
પ્રકરણ – ૩ 

(નિયમ સંગ્રહ-૨) 

 

ર્ડા.આબંેર્કર અંત્ યોદય નિકડસ નિગમ (અિુ.જાનિ), ગડંધીિગરમડ ં

ફરજ બજાિિડ અનધકડરીઓ અિે કમાચડરીઓિી સત્ િડ અિે ફરજો. 
 

૩.૧ સંસ્ થડિડ અનધકડરીઓ અિ ેકમાચડરીઓિી સત્ િડ અિ ેફરજોિી નિગિો આપો. 
 

િડમ અિ ે હોદોો્ :-

  

શ્રી ધીરેિ એચ.શડહ, મેિજેીંગ ર્ીરેકટર 

કડમગીરી ૧. નિભડગ કક્ષડએ િેમજ નિયડમકશ્રી, અિુ.જાનિ કલ્ યડણ, ગજુરડિ 

અિુસૂનચિ જાનિ નિકડસ નિગમિી યોજાિી બઠેકોમડં હડજરી આપિી. 

૨. અનિપછડિ જાનિઓ િરફથી મળિી રજુઆિો સબંંનધિ કચેરીિે મોકલીિ ે

લડભો અપડિિડ. 

૩. નિયડમકશ્રી, અિ.ુજાનિ કલ્ યડણ િેમજ ગુજરડિ અિુ.જાનિ નિકડસ 

નિગમિી કચેરીઓિી સહડય લઇ અનિપછડિ જાનિઓ મડટ ે

યોજિડઓિડ અમલીકરણ સડરૂ કડયાિડહી કરિી.  

૪. અનિપછડિ જાનિઓ મડટે યોજિડઓમડં સુધડરડ/િધડરડ િિી યોજિડઓ 

મડટે સૂચિો કરિડ.  

૫. સરકડરશ્રી િરફથી અનિપછડિ જાનિઓ મડટ ેઅનિપછડિ જાનિિડ નિકડસ 

મડટે સોંપિડમડ ંઆિ ેિે અન્ ય કડમગીરી કરિી. 

૬. િગા-૩ અિે િગા-૪ િડ કમાચડરીઓિે રજા,પેશગી મંજૂર કરિી. 

૭. કન્ ટીજન્ સી ખચાિી િહીિટી મંજૂરી આપિી. 

૮. અપીલ અનધકડરી િરીકેિી ફરજો  

િડમ અિે હોદોો્:- શ્રી કે.આર.સુિરીયડ,  મેિજેર (િહીિટ) 

કડમગીરી ૧. અનિપછડિ જાનિઓ િરફથી મળિી રજુઆિો સંબનંધિ કચેરીિે મોકલીિ ે

લડભો અપડિિડ. 

૨. નિયડમકશ્રી, અિ.ુજાનિ કલ્ યડણ િેમજ ગજુરડિ અિુ.જાનિ નિકડસ 

નિગમિી કચેરીઓિી સહડય લઇ અનિપછડિ જાનિઓ મડટ ે

યોજિડઓિડ અમલીકરણ સડરૂ કડયાિડહી કરિી.  

૩. સંબંનધિ િહીિટી કડમગીરી 

૪. સનચિશ્રી િરફથી અનિપછડિ જાનિઓ મડટ ે અનિપછડિ જાનિિડ 

નિકડસ મડટે સોંપિડમડં આિે િે અન્ ય કડમગીરી કરિી 



૫. જાહેર મડનહિી અનધકડરી િરીકેિી ફરજો  

િડમ અિે હોદોો્:- શ્રી ર્ી.કે.પરમડર, નહસડબી અનધકડરીશ્રી, 

કડમગીરી ૧. જિરલ સુપરનિઝિિી કડમગીરી 

૨. પગડર િથડ ભથ્ થડિી ચૂકિણી, કન્ ટીજન્ સી િથડ આકનસ્ મક ખચાિી 

ચૂકિણી.  

૩.લડભડથીઓિડ RTGS કરડિિડિી કડમગીરી 

૪. નહસડબીિે લગિી સબંંનધિ િમડમ કડમગીરી 

૫. NSFDC િિી દદલ્હી સડથે નહસડબિે લગિડ પત્રવ્યિહડરિી કડમગીરી 

૬. UTC આપિડ બડબિિી કડમગીરી. 

૭. ખડિડિડ િર્ડિી બઠેકો િેમજ અન્ ય યોજાિી બેઠકોિે લગિી કડમગીરી. 

૮. સરકડરશ્રીમડથંી મંગડિિડમડં આિિી મડનહિી િૈયડર કરિડિી કડમગીરી 

  

ર્ડા.આબંેર્કર અંત્ યોદય નિકડસ નિગમ (અિુ.જાનિ), ગડંધીિગર 
 

અ.િં. કમાચડરીિું િડમ/હોદોો્ સોંપિડમડ ંઆિલે કડમગીરીિી નિગિ 

૧ ૨ ૩ 

૧ શ્રી એ.આઇ.બડરોટ,  

કચેરી અનધક્ષક 

૧. જિરલ સુપરનિઝિિી કડમગીરી 

૨. બોર્ા બેઠકિ ેલગિી કડમગીરી 

૩. એલએકયુ/એલએસકયિુી કડમગીરી  

૪. મહેકમિ ેલગિી કડમગીરી 

૫. ખડિડિડ િર્ડિી બઠેકો િેમજ અન્ ય યોજાિી બેઠકોિે 

    લગિી કડમગીરી. 

૬. સરકડરશ્રીમડથંી મંગડિિડમડં આિિી મડનહિી િૈયડર 

   કરિડિી કડમગીરી. 

૭. અનધકડરીશ્રી િરફથી સોંપિડમડં આિિી િમડમ  કડમગીરી.  

૨ શ્રી બી.પી.પ્રજાપનિ,  

મદદ.પ્રોજેકટ મેિેજર 

૧. નિનિધ યોજિડઓિડ અરજી ફોમા ચકડસી મંજુર કરિડિી િથડ 

િેિે આિુષડંનગક િમડમ કડમગીરી  

૨. યોજિડકીય પત્રિયિહડરિી કડમગીરી  

૩. અજરદડરો િરફથી મળિી રજુઆિો અન્િયે કરિડિી      થિી 

િમડમ કડમગીરી. 

૨ શ્રી બી.પી.મકિડણડ,  

જુ.કલડકા 

૧. કચેરીમડ ંઆિિી ટપડલોિી આિક/જાિકિી કડમગીરી. 

૨. નહસડબીિે લગિી િમડમ પ્રકડરિી કડમગીરીમડ ંમદદ. 

૩. કચેરીમડ ંનિભડિિડમડં આિિડ િમડમ રનજસ્ ટરો 



   નિભડિણીિી કડમગીરી. 

૪. કચેરીિડ પત્રો કમ્ પેરીંગ કરિડ અંગેિી કડમગીરી. 

૫.  ખડિડિડ િર્ડિી બેઠકિી કડમગીરી. 

૬. મેિેજીંગ ર્ીરેકટરશ્રી િથડ મેિેજર(િ) િથડ અનધક્ષક     િરફથી 

સોંપિડમડ ંઆિિી કડમગીરી. 

૭. નજલ્ લડ કક્ષડએથી મળિડ ખચાપત્રકો િૈયડર 

કરિડિી     કડમગીરી 

૮. અનિપછડિ જાનિઓ િરફથી મળિી રજુઆિો 

સંબંનધિ     કચેરીિ ેમોકલી આપિડિી કડમગીરી.   

 


