Part-VI Under Section 4(1)(b) (vi) of RTI Act-2005
A statement of the categories of documents held by SPIPA
Sr.
No.

Category of the
document

Name of the document and its
introduction in one line

1

Rules

Memorandum of Association of SPIPA which Deputy Director
has come in to force from 1-10-04
(Planning) SPIPA

2.

Rules

SPIPA (Rules) as per MOA

3

Rules

Grant in Aid Rules of SPIPA w.e.f. 24-06-05. Deputy Director
(Accounts) SPIPA

4

Manuals

Operational Manual for finance and
administration

-- do --

5

Government
Resolution

As per list given in part-III para 3.3 above.

Is available on G.R.
online -

6

Guidelines

As per para 5.5 of part IV above

Can be obtain from PIO
of SPIPA on payment of
relevant fee.

7

Internal Circulars

As per para 5.6 of part V above

-do-

8

Electronic Documents 1. Web site of SPIPA.
www.spipa.gujarat.gov.in
2. Accounts of SPIPA in Tally software.

-do-

9

Training Calendar

Annual calendar

Registrar, SPIPA holds
custody however it is
available in Spipa
website and by applying
to PIO

Live files

This relates to all the activities of SPIPA
These are under the
being looked after by administration, hostel, custody of respective
revenue, accounts, planning, computer,
branch head
library, IAS study center

10

શાખામાં િનભાવવામાં આવતા ર�સ્ટર/ પત્રકની યાદ�.
અ.નં.
૧.

શાખા

ર�સ્ટરની િવગત

મહ�કમ શાખા

ડ�ડ સ્ટોક ર�સ્ટર

૨.

સ્ટ� શનર� ર�સ્ટર

૩.

રોસ્ટર ર�સ્ટર

૪.

ખાનગી અહ�વાલ ર�સ્ટર

૫.

પર�ક્ષા શાખા

પર�ક્ષા આપ્યા તાર�ખ તથા પ�રણામ પ્રિસધ્ધ થયા�ું ર�સ્ટર

૬.

�હસાબી શાખા

એ.બી.સી. ર�સ્ટર

૭.

સેવાપોથી ર�સ્ટર

૮.

ઇ�ફા ર�સ્ટર

૯.

ગ્રાન્ટ ર�સ્ટર

Held by/ under
control of

-- do --

૧૦.

બીલ ર�સ્ટર

૧૧.

ખચર્ પત્રક ર�સ્ટર

૧૨.

ક� શ�ુક ર�સ્ટર

૧૩.

ચેક ર�સ્ટર

૧૪.

એબસ્ટ્ર� કટ ર�સ્ટર

૧૫.

અવરજવર �ુસ્તીકા.

૧૬.

હોસ્ટ� લ શાખા

૧૭.

અવરજવર ર�સ્ટર.
સ્ટોક ર�સ્ટર

૧૮.

કોમ્પ્�ુટર શાખા

શાખા દ્વારા ફાળવવામાં આવતાં કોમ્પ્�ુટર સંબિધત ઉપકરણો�ું ર�સ્ટર

૧૯.

ઈ.ડ�.પી શાખા

તાલીમ ફ� ર�જસ્ટર, �ક
ુ મ ર�જસ્ટર

૨૦.

સી.�.આર.એસ. શાખા હાજર� ર�જસ્ટર, ચેક ઈસ્�ુ ર�જસ્ટર

૨૧.

સ્ટડ� શાખા

MLA/MP ર�જસ્ટર
સંસ્થામાં આવેલ આર.ટ�.આઈ�ું જનરલ ર�જસ્ટર , ઈ.સી, બી.ઓ.� ર�જસ્ટર

૨૨.

સંશોધન શાખા

પેમન્ે ટ ર�જસ્ટર
શાખામાં આવતી આર.ટ�.આઈ�ું ર�જસ્ટર

૨૩.

મેનજ
ે મેન્ટ કન્સલટન્ટ

ઈનવડર્ -આઉટવડર્ ર�જસ્ટર

શાખા

�બલ ર�જસ્ટર

૨૪.

દર� ક શાખામાં

૧. શાખામાં આવેલ RTI �ું ર�જસ્ટર

િનભાવવામાં આવતા

૨. �બલ ર�જસ્ટર

ર�જસ્ટર

૩. આઉટવડર્ -ઈનવડર્ ર�જસ્ટર

