મુ ા નં:૩ The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.
1.

ખાતનીકચેરી ધ્વારા યુવા, સાં કૃિતક અને રમતગમતની પર્વ ૃિતઓ/ પધાર્ઓનુ ં ક્ષેિતર્ય અને રાજ્યકક્ષાએ સુચા
આયોજન અને સંચાલનની જવાબદારી કિમશનર ી, સહાયક િનયામક(સાહસ), સહાયક િનયામક(ઉજવણી), સિચવ
રાજ્ય રમતગમત પિરષદ, યુથબોડર્ અિધકારી, ખાસ ફરજ પરના અિધકારી, િહસાબી અિધકારી (િહસાબ), િહસાબી
અિધકારી(ઓડીટ) અને વહીવટી અિધકારીના સહકારથી સંભાળે છે .

2.

ક્ષેિતર્ય કક્ષાએ યુવા,સાં કૃિતક અને રમતગમતને લગતીપર્વ ૃિતઓનું અને પધાર્ઓનુ ં આયોજન અને સંચાલન કરવા
માટે જુ િન.કલાકર્, િસિનયર કલાકર્, હેડ કલાકર્, પર્ો કટ અિધકારી મારફતે િનણય
ર્ અથેર્ િજ લા યુવા િવકાસ અિધકારી
અને િજ લા રમતગમત અિધકારી સમક્ષ રજૂ કરે લ છે . િનણય
ર્ મુજબ કાયર્વાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

3.

નાટયગહૃ ના મેનેજર

તે નાટયગૃહનો હવાલો ધરાવે છે . અને સંપ ૂણર્ જવાબદારી તેઓની છે . જુ િન. કલાકર્, સીનીયર

કલાકર્, મદદનીશ મેનેજર ડીપોઝીટ/ભાડાની રકમો

વીકારીને િતજોરીમાં જમા કરવાની કામગીરી મેનેજરના

માગર્દશર્ન ધ્વારા હાથ ધરે છે .
4.

આચાયર્ ી, વામી િવવેકાનંદ પવર્તારોહણ સં થા, મા.આબુ. ધ્વારા િશયા ં અને ઉના ં સતર્ો દરિમયાન પવર્તારોહણ
તાલીમના વાિષર્ક અભ્યાસ કાયર્કર્મ ધડે છે અને ત
ઇન્ ટર્કટરો અને જુ નાગઢ ખાતેના ઇન્ચા

અનુસાર તાલીમ આપવાની કામગીરી મા.આબુ ખાતેના

ઇન્ ટર્કટર અને ઇન્ ટર્કટર ધ્વારા કરવામાં આવે છે . પવર્તારોહણ તાલીમ

તથા બ ે સં થાઓને માગર્દશર્ન આપવાની અને સુપરિવઝનની કામગીરી આચાયર્ ીની છે . માઉન્ટ આબુ ખાતેના
વહીવટી અિધકારી સં થાઓની વહીવટી અને નાણાકીયા બાબતો માટે જવાબદારી સંભાળે છે . વહીવટી/નાણાિકય
બાબતોના કેસો જુ .કલાકર્/સીનીયર કલાકર્ િનણય
ર્ અથેર્ વહીવટી અિધકારીને રજુ કરે છે .
5.

પવતાર્રોહણ અને પિરભર્મણને લગતી તમામ બાબતોની કામગીરી સાહસ શાખાના જુ .કલાકર્, સહાયક િનયામક
(સાહસ)ના માગદ
ર્ શર્ન અને સુપરિવઝન હેઠળ હાથ ધરે છે . રાસ ગરબા, રા ટર્ીય પવ ની ઉજવણી વગેરે કાયકર્
ર્ મોનુ ં
સં કૃિત શાખાના જુ િનયર કલાકર્, સીનીયર કલાકર્,, કાયર્કર્મ અિધકારીના સહયોગથી સહાયક િનયામક (સં કૃિત) ધ્વારા
આયોજન સંચાલન કરવામાં આવે છે . કલાકારોના ઓળખપતર્ો/ આિથર્ક સહાયના કેસોની જવાબદારી પણ સહાયક
િનયામક (સં કૃિત)ની છે . નાટયગૃહની સંબિં ધત કામગીરી સં કૃિત શાખા ધ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે . શાખામાંથી
રજુ થતી દરખા તો શાખા અિધકારી અને સહાયક િનયામકને રજુ થાય છે . જ ર હોય ત્યાં સહાયક િનયામક
કિમશનર ીની મંજુરી માટે દરખા તો રજુ કરી િનણય
ર્ ો લેવામાં આવે છે .

6.

પવર્તારોહણ અને સાં કૃિતક પર્વ ૃિતઓ તથા િવિવધ ઉત્સવોને લગતી કામગીરી તથા જવાબદારી ખાસ ફરજ પરના
અિધકારી ી સંભાળે છે .

7.

આખા વષર્ દરિમયાન યુવા પર્વ ૃિતઓ સમય મયાર્દામાં તાલુકા, િજ લા, પર્દે શ, રાજ્યકક્ષાએ આયોજન કાયર્ િશિબરો
તથા પધાર્ઓનુ ં આયોજન યુથબોડર્ અિધકારી સંભાળે છે . આ કામગીરી માટે જુ િન.કલાકર્, િસિનયર કલાકર્, હેડ કલાકર્,
કાયર્કર્મ અિધકારીયુથબોડર્ અિધકારી ીના માગર્દશર્ન હેઠળ આદે શ મેળવે છે .

8.

રમતગમત ક્ષેતર્ે િવિવધ જુ થની કુ લ ૨૦૮ કેટેગરીની તાલુકા, િજ લા અને રાજ્યકક્ષાએ પધાર્ન ુ ં આયોજન અને
સંચાલનની જવાબદારી સિચવ ી, રમતગમત પિરષદ રમતગમત શાખાના જુ .કલાકર્, સીનીયર કલાકર્, હેડ કલાકર્,
પર્ો કટ અિધકારી અને રમતગમત અિધકારી વડી કચેરી કામગીરી સંભાળે છે .

9.

આ કચેરી દર્ારા તથા રજ્ય સકાર્ર ધ્વારા યોજવામાં આવતા િવિવધ ઉત્સવોની ઉજવણીની કામગીરી સહાયક
િનયામક (ઉજવણી) સંભાળે છે . ઉજવણી શાખામં જુ .કલાકર્, પર્ો કટ અિધકારીના સહયોગ થી.

વહ વટ :
10.

કિમશનર ી કચેરી અને તેના િનયંતર્ણ હેઠળની તમામ ક્ષેિતર્ય કચેરીઓની વહીવટી કામગીરી વહીવટી શાખાના
જુ .કલાકર્, સીનીયર કલાકર્, હેડ કલાકર્, પર્ો કટ અિધકારી, તોને ફાળવેલ િવષયો અનુસાર વહીવટી અિધકારી ીના
માગર્દશર્ન અએ સુચનાઓ અનુસાર સંભાળે છે .

હસાબી શાખા:
11.

કિમશનર કચેરી અને તેના િનયંતર્ણ હેઠળની તમામ ક્ષેતર્ીય કચેરીઓની િહસાબી શાખાના જુ .કલાકર્, સીનીયર કલાકર્,
હેડ કલાકર્, પર્ો કટ અિધકારી તેઓને ફાળવેલ િવષય/બાબતોમાં િહસાબી અિધકારી ી(િહસાબ) અિધકારી ીના
માગર્દશર્ન આદે શ અનુસાર હાથ ધરે છે .

ઓડ ટ શાખા:
12.

કિમશનર કચેરી અને તેના િનયંતર્ણ હેઠળની તમામ ક્ષેતર્ીય કચેરીઓની ઓડીટ શાખાના જુ .કલાકર્, સીનીયર કલાકર્,
તેઓને ફાળવેલ િવષય/બાબતોમાં િહસાબી અિધકારી ી(ઓડીટ)ના માગર્દશર્ન આદે શ અનુસાર હાથ ધરે છે .

ચારઅિધકાર :
13.

પર્ચાર અિધકારી ધ્વારા કિમશનર કચેરીની દરે ક શાખાઓ ધ્વારા યોજવામાં આવતા કાયર્કર્મોના પર્ચાર, પર્સાર અને
પર્કાશન બાબતની તમામ કામગીરી માટે તેઓ જવાબદાર છે .

