ભાહશતી (ભેલલાના) અધધકાય
અધધધનમભ – ૨૦૦૫

કરભ – ૪ મુજફની ૧૭ મુદ્દાની ભાહશતી

યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન
વંચાલરત
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમ
૩૪,પ્રશરાદ પ્રોટ, કેનાર યોડ, યાજકોટ,પોન.ન. ૨૨૨૮૨૪૦

(૧)

પ્રકયણ -૧
પ્રસ્તાલના
૧.૧ આ ુસ્સ્તકા(ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ,૨૦૦૫) ની ાશ્ચાદભુધભકા અંગે જાણકાયી.
આ ુસ્સ્તકાથી યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદનની ધલધલધ ળાખાઓની ભાહશતી
અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫ અન્લમે આલાની થતી ભાહશતી યજુ કયે ર છે .
૧.૨ આ ુસ્સ્તકાનો ઉદે ળ/શેત:ુ
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન વંચાલરત શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમ દ્વાયા
અરગ અરગ વેલાઓ ુયી ાડલાભાં આલે છે , તે વેલાઓ અંગેની જાણકાયી આ ુસ્સ્તકાનો
ઉદે ળીમ શેત ુ છે .આ ઉયાત આ ુસ્સ્તકાભાંથી યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદનની પયજો,
ધનમભો,ધલધનમભો,સ્થામી આદે ળો, ભાગગદધળકાઓ ને રગત ભાહશતી, ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયી,
ભાહશતી અધધકાયી, અને એેરેટ અધધકાયીને રગત ભાહશતી તેભજ ભાહશતી ભેલલા ભાટે ની પ્રહિમા
જાશેય જનતા વભક્ષ મુકલાનો ઉદે ળ છે .
૧.૩ આ ુસ્સ્તકા કઇ વ્મહકતો/વંસ્થાઓ/વંગઠનો લગેયેને ઉમોગી છે .
ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ શેઠ જે કોઇ ભહશતી ભેલલા ઇચ્છુક શોમ તે તભાભને
ઉમોગી છે .
૧.૪ આ ુસ્સ્તકાભાં આલાભાં આલેરી ભાહશતી ુસ્તકારમ વેલાઓને રગતી છે .
૧.૫ આ ુસ્સ્તકાભા આલાભાં લાયલાભાં આલેરા ળબ્દો રાઇબ્રેયી ટભીનોરોજી વાથે વફંધ
ધયાલે છે .
૧.૬

કોઇ વ્મહકત આ ુસ્સ્તકાભાં આલયી રેલામેરા ધલમો અંગે લધુ ભાહશતી ભેલલા ભાંગે તો

તે ભાટે તેભણે રાઇબ્રેયીમન, યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન વંચાલરત શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે.
નાયામણ ુસ્તકારમ, ૩૪, પ્રશરાદ પ્રોટ , કેનાર યોડ, યાજકોટની કચેયીભા ૦૨૮૧- ૨૨૨૮૨૪૦
ય પોન કયી જાણી ળકળે તથા નીચે મુજફના વ્મકધતના વમ્કગ કયી ળક્ળે.
શ્રી એ.એવ. લોયા
ઓ.એવ.ડી.
ભાહશતી અધધકાય ધલબાગ
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન,
ડો. આંફેડકય બલન
ઢેફયબાઇ યોડ
યાજકોટ -૩૬૦ ૦૦૧
૧.૭. આ ુસ્સ્તકાભા ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા અંગેની પોભેટ ત્રક(૧) મુજફ વાભેર
છે .

(૨)

નમુનો – ક
ભાહશતી ભાંગલા ભાટે ની અયજીનો નમુનો
(જુઓ ધનમભ -૬)
આઇ.ડી.નં

(કચેયીના ઉમોગ ભાટે )

પ્રધત,
શ્રી રાઇબ્રેયીમન,
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે. નાયામાણા ુસ્તકારમ,
૩૪,પ્રશરાદ પ્રોટ, કે નાર યોડ,
ધન્લંતયી ભન્ન્દય વાભે,
યાજકોટ
૧. અયજદાયનુ નાભ :
૨. વયનામુ :
૩. ભાહશતીની ધલગતો :
વફંધધત ધલબાગ :
ભાંગેર ભાહશતીની ધલગતો :
૧. ભાગેરી ભાહશતીનુ ધલલયણ :
૨. ભાંગેરી ભાહશતીનો વભમ ગાો:
૩. અન્મ ધલગતો:
૪. હુ જણાવુ ુ કે , ભાંગલાભા આલેરી ભાહશતી અધધધનમભની કરભ -૬ ભા મુકલાભા આલેરા
ં ગ જાણકાયી મુજફ તે આની કચેયીને રગતી છે .
પ્રધતફન્ધો શેઠની નથી અને ભાયી વુણ

૫. વક્ષભ અધધકાયીની કચેયીભાં તા. ના ન. થી રુ. ની પી જભા કયાલી છે .

(૩)

પ્રકયણ-૨ (ધનમભ વંગ્રશ-૧)
વંગઠનની ધલગતો, કમો અને પયજો
ં ઉદે ળ / શેત ુ :
૨.૧ જાશેય ત્ત્ર
આ ુસ્તકારમનો મુ શેત ુ વભાજને તટસ્થ બાલે ભાહશતી,ભનોયં જન અને પ્રેયણા ુયી
ાડલી તથા સુનાગહયકત્લની બાલનાના ાઠો ળીખલાડલાભાં ભદદરુ ફનવુ તેભજ થોડુ બણીને બણતય
છોડી દે નાય ભાટે તથા ધલધાથી ને અભ્માવભા ભદદરુ થલાનો શેત ુ તથા વભાજના તભાભ સ્તયના રોકોને
ઉમોગી ભાહશતી ુયી ાડલાનો શેત.ુ
૨.૨ જાશેય તંત્રનુ ધભળન/દુયદે ળીણુ (ધલઝન) :
કોરભ ૨.૧ મુજફના શેત ુ ાય ાડલાનુ ધભળન
૨.૩ જાશેય તંત્રનો ટુંકો ઇધતશાવ અને તેની યચનાનો વન્દબગ:
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન દ્વાયા યાજકોટની જાશેય જનતાને વારુ અને જીલન ઉમોગી
વાહશત્મ વશેરાઇથી ભી ળકે તે ભાટે વૌપ્રથભ ફશેનો તથા ફાકો ભાટે તેભને ઘયે ફેઠા તેભના ોતાના
ુ ય ૨૬/૦૧/૧૯૮૪ ભા પયતા
ધલસ્તાયભાં ભોફાઇર રાઇબ્રેયી દ્વાયા ુસ્તકો શોચાડલાભાં આલે તે શેતવ
ુસ્તકારમની ળરુઆત કયી ત્માયફાદ ૨૬/૦૮/૧૯૮૫ ભા શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમની
સ્થાના કયલાભા આલી ત્માયફાદ રોકો તયપથી લધુ વાથ વશકાય અને ભાંગ લધતા ૨૫/૦૮/૧૯૯૦ ના
યોજ ફીજા એક ફશેનો તથા ફાકો ભાટે પયતા ુસ્તકરમ ળરુ કયલાભા આવ્યુ જેને વાયો એલો પ્રધતવાદ
ુ ે ધ્માનભા યાખી
ભે ર છે . ફાકો ભાટે ૨૫/૦૬/૧૯૮૮ ના યોજ યભકડાઓ વશેરાઇથી ભી યશે તે શેતન
યભકડા રાઇબ્રેયી ળરુ કયલભાં આલી. ૦૭/૦૬/૦૭ થી રાઇબ્રેયી દ્વાયા વી.ડી.,ડી.લી.ડી. તથા ઇંન્ટયનેટ ની
સુધલધા ભી યશે તે ભાટે ભલ્ટીભીડીમા – નેટ કરફ ળરુ કયલાભાં આલી, ૧૭/૩/૨૦૧૨ થી ળશેયના ગયીફ
અને ભધ્મભ લગ્ગ ના ધલધાથીઓને ઘયે ફેઠા શામય એજયુકેળન, તભાભ સ્ધાગત્ભક વાહશત્મ તથા તભાભ
એન્ટયં વ એકઝાભ વાહશત્મ ભી યશે તે ભાટે ફે એજ્યુકેળનર ભોફાઇર રાઇબ્રેયી ળરુ કયલાભાં આલી. આ
ઉયાંત ભેગેઝીન કરફ, લાંચનારમ ખંડ વેલા ણ ળરુ કયલાભા આલી. આ ઉયાંત શ્રોપ યોડ ઉય
તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૪ થી નલી રામબ્રેયી ળરૂ કયલાભાં આલેર છે .

ગત લગભા ફે નલી રામબ્રેયી (૧) ડો.

આંફેડકય બલન રામબ્રેયી જીલ્રા ગાડગન ખાતે તથા ભશાત્ભા ગાંધી રામબ્રેયી ભશાત્ભા ગાંધી મ્યુલઝમભ
જયુફેરી વાભે ળરૂ કયલાભા આલેર છે . તથા ચાલુ લગભાં ફાબુબાઇ લૈધ રામબ્રેયી લોડગ નં. ૯ ની
ઓહપવની ફાજુભાં ેયેડાઇઝ શોર વાભે ળરૂ કયલાભાં આલેર છે .
૨.૪ જાશેય તંત્રની પયજો :
જાશેય તંત્ર ુસ્તકારમ શોમ મોગ્મ લાચકને ,મોગ્મ ુસ્તક મોગ્મ વભમભા ભેલી
આલાની મુખ્મ પયજ
૨.૫ જાશેય તંત્રની મુખ્મ, પ્રવુધતઓ/કામો
૧. ુસ્તકારમભાંથી ભાંગ મુજફ ભાંગ કયનાય કોઇ ણ ને ભાહશતી ુયી ાડલી.
૨. ુસ્તકારમભાં નલા આલતા વભ્મો, મુરાકાતીઓને ુસ્તકારમના દયે ક ધલબાગોથી
ભાહશતગાય કયલા.
૩. ુસ્તકારમ વભ્મોને ુસ્તકો આ-રે ની કાભગીયી કયલી
.
૪. વન્દબગ ુસ્તકોની વેલા આલી.

૫. વભ્મોને ઉમોગી ભાહશતી ુસ્તકારમની ફશાય ઝેયોક્ષ કયાલલા ભાટે ુસ્તકો આલા.
૬. ળશેયના તભાભ સ્તયના રોકો ભાટે લંચનારમની સુધલધા
૭. ભેગેઝીન કરફ દ્વાયા ભેગેઝીન આ-રે ની સુધલધા.
૮. લચલ્રન ટોમઝ રાઇબ્રેયી દ્વાયા ફાકોને યભકડા,ગેમ્વ,ઝ્લલ્વ લગેયેની આ-રે નુ કામગ
૯. પયતા ુસ્તકારમો દ્વાયા ળશેયના દુયના ધલસ્તાયોભા ઘેય ફેઠા ુસ્તકારમની સુધલધા
૧૦. ુસ્તકારમના તભાભ ુસ્તકોની કોમ્ુટયયાઇઝ ભાહશતીની ઉરબ્ધી
૧૧. ભલ્ટીભીડીમા નેટ કરફ દ્વાયા નેટ વહપિંગ તથા વી.ડી.,ડી.લી.ડી.ની આ-રે વેલાની સુલીધા
૨.૬ જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભા આલતી વેલાઓની માદી અને તેન ુ વંલક્ષપ્ત ધલલયણ :
પ્રકયણ -૨ ના ૨.૫ મુજફના કામો વેલાઓ તયીકે મુરલી ળકામ

(૪)
૨.૭. જાશેય તંત્રના યાજ્મ,ધનમાભક કચેયી,પ્રદે ળ, જજલ્રા,બ્રોક, લગેયે સ્તયોએ વંસ્થાગત
ભાખાનો આરેખ ( જ્મા રાગુ ડતુ શોઇ ત્મા)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમ
કધભળનય
નામફ કધભળનય
વશામક કધભળનય
ગ્રંથાર
(૧) જુનીમય વશામક

(૨) ભદદનીળ ગ્રંથાર

(૩) ભદદનીળ ગ્રંથાર

ગ્રંથાર
(૪) ભદદનીળ

જુ. ડેટા એન્રીઓયે ટય

ધવધનમય કરાકગ

ગ્રંથાર
જુધનમય કરાકગ (૧)

જુધનમય કરાકગ (૨)

જુધનમય કરાકગ (૩)

જુધનમય કરાકગ (૪)

જુનીમય કરાકગ (૫)
રાઇલય(૧)

રાઇલય(૨)

ં
કલરનય કભ એટેં ડટ

પ્યુન (૧)

(૧)
રાઇબ્રેયી એટેન્ડંટ (૧)

ટ્ટાલાા(૧)

ટ્ટાલાા(૨)

ભજુય

(૧)

૨.૮ જાશેય તંત્રની અળયકાયકતા અને કામગક્ષભતા લધાયલા ભાટે ની રોકો ાવેથી અેક્ષાઓ
ુસ્તકો, ભેગેઝીનો લગેયેની વંદગીભાં રોકોના ભંત્વ્મો, જે વેલાઓ આલાભા આલે છે તે
લધુ અળયકાયક યીતે આી ળકામ તે ભાટે ના સુચનો લગેયે
૨.૯ રોક વશમોગ ભેલલા ભાટે ની ગોઠલણ અને દ્ધધતઓ
ુસ્તકારમભાં ુસ્તક પ્રદળન
ગ , વ્માખ્માનો,ગોષ્ઠીના આમોજન દ્વાયા ુસ્તકરમનાં લધુ ને
લધુ પ્રચાય કયી રોકો તેનો લધુ ઉમોગ કયે તેલા પ્રમત્નો કયલાભા આલે છે .
૨.૧૦ વેલા આલાના દે ખયે ખ ધનમંત્રણ અને જાશેય પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર:
આ કચેયીની શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમ ળાખાના વેલા આલાના
દે ખયે ખ ધનમંત્રણ અને જાશેય પહયમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉલ્બ્ધ તંત્રની ધલગત ાયા (૨.૭) ભા
દળાગવ્મા મુજફની છે .

(૫)
૨.૧૧ મુખ્મ કચેયી અને જુદા જુદા સ્તયોએ આલેરી અન્મ કચેયીઓના વયનાભા
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વંચાલરત,
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે નાયામણ ુસ્તકારમ,
૩૪, પ્રશરાદપ્રોટ,કેનાર યોડ, યાજ્કોટ

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વંચાલરત,
દ્ત્તોંત ઠેંગડી ુસ્તકારમ, યાજકોટ ભશાનગય
ાલરકા લોડગ ન. ૩-અ ની ઓહપવ ાવે, ળાયદાફાગ
નજીક, શ્રોપ યોડ,યાજકોટ
ડો. આંફેડકયબલન રામબ્રેયી જીલ્રાગાડગન અંદય
યાજકોટ
ભશાત્ભા ગાંધી મ્યુલઝમભ રામબ્રેયી જયુફેરી વાભે
યાજકોટ
ફાબુબાઇ લૈધ રામબ્રેયી લોડગ નં – ૯ ની ઓહપવની
ફાજુભાં ેયેડાઇઝ શોર વાભે યાજકોટ

૨.૧૨ કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ :
કચેયી ફંધ થલાનો વભમ :

વલાયે ૯.૦૦
વાંજે ૭.૩૦

(ભહશનાના ફીજા અને ચોથા ળધનલાય તથા યધલલાય વલાયે ૮.૦૦ થી ફોયે ૨.૦૦)
(જાશેય યજાના હદલવો દયમ્માન ુસ્તકારમ ફંધ યશેળે

(૬)

પ્રકયણ-૩ (ધનમભ વંગ્રશ-૨)
અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજો
૩.૧ વંસ્થાના અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજોની ધલગતો આો.
શોદ્દો: રાઇબ્રેયીમન ( એન. એભ. આયદે ળણા)
વતાઓ :લશીલટી ૧.તાફા શેઠની તભાભ વેલાઓનો લશીલટ કયલો તથા વંચારન કયવુ
૨.તાફા શેઠના વેટ અ મુજફના કભગચાયીઓ ાવે કાભગીયી કયાલલી.
૩.તાફા શેઠના કભગચાયીઓની યજા, લેતન લગેયે રાબોની
ધનમભાનુવાય કામગલાશી કયાલલી
૪.મુખ્મ કચેયી તયપથી ભતી સુચના અને આદે ળો મુજફ કામગ કયલા
નાણાકીમ :૧. રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધીની યચુયણ ખયીદી કયલાની વતા.
૨. રૂ. ૫૦૦/- સુધીના ી.એ. ભાથી યોકડભા ખચગ કયલાની
નાણાકીમ વતા.
૩, કભગચાયીઓના ગાય ફીર ભંજુય કયાલી ગાય ચુકલલાની વતા.
૪. ુસ્તકો, ભેગેઝીન તથા લતગભાન ત્રની ખયીદીના ફીરો ભંજુય
કયાલલાની વતા
પયજો: ૧. ધનમોજન : ુસ્તકારમ ભાટે રામ્ફા ગાાના તેભજ ટુંકા ગાાના
આમોજનો કયલા
૨. વંગઠન : ુસ્તકારમના કામોનુ ધલબાજન અને ગોઠલણી કયલી.
૩. કામગની લશેચણી : તાફા શેઠના કભગચાયીઓ લચ્છચે કામોની લશેચણી
કયી કાભ કયાલવુ.
૪. ધનમંત્રણ : તાફા શેઠના કભગચાયી ય ધનમંત્રણ અને દે ખયે ખ યાખલી.
૫. લાધિક અશેલાર યજુ કયલો
૬. અન્દાજત્ર ફનાલી યજુ કયવુ.
૭. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી
શોદ્દો: જુની. વશામક ગ્રંથાર ( સુધનર ી. દે ત્રોજા) ( શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ
ુસ્તકારમ)
વતાઓ : પયજો ૧. ુસ્તકારમના નલા વભ્મો ફનાલલા તથા ુટા કયલા
૨. રાઇબ્રેયીમનની સુચના મુજફ ુસ્તકો વન્દ કયલા ખયીદીની
કામગલાશી કયલી તથા ુસ્તકોનુ લગીકયણ તેભજ સુચીકયણ પ્રકીમા
કયલી
૩. ુસ્તકારમ વભ્મોને વન્દગી કે ભાંગ મુજફનુ વાહશત્મ ભી યશે તે
મુજફ
ુસ્તકોની ગોઠલણી કયલી અને યે કડગ તૈમાય કયલા.
૪. ુસ્તકારમના ુસ્તકોના કોમ્ુટય ય યે કડગ તૈમાય કયલા અને

કોમ્પ્યુટયયાઇઝ વેલાઓ આલી.
૫. ુસ્તકારમ વભ્મોને રગત કાભગીયી કયલી તથા ુસ્તકોની ફાઇન્ડીંગની
કાભગીયી કયલી.
૬. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી.
(૭)
શોદ્દો: આવી. રાઇબ્રેયીમન ( એભ. આય. ંડયા) (ડો. આંફેડકયબલન ુસ્તકારમ જીલ્રા
ગાડગન )
વતાઓ : પયજો ૧. ુસ્તકારમના નલા વભ્મો ફનાલલા તથા ુટા કયલા
૨. રાઇબ્રેયીમનની સુચના મુજફ ુસ્તકો વન્દ કયલા ખયીદીની
કામગલાશી કયલી તથા ુસ્તકોનુ લગીકયણ તેભજ સુચીકયણ પ્રકીમા
કયલી
૩. ુસ્તકારમ વભ્મોને વન્દગી કે ભાંગ મુજફનુ વાહશત્મ ભી યશે તે
મુજફ ુસ્તકોની ગોઠલણી કયલી અને યે કડગ તૈમાય કયલા.
૪. ુસ્તકારમના ુસ્તકોના કોમ્ુટય ય યે કડગ તૈમાય કયલા અને
કોમ્પ્યુટયયાઇઝ વેલાઓ આલી.
૫. ુસ્તકારમ વભ્મોને રગત કાભગીયી કયલી તથા ુસ્તકોની ફાઇડીંગની
કાભગીયી કયલી.
૬. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી.

શોદ્દો: આવી. રાઇબ્રેયીમન ( ત ૃપ્તીફેન વી. ટે ર ) (ભહશરાઓ તથા ફાકોનુ પયતુ
ુસ્તકારમ યુધનટ નં. ૨)
વતાઓ : પયજો ૧. ુસ્તકારમના નલા વભ્મો ફનાલલા તથા ુટા કયલા
૨. રાઇબ્રેયીમનની સુચના મુજફ ુસ્તકો વન્દ કયલા ખયીદીની
કામલ
ગ ાશી કયલી તથા ુસ્તકોનુ લગીકયણ તેભજ સુચીકયણ
પ્રકીમા કયલી
૩. ુસ્તકારમ વભ્મોને વંદગી કે ભાંગ મુજફનુ વાહશત્મ ભી યશે
તે મુજફ ુસ્તકોની ગોઠલણી કયલી અને યે કડગ તૈમાય કયલા.
૪. ુસ્તકારમના ુસ્તકોના કોમ્ુટય ય યે કડગ તૈમાય કયલા અને
કોમ્પ્યુટયયાઇઝ વેલાઓ આલી.
૫. ુસ્તકારમ વભ્મોને રગત કાભગીયી કયલી તથા ુસ્તકોની
ફાઇડીંગની કાભગીયી કયલી.
૬.ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી.

શોદ્દો: વીનીમય કરાકગ કભ એકાઉન્ટન્ટ (કોટક સુયેળબાઈ લી.)
વતાઓ : પયજો ૧. રાઇબ્રેયીમન તયપથી લખતો લખતની સુચનાઓ મુજફ લશીલટી
કાભગીયી કયલી
૨. તાફા શેઠના જુધનમય કરાકગ તથા અન્મ કભગચાયીઓ ાવેથી
સુચના મુજફની કાભગીયી કયાલલી
૩. શીવાફી તથા કેળને રગતી કાભગીયી કયલી.
૪. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી.
(૮)

શોદ્દો: જુધનમય કરાકગ (૧) કરોરા યધવકરાર જી.
વતાઓ : પયજો ૧.

ી.જે.એન. ુસ્તકારમની વાભાન્મ કાભગીયી કયલી.
૨.

ુસ્તકો ઈસ્યુ કયલા.

૩.

કેળને રગતી કાભગીયી કયલી

૪.

ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી.

શોદ્દો: જુધનમય કરાકગ (૨) જાડેજા ભાનલેદ્રધવિંશ એચ
વતાઓ : પયજો ૧. ી.જે.એન. ુસ્તકારમની વાભાન્મ કાભગીયી કયલી.
૨.

ુસ્તકો ઈસ્યુ કયલા.
૩. કેળને રગતી કાભગીયી કયલી.
૪. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી.

શોદ્દો: જુધનમય કરાકગ (૩)

રૂરફેન એ. ખખ્ખય

૧. તભાભ પ્રકાયના ફીરો ફનાલલા
૨. આલક જાલક ત્રો પાઇરોની નોંધના યજીસ્ટય ધનબાલલા
૩. તભાભ પ્રકાયની સ્ટેળનયીને રગત કાભગીયી કયલી.
૪. ી.જે.એન. ુસ્તકારમની વાભાન્મ કાભગીયી કયલી.
૫. રાઇબ્રેયીની અન્મ કાભગીયી
૬. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી

શોદ્દો: જુધનમય કરાકગ (૪)
૧,

ખયાડી જાગૃધતફેન કે .
ુટા થમેર વભ્મોના ફીર ફનાલલા.

૨. એસ્ટાને રગત તથા રાઇબ્રેયીની અન્મ કાભગીયી
૩. આલક જાલક ત્રો પાઇરોની નોંધના યજીસ્ટય ધનબાલલા
૪. ી.જે.એન. ુસ્તકારમની વાભાન્મ કાભગીયી કયલી
૫. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી
શોદ્દો: જુધનમય કરાકગ (૫)

લોયા યાજશ્રીફેન ી.

૧. ભશાત્ભા ગાંધી રામબ્રેયીની વાભાન્મ કાભગીયી કયલી
૨. ઉચ્છચ અધધકાયીશ્રી તયપથી સુયત થતી અન્મ કાભગીયી

(૯)

પ્રકયણ -૪ (ધનમભ વંગ્રશ-૩)
કામો કયલા ભાટે ના ધનમભો, ધલધનમભો, સુચનાઓ, ધનમભ વંગ્રશ અને દપતયો
૪.૧ જાશેય

તંત્ર અથલા તેના ધનમંત્રણ શેઠના અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓએ ઉમોગ

કયલાના ધનમભો, ધલધનમભો,
સુચનાઓ, ધનમભ વંગ્રશ અને દપતયોની માદી
દસ્તાલેજનુ નાભ/ભથાળુ : યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન
વંચાલરત
શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમ
ુસ્તકો ઉમોગ ભાટે ન ુ લશીલટી ધોયણ ધનમભો

દસ્તાલેજ યનુ ટુંકુ રખાણ:
વભ્મદ ભાટેની રામકાત, વભ્મદ ભાટે ની અયજી પી તથા અનાભત ધલળે,
આજીલન વભ્મદ ભેલલા ભાટે , ુસ્તકના ઉમોગ ધલળે, વભ્મની પયજ તથા જલાફદાયી ધલળે,
વભ્મદ યદ થલા ધલળે તથા અનાભત યત રેલા ધલળે, વાભાન્મ ળયતો.
વ્મહકતને ધનમભોની નકર અશીથી ભળે.
વયનામુ.:
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન
વંચાલરત
શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ુસ્તકારમ
૩૪, પ્રશરાદ પ્રોટ , કેનાર યોડ,યાજકોટ
ટે રીપોન ન. ૦૨૮૧-૨૨૨૮૨૪૦
પેકવ :ઇભેઇર:
અન્મ :

ધલબાગ દ્વાયા ધનમભો લગેયે ભાટે રેલાની પી : ધલના મુલ્મે

(૧૦)

પ્રકયણ -૫ (ધનમભ વંગ્રશ-૪)

નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વમ્ફન્ધી જનતા વભ્મો વાથે વરાશ
– યાભળગ અથલા તેભના પ્રધતધનધધત્લ ભાટે ની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો
તેની ધલગત
નીધત ઘડતય :
૫.૧ નીધતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની અથલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ યાભળગ વશબાલગતા
ભેલલા ભાટેની કોઇ જોગલાઇ અંગેની ધલગત
અનુ. ન. ધલમ/મુદ્દો

શુ જનતાની વશબાગીતા

જનતાની વશબાગીતા ભેલલા

સુધનશ્રીત કયલાનુ જરુયી છે

ભાટે ની વ્મલસ્થા

૧.ુસ્તકારમના નીધતધલમક

શા

ધનણગમ ફાફતોભા

ચુટામેરા પ્રધતધનધધઓ
ભશાનગયાલરકાના સ્ટેં ડીગ
કધભહટ તથા જનતાની જનયર
ફોડગ તથા વભાજ કલ્માણ
વધભધતના ચેયભેન

૫.૨ નીધતઓના અભર ભાટે જનતાની અથલા તેભના પ્રધતધનધધઓની યાભળગ વશબાગીતા
ભેલલા ભાટેની જોગલાઇ અંગેની ધલગત
અનુ. ન. ધલમ/મુદ્દો

શુ જનતાની વશબાગીતા

જનતાની વશબાગીતા ભેલલા

સુધનશ્રીત કયલાનુ જરુયી છે

ભાટે ની વ્મલસ્થા

નીધતઓના ઘડતયભા ધનધત ધલમક ધનણગમ સ્ટેં ડીગ કભીટી/ જનયર ફોડગભા રેલામેર ધનણગમ
મુજફ અભર કયલાભા આલે છે .

(૧૧)

પ્રકયણ-૬ (ધનમભવંગ્રશ -૫)
જાશેય તંત્ર અથલા તેના ધનમંત્રણ શેઠ ની વ્મહકતઓ ાવેના
દસ્તાલેજોની કક્ષાઓ અંગેન ુ ત્રક
૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો ધલળેની ભાહશતી:
જાશેય તંત્ર ુસ્તકારમ શોમ ુસ્તકારમોના અરગ અરગ વંગ્રશની આકડાકીમ
ભાહશતી નીચે મુજફ છે .

અનુ.

દસ્તાલેજની

દસ્તાલેજનુ નાભ અને

દસ્તાલેજ

નીચેની વ્મસ્ક્ત ાવે

ન.

કક્ષા

તેની એક રીટીભા

ભેલલાની કામગ

છે /તેના ધનમંત્રણભા

ઓખાણ

દ્ધધત

છે .

૧

ી.જે.એન

ુસ્તકો -

૩૪૭૩૯

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

યભકડા -

૨૪૮૦

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વાભામીકો -

૫૪

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

૧૫૪

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

૧૯

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

વી.ડી.,ડી.લી.ડી. ૭૨૪૧

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

ુસ્તકો -

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

૧૯૮

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

૧૯

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

૫૮૮૬

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

ુસ્તકારમ

વાભામીકોલતગભાનત્રો-

૨.

ભોફાઈર

૩૧૯૦૧

યુધનટ ૧ થી ૨
૩.

શ્રોપ યોડ

ુસ્તકો -

૩૩૭૫૪

ુસ્તકારમ
યભકડા -

૨૫૫૭

વાભામીકો -

૬૫

વાભામીકોલતગભાનત્રોવી.ડી., ડી.લી.ડી.
બ્રેઇર કોનગય

શાડગ ફાઉન્ડ

- ૩૭૦

ઓડીમો બુક – ૪૦૦૦
૪.

ભહશરા
લાંચનામર

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વાભમીકો / લતગભાન ત્રો ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

- ૧૭૦ + ૧૮

(ભહશરા
એકટીલીટી
વેન્ટય નાના
ભોલા વકગર
૫

શ્રી ભશાત્ભા

ુસ્તકો – ૨૩૮૯

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

ુસ્તકો – ૧૫૮૯૨

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

વાભાધમકો - ૧૧

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

ુસ્તકો -

૩૦૦૦૦

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

યભકડા -

૨૨૦૦

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વાભામીકો -

૧૦૦

વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

વાભામીકો-

૨૨૦

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

૧૯

ધલના મુલ્મે લાંચન

રાઇબ્રેયીમન

૪૦૦૦ વભ્મદ ભેલીને

રાઇબ્રેયીમન

ગાંધી
મ્યુલઝમભ
રામબ્રેયી
૬

ડો. આંફેડકય
બલન
રામબ્રેયી
જીલ્રા ગાડગન

વાભામીકો-

૧૭૮

લતગભાનત્રો -

૭.

ફાબુબાઇ લૈધ

૨૦

રાઇબ્રેયી

લતભ
ગ ાનત્રોવી.ડી., ડી.લી.ડી.

(૧૨)

પ્રકયણ -૭ (ધનમભ વંગ્રશ -૭)
તેના બાગ તયીકે યચામેર ફોડગ, હયદ , વધભધતઓ અને અન્મ
વંસ્થાઓનુ ત્રક
૭.૧ જાશેય તંત્રને રગતા ફોડગ,હયદો.વધભધતઓ અને અન્મ ભંડો અંગેની ધલગત
વંસ્થાનુ નાભ અને વયનામુ :
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન જનયર ફોડગ
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનો પ્રકાય( ફોડગ,હયદ,વધભધતઓ, અન્મ ભંડો):યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદનની વભાજ કલ્માણ વધભધત
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાનો ટુંકો હયચમ ( વંસ્થાના લગ, ઉદે ળ/મુખ્મ પ્રવુધતઓ )
ુસ્તકારમનો ધલકાવ
ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્થાની ભુધભકા ( વરાશકાય/વંચારક/કામગકાયી/અન્મ)
ુસ્તકારમના ધલકાવ ભાટે ધનમભો ફનાલલા
વભાજ કલ્માણ વધભધતનુ ં ભાખુ ં ફન્ધાયણ :
ચેયભેન, અન્મ વભ્મો
લડા:

ચેયભેન

મુખ્મ કચેયી અને તેની ળાખાઓના વયનાભાં
ચેયભેનશ્રી, વભાજ કલ્માણ વધભધત, યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન,
ડો. આમ્ફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યોડ, યાજકોટ
ફેઠકોની વંખ્મા: દય ભાવે એક લાય

શું જનતા ફેઠકભાં બાગ રઇ ળકે છે .

ના

(૧૩)

પ્રકયણ -૮ (ધનમભ વંગ્રશ -૭)
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓનાં નાભ, શોદ્દો, અને અન્મ ધલગતો
વયકાયી તંત્રનુ ં નાભ: યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વંચાલરત શ્રીભતી પ્રબાદે લી જે. નાયામણ
ુસ્તકારમ
જાશેય ભાહશતી અધઘકાયી : શ્રી એન. એભ. આયદે ળણા
િભ શોદ્દો

એવ.

પોન.ન.

પેક્વ

ઇ ભેઇર

વયનામુ ં

nmardeshna@
yahoo.com

ી.જે.એન. ુસ્તકારમ

ટી.ડી.
કોડ
૧.

રાઇબ્રેયીમન

કચેયી

:૦૨૮૧-

૨૨૨૮૨૪૦
ભોફાઇર :૯૬૨૪૭૧૮૫૪૭

૩૪,પ્રશરાદ પ્રોટ,
કેનાર યોડ ,યાજકોટ

જાશેય ભદદનીળ ભાહશતી અધઘકાયી : શ્રી ભનીાફેન આય.ડયા
િભ શોદ્દો

એવ.

પોન.ન.

પેક્વ

ઇ ભેઇર

વયનામુ ં

-----------

ી.જે.એન. ુસ્તકારમ

ટી.ડી.
કોડ
૧.

આવી.

કચેયી

:૦૨૮૧-

રાઇબ્રેયીમન

૨૨૨૮૨૪૦

૩૪,પ્રશરાદ પ્રોટ,
કેનાર યોડ ,યાજકોટ

પસ્ટ એેરેટ ભાહશતી અધધકાયી : વી.કે. નંદાણી
િભ શોદ્દો

એવ.

પોન.ન.

પેક્વ

ઇ ભેઇર

વયનામુ ં

---------

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

ટી.ડી.
કોડ
૧.

નામફ

કચેયી

:

કધભળનય

ભોફાઇર :૯૭૧૪૫૦૩૭૨૦

(૧૪)

વેન્રરઝોન કચેયી, યાજકોટ

પ્રકયણ -૯
ધનણગમ રેલાની પ્રહિમાભાં અનુવયલાની કામગદ્ધધત
૯.૧ જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે ધનણગમ રેલા ભાટે કઇ કામગધ્ધધ્ધ્ત અનુવયલાભાં આલે છે .
ધ ફોમ્ફે મુધનધવર એકટ તથા ફી.વી.એવ.આય. નાણાહકમ તથા અન્મ ધનમભો
૯.૨ અગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ ધનણમ
ગ રેલા ભાટે ની દસ્તાલેજી કામગ ધ્ધધતઓ :
કાભના કાગ/ભંજુયી/ટેં ડય કે કોઇણ દપતયી પાઇર પ્રથભ જુધનમય કરાકગ કે
ધવધનમય કરાકગ તયપથી નોટીંગ થઇ ળાખા અધધકાયી દ્વાયા વશામક કધભળનયશ્રી ાવે યજુ કયલાભાં
આલે છે . ત્માય ફાદ તે નામફ કધભળનયશ્રી ાવે થઇ કધભળનયશ્રી ભાયપત ધનણગમ કયલાભાં આલે
છે .
નીતીધલમક ધનણગમ કધભળનયશ્રી ભાયપત સ્ટેં હડગ કધભહટ કે જનયર ફોડગ ભાં ભંજુયી ભાટે
ભોકરલાભાં આલે છે . અને તે મુજફ કામગ કયલાભાં આલે છે .
૯.૩ ધનણમ
ગ ને જનતા સુધી શોચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે .
ુસ્તકારમના નોહટવફોડગ ય નોંધ દ્વાયા, કધભળનય વાશેફની જાશેયાત દ્વાયા તથા
અન્મ
૯.૪ ધનણમ
ગ રેલાની પ્રહિમાભાં જેનાં ભંતવ્મો રેલાનાય છે તે અધધકાયીઓ ક્યા છે .
રોકોના અલબપ્રામો

– રાઇબ્રેયીમન – આવી. કધભળનય – ડે. કધભળનય- કધભળનય –

સ્ટેંહડગ કધભહટ
૯.૫ ધનણગમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે .
મ્યુધનધવર કધભળનય
૯.૬ જે અગત્મની ફાફતો ય જાશેય વતાધધકાયી દ્વાયા ધનણગમ રેલાભાં આલે છે તેની ભાહશતી
અરગ યીતે મુકલી.
શારભાં આલા કોઇ ધનણગમ રેલામેર નથી.

(૧૫)
પ્રકયણ – ૧૦
અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની ભાહશતી – ુસ્સ્તકા (હડયે કટયી)

અનુ.
૧.

નાભ
એન.એભ.આયદે ળણા

શોદ્દો
રાઇબ્રેયીમન

પોન. નં.
૯૬૨૪૭૧૮૫૪૭

પેક્વ
---

૨૨૨૮૨૪૦

ઇ ભેઇર
nmardeshna@
yahoo.com

વયનામુ ં
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે.
નાયામણ ુસ્તકારમ,
૩૪, પ્રશરાદ પ્રોટ,
કેનાર યોડ,યાજકોટ

૨.

એવ.ી.દે ત્રોજા

જુ ની.

૨૨૨૮૨૪૦

----

-----

//

૨૨૨૮૨૪૦

-------

--------

//

૨૨૨૮૨૪૦

-------

--------

//

૨૨૨૮૨૪૦

-------

--------

//

૨૨૨૮૨૪૦

-------

--------

//

૨૨૨૮૨૪૦

----

-----

//

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

વશામક
ગ્રંથાર
૩

જગ્મા ખારી

ટે કનીકર
આવી.

૪

જગ્મા ખારી

ટે કનીકર
આવી.

૫

જગ્મા ખારી

ટે કનીકર
આવી.

૬

જગ્મા ખારી

ટે કનીકર
આવી.

૭.

એભ.આય.ંડયા

આવી.
રાઇબ્રેયીમન

૮.

ટી. વી. ટે ર

આવી.
રાઇબ્રેયીમન

૯.

જગ્મા ખારી

આવી.
રાઇબ્રેયીમન

૧૦.

એવ.લી કોટક

ધવ.ક્રાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૧

કરોરા આય..જી.

જુ .કરાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૨.

જાડેજા એભ. એચ.

જુ .કરાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૩.

આય.એ. ખખ્ખય

જુ .કરાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૪.

ખયાડી જે. કે.

જુ .કરાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૫.

લોયા યાજશ્રીફેન ી.

જુ .કરાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૬.

આય.આય.ળાશ

જુ .ડે.એંન્રી

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

ઓયે ટય
૧૭ .

વી.એચ.ટાંક

પ્યુન

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૧૮

ફી.એભ. લઝિંઝુલાડીમા

પ્યુન

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-----------

//

૧૯.

જગ્મા ખારી

ભજુ ય

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૨૦.

જ્ગગ્મા ખારી

રાઇલય

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૨૧.

જ્ગગ્મા ખારી

રાઇલય

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૨૨.

એન.એન.ઠાકય

રાઇબ્રેયી

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

એટે ન્ડંટ
૨૩.

જગ્મા ખારી

કરીનય કભ
પ્યુન

૨૪

જગ્મા ખારી

પ્યુન

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

૨૫ .

જગ્મા ખારી

કરીનય કભ

૨૨૨૮૨૪૦

-----

-------

//

પ્યુન

(૧૬)
પ્રકયણ -૧૧ ( ધનમભવંગ્રશ-૧૦)
ધલધનમભોભાં જોગલાઇ કમાગ મુજફ ભશેનતાણાની ધ્ધધત વહશત
દયે ક અધધકાયી અને કભગચાયીને ભતુ ં ભાવીક ભશેનતાણુ ં
૧૧.૧ નીચેના નમુનાભાં ભાહશતી આો.(ભાચગ -૨૦૨૦ ની સ્સ્થધતએ)
અનુ

નાભ

શોદ્દો

ભાધવક ભશેનતાણુ

લતય/બથ્થુ

.નં.

ધલધનભમભાં જણાવ્મા
મુજફ ભશેનતાણુ ં નજિ
કયલાની ધ્ધધત

૧.

શ્રી એન.એભ.આયદે ળણા

રાઇબ્રેયીમન

૬૯૨૦૦

૨૧૩૯૩

જનયર ફોડગ દ્વાયા ઠયાલેર
વયકાયી ધાયા ધોયણ
મુજફ

૨.

શ્રી એવ.ી.દે ત્રોજા

આવી.

૪૬૨૦૦

૧૨૬૨૨

//

૫૮૬૦૦

૧૫૭૭૪

//

૧૯૯૫૦

-

-

રાઇબ્રેયીમન
૩.

શ્રી એભ.આય.ંડયા

આવી.
રાઇબ્રેયીમન

૪.

શ્રી ટી. વી. ટે ર

આવી.
રાઇબ્રેયીમન

૫.

શ્રી એવ.લી કોટક

ધવ.ક્રાકગ

૫૫૨૦૦

૧૫૦૦૮

//

૬.

શ્રી કરોરા આય..જી.

જુ ધનમય

૪૨૩૦૦

૧૨૧૭૭

//

૩૮૬૦૦

૧૧૬૨૬

//

૨૫૨૦૦

૧૦૩૯૦

//

૨૪૫૦૦

૯૫૩૪

//

૩૮૬૦૦

૧૧૬૨૬

//

૧૦૭૫૩

//

કરાકગ
૭.

શ્રી જાડેજા એભ. એચ. .

જુ ધનમય
કરાકગ

૮.

શ્રી ખખ્ખય આય. એ.

જુ ધનમય
કરાકગ

૯.

શ્રી ખયાડી જે.કે.

જુ ધનમય
કરાકગ

૯.

શ્રી લોયા યાજશ્રીફેન ી.

જુ ધનમય
કરાકગ

૧૦.

શ્રી આય.આય.ળાશ

જુ .ડે.એંન્રી

૩૮૧૦૦

ઓયે ટય
૧૧.

શ્રી વી.એચ.ટાંક

પ્યુન

૨૮૦૦૦

૮૧૮૧

//

૧૨.

જગ્મા ખારી

ભજુ ય

-

-

//

૧૩.

જ્ગગ્મા ખારી

રાઇલય

-

-

//

૧૪.

જ્ગગ્મા ખારી

રાઇલય

-

-

//

૧૫.

એન.એન.ઠાકય

રાઇબ્રેયી

૨૦૫૦૦

૮૦૩૩

//

એટે ન્ડંટ
૧૬

જગ્મા ખારી

કરી.કભપ્યુન

-

-

//

૧૭

જગ્મા ખારી

પ્યુન

-

-

//

૧૮.

જ્ગગ્મા ખારી

કરીનય કભ

-

-

-

૭૦૮૭

//

એટેં ડટ
ં
૧૯.

ફી. એભ. લઝિંઝુલાડીમા

પ્યુન

૧૭૨૦૦

(૧૭)
પ્રકયણ -૧૨ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૧)
પ્રત્મેક વંસ્થાને પાલામેર અન્દાજત્ર
ફજેટવંજ્ઞા

ફજેટ વદય

હશવાફી

હશવાફી વદય

વંજ્ઞા
૨૦૦૭

શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે. નાયામણ ૩૦૧૦૦

સુલચત
અંદાજત્ર

ભંજુય થમેર

કુર ખચગ

અંદાજત્ર

ગાય

૧૩૨.૬૩

૮૮.૬

૮૮૩૪૫૯૩

વાદીરલાય/

૫૮.૭૫

૪૩

૩૭૭૬૯૯૯

ુસ્તકારમ / શ્રોપ યોડ
રામબ્રેયી / ભોફાઇર
રામબ્રેયી
ગાય ખચગ
૨૦૦૭

ુસ્તક ખયીદી ઇત્માદી

૪૯૩૦૧

યચુયણ ખચગ –

ુસ્તક ખયીદી

૨૦૦૭

ટે રીપોન ખચગ

૩૪૧૦૦

ટે રીપોન ખચગ

૫

૪.૬

૪૪૩૭૭૫

૨૦૦૭

ુસ્તકારમ ધલજી ખચગ

૪૩૧૦૩

ધલજી ખચગ

૪.૫

૪

૩૦૪૪૪૯

૨૦૦૭

લફન વયકાયી વંસ્થાને

૪૯૧૨૧

લફન વયકાયી

૧૯.૧

૧૯.૧

૧૮૩૦૦૦૦

રામબ્રેયી ગ્રાંટ

વંસ્થાને
રામબ્રેયી ગ્રાંટ
વદય

૨૦૦૭

વપાઇ ખચગ

૪૮૯૦૧

વપાઇ

૧૨.૪૭

૮

૭૬૧૮૭૫

૨૦૦૭

કોંરાક્ટ કભગચાયી

૩૧૧૦૧

કોંરાક્ટ

૫૨

૪૬

૪૦૬૬૧૩૮

કભગચાયી

૨૦૦૭

ળૈક્ષલણક વાહશજત્મક કામગક્ર્ભ

૪૯૧૧૩

કામગક્ર્ભ

૧.૫

(૧૮)
પ્રકયણ -૧૩
વશામકી કામગક્ભોના અભર અંગેની ધ્ધધત

રાગુ ડતુ નથી.

૧

૪૬૯૬૧

(૧૯)
પ્રકયણ -૧૪ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૩)
તેણે આેર યાશતો, યધભટ કે અધધક્રુટ ભેલનાયની ધલગતો

રાગુ ડત ુ નથી

(૨૦)
પ્રકયણ -૧૫ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૪)
કામો કયલા ભાટે નકકી કયે રાં ધોયણો
આ ળાખાની ધનણગમ રેલાની પ્રહિમા ભાટે ળાખા દ્વાયા પાઇર ઉય નોંધ વશામક
કધભશ્નયને યજુ કયલાભાં આલે છે . જો ધનણગમ તેભના દ્વાયા રેલાનો થતો શોમ તો ધનણગમવશ પ્રકયણ
યત આવ્મે અભરલાયી કયલાભાં આલે છે . અન્મથા ધનણગમ ભાટે આગ નામફ કધભશ્નય કે જરૂય
ડયે કધભશ્નયને યજુ કયલાભાં આલે છે . જેભાં ધનણગમ આવ્મે અભરલાયી કયલાભાં આલે છે .

(૨૧)
પ્રકયણ -૧૬ (ધનમભ વંગ્રશ-૧૫)
લીજાણુરૂે ઉરબ્ધભાહશતી
ુસ્તકારમ કોમ્પ્યુટયયાઇઝ શોલાથી નીચે મુજફની ભાહશતી લીજાણુરૂે ઉરબ્ધ છે.
૧. ુસ્તકારમના તભાભ ુસ્તકો/ભલ્ટીભીડીમા/ભેગેઝીનની ભાહશતી કોમ્પ્યુટય ય ઉરબ્ધ
૨. ુસ્તકારમના તભાભ વબાવદોની ભાહશતી કોમ્પ્યુટય ય ઉરબ્ધ
૩. ુસ્તકો /ભલ્ટીભીડીમાની નાભ,રેખક,ધલમ, એની લડ્ , પ્રકાળક મુજફ સુલચકયણ
૪. ુસ્તકોની બાાલાઇઝ માદી ઉરબ્ધ
૫. નલા આલતા ુસ્તકોની માદી

(૨૨)
પ્રકયણ -૧૭ (ધનમભવંગ્રશ -૧૬)
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ વલરતોની ધલગતો
૧. ુસ્તકારમના સ્થ ય જ ુસ્તકો ધલળેની ફધીજ ભાહશતી કોમ્પ્યુટય ય ઉરબ્ધ
૨. ુસ્તકારમભાં ુસ્તકોના પ્રદળનોના આમોજન દ્વાયા ઉરબ્ધી
૩. ુસ્તકારમનાં સ્થ ય નોહટળ ફોડગ ય રખાણ દ્વાયા ઉરબ્ધી
૪. ુસ્તકારમના યે કડ્ ગ ના ધનયીક્ક્ષણ દ્વાયા ઉરબ્ધી
૫. ુસ્તકારમભાં ઉરબ્ધ મુદ્રીત ધનમભવંગ્રશ દ્વાયા ણ ઉરબ્ધી

(૨૩)
પ્રકયણ -૧૮ (ધનમભ વંગ્રશ ૧૭)
અન્મ ઉમોગી ભાહશતી
૧૮.૧ રોકો દ્વાયા ુછાતા પ્રશ્નોના મોગ્મ જલાફો : રૂફરૂ, ટે રીપોન દ્વાયા, રેલખતભાં આલાભાં આલે છે .
૧૮.૨ ભાહશતી ભેલલા અંગે

; ભાહશતી (ભેલલાનો) અધધકાય અધધધનમભ- ૨૦૦૫ અને
ગુજયાત ભાહશતી અધધકાય ધનમભો -૨૦૦૫ ની જોગલાઇ

અનુવાય
કામગલાશી કયલાથી ભાહશતી ભી ળકે .
૧૮.૩ જાશેયતંત્ર દ્વાયા રોકોને અાતી તારીભ ફાફત :આ કચેયી દ્વાયા રોકોને આ ફાફતે આલાની વ્મલસ્થા શાર
અભરભાં નથી.
૧૮.૪ ધનમભ વંગ્રશ

– ૧૩ ભાં વભાધલષ્ટ ન કયામેર:: આ ળાખા દ્વાયા આલા કોઇ પ્રભાણત્ર જાશેય જનતાને
શોમ તેલા, જાશેયતંત્રએ આલાનાં પ્રભાણત્રો,આલાનાં
થતા નથી.
ના - લાન્ધા પ્રભાણત્રો

૧૮.૫ નોધણી પ્રહિમા અંગે .
૧. ઉદે ળ.

ુસ્તકારમ વભ્મદ ભેલલા ભાટે

૨.નોધણી ભાટે ની ાત્રતા:
૩. ુલગ જરૂયીમાતો:

યાજકોટ ભશાનગયની કોઇ ણ જાશેય જનતા
ુસ્તકારમના જ વભ્મના જાભીન યજુ કયલા અન્મથા જાભીન
અનાભત આલી.

૪. અયજી કયલા ભાટે વમ્કગ ભાશીતી: ુસ્તકારમભાં રૂફરૂ ધલના મુલ્મે ભાહશતી આલાભાં
આલે છે .
૫. અયજી પી

: પોભગ પી રૂ. ાંચ રેલાભાં આલે છે .

૬. અન્મ પી

: દાખર પી રૂ. ૧૫ તથા છ ભાવીક રલાજભ એક ુસ્તક ભાટે
૪૮ રૂ.
તથા ફે ુસ્તક ભાટે રૂ.૭૨ છ ભાવીક પી ેટે રેલાભાં આલે છે .
વાથે એક ુસ્તક ભાટે રૂ. ૧૦૦
તથા ફે ુસ્તક ભાટે રૂ. ૨૦૦ અનાભત રેલાભાં આલે છે . જે
અનાભત ખાતુ ફંધ કયાલતી લખતે યત ભે છે .

૭. અયજીનો નમુનો

: રૂફરૂ વભ્મદ ભેલતી લખતે ધપ્રિંટેડ પોભભ
ગ ાં જ આલાભાં
આલે છે .

૮. લફડાણ

: અન્મ દસ્તાલેજની જરૂય નથી.

૯. લફડાણ દસ્તાલેજોનો નમુનો:

નીર

૧૦. અયજીની ધ્ધધત : વૌ પ્રથભ ુસ્તકારમ ધલબાગો ફતાલી, વભ્મદ ભેલલા
ભાટે ના ધનમભો ધલના મુલ્મે આલાભાં આલે છે . ત્માયફાદ
વભ્મદ ભેલલાની ઇચ્છછા અયજદાય ધયાલે તો ધનમભાનુવાય
વભ્મદ આલાભાં આલે છે .
૧૧. અયજી ભળ્મા છી જાશેય : અયજદાય તયપથી ધનમભાનુવાય વભ્મદ ભેલલા ભાટે ન ુ
પોભગ ભે કે તયત જ તંત્રભાં થનાય પ્રહિમા ધનમભ મુજફની
પી રઇ
વભ્મદ આી દે લાભાં આલે છે . વભ્મદ ભતા તયત
ુસ્તકો ઘયે રઇ જઇ ળકે છે .

૧૨. નોંધણીની કામદે વયતાનો ગાો: નોંધણીની કામદે વયતા જમાં સુધી વભ્મદ ભેલનાય
વબાવદ ોતાનુ વભ્મદ ધનમભ મુજફ પોભગ બયી ફંધ કયાલે
ત્મા સુધી ચાલુ યશે છે .
૧૩. નલીનીકયણની પ્રિીમા : પ્રથભ વભ્મદની વાથે બયે ર છ ભાવની રલાજભ પીનો
વભમ ુયો થતા તુયંત આગના વભમ ભાટે ની પી બયી
વભ્મદ નલીનીકયણ કયાલલાભાં આલે છે .
૧૮.૬ જાશેય તંત્રે કય ઉઘયાલલા અંગે

: આ ળાખા દ્વાયા કોઇ કય ઉઘયાલલાભાં આલતા નથી.

૧૮.૭ ધલજી/ાણીના શંગાભી અને કામભી
જોડાણો આલા અને કાલા અંગે

: આ ળાખા દ્વાયા ધલજી/ાણીના જોડાણ આલા/કાલાની
કાભગીયી કયલાભાં આલતી નથી

૧૮.૮ જાશેય તંત્ર દ્વાયા ુયી ાડલાભાં
આલનાય અન્મ વેલાઓની ધલગત

:ાયા નં ૨.૧ ભાં જણાલેર ધવલામ ધલળે વેલા આલાભાં
આલતી નથી.

યાભના/ી/જે.ી./જા.ન.૭૧

યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે.નાયામણ
ુસ્તકારમ
તા. ૨૮/૦૪/૨૦૨૦

પ્રધત,
ઓ.એવ.ડી.
આય.ટી.આઇ. ધલબાગ,
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન,
યાજકોટ
ધલમ :: પ્રોએન્ક્ટલ હડસ્ક્રોઝય ભાહશતી ફાફત
વંદબગ:: યાભના/આય.ટી.આઇ./જા.ન. ૦૪ તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૦
જમબાયત વાથ ઉયોકત ધલમ તથા વંદબે અત્રેની ળાખાની પ્રોએન્ક્ટલ હડસ્ક્રોઝય
એટરે કે ૧૭ મુદાની ભાહશતી લગ ૨૦૨૦-૨૧ ભાટે ની ધલગત બુકરેટ તેભજ વોપટ કોી તૈમાય
કયી આ વાથે ભોકરાલેર છે .

ગ્રંથાર
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન

પ્રભાણત્ર

આથી પ્રભાણીત કયલાભાં આલે છે કે ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભની કરભ -૪ અતંગગત
સ્લમંભ જાશેય કયલાની ફાફતો પ્રોએક્ટીલ હડસ્ક્રોઝય ( ી.એ.ડી.) ભાયા ધલબાગ દ્વાયા તૈમાય
કયલાભાં આલેર છે . અને તે ટીએપી ૦૧/૦૫/૨૦૨૦ ની સ્સ્થધતએ અભાયી ભંજુયી ભેલી અદ્યતન
કયલાભાં આલેર છે .
ટીએપી ૦૧/૦૫/૨૦૨૦
ી.આઇ.ઓ.
શ્રીભધત પ્રબાદે લી જે.નાયામણ ુસ્તકારમ
યાજકોટ ભશાનગય વેલા વદન

