
   

 

માહિતી (મેળવવાના) અહિકાર 

અહિહનયમ – ૨૦૦૫ 
 

 

 

 

કલમ – ૪ મજુબની ૧૭ મદુ્દાની માહિતી 
 

 

 

 

રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન 

સંચાહલત 

શ્રીમહત પ્રભાદવેી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય 
૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ, કેનાલ રોડ, રાજકોટ, ફોન. નં.-૨૨૨૮૨૪૦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૧) 

 

પ્રકરણ - ૧ 

પ્રસ્તાવના 
 

૧.૧ આ પુહસ્તકા(માહિતી અહિકાર અહિહનયમ,૨૦૦૫) ની પાશ્ચાદભહુમકા અગં ેજાણકારી. 



   

 

આ પુહસ્તકાથી રાજકોટ મિાનગર સેવા સદનની હવહવિ શાખાઓની માહિતી અહિકાર અહિહનયમ 

૨૦૦૫ અન્વયે આપવાની થતી માહિતી રજુ કરેલ છે.  

૧.૨ આ પુહસ્તકાનો ઉદશે/િતે:ુ  

રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન સંચાહલત શ્રીમતી પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય દ્વારા અલગ અલગ 

સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે, તે સેવાઓ અંગેની જાણકારી આ પુહસ્તકાનો ઉદેશીય િેત ુ છે.આ ઉપરાત આ 

પુહસ્તકામાથંી રાજકોટ મિાનગર સેવા સદનની ફરજો, હનયમો,હવહનયમો,સ્થાયી આદેશો, માગગદહશકાઓ ને લગત 

માહિતી, મદદનીશ માહિતી અહિકારી, માહિતી અહિકારી, અને એપેલેટ અહિકારીને લગત માહિતી તેમજ માહિતી 

મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા જાિેર જનતા સમક્ષ મુકવાનો ઉદેશ છે. 

૧.૩ આ પહુસ્તકા કઇ વ્યક્રકતો/સસં્થાઓ/સગંઠનો વગરેને ેઉપયોગી છે. માહિતી અહિકાર અહિહનયમ િેઠળ જે કોઇ 

મહિતી મેળવવા ઇચ્છુક િોય તે તમામન ેઉપયોગી છે. 

૧.૪ આ પુહસ્તકામા ંઆપવામા ંઆવલેી માહિતી પસુ્તકાલય સવેાઓન ેલગતી છે. 

૧.૫ આ પુહસ્તકામા આપવામા ંવાપરવામા ંઆવલેા શબ્દો લાઇબ્રરેી ટમીનોલોજી સાથ ેસબિં 

      િરાવ ેછે. 

૧.૬ કોઇ વ્યક્રકત આ પુહસ્તકામા ં આવરી લવેાયલેા હવષયો અગં ે વિ ુ માહિતી મળેવવા માગં ે તો ત ે માટ ે તમેણ ે

લાઇબ્રરેીયન, રાજકોટ મિાનગર સવેા સદન સચંાહલત શ્રીમહત પ્રભાદવેી જે. નારાયણ પસુ્તકાલય, ૩૪, પ્રિલાદ 

પ્લોટ , કનેાલ રોડ, રાજકોટની કચેરીમા ૦૨૮૧- ૨૨૨૮૨૪૦  પર ફોન કરી જાણી શકશ ેતથા નીચ ેમજુબના 

વ્યકહતના સપંકગ કરી શક્શ.ે 

                              શ્રી એ. એસ. વોરા  

ઓ.એસ.ડી. 

માહિતી અહિકાર હવભાગ 

રાજકોટ મિાનગર સવેા સદન, 

ડો. આબંેડકર ભવન  

ઢબેરભાઇ રોડ  

રાજકોટ -૩૬૦ ૦૦૧ 

૧.૭. આ પુહસ્તકામા ઉપલબ્િ ન િોય ત ેમાહિતી મળેવવા અગંનેી ફોમટે પત્રક(૧) મજુબ સામલે છે. 

 

    
  



   

 

(૨) 

 

નમનુો – ક  

માહિતી માગંવા માટનેી અરજીનો નમનુો  
(જુઓ હનયમ -૬) 

             આઇ.ડી.ન.ં  (કચરેીના  ઉપયોગ માટ ે) 
 

પ્રહત, 

શ્રી લાઇબ્રરેીયન, 

શ્રીમહત પ્રભાદવેી જે. નારાયાણા પસુ્તકાલય, 

૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ, કનેાલ રોડ, 

િન્વતંરી મદંીર સામ,ે  

રાજકોટ  

 

૧. અરજદારન ુનામ :  

 

૨. સરનામ ુ: 

 

૩. માહિતીની હવગતો :  

 ૧. સબહંિત હવભાગ : 

 ૨. માગંલે માહિતીની હવગતો :  

 ૩. માગંલેી માહિતીનુ ંહવવરણ : 

 ૪. માગંલેી માહિતીનો સમયગાળો: 

 ૫. અન્ય હવગતો:  

૪. િુ જણાવુ ંછંુ કે, માંગવામાં આવેલી માહિતી અહિહનયમની કલમ-૬ મા ંમુકવામાં આવેલા પ્રહતબિંો િેઠળની નથી 

અને મારી સંપુણગ જાણકારી મુજબ તે આપની કચેરીને લગતી છે.  

 

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

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
  



   

 

(૩) 

 

પ્રકરણ - ૨ (હનયમ સગં્રિ-૧) 

સગંઠનની હવગતો, કાયો અન ેફરજો  
 

૨.૧ જાિરે તતં્ર ઉદશે / િતે ુ:  

આ પુસ્તકાલયનો મુળ િેત ુસમાજન ેતટસ્થ ભાવે માહિતી, મનોરંજન અન ેપ્રેરણા પુરી પાડવી તથા 

સુનાગક્રરકત્વની ભાવનાના પાઠો શીખવાડવામા ંમદદરુપ બનવુ તેમજ થોડુ ભણીને ભણતર છોડી દેનાર માટે તથા 

હવિાથી ને અભ્યાસમા મદદરુપ થવાનો િેત ુ તથા સમાજના તમામ સ્તરના લોકોને ઉપયોગી માહિતી પુરી 

પાડવાનો િેત.ુ 
 

૨.૨ જાિરે તતં્રન ુહમશન/દરુદશેીપણુ (હવઝન) : 

  કોલમ ૨.૧ મુજબના િેત ુપાર પાડવાનુ હમશન 

 

૨.૩ જાિરે તતં્રનો ટુકંો ઇહતિાસ અન ેતનેી રચનાનો સદંભગ: 

 રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન દ્વારા રાજકોટની જાિેર જનતાને સારુ અને જીવન ઉપયોગી સાહિત્ય 

સિેલાઇથી મળી શકે તે માટે સૌપ્રથમ બિેનો તથા બાળકો માટે તેમન ેઘરેબેઠા તેમના પોતાના હવસ્તારમા ંમોબાઇલ 

લાઇબ્રેરી દ્વારા પુસ્તકો પિોચાડવામા ંઆવે તે િેતુસર ૨૬/૦૧/૧૯૮૪મા ંફરતા પુસ્તકાલયની શરુઆત કરી 

ત્યારબાદ ૨૬/૦૮/૧૯૮૫મા ંશ્રીમતી પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલયની સ્થાપના કરવામા ંઆવી ત્યારબાદ 

લોકો તરફથી વિુ સાથ સિકાર અને માંગ વિતા ૨૫/૦૮/૧૯૯૦ ના રોજ બીજા એક બિેનો તથા બાળકો માટે 

ફરતા પુસ્તકલય શરુ કરવામા આવ્યુ જેન ેસારો એવો પ્રહતસાદ મળેલ છે. બાળકો માટ ે૨૫/૦૬/૧૯૮૮ ના રોજ 

રમકડાઓ સિેલાઇથી મળી રિે તે િેતુને ધ્યાનમા રાખી રમકડા લાઇબ્રેરી શરુ કરવમાં આવી. ૦૭/૦૬/૦૭ થી 

લાઇબ્રેરી દ્વારા સી.ડી.,ડી.વી.ડી. તથા ઇંન્ટરનેટ ની સુહવિા મળી રિે તે માટે મલ્ટીમીડીયા – નેટ કલબ શરુ 

કરવામા ંઆવી, ૧૭/૩/૨૦૧૨ થી શિેરના ગરીબ અને મધ્યમ વગગગ ના હવિાથીઓને ઘર ેબેઠા િાયર એજયુકેશન, 

તમામ સ્પિાગત્મક સાહિત્ય તથા તમામ એન્ટરન્સ એકઝામ સાહિત્ય મળી રિે તે માટે બે એજ્યુકેશનલ મોબાઇલ 

લાઇબ્રેરી શરુ કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત મેગેઝીન કલબ, વાંચનાલય ખંડ સેવા પણ શરુ કરવામા આવી. આ 

ઉપરાંત શ્રોફ રોડ ઉપર તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૪ થી નવી લાયબ્રેરી શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે. છેલ્લાં બે વષગમા ંત્રણ  નવી 

લાયબે્રરી (૧) ડો. આંબેડકર ભવન લાયબે્રરી જીલ્લા ગાડગન ખાતે (૨) મિાત્મા ગાંિી લાયબ્રેરી મિાત્મા ગાંિી 

મ્યુહઝયમ જયુબેલી સામે તથા (૩) બાબુભાઇ વૈિ લાયબે્રરી વોડગ નં. ૯ ની ઓક્રફસની બાજુમા ંપેરેડાઇઝ િોલ સામે 

શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

૨.૪ જાિરે તતં્રની ફરજો : 

 જાિેર તંત્ર પુસ્તકાલય િોય યોગ્ય વાચકન,ે યોગ્ય પુસ્તક યોગ્ય સમયમા મેળવી આપવાની મુખ્ય ફરજ. 

(૪) 

 

૨.૫ જાિરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવહૃિઓ/કાયો: 

૧. પુસ્તકાલયમાંથી માંગ મુજબ માંગ કરનાર કોઇ પણ ને માહિતી પુરી પાડવી. 
 

૨. પુસ્તકાલયમાં નવા આવતા સભ્યો, મુલાકાતીઓને પુસ્તકાલયના દરેક હવભાગોથી    

        માહિતગાર કરવા. 
 

૩. પુસ્તકાલય સભ્યોને પુસ્તકો આપ-લે ની કામગીરી કરવી. 
 

૪. સંદભગ પુસ્તકોની સેવા આપવી. 
 

૫. સભ્યોન ેઉપયોગી માહિતી પુસ્તકાલયની બિાર ઝેરોક્ષ કરાવવા માટે પુસ્તકો આપવા. 
 

૬. શિેરના તમામ સ્તરના લોકો માટ ેવાચંનાલયની સુહવિા. 
 



   

 

૭. મેગેઝીન કલબ દ્વારા મેગેઝીન આપ-લે ની સુહવિા. 
 

૮. હચલ્રન ટોયઝ લાઇબ્રેરી દ્વારા બાળકોન ેરમકડા, ગમે્સ, પઝલ્સ વગેરેની આપ-લે નુ ંકાયગ. 
 

૯. ફરતા પુસ્તકાલયો દ્વારા શિેરના દુરના હવસ્તારોમાં ઘેર બેઠા પુસ્તકાલયની સુહવિા. 
 

૧૦. પુસ્તકાલયના તમામ પુસ્તકોની કોમ્પુટરરાઇઝ માહિતીની ઉપલબ્િી. 
 

૧૧. મલ્ટીમીડીયા નેટ કલબ દ્વારા નેટ સર્ફિંગ તથા સી.ડી., ડી.વી.ડી.ની આપ-લે સેવાની સુહવિા.  

 

 

 

૨.૬ જાિરે તતં્ર દ્વારા આપવામા આવતી સવેાઓની યાદી અન ેતનેુ ંસંહક્ષપ્ત હવવરણ : 
   

પ્રકરણ -૨ ના ૨.૫ મુજબના કાયો સેવાઓ તરીક ેમુલવી શકાય.  
 

                                                  (૫) 

 

૨.૭. જાિરે તતં્રના રાજ્ય, હનયામક કચરેી, પ્રદશે, હજલ્લા, બ્લોક, વગરે ેસ્તરોએ સસં્થાગત માળખાનો આલેખ (જ્યા 

લાગ ુપડત ુિોઇ ત્યા)ં 

 

રાજકોટ મિાનગરપાહલકા 

શ્રીમહત પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય 

 

 કહમશનર  

 નાયબ કહમશનર  

 સિાયક કહમશનર  

 ગ્રંથપાલ   

 જુનીયર સિાયક ગ્રંથપાલ  

(૩) મદદનીશ ગ્રંથપાલ (૨) મદદનીશ ગ્રંથપાલ (૧)મદદનીશ ગ્રંથપાલ 

          (૨) હસહનયર કલાકગ  

(૫) જુહનયર કલાકગ          (૪) જુહનયર કલાકગ   (૧) જુહનયર કલાકગ 
 (૧) જુ. ડેટા એન્રી ઓપરેટર  

 (૧)લાઇબ્રેરીએટેન્ડન્ટ  

(૨) રાઇવર   (૧)રાઇવર 

(૧)ક્લીનરકમએટેન્ડન્ટ 

(૩) પટ્ટાવાળા (૨) પટ્ટાવાળા      (૨) પટ્ટાવાળા  

    (૧) મજુર 

 

 

૨.૮ જાિરે તંત્રની અશરકારકતા અન ેકાયગક્ષમતા વિારવા માટનેી લોકો પાસથેી અપકે્ષાઓ પુસ્તકો, મેગેઝીનો વગેરેની 

પસંદગીમા ંલોકોના મંત્વ્યો, જે સેવાઓ આપવામાં આવે છે તે વિુ અસરકારક રીતે આપી શકાય તે માટેના સુચનો 

વગેર.ે..  

 

૨.૯ લોક સિયોગ મળેવવા માટનેી ગોઠવણ અન ે પદ્િહતઓ પસુ્તકાલયમા ં પુસ્તક પ્રદશગન, વ્યાખ્યાનો, ગોષ્ઠીના 

આયોજન દ્વારા પુસ્તકલયનાં વિુ ને વિુ પ્રચાર કરી લોકો તેનો વિુ ઉપયોગ કરે તેવા પ્રયત્નો કરવામા ંઆવે છે.  

 

૨.૧૦ સવેા આપવાના દખેરખે હનયંત્રણ અન ેજાિરે ફક્રરયાદ હનવારણ માટ ેઉપલબ્િ તતં્ર: 

આ કચેરીની શ્રીમતી પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય શાખાના સેવા આપવાના દેખરેખ હનયંત્રણ અને 

જાિેર ફક્રરયાદ હનવારણ માટે ઉપલ્બ્િ તંત્રની હવગત પારા (૨.૭) મા ંદશાગવ્યા મુજબની છે.  



   

 

 
   

(૬) 

 

૨.૧૧ મખુ્ય કચરેી અન ેજુદા જુદા સ્તરોએ આવલેી અન્ય કચેરીઓના સરનામા:ં 
 

રાજકોટ મિાનગરપાહલકા સંચાહલત,                                                              

શ્રીમહત પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય,                                       

૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ, કેનાલ રોડ, રાજકોટ.  
 

રાજકોટ મિાનગરપાહલકાસંચાહલત,                     દ્િોપંત ઠેંગડી 

પુસ્તકાલય, રાજકોટ મિાનગરપાહલકા વોડગ નં. ૩-અ ની ઓક્રફસ 

પાસે, શારદાબાગ નજીક, શ્રોફ રોડ, રાજકોટ.                                                            

મહિલા વાંચનાલય ( મહિલા એક્ટીવીટી સેન્ટર) 

નાનામવા સકગલ   

ડો. આંબેડકર ભવન લાયબ્રેરી, જીલ્લા ગાડગનની અંદર રાજકોટ. 

 મિાત્મા ગાિંી મ્યુહઝયમ લાયબ્રેરી, જયુબેલી સામે રાજકોટ.  

 બાબુભાઇ વૈિ લાયબ્રેરી, વોડગ નં – ૯ ની ઓક્રફસની બાજુમા,ં 
પેરેડાઇઝ િોલ સામે, રાજકોટ. 

  

 

 

૨.૧૨ કચેરી શરૂ  થવાનો સમય : સવાર ે૯:૦૦ કલાકે 

 કચેરી બિં થવાનો સમય : સાંજે  ૭:૩૦ કલાકે 

    

(મહિનાના બીજા અને ચોથા શહનવાર તથા રહવવાર સવાર ે૮.૦૦ થી બપોરે ૨.૦૦) 

          (જાિેર રજાના ક્રદવસો દરમ્યાન પુસ્તકાલય બંિ રિેશ)ે 

 

 

 

                            

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  



   

 

(૭) 

 

પ્રકરણ - ૩ (હનયમ સંગ્રિ-૨) 

અહિકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજો 
 

૩.૧ સંસ્થાના અહિકારીઓ અન ેકમગચારીઓની સિા અને ફરજોની હવગતો આપો. 

 

િોદ્દો: લાઇબ્રરેીયન ( એન. એમ. આરદશેણા) 

સિાઓ : 

વિીવટી:  ૧. તાબા િેઠળની તમામ સેવાઓનો વિીવટ કરવો તથા સંચાલન કરવું. 

 ૨. તાબા િેઠળના સેટ અપ મુજબના કમગચારીઓ પાસ ેકામગીરી કરાવવી. 

 ૩. તાબા િેઠળના કમગચારીઓની રજા, વેતન વગેર ેલાભોની હનયમાનુસાર કાયગવાિી કરાવવી 

 ૪. મુખ્ય કચેરી તરફથી મળતી સુચના અને આદેશો 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 બીલ મંજુર કરાવી પગાર ચુકવવાની સતા. 

 ૪. પુસ્તકો, મેગેઝીન તથા વતગમાનપત્રની ખરીદીના બીલો મંજુર કરાવવાની સિા.  

   

 ફરજો:   ૧.  હનયોજન : પુસ્તકાલય માટે લાંબા ગાળાના તેમજ ટુંકા ગાળાના આયોજનો કરવા 

 ૨.  સંગઠન : પુસ્તકાલયના કાયોન ુહવભાજન અને ગોઠવણી કરવી. 

 ૩.  કાયગની વિેચણી : તાબા િેઠળના કમગચારીઓ વચ્ચે કાયોની વિેચણી કરી કામ કરાવવુ. 

 ૪.  હનયંત્રણ : તાબા િેઠળના કમગચારી પર હનયંત્રણ અન ેદેખરેખ રાખવી. 

 ૫.  વાર્ષગક અિેવાલ રજુ કરવો. 

 ૬.  અંદાજપત્ર બનાવી રજુ કરવું. 

 ૭.  ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 

 
  



   

 

                                                   (૮) 

 

િોદ્દો:   જુની. સિાયક ગ્રથંપાલ (સહુનલ પી. દતે્રોજા)  

(શ્રીમતી પ્રભાદવેી જે. નારાયણ પસુ્તકાલય) 

સિાઓ :  

ફરજો :  ૧.  પુસ્તકાલયના નવા સભ્યો બનાવવા તથા છુટા કરવા. 

 ૨. લાઇબ્રેરીયનની સુચના મુજબ પુસ્તકો પસન્દ કરવા ખરીદીની કાયગવાિી કરવી તથા પુસ્તકોનુ 

વગીકરણ તેમજ સુચીકરણ પ્રકીયા કરવી. 

 ૩. પુસ્તકાલય સભ્યોને પસંદગી કે માંગ મુજબન ુસાહિત્ય મળી રિે તે મુજબ પુસ્તકોની ગોઠવણી 

કરવી અને રેકડગ તૈયાર કરવા. 

 ૪. પુસ્તકાલયના પુસ્તકોના કોમ્પુટર પર રેકડગ તૈયાર કરવા અને કોમ્પ્યુટરરાઇઝ સેવાઓ આપવી. 

 ૫. પુસ્તકાલય સભ્યોને લગત કામગીરી કરવી તથા પુસ્તકોની બાઇન્ડીંગની        કામગીરી કરવી. 

 ૬.  ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

િોદ્દો:   આસી. લાઇબ્રરેીયન (મહનષાબને વાય. હત્રવદેી)  

(ડો. આબંેડકર ભવન પસુ્તકાલય, જીલ્લા ગાડગન ) 

સિાઓ :  

ફરજો :  ૧.  પુસ્તકાલયના નવા સભ્યો બનાવવા તથા છુટા કરવા. 

 ૨. લાઇબ્રેરીયનની સુચના મુજબ પુસ્તકો પસંદ કરવા ખરીદીની કાયગવાિી કરવી તથા પુસ્તકોનું 

વગીકરણ તેમજ સુચીકરણ પ્રકીયા કરવી.             

 ૩. પુસ્તકાલય સભ્યોને પસદંગી કે માંગ મુજબનું સાહિત્ય મળી રિે તે મુજબ પુસ્તકોની ગોઠવણી 

કરવી અને રેકડગ તૈયાર કરવા. 

૪. પુસ્તકાલયના પુસ્તકોના કમ્પ્યુટર પર રેકડગ તૈયાર કરવા અને કમ્પ્યુટરાઇઝ સેવાઓ આપવી. 

૫. પુસ્તકાલયના સભ્યોન ેલગત કામગીરી કરવી તથા પુસ્તકોની બાઇડીંગની   કામગીરી કરવી. 

૬.  હિસાબી તથા કેશન ેલગતી કામગીરી કરવી. 

૭.  ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 

 

 
  



   

 

(૯) 

 

િોદ્દો:   આસી. લાઇબ્રરેીયન (તપૃ્તીબને વી. પટલે )   

(મહિલાઓ તથા બાળકોન ુફરત ુપસુ્તકાલય, યહુનટ ન.ં-૨) 

સિાઓ :  

ફરજો :  ૧.  પુસ્તકાલયના નવા સભ્યો બનાવવા તથા છુટા કરવા. 

૨.  લાઇબ્રેરીયનની સુચના મુજબ પુસ્તકો પસંદ કરવા, ખરીદીની કાયગવાિી કરવી તથા પુસ્તકોનુ 

વગીકરણ તેમજ સુચીકરણ પ્રકીયા કરવી. 

 ૩. પુસ્તકાલય સભ્યોને પસંદગી કે માંગ મુજબનુ સાહિત્ય મળી રિે તે મુજબ પુસ્તકોની ગોઠવણી 

કરવી અને રેકડગ તૈયાર કરવા. 

૪. પુસ્તકાલયના પુસ્તકોના કોમ્પુટર પર રેકડગ તૈયાર કરવા અને કમ્પ્યુટરાઇઝ સેવાઓ આપવી 

૫.  પુસ્તકાલયના સભ્યોને લગત કામગીરી કરવી તથા પુસ્તકોની બાઇડીંગની કામગીરી કરવી. 

૬. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.           
 

 

િોદ્દો :  સીનીયર કલાકગ  (૧)  જાડજેા માનવદે્રસસિં એચ.     

સિાઓ  :  ફરજો :  

  ૧. પી. જે. એન. પુસ્તકાલયની સામાન્ય કામગીરી કરવી. 

  ૨.     પુસ્તકો ઈસ્ય ુકરવા. 

૩.  કેશન ેલગતી કામગીરી કરવી. 

              ૪. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.  

 

 

િોદ્દો : સીનીયર કલાકગ  (૨)   ખરાડી જાગહૃતબને ક.ે 

સિાઓ  :  ફરજો :  

૧.   છુટા થયેલ સભ્યોના બીલ બનાવવા. 

૨.  એસ્ટાને લગત તથા લાઇબે્રરીની અન્ય કામગીરી. 

૩. આવક જાવક પત્રો ફાઇલોની નોંિના રજીસ્ટર હનભાવવા. 

૪. પી. જે. એન. પુસ્તકાલયની સામાન્ય કામગીરી કરવી. 

               ૫. લાઇબ્રેરીયન તરફથી વખતો વખત સૂચનાઓ મુજબની વિીવટી  

   કામગીરી  

૬. તાબા િેઠળના જુહનયર ક્લાકગ તથા અન્ય કમગચારીઓ પાસેથી  

 સૂચના મુજબની કામગીરી કરાવવી. 

૭. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી.  
  



   

 

(૧૦) 

            

િોદ્દો :  જુનીયર કલાકગ   (૧)  કલોલા રહસકલાલ જી. 

સિાઓ  :  ફરજો :  

 ૧. તમામ પ્રકારના બીલો બનાવવા. 

        ૨. આવક જાવક પત્રો ફાઇલોની નોંિના રજીસ્ટર હનભાવવા.  

૩. તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરીને લગત કામગીરી કરવી. 

  ૪. પી. જે. એન. પુસ્તકાલયની સામાન્ય કામગીરી કરવી. 

        ૫.  લાઇબ્રેરીની અન્ય કામગીરી. 

        ૬. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 

 

િોદ્દો :  જુનીયર કલાકગ  (૨)   વોરા રાજશ્રીબેન પી. 

સિાઓ  :  ફરજો :  

  ૧. મિાત્મા ગાંિી લાયબ્રેરીની સામાન્ય કામગીરી કરવી. 

૨. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 

 

િોદ્દો :  જુનીયર કલાકગ  (૩)   મઘોક્રડયા જયશ્રીબેન એમ. 

સિાઓ  :  ફરજો :  

૧.   છુટા થયેલ સભ્યોના બીલ બનાવવા. 

૨.  એસ્ટાને લગત તથા લાઇબે્રરીની અન્ય કામગીરી. 

૩. આવક જાવક પત્રો ફાઇલોની નોંિના રજીસ્ટર હનભાવવા. 

૪. પી. જે. એન. પુસ્તકાલયની સામાન્ય કામગીરી કરવી. 

               ૫. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 

 

િોદ્દો :  જુનીયર કલાકગ  (૪)   દવ ેકપૃાલીકમુારી બી. 

સિાઓ  :  ફરજો :  

૧. તમામ પ્રકારના બીલો બનાવવા. 

        ૨. આવક જાવક પત્રો ફાઇલોની નોંિના રજીસ્ટર હનભાવવા.  

૩. તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરીને લગત કામગીરી કરવી. 

  ૪. પી. જે. એન. પુસ્તકાલયની સામાન્ય કામગીરી કરવી. 

        ૫.  લાઇબ્રેરીની અન્ય કામગીરી. 

        ૬. ઉચ્ચ અહિકારીશ્રી તરફથી સુપરત થતી અન્ય કામગીરી. 
 

                                                   



   

 

(૧૧) 

 

પ્રકરણ - ૪ (હનયમ સગં્રિ-૩) 

કાયો કરવા માટેના હનયમો, હવહનયમો, સચુનાઓ, હનયમ સગં્રિ  

અન ેદફતરો  
 

૪.૧ જાિેર તંત્ર અથવા તેના હનયંત્રણ િેઠળના અહિકારીઓ અને કમગચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના હનયમો, હવહનયમો, 

સુચનાઓ, હનયમ સંગ્રિ અને દફતરોની યાદી   
 

દસ્તાવેજનંુ નામ/મથાળુ  :  રાજકોટ મિાનગર સવેા સદન સચંાહલત 

શ્રીમતી પ્રભાદવેી જે. નારાયણ પસુ્તકાલય   

પસુ્તકો ઉપયોગ માટેન ુવિીવટી િોરણ હનયમો 
 

 

દસ્તાવેજ પરનુ ટુંકુ લખાણ: 

 સભ્યપદ માટેની લાયકાત, સભ્યપદ માટેની અરજી ફી તથા અનામત હવશે, આજીવન સભ્યપદ મેળવવા 

માટે, પુસ્તકના ઉપયોગ હવશ,ે સભ્યની ફરજ તથા જવાબદારી હવશ,ે સભ્યપદ રદ થવા હવશ ેતથા અનામત પરત 

લેવા હવશ,ે સામાન્ય શરતો. 
 

વ્યક્રકતન ેહનયમોની નકલ અિીથી મળશે. 

    સરનામુ.: 

    રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન સંચાહલત  
શ્રીમતી પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય, 
૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ, કેનાલ રોડ, રાજકોટ,  
ટેલીફોન નં.- ૦૨૮૧-૨૨૨૮૨૪૦  
ફેકસ :- 

ઇ-મેઇલ:  
અન્ય :  

 
હવભાગ દ્વારા હનયમો વગેર ેમાટ ેલેવાની ફી : હવના મલુ્યે  

  
 

  



   

 

(૧૨) 

 

પ્રકરણ - ૫ (હનયમ સગં્રિ-૪) 

નીહત ઘડતર અથવા નીહતના અમલ સમ્બન્િી જનતા સભ્યો સાથ ે 

સલાિ – પરામશગ અથવા તમેના પ્રહતહનહિત્વ માટેની  

કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તનેી હવગત 
 

નીહત ઘડતર : 
 

૫.૧  નીહતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રહતહનહિઓની સલાિ પરામશગ સિભાહગતા મેળવવા માટેની કોઇ 

જોગવાઇ અંગેની હવગત. 
 

અનુ. 

નં. 

હવષય/મુદ્દો શુ જનતાની સિભાગીતા 

સુહનહશ્ચત કરવાનંુ જરૂરી 

છે? 

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા 

માટેની વ્યવસ્થા 

૧. 
 

પુસ્તકાલયના નીહતહવષયક હનણગય 

બાબતોમાં 

િા ચુંટાયેલા  પ્રહતહનહિઓ 

મિાનગરપાહલકાના સ્ટેન્ડીંગ 

કહમક્રટ તથા જનતાની જનરલ 

બોડગ તથા સમાજ કલ્યાણ 

સહમહતના ચેરમેન  
 

 

 

૫.૨ નીહતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રહતહનહિઓની પરામશગ સિભાગીતા મેળવવા માટેની જોગવાઇ 

અંગેની હવગત. 
 

અનુ. 

નં. 

હવષય/મુદ્દો શુ જનતાની સિભાગીતા સુહનહશ્ચત 

કરવાનંુ જરૂરી છે? 

જનતાની સિભાગીતા મેળવવા 

માટેની વ્યવસ્થા 

નીહતઓના ઘડતરમા હનહત હવષયક હનણગય સ્ટેંડીગ કમીટી/ જનરલ બોડગમા લેવાયેલ હનણગય મુજબ અમલ 

કરવામા આવે છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

(૧૩) 

 

પ્રકરણ-૬ (હનયમસગં્રિ -૫) 

જાિરે તતં્ર અથવા તનેા હનયતં્રણ િઠેળ ની વ્યક્રકતઓ પાસેના  

દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અગંેન ુપત્રક  
 

 
૬.૧ સરકારી દસ્તાવજેો હવશનેી માહિતી: 

  જાિેર તંત્ર પુસ્તકાલય િોય પુસ્તકાલયોના અલગ અલગ સંગ્રિની આકડાકીય માહિતી નીચે મુજબ છે. 

 
અનુ. 

ન. 

દસ્તાવજેની કક્ષા દસ્તાવજેનું નામ અને તનેી એક 

લીટીમા ંઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની કાયગ 

પદ્િહત 

નીચેની વ્યહક્ત પાસે 

છે/તેના હનયંત્રણમાં છે. 

૧. પી.જે.એન.   

પુસ્તકાલય 

પુસ્તકો -  ૪૪૨૫૯  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  રમકડા -  ૪૨૪૫ સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો - ૫૪   સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો - ૧૫૪  હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  વતગમાનપત્રો - ૧૯  હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  સી.ડી., ડી.વી.ડી. - ૭૩૪૭  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

૨. મોબાઈલ યુહનટ ૧ 

થી ૨ 

પુસ્તકો -  ૪૪૧૩૪  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

૩. શ્રોફ રોડ પુસ્તકાલય પુસ્તકો -  ૪૮૮૭૮  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  રમકડા -  ૩૨૧૯  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો – ૬૮    સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો – ૨૦૦    હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  વતગમાનપત્રો - ૧૯  હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  સી.ડી., ડી.વી.ડી. – ૬૫૪૭   સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

 બ્રેઇલ કોનગર  િાડગ બાઉન્ડ – ૩૭૦  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  ઓડીયો બુક - ૪૦૦૦ સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

૪. મહિલા વાંચનાયલ  

(મહિલા    

એકટીવીટી સને્ટર 

નાના મોવા સકગલ  

સામયીકો / વતગમાન પત્રો  = 

૧૭૦ +  ૧૮  

પુસ્તકો – ૯૯૨   

હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

૫. શ્રી  મિાત્મા ગાંિી 

મ્યુહઝયમ  લાયબ્રેરી   

પુસ્તકો – ૨૮૫૬ હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

૬. ડો. આંબેડકર  

ભવન લાયબ્રેરી 

જીલ્લા ગાડગન   

પુસ્તકો – ૧૯૩૮૮  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો – ૧૦૦    હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  વતગમાનપત્રો – ૧૯   હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  સામાહયકો – ૧૮    સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

 

 

૭. બાબુભાઇ વૈિ 

લાઇબ્રેરી 

પુસ્તકો -  ૫૦૦૫૪  સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  રમકડા -  ૨૯૪૫    સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો – ૬૮    સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 

  સામાયીકો – ૨૦૦   હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  વતગમાનપત્રો - ૧૯  હવના મુલ્યે વાંચન લાઇબ્રેરીયન 

  સી.ડી., ડી.વી.ડી. – ૪૭૪૫   સભ્યપદ મેળવીન ે લાઇબ્રેરીયન 



   

 

(૧૪) 

 

પ્રકરણ - ૭ (હનયમ સગં્રિ -૭) 

તેના ભાગ તરીક ેરચાયલે બોડગ, પક્રરષદ, સહમહતઓ અન ે 

અન્ય સંસ્થાઓનુ ંપત્રક  
 

૭.૧ જાિરે તતં્રન ેલગતા બોડગ, પક્રરષદો, સહમહતઓ અન ેઅન્ય મડંળો અગંનેી હવગત: 

 

 સસં્થાનુ ંનામ અન ેસરનામુ ં:  

    રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન, જનરલ બોડગ.  

 

 માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો પ્રકાર (બોડગ, પક્રરષદ, સહમહતઓ, અન્ય મંડળો) : 

    રાજકોટ મિાનગર સેવા સદનની સમાજ કલ્યાણ સહમહત. 

  

માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાનો ટુંકો પક્રરચય (સસં્થાપના વષગ, ઉદશે/મખુ્ય પ્રવહુતઓ) :  

    પુસ્તકાલયનો હવકાસ.   

 

માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થાની ભહુમકા (સલાિકાર/સચંાલક/કાયગકારી/અન્ય) : 

   પુસ્તકાલયના હવકાસ માટે હનયમો બનાવવા. 

 

સમાજ કલ્યાણ સહમહતનુ ંમાળખુ ંબન્િારણ :  

   ચેરમેન, અન્ય સભ્યો.  

 

વડા :   ચેરમેન  

 

મખુ્ય કચરેી અન ેતેની શાખાઓના સરનામા ં: 

  ચેરમેનશ્રી, સમાજ કલ્યાણ સહમહત, રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન,  

                        ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ  

 

બઠેકોની સખં્યા  :   દર માસે એક વાર 

 

 

શુ ંજનતા બઠેકમા ંભાગ લઇ શક ેછે? : 

ના  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

(૧૫) 

 

પ્રકરણ - ૮ (હનયમ સગં્રિ -૭) 

સરકારી માહિતી અહિકારીઓના ંનામ, િોદ્દો અને અન્ય હવગતો  
 

 

સરકારી તતં્રનુ ંનામ :  રાજકોટ મિાનગરપાહલકા સંચાહલત  

શ્રીમતી પ્રભાદેવી જે. નારાયણ પુસ્તકાલય  
 

જાિેર માહિતી અહઘકારી : શ્રી એન. એમ. આરદેશણા  

િમ િોદ્દો એસ.ટી.ડી. 

કોડ 

ફોન. નં. ફેક્સ ઇ મેઇલ સરનામંુ 

૧. લાઇબ્રેરીયન ૦૨૮૧ કચેરી: ૨૨૨૮૨૪૦ 

મોબાઇલ: 

૯૬૨૪૭૧૮૫૪૭ 

 nmardeshna@ 
yahoo.com 

પી.જે.એન. પુસ્તકાલય 

૩૪, પ્રિલાદ પ્લોટ,  

કેનાલ રોડ, રાજકોટ 

 

જાિેર મદદનીશ માહિતી અહઘકારી : શ્રી મનીષાબેન વાય. હત્રવેદી 

િમ િોદ્દો એસ.ટી.ડી. 

કોડ 

ફોન. નં. 

 

ફેક્સ ઇ  મેઇલ સરનામંુ 

૧. આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૦૨૮૧ કચેરી: ૨૨૨૮૨૪૦ 

 

 ------- પી.જે.એન. પુસ્તકાલય 

૩૪,પ્રિલાદ પ્લોટ,  

કેનાલ રોડ ,રાજકોટ 

 

ફસ્ટ એપેલેટ માહિતી અહિકારી : સી. કે. નંદાણી  

િમ િોદ્દો એસ.ટી.ડી. 

કોડ 

ફોન. નં. 

 

ફેક્સ ઇ  મેઇલ સરનામંુ 

૧. નાયબ કહમશનર ૦૨૮૧ કચેરી:  

મોબાઇલ: 

૯૭૧૪૫૦૩૭૨૦ 

 --------- રાજકોટ મિાનગરપાહલકા 

સેન્રલ ઝોન કચેરી,રાજકોટ   

 

 

 

 

 

                                                 
  



   

 

(૧૬) 

 

પ્રકરણ - ૯ 

હનણગય લવેાની પ્રક્રિયામા ંઅનુસરવાની કાયગપદ્િહત  
 

 

૯.૧ જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે હનણગય લેવા માટે કઇ કાયગપહધ્ધ્ત અનુસરવામા ંઆવે છે.  
િ બોમ્બ ેમુહનહસપલ એકટ તથા બી.સી.એસ.આર. નાણાકીય તથા અન્ય હનયમો. 
  

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ હનણગય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયગ પધ્િહતઓ :  

કામના કાગળ/મંજુરી/ટેંડર કે કોઇપણ દફતરી ફાઇલ પ્રથમ જુહનયર કલાકગ કે  સીનીયર કલાકગ તરફથી 

નોટીંગ થઇ શાખા અહિકારી દ્વારા સિાયક કહમશનરશ્રી પાસે રજુ કરવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ તે નાયબ 

કહમશનરશ્રી પાસ ેથઇ કહમશનરશ્રી મારફત  હનણગય કરવામાં આવે છે. નીતીહવષયક હનણગય કહમશનરશ્રી મારફત 

સ્ટેન્ડીંગ કહમટી કે જનરલ બોડગમા ંમંજુરી માટ ેમોકલવામાં આવે છે. અને તે મુજબ કાયગ કરવામા ંઆવે છે.   
 

૯.૩ હનણગયને જનતા સુિી પિોચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે.  

  પુસ્તકાલયના નોક્રટસ બોડગ પર નોંિ દ્વારા, કહમશનર સાિેબની જાિેરાત દ્વારા તથા    

        અન્ય. 
 

૯.૪ હનણગય લેવાની પ્રક્રિયામાં જેના ંમંતવ્યો લેવાનાર છે તે અહિકારીઓ ક્યા છે?   

       લોકોના અહભપ્રાયો – લાઇબ્રેરીયન – આસી. કહમશનર – ડે. કહમશનર - કહમશનર – 

       સ્ટેન્ડીંગ  કહમટી. 
 

 

૯.૫ હનણગય લેનાર અંહતમ સિાહિકારી કોણ છે? 

  મ્યુહનહસપલ કહમશનર  
 

 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાિેર સતાહિકારી દ્વારા હનણગય લેવામા ંઆવે છે તેની માહિતી     

        અલગ રીતે મુકવી.  

  િાલમા ંઆવા કોઇ હનણગય લેવાયેલ નથી. 
 

 

 

                                              

 

 

 
                                              
  



   

 

(૧૭) 

 

પ્રકરણ – ૧૦ 

અહિકારીઓ અન ેકમગચારીઓની માહિતી – પહુસ્તકા (ડીરકે્ટરી) 
 

અન.ુ નામ  િોદ્દો  ફોન. ન.ં  ફેક્સ

  

ઇ મઇેલ સરનામુ ં

૧. એન. એમ. આરદેશણા  લાઇબ્રેરીયન ૯૬૨૪૭૧૮૫૪૭ 

(૦૨૮૧) 

૨૨૨૮૨૪૦ 

--- nmardeshna@ 
yahoo.com 

શ્રીમહત પ્રભાદેવી જે. 

નારાયણ પુસ્તકાલય, ૩૪, 

પ્રિલાદ પ્લોટ, કેનાલ રોડ, 

રાજકોટ  

૨. એસ. પી. દેત્રોજા  જુની. સિાયક 

ગં્રથપાલ 

૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૩. જગ્યા ખાલી   ટેકનીકલ આસી. ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૪. જગ્યા ખાલી  ટેકનીકલ આસી. ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૫. જગ્યા ખાલી   ટેકનીકલ આસી. ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૬. જગ્યા ખાલી   ટેકનીકલ આસી. ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૭. એમ. વાય. હત્રવેદી આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૮. ટી. વી. પટેલ આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૯. જગ્યા ખાલી  આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૦. એમ. એચ. જાડેજા હસ. ક્લાકગ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૧. જે. કે. ખરાડી  હસ. ક્લાકગ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૨. આર. જી. કલોલા જુ. કલાકગ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૩. આર. પી. વોરા જુ. કલાકગ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૪. કે.બી. દવે   જુ. કલાકગ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૫. જે. એમ. મઘોક્રડયા   જુ. કલાકગ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૬. આર. આર. શાિ  જુનીયર ડેટા એન્રી 

ઓપરેટર 

૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૭. સી. એચ. ટાંક  પ્યુન ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૮. પી. આર. હમયાત્રા પ્યુન ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૧૯. જગ્યા ખાલી    મજુર ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૨૦. જ્ગ્યા ખાલી રાઇવર ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૨૧. જ્ગ્યા ખાલી  રાઇવર ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૨૨. એન. એન. ઠાકર  લાઇબ્રેરી એટેન્ડન્ટ ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૨૩. જગ્યા ખાલી  ક્લીનર કમ પ્યુન ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૨૪. જગ્યા ખાલી  ક્લીનર કમ પ્યુન ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 

૨૫. જગ્યા ખાલી  પ્યુન ૨૨૨૮૨૪૦ --- --- // 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 (૧૮) 

 

પ્રકરણ -૧૧ ( હનયમસગં્રિ-૧૦) 

હવહનયમોમા ંજોગવાઇ કયાગ મુજબ મિેનતાણાની પધ્િહત સહિત  

દરકે અહિકારી અન ેકમગચારીન ેમળતુ ંમાસીક મિેનતાણંુ 
 

                       ૧૧.૧ નીચેના નમુનામા ંમાહિતી આપો. (માચગ-૨૦૨૧ની હસ્થહતએ)  

અન.ુ 

ન.ં 

નામ િોદ્દો માહસક મિેનતાણું વળતર/ભથ્થ ુ હવહનમયમા ંજણાવ્યા મુજબ 

મિેનતાણું નક્કી કરવાની પધ્િહત 

૧. શ્રી એન. એમ. આરદેશણા લાઇબ્રેરીયન ૭૬૨૦૦/- ૩૪૫૮૦/- જનરલ બોડગ દ્વારા ઠરાવેલ 

સરકારી િારા િોરણ મુજબ 

૨. શ્રી એસ. પી. દેત્રોજા આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૪૭૬૦૦/- ૧૯૭૩૪/- // 

૩. શ્રી એમ. વાય. હત્રવેદી આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૬૨૨૦૦/- ૨૫૩૭૦/- // 

૪. શ્રી ટી. વી. પટેલ  આસી. 

લાઇબ્રેરીયન 

૨૫૫૦૦/-    ૧૧૧૩૭/-              // 

૫. શ્રી એમ. એચ. જાડેજા સીનીયર ક્લાકગ ૪૨૩૦૦/- ૧૮૮૧૧/- // 

૬. શ્રી જે. કે. ખરાડી સીનીયર ક્લાકગ ૨૭૧૦૦/- ૧૧૯૦૭/- // 

૭. શ્રી આર. જી. કલોલા જુનીયર કલાકગ ૪૪૯૦૦/- ૧૯૧૨૯/- // 

૮. શ્રી આર. પી. વોરા જુનીયર કલાકગ ૪૨૩૦૦/- ૧૮૮૧૧/- // 

૯. શ્રી કે. બી. દવે જુનીયર કલાકગ ૧૯૯૫૦/- - // 

૧૦. શ્રી જે. એમ. મઘોક્રડયા જુનીયર કલાકગ ૧૯૯૫૦/- - // 

૧૧. શ્રી આર. આર. શાિ જુનીયર ડેટા એન્રી 

ઓપરેટર 

૪૮૨૦૦/- ૨૦૦૨૬/- // 

૧૨. શ્રી એન. એન. ઠાકર લાઇબ્રેરી એટેન્ડન્ટ ૨૨૮૦૦/- ૧૦૦૯૧/- // 

૧૩. શ્રી સી. એચ. ટાંક 
 

પ્યુન ૨૯૭૦૦/- ૧૨૭૬૨/- // 

૧૪. શ્રી પી. આર. હમયાત્રા પ્યુન ૨૮૭૦૦/- ૧૨૨૮૧/- // 

 

                                                  
                                                
  



   

 

(૧૯) 

 

પ્રકરણ - ૧૨ (હનયમ સગં્રિ-૧૧) 

પ્રત્યકે સંસ્થાન ેફાળવાયલે અદંાજપત્ર  
 

બજેટ સજં્ઞા બજેટ સદર  હિસાબી 

સજં્ઞા  

હિસાબી સદર  સહુચત 

અદંાજપત્ર

  

મજુંર થયલે 

અદંાજપત્ર

  

કલુ ખચગ  

૨૦૦૭   શ્રીમહત પ્રભાદવેી જે. નારાયણ 

પસુ્તકાલય / શ્રોફ રોડ લાયબ્રરેી / 

મોબાઇલ લાયબ્રરેી  

પગાર ખચગ  

૩૦૧૦૦  પગાર  ૧૦૩.૫૦  ૮૬.૧૮  ૮૬૧૮૦૦૧ 
 
 
  

૨૦૦૭  સાક્રદલવાર  ખચગ  ૩૪૦૦૦  સાક્રદલવાર  ૨.૦૦  ૫.૦૦  ૫૦૦૦૦૧  

૨૦૦૭   ટલેીફોન ખચગ  ૩૪૧૦૦  ટલેીફોન ખચગ  ૪.૫૦   ૬.૩૭   ૬૩૭૦૦૧ 

૨૦૦૭   પસુ્તકાલય હવજળી ખચગ  ૪૩૧૦૩  હવજળી ખચગ ૫.૩૦  ૮.૫૦  ૮૫૦૦૦૧ 

૨૦૦૭   હબન સરકારી સસં્થાન ેલાયબ્રરેી ગ્રાટં  ૪૯૧૨૧  હબન સરકારી 

સસં્થાન ેલાયબ્રરેી 

ગ્રાટં સદર  

૨૦.૬૦  ૧૯.૧૦ ૧૯૧૦૦૦૧ 

૨૦૦૭  વાચંનગ્રિુ  ૪૯૧૨૦  વાચંનગ્રિુ  ૦.૦૫  ૦.૧૫ ૧૫૦૦૧  

૨૦૦૭  કોંરાક્ટ કમગચારી  ૩૧૧૦૧  કોંરાક્ટ કમગચારી ૫૪.૦૦   ૭૭.૦૦ ૭૭૦૦૦૦૧ 

૨૦૦૭  સફાઇ ખચગ ૪૮૯૦૧  સફાઇ  ૧૩.૬૫ ૨૨.૬૬ ૨૨૬૬૦૦૧ 

૨૦૦૪  સાિન સામગ્રી/પરચરુણ ખચગ  ૪૯૩૦૨  ટોઈઝ ખરીદી /બકુ 

બાઈડડગં  

૦.૧૦ ૨.૦૦ ૨૦૦૦૦૧ 

૨૦૦૭  શકૈ્ષહણક સાહિહત્યક કાયગક્ર્મ ૪૯૧૧૩  કાયગક્ર્મ ૧.૦૦  ૧.૦૦ ૧૦૦૦૦૧ 

૨૦૦૮  બકુ્ફરે  ૪૯૧૧૩  બકુ્ફરે ૭.૦૦  ૧૦.૦૦ ૧૦૦૦૦૦૧ 

૨૦૦૭   પસુ્તક ખરીદી ઇત્યાદી  પરચરુણ ખચગ 
– 

૬૦૭૦૨ 
  

સાદીલવાર/ 

પસુ્તક ખરીદી  

૩૦.૭૫  
 
 

 ૪૬.૭૫   ૪૬૭૫૦૦૧ 

૨૦૦૭ ઇ-લાઇબ્રરેી ૬૪૯૦૧ પસુ્તકોનુ ં

ડીજીટલાઇઝેશન  

૦.૦૦ ૫.૦૦ ૫૦૦૦૦૦ 

 
 

 

                                                
  



   

 

(૨૦) 

 

પ્રકરણ - ૧૩  

સિાયકી કાયગિમોના અમલ અગંેની પધ્િહત 

 

 

 

 

 
લાગ ુપડત ુનથી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

(૨૧) 

 

પ્રકરણ - ૧૪ (હનયમ સગં્રિ-૧૩) 

તેણ ેઆપલે રાિતો, પરહમટ ક ેઅહિિટુ મેળવનારની હવગતો 

 

 

 

 
લાગ ુપડત ુનથી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                



   

 

(૨૨) 

 

પ્રકરણ - ૧૫ (હનયમ સગં્રિ-૧૪) 

કાયો કરવા માટ ેનકકી કરલેા ંિોરણો  
 

 

આ શાખાની હનણગય લવેાની પ્રક્રિયા માટ ેશાખા દ્વારા ફાઇલ ઉપર નોંિ સિાયક કહમશ્નરન ેરજુ કરવામા ં

આવ ેછે. જો હનણગય તમેના દ્વારા લવેાનો થતો િોય તો હનણગયસિ પ્રકરણ પરત આવ્ય ેઅમલવારી કરવામા ંઆવ ે

છે. અન્યથા હનણગય માટ ેઆગળ નાયબ કહમશ્નર ક ેજરૂર પડ્ય ે કહમશ્નરન ે રજુ કરવામાં આવ ે છે. જેમા ં હનણગય 

આવ્ય ેઅમલવારી કરવામા ંઆવ ેછે.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

(૨૩) 

 

પ્રકરણ - ૧૬ (હનયમ સગં્રિ-૧૫) 

વીજાણુ રૂપ ેઉપલબ્િ માહિતી 
 

        પસુ્તકાલય કમ્પ્યુટરાઇઝ િોવાથી નીચ ેમજુબની માહિતી વીજાણુ રૂપ ેઉપલબ્િ છે. 
 

૧. પુસ્તકાલયના તમામ પુસ્તકો / મલ્ટીમીડીયા / મેગેઝીનની માહિતી કોમ્પ્યુટર પર ઉપલબ્િ. 

૨. પુસ્તકાલયના તમામ સભાસદોની માહિતી કોમ્પ્યુટર પર ઉપલબ્િ. 

૩. પુસ્તકો / મલ્ટીમીડીયાની નામ, લેખક, હવષય, એની વડગ, પ્રકાશક મુજબ સુહચકરણ.  

    ૪. પુસ્તકોની ભાષા વાઇઝ યાદી ઉપલબ્િ. 

    ૫. નવા આવતા પુસ્તકોની યાદી.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

(૨૪) 

 

પ્રકરણ - ૧૭ (હનયમસગં્રિ-૧૬) 

માહિતી મેળવવા માટ ેનાગરીકોન ેઉપલબ્િ સવલતોની હવગતો  
 

 

૧. પુસ્તકાલયના સ્થળ પર જ પુસ્તકો હવશેની બિી જ માહિતી કોમ્પ્યુટર પર ઉપલબ્િ.  
       ૨. પુસ્તકાલયમા ંપુસ્તકોના પ્રદશગનોના આયોજન દ્વારા ઉપલબ્િી. 
       ૩. પુસ્તકાલયના ંસ્થળ પર નોક્રટશ બોડગ પર લખાણ દ્વારા ઉપલબ્િી. 

       ૪. પુસ્તકાલયના રેકડગના હનરીક્ષણ દ્વારા ઉપલબ્િી. 
       ૫. પુસ્તકાલયમા ંઉપલબ્િ મુદ્રીત હનયમસંગ્રિ દ્વારા પણ ઉપલબ્િી.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

 

(૨૫) 

 

પ્રકરણ - ૧૮ (હનયમ સગં્રિ-૧૭) 

અન્ય ઉપયોગી માહિતી 
 

૧૮.૧ લોકો દ્વારા પુછાતા પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો :   રૂબરૂ, ટેલીફોન દ્વારા, લેહખતમાં આપવામાં આવ ેછે. 

૧૮.૨ માહિતી મેળવવા અંગ ે :  માહિતી (મેળવવાનો) અહિકાર અહિહનયમ- ૨૦૦૫ અને ગુજરાત 

માહિતી અહિકાર હનયમો -૨૦૦૫ ની જોગવાઇ અનુસાર કાયગવાિી 

કરવાથી માહિતી મળી શકે. 

૧૮.૩ જાિેરતંત્ર દ્વારા લોકોને અપાતી તાલીમ બાબત:  આ કચેરી દ્વારા લોકોને આ બાબતે આપવાની વ્યવસ્થા િાલ 

અમલમાં નથી. 

૧૮.૪  હનયમ સંગ્રિ-૧૩ માં સમાહવષ્ટ ન કરાયેલ :   આ શાખા દ્વારા આવા કોઇ પ્રમાણપત્ર જાિેર જનતાને િોય તેવા, 

જાિેરતંત્રએ આપવાનાં પ્રમાણપત્રો, આપવાનાં થતા નથી. ના - વાંિા 

પ્રમાણપત્રો 

૧૮.૫ નોિણી પ્રક્રિયા અંગ ે. 

૧.  ઉદેશ.                           : પુસ્તકાલય સભ્યપદ મેળવવા માટે 

૨. નોિણી માટેની પાત્રતા  : રાજકોટ મિાનગરની કોઇ પણ જાિેર જનતા 

૩. પુવગ જરૂરીયાતો : પુસ્તકાલયના જ સભ્યના જામીન રજુ કરવા અન્યથા જામીન 

અનામત આપવી. 

૪. અરજી કરવા માટે સંપકગ માહિતી : પુસ્તકાલયમાં રૂબરૂ હવના મુલ્યે માહિતી આપવામાં આવ ેછે. 

૫. અરજી ફી : ફોમગ ફી રૂ. પાંચ લેવામાં આવે છે. 

૬. અન્ય ફી  : દાખલ ફી રૂ. ૧૫ તથા  છ માસીક લવાજમ એક પુસ્તક માટે ૪૮ રૂ. 

તથા બે પુસ્તક માટે રૂ.૭૨ છ માસીક ફી પેટે લેવામાં આવ ેછે. સાથે 

એક પુસ્તક માટે રૂ. ૧૦૦ તથા બે પુસ્તક માટે  રૂ. ૨૦૦ અનામત 

લેવામાં આવ ેછે. જે અનામત ખાતુ બંિ કરાવતી વખતે પરત મળે છે. 

૭. અરજીનો નમુનો : રૂબરૂ સભ્યપદ મેળવતી વખતે સપં્રટેડ ફોમગમાં જ આપવામાં આવ ેછે. 

૮. હબડાણ : અન્ય દસ્તાવેજની જરૂર નથી. 

૯. હબડાણ દસ્તાવેજોનો નમુનો :        નીલ 

૧૦. અરજીની પધ્િહત : સૌ પ્રથમ પુસ્તકાલય હવભાગો બતાવી, સભ્યપદ મેળવવા માટેના 

હનયમો હવના મુલ્યે આપવામાં આવ ે છે. ત્યારબાદ સભ્યપદ 

મેળવવાની ઇચ્છા અરજદાર િરાવે તો હનયમાનુસાર સભ્યપદ 

આપવામાં આવ ેછે. 

૧૧. અરજી મળ્યા પછી જાિેર : અરજદાર તરફથી હનયમાનુસાર સભ્યપદ મેળવવા માટેનંુ ફોમગ  મળે કે 

તરત જ તંત્રમાં થનાર પ્રક્રિયા હનયમ મુજબની ફી લઇ સભ્યપદ 

આપી દેવામાં આવ ેછે. સભ્યપદ મળતા તરત પુસ્તકો ઘરે  લઇ જઇ 

શકે છે. 

૧૨. નોંિણીની કાયદેસરતાનો ગાળો :  નોંિણીની કાયદેસરતા જયાં સુિી સભ્યપદ મેળવનાર  

સભાસદ પોતાનુ સભ્યપદ હનયમ મુજબ ફોમગ ભરી બંિ કરાવે ત્યાં 

સુિી ચાલુ રિે છે. 

૧૩. નવીનીકરણની પ્રિીયા :  પ્રથમ સભ્યપદની સાથે ભરેલ છ માસની લવાજમ ફીનો સમય પુરો 

થતા તુરંત આગળના સમય માટેની ફી ભરી સભ્યપદ નવીનીકરણ 

કરાવવામાં આવ ેછે. 

૧૮.૬ જાિેર તંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગ ે          :  આ શાખા દ્વારા કોઇ કર ઉઘરાવવામાં આવતા નથી. 
 

૧૮.૭ હવજળી/પાણીના િંગામી અને કાયમી 

 જોડાણો આપવા અને કાપવા અંગે        :  આ શાખા દ્વારા હવજળી/પાણીના જોડાણ આપવા/કાપવાની 

કામગીરી કરવામાં આવતી નથી  
 

૧૮.૮ જાિેર તંત્ર દ્વારા પુરી પાડવામાં 

આવનાર અન્ય સેવાઓની હવગત             : પારા નં ૨.૧ માં જણાવેલ હસવાય હવશેષ સેવા આપવામાં આવતી 

નથી. 

 
 

 

 

 

 



   

 

રામનપા/પી.જે.એન./જા.ન.ં- ૧૭૩                         રાજકોટ મિાનગર સવેા સદન 
             શ્રીમહત પ્રભાદવેી જે. નારાયણ  
             પસુ્તકાલય  

             તા.  ૨૭/૦૫/૨૦૨૨  
 

         પ્રહત, 

         ઓ.એસ.ડી.  

         આર.ટી.આઇ. હવભાગ, 

         રાજકોટ મિાનગર સવેા સદન, 

         રાજકોટ.  
            હવષય :: પ્રોએહક્ટવ ક્રડસ્ક્લોઝર માહિતી બાબત 
            સદંભગ  :: રામનપા/આર.ટી.આઇ./જા.ન.૧૧૫ તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૨  
 

જય ભારત સાથ ઉપરોકત હવષય તથા સદંભ ેઅત્રનેી શાખાની પ્રોએહક્ટવ ક્રડસ્ક્લોઝર         એટલ ેક ે૧૭ મદુાની 

માહિતી વષગ ૨૦૨૨-૨૩ માટનેી હવગત બકુલટે તમેજ સોફટ કોપી તયૈાર  કરી આ સાથ ેમોકલાવલે છે. 
 

 

 

 

 

ગ્રથંપાલ 

રાજકોટ મિાનગર સવેા સદન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

                                     
  



   

 

 

 

:: પ્રમાણપત્ર :: 

 
         આથી પ્રમાહણત કરવામાં આવે છે કે માહિતી અહિકાર અહિહનયમની કલમ-૪ અતંગગત સ્વય ંજાિેર કરવાની બાબતો 

પ્રોએક્ટીવ ક્રડસ્ક્લોઝર (પી.એ.ડી.) મારા હવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. અને તે ટીએફપી  ૨૭/૦૫/૨૦૨૨ ની 

હસ્થહતએ અમારી મંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામા ંઆવેલ છે.  
  

ટીએફપી  ૨૭/૦૫/૨૦૨૨  
                              

                                                                 પી.આઇ.ઓ. 

                                                            શ્રીમહત પ્રભાદેવી જે.નારાયણ પુસ્તકાલય                                

                                                                   રાજકોટ મિાનગર સેવા સદન   
 

 

 


