કરણ – 3 (િનયમ સં હ-2)
અઘીકાર અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો.
3.1

સં થાના અઘીકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો ની િવગતો .

(1)

િનયામક, વગ-1

વહ વટ સ ાઓઃ
ક.

ખાતાના વડા તરીકે િહસાબી, તકનીકી અને વહીવટી કાય માં માગર્દશર્ન અને સ ૂચના.

ખ

સક્ષમ અધીકારી અને િનયંતર્ણ અિધકારી તરીકેની સ ાઓ અને ફરજો.

ગ

સિચવાલય કક્ષાએ તમામ બેઠકોમાં હાજરી આપવી અને આપેલ સ ૂચનાઓનો અમલ કરવો.

ઘ

કમર્ચારીઓની િનમણકં ૂ , બદલી અને બઢતી.

ચ

ખાતાકીયતપાસ અંગેની કામગીરી.

નાણાક ય સ ાઓઃ
ક.

ં ઇ િતજોરી િનયમો, ગુજરાત નાણાકીય િનયમો, અનુસારઃ
મુબ
૧. િનયંતર્ણ અધીકારીની સ ાઓ
૨. કાયમી પેશગી અંગેની સ ા.
૩. સામાન્ય ભિવ યિનિધ અંગેની સ ા
૪. ા. ૫૦૦ થી ઉપરની રકમનો ખચર્ મંજૂર કરવાની સ ા.
૫. ા.૨૦,૦૦૦ સુધીની આકિ મક ખચર્ અંગેની સ ા.

અ યઃ
ક.

તાબાની કચેરીઓનુ ં િનરીક્ષણ અને ખાતાની કામગીરી માટે અમલીકરણ.

ખ.

અિભલેખાગારને સંબિં ધત પર્વ ૃિ ઓ અને કામગીરીઓ.

ગ.

આક વલ પોલીસી રે ઝો યુશનનુ ં અમલીકરણ.

(2).

અઘી ક, વગ – 2 , વહ વટ સ ાઓ –

ક.

કચેરી ના વડા તરીકે હીસાબી, વહીવટી અઘીકારી તરીકેની ફરજો બજાવવી.

ખ.

સંશોઘન મદદનીશ ારા કરાયેલ રે કડર્ અંગે ની કામગીરીઓનુ િનરીક્ષણ કરવુ.

ગ.

જુદી જુદી સિમિતઓને લગતી બેઠકો તથા ઠરાવ અંગેની કામગીરી.

ઘ.

ક્ષેતર્ાિઘકારમાં આવતી સરકારી કચેરીઓના આ.પો.રે . અમલીકરણ અંગેની કામગીરી.

નાણાંક ય સ ાઓ –
ુ ઈ િતજોરી િનયમો અને ગુજરાત નાણાકીય િનયમો અન્વયે
બ
૧. કચેરી ના ઉપાડ અને વહેચણી અધીકારી તરીકેની ફરજો બજાવવી.
૨. કાયમી પેશગી અંગેની સ ા
૩.

.૫૦૦ થી નીચેની રકમનો ખચર્ મંજુર કરવાની સ ા

અ ય
સરકાર ીના પર્વતર્માન િનયમો અને વખતોવખત પર્ાપ્ત થતી સુચનાઓનુ અમલીકરણ કરવુ.
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(3)

કચેર અઘી ક, વગ – 3
૧. હીસાબી, વહીવટી અને તકનીકી કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ રાખવી.
૨. સંશોઘન મદદનીશ તથા જુ.કલાકર્ ારા કરાયેલ કામગીરીઓનુ િનરીક્ષણ કરવુ.

(4)

આકાઈ ઝ આસી ટં ટ, વગ – 3
૧. જુના દે શી રાજ્યોના રે કડર્ન ુ મુ યાંકન, વીડીંગની કામગીરી.
૨. આ.પો.રે . અમલીકરણ અંગે દફતર િનરીક્ષણની કામગીરી.
૩. જી લા દફતર મોજણી સિમિતઓ અંગેની કામગીરી.
૪. બીનચાલુ રે કડર્ પર્ાપ્ત કરવાની કામગીરી.
૫. ખાનગી રે કડર્ની કામગીરી.
૬. પર્દશર્ન અને આકાર્ઈ ઝવીકની કામગીરી.

(5)

સીનીયર કલાક, વગ – 3
ં બીલો, જી.પી.એફ. અંગેની કામગીરી,
પગાર બીલ, ટી.એ.બીલ પેશગીના બીલો, કન્ટીજન્ટ
કેશબુક તથા હીસાબી શાખાની અન્ય કામગીરી.

(6)

ુ નીયર કલાક, વગ – 3
નાણા ચુકવણા અંગેની તમામ કામગીરી, ખરીદી અંગેની કામગીરી, હીસાબને લગતા તમામ
પી.આર. તેમજ હીસાબી રજી ટરો િનભાવવા, કચેરીમાં ઉપ થીત થતા કાગળોના કમ્પ્યુટર
ટાઈપીંગની કામગીરી, વહીવટી અને મહેકમની કામગીરી, ગર્ંથાલયમાં ઉપયોગી પુ તકોની
ખરીદી, પુ તકોનુ મેળવણુ, માંગણી કરવામાં આવતા પુ તકો પુરા પાડવા તેમજ પુ તકોના
કેટલોગીંગ તૈયાર કરી ગોઠવણી કરવી. રે કડર્ વગીર્કરણ અને યવ થા કરવી.

(7)

થ
ં પાલ, વગ-3
ગર્ંથાલયમાં ઉપયોગી પુ તકોની ખરીદી, પુ તકોનુ ં મેળવણુ,ં માંગણી કરવામાં આવતા પુ તકો
પુરા પાડવા તેમજ પુ તકોના કેટલોગીંગ તૈયાર કરી ગોઠવણી કરવી.

(8)

બાઈ ડર,વગ – 3
પુ તકો Ð રે કડર્ની િવિવઘ પઘ્ઘિતઓ ારા દુર તીની કામગીરી.

(9)

દફતર બંઘ, વગ -4
રે કડર્ના દફતરો ઉપર લેબલીંગ, ગોઠવણી, રે કડર્ ઈન્ પેક્શન માટે રે કડર્ આપી યથા થાને
ગોઠવણી કરવી, રે કડર્ મની સાફ સફાઈનુ ં ધ્યાન રાખવુ.

(10)

ુ –કમ–રકડ–એટ ડ ટ, વગ - 4
ન
પુ તકો Ð રે કડર્ના દફતરો ઉપર લેબલીંગ, ગોઠવણી, રે કડર્ ઈન્સપેક્શન માટે રે કડર્ આપી
યથા થાને ગોઠવણી કરવી. રે કડર્ના દફતરોની િનયિમત સાફ સફાઈ કરવી. દફતરોની
યથા થાને ગોઠવણી કરવી, િતજોરી તથા બેંકની કામગીરી.
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(11)

રા ી – ચોક દાર, વગ – 4
દરરોજ સાં

૫.૩૦ કલાકે કચેરીમાં આવવાનુ રહે છે . જાહેર રજા દરિમયાન િદવસે તેમજ રાતર્ે

ફરજ બજાવવી. રાતર્ી દરિમયાન કચેરી, રે કડર્ મ અને કમ્પાઉન્ડમાં નુકશાન કે ચોરી ન થાય
તેની તકેદારી રાખવી.
(13)

સફાઈ કામદાર, વગ – 4
કચેરીના તમામ ખંડો, રે કડર્ મો, બાથ મ, જાજ અને કમ્પાઉન્ડમાં સાફ સફાઈ કરવી.
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