પ્રકરણ-૧
પ્રસ્કતાવના
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની સ્કથાપના:- તા.૨૪/૦૯/૧૯૯૦
ગજ
સંગીત, ન ૃત્ય અને નાિયના ક્ષેત્રે અભ્યાસ, મંચન(પરફોમમન્સ) અને આ ત્રણ
પ્રવ ૃતતઓના તવકાસ, ઉત્તેજન અને તેને લગતા કાયમક્રમોન ંુ આયોજન અને સંચાલન કરવા
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની સ્કથાપના કરવામાં આવેલ છે .
માિે ગજ
ુ રાત
ગજ

સરકારના

તિક્ષણ

મંત્રાલયના

તા.૨૪/૦૯/૧૯૯૦

ના

ઠરાવ

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની સ્કથાપના
ક્રમાંક:સનન/૧૦૮૫/૧૪૭૨૪/૫ થી ગજ
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીનો સોસાયિી રજીસ્કરે િન
કરવામાં આવેલ છે . ગજ
એટિ-૧૮૬૦ અને બોમ્બે પબ્લલક રસ્કિ એટિ-૧૯૫૦ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે .
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પ્રકરણ-૨ (તનયમ સંગ્રહ-૧)
૧. VISION :To Provide highly desirable knowledge based services to protect and enrich to the music,
dance and drama. They are Heritage of Gujarat.
૨. ઉદ્દે શ્ય :- રાજ્યમાં અને રાજ્ય બહાર સંગીત, ન ૃત્ય અને નાિયની પ્રવ ૃતતઓનો વ્યાપ વધારવો, તેન ુ
જતન કરવ ુ તેમજ આ તમામ ક્ષેત્રોમાં રાજ્યને આગળ ધપાવવ ુ તથા આ તમામ સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓને
વેગ આપવો.
૩. કચેરીન ંુ વહીવિી માળખ ંુ :ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી-ગાંધીનગર
કચેરીન ંુ નામ:- ગજ
કચેરીન ંુ સરનામ ંુ :-

લલોક નં.૯/૧લો માળ, િૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, જુના સચચવાલય, ગાંધીનગર

કચેરી િરૂ થવાનો સમય:-

૧૦.૩૦ કલાકે

કચેરી બંધ થવાનો સમય:-

૧૮.૧૦

તમામ રતવવાર, બીજો અને ચોથો િતનવાર તથા જાહેર રજાના ડદવસે કચેરી બંધ રહેિે.
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી-ગાંધીનગરના તનયંત્રણ હેઠળ કોઇ કચેરી નથી.
ગજ
૪.

ુ ય પ્રવ ૃતતઓ:કચેરીની મખ્

(૧) સંગીત ક્ષેત્ર:

પં.ઓમકારનાથ ઠાકુ ર િાસ્ત્રીય સંગીત સ્કપધામ



તાનારીરી િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ



બૈજુ િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ



પં.ઓમકારનાથ િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ



ુ મ સંગીત સંમેલન
સગ



ભક્ટત સંગીત સમારોહ



લોક સંગીત સમારોહ



િાસ્ત્રીય સંગીત સભા



કં ઠયગાન તાલીમ તિચબર



ઘરાના માગમ દિમન તાલીમ તિચબર



ભારતીય પરં પરાગત ક્ષેત્રીય પડરસંવાદ



ુ મ સંગીત તિચબર
સગ



પં.આડદત્યરામજી િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ



મડહલા િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ
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(૨) સ્કકોલરિીપ તથા તાલીમ યોજના:

શ્રી જસવંતતસજહજી ઠાકોર અને શ્રી રસીકલાલ ધાધારીયાની સ્કમ ૃતતમાં સ્કકોલરિીપ



ુ ુ -તિષ્ય તાલીમ પરં પરા યોજના
ગર

(૩) ન ૃત્ય ક્ષેત્ર:

િાસ્ત્રીય ન ૃત્ય સમારોહ



લોક ન ૃત્ય સમારોહ



કલ કે કલાકાર સમારોહ



લોકન ૃત્ય તાલીમ તિચબર



િાસ્ત્રીય ન ૃત્ય તાલીમ તિચબર

(૪) નાિય ક્ષેત્ર:

રાજ્ય એકાંકી નાિય સ્કપધામ



પ્રથમ અને દ્ધિતીય તવભાગીય કક્ષા તત્રધાકી નાિય સ્કપધામ



રાજ્ય કક્ષા ધાતતમ તત્રધાકી નાિય સ્કપધામ



નાિય તાલીમ તિચબર



પ્રતતભાિાળી નાિય ડદગ્દિમકોને



સાંસ્કકૃતતક વારસાની જાળવણીની યોજના



વ્યવસાયી નાિય મંિળીઓની નાિય સ્કપધામ



ુ :તનમામ ણ
જૂની રં ગભ ૂતમના નાિકોન ંુ પન

(૫) ગૌરવ પરુ સ્કકાર પ્રદાન:(૬) ધરોહર યોજના:ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીન ંુ વહીવિી માળખ ુ :૫. ગજ


ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
અધ્યક્ષશ્રી, ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
સભ્ય સચચવશ્રી, (વગમ -૧) ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
બોિમ ઓફ ડિરે ટિસમ, ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
સહાયક તનયામકશ્રી, (વગમ -૨) ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
પ્રોજેટિ ઓડફસર, (વગમ -૩) ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
હેિ ટલાકમ - ૨, (વગમ -૩) ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
સીની.ટલાકમ -૧, (વગમ -૩) ગજ



ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી
જુ.ટલાકમ -૧, (વગમ -૩) ગજ
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પ્રકરણ-૩
પડરતિષ્િ-૧
નીચેની કોઇપણ બાબત ધાગે આખરી તનણમય લેવાનો હોય તેવા કેસોનો તનકાલ માનનીય. રા.ક.મંત્રીશ્રી,
ુ ા સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓ કરિે.
રમતગમત, યવ

૧

ુ સ્કકાર એવોિમ ધાગે ની કતમિી
ગૌરવ પર

૨

તાનારીરી િાસ્ત્રીય સંગીત સન્માન એવોિમ ધાગે

૩

પં.ઓમકારનાથ િાસ્ત્રીય સંગીત સન્માન એવોિમ ધાગે

૪

ઉપરોટત તવગતો તસવાયની અન્ય ખાસ બાબતો

પડરતિષ્િ-૨
નીચેની બાબતો પૈકી કોઇપણ બાબત ધાગે જે તનણમય લેવાનો હોય તેવા કેસોનો તનકાલ
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીએ કરવો.
અધ્યક્ષશ્રી, ગજ

૧

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની તમામ પ્રવ ૃતતઓનું જાત તનરીક્ષણ કરવ ુ
ગજ

૨

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની તમામ પ્રવ ૃતતઓનું બોિમ ઓફ ડિરે ટિસમની સંમતત્તથી
ગજ
આયોજન કરવ ુ

૩

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની તમામ પ્રવ ૃતતઓ માિે જુદી-જુદી કતમિીની રચના કરવી,
ગજ
તેમાં બોિમ ઓફ ડિરે ટિસમ તથા તજજ્ઞોની તનમણક
ં ૂ કરવી

૪

ુ રાત રાજ્ય
અસાધારણ પડરક્સ્કથતતમાં અધ્યક્ષ કારોબારી સતમતતની સવમસત્તાઓનો ઉપયોગ કરી ગજ
સંગીત નાિક અકાદમીની પ્રવ ૃતતઓ ચાલ ુ રાખવી.

૫

સામાન્ય સભા, કારોબારી સતમતત અથવા પેિા સતમતતની સભામાં સરખા પ્રમાણમાં મત વહેંચાઇ જાય
તો તે પ્રશ્ન પર તનણમય લેવા માિે તવતિષ્િ મત આપી પ્રશ્નોન ંુ તનરાકરણ લાવવ.ંુ
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નાણા તવષયક બાબતો

પડરતિષ્િ-૩
નીચેની બાબતો પૈકી કોઇપણ બાબત ધાગે જે તનણમય લેવાનો હોય તેવા કેસોનો તનકાલ
સભ્ય સચચવે કરવો
સેવા તવષયક બાબતો
૧

અકાદમીની પ્રવ ૃતતઓ સારી અને યોગ્ય રીતે ચાલે તે રીતે કારોબારી અને સામાન્ય સભાના ઠરાવો અને
તનણમયોનો રોજ-બરોજ અમલ કરવો.

૨

અકાદમીના કાયોનો લગતો સઘળો પત્રવ્યવહાર કરવો અને બધી સતમતતઓની સભામાં હાજર રહેવ.ુ

૩

મંજૂરીની અપેક્ષાએ પોતાના રોજ-બરોજના કાયો ધાગે લીધેલ તનણમયો કારોબારીની સમક્ષ રજુ કરવા

૪

સભ્ય સચચવ દરે ક સતમતતના “એટસ ઓડફસીયો” સચચવ ગણાિે તેમને મતાતધકારનો અતધકાર રહેિે નહીં.

૫

અકાદમીના ઉદ્દે િ તસિ કરવા, અકાદમીના કાયોને સાચી ડદિામાં લઇ જવા રોજબરોજની દોરવણી આપવી.

૬

અકાદમીના દરે ક કાયો ઉપર દે ખરે ખ રાખવી

૭

અકાદમીના પ્રશ્નોમાં કાયદાની દ્રક્ષ્િએ ઉભા થતા પ્રશ્નોનો તનકાલ કરવો

૮

ુ તૈયાર કરવી
સામાન્ય સભા, કારોબારી અને પેિા સતમતતઓની કાયમ નોંધ રાખી તેમના કાયોની મીનીટ્સ બક

૯

અકાદમીના તમામ રે કોિમ સ વ્યવક્સ્કથત રાખવા

૧૦

અકાદમીની તમામ સભાઓ બોલાવવાની કાયમવાહી કરવી

૧૧

ુ દ્દો તૈયાર કરવો
ડહસાબી અતધકારી સાથે રહીને વાતષિક બજેિનો મસ

૧૨

અકાદમીના કાયો માિે તનમાયેલા સવમ કમમચારીઓને કારની વહેંચણી કરી તેમની જવાબદારી બરાબર અદા
કરે તેન ંુ ધ્યાન રાખવ ુ

૧૩

કારોબારી સતમતતની મંજુરીની અપેક્ષાએ રોજબરોજના કાયો કરવા

૧૪

અકાદમીની માલતમલકત ધાગે “િેિ સ્કિોક રજજસ્કિર” બનાવી તેની જાળવણી રીપેરીંગ, નવી ખરીદી તવગે રેની
વ્યવસ્કથા કરવી
નાણા તવષયક બાબતો
પડરતિષ્િ-૪
નીચેની બાબતો પૈકી કોઇપણ બાબત ધાગે જે તનણમય લેવાનો હોય તેવા કેસોનો
ડહસાબી અતધકારીએ તનકાલ કરવો
સેવા તવષયક બાબતો

૧

ડહસાબી અતધકારી, કારોબારી સતમતત અને અકાદમીને જવાબદાર રહેિે.

૨

ડહસાબી અતધકારીએ તેમની કામગીરી અકાદમીના સભ્ય સચચવના તનયંત્રણ હેઠળ કરવાની રહેિે

૩

ડહસાબી અતધકારી અકાદમીની બધી જ સભામાં હાજર રહેિે.

૪

નાણાકીય બાબત ધાગે માગમ દિમન આપવાની, નાણાકીય સાધનો ઉભા કરવા તથા નાણાનો વ્યય અિકાવવા
ુ નો આપવાના રહેિે.
ધાગે સલાહ સચ

૫

અકાદમીન ંુ બજેિ તૈયાર કરવા ધાગે ની જવાબદારી તેમની રહેિે.
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નાણા તવષયક બાબતો
અન્ય બાબતો
૧

અકાદમીના કાયો માિે તનમાયેલ કમમચારીઓ ધ્વારા રજુ થયેલ જુદી-જુદી પ્રવ ૃતતઓને લગતા નાણાકીય
ુ વણા સભ્ય સચચવની તથા અધ્યક્ષશ્રીની સહીથી ચકુ વણા માિે ડહસાબી અતધકારી પાસે જિે.
ચક

૨

ુ વણા માિે સભ્ય
અકાદમીની વહીવિીય કામગીરી તથા રોજબરોજની કચેરી પ્રવ ૃતતઓ માિે થતો ખચમ ચક
સચચવની તથા અધ્યક્ષશ્રીની સહી થયા બાદ ડહસાબી અતધકારી પાસે જિે.

૩

ુ ક સેવા અને સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓની કચેરી પાસેથી તનયતમત રીતે ગ્રાન્િ મેળવવાની રહેિે
કતમશ્નરશ્રી, યવ

૪

ુ ક સેવા અને સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓની કચેરી પાસેથી મેળવેલ ગ્રાન્િનો ઉપયોગ કરી તનયત
કતમશ્નરશ્રી, યવ
સમયમયામ દામાં ય.ુ િી.સી. આપવાન ુ રહેિે

૫

અકાદમીના બજેિમાં મંજુર થયેલ તમામ ગ્રાન્િનો જે તે પ્રવ ૃતત માિે ઉપયોગ કરવાનો રહેિે.
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પ્રકરણ-૪ (તનયમ સંગ્રહ-૩)
કાયો કરવા માિેના તનયમો, તવતનમયો, સ ૂચનાઓ તનયમસંગ્રહ અને દફતરો
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીમાં તનયટુ ત થયેલ નીચે મજ
ુ બના કમમચારીઓને આ
ગજ
ુ બ તવષયો ધાગે ની કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે . તે તવષયો અન્વયે તેમણે સ્કથાયી
સાથેના પત્રક મજ
ુ નાઓ તથા તનયમ સંગ્રહમાં થયેલ જોગવાઇ મજ
ુ બ કાયમવાહી કરવાની રહેિે.
તનયમો, તવતનયમો, સચ
સહાયક તનયામક
ક્રમ

ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

૧

જાહેર માડહતી અતધકારી તરીકે જાહેર માહીતી મેળવવાના અતધકાર અતધતનયમ હેઠળ માડહતી આપવાની
કામગીરી

૨

ુ વણી ધાગે કરવામાં
કચેરીની ડહસાબી કામગીરીને લગતી તમામ કામગીરી(સત્તાઅતધકારી ધ્વારા ચક
ુ ાર બીલો તૈયાર કરાવી બીલો ચકુ વણી માિે પ્રમાણીત કરવાના રહેિે) ઉપાિ અને
આવેલ હુકમ અનસ
તવતરણ અતધકારી તરીકેની કામગીરી(અત્રેની કચેરી ધ્વારા ધાદાજપત્રીય જોગવાઇ હેઠળ ફાળવવામાં
ુ ક સેવા અને સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓ ગાંધીનગર ્ારા જમા
આવતી ગ્રાન્િ સબંધીત બનન્કમાં કતમશ્નરશ્રી યવ
ુ વણી કરવી અને અધતન પધ્ધતીએ
કારાવવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત અન્ય મળે લ નાણાં ફં િમાથી ચક
ડહસાબો તનભાવવા ધાગે ની કામગીરી)

૩

જાહેર ડહસાબ સતમતત અને અન્ય ઓડિિ વાંધાઓની કામગીરી

૪

કચેરીના અતધકારી કમમચારીશ્રીઓ ની કામગીરી ન ંુ તનડરક્ષણ ધાગે ની કામગીરી

૫

ઉપરાંત અકાદમીના ચેરમેનશ્રી અને સભ્ય સચચવશ્રી ્ારા સોંપવામાં આવેલ કામગીરી

પ્રોજેટિ ઓડફસર
ક્રમ

ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

૧

ુ યમંત્રીશ્રી, મંત્રીશ્રી, MLA, MP સંદભમના
કચેરીની વડહવિી તમામ કામગીરી, પત્રવ્યવહાર, માનનીય મખ્
પત્રો

૨

કતમશ્નરશ્રી અને તવભાગના સચચવશ્રી સાથેના પત્ર વ્યવહાર, કોિમ કેસ, કચેરી ધ્વારા થતા તવતવધ
કાયમક્રમોમાં અધ્યક્ષશ્રી અથવા સભ્યસચચવશ્રી કહે તેમાં હાજરી આપવી તે ઉપરાંત અધ્યક્ષશ્રી તથા
સભ્યસચચવ તરફથી સોપવામાં આવતી તમામ કામગીરી

૩

ે કુ સાંસ્કકૃતતક ભવન
બહુહત

૪

સંગીત નાિય ભારતી, રાજકોિની પરીક્ષાન ંુ આયોજન

૫

તરુ ી બારોિ(SCSP) નાિય તનમામ ણ આતથિક સહાય

૬

પ્રતતભાિાળી નાિય ડદગ્દિમકોને આતથિક સહાય

૭

ુ :તનમામ ણ
જૂની રં ગભ ૂતમના નાિકોન ંુ પન

૮

નગરપાચલકા તવસ્કતારમાં સાંસ્કકૃતતક કેન્દ્રો/ઓડિિોરીયમ જનભાગીદારીથી ઉભા કરવા સ્કથાતનક સ્કવરાજની
સંસ્કથાઓ/રસ્કિોને સહાય આપવા બાબત
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૯

૧૫૦મી મહાત્મા ગાંધી જન્મજયંતી ઉજવણી ધાગે ની કામગીરી

ુ ગ
૧૦ આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી
૧૧ ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી

હેિ ટલાકમ -૧ (આઉિસોસમ)
ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

ક્રમ
૧

અકાદમીન ંુ બજેિ તૈયાર કરવા ધાગે ની કામગીરી

૨

કચેરીન ંુ ઓિીિ કરાવવા ધાગે ની કામગીરી

૩

શ્રી જસવંતતસજહજી ઠાકોર અને શ્રી રસીકલાલ ધાધારીયાની સ્કમ ૃતતમાં સ્કકોલરિીપ

૪

ુ ુ -તિષ્ય તાલીમ પરં પરા યોજના
ગર

૫

કચેરીના કમમચારીઓના રજા, મહેકમને લગતી કામગીરી, જી.પી.એફ. તથા પેન્િનની અરજી કતમશ્રરશ્રીની
કચેરીને ફોરવિમ કરવી

૬

ુ ગ
આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી

૭

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીના અધ્યક્ષશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી તથા બોિમ ઓફ ડિરે ટિસમની તનમણક
ગજ
ંૂ ,
ુ ી પાિવાની સવલતો ધાગે ની કામગીરી
તેમને પર

૮

બોિમ ઓફ ડિરે ટિસમની સામાન્ય સભા તથા અન્ય બેઠકો બોલાવવા ધાગે ની કામગીરી

૯

ુ , ફતનિચર તવ.ની તનયમોનસ
ુ ાર ખરીદી કરવી.
સ્કિેિનરી, કચેરી માિે જરુરી ચીજ વસ્કતઓ

૧૦

ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી

૧૧

ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીની નવી કચેરી રીનોવેિનથી તૈયાર કરવા ધાગે
ગજ

૧૨

ુ રાત રાજ્યના ગજ
ુ રાતી તથા ડહન્દી, ભાષાના નામાંડકત લેખક કતવ/કલાકારોની કૃતતને સ્કવરાંજચલ
ગજ

૧૩

‘‘એક િામ ભારત સેના કે નામ’’ કાયમક્રમ

૧૪

સંગીત ન ૃત્ય નાિયનો તવકાસ કરવા માિે સંિોધન કાયમ માિે સહાય

૧૫

ુ ગ
આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી

૧૬

ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી

ુ ા તવકાસ અતધકારી
પ્રાંત યવ
ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

ક્રમ
૧

બૈજુ િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

૨

ુ મ સંગીત સંમેલન
સગ

૩

ભક્ટત સંગીત સમારોહ

૪

લોક સંગીત સમારોહ

૫

િાસ્ત્રીય સંગીત સભા

૬

ુ મ/િાસ્ત્રીય સંગીત પર વકમ િોપ અને સેતમનાર
સગ

૭

િાસ્ત્રીય ન ૃત્ય/પરં પરાગત લોકન ૃત્યો પર વકમ િોપ અને સેતમનાર

૮

પં.આડદત્યરામજી િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

૯

મડહલા િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ
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૧૦

િાસ્ત્રીય ન ૃત્ય સમારોહ

૧૧

લોક ન ૃત્ય સમારોહ

૧૨

ુ સ્કકાર
ગૌરવ પર

૧૩

રાજ્ય એકાંકી નાિય સ્કપધામ

૧૪

પ્રથમ અને દ્ધિતીય તવભાગીય કક્ષા તત્રધાકી નાિય સ્કપધામ

૧૫

રાજ્ય કક્ષા ધાતતમ તત્રધાકી નાિય સ્કપધામ

૧૬

નાિય તાલીમ તિચબર

૧૭

ુ અને
પતિમક્ષેત્ર સાંસ્કકૃતતક કેન્દ્ર ઉદે પર
વ્યવહારની

સંગીત નાિક અકાદમી નવી ડદલ્હી સાથેના તમામ પત્ર

કામગીરી

૧૮

પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુ ર િાસ્ત્રીય સંગીત સ્કપધામ

૧૯

પં.ઓમકારનાથ િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ રાષ્રીય કક્ષા

૨૦

ુ ગ
આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી

૨૧

ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી

સીનીયર ટલાકમ (આઉિસોસમ)
ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

ક્રમ
૧

લોકસંગીત/લોકિાયરાની યોજના

૨

િરદોત્સવ પં.નંદન મહેતા િાસ્ત્રીય સંગીત સ્કપધામ અને સમારોહ

૩

ચાંપાનેર મહોત્સવ

૪

રં ગમંચલક્ષી કલાઓના સંગીત તથા ન ૃત્ય ડદનની ઉજવણી

૫

અકાદમીના સ્કથાપના ડદનની ઉજવણી તનતમતે સાંસ્કકૃતતક કાયમક્રમન ંુ આયોજન

૬

સાંસ્કકૃતતક ધરોહર યોજના હેઠળ તવતવધ સાંસ્કકૃતતક કાયમક્રમોન ંુ આયોજન

૭

દુલાભાય કાગ

૮

સાંસ્કકૃતતક વારસાની જાળવણીની યોજના ધાતગમ ત રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર કલાવદ
ં ૃ ો ધાગે ની આતથિક
સહાય

૯

તવશ્વ રં ગભ ૂતમ ડદનની ઉજવણી તનતમતે નાિયોત્સવન ંુ આયોજન

૧૦ કતવ કાચલદાસ તનતમિત નાિય તનમામ ણ
૧૧ તાનારીરી િાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ રાષ્રીય કક્ષા
૧૨ તાનારીરી િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ
૧૩ િાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ
૧૪ કલ કે કલાકાર સમારોહ
ુ ગ
૧૫ આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી
૧૬ ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી
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જુનીયર ટલાકમ
ક્રમ

ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

૧

ુ વણા માિે મળ્યેથી જુદી-જુદી પ્રવ ૃતતઓને લગતા નાણાકીય
સભ્ય સચચવ તથા અધ્યક્ષશ્રીની સહીથી ચક
ુ વણા ધાગે ની કાયમવાહી કરવી.
ચક

૨

ુ વણા માિે સભ્ય
અકાદમીની વહીવિીય કામગીરી તથા રોજબરોજની કચેરી પ્રવ ૃતતઓ માિે થતો ખચમ ચક
ુ વણા માિે મળ્યેથી ચક
ુ વણા ધાગે ની કાયમવાહી કરવી.
સચચવની તથા અધ્યક્ષશ્રીની સહી થયા બાદ ચક

૩

ુ ક સેવા અને સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓની કચેરી પાસેથી તનયતમત રીતે ગ્રાન્િ મેળવવાની રહેિે.
કતમશ્નરશ્રી, યવ

૪

ુ ક સેવા અને સાંસ્કકૃતતક પ્રવ ૃતતઓની કચેરી પાસેથી મેળવેલ ગ્રાન્િનો ઉપયોગ કરી તનયત
કતમશ્નરશ્રી, યવ
સમયમયામ દામાં ય.ુ િી.સી. આપવાન ુ રહેિે તથા દર મડહને ખચમ પત્રક તૈયાર કરી મોકલવાની કામગીરી

૫

કચેરીના બનક એકાઉન્િ તનભાવવાની કામગીરી

૬

ુ ગ
આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી

૭

ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી

૮

ુ વવા ધાગે ની કામગીરી
આ કચેરીના કમમચારીઓના પગાર ભથ્થા, કચેરી ખચમ, પ્રવાસ ભથ્થા ચક

કોમ્્યિુ ર ઓપરે િર/ જુનીયર ટલાકમ (આઉિસોસમ)
ૂ ી રીત
તવષયની ટં ક

ક્રમ
૧

કચેરીમાં આવતા પત્રોની ઇનવિમ ને લગતી કામગીરી

૨

કચેરીમાંથી જતા પત્રોની આઉિવિમ ને લગતી કામગીરી

૩

સંસ્કથાઓની માન્યતાને લગતી કામગીરી

૪

કચેરીના કાયમક્રમોના આમંત્રણકાિમ તવતરણની કામગીરી

૫

ફાળવેલ કામગીરી ધાતગમ ત LAQ ને લગતી માડહતી તૈયાર કરવી

૬

ુ ગ
આર.િી.આઇ. અન્વયે કામગીરીને સસ
ં ત માડહતી તૈયાર કરી સહાયક તનયામકશ્રીને આપવી

૭

સંસદ સભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, માન.મંત્રીશ્રીઓની કચેરીએથી આવતા પત્રોન ંુ રજજસ્કિર તનભાવવ ુ

૮

આર.િી.આઇ. તથા LAQ ધાગે ન ુ રજજસ્કિર તનભાવવ ુ
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પ્રકરણ-૫ (તનયમ સંગ્રહ-૪)
નીતત ઘિતર અથવા સંબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામિમ અથવા તેમના પ્રતતતનતધત્વ માિેની કોઇ
વ્યવસ્કથા હોય તો તેની તવગત
ક્રમ
૧
૨

સતમતતનો તવષય

સ્કથાપનાની તારીખ

ગૌરવ પુરસ્કકાર એવોિમ ધાગેની

૨૬/૦૯/૧૯૬૮

પસંદગી સતમતત

મેમ.યુ.મેરા./૧૦૬૮-૭૮૪૪૦-૫

તાનારીરી

િાસ્ત્રીય

સંગીત

૧૫/૧૧/૨૦૧૦

સન્માન

એવોિમ

ધાગેની

સનઅ/૧૦૨૦૧૦/સી.વી./૬૬-અ

િાસ્ત્રીય

૨૮/૦૯/૨૦૧૨

સભ્ય સંખ્યા

સતમતતના અધ્યક્ષ

સરકારી

ચબન સરકારી

૬

-

માન.મંત્રીશ્રી,
(ર.ગ.યુ.સાં.પ્ર.તવ.)

૨

૨

માન.સચચવશ્રી,
(ર.ગ.યુ.સાં.પ્ર.તવ.)

પસંદગી સતમતત
૩

પં.ઓમકારનાથ

સંગીત સન્માન એવોિમ ધાગેની

સનઅ/૧૦૨૦૧૨/સી.વી./૫૧-અ

પસંદગી સતમતત
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૨

૨

માન.સચચવશ્રી,
(ર.ગ.યુ.સાં.પ્ર.તવ.)

પ્રકરણ-૬ (તનયમ સંગ્રહ-૫)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના તનયંત્રણ હેઠળની વ્યક્ટતઓ પાસેના
દસ્કતાવેજોની કક્ષાએ ધાગે ન ંુ પત્રક

માડહતી શ ૂન્ય
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પ્રકરણ-૭ (તનયમ સંગ્રહ-૬)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોિમ , પડરષદ, સતમતતઓ અને સંસ્કથાઓન ંુ પત્રક
તવભાગ ધ્વારા તવતવધ ક્ષેત્રે આપવામાં આવતા એવોિમ ધાગે ની સતમતતની તવગતો
દિામવત ુ પત્રક
ક્રમ

એવોિમ ન ંુ નામ અને વષમ

કયા ક્ષેત્ર માિે

એવોિમ ની તવગત

ડરમાકમ સ

આપવામાં આવે છે .
૧

ગૌરવ

પુરસ્કકાર

એવોિમ

ધાગેની

લોકકલા, નાિક,
ન ૃત્ય અને સંગીત

પસંદગી સતમતત

રૂ।.૫૧,૦૦૦/- રોકિ પુરસ્કકાર,

માન.મંત્રીશ્રી,

િાલ અને તામ્રપત્ર એનાયત

(ર.ગ.યુ.સાં.પ્ર.તવ.)

કરવામાં આવે છે .

અધ્યક્ષ

પદે

પસંદગી

સતમતતની

રચના

કરવામાં

ના

આવેલ છે .

૨

તાનારીરી િાસ્ત્રીય સંગીત સન્માન

િાસ્ત્રીય સંગીત ક્ષેત્રે

એવોિમ ધાગે ની પસંદગી સતમતત

રૂ।.૫.૦૦ લાખ સુધીનો રોકિ

માન.સચચવશ્રી,

પુરસ્કકાર, િાલ અને તામ્રપત્ર

(ર.ગ.યુ.સાં.પ્ર.તવ.)

એનાયત કરવામાં આવે છે .

અધ્યક્ષ

પદે

પસંદગી

સતમતતની

રચના

કરવામાં

ના

આવેલ છે .

૩

પં.ઓમકારનાથ

િાસ્ત્રીય

સંગીત

િાસ્ત્રીય સંગીત ક્ષેત્રે

સન્માન એવોિમ ધાગેની પસંદગી
સતમતત

રૂ।.૫.૦૦ લાખ સુધીનો રોકિ

માન.સચચવશ્રી,

પુરસ્કકાર, િાલ અને તામ્રપત્ર

(ર.ગ.યુ.સાં.પ્ર.તવ.)

એનાયત કરવામાં આવે છે .

અધ્યક્ષ

પદે

પસંદગી

સતમતતની

રચના

કરવામાં

આવેલ છે .

E:\GSSNA\2019-20\J.G.R\પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્કટલોઝર\Pro active Diclozer.docx13

ના

પ્રકરણ-૮ (તનયમ સંગ્રહ-૭)
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીના અપીલ અતધકારીશ્રી,
ગજ
જાહેર માડહતી અતધકારીશ્રી અને મદદનીિ જાહેર માડહતી અતધકારીની તવગતો આ સાથે
પડરતિષ્િ-૧ માં દિામવેલ છે .
અતધકારીઓનો હોદ્દો

તનમણક
ં ૂ નો હોદ્દો

િે ચલફોન

તવષયો

નંબર (ઓ.)
સભ્ય સચચવશ્રી, ગુ.રા.સં.ના.અ.

૦૭૯-૨૩૨-

કચેરીનું

૨૫૦૫૫

યોજનાકીય બાબતો ધાગે ની તમામ કામગીરી

જાહેર માડહતી

૦૭૯-૨૩૨-

કચેરીનું

અતધકારી

૫૧૬૯૩

યોજનાકીય બાબતો ધાગે ની તમામ કામગીરી

પ્રાંત યુવા તવકાસ અતધકારી,

મદદનીિ જાહેર

૦૭૯-૨૩૨-

નાણાકીય બાબતો, યોજનાકીય બાબતો, બજેિ

ગુ.રા.સં.ના.અ.

માડહતી અતધકારી

૫૪૫૫૨

તથા

સહાયક તનયામક, ગુ.રા.સં.ના.અ.

અપીલ અતધકારી

મહેકમ,
મહેકમ,

નાણાકીય
નાણાકીય

આર.િી.આઇ.ના

ધાગે ની તમામ કામગીરી
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જવાબો

બાબતો

તથા

બાબતો

તૈયાર

તથા

કરવા

પ્રકરણ-૯
ુ રવાની કાયમપધ્ધતત
તનણમય લેવાની પ્રડક્રયામાં અનસ
(૧)

ુ બ િાખામાં મળતી દરે ક િપાલ સહાયક તનયામક
સચચવાલય કચેરી કાયમપધ્ધતત મજ
ધ્વારા માકમ કરી, ટૂંકી સહી કરી, કારકુ ન ધ્વારા િાખા િાયરીમાં નોંધી સબંતધત કમમચારીને
આપવામાં આવે છે . સબંતધત કમમચારી ધ્વારા તે તવષય ધાગે ની ફાઇલ હોય તો, સબંતધત
ફાઇલમાં અને નવી િપાલ હોય તો નવી ફાઇલ બનાવી, તે યોજના/તવષય ધાગે ના સ્કથાયી
ુ ાર ચકાસી, નોંધ તૈયાર કરી, નોંધમાં ટૂંકી સહી કરી નક્કી કરવામાં આવેલ
તનયમો અનસ
ુ બ સભ્ય સચચવશ્રીને તથા અધ્યક્ષશ્રીને મંજૂરી અથે રજુ કરવામાં
રજુઆતના તનયમ મજ
આવે છે . સભ્ય સચચવશ્રીએ ફાઇલ જોઇ, તપાસી ડરમાકમ સ આપવાના રહે છે .

(૨)

ુ રાત સરકારના કામકાજના તનયમો-૧૯૯૦ હેઠળ કેસોનો તનકાલ કરવા ધાગે સભ્ય
ગજ
ુ બ તનણમય લેવાની પ્રડક્રયા
સચચવશ્રી તથા સહાયક તનયામકને આપવામાં આવેલ સત્તા મજ
ુ રવામાં આવે છે .
અનસ

(૩)

અતધકારીઓને ફાળવવામાં આવેલ તવષયોમાં ધાતતમ સત્તા સભ્ય સચચવશ્રી તથા
અધ્યક્ષશ્રી હસ્કતક હોય છે .
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પ્રકરણ-૧૦
પડરતિષ્િ-ખ
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમી, ગાંધીનગરની કચેરી સ્કિાફની માડહતી દિામ વત ુ પત્રક
ગજ
ક્રમ

અતધકારી/કમમચારીનું

હોદ્દો

રહેઠાણનું સરનામું

નામ
૧

શ્રી પંકજ ભટ્ટ

૨

શ્રી જે. એમ. ભટ્ટ

૩

કુ .તેજલબેન ચૌહાણ

અધ્યક્ષ
સભ્ય સચચવ

િે ચલફોન મોબાઇલ નંબર
રહેઠાણ

કચેરી

“હરતસધ્ધ્ધ કૃપા”, ૩૮-ધાજની સોસાયિી,

૯૪૨૬૬ ૧૯૩૮૩

૦૭૯-૨૩૨-૨૫૦૫૫

૫-નહેરૂનગર, રૈ યારોિ, રાજકોિ-૩૬૦૦૦૨

૯૯૨૫૧ ૮૮૪૮૩

૪૩૨/૧, સેટિર-૧, ગાંધીનગર

૯૪૨૭૭ ૦૨૧૮૦

૦૭૯-૨૩૨-૨૫૦૫૫

૯૭૩૭૧ ૬૦૦૨૨

૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૫૨

સહાયક

-

તનયામક(ચાર્જ)
૪

શ્રી આર. આર. ભાભોર

પ્રોજેટિ અતધકારી

છ-િાઇપ, ૧૧૩/૬, સેટિર-૨૨, ગાંધીનગર

૯૭૧૪૦ ૯૯૯૨૮

૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૫૨

૫

શ્રી જૈતમન જી. રાવલ

પ્રાંત યુવા તવકાસ

્લોિ નં.૧૪૧૮/૨-બી, સેટિર-૨, ગાંધીનગર

૯૪૨૬૫ ૦૩૫૪૫

૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૫૨

૯૬૮૭૭ ૧૦૭૭૦

૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૫૨

૬

કુ . એન.િી.સલૈયા

અતધકારી

(ભાિે)

જુ.ટલાકમ

્લોિ નં.૫૪/૨, ‘છ’િાઇપ, સેટિર-૨૧,
ગાંધીનગર
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િાખા

પ્રકરણ-૧૧ (તનયમ સંગ્રહ-૧૦)
ુ બ મહેનતાણંુ નક્કી કરવાની પધ્ધતત સહીત દરે ક અતધકારી/કમમચારીને મળત ંુ મહેનતાણંુ
તવતનયમમાં જોગવાઇ કયામ મજ
તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ ની ક્સ્કથતએ
ક્રમ

નામ

હોદ્દો

માતસક

વળતર/ વળતર ભથ્્ું

મહેનતાણું
૧

શ્રી પંકજ ભટ્ટ

૨

શ્રી જે. એમ. ભટ્ટ

૩

કુ .તેજલબેન ચૌહાણ

સહાયક તનયામક

૪

શ્રી

પ્રોજેટિ અતધકારી

આર.

આર.

તવતનયમમાં જણાવ્યાં મુજબ મહેનતાણું
નક્કી કરવાની કાયમપધ્ધતત

અધ્યક્ષ

૧૫,૦૦૦/-

તનયમ મુજબ

GCSR Pay Rul 2006 મુજબ

સભ્ય સચચવ

૨૦,૪૭૦/-

તનયમ મુજબ

GCSR Pay Rul 2006 મુજબ

તનયમ મુજબ

GCSR Pay Rul 2006 મુજબ

તનયમ મુજબ

GCSR Pay Rul 2006 મુજબ

-

GCSR Pay Rul 2006 મુજબ

-

GCSR Pay Rul 2006 મુજબ

૫૪,૬૫૨/-

ભાભોર
૫

શ્રી જૈતમન આર.

પ્રાંત યુવા તવકાસ અતધકારી

-

રાવલ
કુ . એન.િી.સલૈયા
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જુ.ટલાકમ

૧૯,૯૫૦/-

Chapter-12
Gujarat State Sangeet Natak Academy-Gandhinagar
Sr
No.
1

2
3

NAME OF THE MINOR HEAD
2205 Art & Culture 102
Promotion of Art & Culture
01 ART 08 Cultural Activities
of Sangeet Nritya Natya
Academy
SCSP
Office Renovation
Total
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Provision
2019-20
1024.05

30.00
30.00
1084.05

Provision 2019-20
1024.05

30.00
30.00

-

-

-

-

પ્રકરણ-૧૩
સહાયકી કાયમક્રમોના અમલ ધાગે ની પિતત
ખાતાના વિાન ંુ નામ

લાભાથીન ંુ નામ

સહાયકોની રકમ

માડહતી શ ૂન્ય

માડહતી શ ૂન્ય

માડહતી શ ૂન્ય
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પ્રકરણ-૧૪ (તનયમ સંગ્રહ-૧૩)
તેણે આપેલ રાહતો, પરતમિ કે અતધકત
ૃ મેળવનારની તવગતો

માડહતી શ ૂન્ય
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પ્રકરણ-૧૫ (તનયમ સંગ્રહ-૧૪)
કાયો કરવા માિે નક્કી કરે લાં ધોરણો
ુ રાત રાજ્ય સંગીત નાિક અકાદમીને ફાળવવામાં આવેલ તવષયો ધાગે સચચવાલય કચેરી
ગજ
ુ ાર તનયત કરવામાં આવેલ ધોરણો અનસ
ુ ાર તથા સામાન્ય વહીવિ તવભાગ ધ્વારા
કાયમ પધ્ધતત અનસ
ુ નાઓ મજ
ુ બના ધોરણો પ્રમાણે કાયમવાહી કરવામાં
વખતો વખત બહાર પાિવામાં આવતી સ્કથાયી સચ
આવે છે .
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પ્રકરણ-૧૬ (તનયમ સંગ્રહ-૧૫)
વીજાણરૂુ પે ઉપલલધ માડહતી
કચેરીની નીચે જણાવેલ વેબસાઇિ છે .

http://sangeetnatak.gujarat.gov.in
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પ્રકરણ-૧૭ (તનયમ સંગ્રહ-૧૬)
માડહતી મેળવવા માિે નાગડરકોને ઉપલલધ સવલતોની તવગતો


વતમમાન પત્રો



નોિીસ બોિમ



કચેરીમાં રે કિમ ન ંુ તનરીક્ષણ



દસ્કતાવેજોની નકલો મેળવવાની પધ્ધતત



જાહેર તંત્રની વેબસાઇિ
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પ્રકરણ-૧૮ (તનયમ સંગ્રહ-૧૭)
અન્ય ઉપયોગી માડહતી

૧૮.૧

લોકો ધ્વારા પ ૂછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો

તનયત

કરે લ

સમયમયામ દામાં

જવાબો આપવામાં આવે છે .
૧૮.૨

 માડહતી મેળવવા ધાગે
 અરજપત્રક

(સંદભમ

સામાન્ય વહીવિ તવભાગ ધ્વારા
માિે

ભરે લા

અરજી તનયત કરવામાં આવેલ પધ્ધતત
ુ બ
અને ફી મજ

પત્રકની નકલ)
 ફી
 માડહતી મેળવવા માિે ની અરજી કઇ રીતે
કરવી કેિલીક ડિ્પણી
માડહતી આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવે તેવા
વખતે

નાગડરક

અતધકાર

અને

અપીલ

કરવાની કાયમવાહી
૧૮.૩

જાહેર તંત્ર ધ્વારા લોકોને અપાતી તાલીમની
બાબતમાં
 તાલીમી કાયમક્રમન ંુ નામ અને તેન ંુ સંચક્ષ્ત
વણમન
 તાલીમ કાયમક્રમ / યોજનાની મદ્દુ ત
 તાલીમનો ઉદ્દે િ
 ભૌતતક અને નાણાકીય લક્ષયાંકો (છે લ્લ ુ વષમ)
 તાલીમ માિેની પાત્રતા
 તાલીમ માિેની પ ૂવમ જરૂડરયાતો (જો કોઇ
હોય તો)
 નાણાકીય તેમજ અન્ય પ્રકારની સહાય (જો
કોઇ હોય તો)
 સહાયની તવગત (નાણાકીય સહાયની રકમ
જો હોય તો જણાવો)
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માડહતી શ ૂન્ય

