
 

 

 

નનયમ સગં્રહ -૨ 

અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની (એકેડેમીક)સત્તા અને પરજો  

ઓરગાનોગ્રાપ 

 

ડીન  

 

ી.એ.ટુ ડીન  

 
 

લશીલટી અધધકાયી (લશીલટી)            લશીલટી અધધકાયી (હશવાફી)      વરાભતી અધધકાયી 
 

કચેયી અધીક્ષક                             હશવાફનીળ અધધકાયી              લૉચભેન  

 

શડે ક્રાકક                                    શડે ક્રાકક             

 

ધવધનમય ક્રાકક                             ધવધનમય ક્રાકક  
 

જુની.ક્રાકક કભ ટાઈધસ્ટ                   જુની.ક્રાકક કભ ટાઈધસ્ટ    

 

લગક -૪ કભકચાયી                            લગક -૪ કભકચાયી                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ધનમભ વગં્રશ -૨ 

અધધકાયીઓ અને કભકચાયીઓની (એકેડેભીક)વત્તા અને પયજ  

ઓયગાનગ્રાપ 

 

ડીન  

 

ધલબાગના લડા  

 
                         ટીચીંગ સ્ટાપ                          નોન ટીચીંગ સ્ટાપ  

 

                          પ્રાધ્માક                            રેફ. ટેક્ક્નધળમન 

 

કભકચાયી                 વશપ્રાધ્માક                         રેફ.આવીસ્ટન્ટ      ક્રાકક  

  

                         ભદદ.પ્રાધ્માક                     રેફ. શલે્ય         લગક-૪ 

                   

                         ટયટુય       
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નનયમ સગં્રહ -૨ 

અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની (એકેડેમીક)સત્તા અને પરજ  

સસં્થાને વડાને સોેં સત્તા  

 

(૧) લગક-૧,૨, અધધકાયીઓ ૩૦ હદલવની શક્ક યજા ભાદંગીની યજા/અધકગાયી યજાઓ ભજુંય કયલાની વત્તા. 
(૨) લગક – ૩-૪ ના કભકચાયી ઓ ની ૨૪૦ હદલવ ની શક્ક યજા ભાદંગીની યજા/અધકગાયી યજાઓ ભજુંય  
     કયલાની વત્તા. 
(૩) લગક -૧, લગક -૨ લગક-૩, લગક-૪ ના અધધકાયી/અધધકાયીઓની અવાધાયણ યજાઓ (બફન ગાયી 
     યજા) ભજુંય કયલાની વત્તા. 
(૪) વસં્થા ના લગક -૧, લગક -૨ લગક-૩, લગક-૪ ના અધધકાયી/કભકચાયીઓ નુ ંએર.ટી.વી, શભ ટાઉન    
     ભજુંય કયલાની વપંણૂક વત્તા.  
(૫) તફીફી ધળક્ષકને ભેડીકર/ડને્ટર /પીજીમથેયાી/નવીંગ/પાભાકવી કવીવભા ંયનુીલકવીટી ભા ં 
     તથા જી.ી.એવ.ય.ુી.એવ.વી./આઈ.વી.એભ.આય.લગેયે વધભતીઓભા ંએક્ષટક તયીકે ભકરલાની  
     જીએભઇઆયએવ અભદાલાદ ને વત્તા તથા તેઓની ખાવ યચયૂણ યજા ભજૂંય કયલાની.    
(૬) લગક -૧, લગક -૨ લગક-૩, લગક-૪ના અધધકાયીઓ/કભકચાયીઓના ગાય અને બથ્થા, અન્મ બથ્થા,       
     પ્રલાવફીર/કન્ટીજન્વી ફીર/ઉચ્ચક ફીર/તેભજ અન્મ તભાભ પ્રકાયના ક્રેઈભ ભજૂંય કયલાની 
     વત્તા તેભજ ઉાડ અને લશેંચણી અધધકાયીઓની નાણાકીમ વત્તા.  
(૭) ગ્રાન્ટની ભમાકદાભા ંતેભજ પ્રલતકભાન યચેઈઝ પ્રવીજય મજુફ કમ્પ્યટુયની સ્ટેળનયી/વાધન  
     વાભગ્રી/કેધભકલ્વ/ગ્રાવલેય/નાના વજીકર વાધન/ૈકી પ્રત્મેક આઈટભ રૂ/.૨૦,૦૦૦/- ભમાકદાભા ં   

     ખયીદલાની. 
(૮) પ્રાવબંગક અને ઈભયજન્વી ફેઝ પ્રત્મેક કન્ઝયભેુફર અને નન કન્ઝયભેુફર આઈટભ રૂ/.૧૦૦૦/-  
     સધુીની ખયીદીની વત્તા. 
(૯) ડુ્રીકેટ ભળીન/ઝેયક્ષ ભળીન/કમ્પ્યટુય ભળીન તેભજ અન્મ વપીસ્ટીકેટેડ વાધન વધલિવ/ભેન્ટેનવ  
     કન્રાક્ટ ધલકે્રતા/ ભેન્યપેુક્ચય વાથે કયલાની વત્તા.    
(૧૦) ફવ/એમ્પ્યરુન્વ/ભટયકાય/અને જીની ભયાભતની વત્તા સ્ેયાટક વહશત.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 



 
 

જોફ ચાટમ  પ્રીક્ીનીક ડડાટમ મેન્ટ  

જીએમઇઆરએસ મેડીક કોેજ સોા , અમદાવાદ.  

(૧) પ્રાધ્યાક :-  

૧. ધલબાગ ન ુવચંારન, સ્ટાપને કાભ વોંણી , અને આખા ધલબાગ નુ ંકાભકાજ વબંાવુ.ં  

૨  પ્રથભ લક એભ.ફી.ફી.એવ. પ્રથભ લક પીઝીમથેયાી દ્વિતીમ લક પીઝીમથેયાી , નધવિંગ અને  

    એભ.એર.ટી.અભ્માવક્રભભા ંધનમભીત રેક્ચવક અને યીક્ષા ગઠલલી.  

૩. ધલબાગની યજફયજ ની કામકલાશી ઉય ધ્માન આવુ ંઅને ડીનશ્રીની સચુનાઓનુ ંારન કયવુ.ં   

૪. ધલબાગના જુદા જુદા ટકપબરમાનુ ં્રાધનિંગ અને લશેંચણી.   

૫. અન્મ ળૈક્ષબણક પ્રવધૃતઓ જેલી કે , ધવમ્પવવીમભ, ક્લીઝ, વેભીનાય,લકકળૉ, શક્સ્ટર લીઝીટ, ગેસ્ટ  
   રૅક્ચય, લગેયેની ગઠલણી તથા આમજન. 
૬. ડીનશ્રી ની કચેયીભાથંી આલતા જુદા જુદા ધનમભ અને સચુનનુ ંારન કયવુ.ં  
૭. ધલબાગ અને ધલમના ંજુદા જુદા બાગભા ંયીવચક કયવુ.ં 
૮. યીવચક કામકને પ્રધવધ્ધ કયલા.  
૯. ઈભયજન્વી અને લી.લી.આઈ.ી ડયટુીઓ વબંાલી.  
૨) સહપ્રાધ્યાક:-  
૧.પ્રથભ લક એભ.ફી.ફી.એવ. પ્રથભ પીઝીમથેયાી , દ્વિતીમ લક પીઝીમથેયાી, નવીગ અને એભ.એર.ટી.  
  અભ્માવક્રભા ંધનમત રેક્ચવક અને યીક્ષાઓ ગઠલલી.  
૨ ધલબાગની રેફયેટયી , ્રડ કરેકળન વેન્ટયની વબંા રેલી.  
૩. ધલબાગના વચંારનભા ંભદદ કયલી.  
૪. લી.લી.આઈ.ી ડયટુીઓ વબંાલી. 
૩) મદદનીશ પ્રાધ્યાક :-  
૧. પ્રથભ લક એભ.ફી.ફી.એવ.પ્રથભ પીઝીમથેયાી ,દ્વિતીમ લક પીઝીમથેયાી, નધવિંગ અને એભ.એર.ટી. 
    અભ્માવક્રભા ંધનમત રેક્ચવક અને યીક્ષાઓ ગઠલલી.  
૨. આંતહયક મલૂ્માકંન અને યીક્ષાઓના યીણાભ તૈમાય કયલા.    
૩. ધલબાગની રેફયેટયી, ્રડ કરેકળન વેન્ટયની વબંાલી  
૪. ધલબાગના વચંારન ભા ંભદદ કયલી.  
૫. લી.લી.આઈ.ી. ડયટુીઓ વબંાલી.     
૪) ટયટૂર:-  
૧. પ્રથભ લક એભ.ફી.ફી.એવ.પ્રથભ પીઝીમથેયાી ,દ્વિતીમ લક પીઝીમથેયાી, નધવિંગ અને એભ.એર.ટી. 
    અભ્માવક્રભા ંધનમત રેક્ચવક અને યીક્ષાઓ ગઠલલી.  
૨. પ્રામબગક કામો દયમ્પમાન યજ ફયજની જનકર તાવલી.  
૩. આંતહયક મલૂ્માકંન અને યીક્ષાઓના યીણાભ તૈમાય કયલા.    
૪. શાજયી ત્રક વબંાલા. 
૫. ધલબાગની રેફયેટયી, ્રડ કરેકળન વેન્ટયની વબંાલી  
૬. ધલબાગના વચંારન ભા ંભદદ કયલી 
૭. લી.લી.આઈ.ી. ડયટુીઓ વબંાલી.      

 



 
 

જોફ ચાટમ  પ્રીક્ીનીક ડડાટમ મેન્ટ  

જીએમઇઆરએસ મેડીક કોેજ સોા , અમદાવાદ.  

  

(અ) ટીચીંગ ડયટુીસ શૈક્ષણિક સ્ટાપના દરેક સભ્ય માટે :-  

૧) દયયજ લડકભા ંક્ક્રધનકર રૅક્ચય રેલા.  
૨) જુદા જુદા ધલમ ઉય ધથમયી રૅક્ચય રેલા.    

૩) જુદા જુદા લડકની પ્રવીઝય ળીખલાડલી (ભટી નાની વજીકર પ્રવીઝય)  

૪) જુદી જુદી જીલન યક્ષક પ્રવીઝય ફતાલલી અને ળીખલાડલી. ખાવ કયીને ઈભયજન્વી અને રભા લડકભા ં    

૫) અનસુ્નાતક ધલદ્યાથીઓને તેભના થીવીવભા ંઅને યીવચકભા ંગાઈડ કયલા.  
૬) વાભાન્મ વજંગભા ંવજીકર આલડત લધાયલી.  
૭) ધલદ્યાધથિની આણા યાજ્મના વાભાન્મ તદુંયસ્તીના પ્રશ્ન ધલળે વજાગ કયલા અને પ્રજાની તેના ધલળે ભાહશતગાય  
    કયલી.    
૮) યીક્ષારક્ષી જુદી જુદી કામકલાશી કયલી. જેભકે ેય ફનાલવું,યીક્ષા રેલી, ેયલશીઓ તાવલી,અને વસં્થા 
    તથા યનુીલવીટી રેલરે ફેડવાઈડ યીક્ષાઓ રેલી.     
૯) આંતહયક મલૂ્માકંન અને યીક્ષાઓ ના હયઝલ્ટ તૈમાય કયલા.ં   
૧૦) નેળનર અને ઈન્ટયનેળનર રેલરે જુદી જુદી વી.એભ.ઈ. , લકકળૉ અને કન્પયન્વ ભા ંબાગ રેલ.   
૧૧) વસં્થા નેળનર અને ઈન્ટયનેળનર રેલરે જુદી જુદી વી.એભ.ઈ. , લકકળૉ અને કન્પયન્વ ગઠલી.  
૧૨) ધલબાગના રેધનિંગ પ્રગ્રાભભા ંબાગ રેલ અને ગઠલલા.  
૧૩) ઈન્ટનીઝ ડક્ટય ને  તૈમાય કયલા.  
૧૪) ધલબાગની રામબ્રેયી, રેફયેટયી, તથા મ્પયબુઝમભ જાલલા.  
     ટીચીંગ કામકક્રભ સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ ભેડીકર , પીઝીમથેયાી , ડેન્ટર, અને નવીંગ ના ધલદ્યાથીઓ  
     ભાટે ગઠલલાભા ંઆલે છે.  
 
(ફ) ક્ીનીક ડયટુીસ  
પ્રાધ્યાક:-   
૧) આંખ ધલબાગની ફધી જલાફદાયી વબંાલી .  
૨) વસં્થાકીમ કક્ષાએ લશીલટી ની જલાફદાયી ઓ વબંાલી.          
૩) જુધનમય સ્ટાપને તેભનુ ંકાભા કયલાભા ંગાઈડ કયલા.  
૪) ધનમધભત યીતે ફશાય ના તથા અંદયના દદીઓ ભાટે યાઉન્ડ ગઠલલા.  
૫) ફીજા ધલબાગ ભાથંી  આલેરા કમ્પીકેટેડ કેવની ઉય ધ્માન આવુ.ં અને તેભની વાયલાય કયલી.  
૬) ભીડીકરીગર કેવભા એક્વટક વાક્ષી તયીકે કટક  એટેન્ડ કયલી.  
૭) કરીનીક યીવચક અને દલાઓ ના રામર ગઠલલા. 
૮) શક્સ્ટરના લશીલટ ભા વહક્રમ પા આલ.  
૯) ભેડીકર ફડક પય વટીપીકેળન ઓપ  ભેડીકર પીટ્નેળનભા વભ્મ તયીકે બાગ રેલ.  
૧૦) ધનમભીત યીતે ્રાન્ટ ઓયેળન ન ગઠલલા . અને તેભના ઉય ધ્માન આવુ.ં  
૧૧) એડ શક અને જી.ી.એવ.વી. ઇન્ટયવ્ય ુલખતે ળૈક્ષબણક સ્ટાપની બયતી ભાટે ઇન્ટયવ્ય ુગઠલલા.  
૧૨) લીભા કાભદાય મજનાના ેશ્નન્ટનુ ંધ્માન આવુ.ં 



 
 
સહ પ્રાધ્યાક:-  
 

૧) ભદદનીળ પ્રાધ્માાકની ની તેભની પયજ ાય ાડલાભા ંભદદરૂ થવુ.ં 
૨) કરીનીકર યધુનટના લશીલટ ભા ંવહક્રમ પા આલ. 
૩) વલાયભા ંદયયજ લડક યાઉન્ડ રેલા 
૪) ્રાન્ડ ઓયેળન કયલા. 
૫) વોંામરે હદલવ એ અઠલાહડક ઓ.ી.ડી ચરાલલી. 
 

મદદનીશ પ્રાધ્યાક:-  

 

૧) યજ વલાયે લડક ભા ંયાઉન્ડ રેલા 
૨) ઓયેળન શરેા અને છી યાઉન્ડ રેલા  
૩ ) તાત્કાબરક વાયલાય કેન્ર અને ઈભયજન્વી લડક ભા ંઈભયજન્વી પયજ ધનબાલલી 
૪) જુદા જુદા ્રાન્ડ ઓયેળન ન કયલા  
૫) હદલવ દયમ્પમાન  રભાના ેળન્ટને વબંાલા અને વાયલાય કયલી  
૬) લી.લી.આઈ.ી. અને વી.એભ.ની લીઝીટ દયમ્પમાન એમ્પ્યરુન્વ ડયટુીઓ વબંાલી. 
૭)  વાફયભતી વેન્રર જેરભા ંઓ.ી.ડી. ચરાલલી. 
૮ ) કાડીલાડભા ંરૂક્ષ્ભણી શક્સ્ટરભા ંઓ.ી.ડી. ચરાલલી  
૯) ઉયી અધધકાયીએ વેરા ફધા કાભ કયલા.   
            

  
     
          
 
        

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  


