
બાગાયત પોલીટેકનીક
અસ્પી બાગાયત   -વ- વનીય મહાવિવધાલય, નવસારી કૃવિ� યુવિનવર્સિસ�ટી, પરીયા

માહિ�તીનો અધિ�કારી અધિ�નીયમ -૨૦૦૫ ની કલમ -૪ (ખ) અન્વયે જા�ેર સત્તામંડળ
અધિ�કારીએ પોએક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર (PAD)

તા:- ૦૧/૦૫/૨૦૧૯ થી ૩૦/૦૪/૨૦૨૦

૧ પોતાના વ્યવસ્થા તંત્ર, કાય# અને ફરજોની વિવગતો 
આચાય-,  અસ્પી બાગાયત   -વ- વનીય મ�ાધિવ�ાલય, નવસારીના કાય-ક્ષેત્ર �ેઠળ બાગાયત પોલીટેકનીક ધિવભાગ આચાય- (બાગાયત
પોલીટેકનીક)  આવેલ  છે.  જેના  મુખ્ય  કાય9માં  ડીપ્લોમાં  કક્ષાએ શિ<ક્ષણ આપવાનું  છે.  તદઉપરાંત  ધિવભાગીય  સં<ો�ન  અને
ધિવસ્તરણની કામગીરી પણ કરવાની ર�ે છે. 

૨ પોતાના અવિધકારીઓ અને કમ(ચારીઓની સત્તા અને ફરજો 
પોતાના �સ્તક આવેલ અધિ�કારી  /કમ-ચારીઓ ઉપર દેખરેખ રાખી યોગ્ય સમયે યોગ્ય તાંત્રીક માગ-દ<-ન પુરુ પાડવાનું છે.  જેમાં
શિ<ક્ષણ, સં<ો�ન અને ધિવસ્તરણની કામગીરી ધિવષયની મયા-દામાં ર�ીને કરવાનું �ોય છે. 

૩ દેખરેખ અને જવાબદારીઓના માધ્યમ સવિહત વિનર્ણ(ય લેવાની પ્રક્રિ2યામાં અનસુરવાની કાય(રીવિત 
આચાય- (બાગાયત પોલીટેકનીક)ની નીચેના સંવગ-ના અધિ�કારી/કમ-ચારી તેમની ફરજમાં આવતા કાય9 માટે મુદ્દો રજુ કરે છે.  તેમાં
ઉપલા અધિ�કારી જરૂરી માગ-દ<-ન પુરુ પાડી આચાય-ની મંજુરી અથ- રજુ કરે છે અને જો જ જણાયતો આચાય- ઉપલી કચરેીનો
સંપકJ  કરી જરૂરી આદે<ો / માગ-દ<-ન મેળવે છે.

૪ પોતાના કાય# બજાવવા માટે નક્કી કરેલ ધોરર્ણો
યુહિનવર્સિસMટીના હિનયમો મુજબ જે શિ<ક્ષણ,  સં<ો�ન અને ધિવસ્તરણ અંગે ઉપરેખા  (સ્ટેચ્યુટ)  મુજબ કામગીરી કરીએ છીએ જેમાં
કક્ષાના સંપૂણ- ધિવષય <ીક્ષણનો સમાવ<ે થાય છે.તેમજ સં<ો�ન અંગેની કધિમટીમાં  નક્કી થયા મુજબ ધિવભાગ દ્રારા સં<ો�ન
કામગીરીની સમય સમય પર �ાથ �રવામાં  આવે છે.  જ્યારે ધિવસ્તરણ શિ<ક્ષણ હિનયામકશ્રી નાં  માગ-દ<-ન મુજબ ધિવસ્તરણની
કામગીરી �ાથ પર લેવમાં આવે છે. અને આ સવ- કામગીરી સમય મયા-દામાં કરવાની �ોય છે. 

૫ પોતાના કાય# બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના વિનયંત્રર્ણ હેઠળના અથવા પોતાના કમ(ચારી દ્વારા ઉપયોગમાં
લેવાતા વિનયમો, સૂચનાઓ, વિનયમસંગ્રહો અને રેકર્ડ@
ધિવભાગમાં  જરૂરી  રજીસ્ટરો  હિનભાવવામાં  આવે  છે.  જેવા  કે  ડેડસ્ટોક,  સ્ટોર રોજમેળ,  ચીજવસ્તુ વપરા<,  મંજુરી,  લેબરસીટ,

�ાજરીપત્રક,  રીપેરીંગ સા�નોની  લોગબુક,  વા�નોની  લોગબુક  અને  �ીસ્ટ્રીસીટ,  નમૂના  રજીસ્ટર પરચરુણ રજા ફામ-  મ<ીનરી
રજીસ્ટર ધિવગેરે. 

૬ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના વિનયંત્રર્ણ હેઠળ હોય તેવા દસ્તાવેજોના વગ#નું પત્રક
ધિવભાગના અધિ�કારી/કમ-ચારીના ખાનગી અ�ેવાલના પત્રોની ફાઈલો
ડિડપ્લોમાં કક્ષાના ધિવ�ાથ\ઓનીઅંગત અભ્યાસને લગતી ફાઈલો

૭ તેની નીવિત ઘર્ડનારના અથવા તેના અમલીકરર્ણના સંબધંમાં જનતાના સભ્યો સાથે વિવચારવિવવિનમય માટે અથવા તેમના
દ્વારા રજૂઆત માટેની વિવધમાન કોઈ વ્યવસ્થાની વિવગતો
�ા, જા�ેર જનતાના સભ્યો બાગાયત પોલીટેકનીકને લગતા પ્રશ્ર્નો અને રજુ થતાં પ્રશ્ર્નોનુંં યોગ્ય રીતે હિનરાકરણ લાવવામાં આવે
છે.

૮ તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેતુ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યક્રિકતઓના, બનેલા બોર્ડ@ , કાઉન્સિLસલો, સવિમવિતઓ
અને બીજા મંર્ડળોનું પત્રક અને તે બોર્ડ@ ,  કાઉન્સિLસલો,  સવિમવિતઓ અને બીજા મંડ્ળોની બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કેમ
અથવા તેવી બેઠકોની કાય(નોધોં લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી 

૯ તેના અવિધકારીઓ/ કમ(ચારીઓની માહીતી પુન્સિસ્તકા
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી

૧૦ તેના વિવવિનયમોમાં જોગવાઈ કયા( પ્રમારે્ણ વર્ડતળ ની પધ્ધવિત સવિહત તેના દરેક અવિધકારીઓ અને કમ(ચારીઓને મળતા
માસિસક મહેનતાર્ણા 
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી

૧૧ તમામ યોજનાઓ, સૂસિચત ખચW અને ચૂકવેલા નાર્ણાં પરના અહેવાલોની વિવગતો દર્શાા(વતી , તેની દરેક એજLસીને ફાળવેલ
અંદાજપત્ર
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી

૧૨ ફાળવેલ રકમો સવિહત સબસીર્ડી કાય(2મોની અમલ- બજવર્ણી ની રીતે અને એવા કાય(2મોના લાભાથ\ઓની વિવગતો 
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી

૧૩ તેરે્ણ આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અવિધકૃવિતઓ મેળવનારની વિવગતો 
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી



૧૪ ઈલેકટ્રોનીક સ્વરૂપમાં તેને ઉપલબ્ધ અથવા તેની પાસેની માવિહતીને લગતી વિવગતો
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી

૧૫ જાહેર ઉપયોગ માટે વિનભાવવામાં આવતા હોય,  તેવા ગં્રથપાલ અથવા તેના વાચનકક્ષાના કામકાજના કલાકો સવિહત ની
માવિહતી મેળવવા માટે નાગક્રિરકોને ઉપલબ્ધ સુવિવધાઓની વિવગતો
ઉપરોકત મુદ્દો અતે્રના ધિવભાગને લાગુ પડતો નથી

૧૬ જાહેર માવિહતી અવિધકારીઓના નામો, હોદ્દો અને બીજી વિવગતો
બાગાયત પોધિલટેકનીક ધિવભાગને લગતી માહિ�તી નીચે મુજબ છે. 

માહિ�તી અધિ�કારીનંુ નામ:

ડૉ.એસ.એસ.ગાયકવાડ
�ોદ્દો:-આચાય-
બાગાયત પોલીટેકનીક 
અસ્પી  બાગાયત    -વ-  વનીય  મ�ાધિવ�ાલય,  નવસારી  કૃધિષ
યુહિનવર્સિસMટી, 
પરીયા પીન:૩૬૬૧૪૫
ફોન નં.(૦૨૬૦)૨૩૩૭૨૨૮ 

મદદની< માહિ�તી અધિ�કારીનંુ નામ:

પ્રો.એ.આઈ.મકવાણા
�ોદ્દો:- મદદની< પ્રાધ્યાપક
બાગાયત પોલીટેકનીક 
અસ્પી  બાગાયત    -વ-  વનીય  મ�ાધિવ�ાલય,  નવસારી  કૃધિષ
યુહિનવર્સિસMટી, 
પરીયા પીન:૩૬૬૧૪૫
ફોન નં.(૦૨૬૦)૨૩૩૭૨૨૮ 

૧૭ ઠરાવવામાં આવે તેવી બીજી માવિહતી પ્રસિસધ્ધ કરવી જોઈએ અને ત્યાર પછી દર વ�W આ પ્રકાર્શાનોને અધતન
કરવા જોઈર્શાે.
�ા

                                                                                                         આચાય(
બાગાયત પોલીટેકનીક

અસ્પી બાગાયત   -વ- વનીય મહાવિવધાલય,

       નવસારી કૃવિ� યુવિનવર્સિસ�ટી,
                                                                                                              પરીયા


