
નિયમ સગં્રહ – ૫ 

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિયમો, સચૂિાઓ, નિયમ સગં્રહ અિે દફતરો ગજુરાત સરકારશ્રી 

એ દર્ાાવેા િીચે મજુબિા નિયમો મજુબ જીએમઇઆરએસ મેડીક કોેજ સોા કાયા કરે છે. 

૧ ફોમ્ફે સીલીર સર્લિસ રૂલ્સ લૉલ્યભુ – ૧પ્રથભ આવરૃ્િ અને ફીજી યી ર્પ્રન્ટ (૩૦ભી જુન ૧૯૭૨ 
સધુીભાાં ગજુયાિ સયકાયશ્રી એ અનાલેર ર્નમભો મજુફ) બાયિભાાં છાેર ભેનેજય ગલવભેન્ટ 
સેન્રર પ્રેસ , ગાાંધીનગય અને ડામયેક્ટ ય ગલવભેન્ટ ર્પ્રન્ટીંગ બ્લરકેળન અને સ્ટેળનયી ગજુયાિ 
યાજ્મ અભદાલાદ એ પ્રકાર્ળિ કયેર અને જી. સી. એસ. આય. ની ર્નમભ કે જે ૧૫-૧૧-૨૦૦૨ ના 
દદલસે એકસ્રા ઓડીનયી ગૅઝેટ ભાાં પ્રકાર્ળિ કયેર છે. અને િે જ દદલસે રાગ ુડામેર ર્નમભો.   

૨ ફીસીએસઆય – જીસીએસઆય નાણાકીમ ર્નમભો.  
      ગજુયાિ રેઝયી રૂલ્સ – ૨૦૦૦ – ગલવભેન્ટ નોટીપીકેળન નાં. (જીએન. – ૩૬) ટીજેઆય/ 

      ૧૦૮૭/૮૧૫/ઝેડ – ૪૮૭ (૨૦૦૦) િા. ૯-૧૧-૨૦૦૦ 

૩ ફોમ્ફે રેઝયી રૂલ્સ ૧૯૬૦ મુાંફઈના ગલનવયશ્રી એ ફનાલેર અને ફાંધાયણ ના ૨૮૩ ભાાં   

      આદટિકર મજુફ કે જે ૧ ભે ૧૯૬૦ સધુી ગજુયાિ યાજ્મ ભાાં અભરીકયણ ભાટે ઘડામેર.  

૪ આ ર્નમભો સયકાયશ્રીનાાં ગલભેન્ટ નોટીપીકેળન  નાં (જીએન.-૩૬) ટીજેઆય/૧૦૮૭/૮૧૫/ 

      ઝેડ – ૪૮૭ (૨૦૦૦) િા. ૯-૧૧-૨૦૦૦ ના દદલસે સયકાયી ગૅઝેટ ભાાં પ્રર્સધ્ધ થમેર છે.  
      જેથી સયકાયશ્રી ના ૩૦ ભી સપ્ટેમ્ફય – ૨૦૦૦ સધુી ના હુકભો ને ભાન્મિા ભેર છે. 
૫ ફી.સી.એસ.આય/જી.સી.એસ.આય સર્લિસ રૂલ્સ ના સાભાન્મ ર્નમભો – ૨૦૦૨ 

૬ ફી.સી.એસ.આય/જી.સી.એસ.આય યહઠેાણ ની સરુ્લધા ભાટેના ર્નમભો – ૨૦૦૨ 

૭ ફી.સી.એસ.આય/જી.સી.એસ.આય – ૧૯૭૧ (િા. ૫-૮-૧૯૯૯ સધુી સધુાયેર) 
૮  ૧૯૯૮ ના ગાય ના દયર્લઝન ના ર્નમભ (આય. ઓ. ી – ૯૮) 

૯    સયકાયી ખાિાઓ ભાાં સ્ટૉસવ ની ખયીદી ભાટે ઓદપસ ના ર્નમભોનુાં ભેન્યઅુર (એકનીભેન્ટ 
ટુ ગલભેન્ટઈન આઈ એન્ડ એભ દડાટવ ભેન્ટ યીસ્મોલ્યએુળન નાં. એસ. ી. ઓ./૧૦૨૦૦૦-
૨૪૯૧/સી.એચ. િા. ૨૦-૨-૨૦૦૪ 

૧૦ ગલવભેન્ટ ઓપ ગજુયાિ , જનયર એડભીનીસ્રળન , ગજુયાિ સીલીર સર્લિસ (કન્ડકટ) રૂલ્સ 
૧૯૭૧ અને ગજુયાિ સીલીર સર્લિસીસ (ડીસીપ્રીન અને અીર) રૂલ્સ-૧૯૭૧ (૫ ઓગ્ષ્ટ 
૧૯૯૯ ના દદલસે સધુાયેર) જનયર એડભીનીસ્રળન દડાટવભેન્ટ (સવનર 
ડીલીઝન/ઈન્કલામયી સેર) નલા સચચલારમ, ગાાંધીનગય. 

૧૧ ગજુયાિ ભેડીકર એજ્યકેુળન એન્ડ દયસચવ સોસામટી અભદાલાદ િયપ થી સયકાયશ્રીનાાં 
ઠયાલો ના આધાયે થઈ આલેર સચૂના મજુફ નુાં ારન કયવુાં.       


