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મહેકમ શાખા
સ્વયં જાહેર કરવાની માહહતી (PAD)
મદ્દુ ા નં.૧

પોતાના વ્યવસ્થાતંત્ર, કાયો અને ફરજોની વવગતો

ુ ું
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વર્ણતક)
નિયમો-૨૦૦૨ અિે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નિસ્ત અિે
અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧, િાર્ાુંકીય સત્તા સોંપર્ી નિયમો, ગુજરાત નતજોરી નિયમો, બજેટ
મેન્યુઅલ, સરકારશ્રીિા નવભાગો તરફથી સમયાુંતરે સેવાકીય તથા િાર્ાુંકીય બાબતો અંગે કરવામાું
આવતાું પરરપત્રો/ઠરાવોિા અમલીકરર્િી કામગીરી.
મદ્દુ ા નં.ર

પોતાની સંસ્થા, કામગીરી અને ફરજોની વવગત

સુનિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રી (ખાતાિા વડા) િી સુચિા અનુસાર અનિક સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સ
(કચેરીિા વડા) િા નિયુંત્રર્ હેઠળિા િાયબ મદદ. સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સ (મહેકમ) મારફતે વડી
કચેરીિા તથા જજલ્લા કચેરીઓિા અનિકારીશ્રીઓ/કમણચારીઓિી આવશ્યકતા મુજબ વાહિો,
ફનિિચર, કચેરીિા ઉપયોગી સાિિો વગેરેિી િાન્ત તથા ફાળવર્ીિી કામગીરી યોજિાકીય
દરખાસ્તો અમલીકરર્િી કામગીરી.
મદ્દુ ા નં.૩

વનરીક્ષણ (દે ખરે ખ) અને જવાબદારીના માધ્યમો સહહત લેવાની પ્રહિયામાં તેમણે
ુ રવાની કાયયરીવત.
અનસ

કલાકણ ઉપનસ્થત થતાું િકરર્ોમાું િાથનમક િોંિ લખી કચેરી અનિક્ષકિે રજુ કરે છે . કચેરી
અનિક્ષક નિયમોનુસાર િકરર્ િાયબ મદદ. સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રીિે પોતાિા મુંતવ્ય સહ અનિક
સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રીિે નિર્ણય અથે રજુ કરે છે . વળી, જે રકસ્સાઓમાું સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રીિે
ફાઇલો/િકરર્ો રજુ કરવાિા હોય તે અનિક સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રી મારફતે સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્પસશ્રીિે
રજુ કરે છે .
મદ્દુ ા નં.૪

પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતે નકકી કરાયેલા ધોરણો.

કચેરીિી અન્ય િાખાઓિે લગતી વહીવટી બાબતો તેમજ કમણચારીઓિી સેવાકીય બાબતો
તેમજ તાબાિી કચેરીઓમાુંથી સેવાકીય બાબતોિી મારહતી સુંકલીત કરી જરૂર જર્ાયે સરકારશ્રીમાું
મોકલવી, દરખાસ્તો કરવી અિે સરકારશ્રી સાથેિો તમામ સેવા નવષયક પરામિણ કરવાિી
કામગીરી.
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મદ્દુ ા નં.પ

ુ ત કરવા માટે તેના કમયચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા
પોતાના કાયો મક
ુ નાઓ,
અથવા અંકુ શ હેઠળ અથવા તેના દ્વારા રખાયેલ વનયમો, વવવનયમો, સચ
ુ લ્સ (વનયમ-સંગ્રહો) અને રે કોર્ય સ
મેન્યઅ

ુ ું ) નિયમો-ર૦૦ર, ગુજરાત મુલ્કી સેવા (નિસ્ત અિે અપીલ)
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વતણણક
નિયમો-૧૯૭૧, ગુજરાત િાર્ાુંકીય નિયમો, આકનસ્મક ખચણિા નિયમો મુજબ વાહિો, સાિિો અિે
સ્ટેિિરી ફાળવર્ી તથા સરકારશ્રી દ્વારા સમયાુંતરે આપવામાું આવતી સ ૂચિાઓિા પરરપત્રો અિે
ઠરાવો.
મદ્દુ ા નં.૬

પોતાની પાસે અથવા પોતાના અંકુ શ હેઠળ રખાયેલા વવવવધ કેટેગરીઓના
દસ્તાવેજોન ંુ વનવેદન

કમણચારીઓિી સેવાઓ બાબતેન ુ ું રે કડણ (સેવાપોથી), કચેરીનુ ું ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર, લાયબ્રેરી
રજીસ્ટર, નવિાિસભા અતારાુંરકત અિે તારાુંરકત િશ્નોનુ ું રજીસ્ટર, નસનિયોરીટી લીસ્ટ નવગેરે.
મદ્દુ ા નં.૭

તેની નીવત ઘર્વાના અથવા તેના અમલીકરણ સંબધ
ં માં જાહેર જનતાના સભ્યો
દ્વારા રજુઆત કરાયેલી અથવા સાથે ચચાય માટે રહેલી કોઇપણ વ્યવસ્થાની વવગતો
આવી કોઇ જ ગોઠવર્ થયેલ િથી.

મદ્દુ ા નં.૮

પોતાની સલાહના હેત માટે અથવા તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુ
વ્યહકતઓ ધરાવતા બોર્ય , કાઉન્સીલ, કવમટીઓ અને બીજા મંર્ળોન ંુ વનવેદન અને
આ બોર્ય , કાઉન્સીલ, કવમટી અને અન્ય મંર્ળોની બેઠકો જાહેર પ્રજા માટે ખલ્ુ લી છે
કે કેમ ? અથવા આવી બેઠકની વવગતો જાહેર પ્રજા મેળવી શકે છે કે કેમ ?
તેન ંુ વનવેદન

શ ૂન્ય મારહતી
મદ્દુ ા નં.૯ અને મદ્દુ ા નં.૧૦

અવધકારીઓ અને કમયચારીઓની માહહતી પવુ સ્તકા
મહેકમ શાખા
નામ

અ.નં.

હોદ્દો

૧.

અનિક સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સ (વગણ-૧)

શ્રી વાય.એ.દે સાઈ(ઈ.ચા)

ર.

િાયબ મદદ. સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સ (વગણ-ર)

શ્રી બી.પી.ડોડીયા

૩

કચેરી અનિક્ષક (વગણ-૩)

શ્રીમતી એસ.વાય.પરમાર

૪
૫
૬

શ્રી.એિ.એમ.િાયી
ક્લાકણ (વગણ-૩)

શ્રીમતી પી.આર.પટેલ
શ્રી બી.સી.ચાવડા

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦
-

રૂ.૬૬૦૦૦/રૂ.૫૮૬૦૦/રૂ.૫૬૯૦૦/રૂ.૨૦૫૦૦/રૂ.૨૦૫૦૦/-
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૭

શ્રી.બી.સી.પટેલ

૮

શ્રી.કે.વી.ડામોર

મદ્દુ ા નં.૧૧

રૂ.૨૦૫૦૦/રૂ.૧૯૯૦૦/- (ફીક્સ)

તમામ યોજનાઓ સચુ ચત ખચય અને કરે લી વહેચણી પરના અહેવાલની વવગતો
દશાય વતી તેની દરે ક એજન્સી ફાળવેલ અંદાજપત્ર
કચેરીિી રહસાબી િાખા િકકી કરે છે .

મદ્દુ ા નં.૧ર

ફાળવેલ રકમો અને એવા કાયયિમોના લાભાથીઓની વવગતો સહહત આવથિક સહાય
કાયયિમોની અમલ બજવણીની રીતે
શ ૂન્ય મારહતી

મદ્દુ ા નં.૧૩

તેણે આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અવધકૃવતઓ મેળવાનારની વવગત
શ ૂન્ય મારહતી

મદ્દુ ા નં.૧૪

ઇલેકટ્રોનીકસ સ્વરૂપમાં તેને ઉપલબ્ધ અથવા તેણે વનભાવેલ માહહતીની વવગતો
શ ૂન્ય મારહતી

મદ્દુ ા નં.૧પ

જાહેર ઉપયોગ માટે વનભાવવામાં આવતા ગ્રંથાલય અથવા વાચનકક્ષના
કામકાજના ક્લાલો સહીતની માહહતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સવુ વધાની
વવગત:
લાગુ પડતુ ું િથી.

મદ્દુ ા નં.૧૬

જાહેર માહહતી અવધકારીન ંુ નામ, હોદ્દો અને બીજી વવગતો

જાહેર માહહતી અવધકારી :
શ્રી બી.પી.ડોડીયા, િાયબ મદદ. સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રી (મહેકમ), ગુજરાત રાજય,ગાુંિીિગર.
એપેલેટ અવધકારી :
શ્રી વાય.એ.દે સાઈ, અનિક સુનિ. ઓફ સ્ટેમ્્સશ્રી,(ઈ.ચા) ગુજરાત રાજય, ગાુંિીિગર.
મદ્દુ ા નં.૧૭

અન્ય ઉપયોગી માહહતી
શ ૂન્ય મારહતી

સ્થળ :
તારીખ :

ગાુંિીિગર
૦૧/૦૬/૨૦૨૦

(બી.પી.ર્ોર્ીયા)
જાહેર માહહતી અવધકારી
અને
નાયબ મદદ. સવુ પ્ર. ઓફ સ્ટેમ્્સ
ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર
ગજ

