પ્રકરણ-૩ (નિયમ સંગ્રહ-૨)
અનિકારીઓ અિે
કમમચારીિી સત્તા અિે ફરજો
૩.૧

સંસ્થાિા અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજોિી નિગતો આપો

હોદોોઃ- િેલફે્ ર કનમશિર
સત્તાઓોઃ- (અ) િનહિટી (૧) આસી.િેલફે્ ર કનમશિર થી િીચેિા સંિગમિા કમમચારીઓિી નિમણૂક કરિાિી
(૨) નિયુકત કરેલા સ્ટાફ ઉપર િનહિટી સત્તા અિે નશસ્તભંગિા કકસ્સામાં
નશક્ષા કરિાિી સત્તા.
(૩) બદલી, ઇજાફા મંજુર કરિા, નિયંત્રણ હેઠળિા કમમચારીઓિા પગાર
નિયત કરિા, ફરજ પર જોડાિાિો સમય મંજુર કરિો, હકક/
રુપાંતરીત/બીિપગારી/અસાિારણ રજા મંજુર કરિી, રાજયેતર
સેિા ઉપર પ્રનતનિયુકનત આપિી, ભરતી પ્રસંગે ભરતી માટે જરુરી
લાયકાતો હળિી કરિી
(૪) પ્રોબેશિ પરિા કમમચારીિે વ્યાજબી કારણોસર પ્રોબેશિિા સમય
દરમ્યાિ છુ ટા કરિા, હંગામી નિમણૂક િરાિતા, કરાર હેઠળ
નિમાયેલી વ્યકનતિે નિમણંક/કરારિી મુદૃત પુરી થયે છુ ટા કરિા,
અન્ય કોઇ કારણસર નિમણૂક પામેલી વ્યકનતિે છુ ટા કરિા.
(૫) કાયમી નિમણૂક િરાિતા, કરારથી હોય તે નસિાય અન્યથા
નિમાયેલી વ્યકનતિે તે જગ્યા િાબુદ થતાં અથિા અન્ય કોઇ
કારણસર છુ ટા કરિાિી સત્તા.
(૬) નશક્ષા હળિી કરિાિી સત્તા
(૭) બોડમિી મંજૂરી થી અન્ય નશક્ષા કરિાિી સત્તાઓ
(૨) િાણાંકીયોઃ(૧) સરકારે મંજુર કરેલ અંદાજપત્રિી ગ્રાન્ટ મુજબ ખચમ મંજુર કરિાિી
(૨) નહસાબિા નિગતિાર સદરો િચ્ચે ફંડ તદબીલ કરિાિી સત્તા
(૩) કોઇપણ ખોટિી કકંમત રુ.૨૫૦/- કરતાં િિારે હોય તો તે માંડિાળ કરિી.
(૪) કોઇપણ ખોટ/િુકસાિ/લ્હેણાં રકમ રુ.૨૫૦/- સુિી માંડિાળ કરિા
(૫) આકસ્નમક ખચમ મંજુર કરિા (રુ.૫૦,૦૦૦/- સુિીિા)
નિયંત્રણ અનિકારી (િનહિટ)
(૧) કમમચારીઓિી કેજયુઅલ રજા મંજુર કરિાિી સત્તા
(૨) પગારભથ્થાં િા ચુકિણા માટે બીલોમાં સનહ કરી ચુકિણા માટે અનિકૃત કરિા
(૩) આકસ્નમક ખચમ જે આગોતરો મંજુર થયેલ હોય તેિા ચુકિણા અનિકૃત કરિા
(૪) પગારભથ્થાં/આકસ્નમક ખચમ િા ચુકિણાં અનિકૃત કરિાિી સત્તા
(૬) િડીકચેરીિા નિયંત્રણ હેઠળિા કમમચારીઓિી સેિાપોથીમાં સેિાકીય કામગીરીિી
િોંિ અનિકૃત કરિી/પ્રમાનણત કરિી.
ફરજોોઃ(૧) િાર્ષમક િનહિટી અહેિાલ તૈયાર કરાિિા
(૨) િાર્ષમક પ્રિૃતનતઓિા
્
આયોજિ તૈયાર કરાિી મંજૂરી માટે રજુ કરિા
(૩) બોડમિી બેઠક માટે એજન્ડા અિે બેઠકિી કાયમિાહી િોંિ (મીિીટ્સ) તૈયાર કરિી.

(૪) કોટમ કેસોમાં િેલફે્ ર કનમશિરશ્રી િતી હાજરી આપી થયેલ કામગીરી થી િેલફે્ ર કનમશિરિે
માનહતગાર રાખિા તેમજ મળેલ સુચિ/આદેશ મુજબ કોટમ સમક્ષ િકીલ મારફતે રજુ આત કરાિિી

(૫) નિયંત્રણ હેઠળિા કમમચારીઓિી મંજુર થયેલ રજાિા આદેશ/હુ કમો માં સનહ કરિી.

આસી.િેલફે્ ર કનમશિર (નહસાબ અિે અન્િેષણ)
સત્તાોઃ(૧) પગાર-ભથ્થાંિા બીલો અનિેષણ થયા બાદ ચુકિણાં યોગ્ય રકમિે ચુકિણાં કરિી.
(૨) આકસ્નમક ખચમિા બીલો અનિેષણ બાદ પસાર કરી ચુકિણાં યોગ્ય રકમિે ચુકિણી કરિી.
(૩) સરકારી સહાયક અિુદાિિા બીલોમાં સનહ કરિાિી સત્તા
(૪) બેનક્ વ્યિહારો અિે િાણાંકીય વ્યિહારો કરિા અનિકૃત અનિકારી
(૫) અંદાજપત્ર તૈયાર કરાિી જરુરી િાણાંકીય જોગિાઇ કરિી અિે તેિે અનિકૃત કરિી
(૬) બોડમિા આિક-જાિકિા નહસાબી તપાસીિે ઓડીટ બાદ અનિકૃત કરિાિી સત્તા
(૭) મુંબઇ મજૂ ર કલ્યાણ ફંડ અનિનિયમ, ૧૯૫૩િી કલમોઃ૬(બી) અિે કલમ-૬(સી) મુજબ
િસુલાતિી િોટીસ આપિી.

ફરજોોઃ(૧) હાથ િીચેિા સ્ટાફિું નિયંત્રણ, નિકરક્ષણ કરિુ.
(૨) બેનક્ રીકન્સીલેશિ િું નિરીક્ષણ અિે ઉકેલ કરિો
(૩) અંદાજપત્ર િા નિનિિ સદરો હેઠળ થયેલ જોગિાઇ િી મયામદામાં ખચમ પર અંકશ
ુ રાખિો
(૪) બોડમિા નહસાબોિું િાર્ષમક અન્િેષણ કરિિું અિે અન્િેષણ િાંિા નિગેરિ
ે ા નિકાલ કરાિિો..

નસિીયર કલાકમોઃ(૧) નિયંત્રણ હેઠળિા કમમચારીઓિી સેિાકીય િોંિ અનિકારીિી સનહ માટે અનિકૃત કરિી
(૨) નિયંત્રણ હેઠળિા કમમચારીઓિી કામગીરીિું નિરીક્ષણ અિે દેખરેખ અિે નિયંત્રણ રાખિુ.ં
(૩) નિયંત્રણ હેઠળિા કમમચારીઓિી ફાઇલો ઉપર કાિુિી/નિયમાિુસાર/સરકારી ઠરાિોપકરપત્ર નિગેરે િે ધ્યાિે લઇ નિણમયાત્મક િોંિ/અનભપ્રાય /સલાહ-સુચિો રજુ કરિા.
(૪) િેલફે્ ર કનમશિરશ્રી/આસી.િેલફે્ ર કનમશિરશ્રી તરફથી સુપ્રત થાય તે તમામ કામ કરિા.
(૫)કચેરી ખાતે આિેલ તમામ ટપાલિો િોંિ કરી સબંનિત ફાઇલે નિગતિાર િોંિ મુકી નિકાલ
થાય તે રીતે ઘટતી કામગીરી કરિી. આસી.િેલફેર કનમશિરશ્રી તરફથી સુપ્રત થાય તે કામગીરી કરિી.

જુ નિયર કલાકમોઃ(૧) કચેરી ખાતે આિેલ તમામ ટપાલિો િોંિ કરી સબંનિત ફાઇલે નિગતિાર િોંિ મુકી નિકાલ
થાય તે રીતે ઘટતી કામગીરી કરિી
(૨) આસી.િેલફેર કનમશિરશ્રી તરફથી સુપ્રત થાય તે તમામ કામગીરી કરિી.

પટાિાળાોઃકચેરીિા દફતર/ફાઇલોિી જાળિણી, સ્િચ્છતા રાખિી
અનિકારી ધ્િારા સોંપાય તે તમામ કામ

