કરણ – 15 (િનયમ સં હ – 14)
કાય કરવા માટ ન
15.1

કરલા ઘોરણો

િવિવધ પર્વ ૃિતઓ Ð કાયકર્
ર્ મ હાથ ધરવા માટે ખાતાએ નક્કી કરે લા ઘોરણો ની િવગત

કામગીર ના ઘોરણ –
1.

આ ખાતાની િવવઘ કામગીરી માટે તા.૧૪-૧૨-૧૯૯૯ ના કચેરી આદે શ કર્માંક આકર્એ.ડી.એમ.-૪૯૪ ૪૯૯૬ થી કારકુન, ગુજરાતી ટાઈપી ટ, અંગર્જી ટાઈપી ટ, નોટીંગહેન્ડે
કરવાની િવિવધ કામગીરીના દૈ િનક નવા ધોરણો નક્કી કરવામાં આવે છે .

મ

સંવગ

ુ નામ

ક મગીર ના ઘોરણો

૧.

નોટીંગ હેન્ડ

૧૮.૬

૨.

ગુજરાતી ટાઈપી ટ ખાસ પગાર મેળવતા

૬૯૬૦ શબ્દો

૩.

ગુજરાતી ટાઈપી ટ ખાસ પગાર ન મેળવતા

૫૩૧૦ શબ્દો

૪.

અંગર્ેજી ટાઈપી ટ ખાસ પગાર મેળવતા

૧૧૧૬૦ શબ્દો

૫.

અંગર્ેજી ટાઈપી ટ ખાસ પગાર ન મેળવતા

૯૯૬૦ શબ્દો

૬.

ન ઘણી કારકુન

૪૬૮ ટપાલ

૭.

રવાનગી કારકુન

૨૯૪ ટપાલ

2.

આ ખાતાની િવવધ તકનીકી કામગીરી માટે તા.૨૪-૦૬-૧૯૯૯ ના કચેરી આદે શ કર્માક આકર્એડીએમ-૪૧૯ થી ઉપર દશાર્વેલ સંવગર્ િસવાય ના કમર્ચારીઓ
આસી ટંટ, ગર્ંથપાલ,પ્યુન-કમ-રે કડર્- એટન્ડન્ટ તથા રે કડર્ કલાકર્

વાકે બાઈન્ડર, આકાર્ઈ ઝ
વી તાંતર્ીક જગ્યા હોય

કામગીરી કરતા કમર્ચારીઓએ કરવાની િવિવધ કાગરીરી ના દૈ િનક નવા ધોરણો નક્કી કરવામાં
આવેલા છે . અને તે મુજબ કામગીરી થઈ રહી છે .
1.

આકાઈ ઝ આસી ટં ટ (સં.મદદ)
વણર્નાત્મક યાદી તૈયાર કરવી.

૩૦ ફાઈલ

િવષયોની યાદી તૈયાર કરવી.

૩૦ ફાઈલ

ઈનડેક્ષ કેટલોગ ની યાદી તૈયાર કરવી.

૩૦ ફાઈલ

અનુકર્મણીકા તૈયાર કરવી.

2.

૨૦ ફાઈલ Ð ૧૮૦ન ઘ

ફાઈલો નુ મુ યાંકન કરવુ.

૫૦ ફાઈલ

ફાઈલો ની ચકાસણી કરવી.

૬૦૦ ફાઈલ

બાઈ ડર કરવાની કામગીર
ટી યુ પેપર

૪૮ શીટ્સ

લ પે ટીંગ

૬૦ શીટ્સ

હાફ પે ટીંગ

૧૨ શીટ્સ

ફાઈલ ચોપડી ની મરામત

૨૭૫ શીટ્સ
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ગાડ ગ

૧૨ શીટ્સ

હેન્ડ લેિમનેશન

૩૦ શીટ્સ

ફાઈલ ની બાંઘણી

૧૪૪ ફાઈલ

ફાઈલ,ચોપડી ની િસલાઈ

૪ ચોપડી

ફાઈલ ની િસલાઈ

૨૫ ફાઈલ

વો યુમ ગેઝેટ ની િસલાઈ

૫૫

વો યુમ પુ તકો ગેઝેટ રજી ટર બાઈન્ડ કરવા.

૪

ટર્ીમીંગ ઓફ પેપસર્

૫૭૫

નવા લેબલ તૈયાર કરવા

૧૮૦ શીટ્સ

વોશીંગ

૧૮૦ શીટ્સ

કટીંગ ઓફ શીટ્સ

૫૭૫

શોટ ગ

૧ વ તુદીઠ

પેજીનેશન

૨૪૦૦ પાના

શીટ્સ

શીટ્સ

પે ટ રીમુવલ
સામાન્ય મરામત

૧૮૦ શીટ્સ

ગેધરીંગ

૧૩૫ શીટ્સ

મેપ માઉન્ટીંગ

૫ મેપ

કાગળ ની સપાટી સરખી કરવી

૧૩૫ શીટ્સ

ડોકેટીંગ

૯૦ ડોકેટ્સ

પે ટ બનાવવી
ચેકીંગ
પર્ગિત અહેવાલ તૈયાર કરવો.
3.

૧૫ શીટ્સ

૩/૪ દીવસ
૭ વો યમ-૧૫ પુ તક
૧/૨ દીવસ

થ
ં પાલની કામગીર –
પુ તકો ખરીદવાની યાદી તૈયાર કરવી.

૧૪૫ પુ તકો

પુ તકોની ખરીદી

૭૨૦ પુ તકો

પુ તકોની ન ધણી

૬૦ પુ તકો

પુ તકોનુ ં વગીર્કરણ

૫૦ પુ તકો

કેટલોગ કાડર્ તૈયાર કરવા

૪૦ પુ તકો

બુક લીપ

૧૨૦ લીપ

સંશોધનકાર/સં થાને પુ તકો પુરા પાડવા

૧૮ પુ તકો
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4.

પુ તકો બાઇન્ડ કરવા આપવા

૮૪ પુ તકો

પુ તકોને સીક્કા મારવા (ચાર જગ્યાએ)

૧૨૦ પુ તકો

કાડર્ કેબીનેટમાં ગોઠવવા

૧૨૦ કાડર્

પુ તકોને ઘોડા ઉપર ગોઠવવા

૨૪૦ પુ તકો

પુ તકોની એકસેશન રિજ ટર સાથે મેળવણી

૧૨૦ પુ તકો

પુ તકોની િવષયવાર ગોઠવણી

૧૨૦ પુ તકો

પર્ગિત અહેવાલ તૈયાર કરવો

અડધોદીવસ

ુ િનયર કલાક –
ફેરી ટ નવેસર થી તૈયાર કરવી

૧૨૦ એન્ટર્ી

ફાઈલો ની યાદી તૈયાર કરવી.

૧૨૦ એન્ટર્ી

ફાઈલો ની રે કડર્ મમાંથી લાવી રજી ટર માં નોઘવુ.

૫૦ ફાઈલો

ફાઈલો ને મુળ જગ્યાએ મુકી રજી ટર માં નોધવી.

૭૫

ફાઈલ ના રજી ટરો તૈયાર કરવા.

૫૦ ફાઈલો

રે કડર્ ઉપરથી નકલો તૈયાર કરી અરજદાર ને આપવી.

૨૫

ફાઈલો

રે કડર્ મ આવતા રે કડર્ ની તબદીલી યાદી સાથે મેળવણુ કરી તેની ગોઠવણી કરવી. ૧૨૦ ફાઈલ
5.

પટાવાળા દફતરો સાફ કરવા.

૬૦ દફતરો

ફાઈલો સાફ કરવી.

૨૪૦ ફાઈલો

પુ તકો સાફ કરવા.

૨૪૦ પુ તકો
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