પ્રકરણ -૩
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
(૧)

ુ ા, સાાંસ્કૃધતક અને રર્તગર્તની પ્રવ ૃધતઓ/સ્પિામ ઓન ાંુ ક્ષેધિય
ખાતાની કચેરી દ્વારા યવ
ુ ારૂ આયોજન અને સાંચાલનની જવાબદારી કધર્શનરશ્રી, ખાસ
અને રાજ્યકક્ષાએ સચ
ુ બોર્મ અધિકારીશ્રી, સચચવ રાજ્ય રર્તગર્ત પરરષદ,
ફરજ પરના અધિકારી, યથ
સહાયક

ધનયાર્ક(સાહસ),

સહાયક

ધનયાર્ક(ઉજવણી),

રહસાબી

અધિકારી

(રહસાબ),રહસાબી અધિકારી(ઓર્ીટ) અને વહીવટી અધિકારીના સહકારથી સાંભાળે છે .
(ર)

ુ ા,સાાંસ્કૃધતક અને રર્તગર્તને લગતીપ્રવ ૃધતઓનુાં અને સ્પિામ ઓન ાંુ
ક્ષેિીય કક્ષાએ યવ
આયોજન અને સાંચાલન કરવા ર્ાટે જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ , હેર્ કલાકમ , પ્રોજેકટ
ુ ા ધવકાસ અધિકારીશ્રી ર્ારફતે ધનણમય અથે જજલ્લા યવ
ુ ા ધવકાસ
અધિકારી અને પ્રાાંત યવ
અધિકારી અને જજલ્લા રર્તગર્ત અધિકારી સર્ક્ષ રજૂ કરવાર્ાાં આવે અને તે ધનણમય
ુ બ કાયમવાહી હાથ િરવાર્ાાં આવેલ છે .
મજ

(૩)

નાટયગ ૃહના ર્ેનેજર જે તે નાટયગ ૃહનો હવાલો િરાવે છે અને સાંપ ૂણમ જવાબદારી
તેઓની છે . જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ , ર્દદનીશ ર્ેનેજર ર્ીપોઝીટ/ભાર્ાની રકર્ો
સ્વીકારીને ધતજોરીર્ાાં જર્ા કરવાની સોફટવાઇઝ વહેંચણી હોલની જાળવણી, ર્રાર્ત
જેવી કાર્ગીરી ર્ેનેજરના ર્ાગમ દશમન હેઠળ હાથ િરવાર્ાાં આવે છે .

(૪)

(અ)

આચાયમશ્રી, સ્વાર્ી ધવવેકાનાંદ પવમતારોહણ સાંસ્થા, ર્ાઉન્ટ આબ ુ દ્વારા ધશયાળુ

અને

ઉનાળુ સિ દરધર્યાન પવમતારોહણ તાલીર્ની સાંખ્યા વાધષિક અભ્યાસ કાયમક્રર્

ુ ાર તાલીર્ આપવાની કાર્ગીરી ર્ાઉન્ટ આબ ુ ખાતેના ઇન્સ્રકટરો
ઘર્ે છે અનેતદ્દઅનસ
દ્વારા કરવાર્ાાં આવે છે .
(બ)

જુનાગઢ ખાતેના ઇન્ચાર્જ ઇન્સ્રકટર અને ઇન્સ્રકટર દ્રારાપણ કરવાર્ાાં આવે

છે . પવમતારોહણ તાલીર્ તથા બન્ને સાંસ્થાઓને ર્ાગમ દશમન આપવાની અને
ુ રધવઝનની કાર્ગીરી આચાયમશ્રીની છે . ર્ાઉન્ટ આબ ુ ખાતેના વહીવટી અધિકારી
સપ
સાંસ્થાઓની વહીવટી અને નાણાકીય બાબતો ર્ાટે જવાબદારી સાંભાળે

છે .

વહીવટી/નાણાાંકીય બાબતોના કેસો જુધનયર / ધસધનયર કલાકમ

ધનણમય અથે

વહીવટી અધિકારીને રજુ કરે છે .
(પ)

પવતામ રોહણ અને પરરભ્રર્ણને લગતી તર્ાર્ બાબતોની કાર્ગીરી સાહસ શાખાના
ુ રધવઝન હેઠળ હાથ
જુધનયર કલાકમ , સહાયક ધનયાર્ક (સાહસ)ના ર્ાગમ દશમન અને સપ
િરે છે .

(૬)

સાંસ્કૃધત શાખા દ્રારા રાસ ગરબા, રાષ્ટ્રીય પવોની ઉજવણી વગે રે કાયમક્રર્ોન ાંુ જુધનયર
કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ , કાયમક્રર્ અધિકારીના સહયોગથી સહાયક ધનયાર્ક (સાંસ્કૃધત)
દ્રારાઆયોજન સાંચાલન કરવાર્ાાં આવે છે . કલાકારોના ઓળખપિો/ આધથિક સહાયના
કેસોની જવાબદારી પણ સહાયક ધનયાર્ક (સાંસ્કૃધત)ની છે . નાટયગ ૃહની સાંબધાં િત
કાર્ગીરી સાંસ્કૃધત શાખા દ્વારા હાથ િરવાર્ાાં આવે છે . શાખાર્ાાંથી રજુ થતી દરખાસ્તો
શાખા અધિકારી અને સહાયક ધનયાર્કને રજુ થાય છે . સહાયક ધનયાર્ક દ્રારા
કધર્શનરશ્રીની ર્ાંજુરી ર્ાટે દરખાસ્તો રજુ કરી ધનણમયો લેવાર્ાાં આવે છે .

(૭)

પવમતારોહણ અને સાાંસ્કૃધતક પ્રવ ૃધતઓ તથા ધવધવિ ઉત્સવોને લગતી કાર્ગીરી તથા
જવાબદારી ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી સાંભાળે છે .

(૮)

ુ ા પ્રવ ૃધતઓ સર્ય ર્યામ દાર્ાાં તાલકુ ા, જજલ્લા, પ્રદે શ, રાજ્યકક્ષા,
વષમ દરધર્યાન ૪૩ યવ
રાષ્ટ્રકક્ષાએ આયોજન કરવાર્ાાં આવે છે . કાયમધશચબરો તથા સ્પિામ ઓન ાંુ આયોજન
ુ બોર્મ અધિકારી સાંભાળે છે . આ કાર્ગીરી ર્ાટે જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ ,
યથ
ુ બોર્મ અધિકારીશ્રીના ર્ાગમ દશમન હેઠળ આદે શ ર્ેળવે
હેર્કલાકમ , કાયમક્રર્ અધિકારી યથ
છે .

(૯)

રર્તગર્ત ક્ષેિે ધવધવિ જુથની કુ લ-૧૮૮ કેટેગરીની તાલકુ ા, જજલ્લા અને રાજ્યકક્ષાએ
સ્પિામ ન ાંુ આયોજન અને સાંચાલનની જવાબદારી સચચવશ્રી, રાજય રર્તગર્ત પરરષદ
રર્તગર્ત શાખાના જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ , હેર્ કલાકમ , પ્રોજેકટ અધિકારી અને
જજલ્લા રર્તગર્ત અધિકારી વર્ી કચેરી કાર્ગીરી સાંભાળે છે .

(૧૦) આ કચેરી દ્રારા તથા રાજ્ય સરકાર દ્રારાયોજવાર્ાાં આવતા ધવધવિ ઉત્સવોની
ઉજવણીની કાર્ગીરી સહાયક ધનયાર્ક (ઉજવણી) સાંભાળે છે . ઉજવણી શાખાર્ાાં

જુધનયર કલાકમ , પ્રોજેકટ અધિકારી કાર્ગીરી સાંભાળે છે શાખાર્ાાંથી રજૂ થતી દરખાસ્તો
શાખાધિકારીશ્રી અને સહાયક ધનયાર્કશ્રીને રજૂ કરે છે અને સહાયક ધનયાર્કશ્રી
(ઉજવણી) દ્રારા ર્ાન. કધર્શનરશ્રીની ર્ાંજુરી ર્ાટે દરખાસ્ત રજૂ કરી ધનણમયો લેવાર્ાાં
આવે છે .
વહીવટી:
(૧૧) કધર્શનરશ્રી કચેરી અને તેના ધનયાંિણ હેઠળની તર્ાર્ ક્ષેધિય કચેરીઓની વહીવટી/
ર્હેકર્ કાર્ગીરી વહીવટી શાખાના જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ , હેર્ કલાકમ , પ્રોજેકટ
ુ ાર વહીવટી અધિકારીશ્રીના ર્ાગમ દશમન અને
અધિકારીઓને ફાળવેલ ધવષયો અનસ
ુ નાઓ અનસ
ુ ાર સાંભાળે છે અને તેર્ાાં કચેરીનાાં વર્ા (કધર્શનરશ્રી)ના હુકર્ો ર્ેળવે
સચ
છે .
રહસાબી શાખા:
(૧૨) કધર્શનર કચેરી અને તેના ધનયાંિણ હેઠળની તર્ાર્ ક્ષેિીય કચેરીઓની રહસાબી
શાખાના જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ , હેર્ કલાકમ , પ્રોજેકટ અધિકારીતેઓને ફાળવેલ
ધવષય/બાબતોર્ાાં રહસાબી અધિકારીશ્રી(રહસાબ) અધિકારીશ્રીના ર્ાગમ દશમન આદે શ /
ુ ાર હાથ િરે છે .
અનસ
ઓર્ીટ શાખા:
(૧૩) કધર્શનર કચેરી અને તેના ધનયાંિણ હેઠળની તર્ાર્ ક્ષેિીય કચેરીઓની ઓર્ીટ
શાખાના જુધનયર કલાકમ , ધસધનયર કલાકમ તેઓને ફાળવેલ ધવષય/બાબતોર્ાાં રહસાબી
ુ ાર હાથ િરે છે .
અધિકારીશ્રી(ઓર્ીટ)ના ર્ાગમ દશમન આદે શ / અનસ
પ્રચાર અધિકારી:
(૧૪) પ્રચાર અધિકારી દ્રારા કધર્શનર કચેરીની દરે ક શાખાઓ દ્રારા યોજવાર્ાાં આવતા
કાયમક્રર્ોના દૈ ધનક અખબારોર્ાાં, સરકારી સાર્ાધયકો, પખવારર્યાર્ાાં પ્રચાર, પ્રસાર અને
પ્રકાશન બાબતની તર્ાર્ કાર્ગીરી તેઓનાાં ર્ારફત હાથ િરવાર્ાાં આવે છે . ર્ાન.
મખ્ુ યર્ાંિીશ્રી, ર્ાન. ગવમનર, ર્ાન. ર્ાંિીશ્રી કાયમક્રર્ોને લગતી સ્પીચ તેર્ના દ્રારા
તૈયાર કરવાર્ાાં આવે છે .

