મા હતી(મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ – ૨૦૦૫
કાયદા

ુ બ કલમ – ૪
જ

ુ બ ૧૭
જ

મા હતી દશાવતી

કાર ની

ુ તકા

એમઇઆરએસ મેડ કલ કોલેજ સોલા
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦
(૦૪-૧૨-૨૦૧૩ ની

થિતએ)

તાવના
(૧) િનયમ સંગ્રહ – ૧: સંગઠન ની િવગતો, કાય અને ફરજો
(૨) િનયમ સંગ્રહ - ૨: અિધકારીઓ અને કમર્ચારી ઓ ની સ ા અને ફરજો
(૩) િનયમ સંગ્રહ - ૩: િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામાં અનુસરવાની કાયર્ પ િત
(૪) િનયમ સંગ્રહ - ૪: િનયત કાય કરવા નક્કી કરે લા ધોરણો
(૫) િનયમ સંગ્રહ – ૫: કાય કરવા માટે ના િનયમો, િવિનયમો સ ૂચનાઓ િનયમ સંગ્રહ અને દફતરો
(૬) િનયમ સંગ્રહ - ૬: જાહેર તંત્ર અથવા િનયંત્રણ હેઠળ ની યિક્તઓ પાસેના દ તાવેજોની કક્ષા ઓ અંગેન ુ ં પત્રક
(૭) િનયમ સંગ્રહ - ૭: િનિત ઘડતર અથવા નીિત ના અમલ સંબધ
ં ી જનતા ના સ યો સાથે સલાહ, પરામશર્, અથવા
તેમના પ્રિતિનિધ વ માટે ની કોઈ યવ થા હોય તો તેની િવગતો
(૮) િનયમ સંગ્રહ - ૮: તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડી પિરષદ સિમિતઓ અને અ ય સં થા ઓ નુ ં પત્રક.
(૯) િનયમ સંગ્રહ - ૯: અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પુિ તકા સરકારી માિહતી, અિધકારીઓ ના નામ,
હો ા અ ય િવગતો.
(૧૦) િનયમ સંગ્રહ - ૧૦: િવિનમયોગમાં જોગવાઈ કયાર્ મુજબ મહેનતાણા ની પ િત સિહત દરે ક અિધકારી અને
કમર્ચારી ને મળતુ ં માિસક મહેનતાણુ.ં
(૧૧) િનયમ સંગ્રહ – ૧૧: ફળવાયેલ અંદાજપત્ર
(૧૨) િનયમ સંગ્રહ – ૧૨: સહાયકીય કાયર્ક્રમો નો અમલ અંગેની પ ધિત.
(૧૩) િનયમ સંગ્રહ – ૧૩: તેણે આપેલ રાહત/પરમીટ કે અિધકૃત મેળવનાર ની િવગતો.
(૧૪) િનયમ સંગ્રહ – ૧૪: િવજાણુ ં પે ઉપલ ધ માિહતી.
(૧૫) િનયમ સંગ્રહ – ૧૫: માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકો ને ઉપલ ધ સવલતો ની િવગતો.
(૧૬) િનયમ સંગ્રહ – ૧૬: જાહેર માિહતી અિધકારી ઓ ના નામ, હો ા ઓ અને બીજી િવગતો.
(૧૭) િનયમ સંગ્રહ – ૧૭: અ ય ઉપયોગી માિહતી.

િનયમ સં હ – ૧
સં થા િવશેની મા હતી
કાય અને ફરજો
સં થાનુ ં નામ

:- જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોિ પટલ સોલા, અમદાવાદ.

સરનામુ ં

:- જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ સોલા સંલગ્ન હોિ પટલ, ગુજરાત હાઈકોટર્ ની બાજુમાં,
સોલા, અમદાવાદ.
:- ડૉ. અ શ દે સાઈ

ઈ – મેઇલ

:- (૦૭૯) ૨૭૬૬૦૨૭૫/ ૨૭૬૬૧૧૮૭

:- gmersmchsola@gmail.com

યુિનવિસર્ટી સાથે નુ ં જોડાણ :- ગુજરાત યુિનવિસર્ટી, અમદાવાદ.
સામા ય માિહતી:(અ)

૧. થાપના નુ ં વષર્ :- કોલેજ તરીકે

૨૦૧૩- ૨૦૧૪, ગુજરાત યુિનવિસર્ટી સાથે સંલગ્ન.

૨. એમ. સી. આઇ. ારા મા યતા :-

એમ.બી.બી.એસ – ૨૦૧૩ – ૨૦૧૪

(બ)

કારભાર :- ગુજરાત મેડીકલ એ યુકેશન એ ડ િરસચર્ સોસાયટી

(ક)

વાિષર્ક પ્રવેશ

(ડ)

એમ. સી. આઈ ારા મા યતા

:- અંડરગ્રે યુએશન કોષર્માં ૧૫૦
:- ૨૦૧૩ - ૨૦૧૪

વાિષર્ક બ ટ :સને ૨૦૧૩ – ૧૪

( િપયા હજાર માં)

(અ) પગાર ભ થા

:-

૧૩,૦૧,૬૬,૧૦૦

(બ) ક ટીજ સી

:-

૧,૩૭,૮૧,૭૧૬

૧. રીકરીંગ

:- .

૨. નોન રીકરીંગ :- .

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

કોલેજ કાઉ સલ
(અ) કોલેજ કાઉિ સલ ના સ યો :ચૅરમૅન

:- ડીન ી

સ યો

:- દરે ક િવભાગ ના અ યક્ષ
તબીબી અધીક્ષક

(બ) કાયર્ :- નાતક િવ ાથીર્ ના શૈક્ષિણક કાયર્ક્રમો નુ ં સમયાતંરે મોનીટરીંગ કરવુ.ં
- શૈક્ષિણક સમય પત્રક માં અનુભવાની મુ કેલી ઓ નો િવચાર િવમશર્
- તેનો ઉકેલ
- હાજરી અને આંતિરક મ ૂ યાંકન બાબત ની ચચાર્ િવચારણા
(ક) દર વષેર્ ઓછામાં ઓછા ચાર સેશ સ કરવા. જ ર પડયે યારે કોલેજ કાઉિ સલ ની મીટીંગો બોલાવવી.
મેડીકલ એ યુકેશન િવભાગ :(અ) કોલેજ કાઉ સલ ના સ યો:ચૅરમૅન

:- ડીન ી,

સ યો

:- દરે ક િવભાગ ના અ યક્ષ
તબીબી અધીક્ષક

(બ) કાય :(૧) જુિનયર િશક્ષકો, રે સીડ ટો, અને ઈ ટર્ ન ડૉક્ટરો માટે સી. એમ. ઇ ગોઠવવા.
(૨) િશક્ષકો/રે સીડ ટો અને ઈ ટર્ ન ડૉક્ટરો માટે િવષય િન ણાંતો માટે ચચાર્ િવચારણા કરવી.
(૩) શૈક્ષિણક ટાફ ને મેડીકલ એ યુકેશન, ટેકનોલોજી તરફ વાળવા.
(૪) િશક્ષકો ને નવી શૈક્ષિણક પ ધિત ઓ તરફ મદદ કરવી.
(૫) ઉપર ના િશક્ષકો ને પ્રો સાહન પુરું પાડવુ.ં
(૬) શૈક્ષિણક િવભાગો ને નવા નવા શૈક્ષિણક યેય પુરા પાડવા મદદ કરવી.
(૭) ટ્રેિનંગો પુરી પાડવી.
વેશ માટ ના તં

ની ગોઠવણી.

ગુજરાત મેડીકલ એ યુકેશન એ ડ િરસચર્ સોસાયટી ારા જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ના શૈક્ષિણક અને િબન
શૈક્ષિણક ટાફ માંથી યિક્ત ઓ ની પસંદગી કરી દર વષેર્ એક કિમટી રચવામાં આવે છે .

અ યાસ મ :(અ)

વેશ માટ જ ર લાયકાત

:- ગુજરાત મેડીકલ એ યુકેશન એ ડ િરસચર્ સોસાયટી ારા દર વષેર્ જાહેર
કરતા પ્રવેશ ના િનયમો મુજબ.

(બ) પસંદગી કરવાની પ ધિત :(૧) િવ ાથીર્ના જાહેર પરીક્ષાઓમાં દે ખાવ ઉપર થી જ ગુજરાત રા યમાં આવેલી શાળાઓમાં યોજાતી હાયરસેક ડયરી
કૂલની પરીક્ષા અથવા સે ટ્રલ કૂલ ના િવ ાથીર્ ઓ ના મેરીટ અને ગુજરાત કેટ ની પરીક્ષા પાસ.
(૨) દરે ક કોલેજ માં જગ્યા ના પ્રમાણે દરે ક િવ ાથીર્ એ આપેલ પ્રૅફર સ મુજબ.
(ક) કામના દવસો :(૧) ખરે ખર કામના િદવસો દરે ક ટમર્ માં (૮) કલાક નો એક એવા ૧૨૦ િદવસ
(૨) દૈ િનક કામના િદવસો

:- કોલેજ માં ૮ કલાક (િરસેસ ના એક કલાક સાથે)
હોિ પટલ માં ૮ કલાક (ઈમરજ સી માટે ૨૪ કલાક)

(ડ) નવો અ યાસ મ લા ુ કરવા ંુ વષ :- ૨૦૧૨ – ૨૦૧૩ પછી.
જ ર હાજર :િુ નવિસટ ની પર

ા ઓ માં જ ર ઓછામાં ઓછ હાજર :- પ્રૅિક્ટકલ ૭૫%
:- થીયરીમાં ૭૫%
લ
:- ૭૫%
ૂ

-

યુિનવિસર્ટી ની પરીક્ષાના કૂલ ગુણ માં આંતિરક મ ૂ યાંકન ના ઉમેરતા ટકા – ૨૦%

-

યુિનવિસર્ટી ની પરીક્ષા માં બેસવા માટે િવ ાથીર્ એ આંતિરક મ ૂ યાંકન માં ઓછા માં ઓછા ૩૫% લાવવાના
રહેશે.

પર
મ
૧

અ યાસ મ

ા માટ િવષયના

ંુ નામ

ૃ
પ

િવષય

પ્રથમ વષર્ એમ.બી.બી.એસ.

અ યાસ મ ની

એનાટોમી
ફીઝીયોલોજી
બાયોકેમી ટ્રી

૧ વષર્

(પીએસએમ. લૅક્ચર અને ફી ડ િવિઝટ)
૨

િ તીય વષર્ એમ.બી.બી.એસ.

પેથોલોજી
માઇક્રોબાયોલોજી
ફામેર્કોલોજી

૧,૧/૨

ફોર. મેડીસીન
(પીએસએમ. લૅક્ચર અને ફી ડ િવિઝટ)
૩

ત ૃતીય વષર્ એમ.બી.બી.એસ.

પાટર્ -૧

ઓ થ મોલોજી, ઈ.એન.ટી., પીએસએમ

૧ વષર્

અ) મેડીસીન(જનરલ મેડીસીન, યાક્યાટ્રીક,
કીન અને એસ.ટી.ડી. સાથે)
બ) સ રી (જનરલ સ રી, એને થેિસયાલોજી,

પાટર્ -૨

ડે ટલ સ રી, રે ડીયોલોજી અને ઓથ પેડીકસ

૧ વષર્

સાથે)
ક) ઓ સ એ ડ ગાયનેક
ડ) પીડીયાટ્રીકસ, નીયોનેટોલોજી સાથે
સે

લ લાઈ ેર

(એ)

ગોઠવણી

:

લગભગ ૨૪૦૦ ચોરસવાર

(બી)

રીડીંગ મ

:

કૂલ-૧ (એક) (૨૪૦૦ ચો. વાર)

(અ) યુ. જી. માટે એક મ (૧૫૦ સીટ)
(સી)

કામકાજના કલાકો

:

સોમવારથી શુક્રવાર સવારે ૯-૦૦ થી સાંજના ૫-૦૦
શિનવાર સવારે ૯-૦૦ થી બપોરના ૧-૦૦
ગ્રંથાલય રીડીંગ મ સવારે ૮-૦૦ થી રાત્રીના ૧૨-૦૦ સુધી

(ડી)

પાળી

(ઇ) કૂલ ટે ક્ષબુકો

:

દરે ક કામના િદવસે બે પાળી

:-

૬૬૮૮

(એફ) સંદભર્ સાિહ યની ચોપડીઓ - (એનેક્ષર-૮)
(જી)

ભારતીય અને િવદે શી જનર્લો :- ભારતીય - ૧૪, િવદે શી - ૬

(એચ) વગીર્કૃત કરવાની પ િત :- એ.એ.એસી.આર.-૨
(આઇ) બીજી સુિવધા ઓ- ઇ ટરનેટ, ટી.વી., વી.સી.આર., ઝેરોક્ષ અને માઈક્રો િફ મ, વ યુઅ
ર્ લ લાઈબ્રેરી
વાઇડ એરીયા નેટવકર્ , કો યુટર સેકશન, ઓિડયો િવઝયુઅલ મ, એરક ડીશ ડ છે .
( ) E Jnl-s લ
ૂ ખચ.(બ ટ) . ૧૪,૭૩,૨૨,૦૦૦/- (૨૦૧૩-૧૪) (Guj. Med. Corsortium)

ુ ત
દ

હૉ ટલ:(અ) કૂલ બે હો ટેલો એક બોયઝ હૉ ટે લ અને એક લેડ ઝ હૉ ટેલ
(બ) કોલેજ અને હો ટેલથી અંતર :- ચાલી શકાય તેટલું અંતર.
(ક)

કૂલ મ :- ૧૦૮૦
મ

સીટ

.ુ

. બોયઝ હૉ ટલ

:-

A:-૧૮૦

B:-૧૮૦...૫૪૦

.ુ

. લેડ ઝ હૉ ટલ

:-

A:-૧૮૦

B:-૧૮૦...૫૪૦

:-

૪૫૦

લ
ૂ િવ ાથ ઓ

સમાવાયેલા િવ ાથીર્ઓ ૧૦૦% બોયઝ અને ૧૦૦% લેડીઝ (શહેર રહેતા િવ ાથીર્ઓ િસવાય)
(ડ) સુપરવાઇઝર ની યવ થા

૧ વોડર્ ન, ૧ હૉ ટેલ સુિપ્રટે ડ ટ િવ ાથીર્ઓના રોજ બરોજ નાં કાય માટે

:

એક સેનેટરી ઇ સપેક્ટર
(ઇ)

મેશ અને કે ટીનની યવ થા

: કો ટ્રાક્ટ બેઝીસ પર ચલાવવામાં આવેલ(જમવાના હોલ જમવા
પ ૂરતા મોટા છે .)

(એફ) િવિઝટર મ, વાંચવાના મ અને ટી.વી. મ ની સગવડ છે .
ખેલ દ
ૂ અને મનોરં જન યવ થા
(અ) રમતના મેદાનો અને રમાતી રમતો

બે લાખ ચોરસ ટ

ાઉ ડ ૫૦૦ ટ બાય ૪૦૦ ટ
ભાઈઓ માટ બહારની રમતો :

િક્રકેટ, ટબૉલ, વૉલીબૉલ અને હોકી, બા કેટબોલ બોલ, કબડી,
ખોખો, ટેિનસ, અને ટ્રે ક રમતો.

દરની રમતો

ટેબલ ટેિનસ, બેડમી ટન, કેરમ, ચેસ વગેરે.

:

બહનો માટ બહારની રમતો
દરની રમતો
(બ) જીમેને યમની સગવડ

-

:

બા કેટબોલ, ટેિનસ, અને રીંગ ટેિનસ

:

ટેબલ ટેિનસ, બેડમી ટન, કેરમ, ચેસ વગેરે
બે મ છે . એક ૪૮ ટ બાય ૩૪ ટ ૧૬૩૨ ચો. ટ,
બે ૭૩ ટ બાય ૨૧ ટ ૧૫૩૩ ચો. ટ

(ક) સંચાલન

-

સલાહકાર સિમિત ઈ ચા
ક્લાકર્ તથા એક પટાવાળો

(ડ)

િફિઝકલ ઇ ટુકટર

-

-

પ્રોફેસર ને સેક્રેટરી અને એકાઉ ટ ટ

સંલ ન હો પટલ ( ુ ય અને ગૌણ)
(અ)

સંચાલન :- સરકારી

(બ)

સં થાના મા લક :- ગુજરાત મેડીકલ એ યુકેશન એ ડ િરસચર્ સોસાયટી, અમદાવાદ

(ક)

હો પટલના અ ય

(ડ)

વહ વટ માળ ંુ :- ડીન ી, તબીબી અધીક્ષક, એડમીની ટ્રે ટીવ ઓિફસર અને ઓિફસ સુિપ્રટે ડ ટ.

:- મેડીકલ સુિપ્રટે ડ ટ (ગુજરાત મેડીકલ એ યુકેશન એ ડ િરસચર્ સોસાયટી વતી)

હો પટલની ની િવગતો :નામ

પથાર ની સં યા

જીએમઇઆરએસ ૪૧૫

પે. વોડ માં

તબીબી

પથાર ની

અિધ ક ુ નામ

સં યા

અને લાયકાત

-

ડૉ. એચ. કે.

મેડીકલ કોલેજ

ટ લફોન નંબર

લ ટાઇમ

ઓિફસ-(૦૭૯)
૨૭૬૬૦૨૭૫

ભાવસાર

સંલગ્ન

હોિ પટલ-(૦૭૯)

હોિ પટલ સોલ,

૨૭૬૬૧૫૨૭

અમદાવાદ

ફેક્સ (૦૭૯)
૨૨૬૮૧૩૭૯

પથાર ની વહચણી
મેડ સીન અને તેના

વી

પથાર ની સં યા

પે યાલીટ

િુ નટની સં યા

રોજની સરરાશ પથાર ઓની
વપરાશ (પથાર ઓના ટકા
ુ બ)
જ

૧

જનરલ તથા

૧૦૦

મેડીસીન જનરલ

એિપ્રલ-૨૦૧૪ સુધીનો

ગે ટ્રોલોજી

હોિ પટલ ઓ

યુરોલોજી

૨૪૩.૬૬

સજીર્કલ િવભાગ
બ સર્ એ ડ લા.
ઓથ પેડીકસ સ રી

૪૦

જનરલ સ રી

૧૦૫

ગે ટ્રો સ રી
કાડ યો સ રી
યુરો સ રી
પીડીયાટ્રીક સ રી

ુ સી રે ટ
પ

ટલો સરે રાશ

માલ ૂમ પડેલ છે .

યુરોલોજી
૨

જા યુઆરી-૨૦૧૩ થી

૩

પીડીયાટ્રીક

૪૫

પીડીયાટ્રીક
નીયોનેટોલોજી
૪

ીઓ માટે ગાયનેક

૫

નાક કાન ગળાની

૬

૬૫
૧૫

કીન વી. ડી.

૮

૭

માનિસક યાક્યાટ્રીક

૭

૮

ટી બી ચે ટ

૧૫

૯

પે યલ મ

પથાર ની વહચણી
સ ર અને તેના

પથાર ની સં યા

િુ નટની સં યા

પે યાલીટ

રોજની સરરાશ
પથાર ઓની વપરાશ
(પથાર ઓના ટકા
ુ બ)
જ

૧

જનરલ સ રી પેડી.

૧૦૦

સ રી સાથે
૨

ઓથ પેડીકસ

૪૦

૩

ઓ થ મોલોજી

૧૫

૪

ઈ.એન.ટી.

૧૫

પથાર ની વહચણી
ઓ સ ગાયનેક અને એ

પથાર ની સં યા

િુ નટની સં યા

નેટલ

રોજની સરરાશ
પથાર ઓની વપરાશ
(પથાર ઓના ટકા
ુ બ)
જ

૬૫
ા ટ ટોટલ:૧૧૦ પથારીઓ, સ રી, આઇ.સી.યુ, આઇસોલેશન માટે.
લ
ૂ પથાર ની સં યા :- ૪૧૫
દરે ક િવભાગમાં ટીંચીંગ અને ટ્રેિનંગ માટે ની સુિવધા.
(અ) ઓ.પી.ડી.

:

(૧) ૨૫ થી ૩૦ ખુરશી વા ં એક ઓિડટોિરયમ
(૨)

નાના ગૃપ ડીસેકશન માટેની મીની કો ફર સ હોલ-બે

(૩) સ રી અને તેના
તેના

વા મેડીસીન અને તેના

વા ઓ સ એ ડ ગાયનેક અને

વા િવષયો માટે ત્રણ ડીસેકશન મ.

(૪) દરે ક િવભાગમાં િક્લિનકલ ટીંચીંગ માટે સુિવધા ઓ.
(બ) અંદર ના દદ ઓ માટે (૧) ૫૦ િવ ાથીર્ઓ ની ક્ષમતાવાળા બે ટીંચીંગ મ
(૨) દરે ક વોડર્ માં ટીંચીંગ મ આપેલા છે .
લિનકલ લેબોરટર ઓ:નંબર

પે યાલીટ

૧. સે ટ્રલ લેબોરે ટરી

૦૩

પેથોલોજી, બાયોકેમી ટ્રી અને માઇક્રોબાયોલોજી

૨. ડીપાટર્ મે ટલ

૦૫

મેડીસીન, પીડીયાટ્રીક, ઓ સ એ ડ ગાયનેક, સ રી, ઈમરજ સી.

૩. દરે ક વોડર્ મા

૦૩

ઓપરશન િથયેટર

િુ નટ

:-

૧.

ઓપરશન થીયેટરો

એ.

કૂલ

બી.

ગોઠવણી અને વહચણી -

-

૬ ઓપરશન થીયેટરો ને એમાં લ
ૂ ૧૦ ટબલો.
ઓથ પેડીકસ, જનરલ સ રી, ઈ.એન.ટી., પીડીયાટ્રીકસ
સ રી, લેબર મ, ઓ. એ ડ જી. અને ઈમરજ સી.

સી.

સાધનો

-

(એને થેિસયા માટેના સાધનો સિહત) દરે ક પ્રકારના મૉિનટર,
રીસસીટે શન અને એને થેિસયા માટેના સાધનો ઉપલ ધ છે .

