માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર
અધિધનયમ – ૨૦૦૫

ુ બની ૧૭ મદ્દુ ાની માહિતી
કલમ – ૪ મજ

રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન
સંચાલિત
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય
૩૪, પ્રિિાદ પ્િોટ, કેનાિ રોડ, રાજકોટ, ફોન. નં.-૨૨૨૮૨૪૦

(૧)

પ્રકરણ - ૧
પ્રસ્તાવના
૧.૧

આ પસ્ુ સ્તકા(માહિતી અધિકાર અધિધનયમ,૨૦૦૫) ની પાશ્ચાદભધુ મકા અંગે જાણકારી.
આ પુસ્સ્તકાથી રાજકોટ મિાનગર સેવા સદનની ધવધવિ શાખાઓની માહિતી
અધિકાર અધિધનયમ ૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થતી માહિતી રજુ કરે િ છે .

૧.૨

આ પસ્ુ સ્તકાનો ઉદે શ/િેત:ુ
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન સંચાલિત શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય
દ્વારા અિગ અિગ સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે , તે સેવાઓ અંગેની જાણકારી આ
પુસ્સ્તકાનો ઉદે શીય િેત ુ છે .આ ઉપરાત આ પુસ્સ્તકામાંથી રાજકોટ મિાનગર સેવા સદનની
ફરજો, ધનયમો,ધવધનયમો,સ્થાયી આદે શો, માગગદધશકાઓ ને િગત માહિતી, મદદનીશ
માહિતી અધિકારી, માહિતી અધિકારી, અને એપેિેટ અધિકારીને િગત માહિતી તેમજ
માહિતી મેળવવા માટેની પ્રહિયા જાિેર જનતા સમક્ષ મુકવાનો ઉદે શ છે .

૧.૩

આ પસ્ુ સ્તકા કઇ વ્યહકતો/સંસ્થાઓ/સંગઠનો વગેરેને ઉપયોગી છે . માહિતી અધિકાર
અધિધનયમ િેઠળ જે કોઇ મહિતી મેળવવા ઇચ્છુક િોય તે તમામને ઉપયોગી છે .

૧.૪

આ પસ્ુ સ્તકામાં આપવામાં આવેલી માહિતી પસ્ુ તકાલય સેવાઓને લગતી છે .

૧.૫

આ પસ્ુ સ્તકામા આપવામાં વાપરવામાં આવેલા શબ્દો લાઇબ્રેરી ટમીનોલોજી સાથે સબંિ
િરાવે છે .

૧.૬

કોઇ વ્યહકત આ પસ્ુ સ્તકામાં આવરી લેવાયેલા ધવષયો અંગે વધ ુ માહિતી મેળવવા માંગે તો
તે માટે તેમણે લાઇબ્રેરીયન, રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન સંચાલલત શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે.
નારાયણ પસ્ુ તકાલય, ૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ , કેનાલ રોડ, રાજકોટની કચેરીમા ૦૨૮૧ુ બના વ્યકધતના સંપકક કરી શક્શે.
૨૨૨૮૨૪૦ પર ફોન કરી જાણી શકશે તથા નીચે મજ
શ્રી એ. એસ. વોરા
ઓ.એસ.ડી.
માહિતી અધિકાર ધવભાગ
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન,
ડો. આંબેડકર ભવન
ઢેબરભાઇ રોડ
રાજકોટ -૩૬૦ ૦૦૧

૧.૭.

ુ બ સામેલ
આ પસ્ુ સ્તકામા ઉપલબ્િ ન િોય તે માહિતી મેળવવા અંગે ની ફોમેટ પત્રક(૧) મજ
છે .

(૨)

ુ ો–ક
નમન
ુ ો
માહિતી માંગવા માટેની અરજીનો નમન
(જુઓ ધનયમ -૬)
આઇ.ડી.નં. (કચેરીના ઉપયોગ માટે )
પ્રધત,
શ્રી લાઇબ્રેરીયન,
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે. નારાયાણા પસ્ુ તકાલય,
૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ, કેનાલ રોડ,
િન્વંતરી મંદીર સામે,
રાજકોટ
૧.

અરજદારન ુ નામ :

૨.

સરનામ ુ :

૩.

માહિતીની ધવગતો :

૪.

૧.

સબંધિત ધવભાગ :

૨.

માંગેલ માહિતીની ધવગતો :

૩.

માંગેલી માહિતીન ંુ ધવવરણ :

૪.

માંગેલી માહિતીનો સમયગાળો:

૫.

અન્ય ધવગતો:

હુ જણાવું ું કે, માંગવામાં આવેિી માહિતી અધિધનયમની કિમ-૬ માં મુકવામાં આવેિા
ુ ગ જાણકારી મુજબ તે આપની કચેરીને િગતી છે .
પ્રધતબંિો િેઠળની નથી અને મારી સંપણ

૫.

સક્ષમ અધિકારીની કચેરીમાં તા. ના ન. થી રુ. ની ફી જમા કરાવી છે .

(૩)

પ્રકરણ - ૨ (ધનયમ સંગ્રિ-૧)
સંગઠનની ધવગતો, કાયો અને ફરજો
૨.૧

જાિેર તંત્ર ઉદે શ / િેત ુ :
આ પુસ્તકાિયનો મુળ િેત ુ સમાજને તટસ્થ ભાવે માહિતી, મનોરં જન અને પ્રેરણા
પુરી પાડવી તથા સુનાગહરકત્વની ભાવનાના પાઠો શીખવાડવામાં મદદરુપ બનવુ તેમજ
થોડુ ભણીને ભણતર છોડી દે નાર માટે તથા ધવિાથી ને અભ્યાસમા મદદરુપ થવાનો િેત ુ
તથા સમાજના તમામ સ્તરના િોકોને ઉપયોગી માહિતી પુરી પાડવાનો િેત.ુ

૨.૨

જાિેર તંત્રન ુ ધમશન/દુરદે શીપણ ુ (ધવઝન) :
કોિમ ૨.૧ મુજબના િેત ુ પાર પાડવાનુ ધમશન

૨.૩

જાિેર તંત્રનો ટંુ કો ઇધતિાસ અને તેની રચનાનો સંદભક:
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન દ્વારા રાજકોટની જાિેર જનતાને સારુ અને જીવન
ઉપયોગી સાહિત્ય સિેિાઇથી મળી શકે તે માટે સૌપ્રથમ બિેનો તથા બાળકો માટે તેમને
ઘરે બેઠા તેમના પોતાના ધવસ્તારમાં મોબાઇિ િાઇબ્રેરી દ્વારા પુસ્તકો પિોચાડવામાં આવે તે
િેત ુસર

૨૬/૦૧/૧૯૮૪માં

ફરતા

પુસ્તકાિયની

શરુઆત

કરી

ત્યારબાદ

૨૬/૦૮/૧૯૮૫માં શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિયની સ્થાપના કરવામાં આવી
ત્યારબાદ િોકો તરફથી વધુ સાથ સિકાર અને માંગ વિતા ૨૫/૦૮/૧૯૯૦ ના રોજ
બીજા એક બિેનો તથા બાળકો માટે ફરતા પુસ્તકિય શરુ કરવામા આવ્યુ જેને સારો એવો
પ્રધતસાદ મળે િ છે . બાળકો માટે ૨૫/૦૬/૧૯૮૮ ના રોજ રમકડાઓ સિેિાઇથી મળી રિે
તે િેત ુને ધ્યાનમા રાખી રમકડા િાઇબ્રેરી શરુ કરવમાં આવી. ૦૭/૦૬/૦૭ થી િાઇબ્રેરી
દ્વારા સી.ડી.,ડી.વી.ડી. તથા ઇંન્ટરનેટ ની સુધવિા મળી રિે તે માટે મલ્ટીમીડીયા – નેટ
કિબ શરુ કરવામાં આવી, ૧૭/૩/૨૦૧૨ થી શિેરના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ ના
ધવિાથીઓને ઘરે બેઠા િાયર એજયુકેશન, તમામ સ્પિાગત્મક સાહિત્ય તથા તમામ એન્ટરન્સ
એકઝામ સાહિત્ય મળી રિે તે માટે બે એજ્યુકેશનિ મોબાઇિ િાઇબ્રેરી શરુ કરવામાં
આવી. આ ઉપરાંત મેગઝ
ે ીન કિબ, વાંચનાિય ખંડ સેવા પણ શરુ કરવામા આવી. આ
ઉપરાંત શ્રોફ રોડ ઉપર તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૪ થી નવી િાયબ્રેરી શરૂ કરવામાં આવેિ છે .
છે લ્િાં બે વર્ગમાં ત્રણ

નવી િાયબ્રેરી (૧) ડો. આંબેડકર ભવન િાયબ્રેરી જીલ્િા ગાડગ ન

ખાતે (૨) મિાત્મા ગાંિી િાયબ્રેરી મિાત્મા ગાંિી મ્યુલઝયમ જયુબેિી સામે તથા (૩)
બાબુભાઇ વૈિ િાયબ્રેરી વોડગ નં. ૯ ની ઓહફસની બાજુમાં પેરેડાઇઝ િોિ સામે શરૂ
કરવામાં આવેિ છે .

૨.૪

જાિેર તંત્રની ફરજો :
જાિેર તંત્ર પુસ્તકાિય િોય યોગ્ય વાચકને, યોગ્ય પુસ્તક યોગ્ય સમયમા મેળવી
આપવાની મુખ્ય ફરજ.
(૪)

૨.૫

ુ ય પ્રવ ૃધિઓ/કાયો:
જાિેર તંત્રની મખ્
૧.

પુસ્તકાિયમાંથી માંગ મુજબ માંગ કરનાર કોઇ પણ ને માહિતી પુરી પાડવી.

૨.

પુસ્તકાિયમાં નવા આવતા સભ્યો, મુિાકાતીઓને પુસ્તકાિયના દરે ક ધવભાગોથી
માહિતગાર કરવા.

૩.

પુસ્તકાિય સભ્યોને પુસ્તકો આપ-િે ની કામગીરી કરવી.

૪.

સંદભગ પુસ્તકોની સેવા આપવી.

૫.

સભ્યોને ઉપયોગી માહિતી પુસ્તકાિયની બિાર ઝેરોક્ષ કરાવવા માટે પુસ્તકો
આપવા.

૬.

શિેરના તમામ સ્તરના િોકો માટે વાંચનાિયની સુધવિા.

૭.

મેગેઝીન કિબ દ્વારા મેગેઝીન આપ-િે ની સુધવિા.

૮.

લચલ્રન ટોયઝ િાઇબ્રેરી દ્વારા બાળકોને રમકડા, ગેમ્સ, પઝલ્સ વગેરેની આપ-િે નુ ં
કાયગ.

૯.

ફરતા પુસ્તકાિયો દ્વારા શિેરના દુરના ધવસ્તારોમાં ઘેર બેઠા પુસ્તકાિયની સુધવિા.

૧૦.

પુસ્તકાિયના તમામ પુસ્તકોની કોમ્પુટરરાઇઝ માહિતીની ઉપિબ્િી.

૧૧.

મલ્ટીમીડીયા નેટ કિબ દ્વારા નેટ સહફિંગ તથા સી.ડી., ડી.વી.ડી.ની આપ-િે સેવાની
સુધવિા.

૨.૬

જાિેર તંત્ર દ્વારા આપવામા આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ંુ સંલિપ્ત ધવવરણ :
પ્રકરણ -૨ ના ૨.૫ મુજબના કાયો સેવાઓ તરીકે મુિવી શકાય.

(૫)
૨.૭.

જાિેર તંત્રના રાજ્ય, ધનયામક કચેરી, પ્રદે શ, જજલ્લા, બ્લોક, વગે રે સ્તરોએ સંસ્થાગત
માળખાનો આલેખ (જ્યા લાગ ુ પડત ુ િોઇ તયાં)
રાજકોટ મિાનગરપાલિકા
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય
કધમશનર
નાયબ કધમશનર
સિાયક કધમશનર
ગ્રંથપાિ
જુનીયર સિાયક ગ્રંથપાિ

(૧) મદદનીશ ગ્રંથપાિ

(૨) મદદનીશ ગ્રંથપાિ

(૩) મદદનીશ
ગ્રંથપાિ

(૧) ધસધનયર કિાકગ
(૧) જુધનયર કિાકગ

(૨) જુધનયર

(૩) જુધનયર કિાકગ

(૪) જુધનયર કિાકગ

કિાકગ
(૫) જુધનયર કિાકગ
(૧) રાઇવર

(૧) જુ. ડેટા એન્રી ઓપરે ટર
(૨) રાઇવર

(૧) ક્િીનર કમ

(૧) િાઇબ્રેરી એટે ન્ડન્ટ

એટે ન્ડન્ટ
(૧) પટ્ટાવાળા

૨.૮

(૨) પટ્ટાવાળા

(૩) પટ્ટાવાળા

(૧) મજુર

જાિેર તંત્રની અશરકારકતા અને કાયકિમતા વિારવા માટે ની લોકો પાસેથી અપેિાઓ
પુસ્તકો, મેગેઝીનો વગેરેની પસંદગીમાં િોકોના મંત્વ્યો, જે સેવાઓ આપવામાં આવે છે તે
વધુ અસરકારક રીતે આપી શકાય તે માટે ના સુચનો વગેરે...

૨.૯

લોક સિયોગ મેળવવા માટે ની ગોઠવણ અને પદ્ધધતઓ પુસ્તકાિયમાં પુસ્તક પ્રદશગન,
વ્યાખ્યાનો, ગોષ્ઠીના આયોજન દ્વારા પુસ્તકિયનાં વધુ ને વધુ પ્રચાર કરી િોકો તેનો વધુ
ઉપયોગ કરે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે .

૨.૧૦ સેવા આપવાના દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપલબ્િ તંત્ર:

આ કચેરીની શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય શાખાના સેવા આપવાના
દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપલ્બ્િ તંત્રની ધવગત પારા (૨.૭)
માં દશાગવ્યા મુજબની છે .

(૬)
ુ ય કચેરી અને જુદા જુદા સ્તરોએ આવેલી અન્ય કચેરીઓના સરનામાં:
૨.૧૧ મખ્
રાજકોટ મિાનગરપાલિકા સંચાલિત,
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય,

રાજકોટ મિાનગરપાલિકા સંચાલિત,
દ્ત્તોપંત ઠેંગડી પુસ્તકાિય, રાજકોટ મિાનગરપાલિકા

૩૪, પ્રિિાદ પ્િોટ, કેનાિ રોડ, રાજકોટ.

વોડગ નં. ૩-અ ની ઓહફસ પાસે, શારદાબાગ નજીક,

મહિિા વાંચનાિય ( મહિિા એક્ટીવીટી

ડો. આંબેડકર ભવન િાયબ્રેરી, જીલ્િા ગાડગ નની અંદર

સેન્ટર) નાનામવા સકગ િ

રાજકોટ.

શ્રોફ રોડ, રાજકોટ.

મિાત્મા ગાંિી મ્યુલઝયમ િાયબ્રેરી, જયુબિ
ે ી સામે
રાજકોટ.
બાબુભાઇ વૈિ િાયબ્રેરી, વોડગ નં – ૯ ની ઓહફસની
બાજુમાં, પેરેડાઇઝ િોિ સામે, રાજકોટ.

૨.૧૨ કચેરી શરૂ થવાનો સમય : સવારે ૯:૦૦ કિાકે
કચેરી બંિ થવાનો સમય : સાંજે ૭:૩૦ કિાકે
(મહિનાના બીજા અને ચોથા શધનવાર તથા રધવવાર સવારે ૮.૦૦ થી બપોરે ૨.૦૦)
(જાિેર રજાના હદવસો દરમ્યાન પુસ્તકાિય બંિ રિેશે)

(૭)

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સંગ્રિ-૨)
અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧

સંસ્થાના અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજોની ધવગતો આપો.
િોદ્દો: લાઇબ્રેરીયન ( એન. એમ. આરદે શણા)
સતાઓ :
વિીવટી:

૧. તાબા િેઠળની તમામ સેવાઓનો વિીવટ કરવો તથા સંચાિન કરવુ.ં
૨. તાબા િેઠળના સેટ અપ મુજબના કમગચારીઓ પાસે કામગીરી કરાવવી.
૩. તાબા િેઠળના કમગચારીઓની રજા, વેતન વગેરે િાભોની ધનયમાનુસાર
કાયગવાિી કરાવવી
૪. મુખ્ય કચેરી તરફથી મળતી સુચના અને આદે શો મુજબ કાયગ કરવા

નાણાકીય: ૧. રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુિીની પરચુરણ ખરીદી કરવાની સતા.
૨. રૂ. ૫૦૦/- સુિીના પી.એ. માથી રોકડમા ખચગ કરવાની નાણાકીય સતા.
૩. કમગચારીઓના પગાર બીિ મંજુર કરાવી પગાર ચુકવવાની સતા.
૪. પુસ્તકો, મેગેઝીન તથા વતગમાનપત્રની ખરીદીના બીિો મંજુર કરાવવાની
સતા.
ફરજો:

૧. ધનયોજન : પુસ્તકાિય માટે િાંબા ગાળાના તેમજ ટુંકા ગાળાના આયોજનો
કરવા
૨. સંગઠન : પુસ્તકાિયના કાયોનુ ધવભાજન અને ગોઠવણી કરવી.
૩. કાયગની વિેચણી : તાબા િેઠળના કમગચારીઓ વચ્છચે કાયોની વિેચણી કરી
કામ કરાવવુ.
૪. ધનયંત્રણ : તાબા િેઠળના કમગચારી પર ધનયંત્રણ અને દે ખરે ખ રાખવી.
૫. વાધર્િક અિેવાિ રજુ કરવો.
૬. અંદાજપત્ર બનાવી રજુ કરવુ.ં
૭. ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

(૮)
િોદ્દો:

જુની. સિાયક ગ્રંથપાલ (સધુ નલ પી. દે ત્રોજા)
(શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પસ્ુ તકાલય)

સતાઓ :
ફરજો :

૧. પુસ્તકાિયના નવા સભ્યો બનાવવા તથા ુટા કરવા.
૨. િાઇબ્રેરીયનની સુચના મુજબ પુસ્તકો પસન્દ કરવા ખરીદીની કાયગવાિી
કરવી તથા પુસ્તકોનુ વગીકરણ તેમજ સુચીકરણ પ્રકીયા કરવી.
૩. પુસ્તકાિય સભ્યોને પસંદગી કે માંગ મુજબનુ સાહિત્ય મળી રિે તે મુજબ
પુસ્તકોની ગોઠવણી કરવી અને રે કડગ તૈયાર કરવા.
૪. પુસ્તકાિયના

પુસ્તકોના

કોમ્પુટર

પર

રે કડગ

તૈયાર

કરવા

અને

કોમ્પ્યુટરરાઇઝ સેવાઓ આપવી.
૫. પુસ્તકાિય સભ્યોને િગત કામગીરી કરવી તથા પુસ્તકોની બાઇન્ડીંગની
કામગીરી કરવી.
૬. ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

િોદ્દો:

આસી. લાઇબ્રેરીયન (મધનષાબેન વાય. ધત્રવેદી)
(ડો. આંબેડકર ભવન પસ્ુ તકાલય, જીલ્લા ગાડક ન )

સતાઓ :
ફરજો :

૧. પુસ્તકાિયના નવા સભ્યો બનાવવા તથા ુટા કરવા.
૨. િાઇબ્રેરીયનની સુચના મુજબ પુસ્તકો પસંદ કરવા ખરીદીની કાયગવાિી
કરવી તથા પુસ્તકોનુ ં વગીકરણ તેમજ સુચીકરણ પ્રકીયા કરવી.
૩. પુસ્તકાિય સભ્યોને પસંદગી કે માંગ મુજબનુ ં સાહિત્ય મળી રિે તે મુજબ
પુસ્તકોની ગોઠવણી કરવી અને રે કડગ તૈયાર કરવા.
૪. પુસ્તકાિયના પુસ્તકોના કમ્પ્યુટર પર રે કડગ તૈયાર કરવા અને કમ્પ્યુટરાઇઝ
સેવાઓ આપવી.
૫. પુસ્તકાિયના સભ્યોને િગત કામગીરી કરવી તથા પુસ્તકોની બાઇડીંગની
કામગીરી કરવી.
૬. હિસાબી તથા કેશને િગતી કામગીરી કરવી.
૭. ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

(૯)
િોદ્દો:

આસી. લાઇબ્રેરીયન (ત ૃપ્તીબેન સી. પટેલ )
(મહિલાઓ તથા બાળકોન ુ ફરત ુ પસ્ુ તકાલય, યધુ નટ નં.-૨)

સતાઓ :
ફરજો :

૧. પુસ્તકાિયના નવા સભ્યો બનાવવા તથા ુટા કરવા.
૨. િાઇબ્રેરીયનની સુચના મુજબ પુસ્તકો પસંદ કરવા, ખરીદીની કાયગવાિી
કરવી તથા પુસ્તકોનુ વગીકરણ તેમજ સુચીકરણ પ્રકીયા કરવી.
૩. પુસ્તકાિય સભ્યોને પસંદગી કે માંગ મુજબનુ સાહિત્ય મળી રિે તે મુજબ
પુસ્તકોની ગોઠવણી કરવી અને રે કડગ તૈયાર કરવા.
૪. પુસ્તકાિયના પુસ્તકોના કોમ્પુટર પર રે કડગ તૈયાર કરવા અને કમ્પ્યુટરાઇઝ
સેવાઓ આપવી
૫. પુસ્તકાિયના સભ્યોને િગત કામગીરી કરવી તથા પુસ્તકોની બાઇડીંગની
કામગીરી કરવી.
૬. ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

િોદ્દો

:

સીનીયર કલાકક

સતાઓ

:

ફરજો :

(૧) જાડેજા માનવેદ્રધસિંિ એચ.

૧.

પી. જે. એન. પુસ્તકાિયની સામાન્ય કામગીરી કરવી.

૨.

પુસ્તકો ઈસ્યુ કરવા.

૩.

કેશને િગતી કામગીરી કરવી.

૪.

ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

િોદ્દો

:

સીનીયર કલાકક

સતાઓ

:

ફરજો :

(૨)

ખરાડી જાગૃધતબેન કે.

૧.

ુટા થયેિ સભ્યોના બીિ બનાવવા.

૨.

એસ્ટાને િગત તથા િાઇબ્રેરીની અન્ય કામગીરી.

૩.

આવક જાવક પત્રો ફાઇિોની નોંિના રજીસ્ટર ધનભાવવા.

૪.

પી. જે. એન. પુસ્તકાિયની સામાન્ય કામગીરી કરવી.

૫.

ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

(૧૦)
િોદ્દો

:

જુનીયર કલાકક

સતાઓ

:

ફરજો :

(૧) કલોલા રધસકલાલ જી.

૧.

તમામ પ્રકારના બીિો બનાવવા.

૨.

આવક જાવક પત્રો ફાઇિોની નોંિના રજીસ્ટર ધનભાવવા.

૩.

તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરીને િગત કામગીરી કરવી.

૪.

પી. જે. એન. પુસ્તકાિયની સામાન્ય કામગીરી કરવી.

૫.

િાઇબ્રેરીની અન્ય કામગીરી.

૬.

ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

િોદ્દો

:

જુનીયર કલાકક

સતાઓ

:

ફરજો :

(૨)

વોરા રાજશ્રીબેન પી.

૧.

મિાત્મા ગાંિી િાયબ્રેરીની સામાન્ય કામગીરી કરવી.

૨.

ઉચ્છચ અધિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.

(૧૧)

પ્રકરણ - ૪ (ધનયમ સંગ્રિ-૩)
ુ નાઓ, ધનયમ સંગ્રિ
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચ
અને દફતરો
૪.૧

જાિેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળના અધિકારીઓ અને કમગચારીઓએ ઉપયોગ
કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સુચનાઓ, ધનયમ સંગ્રિ અને દફતરોની યાદી
દસ્તાવેજનું નામ/મથાળુ

:

રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન સંચાલલત
શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પસ્ુ તકાલય
પસ્ુ તકો ઉપયોગ માટેન ુ વિીવટી િોરણ ધનયમો

દસ્તાવેજ પરનુ ટુંકુ િખાણ:
સભ્યપદ માટેની િાયકાત, સભ્યપદ માટે ની અરજી ફી તથા અનામત ધવશે,
આજીવન સભ્યપદ મેળવવા માટે , પુસ્તકના ઉપયોગ ધવશે, સભ્યની ફરજ તથા જવાબદારી
ધવશે, સભ્યપદ રદ થવા ધવશે તથા અનામત પરત િેવા ધવશે, સામાન્ય શરતો.
વ્યહકતને ધનયમોની નકિ અિીથી મળશે.
સરનામુ.:
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન સંચાલિત
શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય,
૩૪, પ્રિિાદ પ્િોટ, કેનાિ રોડ, રાજકોટ,
ટે િીફોન નં.- ૦૨૮૧-૨૨૨૮૨૪૦
ફેકસ :ઇ-મેઇિ:
અન્ય :
ધવભાગ દ્વારા ધનયમો વગેરે માટે િેવાની ફી : ધવના મલ્ુ યે

(૧૨)

પ્રકરણ - ૫ (ધનયમ સંગ્રિ-૪)
નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સમ્બન્િી જનતા સભ્યો સાથે
સલાિ – પરામશક અથવા તેમના પ્રધતધનધિતવ માટે ની
કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેની ધવગત
નીધત ઘડતર :
૫.૧

નીધતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સિાિ પરામશગ સિભાલગતા
મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ અંગેની ધવગત.
અનુ.

ધવર્ય/મુદ્દો

નં.

શુ જનતાની

જનતાની સિભાગીતા

સિભાગીતા સુધનધિત

મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા

કરવાનુ ં જરૂરી છે ?
૧.

પુસ્તકાિયના નીધતધવર્યક

િા

ધનણગય બાબતોમાં

ચુટાયે
ં
િા પ્રધતધનધિઓ
મિાનગરપાલિકાના
સ્ટે ન્ડીંગ કધમહટ તથા
જનતાની જનરિ બોડગ
તથા સમાજ કલ્યાણ
સધમધતના ચેરમેન

૫.૨

નીધતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધિઓની પરામશગ સિભાગીતા
મેળવવા માટેની જોગવાઇ અંગેની ધવગત.
અનુ.
નં.

ધવર્ય/મુદ્દો

શુ જનતાની સિભાગીતા

જનતાની સિભાગીતા

સુધનધિત કરવાનુ ં જરૂરી છે ?

મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા

નીધતઓના ઘડતરમા ધનધત ધવર્યક ધનણગય સ્ટેં ડીગ કમીટી/ જનરિ બોડગ મા િેવાયેિ
ધનણગય મુજબ અમિ કરવામા આવે છે .

(૧૩)

પ્રકરણ-૬ (ધનયમસંગ્રિ -૫)
જાિેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળ ની વ્યહકતઓ પાસેના
દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગે ન ુ પત્રક
૬.૧

સરકારી દસ્તાવેજો ધવશેની માહિતી:
જાિેર તંત્ર પુસ્તકાિય િોય પુસ્તકાિયોના અિગ અિગ સંગ્રિની આકડાકીય
માહિતી નીચે મુજબ છે .
અનુ.

દસ્તાવેજની

દસ્તાવેજનુ ં નામ અને તેની

દસ્તાવેજ

નીચેની વ્યસ્ક્ત પાસે

ન.

કક્ષા

એક િીટીમાં ઓળખાણ

મેળવવાની

છે /તેના ધનયંત્રણમાં

કાયગ પદ્ધધત

છે .

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

૧.

પી.જે.એન.

પુસ્તકો - ૩૬૩૬૭

પુસ્તકાિય

મેળવીને
રમકડા - ૨૪૮૦

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
સામાયીકો - ૫૪

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
સામાયીકો - ૧૫૪

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
વતગમાનપત્રો - ૧૯

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
સી.ડી., ડી.વી.ડી. - ૭૨૪૧

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
૨.

મોબાઈિ

પુસ્તકો - ૩૪૫૫૭

યુધનટ ૧ થી ૨
૩.

શ્રોફ રોડ

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
પુસ્તકો - ૪૬૨૯૨

પુસ્તકાિય

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
રમકડા - ૩૦૪૭

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
સામાયીકો – ૬૮

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
સામાયીકો – ૨૦૦

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
વતગમાનપત્રો - ૧૯

ધવના મુલ્યે
વાંચન

િાઇબ્રેરીયન

સી.ડી., ડી.વી.ડી. – ૬૪૧૫

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
બ્રેઇિ કોનગર

િાડગ બાઉન્ડ – ૩૭૦

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
ઓડીયો બુક - ૪૦૦૦

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
૪.

મહિિા
વાંચનાયિ
(મહિિા

સામયીકો / વતગમાન પત્રો
= ૧૭૦ + ૧૮

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન

પુસ્તકો – ૮૦૧

એકટીવીટી
સેન્ટર નાના
મોવા સકગ િ
૫.

શ્રી મિાત્મા

પુસ્તકો – ૨૮૫૬

ગાંિી મ્યુલઝયમ

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન

િાયબ્રેરી
૬.

ડો. આંબેડકર

પુસ્તકો – ૧૮૪૦૪

ભવન િાયબ્રેરી

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને

જીલ્િા ગાડગ ન
સામાયીકો – ૧૦૦

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
વતગમાનપત્રો – ૧૯

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
સામાધયકો – ૧૮

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
૭.

બાબુભાઇ વૈિ

પુસ્તકો - ૪૭૫૦૩

િાઇબ્રેરી

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
રમકડા - ૨૭૬૬

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
સામાયીકો – ૬૮

સભ્યપદ

િાઇબ્રેરીયન

મેળવીને
સામાયીકો – ૨૦૦

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
વતગમાનપત્રો - ૧૯

ધવના મુલ્યે

િાઇબ્રેરીયન

વાંચન
સી.ડી., ડી.વી.ડી. – ૪૬૩૫

સભ્યપદ
મેળવીને

િાઇબ્રેરીયન

(૧૪)

પ્રકરણ - ૭ (ધનયમ સંગ્રિ -૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોડક , પહરષદ, સધમધતઓ અને
અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
૭.૧

જાિેર તંત્રને લગતા બોડક , પહરષદો, સધમધતઓ અને અન્ય મંડળો અંગે ની ધવગત:
સંસ્થાન ંુ નામ અને સરનામ ંુ :
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન, જનરિ બોડગ .
માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોડક , પહરષદ, સધમધતઓ, અન્ય મંડળો) :
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદનની સમાજ કલ્યાણ સધમધત.
ુ ય પ્રવધુ તઓ) :
માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટંુ કો પહરચય (સંસ્થાપના વષક, ઉદે શ/મખ્
પુસ્તકાિયનો ધવકાસ.
માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભધુ મકા (સલાિકાર/સંચાલક/કાયકકારી/અન્ય) :
પુસ્તકાિયના ધવકાસ માટે ધનયમો બનાવવા.
સમાજ કલ્યાણ સધમધતન ંુ માળખ ંુ બન્િારણ :
ચેરમેન, અન્ય સભ્યો.
વડા :

ચેરમેન

ુ ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામાં :
મખ્
ચેરમેનશ્રી, સમાજ કલ્યાણ સધમધત, રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન,
ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ
બેઠકોની સંખ્યા :

દર માસે એક વાર

શંુ જનતા બેઠકમાં ભાગ લઇ શકે છે ? :
ના

(૧૫)

પ્રકરણ - ૮ (ધનયમ સંગ્રિ -૭)
સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, િોદ્દો અને અન્ય ધવગતો
સરકારી તંત્રન ંુ નામ : રાજકોટ મિાનગરપાલિકા સંચાલિત
શ્રીમતી પ્રભાદે વી જે. નારાયણ પુસ્તકાિય
જાિેર માહિતી અધઘકારી : શ્રી એન. એમ. આરદે શણા
િમ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી.

ફોન. નં.

ફેક્સ

ઇ મેઇિ

સરનામુ ં

nmardeshna@
yahoo.com

પી.જે.એન. પુસ્તકાિય

કોડ
૧.

િાઇબ્રેરીયન

૦૨૮૧

કચેરી: ૨૨૨૮૨૪૦
મોબાઇિ:
૯૬૨૪૭૧૮૫૪૭

૩૪, પ્રિિાદ પ્િોટ,
કેનાિ રોડ, રાજકોટ

જાિેર મદદનીશ માહિતી અધઘકારી : શ્રી મનીર્ાબેન વાય. ધત્રવેદી
િમ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી.

ફોન. નં.

ફેક્સ

ઇ મેઇિ

સરનામુ ં

-------

પી.જે.એન. પુસ્તકાિય

કોડ
૧.

આસી.

૦૨૮૧

કચેરી: ૨૨૨૮૨૪૦

િાઇબ્રેરીયન

૩૪,પ્રિિાદ પ્િોટ,
કેનાિ રોડ ,રાજકોટ

ફસ્ટ એપેિેટ માહિતી અધિકારી : સી. કે. નંદાણી
િમ

િોદ્દો

એસ.ટી.ડી.

ફોન. નં.

ફેક્સ

ઇ મેઇિ

સરનામુ ં

---------

રાજકોટ મિાનગરપાલિકા

કોડ
૧.

નાયબ
કધમશનર

૦૨૮૧

કચેરી:
મોબાઇિ:
૯૭૧૪૫૦૩૭૨૦

સેન્રિ ઝોન કચેરી, રાજકોટ

(૧૬)

પ્રકરણ - ૯
ુ રવાની કાયકપદ્ધધત
ધનણકય લેવાની પ્રહિયામાં અનસ
૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે ધનણગય િેવા માટે કઇ કાયગપધ્ધધ્ધ્ત અનુસરવામાં આવે છે .
િ બોમ્બે મુધનધસપિ એકટ તથા બી.સી.એસ.આર. નાણાકીય તથા અન્ય ધનયમો.

૯.૨

અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ ધનણગય િેવા માટે ની દસ્તાવેજી કાયગ પધ્િધતઓ :
કામના કાગળ/મંજુરી/ટેંડર કે કોઇપણ દફતરી ફાઇિ પ્રથમ જુધનયર કિાકગ કે
સીનીયર કિાકગ તરફથી નોટીંગ થઇ શાખા અધિકારી દ્વારા સિાયક કધમશનરશ્રી પાસે રજુ
કરવામાં આવે છે . ત્યાર બાદ તે નાયબ કધમશનરશ્રી પાસે થઇ કધમશનરશ્રી મારફત
ધનણગય કરવામાં આવે છે . નીતીધવર્યક ધનણગય કધમશનરશ્રી મારફત સ્ટે ન્ડીંગ કધમટી કે
જનરિ બોડગ માં મંજુરી માટે મોકિવામાં આવે છે . અને તે મુજબ કાયગ કરવામાં આવે છે .

૯.૩

ધનણગયને જનતા સુિી પિોચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે .
પુસ્તકાિયના નોહટસ બોડગ પર નોંિ દ્વારા, કધમશનર સાિેબની જાિેરાત દ્વારા તથા
અન્ય.

૯.૪

ધનણગય િેવાની પ્રહિયામાં જેનાં મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અધિકારીઓ ક્યા છે ?
િોકોના અલભપ્રાયો – િાઇબ્રેરીયન – આસી. કધમશનર – ડે. કધમશનર - કધમશનર –
સ્ટેન્ડીંગ કધમટી.

૯.૫

ધનણગય િેનાર અંધતમ સતાધિકારી કોણ છે ?
મ્યુધનધસપિ કધમશનર

૯.૬

જે અગત્યની બાબતો પર જાિેર સતાધિકારી દ્વારા ધનણગય િેવામાં આવે છે તેની માહિતી
અિગ રીતે મુકવી.
િાિમાં આવા કોઇ ધનણગય િેવાયેિ નથી.

(૧૭)

પ્રકરણ – ૧૦
અધિકારીઓ અને કમકચારીઓની માહિતી – પસ્ુ સ્તકા (ડીરે ક્ટરી)
અનુ.

નામ

૧.

એન. એમ. આરદે શણા

િોદ્દો
િાઇબ્રેરીયન

ફોન. નં.
૯૬૨૪૭૧૮૫૪૭

ફેક્સ
---

(૦૨૮૧)

ઇ મેઇલ

સરનામું

nmardeshna@
yahoo.com

શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે.

૨૨૨૮૨૪૦

નારાયણ પુસ્તકાિય,
૩૪, પ્રિિાદ પ્િોટ,
કેનાિ રોડ, રાજકોટ

૨.

એસ. પી. દે ત્રોજા

જુ ની. સિાયક

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

ગ્રંથપાિ
૩.

જગ્યા ખાિી

ટે કનીકિ આસી.

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૪.

જગ્યા ખાિી

ટે કનીકિ આસી.

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૫.

જગ્યા ખાિી

ટે કનીકિ આસી.

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૬.

જગ્યા ખાિી

ટે કનીકિ આસી.

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૭.

એમ. વાય. ધત્રવેદી

આસી.

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

િાઇબ્રેરીયન
૮.

ટી. સી. પટે િ

આસી.
િાઇબ્રેરીયન

૯.

જગ્યા ખાિી

આસી.
િાઇબ્રેરીયન

૧૦.

એમ. એચ. જાડેજા

ધસ. ક્િાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૧.

જે. કે. ખરાડી

ધસ. ક્િાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૨.

આર. જી. કિોિા

જુ . કિાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૩.

આર. પી. વોરા

જુ . કિાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૪.

જગ્યા ખાિી

જુ . કિાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૫.

જગ્યા ખાિી

જુ . કિાકગ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૬.

આર. આર. શાિ

જુ નીયર ડેટા

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

એન્રી ઓપરે ટર
૧૭.

સી. એચ. ટાંક

પ્યુન

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૮.

પી. આર. ધમયાત્રા

પ્યુન

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૧૯.

જગ્યા ખાિી

મજુ ર

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૦.

જ્ગગ્યા ખાિી

રાઇવર

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૧.

જ્ગગ્યા ખાિી

રાઇવર

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૨.

એન. એન. ઠાકર

િાઇબ્રેરી

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

એટે ન્ડન્ટ
૨૩.

જગ્યા ખાિી

ક્િીનર કમ
પ્યુન

૨૪.

જગ્યા ખાિી

ક્િીનર કમ

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

૨૨૨૮૨૪૦

---

---

//

પ્યુન
૨૫.

જગ્યા ખાિી

પ્યુન

(૧૮)

પ્રકરણ -૧૧ ( ધનયમસંગ્રિ-૧૦)
ુ બ મિેનતાણાની પધ્િધત સહિત
ધવધનયમોમાં જોગવાઇ કયાક મજ
દરે ક અધિકારી અને કમકચારીને મળત ંુ માસીક મિેનતાણ ંુ
૧૧.૧ નીચેના નમુનામાં માહિતી આપો. (માચગ-૨૦૨૧ની સ્સ્થધતએ)
અનુ.

નામ

િોદ્દો

માધસક મિેનતાણું

વળતર/ભથ્થુ

નં.

ધવધનમયમાં જણાવ્યા મુજબ
મિેનતાણું નક્કી કરવાની
પધ્િધત

૧.

શ્રી એન. એમ. આરદે શણા

િાઇબ્રેરીયન

૭૧૩૦૦/-

૨૨૩૧૮/-

જનરિ બોડગ દ્વારા ઠરાવેિ
સરકારી િારા િોરણ મુજબ

૨.

શ્રી એસ. પી. દે ત્રોજા

આસી.

૪૭૬૦૦/-

૧૨૯૬૪/-

//

૬૦૪૦૦/-

૧૬૨૧૬/-

//

૧૯૯૫૦/-

-

-

િાઇબ્રેરીયન
૩.

શ્રી એમ. વાય. ધત્રવેદી

આસી.
િાઇબ્રેરીયન

૪.

શ્રી ટી. સી. પટે િ

આસી.
િાઇબ્રેરીયન

૫.

શ્રી એમ. એચ. જાડેજા

સીનીયર ક્િાકગ

૩૯૮૦૦/-

૧૧૯૧૮/-

//

૬.

શ્રી જે. કે. ખરાડી

સીનીયર ક્િાકગ

૨૬૩૦૦/-

૧૦૯૨૪/-

//

૭.

શ્રી આર. જી. કિોિા

જુ નીયર કિાકગ

૪૩૬૦૦/-

૧૨૫૦૮/-

//

૮.

શ્રી આર. પી. વોરા

જુ નીયર કિાકગ

૩૯૮૦૦/-

૧૧૯૧૮/-

//

૯.

શ્રી આર. આર. શાિ

જુ નીયર ડેટા

૪૬૮૦૦/-

૧૨૯૩૦/-

//

િાઇબ્રેરી એટે ન્ડન્ટ

૨૨૧૦૦/-

૯૩૧૨/-

//

એન્રી ઓપરે ટર
૧૦.

શ્રી એન. એન. ઠાકર

૧૧.

શ્રી સી. એચ. ટાંક

પ્યુન

૨૮૮૦૦/-

૮૩૮૩/-

//

૧૨.

શ્રી પી. આર. ધમયાત્રા

પ્યુન

૨૭૨૦૦/-

૮૧૬૧/-

//

(૧૯)

પ્રકરણ - ૧૨ (ધનયમ સંગ્રિ-૧૧)
પ્રતયેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
બજેટ

બજેટ સદર

સંજ્ઞા
૨૦૦૭

હિસાબી

હિસાબી સદર

સંજ્ઞા
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે. નારાયણ

૩૦૧૦૦

પગાર

સલુ ચત

મંજુર થયેલ

કુ લ ખચક

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

૧૦૩.૫૦

૯૧.૧૨

૯૧૧૨૧૯૧

પસ્ુ તકાલય / શ્રોફ રોડ
લાયબ્રેરી / મોબાઇલ લાયબ્રેરી
પગાર ખચક
૨૦૦૭

સાહદલવાર ખચક

૩૪૦૦૦

સાહદલવાર

૨.૦૦

૨.૦૦

૨૦૦૦૦૦

૨૦૦૭

ટેલીફોન ખચક

૩૪૧૦૦

ટેલીફોન ખચક

૪.૫૦

૪.૪૩

૪૪૩૨૭૯

૨૦૦૭

પસ્ુ તકાલય ધવજળી ખચક

૪૩૧૦૩

ધવજળી ખચક

૪.૫૦

૪.૧૯

૪૧૯૬૯૮

૨૦૦૭

લબન સરકારી સંસ્થાને

૪૯૧૨૧

લબન સરકારી

૧૯.૧૦

૧૯.૧૦

૧૯૧૦૦૦૦

લાયબ્રેરી ગ્રાંટ

સંસ્થાને
લાયબ્રેરી ગ્રાંટ
સદર

૨૦૦૭

ુ
વાંચનગ્રિ

૪૯૧૨૦

ુ
વાંચનગ્રિ

૨૦૦૭

કોંટ્રાક્ટ કમકચારી

૩૧૧૦૧

કોંટ્રાક્ટ

૦.૫૦

૦.૫૦

૫૦૦૦૦

૫૨

૫૨

૫૨૨૫૫૫૨

૧૫.૬૫

૧૫.૬૫

૧૫૬૫૨૯૮

કમકચારી
૨૦૦૭

સફાઇ ખચક

૪૮૯૦૧

સફાઇ

૨૦૦૪

ુ ણ ખચક
સાિન સામગ્રી/પરચર

૪૯૩૦૨

ટોઈઝ ખરીદી

૨.૦૦

ુ બાઈહડિંગ
/બક

૨.૦૦

૨૦૦૭

શૈિલણક સાહિજતયક કાયકક્ર્મ

૪૯૧૧૩

કાયકક્ર્મ

૧.૦૦

૨૦૦૮

બક્ુ ફેર

૪૯૧૧૩

બક્ુ ફેર

૫૦.૦૦

૨૦૦૭

પસ્ુ તક ખરીદી ઇતયાદી

૬૦૭૦૨

સાદીલવાર/

૩૨.૭૫

ુ ણ ખચક –
પરચર

પસ્ુ તક ખરીદી

૨૦૦૦૦૦
૧.૦૦
૫૦.૦૦

૧૦૦૦૦૦
૫૦૦૦૦૦૦
૩૨૭૫૦૦૦

૩૨.૭૫

(૨૦)

પ્રકરણ - ૧૩
સિાયકી કાયકિમોના અમલ અંગે ની પધ્િધત

લાગ ુ પડત ુ નથી.

(૨૧)

પ્રકરણ - ૧૪ (ધનયમ સંગ્રિ-૧૩)
તેણે આપેલ રાિતો, પરધમટ કે અધિક્રુટ મેળવનારની ધવગતો

લાગ ુ પડત ુ નથી

(૨૨)

પ્રકરણ - ૧૫ (ધનયમ સંગ્રિ-૧૪)
કાયો કરવા માટે નકકી કરે લાં િોરણો
આ શાખાની ધનણકય લેવાની પ્રહિયા માટે શાખા દ્વારા ફાઇલ ઉપર નોંિ સિાયક
કધમશ્નરને રજુ કરવામાં આવે છે . જો ધનણકય તેમના દ્વારા લેવાનો થતો િોય તો ધનણકયસિ
પ્રકરણ પરત આવ્યે અમલવારી કરવામાં આવે છે . અન્યથા ધનણકય માટે આગળ નાયબ
કધમશ્નર કે જરૂર પડયે કધમશ્નરને રજુ કરવામાં આવે છે . જેમાં ધનણકય આવ્યે અમલવારી
કરવામાં આવે છે .

(૨૩)

પ્રકરણ - ૧૬ (ધનયમ સંગ્રિ-૧૫)
વીજાણ ુ રૂપે ઉપલબ્િ માહિતી
ુ બની માહિતી વીજાણ ુ રૂપે ઉપલબ્િ છે .
પસ્ુ તકાલય કમ્પ્યટુ રાઇઝ િોવાથી નીચે મજ
૧.

પુસ્તકાિયના તમામ પુસ્તકો / મલ્ટીમીડીયા / મેગેઝીનની માહિતી કોમ્પ્યુટર પર
ઉપિબ્િ.

૨.

પુસ્તકાિયના તમામ સભાસદોની માહિતી કોમ્પ્યુટર પર ઉપિબ્િ.

૩.

પુસ્તકો / મલ્ટીમીડીયાની નામ, િેખક, ધવર્ય, એની વડગ , પ્રકાશક મુજબ
સુલચકરણ.

૪.

પુસ્તકોની ભાર્ા વાઇઝ યાદી ઉપિબ્િ.

૫.

નવા આવતા પુસ્તકોની યાદી.

(૨૪)

પ્રકરણ - ૧૭ (ધનયમસંગ્રિ-૧૬)
માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્િ સવલતોની ધવગતો
૧.

પુસ્તકાિયના સ્થળ પર જ પુસ્તકો ધવશેની બિી જ માહિતી કોમ્પ્યુટર પર
ઉપિબ્િ.

૨.

પુસ્તકાિયમાં પુસ્તકોના પ્રદશગનોના આયોજન દ્વારા ઉપિબ્િી.

૩.

પુસ્તકાિયનાં સ્થળ પર નોહટશ બોડગ પર િખાણ દ્વારા ઉપિબ્િી.

૪.

પુસ્તકાિયના રે કડગ ના ધનરીક્ષણ દ્વારા ઉપિબ્િી.

૫.

પુસ્તકાિયમાં ઉપિબ્િ મુદ્રીત ધનયમસંગ્રિ દ્વારા પણ ઉપિબ્િી.

(૨૫)

પ્રકરણ - ૧૮ (ધનયમ સંગ્રિ-૧૭)
અન્ય ઉપયોગી માહિતી
૧૮.૧

િોકો દ્વારા પુછાતા પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો

:

રૂબરૂ, ટે િીફોન દ્વારા, િેલખતમાં આપવામાં આવે છે .

૧૮.૨

માહિતી મેળવવા અંગે

:

માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર અધિધનયમ- ૨૦૦૫
અને ર્ુજરાત માહિતી અધિકાર ધનયમો -૨૦૦૫ ની
જોગવાઇ અનુસાર કાયગવાિી કરવાથી માહિતી મળી
શકે.

૧૮.૩

જાિેરતંત્ર દ્વારા િોકોને અપાતી તાિીમ બાબત:

આ કચેરી દ્વારા િોકોને આ બાબતે આપવાની વ્યવસ્થા
િાિ અમિમાં નથી.

૧૮.૪

ધનયમ સંગ્રિ-૧૩ માં સમાધવષ્ટ ન કરાયેિ

:

આ શાખા દ્વારા આવા કોઇ પ્રમાણપત્ર જાિેર જનતાને
િોય

તેવા,

જાિેરતંત્રએ

આપવાનાં

પ્રમાણપત્રો,

આપવાનાં થતા નથી. ના - વાંિા પ્રમાણપત્રો
૧૮.૫

નોિણી પ્રહિયા અંગે .
૧.

ઉદે શ.

:

પુસ્તકાિય સભ્યપદ મેળવવા માટે

૨.

નોિણી માટે ની પાત્રતા

:

રાજકોટ મિાનગરની કોઇ પણ જાિેર જનતા

૩.

પુવગ જરૂરીયાતો

:

પુસ્તકાિયના જ સભ્યના જામીન રજુ કરવા અન્યથા
જામીન અનામત આપવી.

૪.

અરજી કરવા માટે સંપકગ માહિતી

:

પુસ્તકાિયમાં રૂબરૂ ધવના મુલ્યે માહિતી આપવામાં
આવે છે .

૫.

અરજી ફી

:

ફોમગ ફી રૂ. પાંચ િેવામાં આવે છે .

૬.

અન્ય ફી

:

દાખિ ફી રૂ. ૧૫ તથા

છ માસીક િવાજમ એક

પુસ્તક માટે ૪૮ રૂ. તથા બે પુસ્તક માટે રૂ.૭૨ છ
માસીક ફી પેટે િેવામાં આવે છે . સાથે એક પુસ્તક માટે
રૂ. ૧૦૦ તથા બે પુસ્તક માટે

રૂ. ૨૦૦ અનામત

િેવામાં આવે છે . જે અનામત ખાતુ બંિ કરાવતી
વખતે પરત મળે છે .
૭.

અરજીનો નમુનો

:

રૂબરૂ સભ્યપદ મેળવતી વખતે ધપ્રિંટેડ ફોમગમાં જ
આપવામાં આવે છે .

૮.

લબડાણ

:

અન્ય દસ્તાવેજની જરૂર નથી.

૯.

લબડાણ દસ્તાવેજોનો નમુનો

:

નીિ

૧૦.

અરજીની પધ્િધત

:

સૌ પ્રથમ પુસ્તકાિય ધવભાગો બતાવી, સભ્યપદ
મેળવવા માટે ના ધનયમો ધવના મુલ્યે આપવામાં આવે
છે . ત્યારબાદ સભ્યપદ મેળવવાની ઇચ્છછા અરજદાર
િરાવે તો ધનયમાનુસાર સભ્યપદ આપવામાં આવે છે .

૧૧.

અરજી મળ્યા પછી જાિેર

:

અરજદાર તરફથી ધનયમાનુસાર સભ્યપદ મેળવવા
માટે ન ુ ં ફોમગ

મળે કે તરત જ તંત્રમાં થનાર પ્રહિયા

ધનયમ મુજબની ફી િઇ સભ્યપદ આપી દે વામાં આવે
છે . સભ્યપદ મળતા તરત પુસ્તકો ઘરે િઇ જઇ શકે
છે .

૧૨.

નોંિણીની કાયદે સરતાનો ગાળો

:

નોંિણીની કાયદે સરતા જયાં સુિી સભ્યપદ મેળવનાર
સભાસદ પોતાનુ સભ્યપદ ધનયમ મુજબ ફોમગ ભરી
બંિ કરાવે ત્યાં સુિી ચાલુ રિે છે .

૧૩.

નવીનીકરણની પ્રિીયા

:

પ્રથમ સભ્યપદની સાથે ભરે િ છ માસની િવાજમ
ફીનો સમય પુરો થતા તુરંત આગળના સમય માટે ની
ફી ભરી સભ્યપદ નવીનીકરણ કરાવવામાં આવે છે .

૧૮.૬

જાિેર તંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગે

૧૮.૭

ધવજળી/પાણીના િંગામી અને કાયમી
જોડાણો આપવા અને કાપવા અંગે

:

આ શાખા દ્વારા કોઇ કર ઉઘરાવવામાં આવતા નથી.

:

આ

શાખા

દ્વારા

ધવજળી/પાણીના

જોડાણ

આપવા/કાપવાની કામગીરી કરવામાં આવતી નથી
૧૮.૮

જાિેર તંત્ર દ્વારા પુરી પાડવામાં
આવનાર અન્ય સેવાઓની ધવગત

:

પારા નં ૨.૧ માં જણાવેિ ધસવાય ધવશેર્ સેવા
આપવામાં આવતી નથી.

રામનપા/પી.જે.એન./જા.નં.-૧૦૬

રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે. નારાયણ
પસ્ુ તકાલય
તા. ૧૦/૦૫/૨૦૨૧

પ્રધત,
ઓ.એસ.ડી.
આર.ટી.આઇ. ધવભાગ,
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન,
રાજકોટ.
ધવષય :: પ્રોએક્ક્ટવ હડસ્ક્લોઝર માહિતી બાબત
સંદભક :: રામનપા/આર.ટી.આઇ./જા.ન. ૪૨ તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૧
જય ભારત સાથ ઉપરોકત ધવષય તથા સંદભે અત્રેની શાખાની પ્રોએક્ક્ટવ હડસ્ક્લોઝર
ુ ાની માહિતી વષક ૨૦૨૧-૨૨ માટેની ધવગત બક
ુ લેટ તેમજ સોફટ કોપી તૈયાર
એટલે કે ૧૭ મદ
કરી આ સાથે મોકલાવેલ છે .

ગ્રંથપાલ
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન

:: પ્રમાણપત્ર ::
આથી પ્રમાલણત કરવામાં આવે છે કે માહિતી અધિકાર અધિધનયમની કિમ-૪ અતંગગત
સ્વયં જાિેર કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ હડસ્ક્િોઝર (પી.એ.ડી.) મારા ધવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં
આવેિ છે . અને તે ટીએફપી ૧૦/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્સ્થધતએ અમારી મંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામાં
આવેિ છે .
ટીએફપી ૧૦/૦૫/૨૦૨૧
પી.આઇ.ઓ.
શ્રીમધત પ્રભાદે વી જે.નારાયણ પુસ્તકાિય
રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન

