
 

 

 

નિયમ સગં્રહ -૨ 

અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી (એકેડેમીક)સત્તા અિે ફરજો 
ઓરગાિોગ્રાફ 
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નિયમ સગં્રહ -૨ 

અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી (એકેડેમીક)સત્તા અિે ફરજ 

સસં્થાિે વડાિે સોપેંલ સત્તા  

(૧) વર્ગ-૧,૨, અધિકારીઓ ૩૦-દિવસની હક્ક રજા માાંિર્ીની રજા/અિગપર્ારી રજાઓ માંજુર કરવાની સત્તા. 
(૨) વર્ગ–૩-૪ના કમગચારીઓની ૨૪૦ દિવસની હક્ક રજા માાંિર્ીની રજા/અિગપર્ારી રજાઓ માંજુરકરવાની 

સત્તા. 
(૩) વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ વર્ગ-૩, વર્ગ-૪ ના અધિકારી/અધિકારીઓની અસાિારણ રજાઓ (બિન પર્ારી રજા) 

માંજુર કરવાની સત્તા. 
(૪) સાંસ્થાના વર્ગ -૧, વર્ગ -૨ વર્ગ-૩, વર્ગ-૪ ના અધિકારી/કમગચારીઓનુાં એલ.ટી.સી, હોમ ટાઉન માંજુર 

કરવાની સાંપણૂગ સત્તા. 
(૫) તિીિી ધિક્ષકોને મેડીકલ/ડેન્ટલ/ફીજીયોથેરાપી/નસીંર્/ફામાગસી કોસીસમાાં યનુીવગસીટીમાાં તથા 

જી.પી.એસ.ય.ુપી.એસ.સી./આઈ.સી.એમ.આર.વર્ેરે સધમતીઓમાાં એક્ષપટગ તરીકે મોકલવાની 
જીએમઇઆરએસ ર્ાાંિીનર્રને સત્તા તથા તેઓની ખાસ પરચરૂણ રજા માંજૂર કરવાની. 

(૬) વર્ગ-૧,વર્ગ-૨,વર્ગ-૩,વર્ગ-૪,ના અધિકારીઓ/કમગચારીઓના પર્ાર અને ભથ્થા, અન્ય 
ભથ્થા,પ્રવાસિીલો/કન્ટીજન્સી િીલો/ઉચ્ચક િીલો/તેમજ અન્ય તમામ પ્રકારના ક્લેઈમ માંજૂર કરવાની 
સત્તા તેમજ ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારીઓની નાણાકીય સત્તા. 

(૭)  ગ્રાન્ટની મયાગિામાાં તેમજ પ્રવતગમાન પરચેઈઝ પ્રોસીજર મજુિ કોમ્પ્યટુરની 
સ્ટેિનરી/સાિનસામગ્રી/કેધમકલ્સ/ગ્લાસવેર/નાના સજીકલ સાિનો/પૈકી પ્રત્યેક આઈટમ રા.૫૦,૦૦૦/-
મયાગિામાાં ખરીિવાની. 

(૮)  પ્રાસાંબર્ક અને ઈમરજન્સી િેઝ પ્રત્યેક કન્ઝયમેુિલ અને નોન કન્ઝયમેુિલ આઈટમાાં રા.૧૦૦૦/- સિુીની 
ખરીિીની સત્તા. 

(૯)  ડુ્લીકેટ મિીન/ઝેરોક્ષ મિીન/કોમ્પ્યટુર મિીન તેમજ અન્ય સોફીસ્ટીકેટેડ સાિનો સધવિસ/મેન્ટેનસ 
કોન્રાક્ટ ધવકે્રતા/મેન્યફેુક્ચર સાથે કરવાની સત્તા. 

(૧૦)  િસ/એમ્પ્યલુન્સ/મોટરકાર/અને જીપની મરામતની સત્તા સ્પેરપાટગ  સદહત.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

જોબ ચાર્મ  પ્રીક્લીિીકલ ડડપાર્મ મેન્ર્ 

જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ વલસાડ .  

(૧) પ્રાધ્યાપક :-  

 

૧ ધવભાર્ન ુસાંચાલન, સ્ટાફને કામ સોંપણી, અને આખા ધવભાર્નુાં કામકાજ સાંભાળવુાં. 
૨ પ્રથમ વર્ગ એમ.િી.િી.એસ. અભ્યાસક્રમમાાં ધનયમીત લેક્ચસગ અને પરીક્ષા ર્ોઠવવી. 
૩.  ધવભાર્ની રોજિરોજની કાયગવાહી ઉપર ધ્યાન આપવુાં અને ડીનશ્રીની સચુનાઓનુાં પાલન કરવુાં.   

૪.  ધવભાર્ના જુિા જુિા પોટગફોબલયાનુાં ્લાધનિંર્ અને વહેંચણી.   

૫. અન્ય િૈક્ષબણક પ્રવધૃતઓ જેવી કે, ધસમ્પસોસીયમ, ક્વીઝ,સેમીનાર,વકગિૉપ, હોસ્સ્પટલ વીઝીટ, 
ર્ેસ્ટલૅક્ચર,વર્ેરેની ર્ોઠવણી તથા આયોજન. 

૬. ડીનશ્રીની કચેરીમાાંથી આવતા જુિા જુિા ધનયમો અને સચુનોનુાં પાલન કરવુાં. 
૭.  ધવભાર્ અને ધવર્યનાાં જુિા જુિા ભાર્માાં રીસચગ કરવુાં. 
૮.  રીસચગ કાયગને પ્રધસધ્િ કરવા.  
૯.  ઈમરજન્સી અને વી.વી.આઈ.પી ડયટુીઓ સાંભાળવી.  
 
(૨) સહપ્રાધ્યાપક:-  
 
૧. પ્રથમ વર્ગ એમ.િી.િી.એસ. અભ્યાસક્રમાાં ધનયત લેક્ચસગ અને પરીક્ષાઓ ર્ોઠવવી.  
૨. ધવભાર્ની લિેોરેટરી, ્લડ કલેકિન સેન્ટરની સાંભાળ લેવી.  
૩.  ધવભાર્ના સાંચાલનમાાં મિિ કરવી.  
૪.  વી.વી.આઈ.પી ડયટુીઓ સાંભાળવી. 
 
(૩) મદદિીશ પ્રાધ્યાપક :-  
 
૧.  પ્રથમ વર્ગ એમ.િી.િી.એસ.અભ્યાસક્રમાાં ધનયત લેક્ચસગ અને પરીક્ષાઓ ર્ોઠવવી.  
૨.  આંતદરક મલૂ્યાાંકન અને પરીક્ષાઓના પરીણામ તૈયાર કરવા.    
૩.  ધવભાર્ની લિેોરેટરી, ્લડ કલેકિન સેન્ટરની સાંભાળવી  
૪.  ધવભાર્ના સાંચાલન માાં મિિ કરવી.  
૫.  વી.વી.આઈ.પી. ડયટુીઓ સાંભાળવી. 
 



 
 
(૪) ર્યરૂ્ર:-  
 
૧.  પ્રથમ વર્ગ એમ.િી.િી.એસ.અભ્યાસક્રમાાં ધનયત લેક્ચસગ અને પરીક્ષાઓ ર્ોઠવવી.  
૨.  પ્રાયોબર્ક કાયો િરમ્પયાન રોજ િરોજની જનગલો તપાસવી. 
૩.  આંતદરક મલૂ્યાાંકન અને પરીક્ષાઓના પરીણામ તૈયાર કરવા.    
૪.  હાજરી પત્રક સાંભાળવા. 
૫.  ધવભાર્ની લેિોરેટરી, ્લડ કલેકિન સેન્ટરની સાંભાળવી  
૬.  ધવભાર્ના સાંચાલન માાં મિિ કરવી 
૭.  વી.વી.આઈ.પી. ડયટુીઓ સાંભાળવી.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

જોબ ચાર્મ  પ્રીક્લીિીકલ ડડપાર્મ મેન્ર્ 

જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ગાિંીિગર.  

 

(અ) ર્ીચીંગ ડયરુ્ીસ શૈક્ષણિક સ્ર્ાફિા દરેક સભ્ય મારે્:-  

 

૧) િરરોજ વોડગમાાં ક્ક્લધનકલ લૅક્ચર લેવા. 
૨)  જુિા જુિા ધવર્યો ઉપર ધથયરી લૅક્ચર લેવા.    

૩)  જુિા જુિા વોડગની પ્રોસીઝર િીખવાડવી (મોટી નાની સજીકલ પ્રોસીઝરો) 

૪)  જુિી જુિી જીવન રક્ષક પ્રોસીઝરો િતાવવી અને િીખવાડવી. ખાસ કરીને ઈમરજન્સી અને રોમા  

 વોડગમાાં     

૫)  અનસુ્નાતક ધવદ્યાથીઓને તેમના થીસીસમાાં અને રીસચગમાાં ર્ાઈડ કરવા.  
૬)  સામાન્ય સાંજોર્ોમાાં સજીકલ આવડત વિારવી. 
૭)  ધવદ્યાધથિની આપણા રાજ્યના સામાન્ય તાંદુરસ્તીના પ્રશ્નો ધવિે સજાર્ કરવા અને પ્રજાની 

તેનાધવિેમાદહતર્ાર કરવી.    
૮)  પરીક્ષાલક્ષી જુિી જુિી કાયગવાહી કરવી. જેમકે પેપર િનાવવુાં,પરીક્ષા લેવી, 

પેપરવહીઓતપાસવી,અને સાંસ્થા તથા યનુીવસીટી લેવલે િડેસાઈડ પરીક્ષાઓ લેવી.     
૯)  આંતદરક મલૂ્યાાંકન અને પરીક્ષાઓના દરઝલ્ટ તૈયાર કરવાાં.   
૧૦)  નેિનલ અને ઈન્ટરનેિનલ લેવલ ેજુિી જુિી સી.એમ.ઈ.વકગિૉપ અને કોન્ફરન્સો માાં ભાર્ લેવો.   
૧૧)  સાંસ્થા નેિનલ અને ઈન્ટરનેિનલ લવેલે જુિી જુિી સી.એમ.ઈ.વકગિૉપ અને કોન્ફરન્સો ર્ોઠવી.  
૧૨) ધવભાર્ના રેધનિંર્ પ્રોગ્રામોમાાં ભાર્ લવેો અને ર્ોઠવવા.  
૧૩)  ઈન્ટનીઝ ડોક્ટરોને  તૈયાર કરવા.  
૧૪)  ધવભાર્ની લાયબ્રેરી, લેિોરેટરી, તથા મ્પયબુઝયમ જાળવવા.  
 ટીચીંર્કાયગક્રમો સ્નાતક ધવદ્યાથીઓ માટે ર્ોઠવવામાાં આવે છે.  
 
(બ) ક્લીિીકલ ડયરુ્ીસ 
 
પ્રાધ્યાપક:-  
 
૧) આંખ ધવભાર્ની િિી જવાિિારી સાંભાળવી .  
૨)  સાંસ્થાકીય કક્ષાએ વહીવટી ની જવાિિારી ઓ સાંભાળવી.          



૩)  જુધનયર સ્ટાફને તેમનુાં કામા કરવામાાં ર્ાઈડ કરવા.  
૪)  ધનયધમત રીતે િહાર ના તથા અંિરના િિીઓ માટે રાઉન્ડ ર્ોઠવવા.  
૫)  િીજા ધવભાર્ માાંથી  આવેલા કોમ્પપીકેટેડ કેસોની ઉપર ધ્યાન આપવુાં. અને તેમની સારવારકરવી. 
૬)  મીડીકોલીર્લ કેસોમા એક્સપટગ સાક્ષી તરીકે કોટગ એટેન્ડ કરવી. 
૭)  કલીનીક રીસચગ અને િવાઓ ના રાયલ ર્ોઠવવા. 
૮)  હોસ્સ્પટલના વહીવટ મા સદક્રય ફાળો આપવો.  
૯)  મેડીકલ િોડગ ફોર સટીફીકેિન ઓફ  મેડીકલ ફીટ્નેિનમા સભ્ય તરીકે ભાર્ લેવો. 
૧૦)  ધનયમીત રીતે ્લાન્ટ ઓપરેિન નો ર્ોઠવવા . અને તેમના ઉપર ધ્યાન આપવુાં. 
૧૧)  એડ હોક અને જી.પી.એસ.સી. ઇન્ટરવ્ય ુવખતે િૈક્ષબણક સ્ટાફની ભરતી માટે ઇન્ટરવ્ય ુર્ોઠવવા. 
૧૨)  વીમા કામિાર યોજનાના પેશ્નન્ટોનુાં ધ્યાન આપવુાં. 
 
સહ પ્રાધ્યાપક:-  
 

૧)  મિિનીિપ્રાધ્યાપાકોનીની તેમની ફરજો પાર પાડવામાાં મિિરપ થવુાં. 
૨)  કલીનીકલ યધુનટના વહીવટમાાં સદક્રય ફાળો આપવો. 
૩)  સવારમાાં િરરોજ વોડગ રાઉન્ડ લેવા 
૪)  ્લાન્ડ ઓપરેિન કરવા. 
૫)  સોંપાયલે દિવસોએ અઠવાદડક ઓ.પી.ડી ચલાવવી. 
 

મદદિીશ પ્રાધ્યાપક:-  

 

૧)  રોજ સવારે વોડગમાાં રાઉન્ડ લેવા 
૨)  ઓપરેિન પહલેા અન ેપછી રાઉન્ડ લેવા  

૩)  તાત્કાબલક સારવાર કેન્ર અને ઈમરજન્સી વોડગમાાં ઈમરજન્સી ફરજો ધનભાવવી 
૪)  જુિા જુિા ્લાન્ડ ઓપરેિન નો કરવા  

૫)  દિવસ િરમ્પયાન  રોમાના પેિન્ટન ેસાંભાળવા અને સારવાર કરવી  

૬)  વી.વી.આઈ.પી. અને સી.એમ.ની વીઝીટ િરમ્પયાન એમ્પ્યલુન્સ ડયટુીઓ સાંભાળવી. 
૭)  ઉપરી અધિકારીએ સોપેલા િિા કામ કરવા. 
 

 
 
 


