
 

નનયમ શગં્રષ -૧૭ 

અન્ય માહષતી 
એ દેષદાન પ્રવનૃત 

દેષદાન માટેની દ્ધનત 

 

૧. દેશદાન મતૃ્ય ુઉયાાંત દેશદાન કયલા ભાટે પૉભમ આલાભાાં આલે છે.  
૨. મતૃ્યનુી સચૂના ભતા દેશદાતા ના વાંફધીઓને ભાગમદળમન આલાભાાં આલે છે.  
૩. જ્માયે મતૃદેશ કરેજભાાં આલે ત્માયે એનાટભી વલબાગના ફધાજ સ્ટાપ અને ફી. જે ભેડીકર કરેજ     
     ના ડીન, તથા વલદ્યાથીઓ મતૃદેશ ને પયુા ભાના વમ્ભાન થી સ્લીકાયલા ભાાં આલે છે.  
૪. એનાટભી વલબાગભાાં એક ઓનય ફડમ યાખલાભાાં આલે છે. જેના ઉય દેશદાતા નુાં નાભ રખલાભાાં       
     આલે છે. અને તેના વગાાં વાંફધીઓ ને આ ઉભદા કામમ ફદર શાર્દિક અભબલાદન અને આબાય   
     ભાનલા ભાાં આલે છે.  
૫.એનાટભી વલબાગના સ્ટાપ અને કભમચાયી ઓ જુદા જુદા સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓના વાંકમભાાં આલી  
  લાતામરા મજે છે. અને વભાજભાાં દેશદાન પ્રવવૃત વલળે રક જાગવૃત ન પ્રમાવ કયેર છે. રકને  
  વભજાલલાભાાં આલે છે. કે કઈ યીતે મતૃદેશ વલદ્યાથીઓને ઉમગી છે. અને તેથી આ ઉભદા કામમ  
  વભાજ ઉમગી છે  
૬.દેશદાતા ના વાંફધીઓને ફી. જે ભેડીકર કરેજના ડીન, અને ર્ડાટમભેન્ટ ના લડા તયપથી ડનેળન  
  વટીપીકેટ આલાભાાં આલે છે.  
૭.એનાટભી વલબાગ દ્વાયા એમ્ફાલ્ભીંગ સવુલધા આલાભાાં આલે છે.  
૮. વાંકમ ભાટે      :    ડૉ. એચ. આય. જાદલ, પ્રપેવય    (ઓર્પવ) :- ૦૭૯ – ૨૭૬૬૦૨૮૫ 

     એનાટભી           (યશઠેાણ) :-    
                 (ભફાઇર) :- ૯૯૨૪૮૫૭૫૦૯  

ફી. કોલ્ડ રૂમ સનુળધા 
            -     વેન્રરી એય કન્ડીળન ભછયુમયી 
   -     મતૃદેશ ને ત્રણ ર્દલવ સધુી વાચલી યાખલાની ક્ષભતા.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ત્રક –૧ 

 
માહષતી (મેલળળાના) અનધકાર અનધનનયમ નીચે જાષરે માહષતી અનધકારી ને મલે  

અરર્જીઓની નળગત દાાળત ુ ંત્રક  
(તા.   ૧-૧૦-૧૦ થી ૩૧-૧૨-૧૦)           નાણાકીમ લમ ૨૦૧૦-૨૦૧૧  
વફાંવધત અરેટ ઓથયીટી        :  ડૉ. જે. જી. બચૂ , મખુ્મ કાયફાયી અવધકાયી, જીએભઇઆયએવ, અભદાલાદ                                              
વફાંવધત ખાતાના લડા             :          ડૉ. ી.ડી.વલઠ્ઠરાણી ,વભ્મ વભચલશ્રી અને અવધક વનમાભક શ્રી , તફીફી વળક્ષણ                                                
                                              એપ બ્રૉક, ત્રીજે ભા, જનયર શસ્સ્ટર ગાાંધીનગય કૅમ્વ , ગાાંધીનગય.  
વફાંવધત લશીલટી વલબાગ         :     શ્રી. યાજેળ ર્કળય , ચેયભેનશ્રી અને અગ્ર વભચલશ્રી , આયગ્મ ર્યલાય કલ્માણ  
                                               વલબાગ , બ્રૉક નાં – ૭, ૭ ભે ભા, નલા વભચલારમ વાંકુર, ગાાંધીનગય.  
    
ક્રમ  નળગત શખં્યા  
૧. ૩૧-૧૨-૧૦ અંનતત નત્રમાનશક અષળેા દરમ્યાન મલે અરજીઓ.  ૦ 
૨. અષળેા ષેા ના શમયગાલાની નનકા ફાકી ડતર અરજીઓ.  ૦ 
૩. નનકા માટેની કૂ અરજીઓ. (કોમ: ૧+૨)  ૦ 
૪. ગરીફી રેખા નીચે જીળતા ોકો તરપથી મલે અરજીઓની નળગત .  ૦ 
૪-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ.  ૦ 
૪-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ .  ૦ 
૫. શેળા નળવયક શરકારી કમાચારી /અનધકારીઓની, ફાફતો ને ગતી અરજીઓની નળગત  ૦ 
૫-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 
૫-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 
૬. સ્ળૈચ્છિક શસં્થાઓ એન .જી.ઓ. તરપથી મલે અરજીઓ.  ૦ 
૬-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 
૬-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 
૭. અન્ય તરપથી મલે અરજીઓ.  ૦ 
૭-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 
૭-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 
૮. અષળેાના નત્રમાશ દરમ્યાન મલે અરજી પી નક ચાર્જીશ રકમની નળગત  ૦ 
૮-અ  અયજી પી ેટે ભેર યકભ  ૦ 
૮-ફ  અયજી પી વવલામની નકર ચાજીવ લગેયેની યકભ  ૦ 
૮-ક અશલેારના વત્રભાવ દયમ્માન થમેર કૂર આલક  ૦ 
૮-ડ ચાલ ુનાણાકીમ લમના અગાઉના વભમગાા દયમ્માન થમેર કૂર આલક.   ૦ 
૮-ઈ કૂર આલકન વલા(કરભ: ૮(ક) +૮(ડ) ૦ 
૯. નત્રમાનશક અષળેાના શમયગાલા દરમ્યાન નનકા કરે કૂ અરજીઓ (કોમ : ૩ૈકી)  ૦ 
૧૦. ગરીફી રેખા નીચે જીળતા ોકો તરપથી મલે અરજીઓનો નનકા.  ૦ 
૧૦-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 
૧૦-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૦-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત:શકાયાત્ભક:/અંળત:નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૦-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

 



 
૧૦-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૦-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 

વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 
૦ 

૧૧. શરકારી કમાચારીઓ/અનધકારીશ્રીઓની શેળા નળવયક ફાફતની ગતી અરજીઓનો નનકા  ૦ 
૧૧-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 
૧૧-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૧-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 

 અયજીઓની વાંખ્મા.  
૦ 

૧૧-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 
૧૧-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૧-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 

વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 
૦ 

૧૨. સ્ળૈચ્છિક શસં્થા ઓ (એન.જી.ઓ) તરપથી મલે અરજીઓ તરપથી મલે અરજીઓની નનકા.  ૦ 
૧૨-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 
૧૨-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૨-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 

 અયજીઓની વાંખ્મા.  
૦ 

૧૨-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 
૧૨-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૨-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 

વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 
૦ 

૧૩.  અન્ય તરપથી મલે અરજીઓની શખં્યા.  ૦ 
૧૩-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 
૧૩-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૩-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 

 અયજીઓની વાંખ્મા.  
૦ 

૧૩-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 
૧૩-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 
૧૩-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 

વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 
૦ 

૧૪. અષળેા ષઠેલ નત્રમાશ ને અંતે ડતર અરજીઓની શખં્યા.   ૦ 
૧૪-અ ગયીફી યેખા નીચે જીલતા રક તયપથી ભેર ડતય અયજીઓ.  ૦ 
૧૪-ફ વયકાયી કભમચાયી/અવધકાયીશ્રી ની વેલા વલમક ફાફતની રગતી ડતય અયજીઓ.  ૦ 
૧૪-ક સ્લૈચ્છછક વાંસ્થા ઓ એન.જી.ઓ. તયપથી ડતય અયજીઓ.    ૦ 
૧૪-ડ અન્મ તયપથી ભેર ડતય અયજીઓ.  ૦ 
                                                                                            જાષરે માહષતી અનધકારી  

  

     ડીન 

                                                                                  જીએમઇઆરએશ મેડીક  કોેર્જ,અમદાળાદ.  
 
 



 

ત્રક -૨(ક) 
માહષતીથી (મેલળળાના) અનધકાર કાયદા નીચે એેેટ ઓથોરીટીને મલે અીોની  

નળગત દાાળત ુ ંત્રક   

(તા.   ૧-૧-૧૧ થી ૩૧-૦૩-૧૧)             નાણાકીમ લમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨  
વફાંવધત ી.આઈ.ઓ.ન શદ્દ         :       ડૉ. ય.ુ ફી. ળાશ , ડીન અને જાશયે ભાર્શતી અવધકાયી જીએભઇઆયએવ  
                                              ભેડીકર કરજે વરા , અભદાલાદ.  
વફાંવધત ખાતાના લડા                :       ડૉ. ી.ડી.વલઠ્ઠરાણી ,વભ્મ વભચલશ્રી અને અવધક વનમાભક શ્રી , તફીફી વળક્ષણ                                                
                                              એપ બ્રૉક, ત્રીજે ભા, જનયર શસ્સ્ટર ગાાંધીનગય કૅમ્વ , ગાાંધીનગય.  
વફાંવધત લશીલટી વલબાગ            :        શ્રી. યાજેળ ર્કળય અગ્ર વભચલશ્રી , આયગ્મ અને ર્યલાય કલ્માણ વલબાગ ,  
                                               બ્રૉક નાં ૭ ,૭ભ ભા, નલા વભચલારમ, ગાાંધીનગય 

અગાઉના 
વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા. 

ચાલ ુ
વત્રભાવ 
દયમ્માન 
ભેર 
અીર 
ની વાંખ્મા   

વનકાર 
ભાટેની 
કૂર 
અીર 
કરભ 
૧+૨  
 

ચાલ ુવત્રભાવ દયમ્માન વનકાર     

કયેર અીર  

વનકાર કયેર અીર 
ૈકી  

વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા 

   અગાઉ 
ડતય 
અીર 
ૈકી  

ચાલ ુ
વત્રભાવ 
દયમ્માન 
ભેર 
અીર 
ૈકી 

વનકાર 
કયેર 
અીર 
ૈકી 
વભમ 
ભમામદાભાાં 
વનકાર 
કયેર 
અીરની 
વાંખ્મા 

શકાયાત્ભક 
વનકાર ની 
વાંખ્મા   

નકાયાત્ભક 
વનકાર ની 
વાંખ્મા   

વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા 

(૧) (૨) (૩) (૪-અ) (૪-ફ) (૪-ક) (૫-અ) (૫-ફ) (૬) 
શનુ્મ  શનુ્મ શનુ્મ શનુ્મ શનુ્મ શનુ્મ શનુ્મ શનુ્મ શનુ્મ 

 
 

                                                                                      જાષરે માહષતી અનધકારી  

 
 

          ડીન  

                                                                          જીએમઇઆરએશ મેડીક  કોેર્જ, અમદાળાદ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ત્રક –૧(ક) 
માહષતી (મેલળળાના) અનધકાર અનધનનયમ નીચે જાષરે માહષતી અનધકારીને મલે  

અરર્જીઓની નળગત દાાળત ુ ંત્રક  
(તા. ૧-૪-૧૧ થી ૩૦-૬-૧૧)          નાણાકીમ લમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨  
વાંફવધત ી.આઈ.ઓ.ન શદ્દ         :    ડૉ. ય.ુ ફી. ળાશ, ડીન અને જાશયે ભાર્શતી અવધકાયી જીએભઇઆયએવ ભેડીકર  
                                               કરજે વરા , અભદાલાદ  
વફાંવધત ખાતાના લડા                        ડૉ. ી.ડી.વલઠ્ઠરાણી ,વભ્મ વભચલશ્રી અને અવધક વનમાભક શ્રી , તફીફી વળક્ષણ                                                
                                              એપ બ્રૉક, ત્રીજે ભા, જનયર શસ્સ્ટર ગાાંધીનગય કૅમ્વ , ગાાંધીનગય.  
વાંફવધત લશીલટી વલબાગ            :    શ્રી. યાજેળ ર્કળય અગ્ર વભચલશ્રી , આયગ્મ અને ર્યલાય કલ્માણ વલબાગ ,  
                                              બ્રૉક નાં ૭ ,૭ભ ભા, નલા વભચલારમ, ગાાંધીનગય. 
ક્રભ  વલગત વાંખ્મા  
૧. ૩૦-૬-૧૧ અંનતત નત્રમાનશક અષળેા દરમ્યાન મલે અરજીઓ.  ૦ 
૨. અષળેા ષેા ના શમયગાલા ની નનકા ફાકી ડતાર અરજીઓ.  ૦ 

૩. નનકા માટેની કૂ અરજીઓ. (કોમ: ૧+૨)  ૦ 

૪. ગરીફી રેખા નીચે જીળતા ોકો તરપથી મલે અરજીઓની નળગત .  ૦ 

૪-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૪-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ .  ૦ 

૫. શેળા નળવયક શરકારી કમાચારી /અનધકારીઓની, ફાફતો ને ગતી અરજીઓની નળગત  ૦ 

૫-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 

૫-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 

૬. સ્ળૈચ્છિક શસં્થાઓ એન .જી.ઓ. તરપથી મલે અરજીઓ.  ૦ 

૬-અ  અગાઉ ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૬-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 

૭. અન્ય તરપથી મલે અરજીઓ.  ૦ 

૭-અ  અગાઉ ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૭-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 

૮. અષળેાના નત્રમાશ દરમ્યાન મલે અરજી પી નક ચાર્જીશ રકમની નળગત  ૦ 

૮-અ  અયજી પી ેટે ભેર યકભ  ૦ 

૮-ફ  અયજી પી વવલામની નકર ચાજીવ લગેયે ની યકભ  ૦ 

૮-ક અશલેાર ના વત્રભાવ દયમ્માન થમેર કૂર આલક  ૦ 

૮-ડ ચાલ ુનાણાકીમ લમના અગાઉના વભમગાા દયમ્માન થમેર કૂર આલક.   ૦ 

૮-ઈ કૂર આલક ન વયલા(કરભ: ૮(ક) +૮(ડ) ૦ 

૯. નત્રમાનશક અષળેા ના શમયગાલા દરમ્યાન નનકા કરે કૂ અરજીઓ (કોમ : ૩ૈકી)  ૦ 

૧૦. ગરીફી રેખા નીચે જીળતા ોકો તરપથી મલે અરજીઓનો નનકા.  ૦ 

૧૦-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૦-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૦-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૦-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૦-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૦-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક ૦ 



વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 
૧૧. શરકારી કમાચારીઓ/અનધકારીશ્રીઓની શેળા નળવયક ફાફતની ગતી અરજીઓનો નનકા  ૦ 

૧૧-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૧-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૧-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૧-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૧-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૧-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૨. સ્ળૈચ્છિક શસં્થાઓ (એન.જી.ઓ) તરપથી મલે અરજીઓ તરપથી મલે અરજીઓની નનકા.  ૦ 

૧૨-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૨-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૨-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૨-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૨-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૨-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૩.  અન્ય તરપથી મલે અરજીઓની શખં્યા.  ૦ 

૧૩-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૩-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૩-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૩-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૩-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૩-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૪. અષળેા ષઠેલ નત્રમાશને અંતે ડતર અરજીઓની શખં્યા.   ૦ 

૧૪-અ ગયીફી યેખા નીચે જીલતા રક તયપથી ભેર ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૧૪-ફ વયકાયી કભમચાયી/અવધકાયીશ્રી ની વેલા વલમક ફાફતની રગતી ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૧૪-ક સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓ એન.જી.ઓ. તયપથી ડતય અયજીઓ.    ૦ 

૧૪-ડ અન્મ તયપથી ભેર ડતય અયજીઓ.  ૦ 

              જાષરે માહષતી અનધકારી  

 
 

ડીન 

                                                                                જીએમઇઆરએશ મેડીક કોેર્જ, અમદાળાદ.  

 
 
 
 

 
 



ત્રક -૨(ક) 
માહષતીથી (મેલળળાના) અનધકાર કાયદા નીચે એેેટ ઓથોરીટીને મલે અીોની  

નળગત દાાળત ુ ંત્રક   

(તા.   ૧-૭-૧૧ થી ૩૧-૦૯-૧૧)               નાણાકીમ લમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨  
વાંફવધત ી.આઈ.ઓ.ન શદ્દ         :         ડૉ. ય.ુ ફી. ળાશ , ડીન અને જાશયે ભાર્શતી અવધકાયી જીએભઇઆયએવ  
                                                 ભેડીકર કરજે વરા ,અભદાલાદ 
વાંફવધત ખાતાના લડા                :          ડૉ. ી.ડી.વલઠ્ઠરાણી ,વભ્મ વભચલશ્રી અને અવધક વનમાભક શ્રી , તફીફી  
                                                 વળક્ષણ એપ બ્રૉક , ત્રીજે ભા, જનયર શસ્સ્ટર ગાાંધીનગય કૅમ્વ ,  
                                                 ગાાંધીનગય.  
વાંફવધત લશીલટી વલબાગ            :          શ્રી યાજેળ ર્કળય અગ્ર વભચલશ્રી , આયગ્મ અને યીલાય કલ્માણ વલબાગ , 
                                                 બ્રક નાં ૭ ,૭ભ ભા, નલા વભચલારમ, ગાાંધીનગય 

અગાઉના 
વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા. 

ચાલ ુ
વત્રભાવ 
દયમ્માન 
ભેર 
અીરની 
વાંખ્મા   

વનકાર 
ભાટેની 
કૂર 
અીર 
કરભ 
૧+૨  
 

ચાલ ુવત્રભાવ દયમ્માન વનકાર     

કયેર અીર  

વનકાર કયેર અીર 
ૈકી  

વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા 

   અગાઉ 
ડતય 
અીર 
ૈકી  

ચાલ ુ
વત્રભાવ 
દયમ્માન 
ભેર 
અીર 
ૈકી 

વનકાર 
કયેર 
અીર 
ૈકી 
વભમ 
ભમામદાભાાં 
વનકાર 
કયેર 
અીરની 
વાંખ્મા 

શકાયાત્ભક 
વનકારની 
વાંખ્મા   

નકાયાત્ભક 
વનકારની 
વાંખ્મા   

વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા 

(૧) (૨) (૩) (૪-અ) (૪-ફ) (૪-ક) (૫-અ) (૫-ફ) (૬) 
શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  

 
 
 
 

             જાષરે માહષતી અનધકારી  

    

ડીન 

                                                                              જીએમઇઆરએશ મેડીક કોેર્જ, અમદાળાદ.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 



ત્રક –૧(ક) 
માહષતી (મેલળળાના) અનધકાર અનધનનયમ નીચે જાષરે માહષતી અનધકારીને મલે  

અરર્જીઓની નળગત દાાળત ુ ંત્રક  
(તા.   ૧-૧૦-૧૧ થી ૩૧-૧૨-૧૧)             નાણાકીમ લમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨  
વફાંવધત ી.આઈ.ઓ.ન શદ્દ                   ડૉ. ય.ુ ફી. ળાશ , ડીન અને જાશયે ભાર્શતી અવધકાયી જીએભઇઆયએવ  
                                                 ભેડીકર કરજે વરા , અભદાલાદ.  
વફાંવધત ખાતાના લડા                :          ડૉ. ી.ડી.વલઠ્ઠરાણી ,વભ્મ વભચલશ્રી અને અવધક વનમાભક શ્રી , તફીફી  
                                                 વળક્ષણ એપ બ્રૉક , ત્રીજે ભા, જનયર શસ્સ્ટર ગાાંધીનગય કૅમ્વ ,  
                                                 ગાાંધીનગય.   
વફાંવધત લશીલટી વલબાગ            :          શ્રી યાજેળ ર્કળય અગ્ર વભચલશ્રી આયગ્મ અને ર્યલાય કલ્માણ વલબાગ ,  
                                                બ્રૉક નાં ૭ ,૭ભ ભા, નલા વભચલારમ, ગાાંધીનગય. 
ક્રભ  વલગત વાંખ્મા  
૧. ૩૧-૧૨-૧૧ અંનતત નત્રમાનશક અષળેા દરમ્યાન મલે અરજીઓ.  ૦ 
૨. અષળેા ષેા ના શમયગાલાની નનકા ફાકી ડતાર અરજીઓ.  ૦ 

૩. નનકા માટેની કૂ અરજીઓ. (કોમ: ૧+૨)  ૦ 

૪. ગરીફી રેખા નીચે જીળતા ોકો તરપથી મલે અરજીઓની નળગત .  ૦ 

૪-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૪-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ .  ૦ 

૫. શેળા નળવયક શરકારી કમાચારી /અનધકારીઓની, ફાફતો ને ગતી અરજીઓની નળગત  ૦ 

૫-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 

૫-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 

૬. સ્ળૈચ્છિક શસં્થાઓ એન . જી. ઓ. તરપથી મલે અરજીઓ.  ૦ 

૬-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 

૬-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 

૭. અન્ય તરપથી મલે અરજીઓ.  ૦ 

૭-અ  અગાઉ ડતાય અયજીઓ.  ૦ 

૭-ફ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ.  ૦ 

૮. અષળેાના નત્રમાશ દરમ્યાન મલે અરજી પી નક ચાર્જીશ રકમની નળગત  ૦ 

૮-અ  અયજી પી ેટે ભેર યકભ  ૦ 

૮-ફ  અયજી પી વવલામની નકર ચાજીવ લગેયે ની યકભ  ૦ 

૮-ક અશલેાર ના વત્રભાવ દયમ્માન થમેર કૂર આલક  ૦ 

૮-ડ ચાલ ુનાણાકીમ લમના અગાઉના વભમગાા દયમ્માન થમેર કૂર આલક.   ૦ 

૮-ઈ કૂર આલક ન વયલા (કરભ: ૮(ક) +૮(ડ) ૦ 

૯. નત્રમાનશક અષળેાના શમયગાલા દરમ્યાન નનકા કરે કૂ અરજીઓ (કોમ : ૩ૈકી)  ૦ 

૧૦. ગરીફી રેખા નીચે જીળતા ોકો તરપથી મલે અરજીઓનો નનકા.  ૦ 

૧૦-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૦-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૦-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૦-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૦-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 



૧૦-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૧. શરકારી કમાચારીઓ/અનધકારીશ્રીઓની શેળા નળવયક ફાફતની ગતી અરજીઓનો નનકા  ૦ 

૧૧-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૧-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૧-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૧-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૧-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૧-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૨. સ્ળૈચ્છિક શસં્થાઓ (એન.જી.ઓ) તરપથી મલે અરજીઓ તરપથી મલે અરજીઓની નનકા.  ૦ 

૧૨-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૨-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૨-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૨-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૨-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૨-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૩.  અન્ય તરપથી મલે અરજીઓની શખં્યા.  ૦ 

૧૩-અ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.   ૦ 

૧૩-ફ અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૩-ક અગાઉ ડતય અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક વનકાર કયેર 
 અયજીઓની વાંખ્મા.  

૦ 

૧૩-ડ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી શકાયાત્ભક વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા  ૦ 

૧૩-ઈ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી નકાયાત્ભક વનકાર કયે ર અયજીઓની વાંખ્મા.  ૦ 

૧૩-પ વત્રભાવવક અશલેાર દયમ્માન ભેર અયજીઓ ૈકી અંળત: શકાયાત્ભક :/અંળત: નકાયાત્ભ ક 
વનકાર કયેર અયજીઓની વાંખ્મા. 

૦ 

૧૪. અષળેા ષઠેલ નત્રમાશને અંતે ડતર અરજીઓની શખં્યા.   ૦ 

૧૪-અ ગયીફી યેખા નીચે જીલતા રક તયપથી ભેર ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૧૪-ફ વયકાયી કભમચાયી/અવધકાયીશ્રી ની વેલા વલમક ફાફતની રગતી ડતય અયજીઓ.  ૦ 

૧૪-ક સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓ એન.જી.ઓ. તયપથી ડતય અયજીઓ.    ૦ 

૧૪-ડ અન્મ તયપથી ભેર ડતય અયજીઓ.  ૦ 

                                                                                      જાષરે માહષતી અનધકારી  

                     ડીન  

                                                                          જીએમઇઆરએશ મેડીક  કોેર્જ, અમદાળાદ. 
 
  

 
 
 
 

 



ત્રક -૨(ક) 
માહષતીથી (મેલળળાના) અનધકાર કાયદા નીચે એેેટ ઓથોરીટીને મલે અીોની  

નળગત દાાળત ુ ંત્રક   

(તા.   ૧-૧-૧૨ થી ૩૧-૦૩-૧૨)               નાણાકીમ લમ ૨૦૧૨-૨૦૧૩  
વફાંવધત ી.આઈ.ઓ.ન શદ્દ         :         ડૉ ય.ુ ફી. ળાશ , ડીન અને જાશયે ભાર્શતી અવધકાયી જીએભઇઆયએવ  
                                                 ભેડીકર કરજે વરા , અભદાલાદ.  
વફાંવધત ખાતાના લડા                :          ડૉ. ી.ડી.વલઠ્ઠરાણી ,વભ્મ વભચલશ્રી અને અવધક વનમાભક શ્રી , તફીફી  
                                                 વળક્ષણ એપ બ્રૉક , ત્રીજે ભા, જનયર શસ્સ્ટર ગાાંધીનગય કૅમ્વ ,  
                                                 ગાાંધીનગય.  
વફાંવધત લશીલટી વલબાગ            :          શ્રી યાજેળ ર્કળય અગ્ર વભચલશ્રી આયગ્મ અને ર્યલાય કલ્માણ વલબાગ ,  
                                                બ્રૉક નાં ૭ ,૭ભ ભા, નલા વભચલારમ, ગાાંધીનગય 

અગાઉના 
વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા. 

ચાલ ુ
વત્રભાવ 
દયમ્માન 
ભેર 
અીરની 
વાંખ્મા   

વનકાર 
ભાટેની 
કૂર 
અીર 
કરભ 
૧+૨  
 

ચાલ ુવત્રભાવ દયમ્માન વનકાર     

કયેર અીર  

વનકાર કયેર અીર 
ૈકી  

વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા 

   અગાઉ 
ડતય 
અીર 
ૈકી  

ચાલ ુ
વત્રભાવ 
દયમ્માન 
ભેર 
અીર 
ૈકી 

વનકાર 
કયેર 
અીર 
ૈકી 
વભમ 
ભમામદાભાાં 
વનકાર 
કયેર 
અીરની 
વાંખ્મા 

શકાયાત્ભક 
વનકારની 
વાંખ્મા   

નકાયાત્ભક 
વનકારની 
વાંખ્મા   

વત્રભાવના 
અંતે 
ડતય 
અીરની 
વાંખ્મા 

(૧) (૨) (૩) (૪-અ) (૪-ફ) (૪-ક) (૫-અ) (૫-ફ) (૬) 
શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  શનુ્મ  
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ડીન 

                                                                              જીએમઇઆરએશ મેડીક  કોેર્જ, અમદાળાદ.  

  

 

 

 
 
 


