
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

સ્ટેટ ભડેર આમુલેદ કરેજ અન ેશસ્સ્ટર 

(ગુજયાત આમુલેદ મુસ્નલર્સવટી, જાભનગય વંરગ્ન) 

સ્નમાભકશ્રી, આમુની કચેયી, આયગ્મ અને રયલાય કલ્માણ સ્લબાગ, ગુજયાત યાજ્મ 

વનીુય-કરલડા યડ, ગાંધીનગય -૩૮૨૦૨૮. 

ઈ-ભેઇર: smiaskolavda@gmail.com 

 

ભાસ્શતી અસ્ધકાય અસ્ધસ્નમભ ૨૦૦૫ ની કરભ 4(1)(ખ) ભુજફ ૧૭ ભુદ્દાઓ ની ભાસ્શતી. 
  



 
 

   

 

પ્રસ્તાલના 

 

(૧) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧: વંગઠનની સ્લગત, કામો અને પયજ  

(૨) સ્નમભ વંગ્રશ -૨: અસ્ધકાયીઓ અને કભમચાયીઓંની વત્તા અને પયજ  

(૩) સ્નમભ વંગ્રશ -૩: સ્નણમમ રેલાનીપ્રરિમાભાં અનુવયલાની કામમ ધ્ધસ્ત  

(૪) સ્નમભ વંગ્રશ -૪: સ્નમત કામો કયલા નક્કી કયેરા ધયણ   

(૫) સ્નમભ વંગ્રશ - ૫: કામો કયલા ભાટેના સ્નમભ, સ્લસ્નમભ વૂચનાઓ સ્નમભ વંગ્રશ અને દપતય  

(૬) સ્નમભ વંગ્રશ -૬: જાશેય તંત્ર અથલા સ્નમત્રણ શેઠ ની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજની કક્ષા ઓ અંગેનું 

ત્રક  

(૭) સ્નમભ વંગ્રશ -૭: સ્નસ્ત ઘડતય અથલા સ્નસ્તના અભર વંફંધી જનતા ના વભ્મ વાથે વરાશ, યાભળમ, 

અથલા તેભના પ્રસ્તસ્નસ્ધત્લ ભાટેની કઈ વ્મલસ્થ શમ ત તેની સ્લગત  

(૮) સ્નમભ વંગ્રશ -૮: તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફડી યીદ વસ્ભસ્તઓ અને અન્મ વંસ્થાઓનું ત્રક.  

(૯) સ્નમભ વંગ્રશ -૯: અસ્ધકાયીઓ અને કભમચાયીઓંની ભાસ્શતી ુસ્સ્તકા વયકાયી ભાસ્શતી, અસ્ધકાયીઓના 

નાભ,શદા અન્મ સ્લગત 

(૧૦) સ્નમભ વંગ્રશ -૧૦: સ્લસ્નમભભાં જગલાઇ કામમ ભુજફ ભશેનતાણા ની ધ્ધસ્ત વસ્શત દયેક અસ્ધકાયી અને 

કભમચાયીઓ ને ભતંુ ભાસ્વક ભશેનતાણં  

(૧૧) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૧: પલામેર અંદાજત્ર  

(૧૨) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૨: વશામકીમ કામમિભન અભર અંગેની ધ્ધસ્ત  

(૧૩) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૩: તેણે આેર યાશત/યભીટ કે અસ્ધકૃત ભેલનાય ની સ્લગત  

(૧૪) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૪: સ્લજાણં રૂે ઉરબ્ધ ભાસ્શતી  

(૧૫) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૫: ભાસ્શતી ભેલલા ભાટે નાગરયકને ઉરબ્ધ વલરત ની સ્લગત  

(૧૬) સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૬: જાશેય ભાસ્શતી અસ્ધકાયી ઓ ના નાભૌ, શદા ઓ અને ફીજી સ્લગત 

(૧૭)  સ્નમભ વંગ્રશ - ૧૭: અન્મ ઉમગી ભાસ્શતી 

 

 

  



 
 

 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૧ 

વંસ્થા સ્લળેની ભાસ્શતી 

કામમ અન ેપયજ 
 

વંસ્થાનુ ંનાભ :- વયકાયી સ્ટેટ ભડેર આમુલેદ કરેજ 

શેતુ:ં  ળાશ્લત બાયતીમ સ્ચરકત્વા દ્ધસ્ત આમુલેદને રકબગ્મ ફનાલલું.  

ઉદ્દેળ :   અ) આમુલેદ કૉરેજ ભાં દાખર થમેરા સ્લદ્યાથીઓને આમુલેદનું સ્ળક્ષણઆલું. 

  ફ) વંરગ્ન શસ્સ્ટરભાં દદીઓને આમુલેરદક સ્ચરકત્વા આલી.  

સ્લઝન :  આમુલેદ સ્નાતક દ્લાયા જાશેય જનતાની સ્ચરકત્વા કયલી. 

તંત્ર-વંગઠન ન ઢાંચ :    અ) વયકાયશ્રી ના આયગ્મ અને રયલાય કલ્માણ સ્લબાગ,ગાંધીનગય. 

ફ) સ્નમાભકશ્રી આમુ ની કચેયી, ગુ. યા. ગાંધીનગય,  

ક)આચામમશ્રી, વયકાયી સ્ટેટ ભડેર આમુલેદ કરેજ, કરલડા, ગાંધીનગય  . 

વયનાભંુ :- વયકાયી સ્ટેટ ભડેર આમુલેદ કરેજ, વનીુય- કરલડા યડ, ગાંધીનગય -૩૮૨૦૨૮.       

મુસ્નલર્સવટી વાથેનંુ જડાણ:- ગુજયાત આમુલેદ મુસ્નલર્સવટી, જાભનગય.  

 

વાભાન્મ ભાસ્શતી:- 

(અ) સ્થાનાનંુ લમ :- વી.વી.આઈ.એભ., રદલ્શી/ ગુજયાત આમુલેદ મુસ્નલર્સવટી, જાભનગય, દ્લાયા ભાન્મતા કરેજ તયીકે 

(ફી.એ.એભ.એવ કમ) લમ ૨૦૧૫        

(ફ) કાયબાય :-ગુજયાત વયકાય  

(ક) લાર્સક પ્રલેળ :-અંડયગ્રેજ્મુએળન કમભાં-૭૫  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

કરેજ કાઉસ્ન્વર 
 

(અ) કરેજ કાઉસ્ન્વર ના વભ્મ :- 

ચેયભેન:-આચામમશ્રી,  

વભ્મ :-દયેક સ્લબાગના લડાશ્રી,  

(ફ) કામમ :- 

- સ્નાતક સ્લદ્યાથી ના ળૈક્ષસ્ણક કામમિભનંુ વભમાતંયે ભનીટયીંગૌ કયલું.  

- ળૈક્ષસ્ણક વભમ ત્રકભાં અનુબલાતી ભુશ્કેરી ઓન સ્લચાય સ્લભળમ તેન ઉકેર  

- શાજયી અને આંતયીક ભૂલ્માંકન ફાફતની ચચામ સ્લચાયણા  

- ળૈક્ષસ્ણક સ્ટાપ અને ઇન્ટર્સનઝ  ભાટે વી.એભ.ઇ ગઠલલા.  

- ળૈક્ષસ્ણક સ્ટાપ અને ઇન્ટર્સનઝ ભાટે સ્લમ સ્નષણાંત ભાટે ચચામ સ્લચાયણા કયલી.  

- ળૈક્ષસ્ણક સ્ટાપ ને ભુબુત આમુલેદ સ્ળક્ષણ, ટેકનરજી તયપ લાલા.  

- ળૈક્ષસ્ણક સ્ટાપને નલી ળૈક્ષસ્ણક ધ્ધસ્તઓ ના ઉમગ ફાફતે ભદદ કયલી.  

- વીનીમય સ્ળક્ષકનું પ્રત્વાશન ુરં ાડલું.  

- ળૈક્ષસ્ણક સ્લબાગને નલા નલા ળૈક્ષસ્ણક ધ્મેમ ુયા ાડલા ભદદ કયલી.  

- ટ્રેનનગ ુયી ાડલી.  

 

(ક) દય લે ઓછાભાં ઓછા ચાય વેળન્વ કયલા. જરૂય ડમે ત્માયે કરેજ કાઉસ્ન્વર ભીટીંગ ફરાલલી.  
 

 

 

  



 
 

 

કરેજ ભા પ્રલેળ ભાટેના તંત્રની ગઠલણી.  

 (અ) પ્રલેળ ભાટ ેજરૂયી રામકાત :- વયકાયશ્રી દ્લાયા દય લે જાશેય કયતા પ્રલેળના સ્નમભ ભુજફ.  

(ફ) વંદગી કયલાની ધ્ધસ્ત :- નીટ (NEET) યીક્ષા અને ભેયીટ આધાયે  

(1) સ્લદ્યાથીના જાશેય યીક્ષાઓભાં દેખાલ ઉય થી જ ગુજયાત યાજ્મભાં તથા અન્મ યાજ્મ (ઓર ઇન્ડીમા 

કટા) આલેરી ળાાઓભાં મજાતી શામય વેકન્ડયી સ્કૂરની યીક્ષા અથલા વેન્ટ્રર સ્કૂર ના ભેયીટ અને NEETની યીક્ષા 

ાવ.  

(2) દયેક કરેજભાં જગ્માના પ્રભાણે દયેક સ્લદ્યાથીએ આેર પ્રૅપયન્વ ભુજફ.  

(ક) કાભના રદલવ :- 

(૧) દૈસ્નક કાભના રદલવ :-કરેજ ભાં ૮ કરાક (રયવેવ ના એક કરાક વાથે)  

(મુસ્નલર્સવટી દ્લાયા જાશેય કયલાભાં આલતા ઉનાુ લેકેળન અને સ્ળમાુ લેકેળન અને વયકાયશ્રી દ્લાયા જાશેય કયલાભાં 

આલતી જાશેય યજાને ફાદ કયતા) 

(ડ) નલ અભ્માવિભ રાગ ુકયલાનુ ંલમ:- ૨૦૧૬ 

જરૂયી શાજયી :- 

મુસ્નલર્સવટી ની યીક્ષાઓ ભા ંજરૂયી ઓછાભાં ઓછી શાજયી ગુજયાત આમુલેદ મુનીલવીટી દ્લાયા જાશેય કયલા ભાં આલતા 

સ્નમભ પ્રભાણે શમ છે.  

    

                            જુના અભ્માવિભ ભાં વભાલેળ સ્લમ  (૨૦૨૨ શેરા ના એડભીળન ની  ફેચ ભાટે) 

િભ  અભ્માવિભનું નાભ  સ્લમ  અભ્માવિભની 

ભુદત  

૧ પ્રથભ લમ  

ફી.એ.એભ.એવ.  

દાથમ સ્લજ્ઞાન એલભ આમુલેદ ઇસ્તશાવ  

યચના ળાયીય (એનાટભી)  

રિમાળાયીય (પીઝીમરજી) 

વંસ્કૃત 

ભોસ્રક સ્વદ્ધાંત એલભ અષ્ાંગ હ્રદમ (વુત્ર સ્થાન) 

૧૨ ભાવ 
  
 

૨ સ્દ્લતીમ લમ  

ફી.એ.એભ.એવ.  

દ્રવ્મગુણ સ્લજ્ઞાન (પાભેકરજી એન્ડ ભટીયીમા ભેડીકા) 

યવળાસ્ત્ર એલભ બૈજ્મ કલ્ના (પાભામસ્મુટીકર વામન્વ) 

યગ સ્નદાન એલભ સ્લિુસ્ત સ્લજ્ઞાન (ડામગ્નસ્ટીક પ્રવીજય એન્ડ 

ેથરજી)  

ચયક વંશીતા- ુલામધમ   

૧૨ ભાવ 
  
 

૩ તૃતીમ લમ  

ફી.એ.એભ.એવ.  

અગદતંત્ર વ્મલશાય આમુલેદ એલભ સ્લસ્ધ લૈધ્મક 

ચયક વંશીતા- ઉત્તયાધમ 

સ્લસ્થલૃત એલભ મગ 

પ્રવુતીતંત્ર એલભ સ્ત્રીયગ 

ફાર યગ   

૧૨ ભાવ 
  
 



 
 

૪ ચતુથમ લમ  

ફી.એ.એભ.એવ. 

ળલ્મ તંત્ર 

ળારક્મ તંત્ર 

કામ સ્ચરકત્વા 

ંચકભમ 

યીવચમ ભેથડરજી એન્ડ ભેડીકર સ્ટેટેસ્ટીક્વ   

૧૮ ભાવ 
  
 

 

                            નલા  અભ્માવિભ ભાં વભાલેળ સ્લમ  (૨૦૨૨ ના એડભીળન ફેચ ભાટે) 

િભ  અભ્માવિભનું નાભ  સ્લમ  અભ્માવિભની 

ભુદત  

૧ પ્રથભ લમ  

ફી.એ.એભ.એ

વ.  

દાથમ સ્લજ્ઞાન  

યચના ળાયીય (એનાટભી)  

રિમાળાયીય (પીઝીમરજી) 

વંસ્કૃત એલભ આમુલેદ ઇસ્તશાવ 

વંસ્શતા અધ્મમન -૧  

૧૮ ભાવ 
  
 

૨ સ્દ્લતીમ લમ  

ફી.એ.એભ.એ

વ.  

દ્રવ્મગુણ સ્લજ્ઞાન (પાભેકરજી એન્ડ ભટીયીમા ભેડીકા) 

યવળાસ્ત્ર એલભ બૈજ્મ કલ્ના (પાભામસ્મુટીકર વામન્વ) 

યગ સ્નદાન એલભ સ્લકૃસ્ત સ્લજ્ઞાન (ડામગ્નસ્ટીક પ્રવીજય એન્ડ 

ેથરજી)  

અગદતંત્ર એલભ ન્મામ લૈધક  

વંસ્શતા અધ્મમન -૨ 

સ્લસ્થલૃત એલભ મગ 

૧૮ ભાવ 
  
  
 

૩ તૃતીમ લમ  

ફી.એ.એભ.એ

વ.  

ભાનવયગ, યવામન અને લાજીકયણ વસ્શત કામ સ્ચરકત્વા 

ંચકભમ અને ઉકભમ  

ળલ્મ તંત્ર 

ળારક્મ તંત્ર 

પ્રવુતીતંત્ર એલભ સ્ત્રીયગ 

કોભાયબૃત્મ  

વંસ્શતા અધ્મમન -૩  

આત્માસ્મક સ્ચરકત્વા  

અનુવંધાન દ્ધસ્ત અને સ્ચરકત્વા વાંસ્યમકી  

૧૮ ભાવ 
  
  
 

  



 
 

 

વેન્ટ્રર રાઇબ્રેયી   

    

(એ) ગઠલણી :  રગબગ ૯૧૪.૪૮ ચયવલાય  

(ફી) ક્ષભતા :     કૂર -૨ રૂભ  

                                       (૧) યીડીંગ રૂભ- ૭૦ વીટ  

                                       (૨) રાઇબ્રેયી- ૪૦ વીટ    

(વી) કાભકાજના કરાક : વભલાય થી ળુિલાય: વલાયે ૯-૦૦ થી વાંજના ૦૫-૦૦  

                               ળસ્નલાય: વલાયે ૯-૦૦ થી ફયના ૦૧-૦૦  

                               ગ્રંથારમ યીડીંગ રૂભ: વલાયે ૮-૦૦ થી યાત્રીના ૮-૦૦વુધી  

 (ઇ) કૂર ુસ્તક :-  ૭૪૦૦  

 (એચ) લગીકૃત કયલાની દ્ધસ્ત :-     એ.એ.એવી.આય.-૨  

(આઇ) ફીજી વુસ્લધાઓ-ઇંન્ટયનેટ,ઝેયક્ષ અને કમ્પ્મુટય   

 

શસ્ટેર :- 

(અ) કૂર ૩ શસ્ટેર: એક ફમઝ શસ્ટેર , એક ગલ્વમ શસ્ટરે અને એક ી.જી શસ્ટેર 

(ફ) કરેજ અને શસ્ટેરથી અંતય :- ચારી ળકામ તેટરંુ અંતય.  

(ક) કૂર રૂભ :-  

                                                                રૂભ                 સ્લદ્યાથીઓ વભાલેળ ક્ષભતા  

મુ. જી. ફમઝ શસ્ટેર :-                           ૭૫                ૨૨૫            

મુ. જી ગલ્વમ શસ્ટેર :-                              ૧૦૮                ૩૨૪              

ી.જી ગલ્વમ શસ્ટેર :-                                ૧૨૦                ૧૨૦ 

ી.જી ફમઝ શસ્ટેર :-                               ૧૨૬                ૧૨૬             

કૂર સ્લદ્યાથીઓ :-                                                              ૭૯૫                    

(ડ) વુયલાઇઝયની વ્મલસ્થા : ૧ યેક્ટય, ૧ સ્વક્મુયીટી ગાડમ સ્લદ્યાથીઓના યજફયજના કામો ભાટે એક 

વેનેટયી ઇન્વેકટય  

(ઇ) ભેળ અન ેકેન્ટીનની વ્મલસ્થા: કન્ટ્રાકટ ફેઝીવ ય ચરાલલાભાં આલે છે. (જભલાના શર જભલા ૂયતા 

ભટા છે.)  

(એપ) સ્લસ્ઝટય રૂભ, લાંચલાના રૂભ, ઇન્ડય ગેભ રભ અને ટી.લી. રૂભની વગલડ છે.  

   



 
 

 

 

ખેરકૂદ અન ેભનયંજન વ્મલસ્થા   

(અ) યભતના ભેદાન અન ેયભાતી યભત :      

ગ્રાઉન્ડ ૫૦૦ ફુટ ફામ ૪૦૦ ફુટ  

બાઈઓ ભાટ ેફશાયની યભત : રિકેટ, ફૂટફૉર, લરીફર  

અંદયની યભત : ટેફર ટેસ્નવ, કેયભ, ચેવ લગેય.ે  

ફશેન ભાટ ેફશાયની યભત : રિકેટ, ફૂટફૉર, લરીફર 

અંદયની યભત : ટેફર ટેસ્નવ, ફેડભીન્ટન,કેયભ, ચેવ લગેય ે

 (ક) વંચારન  :  શસ્ટેર  યૅકટય  
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Organization Chart                          
 

                                                    

આચામમ 

| 
|                          | 

               કરેજ ના  સ્લબાગના લડા અને પ્રપેવય                       લસ્શલટી અસ્ધકાયી 
 

 |                                                                   

| 

                                         વશ પ્રધ્માક                 શેડ 

ક્રાકમ 

 |                                                             

| 

                                        ભદદનીળ પ્રધ્માક                                       

વીનીમય ક્રાકમ 
 

 |                                                                       

| 

                                      રેફયેટયી ટેકનીળીમન                                                

જુનીમય ક્રાકમ 

લગમ ૪ ના કભમચાયી 
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અસ્ધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની (એકેડેભીક) વત્તા અને પયજ 
 

 

ન ં શદ્દ વત્તા તથા પયજ 

૧  આચામમશ્રી 

(વંસ્થા ના 

લડા) 

1) કૉરેજ ની વંૂણમ વત્તા અને જલાફદાયી  

2) લગમ-૧ અને લગમ -૨ ના અસ્ધકાયીઓ પ્રા્ત યજા ભાંદગીની યજા/અધમગાયી યજાઓ ભંજુય કયલાની 

વત્તા. 

3) લગમ –૩ અને લગમ -૪ના કભમચાયીઓની પ્રા્ત યજા ભાંદગીની યજા/અધમગાયી યજાઓ ભંજુય 

કયલાની વત્તા.  

4) લગમ -૧, લગમ -૨ લગમ -૩, લગમ -૪ ના અસ્ધકાયી/અસ્ધકાયીઓની અવાધાયણ યજાઓ (સ્ફન ગાયી 

યજા) ભંજુય કયલાની વત્તા. 

નોંધ- રપક્વ ગાયના કભમચાયીઓની યજા/ગાય તથા અન્મ વેલાકીમ ફાફત અંગે વયકાયશ્રીના 

લખત લખતના ઠયાલ/સ્નમભ ભુજફ સ્નણમમ કયલાભાં આલે છે.  

5) વંસ્થાના લગમ -૧, લગમ -૨ લગમ -૩, લગમ -૪ ના અસ્ધકાયી /કભમચાયીઓનું એર.ટી.વી, શભ ટાઉન 

ભંજુય કયલાની વંૂણ વત્તા.  

6) ળૈક્ષસ્ણક સ્ટાપને મુનીલમવીટીભાં યીક્ષા અને અન્મ કાભગીયી ભાટે ભકરલાની વત્તા તથા તેઓની 

ખાવ યચૂયણ યજા ભંજૂય કયલાની વત્તા..  

7) ગ્રાન્ટની ભમામદાભાં તેભજ પ્રલતમભાન યચેઈઝ પ્રવીજય ભુજફ સ્ટેળનયી/વાધન વાભગ્રી/ 

કેસ્ભક્લ્વ/ગ્રાવલેય/નાના વર્જીકર વાધન/ૈકી પ્રત્મેક આઈટભ રૂ.૨૦,૦૦૦/-ભમામદાભાં 

ખયીદલાની..  

8) પ્રાવંસ્ગક અને ઈભયજન્વી ફેઝ પ્રત્મેક કન્ઝમુભેફર અને નન કન્ઝમુભેફર આઈટભ રૂા.૫૦૦/-

વુધીની ખયીદીની વત્તા.  

9) ડુ્રીકેટ ભળીન/ઝેયક્ષ ભળીન/કમ્પ્મુટય ભળીન તેભજ અન્મ વપીસ્ટીકેટેડ વાધન વર્સલવ/ 



 
 

ભેંન્ટેનવ કન્ટ્રાકટ સ્લિેતા/ભેન્મુપેકચય વાથે કયલાની વત્તા.  

૨  પ્રપેવય 1) સ્લબાગનું વંચારન, સ્ટાપને કાભ વોંણી અને આખા સ્લબાગનું કાભકાજ વંબાલું. 

2) અધ્માન તથા શસ્સ્ટર ભાં સ્ચરકત્વા કયલી તથા સ્લબાગીમ OPD નું વંચારન કયલું. 

3) આચામમશ્રીની કચેયીભાંથી આલતા જુદા જુદા સ્નમભ અને વુચનનંુ ારન કયલું. 

4) અન્મ ળૈક્ષસ્ણક પ્રલૃસ્તઓ જેલી કે, સ્વમ્પવવીમભ, ક્લીઝ, વેભીનાય, લકમળ, શસ્સ્ટર સ્લસ્ઝટ, 

ગેસ્ટ રેક્ચય,લગેયેની ગઠલણી તથા આમજન 

5) મુનીલવીટી અને વયકાયશ્રી  દ્લાયા વમેરી સ્લલધ કાભગીયી કયલી 

૩  યીડય 1) અધ્માન કામમ તથા સ્ચરકત્વા કયલી. 

2) સ્લબાગના વંચારનભાં ભદદ કયલી. 

3) આચામમશ્રીની કચેયીભાંથી આલતા જુદા જુદા સ્નમભ અને વુચનનંુ ારન કયલું. 

4) મુનીલવીટી અને વયકાયશ્રી  દ્લાયા વમેરી સ્લલધ કાભગીયી કયલી 

૪  રેકચયય 1) અધ્માન કામમ તથા સ્ચરકત્વા અને સ્લદ્યાથીઓને પ્રકટીકર કયાલલા. 

2) સ્લબાગના વંચારનભાં પ્રપેવય ના વંકરન ભાં યશી સ્લસ્લધ કાભગીયી ભાં ભદદ કયલી. 

3) આચામમશ્રીની કચેયીભાંથી આલતા જુદા જુદા સ્નમભ અને વુચનનંુ ારન કયલું. 

4) મુનીલવીટી અને વયકાયશ્રી  દ્લાયા વમેરી સ્લલધ કાભગીયી કયલી 

૫  લશીલટી 

અસ્ધકાયી લગમ-

૨ 

વંસ્થાના ની વંૂણમ લશીલટી કાભગીયી. 

૬  શેડકરાકમ લગમ-૩ ળાખા ભુજફ લશીલટી કાભગીયી અને જી. સ્ત ભાં નાણાંની કાભગીયી. 

૭  કેળીમય/વીનીમય 

કરાકમ 

નાણાં ફૅન્કભાંથી ઉાડી ચુકલણં કયલું તથા કેળફુકસ્નબાલલી , નાણાંની વંૂણમ જલાદાયી , તભાભ 

સ્શવાફીકાભની કાભગીયી. 

૮  જુસ્નમય કરાકમ ઈનલડમ-આઉટલડમ તથા સ્ટેળનયી, મુસ્નલર્સવટી તથા ખયીદી અંગેના કાભકાજ. 

૯  ગ્રંથાર અસ્ધકાયી તથા સ્લદ્યાથીઓને ુસ્તક આલા તથા ુસ્તકની વંબા યાખલી તથા ુસ્તકારમની 

લશીલટી કાભગીયી. 
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            સ્નણમમ રેલાની પ્રરિમાભાં અનુવયલાની કામમધ્ધસ્ત   

- ફશાયથી, વયકાયશ્રીભાંથી, અસ્ધકાયીઓ, સ્લદ્યાથીઓ  કે અન્મ કઇણ કભમચાયી કે નાગરયકની અયજી વો પ્રથભ યજીસ્ટ્રી 

ળાખાભાં નધણી કયાલલાની થામ છે. 

- નોંધણી થમેર ત્ર લશીલટી અસ્ધકાયી લગમ –૧ અને ૨ કક્ષાના અસ્ધકાયીશ્રી તેને જે તે ળાખાભાં  ભકરી આ ેછે.  

- ળાખાભાંથી સ્વસ્નમય ક્રાકમ, શેડ ક્રાકમ, ભાયપતે નોંધ જરૂયી સ્નમભ ટાંકી લશીલટી અસ્ધકાયીશ્રી, વભક્ષ યજુ કયલાભાં આલે 

છે. લશીલટી અસ્ધકાયીશ્રી, તાની જરૂયી વૂચના અથલા ટીકા રટ્ણી વાથે સ્નણમમ રેલા વારં આચામમશ્રી, વભક્ષ યજુ 

કયલાભાં આલે છે.  

- આચામમશ્રી વાભાન્મ ફાફત અથલા તાની વત્તાસ્ધકાયીભાં આલતી શમ તેલી ફાફતભાં જરૂયી સ્નણમમ આી મગ્મ 

કામમલાશી કયલાભાં આલે છે. તાના સ્નણમમ રેલાનાં વત્તા ફશાયની ફાફત અંગેની નોંધ સ્નમાભકશ્રી આમુ વભક્ષ યજુ 

કયલાભાં આલે છે. જેભાં સ્નમાભકશ્રી જરૂયી આદેળ (સ્નણમમ) આે તે ભુજફ ઘટતી કામમલાશી કયલાભાં આલે છે.  

૩.૧  જુદા જુદાભુદ્દાઓ અંગે સ્નણમમ રેલા ભાટે કઈ કામમદ્ધસ્ત અનુવયલાભાં આલે છે? 

 કચેયી કામમદ્ધસ્ત અનુવાય (વયકાયી સ્નમભ અનુવાય) 

૩.ય અગત્મની ફાફત ભાટે કઈ ખાવ સ્નણમમ રેલા ભાટેની દસ્તાલેજી કામમદ્ધસ્તઓ ઠયાલેર કામમદ્ધસ્તઓ સ્નમત ભાદંડ ક્મા 

ક્મા છે? સ્નણમમ રેલા ભાટે ક્મા કથા સ્તયે સ્લચાય કયલાભાં આલે છે? 

 જી.વી.એવ.આય. ભુજફ કામમલાશી કયલાભાં આલે છે. 

 આચામમશ્રી-સ્નમાભકશ્રી અને વયકાયશ્રી. 

૩.૩ સ્નણમમને જનતા વુધી શોંચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે? 

 નટીવ ફડમ ઉય રખીને લતમભાનત્રભાં જાશેયાત આી, અને સ્ત્રકા છાલી લશેંચણી  

૩.૪ સ્નણમમ રેલાની પ્રરિમાભાં જેનાં ભંતવ્મ રેલાનાય છે, તે અસ્ધકાયીઓ ક્મા છ? 

 કચેયીના લડા અને વયકાયશ્રી. 

૩.૫ સ્નણમમ રેનાય અંસ્તભ વત્તાસ્ધકાયી કણ છે?  : વયકાયશ્રી. 

 

 

  



 
 

 

સ્નમભ વંગ્રશ -૪ 

સ્નમત  કામમ  ફજાલલા નક્કી  કયેરા  ધયણ  
         

 િભ નં                   શદ                         નક્કી કયેરા ધયણ    

    (૧)       આચામમશ્રી                      ધયણ નક્કી કયામેરા નથી . 

    (૨)        લશીલટી અસ્ધકાયી (લશીલટ)          ધયણ નક્કી કયામેરા નથી. 

    (૩)         શેડ ક્રાકમ                                    ૯ કાગ દૈસ્નક સ્નકાર 

    (૪)        સ્વસ્નમય ક્રાકમ                              ૧૮ કાગ દૈસ્નક સ્નકાર 

    (૫)        જુસ્નમય ક્રાકમ                               ધયણ નક્કી કયામેરા નથી. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
  

  



 
 

 

સ્નમભ વંગ્રશ -૫ 

કામો કયલા ભાટેના સ્નમભ, સ્લસ્નમભ વુચનાઓ,સ્નમભ વંગ્રશ અને દપતય ગુજયાત વયકાયશ્રીએ દળામલેરા નીચે ભુજફના સ્નમભ ભુજફ 

વયકાયી ભડર આમુલેદ કરેજ, કરલડા ગાંધીનગય કામમ કયે છે. 
 

(1) જી.વી.એવ.આય (ગુજયાત સ્વસ્લર વર્સલવ રૂલ્વ) ના સ્નમભ – ૨૦૦૨ 

(2) ફમ્પફે વીલીર વર્સલવ રૂલ્વ લલ્મુભ -૧ પ્રથભ આલુસ્ત અને ફીજી યી સ્પ્રન્ટ (૩૦ભી જુન ૧૯૭૨ વુધીભાં ગુજયાત વયકાયશ્રીએ 

અનાલેર સ્નમભ ભુજફ) બાયતભાં છાેર ભેનેજય ગલમભેન્ટ વેન્ટ્રર પ્રેવ . ગાંધીનગય અને ડામયેક્ટય ગલમભેન્ટ સ્પ્રન્ટીંગ સ્બ્રકેળન 

અને સ્ટેળનયી ગુજયાત યાજ્મ અભદાલાદએ પ્રકાસ્ળત કયેર અને જી .વી.આય.ની સ્નમભ કે જે ૧૫ -૧૧-૨૦૦૨ ના રદલવે એકસ્ટ્રા 

ઓડીનયી ગેઝેટ ભાં પ્રકાસ્ળત કયેર છે. અને તે જ રદલવે રાગુ ડામેર સ્નમભ. 

(3) ગુજયાત ટે્રઝયી રૂલ્વ – ૨૦૦૦ – ગલમભેન્ટ નટીપીકેળન ન.ં (જીએન. – ૩૬) ટીજેઆય/  ૧૦૮૭/૮૧૫/ઝેડ – ૪૮૭ 

(૨૦૦૦) તા. ૯-૧૧-૨૦૦૦  

(4) ફમ્પફે ટે્રઝયી રૂલ્વ ૧૯૬૦ ભુંફઇના ગલનમયશ્રી એ ફનાલેર અને ફંધાયણના ૨૮૩ ભા ં આટીકર ભુજફ કે જે ૧ ભે ૧૯૬૦ વુધી 

ગુજયાત યાજ્મ ભાં અભરીકયણ ભાટે ઘડામેર.  

(5) આ સ્નમભ વયકાયશ્રીના ંગલમભેન્ટ નટીપીકેળન નં (જીએન.-૩૬) ટીજેઆય/૧૦૮૭/૮૧૫/ ઝેડ–૪૮૭ (૨૦૦૦) તા. ૯-૧૧-

૨૦૦૦ ના ંરદલવ ેવયકાયી ગૅઝેટભા ંપ્રસ્વધ્ધ થમેર છે.  જેથી વયકાયશ્રી ના ૩૦ ભી વ્ટેમ્પફય – ૨૦૦૦ વુધીના શુકભને ભાન્મતા 

ભેર છે.  

(6) ૧૯૯૮ ના ગાય ના રયસ્લઝન ના સ્નમભ (આય. ઓ. ી – ૯૮)  

(7) વયકાયી ખાતાઓભાં સ્ટવમની ખયીદી ભાટે ઓરપવના સ્નમભનુ ં ભેન્મુઅર (એકનીભેન્ટ ટુ ગલભેન્ટઇન  આઈ. એન્ડ. એભ. 

રડાટમભેન્ટ યીવલ્મુએળન ન.ંએવ.ી.ઓ./૧૦૨૦૦૦-૨૪૯૧/વી.એચ. તા. ૨૦-૨-૨૦૦૪  

(8) ગલમભેન્ટ ઓપ ગુજયાત, જનયર એડભીનીસ્ટે્રળન, ગુજયાત વીલીર વર્સલવ (કન્ડકટ) રૂલ્વ ૧૯૭૧ અને ગુજયાત વીલીર 

વર્સલસ્વવ (ડીવી્રીન અન ેઅીર) રૂલ્વ-૧૯૭૧ (૫-ઓગષ્ ૧૯૯૯ના  રદલવ ેવુધાયેર) જનયર એડભીનીસ્ટે્રળન રડાટમભેન્ટ 

(વમનર ડીલીઝન/ ઇન્કલામયી વેર) નલા વસ્ચલારમ, ગાંધીનગય.  

(9) સ્નમાભક શ્રી ની કચેયી, આમુ સ્લબાગ, ગાંધીનગય તયપ થી વયકાયશ્રીના ંઠયાલ ના આધાયે થઈ આલેર વુચના ભુજફ નું ારન 

કયલુ.ં     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             



 
 

 

સ્નમભ વંગ્રશ  - ૬ 

                      જાશેય તંત્ર અથલા તેના સ્નમંત્રણ શેઠની વ્મસ્ક્તઓ ાવેના દસ્તાલેજની કક્ષાઓ અંગેની ભાસ્શતી 
     

અનુ.  
દસ્તાલેજની 

કક્ષા 

દસ્તાલેજનું નાભ અને 

તેની એક 

રીટીભાં ઓખાણ 

દસ્તાલેજ 

ભેલનાયની કામમ દ્ધસ્ત 

નીચેની વ્મસ્ક્ત ાવે છે. તેના 

સ્નમંત્રણભાં છે. 

૧. 
આચામમશ્રી ની 

કચેયીકક્ષા 
ફનાપાઈડ વર્ટટપીકેટ 

સ્લદ્યાથી કભમચાયી કે અધ્માક 

દ્લાયા કચેયીભાં અયજી કયીને 

આચામમશ્રી,  SMIAS, કરલડા, 

ગાંધીનગય 

૨. 
આચામમશ્રી ની 

કચેયી કક્ષા 

 

ચારચરગતનું પ્રભાણત્ર 

સ્લદ્યાથી કભમચાયી કે અધ્માક 

દ્લાયા કચેયીભાં અયજી કયીને 

આચામમશ્રી 

SMIAS, કરલડા, ગાંધીનગય  

૩. 
આચામમશ્રી ની 

કચેયી કક્ષા 
અનુબલનું પ્રભાણત્ર 

કભમચાયી અસ્ધકાયીઓ દ્લાયા 

ફજાલેર કાભગીયી ભુજફ 

કચેયીભાં અયજી કયીને 

આચામમશ્રી 

SMIAS, કરલડા, ગાંધીનગય 

૪. 
આચામમશ્રીની  

કચેયી કક્ષા 
ના લાંધા 

સ્લદ્યાથી દ્લાયાઆચામમશ્રીની  

કચેયીભાં અયજી કયીને 

આચામમશ્રી 

SMIAS, કરલડા, ગાંધીનગય 

૫. 
આચામમશ્રી કચેયી 

કક્ષા 

આલક્લેયા કાત અંગેનું 

પ્રભાણત્ર 

આલક્લેયા કાત કયાલી કચેયી 

દ્લાયા ભેલલું 

ઉાડ અને લશેંચણી 

અસ્ધકાયીશ્રી 

૬. 
સ્નમાભકશ્રીની 

કચેયી કક્ષા 

૧. યાજ્મ ફશાય વયકાયી 

પ્રલાવ, 

૨. યાજ્મ તથા ફશાય 

અન્મ વંસ્થાભા ંઅયજી/ 

રયક્ષા ભાટે "ના લાંધા” 

કભમચાયી અસ્ધકાયીઓ દ્લાયા 

આચામમશ્રી કચેયી ભાયપત અયજી 

કયીને 

સ્નમાભકશ્રી ની 

કચેયી, આમુ સ્લબાગ, બ્રક નં. ૧. 

ફીજા ભાે, જુના વસ્ચલારમ, 

ગ.ુ યા., ગાંધીનગય 

૭.  વસ્ચલારમ કક્ષા 

ાવટમ/ 

સ્લદેળગભન ભાટે 

‘‘ના-લાંધા” 

આચામમશ્રી 

 કચેયી ભાયપત વસ્ચલશ્રીને 

અયજી કયીને 

વસ્ચલશ્રી. 

આયગ્મ અને રયલાય કલ્માણ 

સ્લબાગ, બ્રક નં.-૭, ગાંધીનગય. 

 
 

  



 
 

સ્નમભ વંગ્રશ -૭ 

સ્નસ્ત ઘડતય અથલા નીસ્તના અભર વંફધી જનતાના વભ્મ વાથે યાભળમ અથલા તેભના પ્રસ્તસ્નસ્ધત્લ ભાટેની કઇ વ્મલસ્થા ના શલા થી તેની 

સ્લગત ભાસ્શતી ળૂન્મ છે. 
 

 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૮ 

તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફડી યીદ વસ્ભસ્તઓ અને અન્મ વંસ્થાનું ત્રક ભાસ્શતી ળુન્મ છે.  
 

સ્નમભ વંગ્રશ -૯  

વયકાયી ભાસ્શતી અસ્ધકાયીઓના નાભ. શદા અને અન્મ સ્લગત  

વયકાયી તંત્ર નુ નાભ:- સ્ટેટ ભડર આમુલેદ કરેજ કરલડા, ગાંધીનગય 

 જાશેય ભાસ્શતી અસ્ધકાયી :-  

િભ 

નં  

નાભ  શદ  એવ.ટી.

ડી. કડ 

નંફય  

પન નંફય  પેક્વનંફય ઇ-ભેઇરએડે્રવ વયનાભંુ  

૧. લૈદ્ય ંકજ જૈન   યીડય   

લગમ-૧  

- - - smiaskolavda@gmail

.com, 

pankajgjain@gmail.c

om 

વયકાયી 

ભડેર 

આમુલેદ 

કરેજ, 

કરલડા, 

ગાંધીનગય 

અીર વતા અસ્ધકાયી :-  

િભ 

નં  

નાભ  શદ  એવ.ટી.

ડી. કડ 

નંફય  

પન નંફય  પેક્વનંફય ઇ-ભેઇરએડે્રવ વયનાભંુ  

૧. લૈદ્ય સ્લીટી રૂાયેર   આચામમ - - - smiaskolavda@gm

ail.com  

વયકાયી 

ભડેર 

આમુલેદ 

કરેજ, 

કરલડા, 

ગાંધીનગય 

 

mailto:SMIASKOLAVDA@GMAIL.COM
mailto:SMIASKOLAVDA@GMAIL.COM
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mailto:pankajgjain@gmail.com


 
 

 

 

 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૯ 

અસ્ધકાયીઓની રડયેક્ટયી  

િભ નં  અસ્ધકાયીનું નાભ  શદ અને સ્લબાગ  વંકમ (email)   

૧ 

 

લૈદ્ય સ્લીટી રૂાયેર આચામમ અને પ્રપેવય, ંચકભમ 

સ્લબાગ 

sweetyruparel@gmail.com 

૨ લૈદ્ય સ્ળતર બાસ્ગમા  ઇન. લશીલટી અસ્ધકાયી અને 

રેક્ચયય, ંચકભમ  સ્લબાગ 

shital1811@gmail.com 

૩ લૈદ્ય વંગ્રાભ સ્ભશ્રા પ્રપેવય, વંસ્શતા સ્વદ્ધાંત સ્લબાગ sangramm74@gmail.com 

૪ લૈદ્ય બાલના ંડ્મા યીડય, વંસ્શતા સ્વદ્ધાંત સ્લબાગ vdbhavna21@gmail.com 

૫ લૈદ્ય સ્લબા વૂદ રેક્ચયય, વંસ્શતા સ્વદ્ધાંત સ્લબાગ drvibhasood@gmail.com 

૬  શ્રીભસ્ત ઉાફા ગસ્શર રેક્ચયય, વંસ્શતા સ્વદ્ધાંત સ્લબાગ ushagohil0506@gmail.com 

૭  લૈદ્ય કભરેળ ળભામ પ્રપેવય, રિમા ળાયીય સ્લબાગ kamlesh7672@yahoo.com 

૮  લૈદ્ય ંકજ જૈન યીડય, રિમા ળાયીય સ્લબાગ pankajgjain@gmail.com 

૯  લૈદ્ય સ્નતેળ વ્માવ રેક્ચયય, રિમા ળાયીય સ્લબાગ nickarpivyas@gmail.com 

૧૦  લૈદ્ય ઓભકાય ફયગે યીડય, યચના ળયીય સ્લબાગ omkarb11@gmail.com 

૧૧  લૈદ્ય અર્સતા ભાથુય રેક્ચયય, યચના ળયીય સ્લબાગ arpi27nickvyas@gmail.com 

૧૨  લૈદ્ય ભના ભળરૂ પ્રપેવય, યવળાસ્ત્ર અને બૈજસ્મ 

કલ્ના સ્લબાગ 

drmonamashru@yahoo.co.in 

૧૩  લૈદ્ય તુાય વરંકી રેક્ચયય , યવળાસ્ત્ર અને 

બૈજસ્મ કલ્ના સ્લબાગ 

tsolanki1978@gmail.com 

૧૪  લૈદ્ય યાજેન્દ્રનવશ ડડીમા યીડય, યગ સ્નદાન અને સ્લકૃસ્ત 

સ્લજ્ઞાન સ્લબાગ 

dr.rajdodia@gmail.com 

૧૫  લૈદ્ય સ્નભમર ી. 

આરદરયમા 
રેક્ચયય, યગ સ્નદાન અને સ્લકૃસ્ત 

સ્લજ્ઞાન સ્લબાગ 

dr.nirmalalodaria@gmail.com 

૧૬  લૈદ્ય સ્નતા યાલર યીડય, દ્રવ્મગુણ સ્લબાગ drnraval@gmail.com 

૧૭  લૈદ્ય નેશા યભાય રેક્ચયય, દ્રવ્મગુણ સ્લબાગ nehaa.parmarr@gmail.com 

૧૮  લૈદ્ય ળાયદા ભયે યીડય, અગદતંત્ર સ્લબાગ drshardamore@gmail.com 

૧૯  લૈદ્ય ઐશ્લમામ કે રેક્ચયય, અગદતંત્ર સ્લબાગ draishwarya555@gmail.com 

૨૦  લૈદ્ય એર.ી. ાંડેમ યીડય, સ્લસ્થલૃત્ત સ્લબાગ pandeyprasad007@gmail.com 
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mailto:dr.nirmalalodaria@gmail.com
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૨૧  લૈદ્ય યાકેળ ળુક્રા રેક્ચયય, સ્લસ્થલૃત્ત સ્લબાગ  drrakesh.ayur@gmail.com 

૨૨  લૈદ્ય કકજર ંચાર યીડય, કોભાયબૃત્મ સ્લબાગ drkinjalp_0922@yahoo.com 

૨૩  લૈદ્ય શેતર ગુવાઇ રેક્ચયય, કોભાયબૃત્મ સ્લબાગ dr.hetalgusai@gmail.com 

૨૪  લૈદ્ય સ્શભાંગી 

ફરદાસ્ણમા 
યીડય, સ્ત્રીયગ અને પ્રવુસ્તતંત્ર 

સ્લબાગ 

drhimangi@yahoo.com 

૨૫  લૈદ્ય ભેઘા ગુ્તા રેક્ચયય, સ્ત્રીયગ અને પ્રવુસ્તતંત્ર 

સ્લબાગ 

meghaguptaayu@gmail.com 

૨૬  લૈદ્ય યજસ્નવ ળભામ પ્રપેવય, ળલ્મતંત્ર સ્લબાગ dr.rajnish_sharma@rediffmail.c

om 

૨૭  લૈદ્ય શેભંત કુફાલત  રેક્ચયય, ળલ્મ તંત્ર સ્લબાગ hkkubavat@gmail.com 

૨૮  લૈદ્ય રકયણ ડી. યાજ પ્રપેવય, ળારક્મતંત્ર સ્લબાગ rakd921@gmail.com 

૨૯  લૈદ્ય સ્શતેળ બાટી રેક્ચયય, ળારક્મતંત્ર સ્લબાગ hitesh013@gmail.com 

૩૦  લૈદ્ય યક્ષા ભેય  યીડય, કામસ્ચરકત્વા સ્લબાગ dr.r.n.mer@gmail.com 
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એડભીનીસ્ટ્રેટીલ સ્ટાપ   

વયકાયી ભડેર આમુલેદ  કરેજ, કરલડા ગાંધીનગય . 

 

 

 

રેફ. ટેસ્ક્નસ્ળમન લગમ-૩ તથા  રામબે્રયીમન શારભાં આઉટવવમથી એજન્વી દ્લાયા બયલાભાં આલે છે.   

લગમ-૪ના કભમચાયીઓની વેલાઓ આઉટવવમથી એજન્વી  દ્લાયા રેલાભાં આલે છે. 

 

 

  

િભ નં             નાભ  શદ  

૧ લૈદ્ય સ્ળતર બાસ્ગમા ઇન. લશીલટી 

અસ્ધકાયી  

૨ શ્રી. જે.ી. ટાયીમા સ્વસ્નમય ક્રાકમ  

૩ શ્રી સ્લલેક કંટેવયીમા સ્વસ્નમય ક્રાકમ 

૪ શ્રી.ધનંજમ ાનવુયીમા  સ્વસ્નમય ક્રાકમ  

૫ શ્રી. યસ્લ નવધલ જુસ્નમય ક્રાકમ 



 
 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૧૦ 

દયેક કભમચાયીઓ અને અસ્ધકાયીઓ ને ભત ભાસ્વક ગાય  

એનક્ષય – ૧  

લગમ -૧ અને લગમ -૨ ના કભમચાયીઓનું ગાય ત્રક  

િભ નં  શદ ગાય ધયણ  

૧ પ્રાધ્માક  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (જી.ી. ૭૬૦૦) 

૨ વશ પ્રધ્માક  ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(જી.ી ૬૬૦૦) 

૩ ભદદનીળ પ્રાધ્માક  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (જી.ી ૫૪૦૦) 

એનક્ષય -૨  

કરેયીકર લગમ ના કભમચાયીઓનું ગાયનું ત્રક 

િભ નં  શદ ગાય ધયણ  

૧ સ્વસ્નમય ક્રાકમ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(જી.ી-૨૮૦૦) (ી.ફી-૨) 

૨ જુસ્નમય ક્રાકમ  ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦(જી.ી-૧૯૦૦) (ી.ફી-૨) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

સ્નમભ વંગ્રશ -૧૧  

એન્મુઅર ફજેટ  
 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૧૨  

એભલામએવલામ શેલ્ વેન્ટય  
 

સ્નમભ વંગ્રશ -૧૩  

તેણે આેર યાશત યભીટ કે અસ્ધકૂત ભેલનાયની સ્લગત ભાસ્શતી ળુન્મ છે.  
 
 
 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૧૪  

સ્લજાણં રૂે ઉ્રબ્ધ ભાસ્શતી  

 વયકાયી ભડેર આમુલેદ કરેજેની લેફવાઇટ (www.smias.in) વયકાયી ભડર આમુલેદ કરેજ, કરલડા 

ગાંધીનગયને ભાસ્શતી ઉરબ્ધ છે. તેભજ ઉયક્ત લેફવાઇટ ભા ંલખતલખત વુધાય થલાની ળક્મતા યશેરી છે. 

 
 

 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૧૫  

ભાસ્શતી ભેલલા ભાટે નાગરયકને ઉરબ્ધ વલરતની સ્લગત  

૧. વયકાયી ભડેર આમુલેદ કરેજ, કરલડા ગાંધીનગયના ઈ –ભેઇર પ્રકયણ–૧૬,ભા ંદળામવ્મા ભુજફ.  

૨. આ સ્લબાગન ેરગતી તેભજ વાભાન્મ નાગરયકન ેસ્ળમતી જાશેયાત ભાસ્શતી સ્લબાગ દ્રાય સ્થાસ્નક તેભજ જરૂય ડ્મે યાષ્ટ્રીમ, લતમભાન ત્રભાં 

જાશેયાત આલાભા ંઆલે છે. 

૩. લખતલખત જરૂયી ભાસ્શતી વંસ્થા ખાતેના નટીવ ફડમ ઉય તેભજ આ કચેયી શેઠની  વંસ્થાઓના નટીવ ફડમ ઉય ભૂકલાભા ંઆલ ેછે. 

 
 

સ્નમભ વંગ્રશ -૧૬  

જાશેય ભાસ્શતી અસ્ધકાયીઓના નાભ અને શદાઓ અને ફીજી સ્લગત  
 

િભ 

ન ં

નાભ શદ એવ. 

ટી. 

ડી  

પન નં  પેક્વ   ઇ-ભેઇભ  વયનાભુ ં

૧ લૈદ્ય ંકજ જૈન યીડય 

લગમ-  ૧ 

-  - - smiaskolavda@gmail.com  
 

વયકાયી ભડેર 

આમુલેદ કરેજ, 

કરલડા, ગાંધીનગય  

 

સ્નમભ વંગ્રશ – ૧૭   

કૉરેજ/શૉસ્સ્ટરની અન્મ ભાસ્શતી 

 

*********************************************************************************** 


