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                                                                  િનયમ સં હ-ર 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

(તાિં ક શાખા) 

૨.૧ સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા 

  સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો નીચે માણે છે. 

 હો ો :   

 (૧) ુ ય ઇજનેર  

  વહ વટ  અને નાણાકં ય સતાઓ 

 (૧) બોડ ૃ વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ સતા સ પણીના િનયમો માણે 

 ફરજો : 

 જુરાત હર બાધંકામ િનયમ સં હ ભાગ-૧ મા ંઆપવામા ંઆવેલ ફરજો 

(૧) જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા બોડ સાથે હસાબ રાખે છે. તેઓના િનયં ણ 

હડળના િવભાગના અિધકાર ઓની ફરજો ઉપર સહવતી િનયમ-૩ લાગશે અને નાણાનંી 

ણૂવણી, ટોરનો કબજો અને હસાબ ર ુ કરવાને લગતા િનયમોના અમલ ગે ચાપંતી 

દખરખ રાખશે અને  તેમને કાયદસરનો ટકો આપશે તેમજ તેઓ  િનયં ણ રાખશે. જો કોઇ 

નાણાકં ય અિનયિમતતા મા મુ પડ તો િશ ત ભગંના પગલા ંભરવા ંજ ર  બને તેમ હોય તો 

િવચારણા કર ને ભલામણ કરશે. 

(ર) દાજપ ના િનયમો જુબ એકશન લાનના નાણા ં રૂ રૂા ખચાય અને ટૂ ન પડ તે ુ ં

યાન રાખશે તેમજ એકશન લાનમા ંસમાિવ ટ કરલ યોજનાની સામે અને યોજના ઉપર 

આપેલ ફંડ માણે કૂવણી કરશે અને તે યોજનાઓ સમયસર ણૂ થશે  તે બાબતે  યાન 

રાખશે. 
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(૩) દાજપ મા ં કૂવાયેલ નાણાનંો રૂ રૂો ખચ ન થાય તો તે માટ બોડને સમયસર ણ 

કરશે. 

(૪) ુ ય ઇજનેર ી ઝોનમા ંવહ વટ  વડા તર ક કામગીર  સભંાળશે. 

(પ)  તેઓને પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા બોડ ૃ વારા આપવામા ં આવેલ નાણાકં યને 

વહ વટ  સતાઓની મયાદામા ંયોજનાઓને મં ૂર  આપશે તેમજ વડ  કચેર ને ભલામણ કરશે. 

(૬) તેઓ હ તક િવભાગની કાય મ કામગીર  માટ બોડને જવાબદાર છે. બોડના બાધંકામને 

લગતી બધી બાબતોમા ંતેઓ બોડને જવાબદાર તેમજ ત રક સલાહકાર છે. 

(૭) તેઓ હ તકની વ ળુ કચેર ઓ તેમજ િવભાગીય કચેર ના નાણાકં ય હસાબો ઉપર િનયં ણ 

રાખશે તેમજ વડ  કચેર  તરફથી ફાળવવામા ં આવતા ફંડને જ ર યાત માણે એકશન 

લાનમા ંજોગવાઇ જુબ વ ળુ / િવભાગીય કચેર ઓને ફાળવણી કરશે. 

(૮) ુ થ પાણી રુવઠા યોજનાઓમાથંી તથા પીવાના પાણી માટ પાણી વેરો સમયસર વ લુાત 

થાય તે ગે િવભાગો તેમજ વ ળુો ઉપર દખરખ રાખશે. 

(૯) ઝોન તથા તેના િનયં ણ હઠળની વ ્ ળુ / િવભાગીય કચેર ઓના કમચાર ઓને વહ વટ  

કામગીર  બ વવાની રહશે. 

 

ન ધઃ બોડ કચેર મા ં ુ ય ઇજનેર ીને તેઓને સ પવામા ં આવેલ િવિવધ શાખાઓની કામગીર  

કરવાની રહશે. 
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િનયમ સં હ-ર 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

૨.૧ સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા 

  સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો નીચે માણે છે. 

 હો ો :   

 (૧) અિધ ક  ઇજનેર . 

 સતાઓ વહ વટ  અને નાણાકં ય : 

 (૧) બોડ ૃ વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ સતા સ પણીના િનયમો માણે 

  ફરજો : 

 જુરાત હર બાધંકામ િનયમ સં હ ભાગ-૧ મા ંઆપવામા ંઆવેલ ફરજો 

(૧) તેઆના િનયં ણ હઠળની િવભાગીય કચેર ઓમા ંસરકાર ી તેમજ બોડ નકક  કરલ પ ધિતએ 

હસાબો રાખશે અને હસાબો બોડને િનયિમત મોકલશે તેમજ કૂવણી કરવામા ંઆવે છે ક 

નહ  તે જોશે 

(ર) વષમા ં એકવાર તેઓના િનયં ણ હઠળની િવભાગીય તેમજ પેટા િવભાગીય કચેર ઓના 

હસાબોને લગતી બાબતો ઉપર િનયં ણ રાખશે અને એકશન લાન માણે રૂતા માણમા ં

ફંડ વાપરવામા ંઆવે છે ક નહ  તે ુ ં િનયં ણ રાખશે તેમજ એકશન લાન માણે નકક  

કરલ લ યાકં ણૂ થયેલ છે ક  કમ ? તેના ઉપર દખરખ  રાખશે અને બોડ કચેર ને દર 

માસે ગિત અહવાલ મોકલશે. 

(૩) તેઓના િનયં ણ હઠળ તથા બાધંકામના બોડ નકક  કરલ ર ટરો સમયસર તપાસશે તેમજ 

કામોની ણુવતા બાબતે પણ દખરખ રાખશે. 
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(૪) તેઓના િનયં ણ હઠળના િવભાગીય કચેર ઓના ુ દ  ુ દ  જ યાએ આવેલા માલસામાન, 

ટોરની સરકાર ી ૃ વારા નકક  કરલ િનયમ માણે ચકાસણી થાય છે  તે ગે યો ય 

કાયવાહ  હાથ ધરવાની રહશ. 

(પ) તેઓના િનયં ણ હઠળની િવભાગીય તેમજ પેટા િવભાગીય કચેર ના કમચાર ઓ અને 

અિધકાર ઓ વહ વટ  કામગીર  તેઓએ કરવાની રહશે તેમજ તે ગેનો અહવાલ બોડ 

કચેર ને મોકલવાનો રહશે. 

ન ધઃ બોડ કચેર મા ંઅિધ ક ઇજનેર ીને તેઓને સ પવામા ંઆવેલ િવિવધ શાખાઓની કામગીર  

કરવાની રહશે. 
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િનયમ સં હ-ર 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

૨.૧ સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા 

  સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો નીચે માણે છે. 

 હો ો :   

 (૧) કાયપાલક ઇજનેર  

 સતાઓ વહ વટ  અને નાણાકં ય:  

 (૧) બોડ ૃ વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ સતા સ પણીના િનયમો માણે 

  ફરજો : 

 જુરાત હર બાધંકામ િનયમ સં હ ભાગ-૧ મા ંઆપવામા ંઆવેલ ફરજો 

(૧) કાયપાલક ઇજનેરને સ પવામા ં આવેલ િવ તારની પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થાને 

લગતી લાન ગ, બાધંકામ તેમજ ુ થ યોજનાઓની મરામત અને િનભાવણીની કાયવાહ  

કરવાની રહશે. 

(ર) તેઓએ મં ૂર  િસવાય કોઇ તની યોજનાઓ ુ ંબાધંકામ શ  કર  શકશે નહ .  બોડના નાણા ં

બીનજ ર  ખચ  શકશે નહ . 

(૩) એકશન લાનમા ં જોગવાઇ કયા માણે તેઓના કાય ે  હઠળની િવિવધ યોજનાઓ ુ ં

બાધંકામ સમયબ ધ થાય છે તે માણે કાય કરવા ુ ં રહશે. તેમજ એકશન  લાનની 

જોગવાઇ માણે  યોજના હઠળ ખચ કરવાનો  રહશે અને તેનો ગિત અહવાલ વ ળુ 

કચેર  તેમજ ઝોન કચેર  મારફતે બોડ કચેર ને મોકલવાનો રહશે. 

(૪) કાયપાલક ઇજનેર ીએ બોડના કામો ઉપરાતં નાણાકં ય ખચના લાન ગ કરવા માટ 

િવભાગીય હસાબનીશના માગદશન હઠળ કામ કરવા ુ ંરહશે. 



 6

(પ) િવભાગીય હસાબનીશના દરક માલસામાન, ટોરમા ં રાખવામા ં આવેલ માલસામાનની 

સરકાર ીના િનયમ માણે સમયસર ચકાસણી કરવાની રહશે    તેમજ  કોઇ ગેરર તી 

થતી નથી તેની દખરખ રાખવાની રહશે. 

(૬) કાયપાલક ઇજનેર ીએ લા તરની બધી જ બેઠકોમા ંફર યાત પણે હાજર  આપવાની 

રહશે અને તેમ ચચા થયેલ િનણયોની ણ વ ળુ કચેર  તેમજ ઝોન કચેર ને અને બોડને 

કરવાની રહશે. 

(૭) ુ થ પાણી રુવઠા યોજનાઓ હઠળ આપવામા ંઆવેલ પાણીના કનેકશનો િનયમસર અપાય 

છે ક નહ  અને તેઓ ી તરફથી સમયસર પાણીનો વેરો વ લુ કરવાની જવાબદાર  રહશે. 

(૮) નાણા ંભડંોળ િનયમ સં હ કલમ-૯ (ખ)મા ંજોગવાઇ જુબ સરકાર  નાણા ંમાટ ગ મની 

યો ય યવ થા છે ક નહ  ? તેની  ચકાસણી કર  તે માણે કાયવાહ  કરવાની રહશે. 

(૯) તેઓના િનયં ણ હઠળ િવભાગીય તેમજ પેટા િવભાગીય કચેર ઓ  કમચાર ઓ અને 

અિધકાર ઓની વહ વટ  કામગીર  કરવાની રહશે. 

 

ન ધઃ ઝોન કચેર  તેમજ વ ળુ કચેર ના કાયપાલક ઇજનેરની ફરજો તેઓને સ પવામા ં આવેલ 

શાખાઓ માણે કામગીર  કરવાની રહશે. 
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િનયમ સં હ-ર 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

૨.૧ સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા 

  સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો નીચે માણે છે. 

 હો ો :   

 (૪) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર. 

 સતાઓ વહ વટ  અને નાણાકં ય : 

 (૧) બોડ ૃ વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ સતા સ પણીના િનયમો માણે 

  ફરજો : 

 જુરાત હર બાધંકામ િનયમ સં હ ભાગ-૧ મા ંઆપવામા ંઆવેલ ફરજો 

(૧) નાયબ કાયપાલક ઇજનેરને પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થાના કાય ે  હઠળની પાણી 

રુવઠા યોજનાઓ તેમજ ા ય ગૂભ ગટર યોજનાઓની બધી જ કામગીર  કરવાની રહશે. 

(ર) તેઓના િનયં ણ હઠળના ચાલતા કામોની ણુવણા તેમજ કામો સમયસર અને એકશન 

લાનની જોગવાઇ માણે ખચ થાય છે ક કમ ? તે ગેની જવાબદાર  તેઓની રહશે અને તે 

માટ તેઓએ તેમના નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી જવાબદાર છે. 

(૩)  તેઓના પેટા િવભાગ હ તક ચાલતા કામોની ચકાસણી સરકાર ીના િનયમ જુબ કરવાની 

રહશે  અને તે કામ માટ તેઓ સં ણૂપણે જવાબદાર રહશે. 

(૪) તેઓ હ તક  તા કુાઓ છે તે તા કુાઓમા ંતા કુા ક ાની દરક મીટ ગમા ંફર યાતપણે 

હાજર  આપવાની રહશે અને તે મીટ ગમા ંચચવામા ંઆવેલ તેમજ િનણય લેવામા ંઆવેલ 

ુ ાઓની ણ િવભાગીય કચેર , વ ળુ કચેર  , ઝોન કચેર  તેમજ બોડ કચેર ને કરવાની 

રહશે. 
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(પ) ટોર પેટા િવભાગ, િવભાગીય કચેર ના ટોરમા ં આવતા માલસામાન તેમજ ઠકદારને 

આપવામા ંઆવતા માલસામાની સરકાર ીના િનયમો જુબ જ ર  ફોમમા ં હસાબ રાખવાનો 

રહશે તેમજ તે ુ ંિનયમા સુાર તેઓએ ચેક ગ કરવા ુ ંરહશે. 

(૬) તેઓના િનયં ણ હઠળ િવભાગીય તેમજ પેટા િવભાગીય કચેર ઓ કમચાર ઓ અને 

અિધકાર ઓની વહ વટ  કામગીર  કરવાની રહશે. 

 

ન ધઃ વ ળુ કચેર , ઝોન કચેર  તેમજ બોડ કચેર ના નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ીને  તે 

 શાખાઓની સ પવામા ંઆવતી  કામગીર  કરવાની રહશે. 
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િનયમ સં હ-ર 

અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા અને ફરજો 

૨.૧ સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતા 

  સં થાના અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સતાઓ અને ફરજો નીચે માણે છે. 

 હો ો :   

 (પ) મદદનીશ ઇજનેર / અિધક મદદનીશ ઇજનેર / ઓવરશીયર. 

 સતાઓ વહ વટ  અને નાણાકં ય : 

 (૧) બોડ ૃ વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ સતા સ પણીના િનયમો માણે 

  ફરજો : 

 જુરાત હર બાધંકામ િનયમ સં હ ભાગ-૧ મા ંઆપવામા ંઆવેલ ફરજો 

(૧) પેટા િવભાગીય કચેર ઓ, િવભાગીય કચેર ઓમા ંફરજ બ વતા મદદનીશ ઇજનેર/ અિધક 

મદદનીશ ઇજનેર અને ઓવરશીયર તેઓના નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ીઓ સાથે 

યોજનાઓની મોજણી, તપાસ કામો ઉપર દખરખ અને મરામત િનભાવણી કરવાની રહશે.  

(ર) તેઓએ તેમના ઉપર  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર તેમજ કાયપાલક ઇજનેર વા ઉપર  

અિધકાર ઓના માગદશન હઠળ કામગીર  કરવાની રહશે. તેઓ યોજનાના કામો ઉપર દખરખ 

રાખશે. કામના કરાર જુબ કામગીર  કરવામા ંઆવેલ છે ક નહ  તેની ચોકકસ િવગતો જોશે. 

(૩) તેઓના હ તક દરક કામગીર ની ણુવતા િનયમો માણે ળવવાની રહશે અને થયેલ 

કામના માપો ન ધી લેવાના રહશે તેમજ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર અને કાયપાલક ઇજનેરને 

તે ચકાસણી કરવા માટ મોકલશે.  

(૪) બોડના કામ ઉપર ચૂના પોથી તેમજ સીમે ટના વપરાશના પ કો રાખવાના ંરહશે. 

(પ) ઉપર જણા યા જુબ તેઓએ તા કુા ક ાની મીટ ગોમા ં પણ હાજર  આપવાની રહશે. 

મીટ ગોમા ંથયેલ ચચા અને િનણયની ણ તેઓના અિધકાર ઓને કરવાની રહશે. 
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(૬) તેઓને સ પવામા ંઆવેલ માલસામાન ટોર તેમજ અ ય વાહનો તેમજ યં ો સરકાર  આવક-

વકના હસાબો રાખવાનો રહશે અને તે િનધાર ત કરલ ફોમમા ંલખવાનો રહશે  તેમજ 

ટોરની િનયિમત ચકાસણી કર  તેનો અહવાલ િવભાગીય કચેર  તેમજ વ ળુ  કચેર ને 

મોકલવાનો રહશે. 

(૭) ુ થ પાણી રુવઠા યોજનામાથંી અપાતા પીવાના પાણીનો વેરો  તે સં થા પાસેથી  

સમયસર ભરપાઇ કરવા તેના ં નાણા ં પેટા િવભાગીય તેમજ િવભાગીય કચેર ઓમા ં જમા 

કરાવવાના રહશે અને તેની પહ ચ િનયમસર આપવાની રહશે. 

(૮) ુ થ પાણી રુવઠા યોજનાઓના દરક ગામોને િનયિમત રૂતા માણમા ં પાણી રુવઠો 

ણુવતા માણે મળે છે તેની તેઓ દખરખ રાખશે. 

ન ધઃ િવભાગીય/વ ળુ/ ઝોન તેમજ બોડ કચેર મા ં િન કુત કરવામા ંઆવેલ મદદનીશ ઇજનેર/ 

અિધક મદદનીશ ઇજનેર તેમજ ઓવરશીયરની ફરજો તેઓને સ પવામા ં આવેલ શાખાઓ 

જુબ કરવાની રહશે. 

 

 


