અ ગરીબી રે ખા િીચે જીિતા લોકો તરફથી મળે લ પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-બ સરકારી કમમચારી/અનિકારી્ી િી સેિા નિષયક બાબતોિી લગતી પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-ક

સ્િૈક્ર્ચછક સંસ્થાઓ એિ.જી.ઓ. તરફથી પડતર અરજીઓ.

૦

૧૪-ડ

અન્ય તરફથી મળે લ પડતર અરજીઓ.

૦
જાિેર માહિતી અધિકારી
ડીન
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,
ગાાંિીનગર.

પત્રક -૨(ક)
માહિતીિી (મેળવવાના) અધિકાર કાયદા નીર્ે અપલેટ ઓિોરીટીને મળે લ અપીલોની ધવગત દર્ાા વતુાં પત્રક
(તા. ૧-૪-૧૧ થી ૩૦-૬-૧૧)

િાર્ાકીય િષમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

સબંનિત પી.આઈ.ઓ.િો હોદ્દો

:

ડૉ. એ.એચ.વ્યાસ, ડીિ અિે જાહેર માક્રહતી અનિકારી જીએમઇઆરએસ મેડીકલ
કોલેજ, ગાંિીિગર.

સબંનિત ખાતાિા િડા

:

ડૉ. પી.ડી.નિઠ્ઠલાર્ી,સભ્ય સણચિ્ી અિે અનિક નિયામક્ી, તબીબી નર્ક્ષર્
બ્લૉક-૪, ત્રીજે માળ,ડામ .જીિરાજ મહેતા ભિિ,જુ િા સણચિાલય, ગાંિીિગર.

સબંનિત િહીિટી નિભાગ

:

્ી રાજેર્ ક્રકર્ોર અગ્ર સણચિ્ી આરોગ્ય અિે પક્રરિાર કલયાર્ નિભાગ,
બ્લૉક િં ૭,૭મો માળ, િિા સણચિાલય, ગાંિીિગર

અગાઉિા

ચાલુ

નિકાલ

ચાલુ નત્રમાસ દરયાિ નિકાલ

નિકાલ કરે લ અપીલો પૈકી

નત્રમાસિા

નત્રમાસિા

નત્રમાસ

માટે િી

કરે લ અપીલો

અંતે

દરયાિ

કૂલ

પડતર

પડતર

મળે લ

અપીલો

અપીલોિી

અપીલોિી

અપીલોિી

કોલમ

સંખ્યા

સંખ્યા.

સંખ્યા

૧+૨

અંતે

અગાઉ

ચાલુ

નિકાલ

હકારાત્મક

િકારાત્મક

નત્રમાસિા

પડતર

નત્રમાસ

કરે લ

નિકાલિી

નિકાલિી

અંતે

અપીલો

દરયાિ

અપીલો

સંખ્યા

સંખ્યા

પડતર

પૈકી

મળે લ

પૈકી સમય

અપીલોિી

અપીલો

મયામ દામાં

સંખ્યા

પૈકી

નિકાલ
કરે લ
અપીલોિી
સંખ્યા

(૧)

(૨)

(૩)

(૪-અ)

(૪-બ)

(૪-ક)

(૫-અ)

(૫-બ)

(૬)

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

શુન્ય

જાિેર માહિતી અધિકારી
ડીન
જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ,
ગાાંિીનગર.

