
�કરણ – ૩ 
(િનયમ સ�ંહ-૨) 

 

ડા�.�બડેકર �� યોદય િવકાસ િનગમ (અ�.ુ�િત), ગાધંીનગરમા ં
ફરજ બ�વતા અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ� તા અન ેફરજો . 

૩.૧ સ�ં થાના અિધકાર�ઓ અન ેકમ�ચાર�ઓની સ� તા અન ેફરજોની િવગતો આપો. 

નામ અને હોદો્ :-   
 

�ી આર.એન.�ુચારા , ઇ.ચા.મેનજે�ગ ડ�ર�કટર 

કામગીર� ૧.િવભાગ ક�ાએ તમેજ િનયામક�ી, અ�.ુ�િત ક� યાણ, �જુરાત       
અ��ુ�ૂચત �િત િવકાસ િનગમની યો�તી બઠેકોમાં હાજર�       
આપવી. 

૨.અિતપછાત �િતઓ તરફથી મળતી ર�ુઆતો સબંિંધત કચરે�ને       
મોકલીને લાભો અપાવવા. 

૩.િનયામક�ી, અ�.ુ�િત ક� યાણ તમેજ �જુરાત અ�.ુ�િત િવકાસ       
િનગમની કચરે�ઓની સહાય લઇ અિતપછાત �િતઓ માટ�       
યોજનાઓના અમલીકરણ સા� કાય�વાહ� કરવી.  

૪.અિતપછાત �િતઓ માટ� યોજનાઓમાં �ધુારા/વધારા નવી      
યોજનાઓ માટ� �ચૂનો કરવા.  

૫.સરકાર�ી તરફથી અિતપછાત �િતઓ માટ� અિતપછાત �િતના       
િવકાસ માટ� સ�પવામા ંઆવ ેત ેઅ� ય કામગીર� કરવી. 

૬. વગ�-૩ અન ેવગ�-૪ ના કમ�ચાર�ઓન ેર�,પશેગી મ�ૂંર કરવી. 
૭.ક� ટ�જ� સી ખચ�ની વહ�વટ� મ�ૂંર� આપવી. 
૮. અપીલ અિધકાર� તર�ક�ની ફરજો  

નામ અન ેહોદો્:- �ી ડ�.ક�.પરમાર, ઇ.ચા.મનેેજર (વહ�વટ) 
કામગીર� ૧. અિતપછાત �િતઓ તરફથી મળતી ર�ુઆતો સબંિંધત કચરે�ને        

મોકલીન ેલાભો અપાવવા. 
૨. િનયામક�ી, અ�.ુ�િત ક� યાણ તમેજ �જુરાત અ�.ુ�િત      

િવકાસ િનગમની કચેર�ઓની સહાય લઇ અિતપછાત �િતઓ       
માટ� યોજનાઓના અમલીકરણ સા� કાય�વાહ� કરવી.  

૩. સબંિંધત વહ�વટ� કામગીર� 
૪. સ�ચવ�ી તરફથી અિતપછાત �િતઓ માટ� અિતપછાત      

�િતના િવકાસ માટ� સ�પવામા ંઆવ ેત ેઅ� ય કામગીર� કરવી 
૫. �હ�ર મા�હતી અિધકાર� તર�ક�ની ફરજો  

નામ અન ેહોદો્:- �ી ડ�.ક�.પરમાર, �હસાબી અિધકાર��ી, 
કામગીર� ૧. જનરલ �પુરિવઝનની કામગીર� 

૨. પગાર તથા ભ� થાની �કૂવણી, ક� ટ�જ� સી તથા આક�� મક        
ખચ�ની �કૂવણી.  
૩.લાભાથ�ઓના RTGS કરાવવાની કામગીર� 
૪. �હસાબીન ેલગતી સબંિંધત તમામ કામગીર� 
૫. NSFDC નવી �દ�હ� સાથે �હસાબને લગતા પ��યવહારની        
કામગીર� 

૬. UTC આપવા બાબતની કામગીર�. 



૭. ખાતાના વડાની બઠેકો તમેજ અ� ય યો�તી બઠેકોને લગતી         
કામગીર�. 
૮. સરકાર�ીમાથંી મગંાવવામાં આવતી મા�હતી તયૈાર કરવાની       
કામગીર� 

 
ડા�.�બડેકર �� યોદય િવકાસ િનગમ (અ�.ુ�િત), ગાધંીનગર 

 

અ.નં

. 
કમ�ચાર��ુ ંનામ/હોદો્ સ�પવામા ંઆવલે કામગીર�ની િવગત 

૧ ૨ ૩ 
૧ �ી બી.બી.મહ�તા,  

કચરે� અિધ�ક 
૧. જનરલ �પુરિવઝનની કામગીર� 
૨. બોડ� બઠેકન ેલગતી કામગીર� 
૩. એલએક�/ુએલએસક�નુી કામગીર�  
૪. મહ�કમને લગતી કામગીર� 
૫. ખાતાના વડાની બઠેકો તમેજ અ� ય યો�તી 
બઠેકોન ે
    લગતી કામગીર�. 
૬. સરકાર�ીમાથંી મગંાવવામા ંઆવતી મા�હતી 
તયૈાર 
   કરવાની કામગીર�. 
૭. અિધકાર��ી તરફથી સ�પવામાં આવતી તમામ      
કામગીર�.  

૨ �ુ.આર.એમ.�ંુભરવા

ડ�યા,  
મદદ.�ો�કટ 
મેનજેર 

૧. િવિવધ યોજનાઓના અર� ફોમ� ચકાસી મ�ુંર       
કરવાની તથા તેન ેઆ�ષુા�ંગક તમામ કામગીર�  

૨. યોજનાક�ય પ�વયવહારની કામગીર�  
૩. અજરદારો તરફથી મળતી ર�ુઆતો અ�વયે      
કરવાની      થતી તમામ કામગીર�. 

૨ �ી બી.પી.મકવાણા,  
�ુ.કલાક�  

૧. કચેર�માં આવતી ટપાલોની આવક/�વકની     
કામગીર�. 
૨. �હસાબીને લગતી તમામ �કારની કામગીર�માં      
મદદ. 
૩. કચરે�મા ંિનભાવવામા ંઆવતા તમામ ર�જ� ટરો 
   િનભાવણીની કામગીર�. 
૪. કચરે�ના પ�ો ક� પરે�ગ કરવા �ગેની કામગીર�. 
૫.  ખાતાના વડાની બઠેકની કામગીર�. 
૬. મનેજે�ગ ડ�ર�કટર�ી તથા મનેેજર(વ) તથા      
અિધ�ક     તરફથી સ�પવામા ંઆવતી કામગીર�. 
૭. �જ� લા ક�ાએથી મળતા ખચ�પ�કો તયૈાર      
કરવાની     કામગીર� 
 
૮. અિતપછાત �િતઓ તરફથી મળતી ર�ુઆતો      
સબંિંધત     કચરે�ન ેમોકલી આપવાની કામગીર�.  

 


