
                                                                                  િનયમસં હ-૨ 

(ર)  પોતાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો. 
 અિધકાર ઓની સ ા/ફરજોઃ- 

 
 

 
 
 
 

વહ વટ  સ ા :– ૧. િનગમ ુ ંસમ  વહ વટ  સચંાલન. 

  ર. િનગમ વતી સરકાર અને અ  ય બોડ/કોપ રશન સાથે કરાર કરવા. 

  ૩. મં ુર ો કટ યોજનાની અમલવાર . 

  ૪. બોડ બેઠક બોલાવવી, અહવાલ ર ુ  કરવા. 

નાણાકં ય સ ા  :– ૧. િનગમના નાણાકં ય  યવહારો, જવાબદાર ઓ અદા કરવી. 

  ર. િનગમ ુ ંનાણાકં ય ઓ ડટ કરાવ ુ ંઅહવાલ િસ  કરવો. િવધાનસભામા ંર ુ  કરવો. 

  ૩. સરકાર સાથે નાણાકં ય  યવહારો કરવા. 

ફરજો    :– ૧. વહ વટ  અને નાણાકં ય સચંાલન. 

  ર. વહ વટ  તં  અને ડ રકટર બોડ સાથે સમ  વય, સકંલન રાખ ુ.ં 

  ૩. સરકાર ીની યોજનાઓનો અમલ કરવો. 

  ૪. િનગમના હ ઓુની િસ  અથ યોજનાઓ-કાય મો ુ ંઆયોજન. 

  પ. સરકાર સાથે નાણાકં ય  યવહારો ગે પ   યવહાર-માગદશન મેળવ ુ.ં 

  ૬. િનગમના વહ વટ -નાણાકં ય અહવાલ િસ  કરવા. 

  ૭. નાણાકં ય-વહ વટ  ઓડ ટ કરાવ ુ.ં 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વહ વટ  સ ાઓ :–   ૧. વહ વટ  સચંાલક ીને િવિવધ યોજનાઓને લગતી બાબતોમા ંમદદ તથા કમચાર ઓ પર દખરખ અને 

  િનયં ણ. 

ફરજો        :–    ૧. ો કટને લગતી તમામ બાબતોમા ંમદદ કરવી. 

   ર. નાણાકં ય બાબતોમા ંદખરખ રાખવી.. 

   ૩. માિસક-િ માિસક, વાિષક યોજનાક ય પ કો િનયિમત ર તે સબંિંધતોને મોકલવા. 

   ૪. િનગમની લાભાથ  સહાિયત યોજનાઓ ુ ંઅમલીકરણ.  

   પ. સરકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી સમ  જવાબદાર ઓ િનભાવવી/અદા કરવી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વહ વટ  સ ાઓ :–   ૧. િવિવધ યોજનાઓ હઠળ થયેલ િધરાણની િનયિમત વ લુાત કરવી.. 

ફરજો        :–    ૧.વ લુાતને લગતી તમામ બાબતોમા ંમદદ કરવી. 

  ર. નાણાકં ય બાબતોમા ંદખરખ રાખવી.. 

   ૩. માિસક-િ માિસક, વાિષક વ લુાત પ કો િનયિમત ર તે સબંિંધતોન ેમોકલવા. 

   ૪. ડફો  ટર લાભાથ ઓની  લાવાર મા હતી મેળવી તેઓને નોટ સો પાઠવી વ લુાતની કાયવાહ  કરવી.  

   ૫. ડફો  ટર લાભાથ ઓ સામે વ લુાત મળેવવા કાયદાક ય કાયવાહ  કરવી. 

   ૬. સરકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી સમ  જવાબદાર ઓ િનભાવવી/અદા કરવી. 
 
 
 
 

 
 

વહ વટ  સચંાલક 

ો કટ ક  સ  ટ  ટ 

વ લુાત  અિધકાર   

હસાબી  અિધકાર   



 

 નાણાકં ય સ ા ૧. વહ વટ  સચંાલક ીની દખરખ હઠળ તમામ નાણાકં ય બાબતો અમલમા ં કુવી. 

  ર. કચેર ની પ  યવહાર અને દિનક કામગીર નો અમલ. 

ફરજો :– ૧. નાણાકં ય લેવડ-દવડનો હસાબ િનયિમત લખવો / રાખવો. 

  ર. નાણાકં ય હસાબોના ર જ  ટરો અ તન િનભાવવા. 

  ૩. સ પાયેલ તમામ ફરજો અદા કરવી. 

  ૪. કો   ટુર  સબંિંધત કામગીર  અદા કરવી. 

   પ. િનગમ  વારા કરાયેલ િધરાણના અને આવેલ લોન વ લુાતના હસાબોની ળવણી કરવી.  

   ૬. િનગમની આવતી વ લુાત પર  વ ેબકો સાથે મેળવાણાની કામગીર  કરવી.  

   ૭. એન.એસ.ક..એફ.ડ .સી, નવી દ  હ ને આપવાની થતી રકમની પરત કૂવણી ગેની કાયવાહ  કરવી.   

   ૮. િનગમના વાિષક હસાબો તૈયાર કરવા.  

  ૯. એ. . ના ઇ  સપેકશન પારા/ ાફટ પારા/ઓ ડટપારાને લગતી કામગીર .  

  ૧૦. સરકાર ી તરફથી સોપવામા ંઆવતી સમ  જવાબદાર ઓ િનભાવવી/અદા કરવી. 

  ૧૧. હર મા હતી અિધકાર  તર કની કામગીર .  
 

 કમચાર ઓની સ ા/ફરજો :- 
 
 
 

વહ વટ  સ ાઓ ૧. કમચાર ઓના સિવસ રકોડ અ તન રાખવા. 

  ર. િનગમની અ ષુાં ગક વહ વટ ય બાબતોમા ંઅિધકાર ઓને મદદ. 

  ૩. કચેર ના સમ  તં ુ ંસચંાલન, દખરખ. 

ફરજો :– ૧. વહ વટ  અને નાણાકં ય બાબતોમા ંદખરખ રાખવી, ઉપર  અિધકાર ીને મા હતગાર કરવા. 

  ર. દિનક ફરજો અદા કરવી. 

  ૩. આવેલ પ ો- ર ૂઆતનો સમય મયાદામા ંિનકાલ કરવો. 

  ૪. દફતર- રકડ અ તન િનભાવ ુ/ં ળવ ુ.ં 

  ૫. સમયાતંર ,પ કો સબંિધત કચેર ઓને ર ૂ કરવા. 

  ૬. કમચાર  વગ પર દખરખ અને િનયં ણ.  
 
 

 

ફરજો   ૧. િવિવધ યોજનાઓને લગતા રકડ  અ તન રાખવા. 

  ર. િનગમની અ ષુાં ગક યોજનાક ય બાબતોમા ંઅિધકાર ઓને મદદ. 

  ૩. દિનક ફરજો અદા કરવી. 

  ૪. િનગમના ં ો કટ- યોજનાની અમલવાર  કામગીર . 

  ૫. આવેલ પ ો- ર ૂઆતનો બન સ ચવાલય કચેર  કાયપ  ધિતમા ંિનયત થયલે સમય મયાદામા ંિનકાલકરવો. 

  ૬. દફતર- રકડ અ તન િનભાવ ુ/ં ળવ ુ.ં 

  ૭. મા હતી અિધિનયમ હઠળ જ ર  મા હતી રુ  પાડવી. 
 
 
 
 

ફરજો   ૧. લાભાથ ઓને િનગમની િવિવધ યોજનાઓની મા હતી રુ  પડવી. 

  ર. લાભાથ ને અર  પ કો ભરવામા ંજ ર  માગદશન ુ  પાડ ુ ં

  ૩.  લા પસદંગી સિમિતની બેઠક બોલાવી િનગમને રાજય ક ાની પસદંગી સિમિત માટ ભલામણ કરવી.  

  ૪. િનગમના તમામ લોન લીધેલ લાભાથ ઓની મા હતી અધતન રાખવી.  

  પ. િનગમના લાભાથ ઓએ ભરલ વ લુાતની ખાતાવહ  બનાવીન ેિનભાવવી.  

  ૬. િનગમના લાભાથ ઓ પાસેથી વ લુાત મેળવવા ધિન  ટ ય  નો કરવા.  

  ૭. આવાસ યોજના ુ ંઅમલીકરણ.  

  ૮.  લા મેનેજરની ચૂના જુબ જ ર  સકંલન સાધ ુ ં

  ૯. િનગમની અ ષુાં ગક યોજનાક ય બાબતોમા ંઅિધકાર ઓને મદદ. 

  ૧૦. દફતર- રકડ અ તન િનભાવ ુ/ં ળવ ુ.ં 
   

   

 

મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકાર    

ો કટ ઓ ફસર   

મદદનીશ  લા મેનેજર (  લા ક ાએ)   


