
બાગાયત પોલીટેકનીક 

અસ્પી બાગાયત   -વ- વનીય મહાવવધાલય, નવસારી કૃવિ યવુનવવસિટી, પરીયા 
માહિતીનો અધિકારી અધિનીયમ -૨૦૦૫ ની કલમ -૪ (ખ) અન્વયે જાિરે સત્તામડંળ 

અધિકારીએ પોએક્ટીવ ડીસ્કક્લોઝર (PAD) 

તા:- ૦૧/૦૫/૨૦૨૦ થી ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ 

 

૧ પોતાના વ્યવસ્થા તતં્ર, કાયો અને ફરજોની વવગતો  

 આચાયય,  અસ્કપી બાગાયત   -વ- વનીય મિાધવિાલય, નવસારીના કાયયક્ષેત્ર િઠેળ બાગાયત પોલીટેકનીક 
ધવભાગ આચાયય (બાગાયત પોલીટેકનીક) આવેલ છે. જેના મખુ્ય કાયોમા ંડીપ્લોમા ંકક્ષાએ ધિક્ષણ આપવાનુ ંછે. 
તદઉપરાતં ધવભાગીય સિંોિન અને ધવસ્કતરણની કામગીરી પણ કરવાની રિ ેછે.  

૨ પોતાના અવધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો  

 પોતાના િસ્કતક આવેલ અધિકારી /કમયચારીઓ ઉપર દેખરેખ રાખી યોગ્ય સમયે યોગ્ય તાતં્રીક માગયદિયન પરુુ 
પાડવાનુ ંછે. જેમા ંધિક્ષણ, સિંોિન અને ધવસ્કતરણની કામગીરી ધવષયની મયાયદામા ંરિીને કરવાનુ ંિોય છે.  

૩ દેખરેખ અને જવાબદારીઓના માધ્યમ સહહત વનર્મય લેવાની પ્રહિયામાં અનસુરવાની કાયમરીવત  

 આચાયય (બાગાયત પોલીટેકનીક)ની નીચેના સવંગયના અધિકારી/કમયચારી તેમની ફરજમા ંઆવતા કાયો માટે 
મદુ્દો રજુ કરે છે. તેમા ંઉપલા અધિકારી જરૂરી માગયદિયન પરુુ પાડી આચાયયની મજુંરી અથય રજુ કરે છે અને જો જ 
જણાયતો આચાયય ઉપલી કચેરીનો સપંકય કરી જરૂરી આદેિો / માગયદિયન મેળવે છે. 

૪ પોતાના કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરેલ ધોરર્ો 
 યધુનવધસિટીના ધનયમો મજુબ જે ધિક્ષણ, સિંોિન અને ધવસ્કતરણ અંગે ઉપરેખા (સ્કટેચ્યટુ) મજુબ કામગીરી કરીએ 

છીએ જેમા ંકક્ષાના સપંણૂય ધવષય િીક્ષણનો સમાવેિ થાય છે.તેમજ સિંોિન અંગેની કધમટીમા ંનક્કી થયા મજુબ 
ધવભાગ દ્રારા સિંોિન કામગીરીની સમય સમય પર િાથ િરવામા ંઆવે છે. જ્યારે ધવસ્કતરણ ધિક્ષણ ધનયામકશ્રી 
ના ંમાગયદિયન મજુબ ધવસ્કતરણની કામગીરી િાથ પર લેવમા ંઆવે છે. અને આ સવય કામગીરી સમય મયાયદામા ં
કરવાની િોય છે.  

૫ પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના વનયતં્રર્ હઠેળના અથવા પોતાના કમમચારી દ્વારા 
ઉપયોગમા ંલેવાતા વનયમો, સચૂનાઓ, વનયમસગં્રહો અને રેકર્મ 

 ધવભાગમા ંજરૂરી રજીસ્કટરો ધનભાવવામા ંઆવે છે. જેવા કે ડેડસ્કટોક, સ્કટોર રોજમેળ, ચીજવસ્કત ુવપરાિ, મજુંરી, 
લેબરસીટ, િાજરીપત્રક, રીપેરીંગ સાિનોની લોગબકુ, વાિનોની લોગબકુ અને િીસ્કરીસીટ, નમનૂા રજીસ્કટર 
પરચરુણ રજા ફામય મિીનરી રજીસ્કટર ધવગેરે.  

૬ પોતાની પાસેના અથવા પોતાના વનયતં્રર્ હઠેળ હોય તેવા દસ્તાવેજોના વગોનુ ંપત્રક 
 ધવભાગના અધિકારી/કમયચારીના ખાનગી અિવેાલના પત્રોની ફાઈલો 

હડપ્લોમા ંકક્ષાના ધવિાથીઓનીઅંગત અભ્યાસને લગતી ફાઈલો 
૭ તેની નીવત ઘર્નારના અથવા તેના અમલીકરર્ના સબંધંમાં જનતાના સભ્યો સાથે વવચારવવવનમય માટે અથવા 

તેમના દ્વારા રજૂઆત માટેની વવધમાન કોઈ વ્યવસ્થાની વવગતો 
 િા, જાિરે જનતાના સભ્યો બાગાયત પોલીટેકનીકને લગતા પ્રશ્ર્નો અને રજુ થતા ંપ્રશ્ર્નોનુ ંયોગ્ય રીતે ધનરાકરણ 

લાવવામા ંઆવે છે. 
૮ તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હતે ુમાટે બે અથવા તેથી વધ ુવ્યહકતઓના, બનેલા બોર્મ, કાઉન્સસલો, 

સવમવતઓ અને બીજા મરં્ળોનુ ંપત્રક અને તે બોર્મ , કાઉન્સસલો, સવમવતઓ અને બીજા મડં્ળોની બેઠકો લોકો માટે 
ખલુ્લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની કાયમનોધોં લોકોને મળવાપાત્ર છે કે કેમ 

 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી  



૯ તેના અવધકારીઓ/ કમમચારીઓની માહીતી પનુ્સ્તકા 
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૦ તેના વવવનયમોમા ંજોગવાઈ કયામ પ્રમારે્ વર્તળ ની પધ્ધવત સહહત તેના દરેક અવધકારીઓ અને કમમચારીઓને 

મળતા માવસક મહનેતાર્ા  
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૧ તમામ યોજનાઓ, સચૂચત ખચે અને ચકૂવેલા નાર્ા ંપરના અહવેાલોની વવગતો દર્ામવતી , તેની દરેક એજસસીને 

ફાળવેલ અંદાજપત્ર 
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૨ ફાળવેલ રકમો સહહત સબસીર્ી કાયમિમોની અમલ- બજવર્ી ની રીતે અને એવા કાયમિમોના લાભાથીઓની 

વવગતો  
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૩ તેરે્ આપેલ છુટછાટો, પરવાનગીઓ અથવા અવધકૃવતઓ મેળવનારની વવગતો  
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૪ ઈલેકટ્રોનીક સ્વરૂપમા ંતેને ઉપલબ્ધ અથવા તેની પાસેની માહહતીને લગતી વવગતો 
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૫ જાહરે ઉપયોગ માટે વનભાવવામા ંઆવતા હોય, તેવા ગ્રથંપાલ અથવા તેના વાચનકક્ષાના કામકાજના કલાકો 

સહહત ની માહહતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવુવધાઓની વવગતો 
 ઉપરોકત મદુ્દો અતે્રના ધવભાગને લાગ ુપડતો નથી 
૧૬ જાહરે માહહતી અવધકારીઓના નામો, હોદ્દો અને બીજી વવગતો 
 બાગાયત પોલલટેકનીક ધવભાગને લગતી માહિતી નીચે મજુબ છે.  
 માહિતી અધિકારીનુ ંનામ: 

ડૉ.એસ.એસ.ગાયકવાડ 

િોદ્દો:-આચાયય 
બાગાયત પોલીટેકનીક  

અસ્કપી બાગાયત   -વ- વનીય મિાધવિાલય, નવસારી 
કૃધષ યધુનવધસિટી,  

પરીયા પીન:૩૬૬૧૪૫ 

ફોન ન.ં(૦૨૬૦)૨૩૩૭૨૨૮  

મદદનીિ માહિતી અધિકારીનુ ંનામ: 
પ્રો.એ.આઈ.મકવાણા 
િોદ્દો:- મદદનીિ પ્રાધ્યાપક 

બાગાયત પોલીટેકનીક  

અસ્કપી બાગાયત   -વ- વનીય મિાધવિાલય, નવસારી 
કૃધષ યધુનવધસિટી,  

પરીયા પીન:૩૬૬૧૪૫ 

ફોન ન.ં(૦૨૬૦)૨૩૩૭૨૨૮  
 

૧૭ ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બીજી માહહતી પ્રવસધ્ધ કરવી જોઈએ અને ત્યાર પછી દર વિે આ પ્રકાર્નોને 
અધતન કરવા જોઈરે્. 

 િા 
 

                                                                                                         આચાયમ 
બાગાયત પોલીટેકનીક 

અસ્પી બાગાયત   -વ- વનીય મહાવવધાલય, 

       નવસારી કૃવિ યવુનવવસિટી, 
                                                                                                              પરીયા 

 


