
 

 

 
 
 
 
 

માહિતી(મેળવવાના) અધિકાર અધિધનયમ – ૨૦૦૫ 

કાયદા મજુબ કલમ – ૪ મજુબ ૧૭ પ્રકારની  

માહિતી દર્ાાવતી પસુ્તતકા  

જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ, 
વલસાડ- ૩૯૬૦૦૧  

(૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ની સ્તિધતએ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



પ્રતતાવના 

 

(૧) નિયમ સગં્રહ – ૧: સગંઠિિી નિગતો, કાયો અિે ફરજો 

(૨) નિયમ સગં્રહ - ૨: અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો 

(૩) નિયમ સગં્રહ - ૩: નિર્મય લેિાિી પ્રક્રિયામા ંઅનસુરિાિી કાયમ પદ્ધનત 

(૪) નિયમ સગં્રહ - ૪:  નિયત કાયો કરિા િક્કી કરેલા િોરર્ો 

(૫) નિયમ સગં્રહ – ૫:  કાયો કરિા માટેિા નિયમો, નિનિયમો સચૂિાઓ નિયમ સગં્રહ અિે દફતરો 

(૬) નિયમ સગં્રહ - ૬:  જાહરે તતં્ર અથિા નિયતં્રર્ હઠેળ િી વ્યક્તતઓ પાસેિા દસ્તાિેજોિી કક્ષા ઓઅંગેન ુપત્રક       

(૭) નિયમ સગં્રહ - ૭: નિનત ઘડતર અથિા િીનત િા અમલ સબંિંી જિતા િા સભ્યો સાથે સલાહ, પરામર્મ, 

અથિાતેમિા પ્રનતનિનિત્િ માટેિી કોઈ વ્યિસ્થા હોય તો તેિી નિગતો 

(૮) નિયમ સગં્રહ - ૮: તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડી પક્રરષદ સનમનતઓ અિે અન્ય સસં્થા ઓ નુ ંપત્રક. 

(૯) નિયમ સગં્રહ - ૯: અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી માક્રહતી પકુ્સ્તકા સરકારી માક્રહતી, અનિકારીઓિા િામ, 

                        હોદ્દા અન્ય નિગતો. 

(૧૦) નિયમ સગં્રહ - ૧૦: નિનિમયોગમા ંજોગિાઈ કયામ મજુબ મહિેતાર્ા િી પદ્ધનત સક્રહત દરેક અનિકારી અિે   

                            કમમચારી િે મળતુ ંમાનસક મહિેતાણુ.ં 

(૧૧) નિયમ સગં્રહ – ૧૧: ફળિાયેલ અંદાજપત્ર 

(૧૨) નિયમ સગં્રહ – ૧૨: સહાયકીય કાયમિમો િો અમલ અંગેિી પધ્િનત.    

(૧૩)નિયમ સગં્રહ – ૧૩: તેર્ે આપેલ રાહત/પરમીટ કે અનિકૃત મેળિિાર િી નિગતો. 

(૧૪)નિયમ સગં્રહ – ૧૪: નિજાણુ ંરૂપે ઉપલબ્િ માક્રહતી.  

(૧૫)નિયમ સગં્રહ – ૧૫: માક્રહતી મેળિિા માટે િાગક્રરકો િે ઉપલબ્િ સિલતો િી નિગતો. 

(૧૬) નિયમ સગં્રહ – ૧૬: જાહરે માક્રહતી અનિકારી ઓ િા િામ, હોદ્દા ઓ અિે બીજી નિગતો. 

(૧૭)નિયમ સગં્રહ – ૧૭: અન્ય ઉપયોગી માક્રહતી.   

  



ધનયમ સગં્રિ – ૧ 

સતંિા ધવરે્ની માહિતી 
કાયા અને ફરજો 

 

સસં્થાનુ ંિામ:-   જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સલંગ્િ હોક્સ્પટલ િલસાડ.   

સરિામુ ં:-   જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ િલસાડ સીિીલ હોનસ્ પટલ કેમ્ પસ ,હાલર રોડ, િિકિાડ ,  

િલસાડ-૩૯૬૦૦૧  

સસં્થાિા િડા :-   ડૉ. કમલેર્ ર્ાહ  

ટેલલફોિ િ ં:-   (૦૨૬૩૨) ૨૫૦૫૨૦/૨૫૬૧૪૪/૨૫૬૧૪૫/ ૨૫૦૧૦૮  

ઈ – મેઇલ:-   gmersmcvalsad@gmail.com 
યનુિિનસિટી સાથેનુ ંજોડાર્:- િીર િમમદ દલક્ષર્ ગજુરાત,યનુિિનસિટી, સરુત  

 

સામાન્ય માક્રહતી:-  

 

(અ)  ૧. સ્થાપિાનુ ંિષમ   :- ૨૦૧૨- ૨૦૧૩, 

િીર િમમદ દલક્ષર્ ગજુરાત,યનુિિનસિટી સાથે સલંગ્િ. 

 ૨. એમ. સી. આઇ. દ્વારા માન્યતા :- એમ.બી.બી.એસ –૨૦૧૨ – ૨૦૧૩ 

(બ) કારભાર     :- ગજુરાત મેડીકલ એજ્યકેુર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી,ગાિંીિગર  

(ક) િાનષિક પ્રિેર્    :- અંડર ગ્રેજ્યએુર્િ કોષમમા-ં૨૦૦ 

(ડ)  એમ.સી.આઈ દ્વારા માન્યતા   :- ૨૦૧૭ 

 

િાનષિક બજેટ :- 

 

સિે ૨૦૨૦-૨૧   (રૂનપયા લાખમા)ં 

(અ) પગાર ભથ્થા  :-  રૂા.૪૦૪૭/-   

(બ) કન્ટીજન્સી  :-  રૂા.૧૫૪૫.૦૦/-   

 

  .................................... 
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કોલેજ કાઉસ્સસલ 

 

(અ) કોલેજ કાઉક્ન્સલ િા સભ્યો :-  

 ચૅરમૅિ :-  ડીિશ્રી, 
   તબીબી અિીક્ષકશ્રી, 
 સભ્યો :- દરેક નિભાગિા િડાશ્રી, 
(બ) કાયમ :- 

  - સ્િાતક નિદ્યાથી િા રૈ્ક્ષલર્ક કાયમિમો નુ ંસમયાતરેં મોિીટરીંગ કરવુ.ં      

  - રૈ્ક્ષલર્ક સમય પત્રક મા ંઅનભુિાિી મશુ્કેલીઓિો નિચાર નિમર્મ 
  - તેિો ઉકેલ  

 - હાજરી અિે આંતક્રરક મલૂયાકંિ બાબત િી ચચામ નિચારર્ા 
 

(ક) દર િષે ઓછામા ંઓછા ચાર સેર્ન્સ કરિા. જરૂર પડયે ત્યારે કોલેજ કાઉક્ન્સલિી મીટીંગો બોલાિિી. 
 
મેડીકલ એજ્યકેુર્ન ધવભાગ :-   
 
(અ) કોલેજ કાઉસ્સસલ ના સભ્યો:- 
 

      ચૅરમૅિ :- ડીિશ્રી, 
                             તબીબી અિીક્ષકશ્રી          

      સભ્યો :- દરેક નિભાગિા િડાશ્રી 
 

(બ) કાયા :- 
 

(૧) જુનિયર નર્ક્ષકો, રેસીડન્ટો, અિે ઈન્ટમિ ડૉતટરો માટે સી. એમ. ઇ ગોઠિિા. 
     (૨)નર્ક્ષકો/રેસીડન્ટો અિે ઈન્ટમિ ડૉતટરો માટે નિષય નિષર્ાતંો માટે ચચામ નિચારર્ા કરિી.    

     (૩) રૈ્ક્ષલર્ક સ્ટાફ િે મેડીકલ એજ્યકેુર્િ, ટેકિોલોજી તરફ િાળિા.  

     (૪) નર્ક્ષકો િે િિી ર્ૈક્ષલર્ક પધ્િનત ઓ તરફ મદદ કરિી.  

     (૫) ઉપર િા નર્ક્ષકો િે પ્રોત્સાહિ પરંુુ પાડવુ.ં 
     (૬) રૈ્ક્ષલર્ક નિભાગો િે િિા િિા રૈ્ક્ષલર્ક ધ્યેય પરુા પાડિા મદદ કરિી. 
     (૭) ટે્રનિિંગો પરુી પાડિી.  

 

પ્રવેર્ માટેના તતં્રની ગોઠવણી.  

 

ગજુરાત મેડીકલ એજ્યકેુર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી,ગાિંીિગર  દ્વારા જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ િા 
ર્ૈક્ષલર્ક અિે લબિ ર્ૈક્ષલર્ક સ્ટાફમાથંી વ્યક્તતઓિી પસદંગી કરી દર િષે એક કનમટી રચિામા ંઆિે છે.  

 
 
 

  



અભ્યાસક્રમ :- 
 

(અ) પ્રવેર્ માટે જરૂરી લાયકાત  :- સરકારશ્રી દ્વારા દર િષે જાહરે કરતા પ્રિેર્િા નિયમો મજુબ. 
 

(બ) પસદંગી કરવાની પધ્િધત   :- 
 

(૧) નિદ્યાથીિા જાહરે પરીક્ષાઓમા ંદેખાિ ઉપર થી જ ગજુરાત રાજ્યમા ંઆિેલી ર્ાળાઓમા ંયોજાતી હાયર   

 સેકન્ડરી સ્કૂલિી પરીક્ષા અથિા સેન્ટ્રલ સ્કૂલ િા નિદ્યાથી ઓ િા મેરીટ અિે ગજુરાત કેટ િી પરીક્ષા પાસ.        
(૨)  દરેક કોલેજ મા ંજગ્યા િા પ્રમાર્ે દરેક નિદ્યાથી એ આપેલ પૅ્રફરન્સ મજુબ. 
 

(ક)  કામના હદવસો    :-   

 

(૧)  ખરેખર કામિા ક્રદિસો દરેક ટમમ મા ં(૮) કલાક િો એક એિા ૧૨૦ ક્રદિસ 

(૨)  દૈનિક કામિા ક્રદિસો   :- કોલેજ મા ં૮ કલાક (ક્રરસેસ િા એક કલાક સાથે) 

    હોક્સ્પટલ મા ં૮ કલાક (ઈમરજન્સી માટે ૨૪ કલાક) 
 
(ડ)  નવો અભ્યાસક્રમ લાગ ુકરવાનુ ંવર્ા :- ૨૦૧૨ – ૨૦૧૩ પછી.  
 
જરૂરી િાજરી :-  
 

યધુનવધસિટી ની પરીક્ષા ઓ મા ંજરૂરી ઓછામા ંઓછી િાજરી :-  
પ્રૅક્તટકલ ૮૦% 

  થીયરીમા ં૭૫%  
  કલૂ  :-  ૭૫%    
 

- યનુિિનસિટીિી પરીક્ષાિા કૂલ ગરુ્મા ંઆંતક્રરક મલૂયાકંિિા ઉમેરતા ટકા – ૨૦%   

- યનુિિનસિટી િી પરીક્ષા મા ંબેસિા માટે નિદ્યાથી એ આંતક્રરક મલૂયાકંિમા ંઓછામા ંઓછા ૩૫% લાિિાિા 
રહરે્ે.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

પરીક્ષા માટે ધવર્યના ગપૃ 

ક્રમ અભ્યાસક્રમ નુ ંનામ ધવર્ય અભ્યાસક્રમની મદુત 

૧ પ્રથમ િષમ એમ.બી.બી.એસ. એિાટોમી 

ફીઝીયોલોજી 

બાયોકેમીસ્ટ્રી 

(પીએસએમ. લૅતચર અિે ફીલડ નિલઝટ) 

 

 

૧ િષમ 

૨ દ્વદ્વતીય િષમ એમ.બી.બી.એસ. પેથોલોજી 

માઇિોબાયોલોજી 

ફામેકોલોજી 

 (પીએસએમ. લૅતચર અિે ફીલડ નિલઝટ) 

 

 

 

૧ િષમ 

૩ તતૃીય િષમ એમ.બી.બી.એસ. પાટમ-૧ ઓપ્થલમોલોજી,ઈ.એિ.ટી.,પીએસએમ , ફોરેન્સીક 

મેડીસીિ 

 

૧ િષમ 

 

 

 

 

પાટમ-૨ 

અ) મેડીસીિ(જિરલ મેડીસીિ,સ્યાક્યાટ્રીક, સ્કીિ 

અિે એસ.ટી.ડી. સાથે) 

બ) સર્જરી (જિરલ સર્જરી,એિેસ્થેનસયાલોજી,ડેન્ટલ 

સર્જરી, રેડીયોલોજી અિે ઓથોપેડીકસ સાથે) 

ક) ઓબ્સ એન્ડ ગાયિેક 

ડ)પીડીયાટ્રીકસ,િીયોિેટોલોજી સાથે   

 

 

 

 

૧ િષમ 

 

 

 

  



સેસરલ લાઈબે્રરી  

(એ)    ગોઠિર્ી          :-  લગભગ ૪૩૬૫ ચોરસિાર 

(બી)    રીડીંગ રૂમ         :-  ઈિસાઈડ લાઈબ્રેરી રીડીંગરૂમ-૧૫૦  

      આઉટસાઈડ રીડીંગરૂમ-૧૮૦ 

      ફેકલટી રીડીંગ રૂમ-૩૦ 

      રેસીડન્સ રીડીંગ રૂમ-૩૦ 

      કોમ્પ્યટુર લેબ -૩૦  

(સી)    કામકાજિા કલાકો       :-  સોમિારથી શિુિાર સિારે૮:૦૦ થી સાજંિા  ૦૬-૦૦ 

      ર્નિિાર સિારે ૮-૦૦ થી બપોરિા ૦૧-૦૦ 

      આઉટસાઈડ રીડીંગરૂમ સિારે ૮-૦૦ થી રાત્રે ૧૨-૦૦ કલાક   

(ડી)    પાળી                    :-  જિરલ  

(ઇ)  કૂલ ટેક્ષબકુો        :-  ૭૩૨૦  

(એફ)  સદંભમ સાક્રહત્યિી ચોપડીઓ :-  ૩૮૨૪ 

(જી)   ભારતીય અિે નિદેર્ી જિમલો :-  ભારતીય-૬૯, નિદેર્ી-૪૦ 

(એચ) િગીકૃત કરિાિી પદ્ધનત   :-  ડી.ડી.સી(ડય ુડેનસમલ તલાસીક્રફકેર્િ) 

(આઇ) બીજી સનુિિા ઓ-   :-ઇન્ટરિેટ, ટી.િી., િર્ચયુમઅલ લાઈબ્રેરી,િાઇડ એરીયા િેટિકમ , કોમ્પ્યટુર  

સેકર્િ,ઓક્રડયોનિઝયઅુલ રૂમ, એરક ન્ડીર્ ન્ડ,ફેકલટી રીડીંગ રૂમ, 
રેસીડન્ટ રીડીંગ રૂમ છે. 

(જે) E Jnl-s કલૂ ખર્ા. :-   -  
 
િૉતટેલ:- 
 
(અ)   કૂલ બેહોસ્ટેલો એકબોયઝહૉસ્ટેલ અિે એક લેડીઝ હૉસ્ટેલ 
(બ)  કોલેજ અિે હોસ્ટેલથી અંતર :-ચાલી ર્કાય તેટલુ ંઅંતર. 
(ક)    કૂલ રૂમ :- ૮૧૪  
 રૂમ              સીટ 
ય.ુજી. બોયઝ િૉતટેલ  :-  ૩૪૭  ૩૪૭   ૬૯૪  
ય.ુજી. લેડીઝ િૉતટેલ  :- ૩૪૭  ૩૪૭   ૬૯૪  
રેસી. ડોકટર િોત ટેલ :-   ૧૨૦  ૧૨૦    ૬૨  
કલૂ ધવદ્યાિીઓ      :-  ૮૧૪  ૮૧૪   ૧૪૫૦  

સમાિાયેલા નિદ્યાથીઓ ૧૦૦% બોયઝ અિે ૧૦૦% લેડીઝ (ર્હરે રહતેા નિદ્યાથીઓ નસિાય) 

(ડ) સપુરિાઇઝરિી વ્યિસ્થા: ૧ ચીફિોડમિ,૧ ગલસમ  હૉસ્ટેલ િોડમિ ,આસી.ગલસમ  હૉસ્ટેલ િોડમિ 

(ઇ) મેર્ અિે કેન્ટીિિી વ્યિસ્થા : કોન્ટ્રાતટ બેઝીસ પર ચલાિિામા ંઆિેલ(જમિાિા હોલ જમિા પરૂતા મોટા 
છે.) 

(એફ)  નિલઝટર રૂમ, િાચંિાિા રૂમ અિે ટી.િી. રૂમિી સગિડ છે.  

 

  



ખેલકદૂ અને મનોરંજન વ્યવતિા 
(અ) રમતના મેદાનો અને રમાતી રમતો :બે લાખ ચોરસ ફુટ 

 ગ્રાઉસડ ૫૦૦ ફુટ બાય ૪૦૦ ફુટ 

 ભાઈઓ માટે બિારની રમતો  : ક્રિકેટ,ફૂટબૉલ,િૉલીબૉલ અિ ેટેનિસ 

 અંદરની રમતો   :  ટેબલ ટેનિસ, બેડમીન્ટિ, કેરમ, ચેસ િગેરે. 
 બિનેો માટે બિારની રમતો  : બાસ્કેટબોલ, ટેનિસ, અિે રીંગ ટેનિસ 

 અંદરની રમતો  :   ટેબલ ટેનિસ, બેડમીન્ટિ, કેરમ, ચેસ િગેરે 

(બ) જીમેિેશ્યમિી સગિડ           : બે રૂમ છે. એક ૪૮ ફુટ બાય ૩૪ ફુટ ૧૬૩૨ચો.ફુટ, 

       બે ૭૩ ફુટ બાય ૨૧ ફુટ ૧૫૩૩ ચો.ફુટ 

(ક) સચંાલિ                        : હૉસ્ટેલ રૅતટર 

(ડ) ક્રફલઝકલ ઇ ન્સ્ટુકટર             : - 
 

સલંગ્ન િોસ્તપટલ (મખુ્ય અને ગૌણ) 
 

(અ) સરં્ાલન   :-ગજુરાત મેડીકલ એજ્યકેુર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી, અમદાિાદ  

(બ) સતંિાના માલલક :-  ગજુરાત મેડીકલ એજ્યકેુર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટી, અમદાિાદ  

(ક) િોસ્તપટલના અધ્યક્ષ :-તબીબી અિીક્ષકશ્રી,(ગજુરાત મેડીકલ એજ્યકેુર્િ એન્ડ ક્રરસચમ સોસાયટીિતી) 

(ડ) વિીવટી માળખુ:ં-તબીબી અિીક્ષક, એડમીિીસ્ટે્રટીિ ઓક્રફસર અિે ક્રહસાબી અનિકારી,ઓક્રફસ સનુપ્રટેન્ડ ન્ટ. 
 

િોસ્તપટલનીની ધવગતો :- 

 

િોસ્તપટલનીની ધવગતો :- 

 

 

 

નામ 

 

 

પિારીની 

સખં્યા 

તપે. વોડામા ં

પિારીની 

સખં્યા  

તબીબી અધિક્ષકન ુ

નામ અને લાયકાત 

  

 

ટેલલફોન નબંર 

જીએમઇઆરએસ 

મેડીકલ કોલેજ 

સલંગ્િ હોક્સ્પટલ 

િલસાડ  

 

 

૬૫૦  

 

 

- 

 

ડૉ.ભાિેર્ ગોયાર્ી 

(એમ.ડી,રેડીયોલોજી) 

 

ફુલ 

ટાઇમ 

 

ટેલલફોિ 

િબંર:(૦૨૬૩૨)૨૫૫૫૭૭/૨૫૧૯૧૧  

ફેકસ િ ં: ૨૫૧૭૪૪ 

ઈ-મેલ: 
civilhospital.valsad@gmail.com 

 
  



પિારીની વિેંર્ણી  
 

મેડીસીન અને તેના જેવી તપેશ્યાલીટી પિારીની સખં્યા યધુનટની સખં્યા 

૧ મેડીસીિ નિભાગ              ૧૫૦ ૦૫ 

૨ ટી.બી. અિે ચસે્ટ નિભાગ               ૨૦ ૦૨ 

૩ સાયકીયાટ્રીક નિભાગ               ૧૫ ૦૧ 

૪ સ્કીિ અિે િી.ડી નિભાગ              ૧૫ ૦૧ 

૫ સજીકલ નિભાગ ૧૫૦ ૦૫ 

૬ ઓથોપેડીક નિભાગ ૯૦ ૦૩ 

૭ ઈ.એિ.ટી. નિભાગ ૧૫ ૦૧ 

૮ ઓપ્થ્લમલોજી નિભાગ ૧૫ ૦૧ 

૯ ઓબ્સ &ગાયિેક નિભાગ               ૯૦ ૦૩ 

૧૦ પીડીયાટ્રીક નિભાગ ૯૦ ૦૩ 

 
 
 

કલૂ પિારીની સખં્યા :- ૬૫૦  

દરેક નિભાગમા ંટીંચીંગ અિે ટે્રનિિંગ માટેિી સનુિિા. 
(અ) ઓ.પી.ડી.    :   (૧) ૩૦ ખરુર્ી િાળં એક ડેમોરૂમ 

             (૨) િાિા ગપૃ ડીસેકર્િ માટેિી મીિી કોન્ફર  ન્સ હોલ-બે 
                                        (૩) સર્જરી અિે તેિા જેિા મેડીસીિ અિે તેિા જેિા ઓબ્સ એન્ડ ગાયિેક અિે તેિા જેિા  

                                                    નિષયો માટે ડેમોલેર્િ રૂમ.  

              (૪) દરેક નિભાગમા ંક્તલનિકલ ટીચીંગ માટે સનુિિાઓ. 
(બ) અંદરિા દદીઓ માટે : 

(૧) ૫૦ નિદ્યાથીઓિી ક્ષમતાિાળા બે ટીંચીંગ રૂમ 

   (૨) દરેક િોડમમા ંડેમોલેર્િ રૂમ આપેલા છે. 
ક્લલધનકલ લેબોરેટરીઓ:- 

નબંર તપેશ્યાલીટી   

૧. સેન્ટ્રલ લેબોરેટરી ૦૩ પેથોલોજી,બાયોકેમીસ્ટ્રી અિે માઇિોબાયોલોજી 

 

  



ઓપરેર્ન ધિયેટર યધુનટ:- 

 

૧.      ઓપરેર્ન િીયેટરો 
 

એ.      કૂલ                     -    ૯ મેજર + ૨ માઇનોર ઓપરેર્ન િીયેટરોને એમા ંકલૂ ૧૧ ટેબલો. 
 

બી.     ગોઠિર્ી અિે િહેંચર્ી  -    ઓથોપેડીકસ- ૨ , જિરલ સર્જરી- ૩ ,ઈ.એિ.ટી.-૧ ,ઓપ્થ્લમ્લોજી-૦૧ , 
મેજર- ૦૧, સર્જરી, ઓ. એન્ડ જી.-૦૨, ઈમરજન્સી -૦૧. 
 

સી.     સાિિો                  -    (એિેસ્થેનસયા માટેિા સાિિો સક્રહત) દરેક પ્રકારિા મૉનિટર, 

                                       રીસસીટેર્િ અિે એિેસ્થેનસયા માટેિા સાિિો ઉપલબ્િ છે.   


