
(૧૧) - સંકલનશાખા 
 

૩.૧ અધિકારીઓઅનેકર્મચારીઓનીસત્તાઅનેફરજોનીધિગતોઆપો. 
 

અ.ન.ં હોદો ફરજો. 

(૧) નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનર    

(સંકલન) 

વમરષ્ઠ અમિકારીશ્રીઓની બઠેક, જનરલ િનેજેરશ્રીઓની બેઠક, કોર્ટ કેસ, 

જનરલ િેનજેરશ્રીઓની િામસક ડાયરીને લગતી કાિગીરી મજલ્લાના એકશન 

પ્લાન, કચેરીના એકશન પ્લાન પ્રોર્ોકોલ, વામષટક વહીવર્ી અહેવાલ 

મવિાનસભા /લોકસભા/રાજયસભાના પ્રશ્નો, મવભાગ તેિજ અન્ય કચરેી દ્રારા 

યોજવાિાં આવતી બેઠકની કાિગીરી રાજયના તહેવાર–ઉજવણીની 

કાિગીરી ઉઘોગ અને ખાણ મવભાગ તરફથી િળેલ સદંભટની કાિગીરી. 

મજલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રો અને ઉઘોગ અને ખાણ મવભાગ તેિજ અન્ય કચેરીઓ 

સાથે સકંલનને લગતી કાિગીરી, િંત્રીશ્રી(ઉઘોગ) અન ે અન્યિંત્રીશ્રીઓની 

સંદભટને લગતી કાિગીરી, કચેરીની િુલાકાત લેતા િુલાકાતીઓને િામહતી 

/િાગટદશટન આપવાની કાિગીરી, સંકલન /જનસંપકટશાખાના 

શાખામિકારીશ્રી તરીકે ફરજો/કાિગીરી તથા સંયુકત ઉઘોગ કમિશનર 

(સંકલન) તરફથી સોપંવાિાં આવે તે કાિગીરી 

(૨) ઉઘોગ અમિકારી 

(સંકલન) 

કલેકર્રશ્રી પ્રભારી અમિકારીશ્રી દ્રારા મજલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રોનાં મનરીક્ષણ 

અહેવાલના િુદ્દાઓ પરત્વ ે ફોલોઅપની કાિગીરી, રાજયના જુદા જુદા 

એસોમસએશન દ્રારા આવતી રજુઆત અંગેની કાિગીરી, ઉઘોગ અમિકારીશ્રી 

શાખા  અમિકારી તરીકેની સોપંવાિાં આવે તે કાિગીરી 

(૩) િુખ્ય કારકુન  મજલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્રોના એકશન પ્લાન/વડી કચેરીના એકશન પ્લાનની 

કાિગીરી, કોમ્પ્યુર્રને લગતી /ઇ-િઇેલની કાિગીરી, જનસપંકટ  શાખા હસ્તક 

પ્રોર્ોકોલને લગતી બાબતોની કાિગીરી, વમરષ્ઠ અમિકારીશ્રીઓની બેઠકની 

કાિગીરી, શાખાઓ દ્રારા ફાળવવાિાં આવતા લક્ષ્ાંકની કાિગીરી, નાયબ 

ઉઘોગ કમિશનર (સકંલન), ઉઘોગ અમિકારી (સકંલન) દ્રારા સોપવાિાં આવ ે

તે અન્ય કાિગીરી, ઉઘોગ કમિશનરશ્રીની શાખાઓની યોજનાઓ અંતગતટ 

ફાળવેલ લક્ષ્ાકંને લગતી સકંલનની કાિગીરી. વહીવર્- િહેકિની કાિગીરી 

મનરીક્ષણ અહેવાલ તૈયાર કરવા િજૂંર કરાવવા અંગનેી કાિગીરી મનરીક્ષણ 

શાખાની તિાિ કાિગીરી. 

(૪) સીનીયર કલાકટ  િંત્રીશ્રી (ઉઘોગ) તથા તેિના કાયાટલય તરફથી કચરેીને િળેલ રજુઆત પત્રોના 

મનકાલ અંગેની કાિગીરી, પ્રોર્ોકોલની કાિગીરી, મવિાનસભાની લાયઝન 

તરીકેની કાિગીરી પી.આર.ઓ અંગેની કાિગીરી િારે્ ઉચ્ચ અમિકારીઓ 

સાથે સપંકટિાં રહેવાની કાિગીરી 

(૫) સીનીયર કલાકટ  ઉઘોગ અને ખાણ મવભાગ તરફથી િળતી રજુઆત અંગેની કાિગીરી જનરલ 

િેનજેરશ્રીઓની બેઠકની કાિગીરી મવભાગ તેિજ અન્ય કચરેી દ્રારા યોજવાિા ં

આવતી બેઠકની કાિગીરી મવિાનસભા /લોકસભા/ રાજયસભાના પ્રશ્નોની 

કાિગીરી િુખ્યિંત્રીશ્રી િા.િતં્રીશ્રી (ઉઘોગ) િારાસભ્યશ્રી/સંસદસભ્યો સભ્યો 



દ્રારા અત્રેની કચેરીને લગતી રજુઆતની 

કાિગીરી. રાજયનાં મવમવિ કાયટક્રિ જવેાકે પ્રજાસત્તાક મદન મવગરેનેે લગતી 

બાબતોની કાિગીરી એન.ડી.સી. ર્ીિ નવી મદલ્્હી દ્રારા ગજુરાત રાજયના 

પ્રવાસની કાિગીરી 

(૬) જુનીયરકલાકટ  શાખાિાં આવતી ર્પાલ ઇનવડટ  તેિજ આઉર્વડટ  કરવાની કાિગીરી 

વમરષ્ડ અમિકારીશ્રીઓની બઠેકની કાિગીરી મવિાનસભા/રાજયસભા/ 

લોકસભાના( મવભાનસભા સલે હોય ત્યાર)ે પ્રશ્નોના રજીસ્ર્ર મનભાવવા 

િહેકિ/વહીવર્ તેિજ અન્ય શાખાઓ દ્રારા િાંગવાિાં આવતી િામહતીની 

કાિગીરી. 

(૭) જુનીયરકલાકટ  વામષટક વહીવર્ી અહેવાલની કાિગીરી, અખબારી યાદીના રમદયા આપવાન ે

લગતી કાિગીરી, અરજદારશ્રીઓ તરફથી િાંગવાિાં આવેલ િાગટદશટનની 

કાિગીરી, કોર્ટ કેસની કાિગીરી, ઉઘોગ અમિકારી (સંકલન) તથા નાયબ 

ઉઘોગ કમિશનર (સંકલન) તરફથી સોપંવાિાં આવે તે અન્ય કાિગીરી. 

(૮) જાહેર િામહતી અમિકારી જાહેર િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ અન્વયનેી તિાિ કાિગીરી 

(૯) િદદનીશ જાહેર િામહતી 

અમિકારી  

જાહેર િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ અન્વયનેી તિાિ કાિગીરી  

(૧૦) જુનીયર કારકુન  જાહેર િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ અન્વયનેી તિાિ કાિગીરી  

  



ધિસાબી શાખા 
 

અધિકારીઓઅનેકર્મચારીઓનીસત્તાઅનેફરજોનીધિગતો: 

સંયુકતધનયાર્કશ્રી (ધિસાબ)દ્વારા કરિાર્ા ંઆિતી કાર્ગીરી( ઈનચાજમ  ) 

 વામષટક અંદાજો અન ેસુિારલે અંદાજો 

 ગ્રાનર્ કંર્ર ોલીગં અમિકારી તરીકેની કાિગીરી 

 ગ્રાનર્ ઇન એઇડના ંબીલો મતજોરીિા ંરજૂ કરી ઉપાડ- ચુકવણીની કાિગીરી  

 સરનડર-પુનમવટમનયોગ-પૂરક િાંગણીની બજરે્રી કાિગીરી 

 ખચટનુ ંએ.જી. સાથે િેળવણુ,ં એ.જી. ઓડીર્ યુ ર્ીસી કાિગીરી. 

 પ્રવાસ ભથ્થાના ંબીલો-કનર્ીજનસીબીલોિાં મનયંત્રણ અમિકારી તરીકેની ફરજો.  

 કાિગીરી અંદાજપત્ર-અંદાજ સમિમત, નાણાપંચ સંકલનની કાિગીરી  

 મવમનયોગ િુલ્કી િહેસુલ મહસાબોની કાિગીરી.  

 મહસાબી શાખાની કાિગીરીનું કોમપયુર્રાઇઝેશન 

 ઉદ્યોગ કમિ.શ્રી તેિજ અમિક ઉદ્યોગ કમિ.શ્રી દ્વારા સોપંાયેલ કાિગીરી  

 કચેરીનાં અમિકારીશ્રી/કિટચારીશ્રીઓના પગારભથ્થા, પ્રવાસ ભથ્થા ,કનર્ીજનસી  બીલો મવગેર ેઉપાડ  

અમિકારી દ્રારા કાિગીરી કરવાિાં આવે છે. તેનુ સુપરવીઝન 

ઉદ્યોગ અધિકારી(ધિસાબ) દ્વારા કરિાર્ા ંઆિતી કાર્ગીરી (ઈનચાજમ  )  

 વામષટક અંદાજો અન ેસુિારલે બજરે્ અંદાજો  

 પગાર અન ેસપલીિેનર્રી બીલો 

 પ્રવાસ ભથ્થા –કનર્ીજનસી બીલો- ઉચચકબીલો  

 અનય બીલો જવેાકે તહેવાર પેશગી, િકાન પેશગી, જીપીએફ,જૂથમવિા યોજના,િેડીકલ બીલો 

 કિટચારી/અમિકારીઓના HBA/MCA નાં નો ડ્યુ અંગેની કાયટવાહી.  

 ૨૪ Q, ૨૬  Q ની ઓનલાઇન રીર્નટ ફાઇલ 

 કિટચારીઓ/અમિકારીઓનું અન ેએજનસીઓનું ર્ીડીએસ કપાતનુ ંફોિટ-૧૬  

 મહસાબી શાખાની કાિગીરીનું કોમપયુર્રાઇઝેશન  

સંયુક્ત મનયાિક(મહસાબ), ઉદ્યોગ કમિ.શ્રી તેિજ અમિક ઉદ્યોગ કમિ.શ્રી દ્વારા સોપંાયેલ કાિગીરી 

શાખાના કર્મચારીઓ દ્વારા કરિાર્ા ંઆિતી કાર્ગીરી  

શ્રી એર્.ડી.સોલંકી (ઓડીટર)  

 પલાન નોન પલાનના બજરે્ અંદાજો તેિજ સુિારલે બજરે્ અંદાજોની ચકાસણી . 

 પલાન નોન પલાનની ગ્રાનર્ ફાળવણીની કાિગીરીનુ ં સુપરવીઝન.  

 મવમનયોગ મહસાબો/િુલ્કી/િહેસુલી અન ેએ.જી. ઓડીર્ /યુર્ીલાઇઝેશન સર્ીમફકેર્ની કાિગીરીની 

ચકાસણી 

 એચ.બી.એ/ એિ.સી. એ.ની કાિગીરી ઉપર દેખરખે અન ેસંકલન.    

 જી.ર્ી.આર. ૬૨-સી અને રીફંડના ંબીલોની ચકાસણી અન ેતેન ેલગતા તિાિ રકેડટની  

ચકાસણી અન ેમજલ્લા મતજોરી ગાંિીનગર સાથે સંકલનની કાિગીરી 



 એ.જી.રાજકોર્/અિદાવાદ સાથે િેળવણાંની કાિગીરીનું  સંકલન/સુપરવીઝન    

 શાખાના િહેકિ/વહીવર્ની કાિગીરી ઉપર દેખરખે અન ેસંકલન. 

 શાખાના કોમપયુર્રાઇઝેશન કાિગીરીનું સુપરવીઝન 

 કાિગીરી અંદાજપત્ર/િહેકિ િામહતી પુસતીકા/ અંગેની કાિગીરીઉપર દેખરખે અને સંકલન 

 આ મસવાય સંયુકત મનયાિક (મહસાબ) અન ેઉદ્યોગ અમિકારી (મહસાબ)દ્વારા સોપંવાિાં આવે તે 

કાિગીરી. 

શ્રી એચ.આઈ. ચૌિરી (ઓડીટર) 

 પગાર બીલોનાં રે્બલો ઉપર એર્લે કે, 

        રાજયપમત્રત પગારબીલો,  મબનરાજયપમત્રત પગારબીલો  તેિજ પર્ાવાળા અન ેઅનય 

        સદરના ંપગારબીલો ઉપર થતી કાિગીરીનું સુપરવીઝન, ચકાસણી કરી ઉદ્યોગ 

        અમિકારી(મહસાબ) ને રજૂ કરવા.  

 કનર્ીજનસી રે્બલ ઉપર થતી કાિગીરીનુ ંસુપરવીઝન, ચકાસણી કરી ઉદ્યોગ અમિકારી (મહસાબ) ને 

રજૂ કરવા. 

 કિટચારી/અમિકારીના ફોિટ નં.૧૬ની ચકાસણી કરવી 

 કિટચારીઓ/ અમિકારીઓનું અને એજનસીઓનું ર્ીડીએસ કપાતનું ફોિટ-૧૬ તેિજ ૨૪ Q, ૨૬  Q ની 

ઓનલાઇન રીર્નટ ફાઇલ. 

 પી.એ.ઓ સાથે સંકલનની કાિગીરી . 

 પી.એ.ઓ દ્વારા આવતા બીલો તેિજ ચલણોને  કેશીયર દ્વારા લખાવી કેશબકુની ચકાસણી કરવી.અન ે

ઉદ્યોગ અમિકારી (મહસાબ) ને રજૂ  કરવી 

 આ મસવાય સંયુકત મનયાિક (મહસાબ) અન ેઉદ્યોગ અમિકારી (મહસાબ)દ્વારા સોપંવાિાં આવે તે 

કાિગીરી. 

શ્રી એચ.એર્. પરર્ાર (ધનિૃત ર્ુ.કા)  િાલ (ધફ.પ)  

 ઉદ્યોગ કમિશ્નરશ્રીની તેિજ મજ.ઉ.કેનદ્રોિા ંથતા ંયોજ્નાવાર  ખચાટ,ગ્રાનર્ રમજસર્ર ,ચેક રમજસર્ર સાથે 

િેળવી િામસક મહસાબો તૈયાર કરવા 

 મજ.ઉ.કેનદ્રોિાંથી ઓન લાઇન ખચટ પત્રકો િેળવી િામસક મહસાબો તૈયાર કરવા 

 દર િાસ ેએ.જી. કચેરી રાજકોર્ સાથે ખચટનુ ંિેળવણું કરવું. (આયોજન-આયોજન બહાર) 

 દર િાસ ેપી.એ.ઓ કચેરીિા ંજઇ ખચટનુ ં િેળવણું કરવું.(તિાિ સદરોનુ)ં  

 આયોજનના બજરે્ અંદાજો/સુિારા બજરે્ અંદાજો તેિજ નવી બાબત અન ેચાલુ બાબતની કાિગીરી. 

 સરકારશ્રી/વડી કચેરીની આયોજન શાખા અથવા અનય કોઇપણ યોજ્નાની િામહતી સિયસર 

િોકલવી 

 કાિગીરી અંદાજપત્ર તૈયાર કરવા અંગેની કાિગીરી  

 ગ્રાનર્ આયોજન અંગેની ફાળવણીની કાિગીરી 

 યોજનાકીય–મબન યોજ્નામકય ગ્રરાનર્ સરનડર, પુન:મવમનયોગની કાિગીરી. 

 વડી કચેરીનાં સં.મન.શ્રી(મહસાબ) દ્વારા સોપંવાિા ંઆવતી 

શ્રી જ.ેઆર. િાઘલેા (સી.કા) 



 શાખાિા ંઆવતી ર્પાલ ઈનવડટ  /આઉટ્વડટની કાિગીરીની કાિગીરી  

 પી.એસ.સી. પારાઓની િામહતી સંબમિત શાખાઓને િોકલવી જવાબો િેળવવા તેિજ સરકારશ્રીએ 

ઉકત જવાબો સાદર કરવા  

 વેબસાઈર્ “GEMS” ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરીની ખચટની એનર્ર ી  

 આ મસવાય ઉ.અ.શ્રી(મહસાબ) અન ેસં.મન.શ્રી(મહસાબ) તરફથી સોપંવાિા ંઆવતી કાિગીરી 

શ્રીર્ધત આર.એ. ધિધિયન (જુ.કા)  

 તિાિ પ્રકારના કનર્ીજનશી મબલો તૈયાર કરી પી.એ.ઓની કચેરીિા ં િોકલવા સારૂ ઓડીર્રની 

સહીિા ંિૂકવાં. 

 પેઢીઓના ર્ીડીએસ. અને ફોિટ-નં૧૬ ની કાિગીરી કરવી   

 અમિકારી/કિટચારીઓના પ્રવાસ ભથ્થાના બીલોની કાિગીરી. 

 ર્ી.એ.ક્ન્નર્ર ોલ/કનર્ીજનશી  રમજસર્ર મનભાવવ.ુ 

શ્રીર્ધત એસ.એર્.કટારા (જુ,કા,)  

 શાખાના િહેકિ/વમહવર્ને લગતી તિાિ કાિગીરી કરવી  

 ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરીના/ મજ.ઉ.કેના બાકી એ.જી પારાની કાિગીરી. 

 અમિકારી/કિટચારીઓનાં HBA/MCA વ્યાજ સિથટન તેિજ નાંલ્હેણાં પ્રિાણપત્ર િેળવવા  અંગે 

િહેકિ શાખા તેિજ  ડીપીપી કચેરી શાથેના પત્ર વ્યવહારઅંગેની કાિગીરી  

 વમરષ્ઠ અમિકારી/જ.િે.શ્રીઓની િીર્ીગંોની લગતી િામહતી તથા પડતર પત્રોની અઠવામડક િામહતી  

તૈયાર કરવી.  

 ગજુરાત સરકારની સહાયક અનુદાન િેળવતી (GIA) િેળવતી સંસથાઓના િહેક્ન્િની મવગતો 

દશાટવતી પુમસતકા અંગેની કાિગીરી  

 ગજુરાત રાજ્યની સરકારી કચેરીઓ િારે્ િંજુર કરલે િહેકિની મવગતો દશાટવતી પુમસતકા અંગેની 

કાિગીરી  

 જાહેર િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ અંતગટત ૧ થી ૧૭ મનયિ સંગ્રહો અપડેર્ કરવા અંગેની 

કાિગીરી  

 આર.ર્ી.આઇ. અંગેની કાિગીરી 

 સથાવર જંગિ મિલ્કત અંગનેી કાિગીરી  

 દફતર વગીકરણની કાિગીરી 

 દફતર મનરીક્ષણની કાિગીરી 

 આ મસવાય ઉ.અ.શ્રી(મહસાબ) અન ેસં.મન.શ્રી(મહસાબ) તરફથી સોપંવાિા ંઆવતી કાિગીરી.  

 ઇનવડટ  કલાકટ રજા ઉપર હોય તયાર ે શાખાિા ં આવતી ર્પાલો સવીકારવી તથા ઇનવડટ/આઉટ્વડટ   

કાિગીરી 

શ્રી આ.ડી.પરર્ાર (સીનીયર કારકુન)  

 મબનયોજનાકીય અંદાજો િેળવવા અન ેઅંદાજપત્ર તૈયાર કરવું.અન ેચકાસણીિા ંિોકલવું. 

 આયોજન બહારની નવી બાબત. મવભાગ-૧ અન ે૨ સંબમિત કાિગીરી  

 રીવાઇઝ બજરે્ (આઠ િામસક અંદાજો ) તૈયાર  કરવા 



 સરકારશ્રી િાંથી િળેલ મબનયોજનામકય ગ્રાનર્ની ફાળવણી કરવી.  

 સરનડર સેમવંગની કાિગીરી કરવી. 

 વગટ-૪ બોડટ  મનગિ સમહતના પગારમબલો  બનાવવા અને તેને લગતી સિળી કાિગીરી. 

 સોલ્ર્, રે્ક્ષર્ાઇલ,ડીઆઇ.સી.આંકડાપાંખ અન ે વસલુાત એકિના સદરોના વગટ-૩નાં પગારમબલો 

બનાવવાં. તેિજ અનય કાિગીરી. 

 આ મસવાય સં.મન.શ્રી(મહસાબ) દ્વારા સોપંવાિા ંઆવતી કાિગીરી. 

શ્રી જ.ેએ.ર્ાિાણી (જુ.કા) 

 રાજ્ય પમત્રત અમિકારી/ મબન રાજ્ય પમત્રત કિટચારીઓનાં પગાર અન ેભથ્થા ંઅને પુરવણી 

બીલો બનાવવાં.   

 ઉપરોકત બન્ન ેબીલોિાં સિામવષ્ટ અમિકારી/કિટચારીઓનાં જી.પી.એફ. અન ેિેડીકલ મબલો  

બનાવવા. 

 ઉપરોકત મબલોિા ંસિામવષ્ટ અમિકારી/કિટચારીઓનાં ફોિટન-ં૧૬ તૈયાર કરવા.ં 

 મનવૃત્તથતા ંઅમિકારી/કિટચારીઓનાં રજાનાં રોકડિા ંરૂપાંતરીત/જૂથમવિાના ંમબલોબનાવવા. 

 આ મસવાય ઉ.અ.શ્રી(મહસાબ) દ્વારા સોપંવાિા ંઆવતી કાિગીરી 

 શ્રીઆર.િી.પટેલ જુનીયર કારકુન 

 ગ્રાનર્ ઇન ઐડ ફોિટ-૬૨-સી હેઠળ તૈયાર થતા ં  બીલો  તૈયાર કરી ઓડીર્રની સહીિા ં િૂકવાં અને 

ર્રેઝરીિાં દાખલ કરાવવાં તેિજ આવેલ ચેકોને સંબમિત શાખાઓિા ંિોકલવા અને તેન ેલગતી સિળી 

કાિગીરી.  

 કેશીયર તરીકેની તિાિ પ્રકારની નાણાંકીય લેવડ-દેવડની ફરજો અન ેકાયો  

 રોકડિેળ (કેશબુક) અને વણ વપરાયેલ રકિનું રમજસર્ર મનભાવવુ.ં (યુ.ડી.આર) અન ેઓડીર્રની 

સહીિા ંિૂકવાં 

 ગ્રાનર્  રમજસર્ર ચેક રમજસર્ર અન ેમબલ રમજસર્ર મનભાવવાં અન ેઓડીર્રની સહીિાં િૂકવાં 

 અવર-જવર પુમસતકાની ચકાસણી કરવી/કરાવવી 

 પગારમબલોિાંથી કપાત કરવાિા ં આવક્ની રકિો જવેીકે, 

સોસાયર્ી,એલ,આઇ,સી,બેનકલોન,પરચૂરણ કપાતોને સિયિયાટદાિાં ચલણથી બેંકોિાં જિા 

કરાવવી 

 આર.ર્ી.આઇની િામહતી િારે્ આવેલ રકિ બેનકિાં જિા કરાવવી. 

 ચુકવાયેલ તિાિ પ્રકારનાં વાઉચરોની ક્રિાનુસાર ફાઇલો બનાવવી અન ેકસર્ડીિાં રાખવી 

 કમિશનર ઓફ પેિેનર્ને લગતી તિાિ કાિગીરી 

 યુર્ીલાઇઝેશન સમર્ટ  મફકેર્ની કાિગીરી 

 IFMS  અંગેનો પત્રવ્યવહાર 

 CSPOિાંથી િળેલ તિાિ પ્રકારના ંચેક/ડીિાનડ ઉપરની રીફંડેબલ/નોન રીફંડેબલનાં ચલણો બેનક 

વાઇઝ અન ેસદરવાઇઝ તૈયાર કરી,બેનકિા ં  જિા કરાવી.જિા થયાની કાયટવાહી પૂણટ થયેથી જરૂરી 

કાયટવાહી કરવાની તથા CSPO દ્વારા રીફંડનાં હુકિો આવે તયાર ેતેના બીલો બનાવી મતજોરીિા ંરજુ 

કરવાની કાિગીરી.  

 કાયિી તસલિતની કાિગીરી  



 આ મસવાય ઉ.અ.શ્રી(મહસાબ) તેિજ સંમન.શ્રી(મહસાબ) તરફ્થી સોપંવાિા ંઆવતી  

કાિગીરી.   
 

કુ.એસ.એ.કટારા જુનીયર કારકુન 

 વગટ-૩નુ ં િુ.કા./સી.કા./જુકા./કા.ક.ર્ા./ર્ાઇમપસર્/ અન ે ડર ાઇવરોનું મબલ-નં.૭ નું પગાર અન ેભથ્થા ં

અન ેપુરવણી મબલ બનાવવું.  

 ઉપરોકત  મબલોિા ંસિામવષ્ટ કિટચારીઓનાં જી.પી.એફ./િેડીકલ મબલો તયૈાર કરવાં 

 ઉપરોકત  મબલોિાંથી મનવૃત થતા ં કિટચારીઓનાં રજાનાં રોકડિા ં ચુકવણાંના મબલો તૈયાર 

કરવા.ંતેિજ જૂથ મવિા યોજનાનાંચુકવણાંના મબલોબનાવવા.  

 ઉકત મબલને લગત કિટચારીઓના આવકવેરાની િામહતી ફોિટ નં-૧૬  વગેર ેતૈયાર કરવા.ં  

 ગજુરાત ઉદ્યોગભવન સઓસાયર્ીને  લગતી ગ્રાનર્ની  કાિગીરી તથા સરકારશ્રી સાથેનો તિાિ  

પત્રવ્યવહાર.   

 ગ્રાનર્ રમજસર્ર મનભાવવું 

 આ મસવાય ઉ.અ. શ્રી(મહસાબ) દ્વારા સોપંવાિા ંઆવતી કાિગીરી સંભાળવાની રહેશે 

 શાખાિા ંકોઇ કિટચારી ગેરહાજરીિા ંઉદ્યોગ અમિકારી(મહસાબ), દ્વારા સોપંવાિાં આવે તે કાિગીરી .   

શ્રી સી.એન.અસારી જુનીયર કારકુન  

 પી.એસ. સી પારાઓની િામહતીઓ સંબંમિત શાખાઓને િોકલવી જવાબો િેળવવા તેિજ સરકારન ે

ઉકત જવાબો સાદર કરવા  

 ખચટના િેળવણાિાં એ.જી. કચેરી અન ેપી.એ.ઓ કચેરી ગાંિીનગર ખાતે કાિગીરીિાં િદદ કરવી.  

 વેબસાઈર્ “GEMS” િાં ઉદ્યોગ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીની ખચટની તિાિ એરં્ર ી પૂણટ કરવાની અન ેજીલ્લા 

ઉદ્યોગ કેનદ્ર દ્દારા નાખેલ એરં્ર ીઓના રીવ્યુ અન ે“GEMS” સોફર્વેરને લગતી સઘળી કાિગીરી. 

 શાખાિાંથી બહારા પડાતાં પમરપત્રો/કાયટવાહીની નોિંની અલગ પસંદગીની ફાઈલ મનભાવવી. 

 આ મસવાય સંયુકત મનયાિક (મહસાબ) દ્વારા સોપંવાિાં આવતી કાિગીરી .  

 મહસાબ મવનીયોગની કાિગીરી  

  



પ્રકરણ ૩ 

CSPO શાખા 

૩.૧ સંસ્થાના અમિકારીઓ અને કિટચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગતો આપો. 

(૧) સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક. 

ફરજોોઃ- (જગ્યા ખાલી છે.)  
 

જુનીયર કલાકટ  િારફતે રજૂ થાય તે રાજ્ય કક્ષાની સમિમત 

બેઠકના એજનડા ની કાિગીરી. િંજૂરી તેિજ ચુકવણા અંગેની 

કાિગીરી. 

(ર) જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક. 

ફરજોોઃ-  
 

વામષટક ભાવ કરાર(રે્બલ-૧ ની કાિગીરી) , એસ.પી.સી, 

ડી.પી.સી. અન ે એસ.ડી.પી.સી. ની િીર્ીગંની કાિગીરી, 

ઇનર્રનેશનલ ર્રેડને લગતી કાિગીરી., કોર્ટ કેસ અંગેની કાિગીરી  

(૩) જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક. 

ફરજોોઃ-  
 

વામષટક ભાવ કરાર(રે્બલ-૨ ની કાિગીરી) , ખરીદનીતી-૨૦૧૬ 

અંગેની તિાિ કાિગીરી, અંિ અપંગ  તથા મવના રે્નડર ે

ખરીદીની િાનયતા અંગીની કાિગીરી, એ.જી.ઓમડર્ પેરા 

અંગેની કાિગીરી,એસ.પી.સી, ડી.પી.સી. અન ેએસ.ડી.પી.સી. ની 

િીર્ીગંની કાિગીરી.   

(૪) અમિક્ષક. 

ફરજો.(જગ્યા ખાલી છે.) 

અમિક્ષક તરીકે િહેકિ / વમહવર્ તેિજ મહસાબી 

શાખાનીકાિગીરી. 

જી.ઓ.જી. એિ.એિ.એ.  તથા યોજનાકીય બજરે્ની કાિગીરી. 

સી.એસ.પી.ઓ. રજીસ્ર્ર ેશન તેિજ રીનયુઅલની કાિગીરી. મવના 

રે્ન્ડર ેખરીદીની કાિગીરી.  

(૫) સીનીયર કલાકટ . 

ફરજોોઃ-  

બજરે્ની કાિગીરી, મવભાગ સાથે પત્ર વ્યવહારની 

કાિગીરી,જી.ઓ.જી.એિ.એિ.એ. સંિેલન સહ પ્રદશટન કેનદ્ર 

પ્રોજકે્ન્ર્ની કાિગીરી, અંિ અપંગ  તથા મવના રે્નડર ેખરીદીની 

િાનયતા અંગીની કાિગીરી,સંકલન શાખા- વહીવર્ી શાખાની 

િામહતી િોકલવાની કાિગીરી તથા ઇનર્રનેશનલ ર્રેડને લગતી 

કાિગીરી,રીફંડ બીલ, કેશીયરની કાિગીરી, સાબરિતી 

કનવેનશન સેનર્રની કાિગીરી 

(૬) સીનીયર કલાકટ . 

ફરજોોઃ-  

GeM(Government e-marketplace) ની લગતી કાિગીરી, 

વામષટક ભાવ કરાર રે્બલ-૧ ની કાિગીરી , ખરીદીના સંદભટિાં 

રજુઆતો , િાગટદશટન  તેિજ પરાિશટની કાિગીરી, 

તથા કોર્ટ  કેસની કાિગીરી. 

(૭) સીનીયર કલાકટ(ચાજટિાં)  

ફરજોોઃ-  

વામષટક ભાવ કરાર રે્બલ-૨ ની કાિગીરી , એ.જી.ઓમડર્ પેરા 

અંગેની કાિગીરી, કોમપયુર્રાઈઝેશન વેબસાઈર્ અંગેની 

કાિગીરી. 

(૮)
  

જુનીયર કારકુન  GeM(Government e-marketplace) ની લગતી કાિગીરી, 

વમરષ્ઠ િીર્ીગં, ખરીદીના સંદભટિાં રજુઆતો , િાગટદશટન  તેિજ 



પરાિશટની કાિગીરી સી.કા િારફતે, પડતર પત્રો,અરજીઓની 

િામહતીની કાિગીરી, સીએસપીઓ રજીસ્ર્ર ેશન તેિજ રીનયુઅલ 

અંગેની કાિગીરી, ખરીદનીતી-૨૦૧૬ અંગેની કાિગીરી  

(૯) જુનીયર કારકુન ઇન્વડટ  આઉર્વડટની કાિગીરી, િહેકિ/વહીવર્ તેિજ મહસાબી 

શાખાને લગતી કાિગીરી, પરચુરણ પત્ર વ્યવહાર અંગેની 

કાિગીરી,સી.કા િારફતે કોર્ટ કેસ અંગેની કાિગીરી, જાહેર 

િામહતી અંગેની પરચુરણ કાિગીરી, દફતર વગીકરણ અંગેની 

કાિાગીરી 
  



પ્રકરણ-3 

ઈઓડીબી – આઈ.એફ.સી. સેલ 

શાખાના અમિકારીઓ અને કિટચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

૧ હોદ્દો:  ૧. નોડલ ઓમફસર 

       ૨. ઉદ્યોગ અમિકારી 

       ૩. જુમનયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક 

       ૪. પ્રોજકે્ન્ર્ એમક્ન્ઝક્યરુ્ીવ 

       ૫. જુમનયર કારકુન 

       ૬. પટ્ટાવાળા 

૨ ઈનવેસર્ર ફેમસલીરે્શન સેલના ઈનચાજટ તરીકેની કાિગીરી, ઈનવેસર્ર ફેમસલીરે્શન પોર્ટલિાં થતી 

કાિગીરીનું સંકલન, અનય મવભાગો/ કચેરીને લગત િજૂંરીઓ/ અરજીઓનું િોમનર્મરંગ, ગ્રીવનસ મરડર ેસલ 

મિકેમનઝિની કાિગીરી, અને મિમરં્ગને લગતી કાિગીરી. 

  



૧. ર્િેકર્ શાખા 

પ્રકરણ-૩ 

                       શાખાના અમિકારીઓ અન ેકિટચારીઓની સત્તા અન ેફરજો. 

 

૧. હોદ્દોોઃ- ૧. ઉદ્યોગ કમિશનર 

       ૨. અમિક ઉદ્યોગ કમિશનર(સખ) 

       ૩. સયંકુત ઉદ્યોગ કમિશનર(િહેકિ) 

       ૪. ઉદ્યોગ અમિકારી (િહેકિ) 

  ૨. ઉદ્યોગ ખાતાના અમિકારી/કિટચારીઓની મનિણૂકથી િાંડીને મનવમૃત સુિીની કાિગીરી અમિક 

ઉદ્યોગ કમિશનર(સખ) દ્વારા કરવાિાં આવે છે. 

(અ) વહીવર્ી સત્તાઓ:-  

૧. મનયંત્રણ હેઠળની રાજ્યપમત્રત /મબન રાજ્યપમત્રત અમિકારી /કિટચારીઓના પેનશન કેસોને લગતી 

કાિગીરી  

૨. ખાતાના કિટચારીઓની બદલી, રજા અન ેપનેશન વગેર ેિહેકિન ેલગતી બાબતો અન ેઅનય િહેકિને 

લગતા પ્રશ્નો. 

૩. વગટ-૧ અને વગટ-૨ સવંગટના અમિકારીઓની અનયત્ર નોકરી િારે્ની અરજીઓ િોકલવા બાબત.  

૪. વગટ-૩ અને વગટ-૪ સંવગટના કિટચારીઓની બદલી. 

પ. વગટ-૧ તથા વગટ-૨ સવંગટના અમિકારીઓની રજા િજુંર કરવાની સત્તા. 

૬. વગટ-૩ અને વગટ-૪ સંવગટની િકાન પશેગી, સકુર્ર, કાર, િોપડે પેશગી િજૂંર કરવા.  

૭. વગટ-૧ વગટ-૨ સવંગટના અમિકારી તથા વગટ-૩, વગટ-૪ના કિટચારીઓના જી.પી.એફ િજૂંર કરવા. 

૮. વગટ-૩ અને વગટ ૪ સંવગટના કિટચારીઓની ખાલી જગ્યા ભરવા  

૯. વગટ-૨ સવંગટના રાજ્યપમત્રત અમિકારીઓ તથા વગટ-૩ સવંગટના કિટચારીઓ િારે્ ખાતાકીય પરીક્ષા 

અંગેની કાિગીરી. 

૧૦. મનયંત્રણ હેઠળની કચરેીઓની અનાિત જગ્યાઓ અંગે િામહતી િોકલવા બાબત.  

૧૧. વગટ-૧ અને વગટ-૨ સવંગટના અમિકારીઓના ઇજાફા િજૂંર કરવા બાબત.  



૧૨. સરકારી કિટચારીઓના વામષટક કાિગીરી િૂલ્યાંકન અહેવાલ અને તેને આનષુાંમગક કાિગીરી. 

૧૩. વગટ-૩ સંવગટના કિટચારીને વિારાની જગ્યા સંભાળવા િારે્ ચાજટ એલાઉનસ િજૂંર કરવા બાબત. 

૧૪. વગટ-૧-ર-૩-૪ સવંગટના અમિકારી / કિટચારીઓની િકાન, વાહન પેશગી મવગરેનેી દરખાસત 

સરકારશ્રીને િોકલવાની કાિગીરી. 

(બ) નાણાકંીય સત્તાઓ:- 

૧. તહેવાર/અનાજ પશેગી િજૂંર કરવા. 

૨. બદલી/પ્રવાસના મકસસાિાં િસુાફરી ભથ્્થા િજૂંર કરવા બાબત. 
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૧. 
હોદ્દો- 

(૧) અમિક્ષક- ખાલી જગ્્યા  

(૨) સીનીયર કારકુન- શ્રી આર.ર્ી.પરિાર  

(૩) જુમનયર કારકુન – ખાલી જગ્્યા 

 

૧. વગટ-૧ અને વગટ-ર સવંગટના અમિકારીઓની દરકે પ્રકારની રજાઓ િજુંર કરવાની કાિગીરી. 

૨. વગટ-૧ અને વગટ-ર સવંગટના અમિકારીઓના દર વષે છોડવાિાં આવતા વામષટક ઇજાફાની  કાિગીરી. 

૩. વગટ-૧ અને વગટ-૨ સવંગટના અમિકારીઓની પ૦-પપ વષે સિીક્ષા િારે્ મવભાગને િોકલવાની િામહતી 

૪. વગટ-૧ અને વગટ-ર સવંગટના અમિકારીઓના વામષટક કાિગીરી િૂલ્યાકંન અહેવાલ ઓનલાઇન કરવા 

અંગેની  કાિગીરી.  

૫. વગટ-૩ િાંથી વગટ-રિાં બઢતી આપવા િારે્ની દરખાસત કરવાની કાિગીરી. 

૬. વગટ-૧ અને વગટ-ર સંવગટના અમિકારીઓ/કિટચારીને સરે્પીગં અપ અને મડિડેર્ દરખાસતો મવભાગિા ં

િોકલવા અંગેની  કાિગીરી. 

૭. વગટ-૧ અને વગટ-ર સવંગટના અમિકારીઓના મવદેશ જવા િારે્ પાસપોર્ટ  કઢાવવા િારે્ ના વાંિા 

પ્રિાણપત્ર િેળવવા િારે્ની દરખાસત મવભાગને િોકલવાની કાિગીરી 



૮. વામષટક એકશન પલાન અગંેની કાિગીરી  

૯. વગટ-૧ અને વગટ-ર સંવગટના અમિકારીઓની સવમવનંતીથી બદલી કરવા મવભાગને દરખાસત અંગેની 

કાિગીરી. 

૧૦. રે્બલ-૧ન ેલગતા એ.જી. તથા સી.એ.જી.પારાના મનકાલની કાિગીરી. 

૧૧. નાયબ મનયાિક (આંકડા), સંયુકત મનયાિક (મહસાબ), િનેજેર (ઇ.આઇ), મહસાબી 

અમિકારી,સશંોિન અમિકારી, ઔિોમગક આંકડાશાસ્ત્રી સંવગટને લગતી તિાિ પ્રકારની કાિગીરી 

જવેી કે, મનિણકૂ, બઢતી, બદલી, ઉચ્ચત્તર પગાર િોરણ, ડીિડેર્, સવેા ઇમતહાસ, ખાનગી અહેવાલ, 

રજા, રાઇર્ રુ્ ઇન્ફિશેન એકર્, બેકલોગ, ખાલી જગ્્યા, કોર્ટ  કેસ, પ્રવરતા યાદી, ઇજાફો, 

હંગાિી/કાયિી જગ્્યાઓ અગંેની િામહતી   

૧૨. વગટ-૧ અને વગટ-૨ના સવંગટની ખાતાકીય પરીક્ષાઓ અંગનેી કાિગીરી 

૧૩. વગટ-૧ અને વગટ-ર સવંગટના અમિકારીઓની જી.પી.એફ. ન ેલગતી કાિગીરી.   

૧૪. વામષટક અંદાજ પત્રને લગતી િામહતી. 

૧૫. િહેકિને લગતી પુસ્મતકા અંગનેી િામહતી મહસાબી શાખાન ેિોકલી આપવાની કાિગીરી 

૧૬. મવમવિ યોજનાઓ અંતગટત નોડંલ અમિકારીની મનિણૂંકની કાિગીરી. 

૧૭. વગટ-૧ના અમિકારીઓના નોિીનેરે્ડ આઇ.એ.એસ અમિકારીઓની મનિણૂંક આપવા અંગેની િામહતી 

મવભાગિાં િોકલવા અંગ ે

૧૯. વગટ-૧ ના અમિકારીશ્રીઓને પ્રમતમનયુમકત પર િોકલવા અગંેની કાિગીરી.  

૨૦. શાખાઓની પનુોઃરચના અંગનેી  કાિગીરી.  

૨૧. ઉદ્યોગ કમિશનરની કચરેી અને તેના મનયંત્રણ હેઠળના કચરેીઓના રીસર્ર ક્ન્ચર અંગનેી કાિગીરી 

૨૨. ચાજટ એલાઉનસ િજૂંર કરવા અંગેની દરખાસત મવભાગિાં િોકલવા બાબત 

૨૩. કરાર આિામરત મનિણકૂ અંગનેી અમિકારીઓની અરજી અનવયે મવભાગિાં દરખાસત કરવા બાબત  

૨૪. વગટ-૧ અને વગટ-૨ સવંગટના અમિકારીઓની પ્રવરતા યાદી પ્રમસદ્ધ કરવા બાબત 

૨૫. વગટ-૧ અને વગટ-૨ સવંગટના ભરતી મનયિો અંગ ે

૨૬. સાતિા પગારપંચ અનવયે પગાર મનયત કરવા બાબત 

૨૭. વગટ-૧ અને વગટ-૨ સવંગટની સીિી ભરતીથી જગ્યા ભરવા અગંેની કાિગીરી. 
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ર. હોદ્દો 

ઃોઃ- 

(૧) જુમનયર કારકુન – કુ. એિ.એન.ચૌિરી 
 

૧ અમિક્ષક/િખુય કારકુન /આંકડા િદદનીશ/સીનીયર કારકુન/ડર ાઇવર સંવગટને લગતી તિાિ પ્રકારની 

કાિગીરી જવેી કે, મનિણકૂ,બઢતી,બદલી, ઉચ્ચત્તર પગાર િોરણ, ડીિડેર્,સેવા ઇમતહાસ, ખાનગી 

અહેવાલ, રજા, તિાિ સંવગોની બકેલોગની િામહતી (રજીસ્ર્રો મનભાવવાની કાિગીરી સમહત), ખાલી 

જગ્્યા,પ્રવરતા યાદી, ઇજાફો,કોર્ટ  કેસ લગત સંવગટના કિટચારીઓને ૫૦-૫૫ વષે સિીક્ષા અન ે

જી.પી.એફ ન ેલગતી કાિગીરી. 

૨ ચુંર્ણીની કાિગીરી, કુદરતી આફતો તથા કોિી તોફાનોને લગતી કાિગીરી કરવા િારે્ સ્ર્ાફ ફાળવણી 

કરવા બાબત. 

૩ ૩૨૧ હંગાિી જગ્્યાઓ ચાલ ુરાખવા બાબત 

૪ સીનીયર કારકુન/િુખય કારકુન/અમિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા  િારે્ ઉદ્યોગ અને ખાણ 

મવભાગ ગાંિીનગરિાં કરવાની થતી દરખાસતો અને ખાતાકીય પસંદગી સમિમતની બેઠક બોલાવવા 

અંગેની   કાયટવાહી  

૫ આ કચેરીના બેકલોગ અંગે સરકારશ્રીને આપવાની થતી મવગતો/િામહતીઓ પુરી પાડવાની કાિગીરી. 

૬ સી.કા./િુ.કા./અમિક્ષકના ખાનગી અહેવાલ િેળવી પણૂટ કરવાની અને મવરૂદ્વ નોિં અંગનેી  કાિગીરી.  

૭ સી.કા./િુ.કા./અમિક્ષકની દર વષે કાિચલાઉ તથા આખરી પ્રવરતા યાદી  બહાર પાડવાની કાિગીરી. 

૮ સી.કા./િુ.કા./અમિક્ષક સવંગટના કિટચારીને આપવાના થતાં સરે્પીગં અપ અને મડિડેર્ અંગનેી 

કાિગીરી. 

૯ વગટ-૩ ના ઉચચતર પગાર િોરણની  કાિગીરી. 

 ૧૦ રજા પ્રવાસ રાહત અંગનેી કાિગીરી. 

૧૧ સી.કા./િુ.કા./અમિક્ષકને  મવદેશ જવા િારે્ પાસપોર્ટ  કઢાવવા િારે્ ના વાંિા પ્રિાણપત્ર તથા હવાલા 

ભથ્થાં  આપવાની કાિગીરી. 

૧૩ મવિાનસભા /નવરાત્રી િહોતસવ, પતંગ િહોતસવ, સમેિનાર, પ્રદશટનો, ભૂકંપ,અમતવમૃષ્ટ વગેરિેા ં

અમિ./કિટચારીઓને ફરજ બજાવવા છૂર્ા કરવા અંગે... 

 

ર્િેકર્ શાખા ટેબલ ન-ં૪ 

 



 ૩ હોદ્દોોઃ-  (૧) જુમનયર કારકુન – શ્રીિતી પી.એિ.પરે્લ 

(૨) જુમનયર કારકુન – ખાલી જગ્્યા 

૧ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) અને વગટ-૪ના સંવગટન ેલગતી તિાિ 

પ્રકારની કાિગીરી જવેી કે, મનિણૂક, બઢતી, બદલી, ઉચ્ચત્તર પગાર િોરણ, ડીિડેર્, સવેા ઇમતહાસ, 

ખાનગી અહેવાલ, રજા, બેકલોગ, ખાલી જગ્્યા, પ્રવરતા યાદી, ઇજાફો, કોર્ટ  કેસ હંગાિી/ કાયિી 

જગ્્યાઓ અંગેની િામહતી.  

૨ સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) અને વગટ-૪ના સંવગટને જી.પી.એફન ે લગતી 

કાિગીરી. 

૩ રજા પ્રવાસ રાહત અંગનેી કાિગીરી. 

૪ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) સંવગટના કિટચારીઓની  પ૦-પપ વષ ે

સિીક્ષા કરવાની  કાિગીરી. 

૫ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) સંવગટના કિટચારીઓને ઉપલા સંવગટિા ં

બઢતી આપવા િારે્ની  દરખાસત મવભાગિાં કરવા અંગનેી  કાિગીરી.  

૬ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) અને વગટ-૪(હવાલદાર/નાયક/ 

પર્ાવાળા) સંવગટના કિટચારીઓની અજિાયસી સિય પૂણટ કરવાની કાિગીરી  

૭ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) અને વગટ-૪ (હવાલદાર/નાયક/ 

પર્ાવાળા) સંવગટના કિટચારીઓની આપવાના થતાં સરે્પીગં અપ આપવા અંગનેી  કાિગીરી. 

૮ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) સંવગટના કિટચારીઓની મવદેશ જવા િારે્  

પાસપોર્ટ  કઢાવવા િારે્ ના વાિંા પ્રિાણપત્ર િળેવવા િારે્ની કાિગીરી 

૯ વગટ-૩ (સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક/જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક) સંવગટના કિટચારીઓની ખાસ પગાર 

આપવાની કાિગીરી 

૧૦ રજા પ્રવાસ રાહત અંગનેી કાિગીરી. 

                                    

ર્િેકર્ શાખા ટેબલ ન-ં૬ 

 

 

૪. હોદ્દો 

ઃોઃ- 

સીનીયર કારકુન – શ્રી બી.ડી.પરે્લ  
 

૧. જુ.કા, નાયબ િાિલતદાર, સ્રે્નોગ્રાફર ગ્રેડ ૧-૨ના સંવગટને લગતી તિાિ પ્રકારની કાિગીરી જવેી કે, 

મનિણકૂ, બઢતી, બદલી, ઉચ્ચત્તર પગાર િોરણ, ડીિડેર્, સેવા ઇમતહાસ, ખાનગી અહેવાલ, રજા, 



બેકલોગ, ખાલી જગ્્યા, પ્રવરતા યાદી, ઇજાફો, રાઇર્ રુ્ ઇન્ફિેશનની કાિગીરી, કોર્ટ  કેસ 

હંગાિી/કાયિી જગ્્યાઓ અગંેની િામહતી અને જી.પી.એફને લગતી કાિગીરી.  

૨. લગત સંવગટના કિટચારીઓને ૫૦-૫૫ વષે કરવાની થતી સિીક્ષા અંગનેી કાિગીરી. 

૩. વગટ-૪ સવંગટના કિટચારીઓન ેપૂવટ સેવા તાલીિિાં િોકલવાની અગંેની કાિગીરી.  

૪. જુ.કા.ની દરકે પ્રકારની રજાઓ િજુંર કરવાની કાિગીરી. 

૫. જુ.કા. વગટ-૩ સંવગટના કિટચારીઓના દર વષે છોડવાિાં આવતા વામષટક ઇજાફાની  કાિગીરી. 

૬. જુ.કા. વગટ-૩ સંવગટના કિટચારીઓના પ૦-પપ વષે સિીક્ષા કરવાની  કાિગીરી. 

૭. વગટ-૧, ર અને ૩ સંવગટના પ્રમતમનયુમકત પર અત્ર ેઆવેલા અમિ./કિટચારીઓની રજા / ઇજાફા વગેરને ે

લગતી  કાિગીરી.  

૮. જુ.કા. વગટ-૩ સવંગટના અત્રનેી કચેરી તથા મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રોિાં ફરજ બજાવતાં કિટચારીઓના 

અજિાયસી સિય પૂણટ કરવાની કાિગીરી  

૯. જુ.કા. વગટ-૩ સંવગટના કિટચારીને આપવાના થતાં સરે્પીગં અપ આપવા અંગનેી  કાિગીરી. 

૧૦. જુ.કા. વગટ-૩ સંવગટના કિટચારીને મવદેશ જવા િારે્ પાસપોર્ટ  કઢાવવા િારે્ ના વાિંા પ્રિાણપત્ર 

િેળવવા િારે્ની દરખાસત મવભાગને િોકલવાની કાિગીરી 

૧૧. જુ.કા. વગટ-૩ સંવગટના  કિટચારીને ખાસ પગાર આપવાની કાિગીરી 

૧૨. મબન સમચવાલય કારકુન, કારકુન-કિ-ર્ાઇપીસર્ો િારે્ પૂવટસેવા તાલીિ અંગનેી કાિગીરી. 

૧૩. બોડટ/મનગિના ફાજલ કિટચારીઓને અત્રેની કચેરીિાં સિાવવા અંગનેી કાિગીરી 

                                

ર્િેકર્ શાખા ટેબલ ન-ં૮ 

 

૫. હોદ્દોોઃ-  જુમનયર કારકુન – કુ. પી.એસ.સોલંકી  

૧. અત્રેની કચરેી/ મજ.ઉ.કેની કચરેીના વગટ-૧ થી વગટ-૪ સંવગટના અમિકારીઓ/કિટચારીઓની 

વય મનવમૃત /સ્વમૈછક મનવમૃત બાદની કરવાની થતી તિાિ કાિગીરી. 

૨. રહેિરાહે મનિણૂક અંગેની કાિગીરી, કોર્ટ  કેસ, પગાર બાંિણી, પને્શનન ેલગતી અન્ય કોઇ રજુઆતો 

તથા રાઇર્ રુ્ ઇન્ફિેશનની કાિગીરી.  

૩. તિાિ સવંગટની િકાન પેશગી/િોર્રકાર પશેગી/વાહન પશેગી/સાયકલ પશેગી/ પંખા 



પેશગી/તહેવાર પેશગી/અનાજ પેશગી. 

૪. ઉદ્યોગ કમિશનરની કચેરી અને તેના મનયંત્રણ હેઠળની કચેરી મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્ર ખાતે 

મનવૃત્ત/સવૈમચછક મનવતૃ્ત થતાં અમિકારી/કિટચારીઆોના જુથવીિાની િજૂંરીની કાિગીરી. 

૩. ઉદ્યોગ કમિશનરની કચેરી અને તેના મનયંત્રણ હેઠળની કચેરી મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્ર ખાતે 

મનવૃત્ત/સવૈમચછક મનવૃત્ત થતાં  અમિકારી/કિટચારીઆોના પ્રાપ્ત રજાના રોકડિાં રૂપાંતર કરવાની 

કાિગીરી.  

૫. ઉદ્યોગ કમિશનરની કચેરી અને તેના મનયંત્રણ હેઠળની કચેરી મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્ર ખાતે 

મનવૃત્ત/સવૈમચછક મનવતૃ્ત મનવૃત્ત થતાં અમિકારી/કિટચારીઆોના વતન પ્રવાસ ભથ્થાં િજુંરીની 

કાિગીરી.  

૬. ઉદ્યોગ કમિશનરની કચરેી અને તેના મનયંત્રણ હેઠળની કચેરી મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્ર ખાતે મનવૃત્ત / 

સવૈમચછક મનવૃત્ત અમિકારી / કિટચારીઓની મજ.ઉ.કે.િાંથી પત્રકો િંગાવવાની તથા મવભાગિાં પત્રકો 

િોકલવા અંગેની કાિગીરી.  

૭. મનવૃત્ત થયેલ અમિકારી / કિટચારીઓના રીવાઇઝ પનેશન અંગેની કાિગીરી. 

 

ર્િેકર્ શાખા ટેબલ ન-ં૧૪ 

 

 

૬. હોદ્દો :-  જુમનયર કારકુન – શ્રી એલ.બી.ડાભી 

૧.  શાખાની ઇનવડટ/આઉર્વડટની તિાિ કાિગીરી અને ફાઇલ િુવિેન્ર્ રજીસ્ર્ર મનભાવવાની કાિગીરી.    

૨. જનરલ િેનજેરશ્રી/વમરષ્ઠ અમિકારીશ્રીઓની કાિગીરી  

૩.  વગટ-૧ અને વગટ-૪ સવંગટના અમિકારી/કિટચારીઓ િારે્ કેન્દ્ર તથા રાજય સરકાર દ્રારા વખતો વખત 

યોજાતી તિાિ પ્રકારની તાલીિની કાિગીરી.  

             

                  

ર્િેકર્ શાખાાઃ – ખાતાકીય તપાસનુ ંટેબલ 

 

 

૬. હોદ્દો :-  જુમનયર કારકુન – શ્રી આર.વી.સોલંકી 

૧.  વગટ-૧ થી વગટ-૪ સવંગટના અમિકારી/કિટચારી મવરુદ્વ િળેલ અરજીઓ/ પ્રાથમિક તપાસ અગંેની 



તિાિ કાિગીરી 

૨. પ્રાથમિક તપાસ પૂણટ થયા બાદ ખાતામકય તપાસ સંબમંિત તિાિ કાિગીરી 

૩. ખાતામકય તપાસને લગતી અમિકારી/કિટચારીઓની ચાજટશીર્ આપવાથી લઇ મશક્ષા કરવા 

બાબતની સવે કાયટવાહી કરવાની કાિગીરી 

૪. પ્રોસીક્યુશનને લગતી કાિગીરી 

૫. એ.સી.બી. ર્રેપ થયા બાદની કચેરીને લગત સિગ્ર કાિગીરી. 

૬. મર્રબ્યુનલ કોર્ટ , મજલ્લા કોર્ટ , સીર્ી કોર્ટ , મજલ્લા કોર્ટ  તેિજ હાઇકોર્ટન ેલગત કેસોને તૈયાર કરી કોર્ટિા ં

રજૂ કરવાની કાિગીરી 

૭. સરકારશ્રી તરફથી િાગંવાિાં આવતી ખાનગી મવગતો પૂરી પાડવી 

૮. સરકારશ્રી ઉદ્યોગ અન ે ખાણ મવભાગને ખાતામકય તપાસન ે લગતા મત્રિામસક પત્રકો િોકલવાની 

કાિગીરી. 

૯. રાઇર્ રુ્ ઇનફોિેશન એક્ન્ર્ ૨૦૦૫ની સઘળી કાિગીરી 

૧૦. રાજ્યસભા / લોકસભા / મવિાનસભાના તારામંકત / અતારાંમકત પ્રશ્નોની કાિગીરી 

  



આઇ.એર્. શાખા 

પ્રકરણ-૩ (ધનયર્સંગ્રિ-ર) 

અધિકારીઓઅનેકર્મચારીઓનીસત્તાઅનેફરજો 

૩.૧ સંસથાનાઅમિકારીઓઅનેકિટચારીઓનીસત્તાઅનેફરજોનીમવગતોઆપો. 

 ફરજો અનય: 

 ઉદ્યોગ અમિકારી (આઇ.એિ), િદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર (આઇ.એિ.)તથા  સંયુકત  ઉદ્યોગ 

કમિશનર(આઇ.એિ) 

  શાખાિાં ફરજ બજાવતા તિાિ કિટચારીઓની ફરજો નકકી કરી તેઓને સોપંવાિા આવેલ અન ે

નીચે જણાવેલ તિાિ કાિગીરી શાખા દ્વારા મનષ્ઠાપૂવટક, સિયિયાટદાિાં પણુટ થાય તે અંગને ુ

સંચાલન ગોઠવવુ.ં 

  શાખાની ઉપર જણાવેલ ફરજો અંગનેી તિાિ કાિગીરી ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી અને અમિક ઉદ્યોગ 

કમિશનરશ્રી(સ.ખ)ના િાગટદશટન અને સૂચનાઓ હેઠળ સિય િયાટદાિાં મનષ્ઠાપૂવટક પણૂટ થાય છે તે 

જોવું. 
  િોર્ા એકિો તરફથી કેનદ્ર સરકારને ફાઇલ કરલેા IEM/LOP/LOI વગેરનેી નોિંણીની નકલ િળ્યેથી 

તેના કોમપયરુ્રાઇઝેશન કરીને તેિના એકિન ેઅિલીકરણના તબકકે જ ેકોઇ પ્રશ્નો નડતા હોય, 

રાજય સરકારના કોઇ મવભાગ-સંસથા પાસે િજુંરી પડતર હોય, તે બાબતે તેિજ તે પ્રોજકેર્ના 

હાલના સરે્ર્સ અગંેના સરે્ર્સ રીપોર્ટ  િળેવી તેનું કોમપયરુ્રાઇઝેશન કરાવવું. િોર્ા એકિો 

ઉતપાદનિાં જાય તયાર,ે તે એકિો કેનદ્ર સરકારને તેની જાણ (IEMPART-B દ્વારા) કર ે તે અંગેની 

કાયટવાહી કરવી. 

 

  ભારત સરકાર તરફથી આપવાિા આવતા ઔદ્યોમગક પરવાના(લાયસન્સ) અન્વય ે અમભપ્રાય 

આપવાની કાિગીરી કરવી. 

 આ મવગતોને આિાર ેકેનદ્ર સરકાર ેસિયાંતર ેઅહેવાલ િોકલવા અને રાજય સરકારને નીમત મવષયક 

મનણટયો લેવાિાં તેિજ મવિાનસભાિાં જરૂર પડે તયાર ેઅને અનય બાબતોએ મવમવિ િામહતી પુરી 

પાડવી. 
  રાજ્ય તેિજ આંતરરાષ્ટર ીય િડૂી રોકાણ આકષટવા સારંૂ રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોજવાિા આવતા 

ગ્લોબલ ઇનવેસર્સટ સિીર્ દરમયાન િુડીરોકાણકારોને મવમવિ સિજ આપી તે ઇવેનર્ દરમયાન થતાં 

ઔદ્યોમગક િુડીરોકાણના MOU/ Investment Intention થયા બાદ તે પ્રોજકેર્ોના અિલીકરણના 

મવમવિ તબક્કાથી લઇને પ્રોજકેર્ પણુટ થાય તયાં સુિી સતત િોનીર્રીગં અને તે ઉદ્યોગોન ે

અિલીકરણના તબકકા દરમિયાન નડતા મવમવિ પ્રશ્નોના મનરાકરણ િારે્ તે બાબતો, સરકારના 

સંલગ્ન ખાતા/મનગિ/બોડટ/સંસથા સાથે હાથ િરી તેના મનરાકરણ અંગેની કાયટવાહી કરવી, તેિજ 

સિયાંતર ેરીવ્યુ િીર્ીગંોનું આયોજન ગોઠવવું. 
  સિયાંતર ેરાજય સરકારની ઔદ્યોમગક નીમતના ઘડતર વખતે જરૂરી િુસદ્દાઓ તૈયાર કરવા અંગે 

સંકલનની કાિગીરી. 

 એસાઇડ યોજનાને લગતી કાિગીરી તથા એસાઇડ યોજના વેબસાઇર્  અપડેશન ગ્રાનર્ 

ફાળવણી/ચુકવણી તેિજ વપરાશ અંગનેી કાિગીરી 

 ઇનડસર્ર ીયલ ઇનરાસર્રકચર યોજના અંગેની કાિગીરી 
 



૩.૨ ઉદ્યોગઅધિકારી(ઇન્ડસ્ટટર ીયલર્ોનીટરીગં) 

 ઉપરોકત તિાિ કાિગીરી કરવા, અલગ અલગ રીતે કાિગીરી શાખાના કિટચારીઓને નીચે જણાવ્્યા 

િજુબ વહેંચેલ છે, જ ેતિાિ કાિગીરી કિટચારીઓ દ્વારા સિય િયાટદાિાં મનષ્ઠા પૂવટક થાય અને તે તેઓન ે

રજુ કર ેતયારબાદ િદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી ન ેતિાિ ફાઇલો રજુ કરવાની કાિગીરી. 

 શાખાિાં િહેકિ, વહીવર્ અને મહસાબને લગતી તિાિ કાયટવાહીનું યોગ્ય સંચાલન અને સંકલન કરવું. 

 સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (આઇ.એિ), અમિક ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી (સ.ખ) તેિજ ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીના 

િાગટદશટન અને સુચનાઓ િજુબની ઉપરોકત મવષયને લગતી તિાિ કાિગીરી. 

૩.૩  ર્દદનીશ ઉદ્યોગ કધર્શનર (ઇન્ડસ્ટટર ીયલર્ોનીટરીગં) 

 ઉપરોકત તિાિ કાિગીરી કરવા, અલગ અલગ રીતે કાિગીરી શાખાના કિટચારીઓને નીચે જણાવ્્યા 

િજુબ વહેંચેલ છે, જ ેતિાિ કાિગીરી કિટચારીઓ દ્વારા સિય િયાટદાિાં મનષ્ઠાપૂવટક થાય તેની દેખરખે અન ે

તે તેઓને રજુ કર ેતયાર બાદ સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીને તિાિ ફાઇલો રજુ કરવાની કાિગીરી. 

 શાખાિાં િહેકિ, વહીવર્ અને મહસાબને લગતી તિાિ કાયટવાહીનું યોગ્ય સંચાલન અને સંકલન કરવું. 

 સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર (આઇ.એિ), અમિક ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી (સ.ખ) તેિજ ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રીના 

િાગટદશટન અને સુચનાઓ િજુબની ઉપરોકત મવષયને લગતી તિાિ કાિગીરી. 

૩.૪  સંયુક્ત ઉિોગ કધર્શ્નર ( ઇન્ડસ્ટટર ીયલ ર્ોનીટરીગં)  

 આઇએિ. શાખિાં થતી સઘળી કાિગીરી જવેીકે IEM Follow up, MOU Monitoring ,  ગ્રાનર્ની 

કાિગીરી,   GSFC/GIIC  દ્વારા હરાજીથી વેચાણ કરલે અસક્યાિતોની ઉપજની રકિ ની વહેંચણી, િાદંા 

MSME એકિો, ઇનડસર્ર ીયલ લાયસનસ, િોનીર્રીગં સેલની રચના તથા તેને લગત ગ્રાનર્ની કાિગીરી, મવગરે ે

શાખાને લગત કાિગીરી 

  



ઇન્ફર્ાસ્ટ્રકચર્શાખા્ 
 

પ્રકરણ્-૩્(નિયમ્સગં્રહ-ર) 
અનિકારી્અિે્કમમચારીઓિી્સત્તા્અિે્ફરજો 

૩.૧્સસં્ટ્થ્ાિા્અનિકારીઓ્અિે્કમમચારીઓિી્સત્તા્અિે્ફરજોિી્નિગતો્આપો 
 

(ક)્હોદ્ોોઃ્સયંકુત્ઉદ્યોગ્કનમશિર્(ઇન્ફર્ા)્્શ્રી.્એ.એમ.પચંાલ 

 

સત્તાઓ  વહીવટી  ૧. શાખાધિકારી  

  નાણાાંકીય
  

શાખાની ઔદ્યોગીક પાકક યોજના , લોજીસ્ટીક પાકક યોજના 
જીઆઈડીસી દ્વારા સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુઉદ્યોગ માટે પ્લોટ અને શેડની 
યોજના, GIDC ની મલ્ટી સ્ટોરીડ શેડ ડવેલપમેન્ટ ઈન સેચ્યરેુટેડ  
એસ્ટેટની યોજના અને એમએસઈને પ્રાઈવેટ ડવેલોપર દ્વારા પ્લોટ 
અને શેડની યોજનાઓને લગત ગ્રાન્ ટ તેમજ  
ગજુરાત ઈન્રાસ્રક્ચર ડવેલપમેન્ટ બોડક, આલ્કોક એશ ડાઉન 
(ગજુરાત)લી, જી.આઈ.સી.સી.એલ., િોલેરા સ્પશેીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 
રીજીયન ડવેલપમેન્ટ ઓથોરીટી, માાંડલ બેચરાજી સ્પેશીયલ 
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડવેલોપમેન્ટ ઓથોરીટી, િોલેરા ઈન્ટરનેશનલ 
એરપોટક કાંપની લી., ગાાંિીનગર રેલ્વે એન્ડ અબકન ડવેલપમેન્ટ 
કોપોરેશન લી. (GARUD), ગજુરાત રેલ ઈન્રાસ્રક્ચર ડવેલપમેન્ટ 
કોપોરેશન લી.(G-RIDE)ના બજેટ તેમજ ગ્રાન્ ટ ફાળવણી 

અન્ ય  શાખાના વડા તરીકે.  
 ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીના વડપણ હઠેળ નીચ ેમજુબની કામગીરી 
  ૧. એસઇઝેડ ની કામગીરી. 

૨. ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે જમીન ભલામણની કામગીરી. 
૩. ઔદ્યોગીક પાકક યોજના અને લોજીસ્ટીક પાકક યોજના. 
૫. જીઆઈડીસી ડવેલપસક દ્વારા સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુઉદ્યોગ માટે પ્લોટ 

અને શેડની યોજના, GIDC ની મલ્ટી સ્ટોરીડ શેડ ડવેલપમેન્ટ 
ઈન સેચ્યરેુટેડ એસ્ટેટની યોજના અને  એમએસઈને પ્રાઈવેટ 
ડવેલોપર દ્વારા પ્લોટ અને શેડની યોજના   

૬. આઇ.આઇ.ય.ુએસ.ન ેલગત કામગીરી. 
૭. ઉદ્યોગોને ઔદ્યોગીક હતે ુ માટે પાણીની ભલામણ અંગેની 

કામગીરી. 
 ૮. ઔદ્યોગીક પાકક અને લોજીસ્ટીક પાકકના એમ.ઓ.ય.ુ ને       
    લગત કામગીરી./મેપીંગ અંગેની કામગીરી 
૯. CEZ/ ધનતી આયોગ અંતગકતની બાબતો / રાજ્ય સરકાર/ભારત 

સરકાર સાથેના પ્રશ્નો/બજેટ અને ધવધવિ કોન્સ્ટીટયશુનલ અને 
તે ધસવાયની અન્ય  મીટીંગોની અમલવારીની કામગીરી. 

૧૦. શાખાને લગત અન્ ય તમામ બાબતોની કામગીરી.    
 

 



 

(ખ)્હોદ્ોોઃ્ઉદ્યોગ્અનિકારી્(ઇન્ફર્ા)્શ્રી.્એચ.્જે.્શાહ 

સત્તાઓ  
 

 

વહીવટી  ૧. શાખાનુાં સાંચાલન  કરવાનુાં 
૨. શાખાના કમકચારીઓની રજાની ભલામણ અને માંજૂર કરવી. 
૩ સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્ રા)ને ફાઇલો રજૂ કરવી. 
 

નાણાાંકીય
  

શાખાની ઔદ્યોગીક પાકક યોજના, લોજીસ્ટીક પાકક યોજના જીઆઈડીસી  
દ્વારા સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુઉદ્યોગ માટે પ્લોટ અને શેડની યોજના, GIDC ની 
મલ્ટી સ્ટોરીડ શેડ ડવેલપમેન્ટ ઈન સેચ્યરેુટેડ  એસ્ટેટની યોજના અન ે
એમએસઈને પ્રાઈવેટ ડવેલોપર દ્વારા  
પ્લોટ અન ે શેડની યોજનાઓને લગત ગ્રાન્ ટ તેમજ  
ગજુરાત ઈન્રાસ્રક્ચર ડવેલપમેન્ટ બોડક, આલ્કોક એશ ડાઉન 
(ગજુરાત)લી, જી.આઈ.સી.સી.એલ., િોલેરા સ્પેશીયલ ઈન્વસે્ટમેન્ટ 
રીજીયન ડવેલપમેન્ટ ઓથોરીટી, માાંડલ બેચરાજી સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ 
રીજીયન ડવેલોપમેન્ટ ઓથોરીટી, િોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોટક કાંપની 
લી., ગાાંિીનગર રેલ્વે એન્ડ અબકન ડવેલપમેન્ટ કોપોરેશન લી. 
(GARUD), ગજુરાત રેલ ઈન્રાસ્રક્ચર ડવેલપમેન્ટ કોપોરેશન લી.(G-

RIDE)ના બજેટ તેમજ ગ્રાન્ ટ ફાળવણીની ફાઈલોમાાં કામગીરી, ઉચ્ચ 
અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા સોંપવામાાં આવતી કામગીરી 

અન્ ય  -  
 સાંયકુત ઉદ્યોગ કધમશનર (ઇન્રા)ના વડપણ હઠેળ નીચનેી કામગીરી. 
ફરજો 
 

 ૧. એસઇઝેડ ની કામગીરી. 
૨. ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે જમીન ભલામણની કામગીરી. 
૩. ઔદ્યોગીક પાકક યોજના અને લોજીસ્ટીક પાકક યોજના. 
૪. જીઆઈડીસી ડવેલપસક દ્વારા સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુઉદ્યોગ માટે પ્લોટ અને 

શેડની યોજના, GIDC ની મલ્ટી સ્ટોરીડ શેડ ડવેલપમેન્ટ ઈન 
સેચ્યરેુટેડ એસ્ટેટની યોજના અને  એમએસઈને પ્રાઈવેટ ડવેલોપર 
દ્વારા પ્લોટ અને શેડની યોજના   

૫. આઇ.આઇ.ય.ુએસ. ન ેલગત કામગીરી. 
૬. ઉદ્યોગોને ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે પાણીની ભલામણ અંગનેી કામગીરી. 

૭. ઔદ્યોગીક પાકક અને લોજીસ્ટીક પાકકના એમ.ઓ.ય.ુ ને       
    લગત કામગીરી./મેપીંગ અંગેની કામગીરી 
૮.કચેરીની મીટીગો/માહહતી/બજેટ અને અન્ય  તમામ પ્રકારની  
  માહહતી અંગેની કામગીરી  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ગ)્હોદ્ોોઃ્્પી.્એમ.્પટેલ્(્જુ.ઉ.નિ.) 
 

સત્તાઓ વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તકની નીચેની 

કામગીરી. 
ફરજો 
 

 ૧. ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે જમીન ભલામણની કામગીરી  
૨. જીઆઈડીસી દ્વારા સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુઉદ્યોગ માટે પ્લોટ અને 

શેડની યોજનાની કામગીરી  
૩. GIDC ની મલ્ટી સ્ટોરીડ શેડ ડવેલપમેન્ટ ઈન સેચ્યરેુટેડ  

એસ્ટેટની યોજના 
૪. એમએસઈને પ્રાઈવેટ ડવેલોપર દ્વારા પ્લોટ અને શડે ની  
   યોજનાની કામગીરી 
૫ લોજીસ્ટીક પાકક યોજનાની કામગીરી. 
૬. જમીન ભલામણ  લગત  જાહરે માહહતી અધિકાર હઠેળની 

અરજીઓની કામગીરી. 
૭. જીઆઈડીસી/પ્રાઈવેટ ડવેલોપર દ્વારા પ્લોટ અન ેશડે ની  
   યોજનાઓને લગત જાહરે માહહતી અધિકાર હઠેળની 

અરજીઓની કામગીરી 
૮. જીઆઈડીસી/પ્રાઈવેટ ડવેલોપર દ્વારા પ્લોટ અન ેશડે ની  
   યોજનાઓન ેલગત લગત ધવિાનસભા પ્રશ્નોની કામગીરી 
૯.આઇ.આઇ.ય.ુએસ. ન ેલગત કામગીરી  
૧૦ જમીન ભલામણને લગત એસોસીએશન/ ચેમ્ બર/   
    ફેડરેશનની  રજૂઆત લગત  અરજીઓની કામગીરી. 
૧૧ HPCL વડોદરા-પાલનપરુ પાઈપલાઈન પ્રોજેક્ટ માટે 

મીંટીંગ યોજવાની કામગીરી 
૧૨ જી.આઇ.ડી.સીને. લગત પ્રશ્નોની કામગીરી. 
૧૩ વેબસાઇટ અપડટેની કામગીરી  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ઘ)્હોદ્ોોઃ્જુિીયર્ઉદ્યોગ્નિરીક્ષક્(શ્રી્ડી.્ડી.્રાઠોડ) 
સત્તાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય
  

- 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તક્ની નીચેની 

કામગીરી. 
ફરજો   ૧. સ્પેશીયલ ઈકોનોમીક ઝોન યોજના / એક્ટ ન ે લગત 

કામગીરી  
૨.  ઔદ્યોગીક પાકક યોજનાની કામગીરી 
૩. ઔદ્યોગીક પાકક માટે માાંગવામાાં આવતા બોનાફાઈડ  

ઈન્ડસ્ટીયલ યજુ માટેના પ્રમાણપત્રની કામગીરી.  
૪. ઉદ્યોગોને ઔદ્યોગીક હતે ુ માટે પાણીની ભલામણ કરવા 

અંગેની કામગીરી. 
૬. યોજનાકીય ગ્રાન્ટ ફાળવણી તેમજ બજેટને લગતી 

કામગીરી.   
૮. સ્પેશીયલ ઈકોનોમીક ઝોન / ઔદ્યોગીક પાકક યોજના લગત 

ધવિાનસભા પ્રશ્નોની કામગીરી. 
૯. સ્પેશીયલ ઈકોનોમીક ઝોન / ઔદ્યોગીક પાકક યોજના લગત 

જાહરે માહહતી અધિકાર હઠેળની અરજીઓની કામગીરી. 
૧૧. સ્પેશીયલ ઈકોનોમીક ઝોન / ઔદ્યોગીક પાકક યોજના 

લગત એસોસીએશન / ચેમ્બર/ફેડરેશનની રજુઆત 
અન્વયેની કામગીરી  

 

 (ચ)્હોદ્ોોઃ્્સીિીયર્કારકુિ્્(શ્રી્િી.એસ.પટેલ) 
સત્તાઓ  વહીવટી  - 

 

નાણાાંકીય  - 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તકની કામગીરી. 
ફરજો   ૧. ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે જમીન ભલામણની કામગીરી  

૨. ગજુરાત ઈન્રાસ્રક્ચર ડવેલપમેન્ટ બોડક, આલ્કોક એશ 
ડાઉન (ગજુરાત)લી, જી.આઈ.સી.સી.એલ., િોલેરા 
સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડવેલપમેન્ટ ઓથોરીટી, 
માાંડલ બેચરાજી સ્પેશીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન 
ડવેલોપમેન્ટ ઓથોરીટી, િોલેરા ઈન્ટરનેશનલ એરપોટક 
કાંપની લી., ગાાંિીનગર રેલ્વે એન્ડ અબકન ડવેલપમેન્ટ 
કોપોરેશન લી. (GARUD), ગજુરાત રેલ ઈન્રાસ્રક્ચર 
ડવેલપમેન્ટ કોપોરેશન લી.(G-RIDE)ના બજેટ તેમજ 
ગ્રાન્ ટ ફાળવણી 



 

(છ)્્હોદ્ોોઃ્સીિીયર્કારકુિ્્(શ્રી્એ.એચ.ભાિસાર) 
 

સત્તાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તકની 

કામગીરીમાાં જુ.ઉ.ની. મારફત રજુ કરવાની કામગીરી. 
ફરજો   ૧.  ઔદ્યોગીક પાકક યોજનાની કામગીરી 

૨.  લોજીસ્ટીક પાકક યોજનાની કામગીરી  
૩. લોજીસ્ટીક પાકક તેમજ ઔદ્યોગગક પાકક માટે માગવામાાં 

આવતા બોનાફાઈડ ઈન્ડસ્ટીયલ યજુ માટેના 
પ્રમાણપત્રની કામગીરી. 

૪. સ્પેશીયલ ઈકોનોમીક ઝોન યોજના / એક્ટ ને લગત 
કામગીરી. 

 
 
 

 

 

 

(જ)્્હોદ્ોોઃ્જુિીયર્કારકુિ્્(શ્રીમતી્ઝેડ.એિ.દિે) 
 

સત્તાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તકની 

કામગીરીમાાં જુ.ઉ.ની. મારફત રજુ કરવાની કામગીરી. 
ફરજો    ૧.  જીઆઈડીસી દ્વારા સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુઉદ્યોગ માટે પ્લોટ 

અન ેશેડની યોજનાની કામગીરી  
 ૨.  GIDC ની મલ્ટી સ્ટોરીડ શેડ ડવેલપમેન્ટ ઈન  સેચ્યરેુટેડ 

એસ્ટેટની યોજના 
 ૩. એમએસઈને પ્રાઈવેટ ડવેલોપર દ્વારા પ્લોટ અને શડે ની  

   યોજનાની કામગીરી   

 ૪. ઉદ્યોગોને ઔદ્યોગીક હતે ુમાટે પાણીની ભલામણની      
     કામગીરી. 
 ૫. યોજનાકીય ગ્રાન્ટ ફાળવણી તેમજ બજેટને લગતી 

કામગીરી. 
 ૬  આઇ.આઇ.ય.ુએસ. ન ેલગત કામગીરી.   
 

 



 

 

(ઝ)્હોદ્ોોઃ્જુિીયર્કારકુિ્્(શ્રી.્િી.એમ.રોત) 
 

સત્તાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તક નીચેની 

કામગીરી. 
ફરજો   ૧. HPCL વડોદરા-પાલનપરુ પાઈપલાઈન પ્રોજેક્ટ માટેની    

   મીટીંગની કામગીરી. 
૨. સાંકલન શાખા સાથેનો પત્ર વ્યવહાર તેમજ વહરષ્ઠ     
    અધિકારીશ્રીઓની મીટીગની  કામગીરી.. 
૩. ધવિાનસભા / લોકસભા   / રાજ્યસભા /  એમપી / 

એમએલએ રેફરન્સ / ભારત સરકારના પત્રો / 
આર.ટી.આઈ./આર.સી.પી.એસ./િારાસભ્ય/ વગરેે 
અંગેના રજીસ્ટરો ધનભાવવાની કામગીરી 

 
 

 

 

(ટ)્હોદ્ોોઃ્જુિીયર્કારકુિ્્(શ્રી્એમ.પી.રાઠોડ).્્્ 
 

સત્તાઓ  વહીવટી  - 

નાણાાંકીય  - 

અન્ ય  -  
 સાં.ઉ.ક.શ્રી (ઇન્રા) અને ઉ.અ.શ્રી (ઇન્રા) હસ્તક નીચેની 

કામગીરી. 
ફરજો   ૧.  ઇનવડક/આઉટવડકની કામગીરી, 

૨.  ટપાલો સ્વીકારવાની અને લોકલ ટપાલો પહોંચાડવાની     
    કામગીરી. 
૩. વેબસાઇટ અપડશેન તેમજ પોટકલ બાબતે પત્રવ્યવહાર 

અને તેના આનષુાાંગગક કામગીરી માટે ઉ.ધન.શ્રીના 
સહાયક અંગે તમામ ક્લેરીકલ કામગીરી 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૩ 
શાખાના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો  

                                િોદોાઃ  સંયુકત ઉિોગ કધર્શનર (લાજમસેલ) શ્રી ડી.આર.પરર્ાર 
 
હોદોોઃ                  સંયુકત ઉદ્યોગ કધર્શનર (લાજમસેલ) શ્રી ડી.આર.પરર્ાર 

વહીવર્ી સત્તા       (૧) શાખાની કાિગીરીની વહેચણી 

નાણાકીય (ર) આ શાખાન ેલગત તિાિ યોજનાઓન ેલગતી િીર્ીગંનંુ િોનીર્રીગં  

અનય (૩) નથી.  

ફરજો                 (૪) મવમવિ સહાયકી યોજનાઓના અિલ 

 (પ) મવમવિ સહાયકી યોજનાઓ અને શાખાની કાિગીરી બાબત દરખાસત કરવી, સૂચન કરવું અન ેિાગટદશટન 

આપવું. 
 (૬) રાજય સહાયકી સમિમતના વાકમલ્પક સભય સમચવ તરીકેની કાિગીરી 

 (૭) મવમવિ સહાયકી યોજનાઓ અન ેફાળવેલ ગ્રાનર્નુ ંિોનીર્રીગં   

 (૮) વહીવર્ી મનંયત્રણ  

હોદોોઃ                  ઉિોગ અધિકારી  (લાજમસેલ) શ્રી એન.એસ.શ્રીર્ાળી 

વહીવર્ી સત્તા       (૧) શાખાનું સંચાલન કરવાનું.  

નાણાકીય (ર) નથી.  

અનય (૩) -  

ફરજો                 (૪) વહીવર્ી મનંયત્રણ 

 (પ) મવમવિ સહાયકી  યોજનાઓ અને શાખાની કાિગીરી બાબત દરખાસત સૂચન કરવું. 

 (૬) મવમવિ સહાયકી યોજનાઓ અન ેફાળવેલ ગ્રાનર્નુ ંિોનીર્રીગં 

હોદો         સીનીયર ઉિોગ ધનરીક્ષક, સુશ્રી એસ.એન.સબાસરા 

સત્તાઓ - વહીવર્ી    (૧) પલાસર્ીક ઇનડસર્ર ીઝને સહાય સહાય યોજના (વ્યાજ સહાય તથા વેર્) 

નાણાકીય           (ર) નથી.  

અનય                (૩) - 

ફરજો                  (૪) ઇનસેનર્ીવ રુ્ ઇનડસર્ર ીઝ (જનરલ) ર૦૧૬-ર૦૧૧ 

 (પ) કચછ પેકેજ યોજના-ર૦૦૧ અ૦ગેની કાિગીરી 

 (૬) ૧૯૯૦-૯પ, ૧૯૯પ-ર૦૦૦ યોજના અગંેની કાિગીરી   

 (૭) િેનયુફેકચરીગં પોલીસી-ર૦૧૩ 

 (૮) સથળ િુલાકાતની કાિગીરી  

 (૯) લગત યોજનાના કોર્ટ  કેસ અંગેની કાિગીરી  

હોદો         સીનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક શ્રી જયમદપ જી.ફળદુ,  

સત્તાઓ - વહીવર્ી     વેસર્ િેનજેિેનર્ તેિજ અબટન ડેવલોપિેનર્ ડીપાર્ટિેનર્ન ેલગત કાિગીરી  

નાણાકીય            નથી.  

અનય                 - 

ફરજો                  (૧) એરોસપેશ એનડ ડીફેનસ પોલીસીની કાિગીરી  

 (ર) એિ.ઓ.ય.ુ ફોલોઅપની કાિગીરી  

 (૩) ગોલ્ડન ગજુરાત ગ્રોજ ફંડ(૩-જી ફંડ) અંગેની કાિગરીરી  
 (૪) િેગા ઇનોવરે્ીવ  

 (પ) આઇમક્રએજ્ઞ કોપસટ ફંડ અંગેની કાિગીરી  

 (૬) સોફર્વ/ેવેબસાઇર્ અપગ્રેડેકશન  

 (૭) એનડીડમપીગં ડયરુ્ી  

હોદો જુનીયર ઉિોગ ધનરીક્ષક શ્રી એસ.બી.ચૌિરી 

સત્તાઓ - વહીવર્ી    (૧) - 

નાણાકીય           (ર) નથી.  

અનય                (૩) - 

ફરજો                  (૪) સેનર્ર ઓફ એકસલનસ યોજના અંગનેી કાિગીરી  

 (પ) એનવાયરો પ્રોરે્કશન િેઝસટ યોજના અંગેની કાિગીરી  

 (૬) સી.એસ.આર. ઓથોરીર્ી અગંેની કાિગીરી  

 (૭) સથળ િુલાકાતની કાિગીરી 

 (૮) લગત યોજનાના કોર્ટ  કેસ અંગેની કાિગીરી  



 હોદો                 રુ્ખ્ય કારકુન  શ્રીર્તી એસ.એર્.િસાિા   

સત્તાઓ - વહીવર્ી    (૧) -   

નાણાકીય            (ર) નથી.  

અનય                (૩) - 

ફરજો                  (૪) સી.એસ.આર. ઓથોરીર્ીની કાિગીરી  

 (પ) ગોલ્ડન ગજુરાત ગ્રોથ ફંડ (૩-જી)ની કાિગીરી 

 (૬) શાખાિાં ચાલતી યોજનાની બજરે્ જોગવાઇ તથા સીએજી ઓડીર્ પારા અંગેની કાિગીરી  

 (૭) લગત યોજનાના કોર્ટ  કેસ અંગેની કાિગીરી  

 (૮) આઇ મક્રએર્ કોપ્રસટડફંડ અંગેની કાિગીરી 
 (૯) જી.વી.એફ.એલ.ને લગતી કાિગીરી   

હોદો             સીનીયર કારકુન શ્રીર્તી એચ.આર.પટેલ 

સત્તાઓ - વહીવર્ી    (૧) - 

નાણાકીય            (ર) નથી.  

અનય                (૩) - 

ફરજો         (૪) જાહેર િામહતી અમિકાર અમિમનયિ – ૨૦૦૫ ની કાિગીરી  

 (પ) રાજયપાલ / કરવી તૈયાર િામહતી પ્રવચનની િંત્રીશ્રીના િુખય   

 (૬) રાજયસભા -તાંરામકત મવિાનસભાના/  લોકસભા –  અતાંરામકત પ્રશ્નોના જવાબ કરવા તથા િંત્રીશ્રી 

સંદભટના પત્રોનો જવાબ કરવા   

 (૭) એિપી/એિએલએ/વીઆઇપી/િંત્રીશ્રી તથા ભારત સરકાર તરફથી આવેલ ર્પાલની નોિંણી કરી 

રજીસર્ર મનભાવવા અંગેની કાિગીરી  

 (૮) ર્પાલ લેવી – ઇનવડટ  કરવી – આઉર્વડટ  કરવી - કરવી વહેંચણી  

 (૯) શાખાનું િહેકિ – વહીવર્ તથા િહેકિ – વહીવર્ શાખાના પત્રોના જવાબ કરવા  

હોદો             સીનીયર કારકુન એસ.કે.ગાંિિમ  

સત્તાઓ - વહીવર્ી    (૧) -   

નાણાકીય            (ર) નથી.  

અનય                (૩) - 

ફરજો         (૪) િેગા અને ઇનોવેર્ીવ પ્રોજકેર્ િારે્ સહાય યોજના  

 (પ) એરોસપેશ અને ડીફેનસ પોલીસીની કાિગીરી  

 (૬) વેબસાઇર્ અપડેર્ અંગેની કાિગીરી  

 (૭) લગત યોજનાના કોર્ટ  કેસ અંગેની કાિગીરી  

 (૮) કંપનીનું વડુકથક બદલવાની કાિગીરી  

હોદો સીનીયર કારકુન એ.આર.ઉર્ટ 

 (૧) િેનયુફેકચરીગં પોલીસી-ર૦૧૩ અંતગટત વ્યાજ સહાય યોજના 

 (૨) સી.ઇ.ર્ી.પી યોજના અંગેની કાિગીરી  

 (૩) ઇનસેનર્ીર્વ રુ્ ઇનડસર્ર ીઝ (જલનરલ)ર૦૧૬-ર૦૧  

(વેર્ રીએમબસટિેનર્ યોજના) (િજુંર થયા બાદની કાિગીરી)  

 (૪) યોજના અગંેની કાિગીરી  

હોદો             જુનીયર કારકુન, શ્રી એન.ડી.રથિી.    

સત્તાઓ - વહીવર્ી    (૧) -   

નાણાકીય            (ર) નથી.  

અનય                (૩) - 

ફરજો         (૪) પલાસર્ીક ઉિોગોન ેસહાયની કાિગીરી (વ્યાજ સહાય તથા વેર્)  

 (પ) ઇનસેનર્ીર્વ રુ્ ઇનડસર્ર ીઝ (જલનરલ)ર૦૧૬-ર૦૧  

(વેર્ રીએમબસટિેનર્ યોજના) (િજુંર થયા પહેલાની કાિગીરી) 

 (૬) ૧૯૯૦-૯પ, ૧૯૯પ-ર૦૦૦ યોજના અગંેની કાિગીરી  

 (૭) કચછ પેકેજ યોજનાની કાિગીરી  

 (૮) લગત યોજનાના કોર્ટ  કેસની કાિગીરી  

 (૯) યોજના અગંેની કાિગીરી  

હોદો             શ્રી ડી.એિ.ડાભાણી, જુનીયર કારકુન 

સત્તાઓ - વહીવર્ી     - 

નાણાકીય             નથી. 

અનય                 - 



ફરજો         (૧) િોર્ા ઉદ્યોગ બાબત ેવન રુ્ વન િીર્ીગં અંગેની કાિગીરી  

 (ર) સેનર્ર ઓફ એકસલનસ યોજના અંગનેી કાિગીરી  

 (૩)  એનવાયરોિેનર્ પ્રોરે્કશન િેઝસટ યોજના અંગેની કાિગીરી  

 (૪) GPCB  અંતગટત શાખાન ેલગતી કાિગીરી 

 (પ) એનર્ી ડમપીગં ડયુર્ી અંગેની કાિગીરી  

 (૬) એિ.ઓ.ય.ુફોલોઅપની કાિગીરી  

 (૭) સિાચાર પત્રોના યોજના અંગેના પ્રસે કર્ીગં અગંેની કાિગીરી  

 (૮) C R Z  ને છગતી કાિગીરી  

  



પ્રકરણ-૩ 
શાખાનાઅધિકારીઓઅનેકર્મચારીઓનીસત્તાઅનેફરજો 

િોદોાઃનાયબઉદ્યોગકધર્શનર (MSME-પ્રોત્સાિન) શ્રીર્તીએ.બી.ભટ્ટ  
 
હોદોોઃ નાયબઉદ્યોગકધર્શનર (MSME-પ્રોત્સાિન) શ્રીર્તીએ.બી.ભટ્ટ 
વહીવર્ીસત્તા (૧) શાખાનીકાિગીરીનીવહેચણી 
નાણાકીય (ર) આ શાખાને લગત તિાિ યોજનાઓને લગતી િીર્ીગંનું િોનીર્રીગં  
અનય (૩) મવમવિસહાયકીયોજનાઓનાSLIC ની િીર્ીગંના સભય તરીકેની કાિગીરી  
ફરજો (૪) રાજયસહાયકીસમિમતનાવાકમલ્પકસભયસમચવતરીકેનીકાિગીરી .  
 (પ) મવમવિસહાયકીયોજનાઓઅનેશાખાનીકાિગીરીબાબતદરખાસતકરવી, 

સૂચનકરવુઅંનેિાગટદશટનઆપવું. 
 (૬) મવમવિસહાયકીયોજનાઓઅનેફાળવેલગ્રાનર્નુંિોનીર્રીગં 
 (૭) વહીવર્ી મનંયત્રણ  

 
હોદોોઃ ઉદ્યોગઅધિકારી(MSME-પ્રોત્સાિન) શ્રી આર.જ.ેશેલત  
વહીવર્ીસત્તા (૧) શાખાનું સચંાલન કરવાનું.  
નાણાકીય (ર) નથી.  
અનય (૩) -  
ફરજો (૪) વહીવર્ી મનંયત્રણ 
 (પ) મવમવિસહાયકીયોજનાઓઅનેશાખાનીકાિગીરીબાબતદરખાસતસૂચનકરવું. 
 (૬) મવમવિસહાયકીયોજનાઓઅનેફાળવેલગ્રાનર્નુંિોનીર્રીગં 

 
હોદો સીનીયરઉિોગધનરીક્ષક, શ્રીર્તી િદંના િી રાઠોડ 
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

(૧)  

નાણાકીય (ર) નથી.  
અનય (૩) - 
ફરજો (૪) ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૦૯-૨૦૧૫ અંતગટત પેર્નર્ સહાય યોજના.  
 (પ) ઔદ્યોગીક નીમત - અંતગટત ૨૦૧૫ એસ.એિ.ઇ.એક્ષ્ચેનજ યોજનાની કાિગીરી.  
 (૬) વેનચર કેપીર્લ  

 (૭) ઇલેકર્ર ોનીકસ અને આઇ..ર્ી. િાગટદશટન પોલીસી  

 (૯). ઉકત યોજનાઓને લગત સોફર્વરેને લગતી તિાિ કાિગીરી તથા જીલ્લા કક્ષાની 
યોજનાઓના સોફર્વેર ડેવલ્પિેનર્ની કાિગીરી  

હોદો સીનીયર ઉદ્યોગ ધનરીક્ષક શ્રી જી.કે.ગોધિલ  
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

  

નાણાકીય  નથી.  
અનય  - 
ફરજો (૧) રે્કનોલોજી એકવીઝેશન સહાય યોજના  
 (ર) એનજી એનડ વોર્ર કનઝવશેન સહાય યોજના 
 (૩) એસ.એિ.ઇ. એક્ન્સચેંજ પોર્ટલની યોજનાકીય િોનીર્રીગં અને પડતર અરજીઓ 

બાબતે જીલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રો સાથે પરાિશટની કાિગીરી 
 (૪) યોજનાઓ િારે્ જીલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રો દ્વારા અિલીકરણ િારે્ની કાિગીરી તથા ડેર્ાબઝે 

સંકલનની કાિગીરી તથા વબેસાઇર્ અપડેર્ની કાિગીરી 
 (૫) ઉકત યોજનાઓને લગત સોફર્વરેને લગતી તિાિ કાિગીરી તથા જીલ્લા કક્ષાની 

યોજનાઓના સોફર્વેર ડેવલ્પિેનર્ની કાિગીરી 
હોદો સીનીયર ઉદ્યોગ ધનરીક્ષક કુ. િભૈિી અજ્યકુર્ાર શેઠ  
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

  

નાણાકીય  નથી.  
અનય  - 
ફરજો (૧) Scheme for Assistance to Micro, small and Medium Enterprise (MSME) 

Revised with enhanced assistance તથા BharatRatna Dr. Baba Saheb 
Ambedkar Udyog Uday Yojna for SC/ST Entrepreneurs of MSMEDt. 

24/10/2017 No.MSM-102017-322-Ch. Industrial Policy 2015 ના 

ઠરાવઅંતગટત ની તિાિ કાિગીરી.  



 (ર) નવા ઠરાવને લગત સોફ્ર્વેર ડેવલપિેનર્ સમહતની તિાિ કાિગીરી.  
 (૩) MSME ન ેલગતા કોઇ પણ જાહેર કાયટક્રિોના આયોજન તથા સામહતય તૈયાર કરવાની 

કાિગીરી.  
હોદો જુનીયરઉિોગધનરીક્ષક શ્રી પી.આર.ર્ીસ્ત્રી  
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

(૧) - 

નાણાકીય (ર) નથી.  
અનય (૩) - 
ફરજો (૪) ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૫ અંતગટત એનવાયરિેનર્ પ્રોરે્કશન િઝેસટ િારે્ના 

ઠરાવિાં એિ.એસ.એિ.ઇ. િા ંદશાટવેલ તિાિ યોજનાની કાિગીરી.  
 (૫) ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૫ અંતગટત ગુણવત્તા સુિારણા યોજના હેઠળ તિાિ 

કાિગીરી.  
 (૬).  ઉકત યોજનાઓને લગત સોફર્વરેને લગતી તિાિ કાિગીરી તથા જીલ્લા કક્ષાની 

યોજનાઓના સોફર્વેર ડેવલ્પિેનર્ની કાિગીરી 
હોદો જુનીયરઉિોગધનરીક્ષક શ્રી તીથમકુર્ાર આર. પટેલ.  
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

(૧) - 

નાણાકીય (ર) નથી.  
અનય (૩) - 
ફરજો (૪) ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૫ અંતગટત વ્યાજ સહાય યોજનાના િાગટદશટન તથા 

મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્ર તરફથી િળતી અરજીઓ અનવયે ઓનલાઇન સોફ્ર્વરેિાં સુિારા 
કરવા અંગનેી કાિગીરી.  

 (૫) ઔદ્યોમગક નીમત- ૨૦૧૫ અતંગટત  કેપીર્લ સહાય યોજના અંતગટત  િાગટદશટન તથા 
િોડયુલિાં સુિારા કરવા અંગનેી કાિગીરી.  

 (૬).  ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૧૫ અંતગટત CGTMSE  ની કાિગીરી.  
 (૭) રનેર્ સહાય યોજનાની કાિગીરી.  
 (૮).  ઉકત યોજનાઓને લગત સોફર્વરેને લગતી તિાિ કાિગીરી તથા જીલ્લા કક્ષાની 

યોજનાઓના સોફર્વેર ડેવલ્પિેનર્ની કાિગીરી 
હોદો સીનીયર  કારકુન  શ્રીર્તી એર્.કે.ધપ્રયંકર  
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

(૧) -   

નાણાકીય (ર) નથી.  
અનય (૩) - 
ફરજો (૪) બજરે્ જોગવાઇ અને ગ્રાનર્ તથા લક્ષ્ાંક ફાળવણીની કાિગીરી. (મહસાબી શાખા તથા 

મવભાગની બજરે્ શાખાને લગત) તિાિ કાિગીરી.  
 (પ) ઓમડર્ પારાને લગત તિાિ કાિગીરી.  
 (૬) મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રના તપાસની કાિગીરી.  
 (૭) ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૫ ની ક્વોલીર્ી સર્ીફીકેશનની કાિગીરી.  
 (૮) આંકડા તથા સંકલન શાખાને લગત તિાિ કાિગીરી.  
 (૯) એનવાયરિેનર્ પ્રોરે્કશન િેઝસટ -૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૫ ની કાિગીરી.  
  શાખાના િહેકિ વહીવર્ની કાિગીરી.  
હોદો જુનીયર કારકુન, ટી.એસ.ખાડંીિાર  

 
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

(૧) -   

નાણાકીય (ર) નથી.  
અનય (૩) - 
ફરજો (૪) ઔદ્યોગીક નીમત – ૨૦૧૫ અતંગટત વ્યાજ સહાય યોજનાના િાગટદશટન તથા િોડયુલિા ં

સુિારા કરવા અંગેની કાિગીરી 
 (પ) ઔદ્યોગીક નીમત – ૨૦૧૫ અતંગટત કેપીર્લ સહાય યોજના અંતગટત િાગટદશટન તથા 

િોડયુલિાં સુિારા કરવા અંગનેી કાિગીરી 
 (૬) ઔદ્યોગીક નીમત – ૨૦૧૫ અંતગટત વેનચર કેપીર્લ િારે્ સહાય યોજનાની કાિગીરી 
 (૭) ઔદ્યોગીક નીમત – ૨૦૧૫ અંતગટત CGTMSE  ની કાિગીરી 
 (૮) રનેર્ સહાય યોજનાની કાિગીરી  
 (૯) જનરલ િેનજેરશ્રીની બેઠકની િામહતી તૈયાર કરવાની કાિગીરી  
 (૧૦)  વમરષ્ઠ અમિકારીશ્રીની બેઠકની િામહતી તૈયાર કરવાની કાિગીરી  
 (૧૧)  અમિક િુખય સમચવશ્રી તરફથી િળતી Personal Attention Note  
હોદો જુનીયર કારકુન કુ. સલોની ક્ષોધિય  
સત્તાઓ - 
વહીવર્ી 

 - 

નાણાકીય  નથી. 



અનય  - 
ફરજો (૧) ઇનવડટ  તથા આઉર્વડટની કાિગીરી  
 (ર) ઔદ્યોગીક નીમત – ૨૦૦૯, ૨૦૧૩ અંતગટત વ્યાજ સહાય યોજનાના િાગટદશટન તથા 

િોડયુલિાં સુિારા કરવા અંગનેી કાિગીરી 
 (૩) આઇ .તથા ર્ી ઇલેકર્ર ોનીક્ન્સ  કાિગીરી પોલીસીની  
 (૪) રે્કનોલોજી એકવીઝેશન યોજના 
 (પ) ઔદ્યોગીક નીમત - ૨૦૦૯, ૨૦૧૫ અંતગટત પેર્નર્ યોજના 
 (૬) ઔદ્યોગીક નીમત - અંતગટત ૨૦૧૫ એસ.એિ.ઇ.એક્ષ્ચેનજ યોજનાની કાિગીરી.  
 (૭) ઔદ્યોગીક નીમત - ૨૦૦૯ , ૨૦૧૫ અંતગટત એનજી એનડ વોર્ર કનજવશેન યોજના  
 (૮) RTI-2005, RCPS એકર્ની કાિગીરી  
 (૯).  રાજયસભા - તથા કરવા જવાબ પ્રશ્નોના અતારામંકત-તારાંમકત મવિાનસાના/  લોકસભા

રાજયપાલ/  િુખયિંત્રીશ્રીના પ્રવચનની કાિગીરી 



પ્રકરણ-૩ 

અધિકારીશ્રીઓ અન ેકર્મચારીશ્રીઓના િોદા અન ેફરજો. 

(એર્એસએર્ઈ-ધિકાસ શાખા) 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર, શ્રી.આર.આઈ.ચાવડા. (એિએસએિઈ-મવકાસ શાખા) 

િર્ કર્મચારીનંુ નાર્ અને 

િોદો 

                    ફાળિિાર્ાં આિેલ કાર્ગીરી ધનયંિણ 

અધઘકારી 

૨ શ્રી. એસ.બી.પારજેીયા 
(ઉદ્યોગ અમિકારી) 

શાખામિકારી, શાખાનું સંચાલન સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૩ શ્રી.આર.જ.ેવાઘેલા 
જુમનયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક 

(૧)Alcohol APP/NOCની કાિગીરી 

(૨) lubricating oil license ની તિાિ કાિગીરી 

(૩) MSME MOU ફોલોઅપ સંબમિત તિાિ કાિગીરી 

(૪)MDA મસકિ ૧, ૨, ૩અનવયેની તિાિ કાિગીરી 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૪ શ્રિતી.એસ.વી.શાહ 
(હેડ ક્લાકટ) 

(૧) IND-5, IND-8 અનવયે બજરે્ની તિાિ કાિગીરી 

(૨) MSME HELP DESK/સેિીનારની તિાિ કાિગીરી 

(૩) Coal ફાળવણી તથા િોનીર્રીગંની તિાિ કાિગીરી. 

(૪) પલાસર્ ઈમનડયાની કાિગીરી 

(૫) એ.જી. ઓડીર્ની તિાિ કાિગીરી 

(૬) MSME Commi. ઉભી કરવાની તિાિ કાિગીરી. 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૫ શ્રી.એન.જ.ેપરે્લ 
(મસમનયર કારકુન) 

(૧)Molasses APP/Export NOC ની તિાિ કાિગીરી 

(૨) MSMED Act-2006 અંતગટત નીતી મવષયક કાિગીરી 

(૩) સલાહકાર બોડટ  બેઠકની તિાિ કાિગીરી 

(૪) લુબ્રીકેર્ીગની તિાિ કાિગીરી. 

(૫) IND-15,અને IND-4ને લગત તિાિ કાિગીરી. 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૬ શ્રી.એિ.એફ.ચાિડીયા 
(જુમનયર કારકુન) 

(૧) Alcohol APP/NOC 

(૨) Coal ફાળવણીની તિાિ કાિગીરી 

(૩) IND-5, IND-8 ની બજરે્ અંગેની તિાિ કાિગીરી 

(૪) Other RM (પત) કોિી તોફાનને લગતી તિાિ કાિગીરી 

(૬) ભાર ેવરસાદને લગતી તિાિ કાિગીરી. 

(૭) ભકંૂપનેલગતી તિાિ કાિગીરી 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૭ શ્રી.એ.જ.ેનાયક 
(જુમનયર કારકુન) 

(૧) ડીલે પેિેનર્ની તિાિ કાિગીરી, જિેાં રજીસર્ર િનભાવવા, ફાઇલો ઉદ્યોગ 

િનરીક્ષકો-ઉ.અ.શ્રીને સોપંતવી, રજુકરવી, વેચાણકતાિ-ખરીદકતાિન ે

નોર્ીસ આપવી જવાબો િેળવવા વગેર ેકાઉનસીલનેલગત સઘળી કાિગીરી, 

પ્રગતી અહેવાલ િોકલવા, એવોડટસ, હાઇકોર્ટ  િેર્ર જવેી સઘળી 

ડીલેપેતેિેનર્ની કાિગીરી, 

(૨) ઇનવડટ/આઉર્વડટની તિાિ કાિગીરી 

(૩) ર્પાલ સવીકરવાની તિાિ કાિગીરી 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૭ શ્રી.કુનાલ દુબે 
(લીગલ ઓમફસર, 

કરાર આિામરત) 

(૧) ડીલે પેિેનર્ને લગત તિાિ કાિગીરી 

(૨) ડીલે પેિેનર્ અંતગટત િધ્યગજુરાત/દમક્ષણગજુરાત મજલ્લો 

(૩) કોર્ટકેસો-ડીસર્ર ીક્ન્ર્ કેસો/હાઈકોર્ટને લગત કાિગીરી 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૮ શ્રીિતી.મક્રના રે્લર 
(લીગલ ઓમફસર, 

કરાર આિામરત) 

(૧) ડીલે પેિેનર્ને લગત તિાિ કાિગીરી 

(૨) ડીલે પેિેનર્ અંતગટત સૌરાષ્ટર/ઉત્તરગજુરાતના મજલ્લો 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 



૯ શ્રી.અમભશેક કલ્લા 
(એમક્ન્ઝકુ્યર્ીવ આમશસર્નર્, 

કરાર આિામરત) 

(૧) ડીલે પેિેનર્ને લગતી કાિગીરી 

(૨) ડીલે પેિેનર્ અંતગટત વડોદરા મજલ્લો 

(૩) SLBC/KAPAG/labour Control બોડટની બેઠકની તિાિ કાિગીરી. 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

૧૦ શ્રી. ય.ુજ.ેપવાર 
(સંશોિન અમિકારી, કરાર 

આિામરત) 

(૧) MSME MOU ફોલોઅપ/િોનીર્રીગં તેિજ અનય સંબમિત તિાિ 

કાિગીરી. 

(૨) વેબસાઈર્ અપડેર્ કરવાની કાિગીરી 

(૩) સવાગત ઓનલાઈનની કાિગીરી 

(૪) આંકડાકીય તિાિ િામહતીની કાિગીરી 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ 

કમિશનર 

 

 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનર(MSME-D) 
  



િિીિટ શાખા 
પ્રકરણ-૩ 

શાખાના અમિકારીઓ અન ેકિટચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 

 

૧ હોદ્દોોઃ- સયંુકત ઉદ્યોગ કમિશ્નર (વહીવર્ ) ; િદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશ્નર(વમહવર્) 

 સંયુકત ઉઘોગ કમિશનર(વહીવર્) તેિજ િદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશ્નર(વમહવર્) દ્વારા નીચે િજુબની કાિગીરી 

તથા કિટચારીઓની કાગીરી ઉપર દેખરખે રાખવી. 

(અ) િિીિટી સત્તાઓાઃ-  

(૧) ગજુરાત રાજય સવેા (વતટણુંક) મનયિો -૧૯૭૧ 

(૨) ગજુરાત રાજય સવેા (મશસત અને અપીલ) મનયિો -૧૯૭૧ 

(૩) ગજુરાત રાજય નાણાકીય સત્તા (સોપણી) મનયિો-૧૯૯૮ 

(બ) નાણાંકીય સત્તાઓાઃ-  

(૧) ગજુરાત રાજય નાણાકીય સત્તા (સોપણી) મનયિો-૧૯૯૮ 

૨. િોદ્ો  અમિક્ષક ( રે્બલ ન.ં૧ વહીવર્ શાખા) 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 ઉદ્યોગ ભવનિાં જગ્યા ફાળવણી અંગેની કાિગીરી 

 આિુમનકરણને લગતી તિાિ કાિગીરી (વડી કચરેી તેિજ મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રો)  

 વડી કચેરી ખાતેના ઇલેકર્ર ીક, એ.સી.ડુપલો, ફમનટચર મવગરેનેી જાળવણી/ રીપેરીગં/ ખરીદીને લગતી તિાિ 

કાિગીરી  

 આઇ.એસ.ઓને લગતી કાિગીરી (વડી કચેરી તેિજ મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રો િારે્)  

 ડેડસર્ોકની જાળવણી તથા તેને લગતી કાિગીરી (વડી કચરેી તેિજ મજઉકે- િારે્)  

 કચેરીિાંની કિટચારીઓની હાજરી અંગે આકમસિક ચકાસણીની કાિગીરી  

 મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રોના મનરીક્ષણની કાિગીરી  

 વહીવર્ શાખાના વામષટક બજરે્ને લગતી કાિગીરી 

૨. હોદ્દો જુમનયર કારકુન (રે્બલ ન.ં૨ વહીવર્ શાખા)  

  વડી કચેરીના વાહનોની જાળવણી/ રીપરેીગં તથા વાહનો સંબંમિત તિાિ કાિગીરી.  

 મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રોના વાહનોની રીપરેીગં તથા વાહનો સબંંમિત તિાિ કાિગીરી.  

 ડી.જી.પી.એસ.ને િોકલવાના થતા ઇનડેનર્ને લગતી કાિગીરી.  

 આિુમનકરણને લગતી તિાિ કાિગીરી (વડી કચરેી તથા મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રો)  



 શાખાના દફતર / રે્બલ મનરીક્ષણ અંગેની તિાિ કાિગીરી  

 પરચૂરણ ખરીદી તેિજ ઝેરોક્ષ, ડુપલો, કોમપયરુ્રના કાગળોની ખરીદીની કાિગીરી  

 કચેરી સિયસર ખોલવા બિં કરાવવાની કાિગીરી તથા અમિકારીશ્રીઓની બેઠક વ્યવસથા સબમંિત 

કાિગીરી તથા અિીકારીશ્રીઓની બેઠક વ્યવસથા સંબમંિત કાિગીરી  

 કચેરી મસકયોરીર્ીને લગતી કાિગીરી  

 કચેરીના ઝેરોક્ષ િશીનના રીપેરીગં / િેઇનરે્નનસની તિાિ કાિગીરી  

 કચેરી સુવ્યવસથા િારે્ એજનસી પાસે કરાવવાની કાિગીરી  

 કચેરીિાં એજનસીને કોનર્ર ાકર્ આપી ડર ાયવરોની ફાળવણી કરવાની કાિગીરી  

 કચચરેીના અમિકારીશ્રીઓ / કિટચારીશ્રીઓના આઇ.ડી. કાડટ  તૈયાર કરાવવાની કાિગીરી  

 આંકડા શાખા સાથે પત્ર વ્યવહારની કાિગીરી  

 મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રોના મનરીક્ષણ િારે્ અમિક્ષકને િદદ કરવાની કાિગીરી  

 રે્-રની ફાઇલો તૈયાર કરી અિીક્ષકને રજૂ કરવી.  

૩. િોદ્ો  સીનીયર કારકૂન  ( રે્બલ ન.ં૩ વહીવર્ શાખા) 

  બાયોિમેર્રક િશીનિાંથી હાજરી (ગેરહાજરીની મવગતો કાઢવી (એરે્ન્ડન્સને લગતી તિાિ IWDMS ની 

કાિગીરી  

 શાખાના કિટચારીઓના રજા િજુંરી/ હાજરી પત્રકની ચકાસણીને લગતી કાિગીરી  

 કચેરીની તિાિ શાખાઓની હાજરી ચકાસણી સદંભે નોર્ીોસ આપવાની કાિગીરી  

 વમરષ્ઠ અમિકારીશ્રી / જનરલ િેનજેરરીની બેઠક તેિજ અનય બેઠકોની કાિગીરી  

 કચેરીિાં સથામપત કોમપકેર્ર રૂિિાં વડી કચેરીની તિાિશાખાઓ તરફથી િૂકવાિા ં આવતુ ં રકેડટની 

જાળવણીની કાિગીરી 

 શાખાની ર્પાલ ઇન્વડટ  (સ્કેન કરવાની) કાિગીરી/ ર્પાલ સવીકારવાની કાિગીરી  

 કિટચારીઓના બ્લોક લીવ બાબતની રજૂઆત બાબતની કાિગીરી / બાયોિરે્ર ીક િશીનિાં નાિ 

ઉિેરવા/ કિી કરવા અંગનેી કાિગીરી  

 કોર્ટ  કેસ અંગનેી એફીડેવીર્ તેિજ અનય અંગ્રજેી ર્ાઇપને લગતી કાિગીરી  

 રે્-૩ની ફાઇલો તૈયાર કરી અમિક્ષકને રજૂ કરવી. 

૪  હોદ્દોોઃ- જુમનયર કારકુન ( રે્બલ ન.ં૪ વહીવર્ શાખા) 

  શાખાની ગજુરાતી/અગં્રીજી ર્ાઇપની કાિગીરી. 

 ગમતશીલ ગજુરાત નવયે ઓનલાઈન અઠવાડીક િામહતી અપડેર્ કરવી તથા પત્રવ્યવહારને  

      લગત કાિગીરી 

 સવચછતા મિશન અંતગટત ઓનલાઈન િામહતી અપડેર્ તથા પત્ર વ્યવહારને લગતી કાિગીરી  

 કચેરીના રે્લીફોન બીલ, ર્ોરનેર્ના ઈલેક્ન્ર્ર ીક બીલ, ફમનટચર બીલ, િાન. ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી, િાન.અમિક 

ઉદ્યોગ કમિશ્નરશ્રી(સ.ખ/મવસતરણ) ના રહેઠાણના િોબાઇલ તેિજ રહેઠાણના સરકારી રે્લીફોનના 

બીલને લગત તિાિ પત્ર વ્યવહારને લગતી કાિગીરી 

 કચરીના વોર્ર કુલર(આર.ઓ સમહત) તેિજા ફમનટચર, અને એ.સીને લગતા તિાિ પત્ર વ્યવહાર 

      લગતી કાિગીરી 

 દફતર વગીકરણ / કાયટબોજ / તુિાર મનકાલને લગતી કાિગીરી  

 કચેરીના સાઇનબોડટ , અમિકારીશ્રી/ કિટચારીશ્રીઓની નઇેિ પલેર્ બનાવવા અંગનેી કાિગીરી  



 કચેરીના ફમનટચરને લગતી કાિગીરી  

 જનરલ િેનજેરશ્રીઓના સીિકાડટની ફાળવણી તેિજ તેને લગતા પત્ર વ્યવહારની કાિગીરી  

 સરકારી કક્ષાએથી અિલ ઠરાવો/સચૂનાઓનેધ્યાને રાખી િમહલા જામતય સતાિણી અંગે  

      કાિગીરીની મનિણૂકં કરવી. 

 રે્-૪ની ફાઇલો તૈયાર કરી અમિક્ષકને રજૂ કરવી. 

૫  સિાર્ટ  ગોલને લગતી કાિગીરી  

 સરકારી કિટચારીશ્રીઓના િકાન ફાળવણીને લગતી કાિગીરી  

 રાજયસભા/ લોકસભા / મવિાનસભાના પ્રશ્નોની કાિગીરી  

 અમિકારી/ કિટચારીશ્રીઓના સથાવર / જંગિ મિલકતના પત્રકોની સઘળી કાિગીરી  

 સરકારશ્રી દ્વારા અથવા અનય કચેરીઓ દ્વારા િળતા પમરપત્રોનું સરકયુલશેન કરવું .  

 મનિટળ ગજુરાત અગંેની કાિગીરી 

 ઉદ્યોગ ભવન સોસાયર્ી સાથનેા તિાિ પત્ર વ્યવહારને લગતી કાિગીરી  

 અનય કિટચારીની ગેરહાજરી દરમયાન શાખાઓ દ્વારા િળતી કચરેીની ર્પાલ સવીકારવા તેિજ તાકીદની 

ર્પાલો સમચવાલય ખાતે રૂબરૂિાં પહોચાડવા અંગનેી કાિગીરી  

 મવકલાંગ કિટચારીઓને સરકારશ્રીના મનયિાનુસાર કરવાની કાિગીરી/ સા.વ.મવ.ના કલ્યાણ શાખા 

સાથનેા પત્ર વ્યવહારની કાિગીરી  

 એ.જી.ઓડીર્ પેરા તેિજ ઉદ્યોગ અને ખાણ મવભાગના મનરીક્ષણ અંગેની કાિગીરી   

 વગટ-૪ના કિટચારીઓને િળવાપાત્ર ગણવશે, સેનડલ, બરુ્, છત્રી, રઇેન કોર્ મવગરે ેઅંગનેી કાિગરી 

 ર્ાર્ા રે્લીફોનને લગતી કાિગીરી 

 રે્-પની ફાઇલો તૈયાર કરી અમિક્ષકને રજૂ કરવી.  

૬ હોદ્દોોઃ- જુમનયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક (રે્બલ ન-ં૬ વહીવર્ શાખા) 

  મજલ્લા ઉદ્યોગ કેનદ્રોના મનરીક્ષણની કાિગીરી.     

       રજીસ્ટટર ી શાખા (જુધનયર કારકૂન-૩,)  

-       ર્પાલ સ્કેન કરી ઇન્વડટને લગતી કાિગીરી તેિજ આઉર્ વડટની કાિગીરી  

  આવેલ ર્પાલો સંબમંિત અમિકારીશ્રી/શાખાને િોકલવાની કાિગીરી.    

  સં.ઉ.ક.શ્રી(વ)/િ.ઉ.ક.શ્રી(વ)/ઉ.અ.શ્રી(વ) દ્વારા લેખીત/િૌખીક સચૂવવાિાં આવે તે તિાિ કાિગીરી 

 

  



ર્ુદ્ા નં-3    પાના નં-૨ થી ૭  

ઉદ્યોગ કધર્શ્નરશ્રીના અધિકારી અન ેકર્મચારી સત્તા અને ફરજોની ધિગત. 

સોલ્ટ-ટેક્ષ. શાખા 

અ.ન ં અધિકારીનુ ંનાર્ અન ેિોદ્ો ધિગત 

૧

  

શ્રી આર.ડી.બારહર્ 

ઈ/ચા. સયંુકત ઉદ્યોગ કમિશ્નર (સો/રે્),  

સોલ્્ર્, સંશોિન અને મવકાસ યોજના, સર્ાર્ટઅપ યોજના, 

જમે્સ એન્ડ જવેલરી સકેર્રને સહાય યોજનાના  

અિલીકરણ અંગનેી તિાિ કાિગીરી તથા શાખાના 

વહીવર્ી મનયંત્રણની કાિગીરી 

િામહતી અમિકારી અમિમનયિ-ર૦૦પ ના અિલીકરણની 

કાિગીરી  

૨ શ્રી એસ.એસ.ભારદ્વાજ  

નાયબ   ઉદ્યોગ કમિશ્નર (સો/રે્),  

રે્ક્ષર્ાઈલ શાખાને લગત કાિગીરી  

૩ શ્રી એચ.જ.ે શાહ,  

ઉદ્યોગ અમિકારી (રે્ક્ષર્ાઇલ)  

રે્ક્ષર્ાઈલને લગત કાિગીરી  

૪ શ્રી પી.એસ.ગરામસયા  

ઈ/ચા ઉદ્યોગ અમિકારી (સો/રે્) 

૧) શાખાિાં તિાિ કિટચારીઓને ફાળવેલ કાિગીરીનુ ં

િોનીર્રીગં. 

૨) સોલ્ર્ 

 જિીનની અમભપ્રાયની કાિગીરી. 

 િીઠા ઉદ્યોગના મવકાસ યોજના તથા 

અગરીયાઓની કલ્યાણકારી યોજના હેઠળ િળતી 

દરખાસતોની કાિગીરી તથા નીમત મવષયક 

બાબતો. 

 રોયલ્ર્ી રીકવરી અંગેની કાિગીરી પત્રકો અપડેર્ 

કરાવવા. 

 ગ્રાનર્ વપરાશ અને બજરે્. 

 સરે્ર્ લેવલ એમપાવડટ  કમિમર્ની કાિગીરી. 

૩) રે્ક્ષર્ાઇલ  

 તા.૨૭.૦૨.૨૦૦૯ ની રે્ક્ષર્ાઇલ યોજનાની તિાિ 

કાિગીરી. 

 ગજુરાત રે્ક્ષર્ાઇલ પોલીસી ૨૦૧૨ અંતગટત 

યોજના ન.ં૧ વ્યાજસહાય અન ેયોજના ન.ં૨, સપોર્ટ  

રુ્ રે્કનીકલ રે્ક્ષર્ાઇલ સહાયની અરજીઓિા ં



િહેસાણા, પાર્ણ, સુરનેદ્રનગર, બોર્ાદ, ભાવનગર, 

અિરલેી, રાજકોર્, ગીરસોિનાથ, જુનાગઢ, 

બનાસકાંઠા, પોરબદંર, દેવભુમિદ્રારકા, કચછ-ભુજ, 

િોરબી જીલ્લાઓિાથંી િળતી અરજીઓ ની 

િજુંરી તથા સહાયની ચકુવણી ની કાિગીરી. 

 યોજના ન.ં૪ અને ૭ િાં િળતી 

અરજીઓ/દરખાસતોની િજુંરી તથા સહાયની 

ચુકવણી ની કાિગીરી (તિાિ જીલ્લા) 

 SLAC િીર્ીગંની કાિગીરી બજરે્ અને ગ્રાનર્ 

વપરાશની તિાિ કાિગીરી. 

૪) નવી ઓદ્યોમગક નીમત-૨૦૧૫ લેબર ઇનરે્સીવ યોજના. 

 યોજનાનું અિલીકરણ તથા અજીઓની તિાિ 

કાિગીરી બજરે્ ગ્રાનર્ અને ગ્રાનર્ વપરાશ. 

૫) ઇનર્ીગ્રેરે્ડ સકીલ ડેવલપિેનર્ સક્રીિ (ISDS) યોજનાનુ ં

અિલીકરણ  બજરે્/ગ્રાનર્ ફાળવણી. 

૬) આર.ર્ી.આઇ.ની કાિગીરી. 

૭) મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો ઓડીર્ પારા તથા 

આંકડાકીય કાિગીરી. 

૮) શાખાની િહેકિ/વહીવર્ની તિાિ કાિગીરી.  

૧) શાખાિાં તિાિ કિટચારીઓને ફાળવેલ કાિગીરીનુ ં

િોનીર્રીગં. 

૨) રે્ક્ષર્ાઇલ 

 ગજુરાત રે્ક્ષર્ાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ અંતગટત 

યોજના ન.ં૧ વ્યાજસહાય, યોજના ન.ં૨, સપોર્ટ  રુ્ 

રે્કનીકલ રે્ક્ષર્ાઇલ, ની અરજીઓિાં અિદાવાદ, 

ગાંિીનગર, નડીયાદ, આણદં, વડોદરા, ભરૂચ, 

ગોિરા(પચંિહાલ), નિટદા, તાપી, સુરત, નવસારી, 

વલસાડ, િહીસાગર, મહિંતનગર, અરવલ્લી અન ે

દાહોદ મવગેર ેજીલ્લાઓિાથંી િળતી રે્ક્ષર્ાઇલની 

તિાિ પ્રકારની અરજીઓની િજુંરી અને સહાય 

ચુકવણીની કાિગીરી. 

 યોજના ન.ં૩ િાં િળતી અરજીઓની િજુંરી તથા 

સહાયની ચુકવણીની કાિગીરી (તિાિ જીલ્લા) 

 યોજના ન.ં૫ અને ૬ અંતગટત િળતી અરજીઓની 

િજુંરી તથા સહાયની ચકુવણી (તિાિ મજલલા)  

 SLAC િીર્ીગંની કાિગીરી બજરે્ અને ગ્રાનર્ 

વપરાશની તિાિ કાિગીરી. 



૩) આર.એનડ ડી અને કલસર્ર 

 યોજના હેઠળની તિાિ કાિગીરી. 

 બજરે્ અને ગ્રાનર્ વપરાશ. 

૪) સર્ાર્ટ-અપ યોજના 

 યોજનાનું અિલીકરણ ગાઇડલાઇન તથા 

અરજીઓની તિાિ કાિગીરી, બજરે્ અને ગ્રાનર્ 

વપરાશ. 

૫) જમેસ અને જવેલરી (ઔદ્યોમગક નીમત-૨૦૦૯) 

 જમેસ અન ે જવેલરી યોજના હેઠળની તિાિ 

કાિગીરી. 

૬) રે્ક્ષર્ાઇલ યુનીવસીર્ીની તિાિ કાિગીરી. 

૭) આર.ર્ી.આઇ.ની કાિગીરી તથા વામષટક વહીવર્ી 

અહેવાલ. 

૮) મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો ઓડીર્ પારા તથા 

આંકડાકીય કાિગીરી 

૫. શ્રી સી.સી.બાવડા, 

સીની. ઉદ્યોગ મનરીક્ષક  

 

૧) ગજુરાત રે્ક્ષર્ાઇલ પોલીસી – ૨૦૧૨ ને લગતી નીમત 

મવષયક  કાિગીરી  

ર) ગજુરાત રે્ક્ષર્ાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ અન્વયે િળતી 

દરખાસ્તોની ચકાસણી કરવી તથા રાજયકક્ષાની 

સમિતીિાં રજૂ કરવાના એજન્ડા બનાવવા 

૩) VGGIS – 2013 તથા ૨૦૧૫ અનવયે રે્ક્ષર્ાઇલ 

સેકર્રના ઇનવેસર્િનેર્ ઇનરે્નશન ફોલોઅપની કાિગીરી. 

૪) મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો તથા આરર્ીઆઇ એકર્ 

અનવયે િળતી અરજીઓ પરતવે કાિગીરી તથા 

એ.જી.ઓડીર્ પારા લગત કાિગીરી અગ્રતા ના િોરણ ે

કરવાની રહેશે. 

(૫) િામહતી અમિકારી અમિમનયિ-૨૦૦૫ ના 

અિલીકરણની કાિગીરી. 

     તે તિાિ કાિગીરી. 

 િીઠા ઉદ્યોગના મવકાસ તેિજ અગરીયાઓની 

કલ્યાણકારી યોજનાને લગતી તિાિ કાિગીરી. 

એમપાવડટ  કમિર્ીની કાિગીરી. 



 રે્ક્ષર્ાઇલ યોજના હેઠળ ફાળવેલ અરજીઓની 

ચકાસણી કરવાની કાિગીરી. 

 મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો તથા આરર્ીઆઇ 

એકર્ અનવયે િળતી અરજીઓ પરતવે કાિગીરી 

તથા એ.જી.ઓડીર્ પારા લગત કાિગીરી અગ્રતા 

ના િોરણે કરવાની રહેશે. 

 કુ.પજુા.એિ.પરે્લ, જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક ની 

અનુઉપમસથતિાં તેિના હસતકની કાિગીરી. 

િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ ના અિલીકરણની 

કાિગીરી. 

6 શ્રી કે.વી.છાયા,        

જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક. 

 સંશોિન અને મવકાસ યોજના અંતગટત િળતી 

દરખાસતોની ચકાસણી કરી દરખાસતોને િજુંરી 

િારે્ કિીર્ીની બેઠક બોલાવવાની કાયટવાહી 

મવગરે.ે 

 રે્ક્ષર્ાઇલ યોજના અંતગટત િળતી અરજીની 

ચકાસણી અને R  &  D  ની લગતી  કાિગીરી 

 ગજુરાત  ગારિેનર્  પોલીસી-૨૦૧૭ની  કાિગીરી 

 મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો તથા આર.ર્ી.આઇ. 

એકર્ અનવયે િળતી અરજીઓ પરતવે કાિગીરી 

તથા એ.જી.ઓડીર્ પારા લગત કાિગીરી અગ્રતા 

ના િોરણે કરવાની રહેશે. 

 િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ ના 

અિલીકરણની કાિગીરી. 

૭. કુ. પજુા.એિ.પરે્લ        

જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક. 

 રે્ક્ષર્ાઇલ યોજના અંતગટત િળતી અરીજીની 

ચકાસણી કાિગીરી.  

 લેબર ઇનરે્નસીવ યોજના અંતગટત દરખાસતોની 

કાિગીરી,  

 લેબર ઇનરે્નસીવ યોજના અંતગટત િળતી 

દરખાસતોની ચકાસણી તથા બજરે્, સહાય િજુંરી 

અને ગ્રાનર્ ફાળવણી. 

 િીઠા ઉદ્યોગ ઓ.આઇ.એન.૭ બજરે્, ગ્રાનર્ 

ફાળવણી, િીઠા ઉદ્યોગને લગત અનય તિાિ 

કાિગીરી. 

 મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો તથા આર.ર્ી.આઇ. 

એકર્ અનવયે િળતી અરજીઓ પરતવે કાિગીરી 

તથા એ.જી.ઓડીર્ પારા લગત કાિગીરી અગ્રતા 

ના િોરણે કરવાની રહેશે. 

 િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ ના 

અિલીકરણની કાિગીરી.  



૮. 

 

 

 

શ્રી એસ.એચ. નાડોદા,   

જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક 

 કલસર્ર ડેવલપિનેર્ યોજના અંતગટત િળતી 

દરખાસતો પ્રોસેસ કરવાની કાિગીરી. 

 રે્ક્ષર્ાઇલ યોજના હેઠળ િળતી અરજીઓની 

ચકાસણીની કાિગીરી. 

 િામહતી અમિકાર-૨૦૦૫ ના અિલીકરણની 

કાિગીરી. 

૯. શ્રી કે.જ.ેમપલ્્લાઇ  

સીનીયર કલાકટ  

 જમે્સ એન્ડ જવેલરી સકેર્રને લગતી તિાિ 

યોજનાકીય કાિગીરી. 

 મહરા કાિદારોના અકસ્િાત િૃત્યુ અન્વયે વીિા 

અંગેની કાિગીરી. 

િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-ર૦૦પ ના 

અિલીકરણની કાિગીરી   

 ઓ.આઇ.એન.-.૪ હીરા ઉદ્યોગનો મવકાસ બજરે્ 

હેડ અન્વયે  ગ્રાન્ર્ ફાળવવાની કાિગીરી 

 મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો તથા આર.ર્ી.આઇ. 

એકર્ અનવયે િળતી અરજીઓ પરતવે કાિગીરી 

તથા એ.જી.ઓડીર્ પારા લગત કાિગીરી અગ્રતા 

ના િોરણે કરવાની રહેશે. 

 શ્રી પી. એસ. ગરામસયા, સીનીયર ઉદ્યોગ  

મનરીક્ષકના િદદનીશ તરીકે   

 લેબર ઇનરે્નસીવ યોજના અંતગટત દરખાસતોની 

કાિગીરી, તે અંગેની બજરે્ની કાિગીરી, સહાય 

િજુંરી અને ગ્રાનર્ ફાળવણીની રજીસર્ર મનભાવવા 

સમહતની કાિગીરી. કુ.પજુા.એિ.પરે્લ, જુ.ઉ.ની. 

િારફત ફાઇલો રજુ કરવાની રહેશે.  

10 શ્રી એિ.ય.ુ પરિાર 

સીનીયર કારકુન  

 

         શ્રી કે. વી.છાયા, જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષકશ્રીના  િદદનીશ 

તરીકે 

 િીઠા ઉદ્યોગની રોયલ્ર્ી વસુલાતની િામહતી મજલ્લા 

ઉદ્યોગ કેનદ્રોિાંથી  િેળવવાની કાિગીરી.   

 રે્ક્ષર્ાઇલને લગતી યોજનાકીય અને  R  &  D  ની 

લગતી તિાિ કાિગીરી 
 િામહતી અમિકારી અમિમનયિ-ર૦૦પની ઉપયુટક્ત 

મવષયોને સંલગ્ન કાિગીરી. 

 સં.ઉ.ક શ્રી(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) તથા ઉદ્યોગ અમિકારીશ્રી 

(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) સોપંે તે તિાિ કાિગીરી.   

11. શ્રી આર.એચ.પઢેમરયા,  

મસનીયર કારકુન  

 રે્ક્ષર્ાઇલને લગતી તિાિ યોજનાકીય કાિગીરી. 

 વેર્ રીએમબસટિનેર્ અગંેની કાિગીરી. 

 ઓ.આઇ.એન.૯ ઇનર્ીગ્રરેે્ડ સકીલ ડેવલપિેનર્ 

સકીિ (ISDS) યોજનાની બજરે્ની તિાિ 

કાિગીરી તેિજ ગ્રાનર્ ફાળવણી/ સહાયની 

ચુકવણી. 

 રે્ક્ષર્ાઇલને લગતા ઓમડર્ પારા અંગેની 

કાિગીરી. 



 રે્ક્ષર્ાઇલને લગતી SLAC િીર્ીગં ની કાિગીરી. 

 રે્ક્ષર્ાઇલ યનુીવસીર્ી ની તિાિ કાિગીરી. 

 િામહતી અમિકાર અમિમનયિ-૨૦૦૫ ના 

અિલીકરણની કાિગીરી. 

 એલએકયુ, રે્ક્ષર્ાઇલને લગતી તિાિ પ્રકારની 

આંકડાકીય તથા ગ્રાનર્ વપરાશની િામહતી, 

રે્ક્ષર્ાઇલની લગત કોર્ટ  કેસ વગેરનેી કાિગીરી. 

 મવિાનસભા/લોકસભા પ્રશ્નો તથા એ.જી.ઓડીર્ 

પારા લગત કાિગીરી અગ્રતા ના િોરણે કરવાની 

રહેશે. 

 શ્રી પી.એસ.ગરાસીયા, સી.ઉ.ની. ની 

અનુઉપમસથતીિાં તેિના હસતકની કાિગીરી 
 

12. 

 

શ્રી કે. એન. કમડયા 

સીનીયર કારકુન  

 કુ.  પજુા.  એિ. પરે્લ,     જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષકશ્રીના  

િદદનીશ તરીકે 

 િીઠા ઉદ્યોગના અગરીયાઓની કલ્્યાણકારી યોજનાન ે

લગતી અરજીઓની કાિગીરીિાં કુ. 

પજુા.એિ.પરે્લ,જુનીયર ઉદ્યોગ મનરીક્ષક િારફત ફાઈલ 

િુકવાની રહેશ.ે 

 રે્ક્ષર્ાઇલને લગતી યોજનાકીય  
 િામહતી અમિકારી અમિમનયિ-ર૦૦પની ઉપયુટક્ત 

મવષયોને સંલગ્ન કાિગીરી. 

 સં.ઉ.ક શ્રી(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) તથા ઉદ્યોગ અમિકારીશ્રી 

(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) સોપંે તે તિાિ કાિગીરી.   

13 શ્રી જી.બી.ચૌહાણ  

જુનીયર કારકુન 

 શાખાનું તિાિ ઇનવડટ/ આઉર્ વડટ  ની કાિગીરી. 

 જનરલ િેનજેરશ્રીઓની બેઠકને લગતા પત્રકો, વમરષ્ઠ 

અમિકારીશ્રીઓના પત્રકો તથા અનય શાખા દ્વ્ર ર્ારા 

િાંગવાિા આવતી િામહતીને લગતા પત્રકો જ ે તે રે્બલ 

પાસેથી િેળવી સંકમલત કરવાની કાિગીરી   

 સંસદસભય, િુખય િંત્રીશ્રી,  િારાસભય, મવભાગ, ભારત 

સરકાર સાથેના પત્ર વ્યવહાર અંગેના રજીસર્ર મનભાવવા 

બાબત 

 શાખાના અમિકારીશ્રીઓ/કિટચારીઓની 

િહેકિ/વમહવર્ને લગતી તિાિ કાિગીરી.      

 સં.ઉ.ક શ્રી(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) તથા ઉદ્યોગ અમિકારીશ્રી 

(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) સોપંે તે તિાિ કાિગીરી.   

14 શ્રી બી.આઈ.સાગર 

જુનીયર કારકુન 

   િીઠા ઉદ્યોગને લગતી જિીન ભલાિણિની કાિગીરી  

   ગજુરાત  ગારિેનર્  પોલીસી-૨૦૧૭ની  લગતી તિાિ 

કાિગીરી  

   સંયુક્ત ઉદ્યોગ કમિશનરશ્રી (સોલ્ર્/રે્ક્ષ)ના અંગત 

િદદનીશ તરીકેની કાિગીરી. 

   િામહતી અમિકારી અમિમનયિ-ર૦૦પની ઉપયુટક્ત 

મવષયોને સંલગ્ન કાિગીરી. 

   સં.ઉ.ક શ્રી(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) તથા ઉદ્યોગ અમિકારીશ્રી 

(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) સોપંે તે તિાિ કાિગીરી. 



15. કુ.શ્રધ્િા. એિ.પંડયા 

જુનીયર કારકુન.  

   શ્રી આર.એચ પઢેરીયા  સીનીયર કારકુનના 

િદદનીશ તરીકે. 

       નીચે જણાિેલ કાર્ગીરી (સીનીયર કારકુન 

ર્ારફત) 

 સંસદસભય, િુખય િંત્રીશ્રી,  િારાસભય, મવભાગ, ભારત 

સરકાર સાથેના પત્ર વ્યવહાર  

 શાખાના તિાિ એ.જી.ઓડીર્ પારાનું સંકલન/રકેડટ  

વગીકરણની સંકલનની કાિગીરી.         
 િામહતી અમિકારી અમિમનયિ-ર૦૦પની ઉપયુટક્ત મવષયોને 

સંલગ્ન કાિગીરી. 

 સં.ઉ.ક શ્રી(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) તથા ઉદ્યોગ અમિકારીશ્રી 

(સોલ્ર્/રે્ક્ષ) સોપંે તે તિાિ કાિગીરી. 

 

 

********** 

  



આંકડા શાખા 
 
 

ક્રિ કિટચારીનું નાિ 

અને હોદો 

                    ફાળવવાિાં આવેલ કાિગીરી મનયંત્રણ 

અમઘકારી 

શાખાના 

વડા 

૧. શ્રીપી.એન.ભટ્ટ  

સીનીયર કારકુન 

 

 

 

૧. આયોજન મવષયક તિાિ કાિગીરી 

ર. વાષ્ટમકયોજનાનું િડતર કરવું 

૩. િામસક/ મત્રિામસક ખચટ ૫ત્રક તૈયાર કરી સંબંઘીત મવભાગને િોકલીઆ૫વા 

૪. ૧૨ િી પંચવષીય યોજનાનું િડતર કરવું 

૫. વાષ્ટમક વહીવર્ી અહેવાલ અંગેની કાિગીરી 

૬. અંદાજ૫ત્રમવમવઘસમિમતની િામહતી 

૭. આમદજામત સલાહકાર પમરષદની અંગેની કાિગીરી 

૮. અંદાજ૫ત્ર વષટ – ૨૦૧૪-૧૫ નવી બાબતો અંગેની કાિગીરી 

૯. આયોજન પ્ર્ુમતની રૂપરખેા અંગેની મવમશષ્ટ કાિગીરી 

૧૦. અનુસુમચત જનજામત મવસતારો પરના વામષટક વમહવર્ી અહેવાલ અંગેની  કાિગીરી 

૧૧.કોમ્પ્યુર્રને લગતી ખરીદી અને મનભાિમણ અંગીની ફાઇલો 

૧૨. શાખામઘકારીશ્રીદ્વારા સૂચવાતી કાિગીરી 

સંશોઘન 

અમઘકારી 
 

નાયબ 

મનયાિક 

  

ર. ભૂમિબેન પરે્લ 

સંશોિન 

િદદનીશ  
 

૧. રાષ્ર્રનોઔદ્યોમગક સુચકઆંક (IIP)  તૈયાર કરવા િારે્ જીલ્લા કક્ષાએથી િામહતી 

િેળવવા ફોલોઅપ /સંબંમિત િીર્ીગંોસંબંમિત કાિગીરી. 

૨. એ.એસ.આઇ સંલગ્્ન ડેર્ા અંગેની તિાિ કાિગીરી. 

૩. રાજય તથા કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત હાથ ઘરાતી મવમવઘ પ્રકારની 

ઔદ્યોમગક િોજણી તેિજ તેને સંલગ્્ન તિાિ કાિગીરી જવેી કે, કોર્ટ  કેસ, તેની રેિ 

અદ્યતન કરવી, બુક છપાવવી, ફોિટ, િેન્યુલ જવેી સ્રે્શનરી મવતરણ કરવી, ભારત 

સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને જીલ્્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રો સાથેનો ૫ત્ર વ્્યવહાર ગ્રાન્ર્ અને 

મહસાબ અંગેની મનરીક્ષણની કાિગીરી. 

૪. શાખાની ગજુરાતી ડેર્ાએનર્ર ી, પલાન, અથટશાસ્ત્ર અને આંકડા બ્યુરો. સેનસસ.અંગે 

સાથેના પત્ર-વ્યવહારના  ર્ાઇપીગંની સવે કાિગીરી. 

૫.. શાખામઘકારીશ્રી દ્વારા સૂચવાતી કાિગીરી 

સંશોઘન 

અમઘકારી 

નાયબ 

મનયાિક 

 શ્રી 

ડી.આર.ગોમહલ, 

જુમનયર ઉદ્યોગ 

મનરીક્ષક  

 

૬. અથટશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર મનયાિકશ્રીની કચેરી દ્વારાજુદા જુદા પ્રકાશનો જવેા કે 

એ.એસ.આઇ.,કવાર્ટલી રીવ્યુ, એસ.ઇ.આર. સરે્રે્મસર્કલ એબસર્રેક્ન્ર્ જવેી અનય 

િામહતી િોકલવાની કાિગીરી. 

૭.ઉિોગ કમિશનર શ્રીની તિાિ શાખાઓને લગતી ઓિોમગક આંકડાકીય િામહતી 

િેળવવી અને ચકાસણી મવગેર ેઅંગેની  કાિગીરી. 

૮. ગજુરાત રાજયની ઇન્ડસ્ર્ર ીઝ કંપનીઓના િંથલી પ્રોડકશન િામહતી િેળવવા 

અંગેની તિાિ કાિગીરી 

૯.પ્રોડકશન ડેર્ાની ઓનલાઇન િોડ્યુલિાં ડેર્ા-એનર્ર ી કરવી. 

૧૦. અન્યસંસ્થાઓ/કચેરીઓની જરૂરીયાત અનુસાર આંકડાકીય મવગતો પુરી પાડવી. 

૧૧.ઇન્ડસ્ર્ર ીઝ ઇન ગજુરાત બુક બનાવવાની કાિગીરી. 

૧૨.જીલ્્લાની ઔદ્યોમગક રૂ૫રખેાની કાિગીરી. 

૧૩. અન્યસંસ્થાઓ/કચેરીઓની જરૂરીયાત અનુસાર આંકડાકીય મવગતો પુરી પાડવી 

૧૪.શાખામઘકારીશ્રી દ્વારા સૂચવાતી કાિગીરી 

 

સંશોઘન 

અમઘકારી  

 

નાયબ 

મનયાિક 

૩. શ્રી વી,કે.ચોિરી 

જુમનયર કારકુન. 
 
 

 ૧. ઇનડેક્ષ – બી દ્વારા તૈયાર કરવાિા આવી રહેલ સોફ્ર્વેર અંગે વડી કચેરી તેિજ 

મજ.ઉ.કે. સાથ ેપરાિસટિાં રહી કાિગીરી 

૨.E-Governanceની કાિગીરી 

૩. વેબસાઇર્ને લગતી તિાિ કાિગીરી. 

૪. આઇ.ર્ી. કમિમર્ને લગતી સિળી કાિગીરી. 

 

સંશોઘન 

અમઘકારી  

 

નાયબ 

મનયાિક 



૫. આઇ.ર્ી. સદર ેદરખાસ્ત, ગ્રાન્ર્ ફાળવણી-૫ત્રકો રમજસ્ર્ર મનભાવવા મવગેર.ે 

૬.વડી કચેરીિાં સ્થાપીત કોમ્પ્યુર્ર હાડટવેરની ખાિી અંગે એન્જીનીયર સાથ ે રહી 

મનકાલ કરાવવા અંગેની કાિગીરી તે અંગે રજીસર્ર મનભાવવા. 

૭. IWDMS અને GSWAN મવગેરનેી કાિગીરી. 

૮. .શાખાનું ઇ-િેઇલ આઇ-ડી icstat@gujarat.gov.inિાં આવતા િેઇલ ચકાસી 

સંબંમિત અમિકારીશ્રીને તબદીલ કરવા તથા શાખાિાં ઇ-િઇેલ,પત્રવ્યવહારની 

ફાઇલો  જવેી સંપુણટ કાિગીરી. 

૯. આંકડા શાખાના ઓનલાઇન િોડ્યુલના ડેવલોપિેનર્ને સંબંમિત કાિગીરી જવેી કે 

URS તથા મરક્વાયરિેનર્ તૈયાર કરવા, મવમવિ મરપોર્ટ  ફોિેર્ તૈયાર કરવા તેિજ 

સોફ્ર્વેરનું રે્સર્ીગં અંગેની તિાિ કાિગીરી. 

૧૦. શાખામઘકારીશ્રી દ્વારા સૂચવાતી કાિગીરી 

 

૪. 

 

શ્રીિમત 

એ.ડી.પરે્લ,જુની

યર કારકુન 

 

૧. શાખાના િહેકિ તથા વહીવર્ને લગતી તિાિ કાિગીરી. 

૨.  જનરલ િેનજેરશ્રીની િીર્ીગં તેિજ વમરષ્ઠ અમિકારીશ્રીઓની િીર્ીગં અંગેની તિાિ 

કાિગીરી. 

૩. જાહેર િામહતી અમઘકાર અંગેની તિાિ કાિગીરી. 

૪. મવઘાનસભા/લોકસભાના પ્રશ્નો અંગેની કાિગીરી. 

૫. સંકલન શાખા સાથેના પત્રવ્યવહારની કાિગીરી. 

૬.   ઉિોગ કમિશનર કચેરી આંકડા શાખાની લાયબ્રેરીની તિાિ કાિગીરી. 

૭.  સર્ાફ સાથ ેઅમિકારીશ્રીઓની િીર્ીગં અંગે તે સંલગ્ન  કાિગીરી. 

૮. શાખામઘકારીશ્રી દ્વારા સૂચવાતી કાિગીરી. 

 

સંશોઘન 

અમઘકારી  

 

નાયબ 

મનયાિક 

૫. શ્રી એન.જ.ેપરે્લ 

જુનીયર કારકુન 

૧.કોમ્પ્યુર્રાઇઝેશન યોજના હેઠળની મજલ્્લા તથા વડી કચેરી િારે્ની ખરીદી, 

હાડટવેર/સોફર્વેરની ફાળવણી તેિજ ઇન્સ્ર્ોલેશન, ચુકવણા સહીત કાિગીરી. 

ર.કોમ્પ્યુર્ર હાડટવેર/ સોફર્વેરના ડેડસ્ર્ોકને લગતી સિળીકાિગીરી. 

૩.હાડટવેર/સોફર્વેરના વાષ્ટમક જાળવણી કરાર અંગેનીકાિગીરી. 

૪.ર્ોર્લ સોલ્્યુશન પ્રોવાઇડર બાબતની સવ ેકાિગીરી તેિજ ૫ત્રવ્્યવહારની કાિગીરી 

૫ સવટર રૂિ ચાલુ રાખવા અંગેના પત્ર વ્યવહારની કાિગીરી. 

૬. કોમ્પ્યુર્રને લગતી ખરીદી અને મનભાિમણ અંગીની ફાઇલો 

૭. શાખાની ર્પાલ સવીકારવાની તથા શાખાની ઇનવડટ/આઉર્વડટનીતિાિ કાિગીરી. 

૮. શાખામઘકારીશ્રી દ્વારા સૂચવાતી કાિગીરી. 
 

િેનજેર 

(ઇ.આઇ) 

નાયબ 

મનયાિક 

 

mailto:icstat@gujarat.gov.in

