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પ્રશ્નપત્ર-૪સામાન્ય્ાનક લુ -૧૦૦મા કુસ) 
ક૧)ગલજરાતજાહેરસેવાઆયોગકવવવનયમમલકુત)વવવનયમો-૧૯૬૦કગલણ-૧૦) 

  આયોગકGPSC)નીસ ાહમાાંગવીુયારેજરુરીનથી.  

  નીચેની બાબતોમાાં કમમશન (આયોગ) નો પરામશશ કરવો જરુરી નથી.  
  ભારતીય વહીવટી સેવા અને ભારતીય પોલીસ સેવા હેઠળની તમામ જગ્ યાઓ ત તેમજ 

બઢતીથી ભરાતી જગ્ યાઓ ત  
  સરકારના સમચવો, અમિક સમચવો અને સાંયુકત મસચવો  
  નામ. રાજયપાલના મહેકમપરની તમામ જગ્ યાઓ ત  
  તબીબી અમિકારીઓ તની માનદ જગ્ યાઓ ત  
  હાઇકોટશના મુખ્ ય ્ યાયમ્મતશ  વારા જ ે જગ્ યાઓ ત રપર મનમક્ક કરવામાાં આવ ે તેવી 

હાઇકોટશની મહેકમની બિીજ જગ્ યાઓ ત  
  લોકાયુકત કચેરીની તમામ જગ્ યાઓ ત  
  એડવોકેટ જનરલ, સરકારી વકીલ, મદદનીશ સરકારી વકીલ, સરકારનો સોલીસીટસશ 

સીવીલજજ, પ્રથમવગશના જયુડી. મેજીસ્ ટરે ટ  
  ઔિોમગક કોટશના અ યક્ષ,, ગુજરાત સહકારી ટર ી્ યુનલ, વેચાકવેરા ટર ી્ યનુલ, મહેસુલી 

ટર ી્ યુનલ તથા ઔિોમગક તકરાર હેઠળ મનમાયેલ ટર ી્ યુનલોના અ યક્ષ, અને તેના સ્ યો
  

  તકેદારી આયોગ  
  તમામ બોડશ  કોપોરેશનો, કમમશનો અને સમમમતના ચેરમને, નાયબ ચેરમેન અને સ્ યો 
  માહહતી ખાતાના મનયામક સાંપાદક , માહહતી અમિકારી તથા લોકસાંપકશ  અમિકારી, ફીલ્ ડ 

પ્ લીસીટી ઓ તફીસર, બઢતીથી ભરવામાાં આવતી હોય તેવી ભાંાાંતરકાર અન ે
સ્ ટેનોરાફાફરની જગ્ યાઓ ત.  

  મુખ્ યમાં્ી્ીના મસચવ  
  બઢતીથી ભરવામાાં આવતી તાલુકા મવકાસ અમિકારીની જગ્ યાઓ ત  
  સમચવાલયમાાં કારકુનઅને ટાઇપીસ્ ટની જગ્ યાઓ ત તથા બઢતીથી ભરવામાાં આવતી સકેશન 

અમિકારી, સ્ ટેનોરાફાફર રાફેડ-ર અને નાયબ સેકશન અમિકારીની જગ્ યાઓ ત 
  મેડીકલ કોલેજના અાંશકાલીન પ્ર યાપકો, સહ પ્રા યાપકો, મદદનીશ પ્રા યાપકો  
  સેકે્રટરી ગુજરાત રાજય મજલ્ લા સૌમનક નામવક અને મવમાની બોડશ  અને તે હેઠળની 

જગ્ યાઓ ત. 
  મેનેજર, ગુજરાત ભવન, નવી હદલ્ હી  
  કાયદા મવભાગના નાયબ સમચવ તેમજ ખાસ અમિકારીઓ તની જગ્ યાઓ ત કે જયાાં 

્ યાયતાં્ના ્ યાયામિશોની બદલી કરીને મનયુમકત કરવામાાં આવી હોય  
  અાંદરો અાંદર બઢતીથી ભરવામાાં આવતી નશાબાંિી અને આબકારી જલ્ લા ઇ્ સ્ પેકટરોની 

જગ્ યાઓ ત  
  જુથ-રના જલેરોમાાંથી ભરવામાાં આવતી જુથ-૧ના જલેરોની જગ્ યાઓ ત  
  જ ે જગા રપરની મનમક્ક સરકારના તાબાના સત્ તામિકારીઓ ત તરફથી કરવામાાં આવતી 

હોય તેવી તમામ સેવાઓ ત અને જગ્ યાઓ ત.  
  બઢતીથી  ભરવામાાં આવતી સ્ ટેનોરાફાફર-રની જગ્ યાઓ ત  
  પોલીસ ખાતામાાં બઢતીથી ભરવામાાં આવતી પોલીસ સબ ઇ્ સ્ પેકટર તેમજ ઓ તફીસ 

સુમપ્ર્ ટે્ ડ્ ટની જગાઓ ત  
  બઢતીથી ભરવામાાં આવતી વેચાકવરેા મનરીક્ષ,કની જગ્ યાઓ ત 
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  સરકારની સામુહહક યોજનાઓ તના અમલ અાંગે માંજ્ર થયેલ જગ્ યાઓ ત ગુજરાત સરકારની  
સેવામાાં ન હોય તેવી વ્ યમકતઓ તથી ભરવામાાં આવે ત્ યાાં સુિી આયોગના પરામશશની જરુર 
નથી.  

  ભારત મસવાયના અ્ ય કોઇ દેશમાાં કોઇ જગા કે સેવામાાં મનમક્ક રવાની હોય તેવા 
રમેદવારોની લાયકાત માટે આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  

  નાની મશક્ષ,ા બાબતે આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી નથી. 
  અજમાયશી સમય રપર હોય તેવા અમિકારીની સેવા સમાપ્ ત કરવાની બાબતમાાં 

આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
  કમમશને કોઇ એક તબકકે સલાહ આપી હોય અને ત્ યારબાદ મનકશય માટે નવો કોઇ પ્ર ન 

રપમસ્ થત થાય તો આયોગના પરામશશની જરુરનથી.  
 

  આયોગનીસ ાહવગરભરીશુાયતેવીદસજગ્યાઓ જજણાવો.  

  સરકારના સમચવો, અમિક સમચવો અને સાંયુકત સમચવોની જગ્ યા  
  તબીબી અમિકારીની માનદ જગ્ યાઓ ત  
  ભારતીય વહીવટી સેવા અને ભારતીય પોલીસ સેવા હેઠળની તમામ જગ્ યાઓ ત  
  એડવોકેટ જનરલ, સરકારી વકીલ, મદદનીશ સરકારી વકીલ તથા સરકારના 

સોલીસીટસશ,પ્ લીક પ્રોસીકયુટર, ખાસ સરકારી વકીલની જગ્ યાઓ ત  
  લોકાયુકત કચેરીની તમામ જગ્ યાઓ ત 
  હાઇકોટશના મુખ્ ય ્ યાયમ્મતશ  વારા જ ે જગ્ યાઓ ત રપર મનમક્ક કરવામાાં આવ ે તેવી 

મહેકમની બિીજ જગ્ યાઓ ત  
  સીવીલ જજ અને પ્રથમવગશના જયુહડશીયલ મેજીસ્ ટરે ટ  
  તકેદારી આયોગ  
  તમામ બોડશ/કોપોરેશનનો, કમમશનો અને સમમમતના ચેરમેન, નાયબ ચેરમેન અનેસ્ યો 

 

  સરુારવસવાયઅન્યુોપપતણસ્તાવાુારીશવશતવવયયુુપાાાતોમાાંુવમશનનેપતછાાવવલાં
જરુરીનથી.  

  સરકાર મસવાય અ્ ય કોઇપક સત્ તામિકારીએ મશસ્ તમવંયક બાબતોમાાં કમમશનન ે
પ્છાવવુ જરુરી નથી.  

  ુપુપાાાતોમાાંગલજરાતપતવ ુસવવકસુવમશનનીસ ાહ ેવીજરુરીનથીતેસમજાવો.  
  સરકારને લેમખત ઠપકાના ઇજાફા કે બઢતી રોકવાના હુકમ કરવા માટે,  
  કોઇ અમિકારીને ફરજમોકુફી હેઠળ મ્કવા માટે કે કમશચારી/અમિકારીનો ઇજાફો લાયકી 

આડ રપર અટકાવવા માટે અથવા તો આખરી મનકશય માટે કેસ તૈયાર ન થાય ત્ યાાં સુિી 
બીજી કોઇપક મશક્ષ,ા કરવા િાયુશ હોય તો, આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  

 

  ગલજરાતજાહેરસેવાઆયોગનીસ ાહજરુરીહોયતેવીમહ્વનીસાતાાાતોજણાવો.  

  સરકારી કમશચારી/અમિકારીઓ તની સેવાની શરતો પૈકી મનમક્ક, બઢતી, બદલી અાંગ ે
સામા્ ય નીમત ડડવા બાબતે હુકમો કરવાની બાબતે આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી છે.  

  જ ે જગ્ યાઓ ત આયોગના ક્ષ,ે્ ામિકારમાાં છે તેના રપર મનમક્કો આપતાાં પહેલાાં પરામશશ 
જરુરી છે.  

  આયોગના ક્ષ,ે્ામિકાર હેઠળની જગ્ યા રપર મનમક્કો વખતે રમેદવારની યોગ્ યતા નકકી 
કરતાાં પહેલાાં આયોગનો પરામશશ જરુરી છે.  

  આયોગના ક્ષ,ે્ામિકાર હેઠળની જગ્ યાઓ ત પરના કમશ./અમિ.ના મશસ્ ત મવંયક બાબતોના 
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કેસમાાં પરામશશ જરુરી છે.  
  આયોગના ક્ષ,ે્ામિકાર હેઠળની જગ્ યાઓ તમાાં ભરતી મનયમોની શરતોમાાં છ્ટછાટ આપીને 

મનમક્ક આપવાની થાય ત્ યારે પરામશશ જરુરી છે.  
  અગાર આયોગની સાંમમતથી કોઇ અમિકારીને બઢતીમાાંથી બાકાત રાખ્ યા હોય તેવા 

અમિકારીને ફરીથી બઢતી આપતી વખતે પરામશશ જરુરી છે.  
  મશક્ષ,ા તરીકે હોય તેવી રીતે નોકરીમાાંથી દ્ર કરવાની બાબતે પરામશશ જરુરી છ.  
  બઢતી માટેની સાંયુકત પસાંદગી સમમમત કે જમેાાં આયોગના સ્ ય અથવા ચેરમેન સમાયેલા 

હોય તેવી સમમમતની ભલામકનો અસ્ વીકાર માટે આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી છે.  
 

  ગલજરાતજાહેરસેવાઆયોગનીસ ાહજરુરીનહોયતેવીમહ્વનીસાતાાાતોજણાવો.  

  સમચવાલયના કારકુન/ટાઇપીસ્ ટની જગાઓ ત  
  બઢતીથી ભરવામાાં આવતી સેકશનઅમિકારી, નાયબ સેકશનઅમિકારી, સ્ ટેનોરાફાફર-

રાફેડ-રની જગ્ યાઓ ત  
  મેડીકલ કોલેજના અાંશકામલન પ્ર યાપકો, સહપ્રા યાપકો, મદદનીશ પ્રા યાપકો  
  મેનેજર ગુજરાત ભવન, હદલ્ હી  
  કાયદા મવભાગના નાયબ સમચવ  
  અાંદરો અાંદરની બઢતીથી ભરવામાાં આવતી નશાબાંિી અન ેઆબકારી મજલ્ લા ઇ્ સ્ પેકટરોની 

જગ્ યાઓ ત  
  જુથ-રના જલેરોમાાંથી ભરવામાાં આવતી જુથ-૧ના જલેરોની જગ્ યાઓ ત  

 

  ગલજરાત જાહરે સેવા આયોગ કવવવનયમ-૧૯૬૦)નીચે જણાવે  કુસાઓ જમાાં આયોગ સાથે
પતરાશકુરવોજરુરીાેુેુેમતેજણાવોકદરેુનોશુગલણા)  

   માકહતીવનયામુનીવનમણછુ   

   આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી નથી.  
   મોટરવાહનમદદનીશવનરીક્ષુોનીજગ્યાઓ જમાાંવનમણછુો  

   જો બઢતીથી જગ્ યાઓ ત ભરવામાાં આવે તો આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી નથી.  
   વનયમમાાં ાછ ટાાટ મછુી રાજયપતવ્રત જગ્યા રપતર શુ વયકની મલદત માટેની હાંગામી

વનમણછુ  

   એક વંશથી વિતી ન હોય તેવી તમામ જગ્ યાઓ ત અને સેવા રપરની હાંગામી મનમક્કો માટે 
આયોગનો પરામશશ જરુરી નથી.  

   આયોગનીભ ામમણમલજાનીમાયે અજમાયશીઅવાુારીનીસેવાનીસમાવત  

   આયોગનો પરામશશ જરુરી નથી. 
   શુભારતીયવહીવટીસેવાનાઅવાુારીનીરાજયટાપમુ ે  માાંાીતી 
   આયોગનો પરામશશ જરુરી નથી.  
   ખાતાુીય તપતસમાાં શુ ુાયકપતા ુ પજનેરને આવથકુ નલુશાનની રુમની પતગારમાાંથી

વસલ ાતનીવશક્ષામાટેનીુાયકવાહી  

   આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
   શુપતો ીસપન્પતેુટરનેસવેામાાંથીખસખસદનીમોટીવશક્ષાઅાંગેનીુાયકવાહી  

   આખરી મનકશય માટે કેસ તૈયાર ન થાય ત્ યાાં સુિી બીજી કોઇ પક મશક્ષ,ા કરવા િાયુશ હોય 
તો, આયોગના પરામશશની જરુરુ નથી.  

   વનમણછુ માટે આયોગે તયૈાર ુરે  પતસદાંગી યાદી પતછરી થતાાં ુાયદા વવભાગમાાં
મદદનીશોનીજગ્યાઓ જભરવામાટેસીાીવનમણછુોનીદરખાત  
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   આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી છે. 
   નવીજગ્યાનાભરતીવનયમોતૈયારુરવાનીપતષ્ટતા  

   આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી છે. 
   જેકુસામાાંઆયોગનીસ ાહનોવીુારસરુારરી ીતરીથીુરવામાાંઆવતોનથીતેમાાં

આગળશલાંુાયકવાહીુરવામાાંઆવેાે.  

    
   

 
સેુશન અવાુારીના સાંવગકમાાંથી રપત સવચવના સાંવગકમાાં ાીતી માટે તયૈાર ુરે 
પતસાંદગીયાદીઅાંગનેીદરખાતઆયોગનીસાંમવતમેળવવામાટે  

  આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી છે. 
   જેઅવાુારીઓ જઆયોગનાુાયકક્ષે્રમાાંઆવેાેતેમનીસામેવશક્ષા્મુુાયકવાહીુરવામાાં

ુપુપાાાતોમાાંઆયોગનોપતરામકશુરવોજરુરીનથી. 
   સરકારને કોઇ કમશચારી/અમિકારીના ઇજાફા કે બઢતી રોકવાના હુકમ કરવા માટે કે 

ફરજમોકુફી હેઠળ મ્કવા માટે આખરી મનકશય માટે કેસ તૈયાર ન થાય ત્ યાાં સુિી બીજ કોઇ 
પક મશક્ષ,ા કરવા િાયુશ હોય તો આયોગનો પરામશશની જરુર નથી.  

   અજમાયશી સમય રપર હોય તેવા અમિકારીની સેવા સમાપ્ ત કરવાની બાબતમાાં 
આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
 

  ગલજરાતજાહેરસેવાઆયોગવવનયમ-૧૯૬૦નીચેજણાવે કુસાઓ જમાાંઆયોગસાથેપતરામકશ
ુરવોજરુરીાેુેુેમ?તેજણાવો.  

   શડવોુેટજનર નીવનમણછુ   

   આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
   તુેદારીપતાંચનીવનમણછુ   
   આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
   સવચવા યમાાંસાંયલતસવચવતરીુેાીતીથીવનમણછુ  
   આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
   રેન્જીોરેટઓ જીીસરનીવનમણછુ  

   આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
   મોટરવાહનવનરીક્ષુનીસામનેીખાતાુીયતપતાસ  

   આયોગના પરામશશની જરુર નથી.  
   નવીજગ્યાનાભરતીવનયમોતૈયારુરવાનીદરખાત. 
   આયોગનો પરામશશ જરુરી છે.  
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કર)ગલજરાતસરુારનાુામુાજનાવનયમોકગલણ-૫) 

  મલખ્યમાં્રીનીસ્તાતથાુાયકક્ષે્ર  
  ગુજરાત સરકારના કામકાજના મનયમ -૧૯૯૦ મુખ્ યમા્ં ીની સત્ તા તથા કાયશક્ષ,ે્ આ 

મુજબ છે.  
  અમખલ ભારતીય સેવા અમિકારીઓ ત અને અ્ યવગશ-૧માાં અમિકારીઓ તની મનમક્કો, પદ 

મનયુમકતઓ ત, બદલી, બઢતીઓ ત અને વતશક્ક અાંગેના તમામ કેસો અનુમમત માટે સામા્ ય 
વહીવટ મવભાગ મારફત મુખ્ યમાં્ી્ીને મોકલવા જોઇશે.  

  સમચવાલયની કેડર રપર ન હોય તેવા કોઇ અમિકારીની સમચવાલયના કોઇપક વગશ-
૧ની જગ્ યા રપર મનમક્ક બાબતે સામા્ ય વહીવટ મવભાગ મારફત મુખ્ યમાં્ી્ીની 
સહમમત લઇને કરવી જોઇશે.  

  સરકારી કામકાજની ફાળવકી રાજયપાલ, મુખ્ યમાં્ીની સલાહથી માં્ીઓ ત અને રા.ક. 
માં્ીઓ ત વચ્ ચે કોઇ માં્ીને અથવા રા.ક.ના માં્ીને એક કે વિુ મવિાગો સપીપીને કરશે.  

  પરાં તુ.......આ મનયમોના કોઇ મજક્ર થી  
  એક મવભાગનુાં કામકાજ એકથી વિુ માં્ીને અથવા એકથી વિ રાજયકક્ષ,ાના માં્ીને 

સપીપવામાાં બાિ આવે છે એમ ગકાશે નહી  
  ઇ્ ચાજશમાં્ી, મુખ્ યમાં્ી સાથે મવચાર મવમનમય કરીને કોઇ મવભાગને લગતુ કોઇપક 

કામકાજ રાજયકક્ષ,ાના માં્ીને અથવા નાયબ માં્ીને ફાળવી શકશે.  
  પોતાના મવભાગને લગતી બાબત પર કોઇ માં્ીએ વ્ યમકતગત રીતે આપેલી સલાહ માટે 

માં્ીમાંડળની સાંયુકત જવાબદારી રહેશે.  
  મુખ્ યમાં્ીની આ્ાથી અથવા સાંમમતથી તે કેસના ઇ્ ચાજશ માં્ીની આ્ાથી માં્ીમાંડળ 

સમક્ષ, રજ્ કરવા જોઇએ. પરાં તુ જ ે કેસમાાં મનયમ-૧૧ હેઠળ નાકા મવભાગની સલાહ 
લેવાની જરુર હોય તે કેસ નાકા માં્ીને તે અાંગ ેમવચારકા કરવાની તક મળી ન હોય તો 
અપવાદ રૂપ સાંજોગોમાાં મુખ્ યમાં્ી્ીના આદેશો મુજબ હોય તે મસવાય માં્ીમાંડળથી ચચી 
શકાશે નહીં.  

  મવભાગના ઇ્ ચાજશમાં્ી મવભાગનેલગતા કામકાજના મનકાલ માટેમુખ્ યત્ વેજવાબદાર રહેશે.
  

  બીજી અનુસ્મચમાાં જકાવેલ બિા જ કેસો 
 

  નાણાવવભાગનીમલખ્યસ્તાઓ જાુામગીરી  

  ગુજરાત સરકારના કામકાજના મનયમો-૧૯૯૦ની કલમ-૧૧ હેઠળ અગારથી નાકા 
મવભાગની સલાહ લીિા મસવાય કોઇ મવભાગ નીચેના કોઇ હુકમને અમિકૃત કરી શકશે નહી
  

  કોઇ જમીનની રાફા્ ટ અથવા મહેસુલની સપીપકી કરવાની આવતી હોય તે હુકમ ખમનજ કે 
વન સાંબાંિી હકકો, પાકી અને વીજળી સાંબાંિી હકક અથવા સુખામિકાર અાંગે છ્ટછાટ 
રાફા્ ટ, પટા, લાયસ્ સ આપવાના હુકમ 

  જમેાાં કોઇ રીતે મહેસ્લ છોડી દેવામાાં આવતુાં હોય તે હુકમ  
  નાકાકીય બાબતોવાળી નોકરીની અ્ ય શરતોને લગતા હુકમ  
  નાકા મવભાગએ સામા્ ય રીતે સપીપેલી સત્ તાઅનુસાર હોય તે મસવાય અ્ ય મવભાગોથી 

પુનમવશનીયોગ થઇ શકશે નહી  
  ઓ તડીટમાાં જનેો અમલ થવાનો હોય તેવી માંજ્રી આપતો વહીવટી મવભાગોનો દરેક હુકમ 

નાકા મવભાગની અથવા નાકા સલાહકારની સહમતીથી બહાર પડવામાાં આવે છે.  
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  નાકા મવભાગની કામગીરીીઃ- 
  નાકાકીય સાિનો, ચલકીનાણુ, મસકકા પાડવા અને કાયદેસર ચલક(ટાંકશાળા), 

વતશમાનપ્ોની જાહેર ખબરપર કર, કે્ રીય સરકારની આબકારી જકાત, માલના વચેાક કે 
ખરીદ પર કર, શહેરી સ્ થાવર મમલકત પર કર, રેલ્ વેના ભાડા-ન્ર રપર કર, વ  યાપાર િાંિો 
અને રોજગાર પર કર, નાની બચતો, ઓ તડીટ, મવમનયોગ અહેવાલો, કુટુાંબ પે્ શન ફાંડના 
મનયમો, પ્રોમવડ્ ટ ફાંડના મનયમો, સરકારી વીમા ફાંડ, તોશાખાના, મતજોરીઓ ત, શેરબજારો 
અને વાયદા બજારો, સહકારી માંડળીઓ ત મસવાયની કાંપનીઓ ત અને  કોપોરેશનો, બ્ે કીંગ, 
પેઢીઓ તનુાં રજીસ્ ટરેશન, નાકાકીય સત્ તાઓ તની સપીપકી મવગેરે.... નાકા મવભાગે કરવાની 
કામગીરી છે.  

 

  સરુારનાુામુાજનાવનયમોસાંદભેનાણાવવભાગેુયાાંુાયોુરવાનાહોયાે?  

  ગુજરાત સરકારના કામકાજના મનયમ-૧૯૯૦ના મનયમ-૧૧ હેઠળ  અગારથી નાકા 
મવભાગની સલાહ લીિા મસવાય કોઇ મવભાગ નીચેના હુકમને અમિકૃત કરી શકશે નહી 

  રાજયની નાકાકીય પહરમસ્ થમતને તાત્ કામલક અસર કરે તે વટહુકમો  
  કોઇ જમીનની રાફા્ ટ અથવા મહેસ્લની સપીપકી કરવાની આવતી હોય તેવા હુકમ  
  ખમનજ કે વન સાંબાંિી હકકો, પાકી અને વીજળી સાંબાંિી હકક અથવા લાયસ્ સ 

આપવાના હુકમો  
  જમેાાં કોઇ રીતે મહેસુલ છોડી દેવામાાં આવતુાં હોય તે વટહુકમ  
  જગ્ યાઓ તની સાંખ્ યા, પગાર િોરક , ભ થાાં જવેા નાકાકીય બાબતોવાળી નોકરીની અ્ ય 

શરતોને લગતા હુકમ 
  જ ેદરખાસ્ ત માટે નાકા મવભાગની  અગારથી સલાહ મેળવવી જરુરી હોય પક જમેાાં નાકા 

મવભાગએ માંજ્રી આપી ન હોય તેવી કોઇ પક દરખાસ્ ત હાથ િરી શકાશે નહીં.  
  નાકા મવભાગ મસવાયના બીજા કોઇ મવભાગથી પુનમવશમનયોગ થઇ શકશે નહી 

 

  સરુારીવહીવટમાટેુૃવયઅનેસહુારવવભાગનેસલપ્રતથયે વવયયોજણાવો  

  કૃમં અને સહકાર મવભાગને ફાળવેલ મવંયોીઃ-  
  કૃમં ઇજનેરી, કૃમં આાંકડાશાસ્ ્ , કૃમં મવંયક સાંશોિાન, કૃમંશાળાઓ ત, કોલેજો અને 

કૃમં યુમન.ઓ ત, દ્િ રિોગ અને પશુ સુિારકા સાથ ે પશુપલન, પશુરોગ, મવ્ાન, 
પશુરોગમનવારક , પ્રાકીઓ ત અને છોડને અસરકતાશ ચેપી રોગો કેજીવાતને ફેલાતા 
અટકાવવા, ખારી જમીનો, ગામ તળાવો .ઉંડા કરવા, ફળની બનાવટોનુાં મનયાં્ક, ઢોરના 
ડાાાસચારાનુાં રત્ પાનદ, પ્રવઠો અને તેનુ ભાવ મનયાં્ક, રાસાયમકક ખાતરો, વહચણચકી 
અને ખરીદ વેચાક સહહત, હવામાન શાસ્ ્  સાંબાંિી સાંસ્ થાઓ ત અને વેિશાળાઓ ત, કપાસ 
ાીાોઢવાના અને ગાાંસડી બાાંિવાના કારાના વન મજ્રોની સહકારી માંડળીઓ ત, અનાજ 
વખારો, ખેતી રત્ પ્ ન બજાર અમિમનયમ નાકા િીરનાર અને નાકા િીરનારાઓ ત, માછલી 
પ્ કડવાના હકકો, ગૌસાંવિશન, ગૌ સેવા આયોગને લગતી તમામ બાબતો.  

 

  સરુારીવહીવટીમાટેવશક્ષણવવભાગનેસલપ્રતથયે વવયયોજણાવો.  

  પ્રાથમમક અને મા યમમક શાળાઓ તમાાં ટેકનીકલ મશક્ષ,ક અને ખેતી મવંયક મશક્ષ,ક 
સહહતનુાં મશક્ષ,ક પક તેમાાં કૃમં અને સહકાર મવભાગને ફાળવેલા કૃમં મવંયક મશક્ષ,કનો 
સમાવેશ થતો નથી.  

  ફામશસી મશક્ષ,ક, કોપીરાઇટ, પુસ્ તકો સામમયકો, સાહહમત્ યક અને વૈ્ામનક સાંસ્ થાઓ ત અન ે
યુમન.ઓ ત 
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  શાળા કોલેજોની અમભનય-નાટય કલાની સ્ પિાશઓ ત.  
  મહહલા સામખ્ ય  
  મવભાગના વહીવટી મનયાં્ક નીચેના બિા રાજયપમ્ત અમિકારીઓ ત અને મબન-

રાજયપમ્ સરકારી કમશચારીઓ તની મનમક્કો, પદમનયુમકતઓ ત, બદલીઓ ત, બઢતીઓ ત, 
વતશક્ક, રજા - માંજ્ી પે્ શન વગેરેને લગતી તમામ બાબતો  

  મવભાગના વહીવટી મનયાં્ક હેઠળના સમચવાલય કેડરના વગશ-૧ અને વગશ-રના 
અમિકારીઓ તને પે્ શન માંજ્ર કરવાને લગતી તમામ બાબતો.  

  મવભાગના મનયાં્ક હેઠળના સમચવાલય કેડરના વગશ-રના અમિકારીના સાંબાંિમાાં રજા 
માંજ્ર કરવાને, ગજુરાત રાજય સેવા (મશ. અન ે અ. ) મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-૬માાં 
મનહદશષ્ ટ કયાશ પ્રમાકે મશક્ષ,ા કરવાને લગતી તમામ બાબતો  

  મશક્ષ,ક મવભાગને સપીપયેલ કામ, જમીન અને મકાનો  
  આ સ્મચમાાંની કોઇપક બાબતના હેતુઓ ત માટે તપાસ અને આાંકડા  
  કોઇ કોટશમાાં લેવાતી ફી મસવાય આ સ્મચમાાંની બાબતો માટેની ફી 

 

  માં્રીમાંડળઅનેતેવીુાયકરીવત  

  મુખ્ યસમચવ અથવા મુખ્ યમાં્ી જનેી મનમક્ક કરે તે બીજા અમિકારી માં્ીમાંડળના 
કેમબનેટના સમચવ થશે. 

  મુખ્ યમાં્ી કોઇ બેઠકમાાં કેબીનેટ સમચવ વગર ચલાવી લે તેમસવાય કેબીનેટ સમચવ ે
માં્ીમાંડળની દરેક બેઠકમાાં હાજરી આપવી જોઇશે.  

  કેબીનેટ સમચવની ફરજોીઃ-  
  કોઇપક કેસમાાં મુખ્ યમાં્ી બીજી કોઇ સ્ચના આપે તેમસવાય, રાજયપલને દરેક માં્ીને, 

મવભાગના સાંબાંમિત સમચવને દરેક બેઠકની તારીખથી ઓ તછામાાં ઓ તછા ્ક હદવસ અગાર 
કરવી 

  માં્ીમાંડળ કે કેબીનેટ બઠેકની કાયશવાહીની નપીિ રાખવી.  
  માં્ીમાંડળ કે કેબીનેટ બઠેકની કાયશવાહીનુાં દફતર રાખવુાં.  
  માં્ીમાંડળની બઠેકમાાં બાકી રહેલા કામકાજન મુખ્ યમા્ં ીને જાક કરવી અને આગામી 

બેઠકના સ્ થળ અને સમય માટે હાથ િરવાના કામકાજ માટે હુકમો મેળવવા.  
  માં્ીમાંડળની બેઠકમાાં જ ેસમચવની હાજરીની જરુર પડે તે મસચવો હાજર રહે તે જોવુાં. 
  દરેક બેઠકને અાંતે જમે બને તેમ જલદી રાજયપલ અને માં્ીઓ તને કાયશવાહીની નકલો 

મોકલવી. 
  યથા પ્રસાંગ માં્ી માંડળની બેઠક મુખ્ યમાં્ી્ી મનદદેશશ કરે તે સ્ થળે અને સમયે મળશે.  
  જો કોઇ માં્ી પ્રવાસમાાં હોય તો તેમક ે આ કામ માટે સ્ચવેલા મવભાગના સમચવન ે

કાયશસ્મચ મોકલવી જોઇશે, તે મવભાગના સમચવન ેએમ લાગે કે કોઇ કેસની ચચાશ માટે 
માં્ીના પછા ફરવાની રાહ જોવી જોઇએ, તો તે માં્ી પાછા ન ફરે ત્ યાાં સુિી ચચાશ મોક્ફ 
રાખવા માટે કેમબનેટના સમચવને મુખ્ યમાં્ીના હુકમો મેળવવાની મવનાંતી કરી શકશે.  

  મુખ્ યમાં્ી તેમની ગેરહાજરી ચલાવી લે તે મસવાય, કેસો સાથે સાંબાંિ િરાવતા મવભાગના 
સમચવે  બેઠકમાાં હાજરી આપવી જોઇશે.  

 

  મલખ્યમાં્રીરી ીસમક્ષરજછ ુરવીપતડેતેવીપતાાંચાાાતો  

  ભારતના સાંમવિાનની કલમ-૧૬૧ અનુસાર મશક્ષ,ા માફ કરવાની, તેનો અમલ મોકુફ 
રાખવાની તેમાાંથી મુમકત આપવાની કે સજા મુલતવી રાખવાની દરખાસ્ તોના કેસો  

  નીમત મવંયક કેસો  
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  રાજયની સુલેહશાાંમતને અસર કરતા અથવા અસર કરવાનો સાંભવ હોય તેવા કેસો  
  એસ.સી./એસ.ટી.ના હહતોને અસર કરતા કેસો  
  ગુજરાત મવિાનસભા મસચવાલયને લગતા કેસો  
  આઇ.એ.એસ. અમિકારીઓ તને મશક્ષ,ા કરવા અાંગેની દરખાસ્ તો  
  નીચેના અમિકારીઓ તની મનમક્ક /બદલીઓ તની દરખાસ્ તો- મવભાગના મસચવો, ખાતાના 

વડાઓ ત, મજલ્ લા ્ યાયાિીશો, નાયબ પોલીસ ઇ્ સ્ પકેટર જનરલો, કલેકટરો, મજલ્ લા 
મવકાસ અમિકારીઓ ત, પોલીસ સુમપ્ર્ ટ્ ડ્ ટો, અમિક્ષ,ક ઇજનેરો વગેરે....  

  આાંગલ ભારતીય કોમના પ્રમતમનિત્ વની જોગવાઇ અાંગે દરખાસ્ તો  
  ચ્ાંટકી કમમશનમાાંથી આવેલ કોઇપક લખાક  
  કાયદા મવભાગ તરફથી અપયેલ સલાહ મવરુ િ ફોજદારી કામ ચલાવવા માટેની સરકારની 

કોઇ દરખાસ્ ત  
  અમખલ ભારતીય સેવાના અમિકારીઓ તના પગાર/ભ થા/પે્ શન બાબતના મનયમો 
  રાજયપાલના અાંગત મહેકમને લગતા કેસો અને રાજયપાલના મનવાસસ્ થાનને લગતી 

બાબતો 
  રાજય સેવા કમમશનના અ યક્ષ,, સ્ યો અને સકેે્રટરીની મનમક્ક માટેની દરખાસ્ તો  
  હાઇકોટશના ્ યાયાિીશોના રાજીનામા અને મનમક્ક અાંગનેા કેસો વગેરે... 

 

  વટહલુમપ્રવસધ્ાુરવામાટેનીુાયકપતવધ્ાત  

  માં્ીમાંડળે વટહુકમને માંજ્રી આપ્ યા પછી જતેેમવભાગે મુખ્ યમાં્ી મારફતે તે વટહુકમ 
રાજયપાલની સમક્ષ, તેમનીસહી માટે સાદર કરવો જોઇશે  

  રાજયપાલે સહી કરેલા વટહુકમની નકલ મળે એટલે જ ે તે મવભાગે તે વટહુકમની નકલ 
પ્રમસ િ કરવા વૈિામનક અને સાંસદીય બાબતોના મવભાગને મોકલવી જોઇશે.  

  વટહુકમ પ્રમસ િ થયા પછી વૈિામનક અને સાંસદીય બાબતોના મવભાગે તે વટહુકમની એક 
નકલ રાજયપાલને મોકલવી જોઇશે. અને ત્ યારબાદ મવિાનસભા સમક્ષ, મ્કવા માટે તેની 
બે નકલ મવિાનસભા મસચવાલયના સમચવને મોકલવી જોઇશે. 

 

  નાણાવવભાગનીમલખ્યસ્તાઓ જઃ-  
  સરકારે માંજ્ર કરેલ લોનનો હહસાબ રાખશે અને લોનને લગતી લેવડ-દેવડ બાબતે સલાહ 

આપશે.  
  વહીવટ હેઠળના તમામ નાકાની સલામમત અને રપયોગ માટે જવાબદાર રહેશે.  
  કરવેરા વિારવા, ચાલુ રાખવા કે ડટાડવાની દરખાસ્ તો રપર રીપોટશ  રજ્ કરશે. 
  સરકારી નાકા કરજ ેલેવાની તમામ દરખાસ્ ત તપાસી તેના રપર તે રીપોટશ  કરશે  
  બીજા મવભાગોના માગશદશશન માટે યોગ્ ય નાકાકીય મનયમો ડડશે.  
  અાંદાજપ્ની કાયશરીમત અને વામંશક નાકાકીય પ્કને લગતી તમામ બાબતોની 

જવાબદારી 
  અાંદાજપ્ અને પ્રક અાંદાજોને લગતી બાબતોની જવાબદારી  
  મવમનયોગ મવિેયકો અને રાજયના એકમ્ત અને આકમસ્ મક ફાંડને લગતા મવિેયકો તૈયાર 

કરવાની જવાબદારી  
  તૈયાર કરવામાાં આવેલા અાંદાજો ભ્લચ્ક વગરના બને તે માટે જવાબદાર રહેશે.  
  રાજયના હહસાબોને લગતા ઓ તડીટ રીપોટશ  જાહેર હહસાબ સમમમત સમક્ષ, રજ્ કરવા.  
  મહેસ્લ વસ્લ કરવાની પ િમતઓ ત સાંબાંિમાાં મહેસ્લની વસુલાત માટે જવાબદાર મવભાગને 

તે સલાહ આપશે.  
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  હલુમોાહારપતડતાાંપતહે ાાંુપુક્ષાનાુેસોમલખ્યમાં્રીરી ીશરાજયપતા નેસાદરુરવાજોપશ? 
  ભારતના સાંમવિાનની કલમ-૧૬૧ અનુસાર મશક્ષ,ા માફ કરવાની દરખાસ્ તના કેસો,  
  મશક્ષ,ાનો અમલ મોક્ફ રાખવાની દરખાસ્ તના કેસો 
  સજા મુલત્ વી રાખવાની દરખાસ્ તના કેસો  
  રાજયપાલના અાં:ગત મહેકમને લગતા કેસો અને રાજયપાલના મનવાસ્ થાનને લગતી 

બાબતો 
  રાજયપાલના સાંબોિન અને મવિાનસભા રપરના સાંદેશાને લગતા કેસો  
  વટહુકમ પ્રમસ િ કરવા અને પાછા ખચણચીલેવા અાંગેના કેસો  
  મવિાનસભાની બેઠક બોલાવવા અથવા મવિાનસભાની બેઠકનુાં સ્ સમા૫ત ક.રવા 

અાંગેના કેસો 
  હાઇકોટશના ્ યાયામિશોના રાજીનામા અને મનમક્કને લગતા કેસો  
  એડવોકેટ જનરલની મનમકક્, રાજીનામા અને રૂખસદને લગતા કેસો  
  મવિાનસભાના સ્ યોની ગેરલાયકાતને લગતા કેસો  
  વામંશક નાકાકીય પ્ક અને પ્રક, વિારાની રાફા્ ટોને લઇગતા પ્કોપર રાજયપાલની 

ભલામકો મેળવાના કેસો. 
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ક૩)ગલજરાતરાજયનાણાુીયવનયમોકગલણ-૧૦) 

  તહેવારપેતશગીનીજોગવાપનીચચાકુરો.  

  આ પેશગી ગુજરાત નાકાકીય મનયમ ૧ર૪ થી ૧૩૦ મુજબ નીચે જકાવ્ યા પ્રમાક ે
મળવાપ્ છે.  

  તહેવાર પેશગી હદવાળી,  સાંવત્ સરી, રમજાન ઇદ, નાતાલ,  પતેતી નવુાંવંશ ,  વૈશાખી 
પુકશમા,  ગુરુનાનક જયાંમત,  પ્રજાસત્ તાક હદન,, સ્ વાતાંત્ય હદનના  તહેવારો પકી કોઇ 
પકઅગત્ યના તહેવાર માટે નાકાકીય વ શંમાાં એક વાર મળી શકે છે.  

  રાજયપમ્ત કે મબન રાજયપમ્ત અમિકારી કે જઓે ત મામસક રુ. ૮૩૦૦/-સુિી પગાર 
મેળવતા હોય  

  આ પેશગી ચુકવવામાાં આવ ે તે તારીખે કમશચારી ફરજ રપર હાજર હોય તેવા ક્રમચારીને 
માંજ્ર કરી શકાય છે.  

  ફરજમોકુફી હેઠળ હોય તેવા કમશચારીને આ પેશગી માંજ્ર કરી શકાય નહી  
  હાંગામી કમશચારીઓ તને આ પેશગી મળવાપ્ નથી.  
  ચુકવકી અમિકારી આ પેશગીની રકમ તહેવાર જ ેતારીખે આવતો હોય તે તારીખ પહેલાાં 

માંજ્ર કરી ૧૪ હદવસ અગાર ચુકવી શકે છે.  
  આ પેશગી કચેરીના વડા માંજ્ર કરી શકે છે. કચેરના વડા પોતાને માટે પક આ પેશગી 

માંજ્ર કરી શકે છે.  
  મામસક ૮૩૦૦/- સુિી પગાર મેળવતા તમામ કમશ/અમિ.ને પેશગી મળી શકે છે.  
  આ પેશગીની વસુલાત વિુમાાં વિુાં મામસક દસ હપ્ તામાાં વસુલ કરવામાાં આવે છે. અને જ ે

માસમાાં ચ્કવકી કરી હોય તે પછીના માસના પગાર મબલમાાંથી તેની વસુલાતની શરુઆત 
કરવાની રહે છે.  

 

  સરુારી તથા વાનસરુારી નાણાની વીુૃવત સાંદભકમાાં નાણાના વહીવટ અને વનયાં્રણાની
સામાન્યપતધ્ાવતવણાકવો.  

 સરુારીનાણાાંનીવીુૃવત-  
  સરકાર્ીએ નકકી કરેલા વગીકરકના મનયમો અનુસાર જ ે રકમ રાજયના એકમ્ત 

ભાંડોળમાાં જમા કરવામાાં આવે છે તે સરકારી નાકા 
  જમેાાં કરવેરા પ્રકારની આવક, મબન કરવેરા પ્રકારની આવક તથા કે્ ર સરકાર પસેથી 

મળતા સહાયક અનુદાનો, નો સમાવેશ સરકારી નાકાાંમાાં થાય છે  
  આવી તમામ આવકો સરકારરીએ અમિકૃત કરેલા હોય એવા ખાતાના કે કચેરીના વડા 

મનયત નમુનની પવતી આપી સ્ વીકારે છે. અને વસુલ કરેલી સરકારી લેકા તરીકેની રકમ 
રાજયના એકમ્ત ભાંડોળમાાં ચલક  વારા જમા કરાવવાની રહે છે.  

  આવા નાકા હહસાબના કયા સદર હેઠળ જમા લેવા તે માટે સામા્ ય મસ િાાંતોને 
અનુસરવાનુાં રહે છ.  

 વાનસરુારીનાણાનીવીુૃવતઃ- 
  જ ે નાકા રાજયના એકમ્ત ભાંડોળમાાં જમા કરવામાાં આવતા નથી પરાં તુ સરકાર 

જાહેર હહતમાાંબચણકર તરીકે આવા નાકાનો વહીવટ સાંભાળતી હોય જનેે મબન સરકારી 
નાકાકીય વ્ યવહાર કરેવામાાં આવેછે.  

  સરકારી નાકાનો વ્ યવહાર કરનાર કમશચારી કચેરીના વડાની માંજ્રી મસવાય આવા 
મબન સરકારી નાકાનો વ્ યવહાર કરી શકે નહી  

  સરકારી કમશચારી જયારે સરકારી અને મબનસરકારી એમ બાંને પ્રકારના નાકાનો 
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વ્ યવહાર કરતા હોય ત્ યારે તેકે નીચે જકાવ્ યા  મુજબની કાયશપ િમત અનુસરવી 
જરુરી છે.  

  રોકડ પેટીમાાં સરકારીનાકા અને મબન સરકારી નાકા ભેગાાં ન રાખતાાં અલગ રીતે 
રાખવાના રહે છે.  

  મબન સરકારી નાકા પેટે મળેલ રકમ જાહેર હહસાબ ખાતે જમા કરવાની રહે છે.  
  મનયત કરેલ મનયમો અન મસ િાાંતો પ્રમાકે જ કામગીરી કરવાની છ.  
  ટુાં કી મુદતના રોકાકો, જીવન વીમા મપ્રમમયમના હપ્ તાની કપાત કરવામાાં આવે ત્ યારે 

તેના માટે અલગ કેશબુક મનભાવાવની રહે છે.  
 

  મુાનનાસાંદભકમાાંુયાુયાહેતલઓ જમાટેપેતશગીમાંજછ રુરીશુાયઅનેતેઅાંગેનીશરતોજણાવો.
  

  આ પેશગી ખાતાના વડાઓ ત માંજ્ર કરી શકે છે.  
 હેતલઃ- 
  આ પેશગી નીચે જકાવેલ હેતુ માટે મળવાપ્ છે.  
  નવા મકાન કે ફલેટના બાાંિકામ  માટે 
  તૈયાર બાાંિકામ કે ફલેટની ખરીદી માટે  
  કમશચારીની મામલકીના હાલના મકાનમાાં અસાિારક સુિારા વિારા કરવવા અાંગ ે  
  ગુજરાત હારસીંગ બોડશ  પસેથી ખરીદેલ મકાન કે ફલેટના કેસમાાં  
 ુોનેમળવાપત્રાે 
  કાયમી મનમક્ િરાવતા સરકારી કમશચારીને  
  હાંગામી કમશચારી કે જનેે પાાંચ વ શંની સળાંગ નોકરી થઇ હોય તેને  
  પાંચાયતમાાં પ્રમતમનયુકત પર હોય તેવા કમશચારીઓ તને  
  અમખલભારતીય સેવાના અમિકારીઓ તને  
  પમત-પમત્ ન બાંને રાજય સરકારના કમશચારી હોય તો, તે બેમાાંથી એકને  
 શરતોઃ-  
  એક કરતાાં વિારે મકાન કે ફલેટ બાાંિવા કે ખરીદવા  પેશગી મળી શકે નહી  
  અગાર માંજ્ર કરેલ પેશગીની રકમ અગર તેનો ભાગ બાકી હોય તો બીજી વખત પેશગી 

મળી શકે નહી  
  અગારની પેશગીની રકમની પ્રેપ્રી ચ્કવકી થઇ ગયેલ હોય અને ’’ નો ડય’ુ’ 

પ્રમાકપ્ મેળવેલ હોય તો તેને મકાનના હેતુ માટે બીજી પેશગી મળી શકે છે.  
  સરકારી કમશચારીને પોતાના રહેવા માટે  જરુરી મકાન બાાંિવા કે ખરીદવાના શુ િ હેતુસર 

જ પેશગી માંજ્ર કરી શકાય.  
  જ ે હેતુ માટે પેશગી માંજ્ર કરેલ હોય અને પેશગીની રકમની બચત થયેલ હોય તો તે 

સરકાર્ીને પરત કરવાની રહે છે.  
 

  સરુાર ધ્વારા જાહેર માંડળો અને સાંથાઓ જને અપતાતા સહાયુ અનલદાન કરાનાન્ટ)ના રપતયોગ
વણાકવો.  

  રાનાન્ટપનશપડ  
  જાહેર માંડળો તથા સાંસ્ થાઓ તને સક્ષ,મ અમિકારી નીચે જકાવેલ કાયશપમ િત અને શરતોને 

આિીન રહીને સરકાર્ીના હુકમો  વારા નકકી કરેલ મનયમોને લક્ષ,માાં રાખીને સહાયક 
રાફા્ ટ માંજ્ર કરી શકે છે.  

  સહાયક રાફા્ ટ માંજ્ર કરતા હુકમોમાાં જ ે મુડીના સ્ વરુપમાાં માંજ્ર કરવામાાં આવે છે ત ે
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જકાવવુ જોઇએ.  
  સહાયક રાફા્ ટ કયા હેતુ માટે માંજ્ર કરવામાાં આવે છે. તેની સ્ પષ્ ટતા રાફા્ ટ માંજ્રીના 

આદેશમાાં અવ ય કરવી.  
  સહાયક રાફા્ ટ જ ેહેતુ માટે માંજ્ર કરવામાાં આવેલ હોય તે માટેની સમય-મયાશદા દશાશવવી 

જોઇએ.  
  સહાયક રાફા્ ટ મેળવતી સાંસ્ થાનો વહીવટ યોગ્ ય રીતે ચાલે છે કેમ તેની ખા્ી કરવી જરુર 

જકાય તો સાંસ્ થાના હહસાબોની તપાસકી ચાટશડ એકાર્ ટ્ ટ  વારા કરાવી શકે છે.  
  અગાર માંજ્ર કરેલ સહાયક રાફા્ ટ જ ેહેતુ માટે માંજ્ર કરેલ હોય તે હેતુ માટે વાપરી છે કે કેમ 

તેની ખા્ી કરવી રહે છે. જ ે માટે હહસાબી પ્કો , પાકુ સરવૈયુ અને નફા નુકસાન 
ખાતાની નકલ માાંગી શકાય છે.  

  જ ેસાંસ્ થા કે માંડળને સહાયક રાફા્ ટ માંજુર કરી હોય તે સાંસ્ થાએ તે રાફા્ ટની રકમ જ ેહેતુસર 
માંજ્ર કરેલ છે તે પછળ શરતોને આિીન ખચશ કરેલ છે કે કેમ તેની ખા્ી કરવા  તે 
સાંસ્ થાના ઓ તડીટ કરેલ પ્ક સરકારને મનયત સમયે બતાવવાની જોગવાઇ હુકમમાાં કરવી 
જરુરી છે.  

  જ ેસાંસ્ થા કે માંડળને સહાયક રાફા્ ટ માંજ્ર કરવામાાં આવે તે સાંસ્ થા પસે વ્ યવસ્ થાશમકત, 
અનુભવ અને સાિન સામરાફી છે કેમ તેની ખા્ી કરવી.  

  સહાયક રાફા્ ટ જ ે હેતુ માટે માંજ્ર કરેલ હોય તે હેતુ પછળ ખચાશય તે અાંગે મનયતકરેલ 
શરતોનો ચુકસ્ તપકે અમલ થાય તે જોવાની જવાબદારી માંજ્ર કરનાર અમિકારીની રહે છે.  

  માંજ્ર કરવામાાં આવતી સહાયક રાફા્ ટ માંજ્રીની તારીખથી વિુમાાં વિુ એક વંશ પહેલાાં ગઇ 
ગયેલા ખચશને પહપીચી વળવા માટે હોવાની ખાતરી સક્ષ,મ અમિકારીએ કરવાની રહે છ.  

  સહાયક રાફા્ ટ મેળનાર સાંસ્ થાએ રાફા્ ટની રકમમાાંથી મેળવેલ અસ્ કાયમતોનો હહસાબ 
મનયત નમુનામાાં વ્ યવમસ્ થત રીતે રાખવાનો રહે છે.   

  સહાયક રાફા્ ટની રકમની જરુહરયાત રભી થાય એ પહેલાાં રપડવામાાં ન આવે  તે જોવાની 
જવાબદારી સત્ તા િરાવતા અમિકારીની રહ છે.  

 

  સક્ષુઅવાુારીઓ જનીખચકમાંજછ રુરવાનીતેમજનલુસાનમાાંડવાળુરવાનાવનયમો  

  સક્ષ,મ અમિકારી  વારા ખચશ માંજ્ર કરવાની સત્ તાઓ તીઃ- 
  સરકારી નાકાનો ખચશ માંજ્ર કરવાની સત્ તાઓ ત રપયોગ સત્ તાસપીપકીના મનયમોનુસાર 

કરવાનો રહે છે.  
  પોતાની સત્ તામાાં રહીને આપેલ નાકાકીય માંજ્રીઓ તની જાક સીિે સીિી ઓ તડીટ ઓ તફીસન ે

કરવાની રહે છ.  
  અમુક ચોકકસ રકમના ખચશની માંજ્રી આપતા હુકમોમાાં માંજ્ર કરેલ રકમ આાંકડા અને 

શ્ દોમાાં દશાશવવી. જરુરી છે.  
  જ ે હુકમના આિારે સરકારી મતજોરીઓ તમાાંથી ખચશ હોય તેવા તમામ હુકમો સક્ષ,મ 

અમિકારીએ સહી કરી ઓ તડીટ ઓ તફીસને મોકલવાના રહે છે. સાઇકલોસ્ ટાઇલ કરેલ સહથી 
તે મોકલી શકાય નહી  

  ખાસ પગાર કે વળતર ભ થાાં માંજ્ર કરતા હુકમમાાં તે માંજ્ર કયાશના કારકો સહ ટુાં કમાાં 
સ્ પષ્ ટપકે જકાવવાના રહે છ.  

  જ ે કારકે ખચશમાાં વિારો કે ડટાડો થતો હોય તો આવી બિી દરખાસ્ તો માટે નાકા 
મવભાગની સલાહ લેવાની રહે છે.  

  નાકા મવભાગની અનુમતી અથદેશ મોકલેલ હુકમમાાં નાકા મવભાગ વારા ચકાસકી કયાશ બાદ 
તેની શરતોએ હુકમ માંજ્ર કરવા ભલામક કરેલ હોય તે શરતો કે માંતવ્ ય માંજ્રીના હુકમમમાાં 
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સ્ પષ્ ટપકે જકાવવાની જવાબદારી જ ેતે વહીવટી મવભાગની રહે છે. 
 

 

   ોુ ીાંડ  

  જવાબ બાકી 

   ોનઅનેશડવાન્સીસ  

  ોનઃ- 
  સામા્ ય રીતે કોઇ પક પ્રકારની લોન સરકારની માંજ્રી વગર માંજ્ર કરી શકાય નહી, 

મસવાય કે તે અાંગેની સત્ તા સુપ્રત કરેલી હોય., લોન અાંગેની અરજી  યાનમાાં લેતાાં પહેલાાં 
લોન માંજ્ર કરનાર સક્ષ,મ અમિકારીએ નીચે દશાશવેલી જરુરીયાતો પરી કરવામાાં આવે ત ે
જોવુાં જરુરી છે. 

  અાંદાજપ્માાં એ અાંગેની પરુી જોગવાઇ છે કે કેમ?  
  માંજ્ર કરવાની લોન સરકારી મા્ યનીમત અનુસાર છે કેમ?  
  કોઇપક સાંસ્ થાને લોન માંજ્ર કરતાાંપહેલા તેની પસે રદેશો પર પડવા માટે જરુરી અનભુવ 

અને વ્ યવસ્ થાપન શમકત િરાવે છે કે કેમ?  
  લોન માંજ્ર કરનાર અમિકારીએ લોન માંજ્ર કરતી વેળા નીચેની શરતોનુાં પાલન કરવુ.  
  લોન માંજ્ર કરતા હુકમમાાં તે ભરપાઇ કરવાની શરતો, વ્ યાજનો દર અને લોની શરતો 

જકાવવી.  
  લોનની વ્ યાજનો દર અને અને પરત કરવાની મયાશદા નાકા ખાતા સાથે પરામશશ કરી નકકી 

કરવી જરુરી છે.  
  લોન માંજ્ર કરતા હુકમમાાં સરકાર લોન નાર પાસેથી કોઇપક સમયે વામંશક હહસાબ માાંગી 

શકશે  
  લોન મનયત સમયમાાંપરત કરવામાાં ન આવેતો તેની પર દાંડકીય વ્ યા  જવસુલ કરવાની 

જોગવાઇ માંજ્રીના આદેશમાાં કરવાની રહે છે.  
 શડવાન્સીસકપતેશગીઓ જ) 
  સરકારી કમશચારીને બે પકાશરની પેશગીઓ ત મળવાપ્ છે.  
  (અ) વ્ યાજ યુકત પેશગીઓ ત અને (બ) વ્ યાજ મુકત પેશગીઓ ત 
 કઅ)વ્યાજયલુતપતેશગીઓ જઃ- 
  મકાન બાાંિવા કે ખરીદવા  માટેની પેશગી  
  મોટરકાર ખરીદવા માટેની પેશગી  
  મોટરસાયકલ, સ્ કુટરખરીદવા માટેની પેશગી  
  સાયકત તથા અ્ યવાહન ખરીદવા માટેની પેશગી  
  પાંખા ખરીદવા માટેની પેશગી  
 કા)વ્યાજમલુ તપતેશગીઓ જ 
  સરકારી કમશચારીઓ તને નીચે જકાવ્ યા મુજબની મળવાપ્ પેશગીઓ ત રપર કોઇપક 

પ્રકારનુાં વ્ યાજ વસુલ કરવામાાં આવતુાં નથી.  
  તહેવાર પશગી  
  રજા પગાર પેશગી 
  બદલી વખતે આપવામાાં આવતી પેશગી  
  પ્રવાસ ્ થથા પેશગી  
  રજા પ્રવાસ રાહત અાંગે પેશગી  
  અનાજ પેશગી 
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 શરતોઃ- 
  સરકારી ક્રમચારીને રપર મુજબ મળતી મવમવિ પેશગીઓ ત નીચે જકાવેલ સામા્ ય શરતોને 

આિીન છે.  
  સામા્ ય રીતે કાયમી કમશચારીને પેશગી માંજ્ર કરવામાાં આવે છે.  
  કમશચારી પેશગીની રકમ વસલુ થતાાં સુિી નોકરીમાાં ચાલુ રહેશે એમ માનવાને કારક હોય 

તો સક્ષ,મ અમિકારીને યોગ્ ય લાગે તો જામીન ખત મેળવ્ યા વગર ટ્ાં કાગાળાની પેશગી માંજ્ર 
કરી શકે છે.  

  જયારે  કોઇ સરકારી કમશચારીને પેશગી માંજ્ર કરેલી હોય અને તે કમશચારી ઠરાવાયેલી 
અમિકતમ વય મયાશદાની અાંદર નોકરીમાાંથી મનવૃત્ ત થનાર હોય તો વસુલાતના હપ્ તા એ 
રીતે નકકી કરવા જોઇએ.  

  તા. ૧-૪-૮૯ કે ત્ યાર પછી નોકરીમાાં દાખલ થયેલા કમશચારીઓ ત બે થી વિુ બાળકો 
િરાવતા હોય તો તેઓ તને મકાન બાાંિકામ પેશગી, મોટરકાર પેશગી તથા 
મોટરસાયકલ/સ્ ક્ટર/મોપડે પેશગી મળવાપ્ નથી.  

 

  નાણાુીય વનયમો ૧૯૭૧ના વનયમ ૮ર થી ૧૦ર અન્વયે સરુારી ુમકચારી મુાન ાાાંાુામ
કHBA) અાંગેાેનાજવાાઆપતો  

   સરુારીુમકચારીનાુયાુયાહેતલમાટેમુાનપેતશગીમાંજછ રુરીશુાય?  

   નવા મકાન કે ફલેટના બાાંિકામ માટે  
   તૈયાર બાાંિકમ કે ફલેટની મામલકીના િોરકે ખરીદી માટે  
   સરકારી કમશચારીની મામલકીના હાલના મકાનનુાં મવસ્ તાર કરવા માટે  
   સરકારી ક્રમચારીના હાલના મમકાનમાાં અસારક ખાસ મરામત હાથ િરવા 
   ગુજરાત હારસીંગ બોડશ  પાસેથી ખરીદેલ મકાન કેસમાાં ખાનગી સાિનોમાાંથી લોન ભરપાઇ 

કરવા  માટે. 
   મુાનપેતશગીનીઅરજીસાથેરજછ ુરવાનલાંજામીનખત  

   સામા્ ય રીતે કાયમી  કમશચારીને પેશગી માંજ્ર કરવામાાં આવે છે. પરાં તુ પેશગી માંજ્ર કરનાર 
સક્ષ,મ સત્ તામિકારી અથમાયશ રપર હોય તેવા ક્રમાચારીને પક તેમની સમકક્ષ,ાના કે 
રપલી જગા િારક કરતા હોય તેવા કાયમી કમશચારીનુાં મનયત નમુનામાાં જામીન ખત 
(જી.એફ.આર. ફોમશ-૧૦મા૦) રજુ કરે તો પેશગી માંજ્ર કરી શકે છ.  

   સરકારી કમશચારી કાયમી ન હોય  અને તૈયાર મકાન ખરીદેલ હોય  તેવા મકસ્ સામાાં તે 
કમશચારીના રપલી કક્ષ,ાના કાયમી સરકારી કમાશચરીનુાં જી.એફ.આર. ફોમશ નાં-૧૧માાં 
જામીનખત લેવુ જરુરી છે.  

   તૈયાર મકાન મનયત સમય-મયાશદામાાં  ખરી યા બાદ તુરત જ જી.એફ.આર.. ફોમમશ-
૧૬માાં અને ફલેટ માટે ફોમશ નાં.૧૮માાં સરકાર તરફી ગીરોખત કરાવવાનુાં રહે છે.  

   મકાન  બાાંિકામ માટે લીિેલ પેશગીના મકસ્ સામાાં લાગુ પડતુાં હોય તેમુજબ જી. એફ. આર. 
ફોમમશ નાં. ૧૩,  ૧૪  કે ૧૯ ગીરોખત કરવુ જરુરી છે.  
 

   પતેશગી મેળવે  ુમકચારીના ચા લ નોુરી દરમ્યાન અવસાન સમયે પતેશગીની રુમની
માાંડવાળ 

   જવાબ બાકી 
 

  નાણાુીયઔવચ્યતાનીવતવવયયુવસધ્ાાાંતોુયાાે?  

  જાહેર નાકામાાંથી ખચશ કરવા માટે અમિકૃત કરાયેલ દરેક અમિકારીએ નાકાકીય 
મનયમોનુસાર કરકસર પ્વશક નાકાકીય ઔમચત્ યતાના નીમત મવંયક મસ િાાંતોને લક્ષ,માાં 
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રાખી ખચશ કરવો જોઇએ.  
  જાહેર નાકાાંમાથી ખચશ કરતી વેળા દરેક સરકારી કમશચારીએ સામાન  ય બુમ િશાળી માકસ 

પોતાના મખસ્ સામાાંથી નાકા વચશતી વખતે જટેલી કાળજી રાખવી જોઇએ.  
  સરકારી નાકામાાંથી કરતો ખચશ જરુહરયાત કરતાાં વિારે ન હોવો જોઇએ.  
  ખચશ કરનાર કે માંજ્ર કરનાર કોઇપક અમિકારીએ પોતાને પ્રત્ યક્ષ, કે પરોક્ષ, રીતે લાભદાયી 

થાય તે રીતે કોઇ પક ખચશ કરવા હુકમ કે માંજ્રી ન આપવી જોઇએ.  
  અમુક વ્ યમકત કે અમુક જનસમુદાયને જ મા્ લાભ થાય તે રીતે સરકારી નાકાાંનો ખચશ ન 

કરવો જોઇએ.  
  વળતર ભ થાાં  અન ેઅ્ ય ભ થાાંની રકમ એવી રીતે મવમનયમમત કરવી જોઇએ કે ભ થાાં 

મેળવનાર વ્ યમકતને નફાના સાિન રૂપ ન બની રહે.  
 

  મુાનાાાંાવાાખરીદવા માટે માંજછ ર થયે  પેતશગીનીચલુ વણી ુરતાાં પતહે ાાંઅનેપતાીસરુારી
ુમકચારીશુયાદતાવેજોપતછરાપતડવાજરુરીાે?  

 ચછુવણીપતહે ાનાદતાવેજોઃ- 
 સામા્ ય રીતે કાયમી  કમશચારીને પેશગી માંજ્ર કરવામાાં આવે છે. પરાં તુ પેશગી માંજ્ર કરનાર સક્ષ,મ 

સત્ તામિકારી અથમાયશ રપર હોય તેવા ક્રમાચારીને પક તેમની સમકક્ષ,ાના કે રપલી જગા િારક 
કરતા હોય તેવા કાયમી કમશચારીનુાં મનયત નમુનામાાં જામીન ખત (જી.એફ.આર. ફોમશ-૧૦મા૦) 
રજુ કરે તો પેશગી માંજ્ર કરી શકે છ.  

 ચછુવણીપતાીનાદતાવેજોઃ- 
  સરકારી કમશચારી કાયમી ન હોય  અને તૈયાર મકાન ખરીદેલ હોય  તેવા મકસ્ સામાાં ત ે

કમશચારીના રપલી કક્ષ,ાના કાયમી સરકારી કમાશચરીનુાં જી.એફ.આર. ફોમશ નાં-૧૧માાં 
જામીનખત લેવુ જરુરી છે.  

  તૈયાર મકાન મનયત સમય-મયાશદામાાં  ખરી યા બાદ તુરત જ જી.એફ.આર.. ફોમમશ-
૧૬માાં અને ફલેટ માટે ફોમશ નાં.૧૮માાં સરકાર તરફી ગીરોખત કરાવવાનુાં રહે છે.  

  મકાન  બાાંિકામ માટે લીિેલ પેશગીના મકસ્ સામાાં લાગુ પડતુાં હોય તેમુજબ જી. એફ. આર. 
ફોમમશ નાં. ૧૩,  ૧૪  કે ૧૯ ગીરોખત કરવુ જરુરી છે.  
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ક ૪ ) ગલજરાત મલલ્ુ ી સેવા  વગરુરણ અને ભરતી કસામાન્ય) વનયમો ૧૯૬૭                             
કગલણ-૧૦) 

  ચારી્યઅનેપતછવકપવતહાસનીખરાપુરતીવખતેુપુપાાાતોમાટેરમેદવારગેર ાયુરરો
ાે. 

  ભરતી વનયમોના સાંદભકમાાં રમેદવારોની નોુરી માટેની  ાયુાત તથા ગેર ાયુાતોની શરતો
વવગરેનીચચાકુરો. 

  ચારી્યઅનેપતછવકપવતહાસ 

  સરુારીનોુરીમાટેગેર ાયુાતો 

  સરુારીનોુરીમાટે ાયુાતોઅનેગેર ાયુાતોજણાવો.  

  શારીહરક યોગ્ યતાીઃ- કોઇપક વ્ યમકત રાજય સરકાર  વારા ઠરાવવામાાં આવે એવી 
શારીહરક યોગ્ યતાની તબીબી તપાસ પસાર કરે નહી તો તેને કોઇપક સેવા અથવા જગા 
રપર નીમી શકાશે નહી. 

  સારા ચારી્યનો પુરાવોીઃ-  મનમક્ક અમિકારી ઠરાવે તેવો સારા ચાહર્યનો પુરાવો રજ્ 
કરવાનો રહેશે.  

  ભારતના નાગહરકત્ વ સાંબાંિી શરતોીઃ-   આ મનયમોની જોગવાઇઓ તને આિીન રહીન ે
કોઇપક જગા રપર કોઇ પક વ્ યમકતની મનમક્ક કરવી નહી મસવાય કે તે ભારતનો 
નાગહરક હોય, નેપળનો પ્રજાજન હોય, ભ્તાનનો પ્રજાજન હોય, મતબેટનો મનવાશસીત હોય 
જ ેભારતમાાં ૧૯૬રના જા્ ય.ુ મહહનાની ૧લી તારીખ પહેલાાં આવ્ યો હોય.  

  લાયકાતો સાંબાંિી શરતોીઃ- કોઇપક વ્ યમકતને કોઇપક સેવા કે જગા રપર ભરતી કરવા 
અાંગેના મનયમોમાાં ઠરાવેલી કોઇ લાયકાતો હોય તો, તે િરાવતો હોવો જોઇએ.  

  બીજાકોઇ મનયમમાાં ગમે તે મજક્ર હોય તેમ છતાાં આ મનયમોની જોગવાઇઓ તને આિીન 
રહીને કોઇપક વ્ યમકતને વગશ-૪ની રતરતા દરજજાની સેવા ાીસ્ વાયની સેવા કે જગા પર 
મનમક્ક આપી શકાશે નહી  

  ઠરાવેલી લાયકાતોમાાં વય-મયાશદા અાંગેની લાયકાતમાાં એસ.ટી. એસ.ટી. કે 
એસ.સી.બી.સી.ના રમેદવારોની વય-મયાશદામાાં પાાંચ વ શંની છ્ટછાટ મ્કી શકશે.  

  કોઇપક મકસ્ સામાાં મનમક્ક અમિકારીને જગા માટે ઠરાવેલી વય-મયાશદા વટાવી ચ્કેલા 
રમેદવારની કોઇપક જગા રપર મનમક્ક કરવાનુાં જરુરી લાગે તો સરકારની પ્વશ માંજ્રી 
વગર આવી મનમક્ક કરવી નહી  

 

  અજમાયશતેમજઅજમાયશનીવનમણછુો અાંગનેામાગકદશકુવસધ્ાાાંતોજણાવો.  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ(૧૦-ક) 
હેઠળ સીિી પસાંદગીથી વગશ-૧ અથવા વગશ-રની સેવા રપર મનમાયેલા રમેદવારને બે 
વંશની મુદત સુિી અને વગશ-૩ની સેવા કે જગા રપરની મનમાયેલ રમેદવારોને એક વ શંની 
મુદત સુિી અજમાયશ રપ રાખવામાાં આવશે.  

  પરાં તુ મનમક્ક અમિકારી રકત બાંને મકસ્ સામાાં ૧ વ શંથી વિુ નહી તેટલી મુદત માટે 
પ્રોબેશનની મુદત લાંબાવી શકશે.  

 પ્રોબેશનર તેના કાબુબહારના કારકોસર મનયત તકોની અાંદર ખાતાકીય પરીક્ષ,ા પાસ ન કરી 
શકયો હોય ત્ યારે રકત મયાશદા લાગુ પડશે. નહી. 
 

  સરુારી સેવા ુે જગ્યા  માટે ાીતી મેળવવા અાંગ ે ન્યછન્તમ અનલભવ અને સીાી ભરતીથી
સરુારીજગ્યામાટેઅરજીુરવામાટેનોુરીદાતાનીઅગારથીમેળવવીપતડતીસાંમવત 

  નોુરીમાાંઅથવા હોદા રપતરાીતી માટેઓ જાામાાંઓ જાાઅનલભવનીજોગવાપઓ જનીચચાક ુરો.
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  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-૧૧ 
હેઠળ કોઇપક સરકારી કમશચારીને બઢતી આપવાની હોય તે જગામાાં તેને પાાંચ વંશનો 
અનુભવ હોય તે મસવાય તેને વગશ-૩ સેવામાાંની નીચલી જગ્ યા રપરથી તેજ સેવામાાંની 
રપલી જગ્ યા રપર બઢતી આપી શકાશે નહીં. 

  વગશ-૩ની જ ેસેવામાાંથી કોઇપક વ્ યમકતને બઢતી આપવાની હોય તે સેવામાાં તેને સાત 
વંશનો અનુભવ હોય તે મસવાય તેને વગશ-૩ સેવામાાંથી વગશ-ર સેવામાાં બઢતી આપી 
શકાશે નહી. એટલે કે વગશ-૩ની સેવામાાંથી વગશ-રની સેવામાાં બઢતી માટે ૭ વંશ નો 
અનુભવ. 

  વગશ-રમાાંથી વગશ-૧ની સેવામાાં બઢતી આપવાની હોય ત્ યારે આઠ વ શંનો અનુભવ હોય તે 
મસવાય બઢતી આપી શકાશે નહી. 

  વગશ-૧ની નીચલી જગ્ યા પરથી વગશ-૧ની રપલી જગ્ યાએ બઢતી આપવાની બાબતમાાં 
પાાંચ વંશનો અનુભવ હોય તે મસવાય  બઢતી આપી શકાય નહીં. 

  

  રાજયસેવાનલાંવગરુરણઅનેવનમણછુનીપતધ્ાવતઓ જ  

  જલ દીજલ દીજગ્યાઓ જતથાસવેાઓ જનાવગરુરણઅનેખ્યા આપતો.  

  સરુારીસેવાઓ જઅનેજગ્યાઓ જનલાં વગરુરણજણાવો રાજયસેવાઓ જ તાાાનીસેવાઅને વનમ્ન
દરજજાનીસેવાઓ જુપુપાેતેચોુુસદાખ ામાાંપતણજણાવો. 

  રાજયસરુારનીુોપસેવાુેજગ્યામાાંવનમણછુુપચારરીતેુરીશુાયતેવણકવો 
  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૯) 

હેઠળ રાજય સેવામાાં સમામવષ્ ટ કોઇપક જગા રપર મનમક્ક આપવા નીચેની ચાર પ િમત 
અનુસરવામાાં આવે છે.  

  સ્ પિાશત્ મક પરીક્ષ,ાના પહરકામ રપરથી  અથવા  
  સીિી પસાંદગી કરીને અથવા  
  બદલી કરીને કરવી જોઇશે. 
  બઢતીથી મનમક્ક માટે અનામત રાખેલ જગ્ યાપર ઓ તછામાાં ઓ તછો અનુભવ િરાવતી યોગ્ ય 

વ્ યમકત ન મળવાને કારકે અથવા અ.જા. કે. અ.જ.જા.નો રમેદવાર સાંપ્કશપકે રપલ્ િ 
ન થવાને કારકે ્ક ભરતીના પ્રસાંગો પછી પક ભરવામાાં ન આવે તો સત્ તામિકારીએ 
સ્ પિાશત્ મક પરીક્ષ,ાના પહરકામ રપરથી અથવા સીિી પસાંદગીથી મનમક્કો કરવી જોઇશે. 

 

  સરુારીનોુરીમાટેગેર ાયુાતોુપુપાે?ચાકર્યઅનેપતછવકપવતહાસનીખરાપુરતીવખતે
ુપાાાતોમાટેરમેદવારગેર ાયુરરેાે. 

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૧ર) 
થી (૧પ) હેઠળ કોઇપક રમેદવાર સરકારી નોકરીમાાં ચાલુ હોય અને રાજય સેવામાાંની 
કોઇ જગા રપરની મનમક્ક માટેની અરજી કરે તો તે  સરકારની સાંમમત વગર કરવામાાં 
આવી હોય તો તે અરજી ના માંજ્ર કરવામાાં આવશે.  

  જો કોઇપક વ્ યમકત જો તે પુરું હોય તો, એક કરતાાં વિારે પત્ ની હાયત હોય અથવા જો 
તે સ્ ્ ી હોય અને તેકીએ જનેી બીજી પત્ ની હયાત હોય તેવા પુરું સાથે લગ્ ન કયુશ હોય 
અને તેકીની રાજય સરકારની સેવામાાં મનમક્ક માટે લાયક ગકાશે નહીં.  

  સરકારી સેવામાાં મનમક્ક માટે અથવા રપલી જગામાાં બઢતી માટે તેની અરજી, પ્રત્ યક્ષ, કે 
પરોક્ષ, રીતે સહાય મેળવવા માટે પ્રયત્ ન કરવામાાં આવ્ યેથી મનમક્ક અથવા બઢતી માટે 
ગેરલાયક ઠરશે.  
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  મનમકક્ બાદ આવી  વ્ યમકતએ હહ્ દી અન ેગજુરાતી ભાંાની પરીક્ષ,ા મનયમોથી ઠરાવ્ યા 
મુજબ પાસ કરવાની રહેશે તથા બીજી ખાતાકીય પરીક્ષ,ા પાસ કરવાની રહેશે.  

  મનમક્ક અમિકારી ઠરાવે તેવા સારા ચાહર્યનો પ્રાવો રજ્ કરવાને આિીન રહેશે.  
 

  વનમણછુુરવાનીપતધ્ાવત  

  સરુારીસેવામાાં વનમણછુ નીઅ ગ અ ગપતધ્ાવતઓ જુપ ાે? વનમણછુવખતે દાુતરીતપતાસ
ુયારેજરુરનથી. 

  વનમણછુઅાંગનેીુાયકપતધ્ાવતજણાવો. 
  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૯) 

અને (૧પ) હેઠળ રાજય સેવામાાં સમામવષ્ ટ કરેલી કોઇપક સેવા કે જગ્ યા રપરની 
મનમક્ક રાજય સરકારે સત્ તા આપેલા સત્ તામિકારીએ ભરતી મનયમોને આિીન રહીને 
કરાતી મનમક્કો. 

  સ્ પિાશત્ મક પરીક્ષ,ાના પહરકામ રપરથી અથવા  
  સીિી પસાંદગી કરીને અથવા  
  બઢતી આપીને અથવા  
  બદલી કરીને કરવી જોઇએ  
  મનયમ-૧પ હેઠળ તાબાની સેવામાાંની સેવા રપર મનમક્ક અાંગે તાબાની સેવા અન ે

રતરતા દરજજાની સવેા સમામવષ્ ટ કરેલી કોઇપક સેવા અથવા જગ્ યા રપરની મનમકક્ 
સાંબાંમિત ખાતાના વડાએ અથવા ખાસ હુકમથી સત્ તા આપી હોય ત્ યારે એવી કચેરીના 
વડાએ કરવી જોઇએ.  

  જયાાં આયોગનો પરામશશ કરવો જરુરી હોય ત્ યાાં આયોગનો પરામશશ કરીને મનમક્ક આપવી 
જોઇશે.  

  આયોગનો પરામશશ જરુરી ન હોય તો તેવી મનમક્કનાચ મકસ્ સામાાં રાજય સરકાર હુકમથી 
મનહદશષ્ ટ કરે તેવી સલાહકાર સમમતની સહાયતાથી કરવી જોઇશે.  

 

  રાજયસરુારનીસેવાઓ જઅનેજગ્યાઓ જનલાંવગરુરણસમજાવો.  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૩) 
હેઠળ સરકારી સેવાઓ તનુાં વગીકરક  

  વગશ-૧  
  વગશ-ર  
  વગશ-૩ અને વગશ-૪  
  કોઇ સેવામાાં એક કરતાાં વિારે રેાફડનો સમાવેશ થતો હોય તો જુદા જુદા રેાફડો જુદા જુદા 

વગોમાાં સમામવષ્ ટ કરી શકાશે.  
  સરકારી જગ્ યાઓ તનુાં વગીકરક વગશ-૧, વગશ-ર, વગશ-૩ અને વગશ-૪ સક્ષ,મ 

સત્ તામિકારીએ કરેલા રાજય સરકાર હેઠળની મુલકી જગ્ યાના વગીકરક અાંગેનો મનયમ 
હેઠળ રાજય સરકારે કરેલા કોઇ હુકમથી તેમાાં ફેરફાર કરવામાાં ન આવે ત્ યાાં સિુી ત ે
અમલમાાં રહેશે.  

  કોઇપક સેવા અથવા જગ્ યા રાજય સરકારે કરેલા સામા્ ય હુકમથી જો તે રાજયપમ્ત 
દરજજાની જગ્ યા હોય તો તે વગશ-રની ગકાશે અને બીજા કોઇપક મકસ્ સામાાં તે વગશ-૩ની 
ગકાશે.  

  વગશ-૧ અથવા વગશ-ર તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા કે જગ્ યા રાજય સેવા તરીકે ઓ તળખાશે.  
  વગશ-૩ તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા કે જગા તાબાની સેવા તરીકે ઓ તળખાશે.  
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  વગશ-૪ તરીકે વગીકૃત કરેલ સેવા કે જગ્ યા રતરતા દરજજાની સેવા તરીકે ઓ તળખાશે. 
 

  રાજયસરુારનીુોપપતણસવેાુેજગ્યાભરવામાટેભારતનાનાગકરુ્વનીાાાતતથાવનયત
 ાયુાતોસાાશરતોજણાવો. 

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૭) 
હેઠળ ભારતના નાગહરકત્ વ સાંબાંિી શરતો  

  આ મનયમની જોગવાઇઓ તને આિીન રહીને કોઇપક સેવા કે જગા રપર કોઇપક વ્ યમકતની 
મનમક્ક કરવી નહી મસવાય કે તે.....  

  ભારતનો નાગહરક હોય અથવા , નેપાળનો પ્રજાજન હોય અથવા ભ્તાનનો પ્રજાજન હોય 
અથવા મતબટેનો મનવાશસીત હોય જ ેભારતમાાં ૧૯૬રની જા્ યઆુરીની ૧લી તારીખ પહેલાાં 
ભારતમાાં આવ્ યો હોય.  

  મ્ળ ભારતની વ્ યમકત હોય અને ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પમકસ્ તાન, 
બમાશ, ્ીલાંકા, કે્ યા, યુગા્ ડા, ટા્  ાનીયા,  ા બીઆ, ઇથોમપયા જવેા પ્વશ આહાકાના 
દેશો અને મવયેટનામમાાંથી સ્ થળાાંતર કરીને આવી હોય પરાં તુ જનેી તરફેકમાાં રાજય સરકારે 
લાયકાતનુાં પ્રમાકપ્ આપ્ યુ હોય તેવી વ્ યમકત હોવી જોઇશે જમેને વગશ-૪ની રતરતા 
દરજજાની  સેવા મસવાયની સેવા અથવા જગા પર નીમી શકાશે નહીં.  

 

  ભાયાકુયઅનેખાતાુીયપતરીક્ષાચચાકુરો.  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૧પ) 
હેઠળ કોઇ સેવા અથવા જગ્ યા રપર મનમક્કથઇ હોય તેવી વ્ યમકતએ હહ્ દી અને ગુજરાતી 
ભાંાની પરીક્ષ,ા અને તે અથદેશ કરેલા મનયમોથી ઠરાવ્વવામાાં આવે તેવી બીજી ખાતાકીય 
પરીક્ષ,ા પસાર કરવી પડશે.  

 

  અજમાયશીમલદતઃ- 

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૧૦-
ક)હેઠળ રાજય સેવામાાં કે તાબાની કોઇ સેવા કે જગ્ યા રપર ભરતી સાંબાંિી કોઇ મનયમોમાાં 
ગમે તે મજક્ર હોય તેમ છતાાં,  

  સીિી પસાંદગી વગશ-૧ અથવા વગશ-રની સેવા રપર મનમાયેલા રમેદવારને બે વંશની મુદત 
સુિી અજમાયશી રપર રાખવામાાં આવશે.  

  વગશ-૩ની સેવા રપર મનમાયેલ રમેદવારને ૧ વંશ સિુી અજમાયશ રપર રાખવામાાં 
આવશે.  

  પરાં તુ મનમક્ક કરનાર સત્ તામિકારી કોઇ મકસ્ સામાાં જરુર જકાયે રકત તમામ જગ્ યા માટે 
એક વિાશથી વિુ ન હોય તેટલી મુદત માટે અજમાયશની મુદત લાંબાવી શકશે. 

 

  

  સરુારીસેવામાાં વનમણછુનીઅ ગ-અ ગપતવધ્ાતઓ જુપ ાે? વનમણછુવખતેદાુતરીતપતાસ
ુયારેજરુરીનથી.   

   ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ-(૯) 
હેઠળ રાજય સેવામાાંની જગ્ યા રપરની મનમક્ક......  

   સ્ પિાશત્ મક પરીક્ષ,ાના પહરકામ રપરથી અથવા  

   સીિી પસાંદગી કરીને  

   બઢતી આપીને અથવા  
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   બદલી કરીને કરવી જોઇશે.  

   મનયમ-પ હેઠળ શારીહરક યોગ્ યતા બાબતે જો કોઇપક વ્ યમકત અગારથી સેવામાાં હોય તે 
વ્ યમકતને બઢતી આપીને અથવા બદલી કરીને મનમક્ક કરવામાાં આવે તો સામા્ ય રીતે 
તબીબી તપાસ જરુરી નથી.  

 

  ભરતી વનયમોનાસાંદભકમાાં ’’ ઘલ્તમઅનલભવ’’કMinimum Experience )નોખ્યા 
આપતીાીતીસાથેતેુપરીતેસાંુળાયે ાે.તનેોવનદશેુરી ’’ ઘલ્તમઅનલભવ’’માાંાછ ટાાટ
મછુવાઅાંગનેીજોગવાપઓ જનીચચાકુરો.  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા વગીકરક અને ભરતી (સામા્ ય મવનયમો ૧૯૬૭ના મનયમ--
૧૧(ક) હેઠળ સેવા અથવા હોદાપર બઢતી માટે જરુરી ઓ તછામાાં ઓ તછો અનુભવ હોવા 
બાબત  

  વગશ-૩ની સેવામાાંની નીચલી જગ્ યા રપરથી તે જ સેવામાાંની રપલી જગ્ યા રપર બઢતી 
આપવા માટે પાાંચ વ શંનો અનુભવ હોય તે મસવાય તેને બઢતી આપી શકાશે નહી.  

  વગશ-૩ની સેવામાાંથી વગશ-રની સેવામાાં બઢતી આપવા માટે વગશ-૩ની સેવામાાં સાત 
વંશનો અનુભવ હોય તે મસવાય વગશ-૩માાંથી વગશ-રમાાં બઢતી આપી શકાશે નહી.  

  વગશ-રની સેવામાાંની નીચલી જગ્ યા રપરથી તે જ સેવામાાંની રપલી જગ્ યામાાં બઢતી 
આપવા માટે પાાંચ વ શંનો અનુભવ હોય તે મસવાય બઢતી આપી શકાશે નહી  

  વગશ-રમાાંથી વગશ-૧ની સેવામાાં બઢતી આપવાની હોય તો વગશ-રની સેવામાાં આઠ વંશનો 
અનુભવ હોય તે મસવાય બઢતી આપી શકાશે નહીં.  

  વગશ-૧ની નીચલી જગ્ યા રપરથી તેજ સેવાની રપલી જગ્ યા રપર બઢતી આપવાની હોય 
ત્ યારે તે જગ્ યામાાં પાાંચ વંશનો અનુભવ હોય તે મસવાય તેને બઢતી આપી શકાશે નહીં.  

  પરાં તુ...... મનમક્ક આપનાર અમિકારીને એવી ખાતરી થાય કે રપર જકાવેલ ખાંડોમાાં 
મનહદશષ  ટ કરેલ અનુભવ િરાવતી વ્ યમકત બઢતી માટે રપલ્ િ નથી અન ેજગ્ યા ભરવાનુાં 
જાહેર હહતમાાં છે તો તે કારકોની નપીિ કરીને રકત મનહદશષ્ ટ કરેલ મુદતના બેતૃતીયાાંશ કરતાાં 
ઓ તછી ન હોય તેટલી મુદતનો અનુભવ હોય તેવી વ્ યમકતને બઢતી આપી શકાશે.  
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ક૫)    ગલજરાત મલલુ ી સેવાકવતકણછુ) અને કવશસત અને        અપતી ) વનયમો  ૧૯૭૧                    

કગલણ-૧૦) 

  

   

તપતાસઅવાુારીનાઅહેવા પતરુાયકવાહી  

  તપતાસઅવાુારીનાઅહેવા અન્વયેુરવાનીુાયકવાહી  

  ગુજરાત મુલ્ કી સવેા (મશ. અને અ.) મનયમો,૧૯૭૧ હેઠળ તપાસ અમિકારી પોતેજ તપાસ 
અમિકારી ન હોય ત્ યાાં તે લેમખત  કારકો દશાશવી કેસ તપાસ અમિકારીને મોકલી શકશે. 
અને તપાસ અમિકારી મનયમ-૯ની જોગવાઇઓ ત અનસુાર વિુ તપાસ આગળ ચલાવી 
શકશે.  

  મશસ્ ત અમિકારી તહોમતના કોઇપક મુદા અાંગે તપાસ અમિકારના તારકો સાથે સાંમત ન 
થાય, તો તે અાંગેના કારકો નપીિવા.  

  મશસ્ ત અમિકારી તહોમતના કોઇપક મુદાઓ ત અાંગે  એવુ માંતવ્ ય િરાવતા હોય કે, સરકારી 
કમશચારીને મનયમ-૬ની (૧) થી (૩) માાં દશાશવેલ કોઇપક મશક્ષ,ા થવી જોઇએ તો મશક્ષ,ા 
કરવાનો હુકમ કરી શકશે. પરાં તુ કમમશનનની સલાહ લેવી જરુરી હોય તેવા મકસ્ સામાાં 
તપાસનુાં તમામ રેકડશ  મશસ્ ત અમિકારીએ કમમશનનને મોકલવુાં જોઇશે. અને મશક્ષ,ા અાંગ ે
કમમશનની સલાહ મવચારકામાાં લેવામાાં આવશે.  

  તહોમતની તમામ બાબતોને  યાનમાાં રાખીને તપાસ દરખાસ્ ત રજ્ થયેલ પુરાવાના આિારે 
મશસ્ ત અમિકારીનો એવો અમભપ્રાય હોય કે મનયમ-૬(૪)થી (૮)માાં મનહદશષ્ ટ કરેલ 
મશક્ષ,ાઓ ત પૈકી કોઇ મશક્ષ,ા સરકારી કમશચારીને કરવી જોઇએ તો તે મશક્ષ,ાના હુકમ કરશે. 
પરાં તુ મશક્ષ,ા કરતાાં પહેલાાં કમમશનની સલાહ મવચારકામાાં લેવામાાં આવશે.  

 

  સરુારી ુમકચારી માટે રાજુારણ અને ચછાંટણીમાાં ભાગ   ેવા ીાળો અને ભેટના સાંદભકમાાં શલાં
જોગવાપઓ જ  

  સરુારીુમકચારીઅનેરાજુીયપ્રવૃવ્તઓ જ 

  રાજુીયપતક્ષમાાંજોડાવલતથાચછાંટણીમાાંભાગ ેવો.  
  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા (મશ. અને અ.) મનયમો,૧૯૭૧ના મનયમ -પ હેઠળ કોઇપક સરકારી 

કમશચારી કોઇપક રાજકીય પક્ષ,નો સ્ ય થઇ શકશે નહી . રાજકારકમાાં ભાગ લઇ શકશ ે
નહી, રાજકીય પ્રવૃમત્ ત કરી શકશે નહી, કે તેમાાં ફાળો કે મદદ કરી શકશે નહી. 

  ભારતમાાં કાયદાથી સ્ થપાય સરકાર સામે મવરોહકારી ચળવળમાાં પોતાના કુટુાંબના સ્ યન ે
ભાગ લેતાાં રોકવા, તથા આવી ચળવળમાાં રોકી ન શકે તો તે અાંગેની જાક સરકારને 
કરવાની રહેશે.  

  કોઇપક પક્ષ, રાજકીય પક્ષ, છે કે કેમ તેને લગતો પ્ર ન રપમસ્ થત થાય તો તે અાંગેનો 
સરકારનો મનકાશય આખરી ગકાશે.  

  કોઇપક સરકારી કમશચારીથી મવિાનસમાંડળની ચ્ાંટકાાીમાાં સીિી કે આડકતરી રીતે 
પ્રચાર કરી શકશે નહી કે તેમાાં ભાગ લઇ શકશે નહીં.  

  સરકારી ક્રમચારી પોતાના શરીર અથવા વાહન, રહેઠાક પર ચ્ાંટકી પ્રમતક પ્રદમશત  કરે તો 
ચ્ાંટકીમાાં પોતાની વગનો રપયોગ ક્રયો છે એમ ગકાશે. પરાં તુ આવી ચ્ાંટકીાામાાં મતદાન 
કરવાની યોગ્ યતા િરાવતા સરકારી ક્રમ. પોતાના મતામિકારનો રપયોગ કરી શકશે. 
ફરજના ભાગ રુપે ચ્ાંટકી સાંચાલનમાાં મદદકરે તો મનયમની જોગવાઇનુાં રલ્ લડન કયુશ 
હોવાનુાં ગકાશે નહીં.  

  મોટીવશક્ષાુરવાનીપતધ્ાવતવણકવો.  

  મોટીવશક્ષાજોગવાપજણાવોતેુરવામાટેપતવધ્ાતવણકવો.  
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  ગૌણવશક્ષામાટેનીુાયકવાહી 

  વશક્ષાનાપ્રુારજણાવી નાનીવશક્ષાુરવામાટેનીુાયકપતધ્ાવતજણાવો.  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા (મશ. અને અ.) મનયમો,૧૯૭૧ના મનયમ (૬) હેઠળ મશક્ષ,ાનો પ્રકાર 
  કાયદાની જોગવાઇઓ તને બાિ આવ્ યા મસવાય રાજય નીચલા દરજજાની સેવાઓ તના 

કોઇપક સ્ યને વાજબી અને પ્રતા કારકસર નીચે મુજબની મશક્ષ,ા કરી શકશે.  
 નાનીવશક્ષાઓ જઃ-  
  ઠપકો,   

 ઇજાફા અથવા બઢતીની રૂકાવટ,   

 સરકારને થયેલ આમથશક નુકસાનની તેના પગારમાાંથી વસ્લાત  
 મોટીવશક્ષાઓ જઃ-  
  મનમ ચત સમય માટે કમશચારીને પગાર િોરકના નીચલા તબકકાએ રતારવો,  

 ફરજીયાત મનવૃમત્ ત, નોકરીમાાંથી રૂખસદ,  

 નોકરીમાાંથી  બરતરફ 
 નાનીવશક્ષાનીુાયકવાહીઃ- 
  ગુજરાત રાજય (મશ. અને અ.)મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-૧૧ હેઠળ સરકાર અથવા 

સરકાર  વારા સત્ તા આપેલ બીજાકોઇ પક અમિકારી સરકારી કમશચારી સામે મશસ્ તભાંગ 
અાંગેની કાયશવાહી કરી શકશે.  

  મનયમ-૬ની (૧) થી (૩) નાની મશક્ષ,ાઓ તમાાં દશાશવેલ કોઇપક મશક્ષ,ા કરવાની આ 
મનયમો હેઠળ સત્ તા િરાવતા મશસ્ ત અમિકારીને મશસ્ તભાંગની કાયશવાહી કરવાનુાં 
જકાવીએ.  

  મનયમ-૬ની(૧) થી (૩) નાની મશક્ષ,ાઓ તમાાં દશાશવલે કોઇપક મશક્ષ,ા કરવાની સત્ તા 
િરાવતા મશસ્ ત અમિકારી કોઇપક સરકારી કમશ. સામે મશસ્ તભાંગની કાયશવાહી કરી શકશે.  

  મશસ્ ત અમિકારી મનયમ-૧૦ના પેટા મનયમ(૩)ની જોગવાઇઓ તને આિીન રીને, સરકારી 
કમશ. ને મનયમ-૬ની(૧) થી (૩) માાં દશાશવેલ કોઇપક મશક્ષ,ા કરવાના હુકમ કરી શકશે.  

  સરકારી ક્રમચારીની સામે પગલાાં લેવાની દરખાસ્ ત સામે ત ેકોઇ રજુઆત કરવા માાંગતો હોય 
તો તેમ કરવાની વાજબી તક આપ્ યા પછી જ મશક્ષ,ાનો હુકમ કરી શકશે.  

  મશસ્ ત અમિકારીના મતે આવી તપાસ કરવી જરરી હોય તેવા દરેક કેસમાાં તપાસ હાથ  
િરીને પછીજ મશક્ષ,ાના હુકમો કરી શકશે.  

  જ ેસરકારી કમશ.એ કોઇપક રજ્આત કરી હોય તો તે રેકડશ   યાનમાાં લીિા પછી જ .... 
  ગેરવતશક્કના દરેક આક્ષ,ેપ અાંગે પોતાનુાં તારક નો યા પછી જ...  
  આવા કેસોમાાં કાયશવાહીના રેકડશમાાંની હોવાનો સમાવેશ થશે.  

 સરકારી કમશચારીની સામે પગલાાં લેવાની દરખાસ્ ત અાંગે તેને જાક કરતા પ્ની નકલ. 

 સરકારી કમશચારીને ગેરવતશકક્ અાંગે આપવામાાં આવેલ આક્ષ,ેપોના પ્ની નકલ 

 કમશચારીની રજ્આત હોય તો 

 તપાસ દર યાન રજ્ થયેલ પ્રવાઓ ત 

 કમમશનની સલાહ મળેલ હોય તો તે 

 ગેરવતશક્ક અાંગે તારકો 

 કેસ અાંગેના હુકમો અને તે માટેના કારકો. 
 

  વશતઅનેઅપતી નાવનયમોનાસાંદભકનીચનેાપતદોસમજાવો.  
વનમણછુઅવાુારી 
સરુારીુમકચારી  
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  મનમક્ક અમિકારીીઃ- ગુજરાત રાજય (મશ. અન ેઅ.)મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-ર(ક) 
હેઠળ સરકારી કમશચારીની બાતમાાં મનમક્ક અમિકારી એટલે......    

  સરકારી કમશ. તે સમય પ્રતો જ ેસવેાનો સ્ ય હોય ત ેસવેામાાં મનમકક્ કરવાની સત્ તા 
િરાવતા અમિકારી એટલે મનમક્ક અમિકારી  

  સરકારી કમશ. તે સમય પ્રતો જ ેજગ્ યા િરાવતા હોય ત ેજગ્ યા પર મનમકક્ કરવાની સત્ તા 
િરાવતા અમિકારી એટલે મનમક્ક અમિકારી  

  સરકારી કમશચારીથી યથાપ્રસાંગ આવી સેવા કે જગ્ યાપર મનમક્ક કરનાર અમિકારી  
  બીજી કોઇ સેવાનો કાયમી સ્ ય સરકારી નોકરીમાાં સતત ચાલુ હોય તે સેવામાાં મનમક્ક 

કરનાર અમિકારી  
  સરકારી કમશચારીીઃ-  
  ગુજરાત રાજય (મશ. અને અ.)મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-ર(ગ) હેઠળ રાજય સેવાનો 

સ્ ય અથવા રાજયેત્ તર સવેા પરની આવી કોઇ વ્ યમકત ભારત સરકાર અથવા બીજી 
કોઇપક સરકાર હસ્ તક મ્કવામાાં આવી હોય તેવી વ્ યમકતનો સરકારી કમશચારીમાાં સમાવશે 
થાય છે.  

  કે્ ર સરકાર હેઠળ મુલ્ કી સવેા/જગ્ યા િરાવતી વ્ યમકત કે જનેી સેવાઓ ત હાંગામી િોરક ે
સરકાર હસ્ તક મ્કવામાાં આવી  હોય તે વ્ યમકત  

  સ્ થામનક કે બીજી સત્ તામિકારીની સેવામાાં હોય અને જનેી સેવાઓ ત સરકાર હસ્ તક મ્કવામાાં 
આવી હોય તે વ્ યમકત સરકારી કમશચારી કહેવાશે.  

 

  સરુારનીપતછનકવવચારણાુરવામાટેનીસ્તાઅાંગને જોગવાપઓ જજણાવો  

  સરુાર ધ્વારા ુરાયે  તનેા પતોતાના હલુમોની પતલનઃ વવચારણા ુરવા માટેની સ્તા
તેમજજોગવાપઓ જ  

  સમીક્ષા(Review)ુરવાનીરાજયસરુારનીસ્તા 

  અપતી નાસાંદભેપતલનઃવવચારણાુરવાનીસ્તાવણકવો.  

  ગુજરાત રાજય (મશ. અને અ.)મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-ર૧ હેઠળ  ફરજમોકુફીના હુકમ 
મવરુ િની અપીલના કેસમાાં મનયમ-પની જોગવાઇઓ તનુસાર ફરજમોકુફીનો કેસ વાજબી છે 
કે કેમ તે અપીલ અમિકારીએ મવચારવુાં અને તદનુસાર હુકમ બહાલ રાખવો કે રદ કરવો.  

  આ મનયમોમાાં મનયત કરેલ પમ િત અનસુરવામાાં આવી છે કે કેમ?તે અપીલ અમિકારીએ 
જોવુાં 

  જો આવી પ િમતનુાં પાલન નહી થવાના કારકે અ્ યાય થયો હોય તો તે જોવુાં  
  તારક વ્ યાજબી છે કે કેમ તે જોવુાં 
  કરેલ મશક્ષ,ા વિુ પડતી કે અપ્રતી છે કે કેમ તે અાંગે મવચારકા કરવી. અને કમમશનની 

સલાહ લેવી જરુરી હોય તો કમમશનની સલાહથી  

  મશક્ષ,ા રદ કરવી, ડટાડવી, વિારવી કે બહાલ રાખવા અાંગે અથવા વિુ તપાસ કરવા કેસ 
મશક્ષ,ા કરનાર અમિકારીને પાછો મોકલવા અાંગે હુકમ કરવો. પરાં તુ અપીલ અમિકારી અપીલ 
હેઠળના કેસમાાં જનેી મવરુ િ અપીલ કરવામાાં આવી હોય તવેા મશક્ષ,ા કરવાની સત્ તા 
િરાવતા ન હોય તે મશક્ષ,ા કરવા સુિી તે મશક્ષ,ાને વિારી શકશે નહી.  

  અપીલ કરનાર આવી વિારેલી મશક્ષ,ા મવરુ િ કોઇપક રજ્આત કરવા માાંગતો હોય તો 
તેમને તેમ કરવાની તક આ૫યા મવના મશક્ષ,ા વિારી શકશે નહી.  

  મનયમ-૧૪માાં દશાશવેલ કોઇપક હુકમ મવરુ િ કરેલી અપીલના કેસમાાં અપીલ 
અમિકારીએ કેસના બિા સાંજોગો ધ  યાનમાાં લઇ, તેમને ્ યાય લાગે તેવા હુકમો કરવા  
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  અપતી ુયાહલુમોસામેથપશુે? 

  ુ ોનીસામેઅપતી થપશુેઅનેુોનીસામેઅપતી થપશુેનહીતનેાહલુમોસમજાવો 
  ફરજમોકુફીના હુકમ મસવાય મશસ્ તભાંગની કાયશવાહીના હુકમો સામે અપીલ થઇ શકે નહી 
  નાની મશક્ષ,ા મનયમ(ક) હેઠળ રચ્ ચકક્ષ,ાની સમમમતએ કરેલ કોઇપક હુકમ સામે અપીલ 

થઇ શકશે નહી. 
 જનેીસામેઅપતી થપશુશેતેહલુમોઃ- 

  મનયમ-રર(પુનીઃમવચારકાની સત્ તા) ની જોગવાઇઓ તને આિીન રહીને સરકારી કમશચારી 
નીચેના કોઇપક હુકમ સામે અપીલ કરી શકશે.  

  ફરજમોકુફીના હુકમ સામે  
  મનયમ-૬ (મશક્ષ,ાના પ્રકાર)માાં દશાશવેલ મશક્ષ,ાઓ ત પૈકી કરેલ મશક્ષ,ાના હુકમ સામે  
  મનયમ-૬હેઠળ કરવામાાં આવેલ કોઇપક મશક્ષ,ા વિારવા અાંગેના હુકમ  
  તેને નોકરીમાાંથી છ્ટા કરતો હુકમ સામે  
  તેને રપલી જગામાાં બઢતી ન મળે તેવી અસર િરાવતા હુકમ સામ ે
  તે નોકરીમાાં કાયમ ન થાય તેવી અસર િરાવતો હુકમ સામ ે  
  લાયકી આડમાાં તેને અટકાવતો હુકમ સામે  
  નીચલી સેવારેાફડમાાં પછા હઠાવવાના હુકમ નીચે  
  ફરજમોકુફી દર યાન ચ્કવવાના મનવાશહ ભ થા અને બીજા ભ થાાં નકકી કરતા હુકમ સાથે 

પરાં તુ  
  પે્ શન ડટાડવા કે અટકાવવા અાંગેના હુકમો સામે મા્ સરકારને જ અપીલ કરવાની રહેશે.  
  અપીલ અમિકારીના મનકશય પરથી કરેલી અપીલ મા્ સરકારને કરવાની રહેશે.  

 

  મોટીવશક્ષાુરવાનીપતધ્ાવતવણાકવો.  

  ગુજરાત રાજય સેવા(મશ. અનઅે.)ના મનયમ-૧૯૭૧ના મનયમ-૯ હેઠળ મોટી મશક્ષ,ા 
કરવાની પ િમત  

  મનયમ-૬ની બાબતો (૪) થી (૮)માાં દશાશવેલ કોઇપક મશક્ષ,ા કરવાનો હુકમ શકય હોય 
ત્ યાાં સુિી મનયમ-૧૯(તપાસ અહેવાલ)ની જોગવાઇ કરેલી રીતે તપાસ કયાશ પછી કરવો.  

  મશસ્ ત અમિકારી એવા મતના હોય કે સરકારી કમશચારી સામે કરવામાાં આવેલ ગેરવતશક્ક 
અાંગેનો કોઇપક આક્ષ,ેપ સાચો હોવા અાંગેની તપાસ માટે કારકો છે તો તે પોતાની જાતે 
તપાસ કરી શકશે. 

  પરાં તુ જામતય સતામકીની ફહરયાદ હોય ત્ યારે આવી ફહરયાદોની તપાસ દરેક 
કચેરી/મવભાગમાાં આવેલી ફહરયાદ સમમમતનાાં મનયુકત કરેલા તપાસ અમિકારી 
સત્ તામિકારી ગકાશે.  

  મશસ્ ત અમિકારીએ તહોમતના મુદાઓ તની નકલ , કોઇપક ગુનાહહતકાયશ અાંગેના આક્ષ,પેોનુાં 
પ્ક જનેા  વારા સમથશન મળતુાં હોય તેવા દસ્ તાવેજો  અને સાક્ષ,ાાીઓ તની યાદી, સરકારી 
કમશચારીનુાં લેમખત બચાવનામુાં  

  મશસ્ ત અમિકારીને લેમખત બચાવનામુ મળતાાં, બચાવનામામાાં તહોમતના બિાજ મુદાઓ ત 
પરત્ વે તેનુાં તારક નપીિવુાં.  

  સરકારી કમશ. એ લેમખત બચાવનામુ રજ્ નકયુશ હોય તો, મશસ્ ત અમિકારી જાતે તહોમતના 
મદુા અાંગે તપાસ કરી શકશે. અથવા આ અાંગે તપાસ અમિકારીની નમક્ક કરશે.  

  મશસ્ ત અમિકારી જાતે તપાસ કરાના હોય તો તેમની સમક્ષ, તહોમતના સમથશનમાાં કેસ રજ્ 
કરવા કોઇપક વ્ યમકતની (રજ્આત અમિકારી)ની મનમકક્ કરી શકશે.  

  મશસ્ ત અમિકારી તપાસ અમિકારી ન હોય ત્ યાાં તેમકે તપાસ અમિકારીને નીચેનુાં મોકલવુાં.
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  તહોમતના મુદા, અને ગેરવતશક્કના આક્ષ,ેપોના પ્ની નકલ  
  સરકારી કમશચારીએ લેમખત બચાવનામુ રજ્ કયુશહોય તો તેની નકલ  
  સાક્ષ,ીઓ તના પ્કની નકલ  
  દસ્ તાવેજો  
  રજ્આત અમિકારીના મનમકક્ના હુકમની નકલ  
  સરકારી કમશચારીએ તેને પોતાને તહોમતના મુદા અને ગેરવતશક્કના આક્ષ,ેપોનુાં પ્ક તેન ે

મળે તે તારીખથી કામકાજના દસ હદવસની અાંદર તપાસ અમિકારી સમક્ષ, જાતે હાજર થવુાં
  

  સરકારી કમશચારીના લેમખત બચાવનામામાાં તહોમતના એકપક મુદાનો સ્ વીકાર કયો ન 
હોય કે કયાશ હોય તો તપાસ અમિકારીએ તેવી નપીિ પર સહી કરવી અને તેના પર સરકારી 
ક્રમચારીની સહી લેવી.  

  તપાસ અમિકારીએ સરકારી કમશચારીએ તહોમતના જ ેમદુાઓ ત અાંગે ગુનો કબલ્્ યો હોય ત ે
મુદા અાંગે તે ગુનેગાર હોવાનો મનકશય જકાવવો.  

  સરકારી કમશચારી મનહદશષ્ ઠ સમયની અાંદર હાજર ન થાય અથવા ગુનો કબ્લ ન કરે તો 
તપાસ અમિકારી રજ્આત અમિકારીને તેજ ેપરુવા  વારા તહોમતના મુદા સામબત કરવા 
માાંગતા હોય તે પુરાવો રજ્ કરવા જકાવશે અનેવિુમાાં વિુ ્ીસ હદવસ સુિી કેસ મોક્ફ 
રાખશે.  

 

  રજછઆતઅવાુારી-ટછાં ુનોંા ખો.  

  મશસ્ ત અમિકારી, તહોમત અાંગે જાતે તપાસ કરવાના હોય તો તેમની સમક્ષ, તહોમતના 
સમથશનમાાં કેસ રજ્ કરવા કોઇપક વ્ યમકતની મનમક્ક કરે તો રજ્આત અમિકારી તરીકે 
કાયો કરશે.  

  સરકારી કમશચારી, મનહદશષ્ ઠ સમયની અાંદર હાજ ન થાય અથવા ગુનો કબ્લ ન કરે તો 
તપાસ અમિકાાી રજુઆત અમિકારીને જ ેપરુવા  વાાા તહોમતના મુદા સામબત કરવા 
માાંગતા હોય તે પુરાવા રજ્ કરવા જકાવશે.  

  રજ્આત અમિકારી જ ે મુદાઓ ત અાંગે સાક્ષ,ાઓ તની રલટ તપાસ કરવામાાં આવી હોય તે 
કોઇપક મુદા પરત્ વે સાક્ષ,ીઓ તની ફેરતપાસ કરી શકશે. પરાં તુ તપાસ અમિકારીની માંજ્રી 
વગર નવી બાબત અાંગે તેમ કરી શકશે નહી. 

  કેસની કાયશવાહી બાંિ થતાાં પહેલાાં જરૂર જકાયતો, તપાસ અમિકારી તેમની મવવેકબુમિ 
અનુસાર રજ્આત અમિકારીને યાદીમાાં સમાવવામાાં ન આવેલ પુરાવા રજ્ કરવાની છ્ટ 
આપી શકશે. 

 

  ખાતાુીયતપતાસનાખાસઅવાુારી-ટછાં ુનોંા  

  ગુજરાત રાજય સેવા (મશ. અને અ.) મનયમો ૧૯૭૧ હેઠળ મનયત-૮ અથવા ૯માાંનો કોઇ 
મજક્ર નીચેના કેસોમાાં લાગુાં પડશે નહી. 

  જયાાં વતશક્કને કારકે ગુનાહહત તહોમતમાાં દોમંત ઠરેલા સરકારી કમશચારીએ વતશક્ક 
સબબ મશક્ષ,ા કરવાની હોય.  

  જયાાં લખીને બતાવેલાાં કારકોસર સદરહુ મનયમોમાાં મનયત કરેલ પ િમત અનસુરવી 
વ્ યવહાયશ નથી એવી મશસ્ ત અમિકારીને ખાતરી થાય ત્ યારે  

  જયાાં રાજયની સલામમતની રમષ્ ટએ , આવી કાયશપ િમત અનુસરવી ઇષ્ ટ નથી એવી 
સરકારને ખાતરી થાય.  
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  પરાં તુ જયાાં કમમશનની સલાહ લેવી જરુરી હોયતેવા કેસમાાં આવો હુકમ કરતાાં પહેલાાં 
કમમશનને પ્છાક કરવુાં પડશે.  

 

  વશક્ષાનાહલુમોનીાજવણી  

  મશસ્ ત અમિકારીએ કરેલા હુકમોની જાક સરકારી કમશચારીને કરવી.  
  મશસ્ ત અમિકારીએ તપાસ કરી હોય તો તેના અહેવાલની નકલ અને તહોમતના મુદા 

અાંગેના તેના તારકોની નકલ  
  મશસ્ ત અમિકારી તપાસ અમિકારી ન હોયત્ યાાં તપાસ અમિકારીના અહેવાલની નકલ અન ે

મશસ્ ત અમિકારીના તારકોનુાં પ્ક તેમજ તપાસ અમિકારીના મનકાશયો સાથે સાંમત ન હોય 
તો તેઅાંગેના સાંમક્ષ,પ્ ત કારકો અને કમમશન સલાહ આપી હોય તો તેની નકલ અને મશસ્ ત 
અમિકારીએ કમમશનની સલાહ સ્ વીકારી ન હોય તો તેના અસ્ વીકાર કરવા અ્ેના કારકોનુાં 
સાંમક્ષ,પ્ ત મનવેદન પ્રાાંપાડવા.  

 

  વમ ુતકગલ.રા.વતકણછુવનયમો-૧૯૭૧સાંદભકમાાં)તથાભેટાાક્ષીસ  

  ગુજરાત રાજય સેવા (વતશક્ક મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ-૧૩ હેઠળ કોઇપક સરકારી 
કમશચારીથી કોઇ ભેટ સ્ વીકારી શકાશે નહી અથવા કુટુાંબના સ્ યોને ભેટ સ્ વીકારવા છ્ટ 
આપી શકાશે નહી  

  ’’ ભેટ ’’ શ્ દમાાં સરકારી કરમચારી સાથે સરકારી કામકાજનો વ્ યવહાર ન િરાવતા 
નજીકના સગા, મમ્ ાીસ્ વાયની કોઇ વ્ યમકતએ આપેલ વાહન, ભોજન, રહેઠાક અાંગેની 
મફત જોગવાઇનો સમાવેશ થાય છે.  

  લગ્ નમવમિ, અથવા િામમશક સમારાંભ જવેા પ્રસાંગે ભેટ આપવાનુાં સામામજક વ્ યવહાર 
સાથેસુસાંગત હોયત્ યારે અાંગત મમતો પાસેથી ભેટ સ્ વીકારી શકશે. પરાં તુ આવી ભેટની 
મકમત નીચેનાથી વિે તો સરકારી કમશચારીએ તેની જાક સરકારને કરવી જોઇશે.  

  વગશ-૧ની જગા િરાવતા સરકારી કમશ.ના મકસ્ સામાાં રુ. ૭૦૦૦/-  
  વગશ-રની જગા િરાવતા સરકારી કમશ.ના મકસ્ સામાાં રુ. ૪૦૦૦/-  
  વગશ-૩ની જગા િરાવતા સરકારી કમશચારીના મકસ્ સામાાં રુા. ર૦૦૦/-  
  વગશ-૪ની જગા િરાવતા સરકારી કમશ.ના મકસ્ સામાાં રુ. ૧૦૦૦/-  
  બીજા કોઇપક મકસ્ સામાાં સરકારી કમશચારી કોઇપક ભેટ જનેી મકાંમત નીચે દવ્ યાશ કરતાાં વિ ુ

થતી હોય તો સરકારની માંજ્રી મવના  સ્ વીકારી શકશે નહી  
  વગશ-૧ અથવા વગશ-રની કોઇપક જગા િરાવતા સરકારી કમશ.ના મકસ્ સામાાં રુ. ૧૦૦૦/ 
  વગશ-૩ અથવા વગશ-૪ની કોઇપક જગા િરાવતા સરકારી કમશ.ના મકસ્ સામાાં રુ. પ૦૦/ 

  વમ ુતઃ-  
  ગુજરાત રાજય સેવા (વ) મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-૧૯ હેઠળ દરેક સરકારી કમશચારીને 

કોઇ પક જગામાાં તેની પ્રથમ મનમક્ક થયે, સ્ થાવર મમલકત સાંબાંમિ પ્રેપ્રી મવગતો 
આપતુ સરકાર ઠરાવે તે નમન્ામાાં પ્ક રજ્ કરવુ જોઇએ.  

  રાજયપમ્ત અમિકારીએ દરવંશના જા્ યુઆરી મહહનાની ૧લી તારીખે તથા મબન-
રાજયપમ્ત સરકારી કમશચારીએ પ૮ અથવા ૬૦ વંશ સુિીમાાં પાાંચ વંશના ગુકાાંક હોય 
તેવી ઉંમરે સરકાર ઠરાવે તે નમ્ના પ્રમાકેનુાં અસ્ કમાયતોનુાં પ્ક રજ્ કરવુાં જોઇશે.  

  વગશ-૪ના કમશચારીને લાગુ પડશે નહી પરાં તુ સરકાર આદેશ કરતો લાગુ પડશે  
  કોઇપક સરકારી કમશચારી મનયત કરેલ સત્ તામિકારીને અગારથી જાક કરાઇ હોય ત ે

મસવાય કોઇપક સ્ થાવર મમલકત તેના નામે કે તેના કુટુાંબીજનોના નામે પ્ ટા, ગીરો, ખરીદ, 
વેચાક બમક્ષ,સ કરી શકશે નહી કે તેનો મનકાલ કરી શકશે નહી. 
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  ગલજરાતમલલ્ુ ીસેવાકવતકણુ)વનયમો-૧૯૭૧અનેગલ.મલ.સેવાકવશતઅનેઅપતી )વનયમો-
૧૯૭૧સાંદભેગમેતેાેરપતરટછાં ુનોંા ખો.  

રપતરીઅવાુારીશઆપેત મૌવખુસછચનાનલાંપતા ન 

  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા (વ) મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ-૩ હેઠળ પોતાની ફરજો બજાવતી 
વેળા કોઇપક સરકારી કમશચારી પોતાના અમિકારીની સ્ચના હેઠળ કાયશકરતો હોય ત્ યારે 
શકય હોય ત્ યાાંસુિી આવી સ્ચના લેમખત મેળવવી અનેલેમખત મેળવવાનુાં શકય ન હોય 
તયાાં તેકે સ્ચના આપ્ યા બાદ આવી સ્ચનાનુાં લેમખત સમથશન શકય તટેલી ત્ વરાએ 
મેળવી લેવુાં. 

  

  ખાતાુીયતપતસનીુાયકવાહીમાાં લુ દરતીન્યાયનાવસધ્ાાાંતોનલાંપત ન  
  સરકારી કમશચારી સામે પગલાાં લેવાની દરખાસ્ ત અાંગેના આક્ષ,ેપોની સરકારી કમશચારીને 

લેમખત જાક કયાશ પછી અને આવી દરખાસ્ ત સામે કોઇ રજ્આત કરવામા માાંગતા હોય, તો 
તેમ કરવાની વાજબી તક આપ્ યા પછી મશક્ષ,ાના હુકમો કરી શકશે.  

  કમમશનની સલાહ જરુરી હોય ત્ યાાં કમમશનની સલાહ પછી જ કરવો.  
  આવા કેસોમાાં કાયશવાહીના રેકડશમાાં નીચેનાના સમાવેશ થશે.  
  સરકારી કમશ. સામે પગલાાં લેવાની દરખાસ્ ત અાંગે સરકારી કમશ. ને જાક કરતા પ્ની નકલ  
  સરકારી કમશચારીને આપવામાાં આવેલ ગેરવતશનના આક્ ેપોના પ્કની નકલ.  
  સરકારી કમશચારીની રજ્આત હોય તો તે  
  કમમશનની સલાહ મળી હોય તો તે  
  તપાસ દરમમયાન રજ્ થયેલ પ્રાવો.  
  ગેરવતશક્ક અાંગેના દરેક આક્ષ,ેપ પરત્ વે તારકો 
  કેસ અાંગેના હુકમો તેમજ તે માટેના કારકો રકત બાબતોથી કુદરતી ્ યાયના મસ િાાંતનુાં 

પલન થાય છે તેમ કહી શકાય.  
 

  સરુારીનોુરધ્વારાુરવામાાંઆવતારોુાણ ાીરાણતેમજદેવલાં ુરવલાંવગેરેાાાતોને ગતી
જોગવાપઓ જ  

  ગુજરાત રાજય સેવા (વ) મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ-૧૭ હેઠળ કોઇપક સરકારી 
કમશચારીથી કોઇપક રોકાકમાાં સટૃો ખેલી શકશે નહી  

  શેર, જામીનગીરીઓ ત, રોકાકોની વારાંવારની ખરીદી તથા તેનુાં વેચાક આ મનયમ હેઠળ 
સટો ગકવામાાં આવશે.  

  કોઇપક સરકારી કમશચારીથી તેની સરકારી ફરજો અદા કરવામાાં અસર કરે તેવુાં કોઇપક 
રોકાક કરી શકશે નહીં.  

  કોઇપક સરકારી કમશચારીથી સરકારની પ્વશ માંજ્રી મવના કોઇપક વ્ યમકતને પૈસા િીરી 
શકશે નહી અથવા વ્ યાજ ેઆપી શકશે નહીં. પરાં તુ મમ્ો-સગાસાંબાંમિઓ તને વગર વ્ યાજ ે
નાની રકમ િીરી શકશે. 

  કોઇપક સરકારી કમશચારીથી બચણકના સામા્ ય સ્ વરુપના કામકાજ મસવાય બીજી કોઇપક 
વ્ યમકત પસેથી નાકા રછીના લઇ શકશે નહી સરકારની પ્વશ માંજ્રી મવના તેના કોઇપક 
કુટુાંબીજનોને લેવડ-દેવડ કરવાની છ્ટઆપી શકશે નહી  

 

  શુસેુશનઅવાુારીથાવનુસહુારીનાગકરુાકનુનાડાયરેુટરમાટેનીચાંટણીમાાંરમેદવાર
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તરીુેભાગ ેાે.  

  ગુજરાત રાજય સવેા (વ) મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ ૧પ(ર)(ચ) હેઠળ ગુજરાત સહકારી 
માંડળી અમિમનયમ ૧૯૬૧ અથવા તે સમયે અમલમાાં હોય તેવા અ્ ય કોઇપક કાયદા 
હેઠળ રજીસ્ ટર થયેલી, સરકારી કમશચારીઓ તના લાભ માટેની સહકારી માંડળીના 
રજીસ્ ટરેશનમાાં, સાંસ્ થા રભી કરવામાાં તથા તેના વહીવટમાાં ભાગ લઇ શકશે.  

  પરાં તુ જો સરકાર તેવી પવૃમત્ તઓ તમાાં ભાગ ન લેવાનો આદેશ કરે તો તેમ કરવુાં જોઇશે  
  તે મસવાય ખાનગી િાંિો, અથવા રોજગાર અાંગે કોઇપક માંડળમાાં ચ્ાંટકી  વારા ભરાતો 

હોદો િરાવી શકશે નહી કે ચ્ાંટકાાીમાાં પ્રચાર કરી શકશ નહી  
  સરકારના ખાસ હુકમો  વારા અ્ યથા જોગવાઇ કરી હોય તે મસવાય કોઇપક સરકારી 

કમશચારી જાહેર માંડળમાાં કરેલ કામ માટે કોઇ ફી સ્ વીકારી શકશે નહી  

 

  રાોગઅનેખાણા વવભાગનાશુઅવાુારીતેમનાુાયકક્ષે્રમાાંઆવતીશુખાનગી ાુંપતનીમાાં
પતોતાનાપતલ્રનેનોુરીઅપતાવેાે.  

  ગુજરાત રાજય સેવા (વ) મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ-૪ (૧) થી (૩) હેઠળ કોઇપક 
સરકારી કમશચારીથી પોતાના કુટુાંબીજનો માટે કોઇ કાંપની કે પેીમાાં નોકરી અપવવા પોતાના 
હોદાનો રપયોગ કરી શકશે નહી  

  વગશ-૧ તથા વગશ-રના કોઇપક અમિકારીથી જનેી સાથે તેમને સરકારી કામકાજ રહેતુાં 
હોય તેવી કોઇપક કાંપની અથવા પેઢીમાાં પોતાના પુ્ને અથવા કોઇ કુટુાંબીજનને 
સરકારની પ્વશ માંજ્રી મવના નોકરી સ્ વીકારવાની છ્ટઆપી શકશે નહી  

  પરાં તુ નોકરી સ્ વીકારવા માટેસરકારની પ્વશ માંજ્રીની રાહ જોઇ શકાય તેમ ન હોય ત્ યારે 
સરકારનેતે અાંગેની જાક કરી સરકારની માંજ્રીને આિીન રહી કામચલાર નોકરી સ્ વીકારી 
શકશે. 

  

  વશક્ષાનાભાગતરીુેનગણાયતેવાપ્રુારનાુમકચારીસામેથયે ુાયકવાહીનાકુસાઓ જ.  

  ગુજરાત રાજય સેવા (મશ. અને અ. ) મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ-૬ના અથશડટન મુજબ 
નીચેની બાબતો મશક્ષ,ા તારીકે ગકાશે નહી  

  કમશચારીની મનમક્કની શરતો અનુસાર, ખાતાકીય પરીક્ષ,ા પાસ  ન કરવા માટે સરકારી 
કમશચારીનો ઇજાફો અટકાવવો એ મશક્ષ,ાના ભાગ તરીકે ન ગકાય.  

  લાયકી આડ ઓ તળાંગવા માટે અયોગ્ ય હોવાને કારકે તેનો લાયકી આડ પરનો પગાર રોકવો 
તે.....  

  વહીવટી કારકોસર સરકારી કમશચારીને બઢતી ન આપવી. 
  વહીવટી કારકોસર નીચલી કક્ષ,ાની સેવા/રાફેડ પર પાછો મોકલવો.  
  રછીની સેવા લેનાર જયારે કે્ ર સરકાર અથવા રાજય સરકારને હસ્ તક પાછો મ્કે ત્ યારે

  
  વહીવટી કારકોસર હાંગામી સરકારી કમશચારીની સેવાની સમામપ્ ત અથવા કરાર હેઠળની 

સેવાની સમામપ્ ત.  

   મનમક્કની શરતોનુસાર અજમાયશના સમયદરમમયાન સવેાની સમામપ્ ત  

  સરુારીુમકચારીઅનેખાનગીાાંાોાવ્યવસાય  

  ગુજરાત મુલ્ કી સેવા (વ)મનયમો ૧૯૭૧ની  કલમ ૧પ હેઠળ કોઇપકસરકારી કમશચારીએ 
સરકારની પ્વશ માંજ્રી મવના કોઇપક િાંિો કે વેપારમાાં પ્રત્ યક્ષ, કે પરોક્ષ, રીતે જોડાઇ શકશ ે
નહી  

  અ્ ય કોઇ રોજગાર માટે વાટાડાટા કરી શકશે નહી  
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  કોઇપક માંડળીનો હોદો સ્ વીકારી શકશે નહી કે ચ્ાંટકીાામાાં ભાગ લઇ શકશે નહી  
  પોતાના કુઠુાંબની કોઇપક વ્ યમકતની મામલકીની એજ્ સી, કમમશન એજ્ સી વગરેેનો 

પ્રચાર કરી શકશે નહી  
  વામકમજયક હેતુ માટેની કાંપની કે અ્ ય કોઇ કાયદા હેઠળ રજીસ્ ટર થયેલ બે્ ક કે અ્ ય 

કાંપનીના વહીવટમાાં ભાગ લઇ શકશે નહી  
  પરાં તુ સરકારી કમશચારી સરકારની પ્વશ માંજ્રી મવના સામામજક અથવા સખાવતી પ્રકરનુાં 

માનદ કામ હાથ િરી શકાશે.  
  સાહહમત્ યક અથવા વૈ્ામનક પ્રકારનુાં પ્રાસાંમગક કામ હાથ િરી શકશે. 

  

  જાંગમ થાવરઅનેક ાુંમતીવમ ુતનીજાણુરવાાાતઅાંગેનીજોગવાપઓ જનીવવગતોઆપતો.
  

  ગુજરાત રાજય સેવા (વ) મનયમો ૧૯૭૧મનયમ-૧૯ હેઠળ દરેક સરકારી કમશચારીએ 
કોઇપક નોકરીમાાં મનમક્ક થયે તેના પોતાના નામે, કુટુાંબની કોઇ વ્ યમકતના નામે, કે 
વારસામાાં મળેલ તેની મામલકીની જાંગમ સ્ થાવર મમલકત સાંબાંિી સરકારે ઠરાવેલ મનયત 
નમ્નાના પ્કમાાં સરકારને મવગતો રજ્ કરવી જોઇશે.  

  દરેક રાજયપમ્ત અમિકારીને સરકાર ઠરાવે તે નમ્નામાાં દરેક વ શંના જા્ યુઆરી મહહનાની 
૧લી તારીખે માહહતી પ્રી પડવી.  

  દરેક બીન રાજયપમ્ત સરકારી કમશચારીએ પ૮ વંશ અથવા ૬૦ વંશ સુિીમાાં પાંચ વંશના 
ગ્કાાંક હોય તેવી ઉંમરે આવી માહહતી પ્રી પડવી જોઇશે.  

 

  સરુારીુમકચારીનેનોુરીમાાંથીીરજમો લુ ીી 
  ગુજરાત રાજય સેવા ( મશ. અને અ. ) મનયમો ૧૯૭૧ના મનયમ-પ હેઠળ સરકારી 

કમશચારીની મવરુ િ મશસ્ ત મવંયક કાયશવાહી કરવા સાંબાંિે મનમક્ અમિકારી અથવા મશસ્ ત 
અમિકારીએ જ ેસરકારી કમશચારીને જ ેતારીખથી ફરજમોકુફ કરવામાાં આવ્ યો તે તારીખથી 
નેવુ હદવસની મુદત પ્રી થતાાં પહેલાાં તેની મવરુ િ મશસ્ ત મવંયક કાયશવાહી શરુ ન થઇ 
હોય આવી ફરજ મોક્ફી મા્ ય ગકાશે નહી  

  જનેી સામે નૈમતક અિીઃપતન વાળા કોઇ ફોજદારી ગુના અાંગેના કેસ, અ્ વેંક, તપાસ 
હેઠળ હોય ત્ યારે તે સરકારી કમશચારીને ફરજ-મોકુફી હેઠળ મ્કી શકાશે. 

  મનમક્ક અમિકારીના હુકમથી જો તેને ફોજદારી તહોમત હેઠળ ૪૮ કલાક થી વિ ુસમય 
માટે કસ્ ટડીમાાં અટકાયત હેઠળ રાખવામાાં આવ્ યો હોય, તો તેની અટકાયતની તારીથી 
ફરજમોક્ફી હેઠળ મ્કી શકાશે.  

  સરકારી કમશચારીને મનમક્ક મઅિકારીના હુકમથી ગુના માટે દોમંત ઠયદેશથી ૪૮ કલાક માટે 
તેને કેદની સજા થઇ હોય અને આવી રીતે દોમંત ઠયદેશથી તેને રૂખસદ, બરતરફ કે 
ફરમજયાત મનવૃત્ ત કરવામાાં આવ્ યો ન હોય તો ત્ યારે તેને દોમંત ઠરાવ્ યાની તારીખથી 
ફરજમોકુફી હેઠળ મ્કયો હોવાનુાં ગકાવમાાં આવશે. 

  સક્ષ,મ સત્ તામિકારી ફરજમોકુફીનો સમયગાળો વિુ ૯૦ હદવસ સુિી લાંબાવી શકશે.  
  ફરજમોકુફી હેઠળના સરકારી કમશચારીને કરવામાાં આવલે નોકરીમાાં બરતરફી, રૂખસદ 

અથવા ફરમજયાત મનવૃમત્ તની મશક્ષ,ા આ મનયમો હેઠળ અપીલ અથવા પુનીઃમવચારકામાાં 
રદ કરવામાાં આવી હોય અને કેસ વિુ તપાસ માટે મોકલવામાાંઆવ્ યો હોય તો આવા હુકમો 
મ્ળ હુકમની તારીખથી વિુ હુકમો થાય ત્ યાાં સુિી અમલમાાં રહેશે.  

  સરકારી કમશચારીને નોકરીમાાંથી ફરજમોકુફી  
  ગુજરાત રાજય મુલ્ કી સેવા ( મશ.અને અ.) મનયમો-૧૯૭૧ના મનયમ-(પ) હેઠળ 
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સરકારી કમશચારીની વરુ િ મશસ્ ત મવંયક કાયશવાહી કરવા સાંબાંિે મનમક્ક અમિકારી 
અથવા મશસ્ ત મઅિકારીએ જ ેસરકારી કમશચારીને જ ેતારીખથી ફરજમોકુફ રવામાાં આવ્ યો ત ે
તારીખથી નેવુ હદવસની મુદત પ્રી થતાાં પહેલાાં તેની મવરુ િ મશસ્ ત મવંયક કાયશવાહી શરુ 
ન થઇ હોય તો આવી ફરજમોકુફી મા્ ય ગકાશે નહીં. 

  જનેી સામે નૈમતક અિીઃપતનવાળાાા કોઇ ફોજદારી ગુના અાંગેના કેસ, અ્ વેંક, તપાસ 
હેઠળ હોય ત્ યારે તે સરકારી કમશચારીને ફરજમોકુફી હેઠળ મ્કી શકાશે. 

  મનમક્ક અમિકારીના હુકમથી જ ે તેને ફોજદારી તહોમત હેઠળ ૪૮ કલાક થી વિુ સમય 
માટે કસ્ ટડીમાાં અટકાયત હેઠળ રાખવામાાં આવ્ યો હોય, તો તેની અટકાયતની તારીખથી 
ફરજમોક્ફી હેઠળ મ્કી શકશ.ે  

  સરકારી કમશચારીને મનમક્ક અમિકારીના હુકમથી ગુના માટે દોમંત ઠયદેશથી ૪૮ કલાક માટે 
તેને કેદની સજા થઇ હોય અને આવી રીતે દોમંત ઠયદેશથી તેને રુખસદ , બરતરફ કે 
ફરમજયાત મનવૃત્ ત કરવામાાં આવ્ યો ન હોય તો ત્ યારે તેને દોમાંત ઠરાવ્ યાની તારીખથી 
ફરજમોકુફી હેઠળ મ્કયો હોવાનુાં ગકાવામાાં આવશે.  

  સક્ષ,મ સત્ તામિકારી ફરજમોકુફીનો સમયગાળો વિુ ૯૦ હદવસ સિી લાંબાવી શકશે.  

  ફરજમોકુફી હેઠળના સરકારી કમશચારીને કરવામાાં આવલે નોકરીમાાં બરતરફી, રૂખસદ 
અથવા ફરમજયાત મનવૃમત્ તની મશક્ષ,ા આ મનયમો હેઠળ અપીલ અથવા પુનીઃ મવચારકામાાં 
રદ કરવામાાં આવી હોય અને કેસ વિુ તપાસ માટે મોકલવામાાં આવ્ યો હોય તો આવા હુકમો 
મ્ળ હુકમની તારીખથી વિુ હુકમો થાય ત્ યાાં સુિી અમલમાાં રહેશે.  
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ક૬)      ાાંચરુશ્વતવનવારણઅવાવનયમનાસાંદભકમાાંજવાાોઆપતો                        કગલણ-
૫) 

  ગલન્હાકહતગેરવતકનમાટેવશક્ષાનીવવવવાજોગવાપઓ જ  

  લાાંચ રુ વત મનવારક અમિમનયમ-૧૯૮૮ની કલમ-૮ હેઠળ કોઇપક રાજય સવેક લાાંચ 
લઇને અથવા બદલી તરીકે કોઇપક પ્રકારનુાં તોંક કોઇપક વ્ યમકત પાસેથી સ્ વીકારીને 
અથવા મેળવવાનો પ્રયત્ ન કરે તો તે વ્ યમકત છ મમહના કરતાાં ઓ તછી નહી તેટલી પક પાાંચ 
વ શં સુિીની કેદની મશક્ષ,ા અને દાંડન પા્ થશે.  

  કલમ-૯ હેઠળ કોઇપક રાજય સેવક અાંગત વગ વાપરીને કોઇપ્ કા પ્રકારનુાં તોંક  
સ્ વીકારે અથવા સ્ વીકારવા સાંમત થાય તો તે વ્ યકમત છ મહીના કરતાાં ઓ તછી ન હોય તેટલી 
પક પાાંચ વ શં સુિીની કેદની મશક્ષ,ાને પા્ બને છે.  

  કલમ-૧૦ હેઠળ કોઇ પક રાજય સેવક જનેા સાંબાંિમાાં કલમ-૮ અથવા કલમ-૯માાં 
વ્ યાખ્ યા કરેલ ગુના પૈકી દુષ્ પેરક કરેતો પક તે છ મહહનાથી ઓ તછી નોહોય તેટલી પક 
પાાંચ વ શં સુિીની કેદની મશક્ષ,ાને પા્ બને છે.  

  કલમ-૧૧ હેઠળ કોઇપક રાજય સેવક પોતાના માટે અથવા અ્ ય કોઇપક  વ્ યમકત માટે 
કોઇપક વ્ યમકત પાસેથી મકમતી વસ્ તુ સ્ વીકારે અથવા સ્ વીકારવા સાંમત થાય તો તે 
વ્ યમકત છ મહહના કરતાાં ઓ તછી નહોય તેટલી પક પાાંચ વ શં સુિીની કેદની મશક્ષ,ા અને 
દાંડને પા્ બને છે.  

  કલમ-૧ર હેઠળ જ ેકોઇ વ્ યમકત કલમ  ૭ અથવા કલમ-૧૧ હેઠળ મશક્ષ,ાને પ્ કોઇપક 
ગુના માટે દુવ્ યશવહાર કરે તો પક છ મહહના કરતાાં ઓ તછી ન હોય તેટલી, પક પાાંચ વંશ 
સુિીની કેદની મશક્ષ,ાને પ્ થશે અને દાંડને પક પા્ થશે. 

 
 દાંડનીરુમનુુીુરતીવખતેધ્યાનમાાં ેવાનીાાાત  
  દાંડની રકમ નકકી કરતી વખતે ્ યાયાલય,  આરોપી વ્ યમકતએ ગુનો કરીને મળેવેલી રકમ, 

મમલકત અથવા મકમાંત હોય તો કોઇ ગુ્ હા માટે દોમંત ઠરેલ હોય ત્ યારે નાકાકીય સાિનો 
અથવા મમલકતને મવચારકામાાં લેવા જોઇશે.  

 

  હોદાુીયીરજઅદાુરવામાાંગલન્હાકહતગેરવતકન 
  ભ્રષ્ ટાચાર મનવારક અમિમનયમ,૧૯૮૮ની કલમ-૭ હેઠળ જ ેકોઇ વ્ યમકત રાજય સેવક 

હોય તે, પોતાના માટે અથવા બીજી કોઇપક વ્ યમકત માટે સરકારી કામ કરવા માટે, 
અટકાવવા માટે, કોઇપક તોંક બીજી વ્ યમકત પાસેથી સ્ વીકારે અથવા સ્ વીકારવા માટે 
સાંમત થાય તો તે વ્ યમકત છ મહહના કરતાાં ઓ તછી ન હોય પક પાાંચ વ શં સુિીની કેદની 
મશક્ષ,ાને અને દાંડને પા્ થાશે.  

 

  ીોજદારીુામચ ાવવામાટેપતછવકમાંજછ રીનીજરુકરયાત  

  ભ્રષ્ ટાચાર મનવારક અમિમનયમ,૧૯૮૮ની કલમ-૧૯ હેઠળ કોઇપક ્ યાયાલય કોઇપક 
રાજય સેવકે કરેલા હોવાનુાં રહેતાતુાં હોય તેવા કલમ-૭, ૧૦, ૧૧, ૧૩ અને ૧પ હેઠળના 
મશક્ષ,ાપ્ ગુનાની મવચારકા કરવા ફોજદારી કામ ચલાવવા માટે પ્વશ માંજ્રી જરુરી છે.  

  જ ેવ્ યમકત સાંડ/કે્ ર સરકારની માંજ્રીથી નોકરીમાાં હોય તેવી વ્ યમકતને તેના હોદા રપરથી 
દ્ર કરી શકાય નહી, તેવી વ્ યમકતની બાબતમાાં સરકારની ફોજદારી કામ ચલાવવા માટે પ્વશ 
માંજ્રી જરુરી છે.  

  અ્ ય કોઇ વ્ યમકતની બાબતમાાં તેના હોદા રપરથી તેને દ્ર કરવાની સત્ તા માટે સક્ષ,મ 
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એવા કોઇ સત્ તામિકારીની પ્વશ માંજ્રી મસવાય ફોજદારી કામ કરી શકાશે નહીં. 
 

  ખાસન્યાયાાીશનીુાયકરીવતસ્તા  
  લાાંચરુ વત મનવારક અમિમનયમ-૧૯૮૮ની કલમ પ હેઠળ ખાસ ્ યાયાિીશ ઇ્ સાફી 

કાયશવાહી માટે આરોપીને પોતાની સમક્ષ, હાજર કયાશ મવના ગુનાની સુનાવકી હાથ િરી 
શકશે.  

  ખાસ ્ યાયામિશ કોઇ ગુનામાાં ગુનાની બાતમીદાર હોવાની મનાતી કોઇ વ્ યમકતનો પુરાવો 
મેળવવા માટે સાંબાંમિત વ્ યમકતને માફી આપી શકશે.  

  ખાસ ્ યાયમિશનુાં સશેન ્ યાયાલય ગકાશે અને ખાસ ્ યાયાિીશ સમક્ષ, ફોજદારી 
કાયશવાહીનુાં સાંચાલન કરનાર વ્ યમકત પમ્ લક પ્રોસીકયુટર ગકાશ ે

  ખાસ ્ યાયામિશ મેજીસ્ ટરે ટ તરીકે ગકાશે.  
  ખાસ ્ યાયાિીશ દોમંત ઠરાવેલ કોઇ વ્ યમકતને ગુના માટે કાયદાથી માંજ્ર રાખેલી કોઇપક 

સજા કરી શકશે.  
  ખાસ ્ યાયાિીશ કોઇ ગુનાની ્ યાયી કાયશવાહી કરવા તમામ કાયો કરશે. 

 

  તપતાસમાાંગેરુાયદસેરતાવવશેસમજાવો 

  જવાબ બાકી છે. 

  ’’રાજયસેવુ’’ 
  લાાંચરુ વત મનવારક અમિમનયમ ૧૯૮૮ની કલમ(ર-ગ) હેઠળ ’’ રાજય સેવક ’’ 

એટલે જ ેસરકારની નોકરીમાાં હોય અથવા સરકારના પગારદાર હોય જનેે સરકાર તરફથી 
મહેનતાણુાં મળતુાં હોય તેવી કોઇ વ્ યમકત રાજય સેવા ગકાશે.  

  સ્ થામાનક સત્ તામાંડળની પગારદાર વ્ યમક્    
  કેમ્ રય, પ્રાાંમતય અથવા રાજય અમિમનયમથી સ્ થપાયેલ કોપોરેશન કે સરકારી કાંપનીની 

પગારદાર વ્ યમકત રાજય સેવક ગકાશે.  
  કાયદાથી સત્ તા અપાયેલ કોઇપક ્ યાયાિીશ રાજય સેવક ગકાશે.  
  ્ યાયાલયે અમિકૃત કરેલ કોઇ વ્ યમકત રાજય સેવાક ગકાશે.  
  જાહેર ફરજ બજાવવાનો અમિકાર િરાવતી વ્ યમકત રાજય સેવક ગકાશે. 
  કૃમં, રિોગ-વેપાર અથવા બે્ કીંગમાાં રોકાયેલ કોઇ રજીસ્ ટર થયેલ સહકારી માંડળીના 

પ્રમુખ, સકેે્રટરી અથવા અ્ ય હોદેદાર હોય તેવી કોઇપક વ્ યમકત રાજય સેવક કહેવાશે. 
  કે્ ર/રાજય પાસેથી નાકાકીય સહાય મેળવતી શૈક્ષ,મકક, વૈ્ામનક, સામામજક 

સાાંસ્ કૃમતક સાંસ્ થાના કોઇ હોદેદાર કે કમશચારી હોય તેવી કોઇ વ્ યમકત રાજય સેવક કહેવાશે.  
 

  રાજયસેવુ ુાયદસેરના મહેનાતાણાાં વસવાયના ાભ ે ્યારે તે વવયે માની ેવાનીાાાતો
જણાવો. 

  લાાંચરુ વત મનવારક અમિમનયમ ૧૯૮૮ની કલમ ર૦ હેઠળ કલમ-૭, ૧૧ અન ે ૧૩ 
હેઠળ એવુાં સામબત થાય કે આરોપી વ્ યમકતએ પોતાના માટે કે કોઇ અ્ ય વ્ યમકત માટે 
કોઇપક વ્ યમકત પાસેથી કોઇ તોંક, મકાંમતી વસ્ તુઓ ત સ્ વીકારે અથવા સ્ વીકારવા સાંમત 
થયેલ છે. ત્ યારે માની લેવામાાં આવે છે કે કલમ-૭માાં જકાવ્ યા પ્રમાકેના હેતુ માટે 
સ્ વીકારી છે.  

 

  તહોમતવસવાયનાગલન્હામાટેચકર્રવવશેનાસવા પતછાીશુાય?  
  લાાંચરુ વત મનવારક અમિમનયમ ૧૯૮૮ની કલમ-ર૧ (ગ) હેઠળ જનેા માટે તેના રપર 
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તહોમત મ્કવામાાં આવ્ યુાં હોય, તે ગુના મસવાય તે ખરાબ ચાહરત્યનો છે એવુાં સ્ાંચવતો કોઇ 
સવાલ તેને પ્છી શકાશે નહી અને પ્છવામાાં આવે તો તેનો જવાબ આપવા માટે તેને ફરજ 
પડી શકાશે નહીં. 

 

   ાાંચ તેારાં ગેહાથઝડપતાયે  ાાંવચયાસરુારીુમકચારીનોુરસામેુપજોગવાપહેરળુાયકવાહી
થપશુે.  

 જવાબ બાકી છે.  

   ાાંચઆપતનારજયારેીકરયાદીતરીુેઆવેાે્યારેતનેીસામેીોજદારીુાયકવાહીથપશુે?  

  લાાંચરુ વત મનવારક અમિમનયમ ૧૯૮૮ની કલમ-ર૪ હેઠળ કાયદામાાં ગમે તે મજક્ર 
હોય તેમ છતાાં, કલમ ૭, ૧૧, ૧૩ અન ે ૧પ હેઠળના ગુના માટે કોઇ રાજય સેવકની 
સેવાની કાયશવાહીમાાં કોઇપક વ્ યમકતએ એવુાં કથન કયુશ હોય કે પોતે, તે રાજય સેવકને ( 
કાયદેસરના મહેનતાકા મસવાય) કોઇ તોંક અથવા મકાંમત વસ્ તુ આપવાની સાંમમત 
બતાવી હોય તો તે કથન રપરથી રાજય સેવક સામે કલમ ૧ર હેઠળ ફોજદારી કામ ચલાવી 
શકાશે નહીં. 

 

  તપતાસુરવામાટેઅવાુૃતવ્યકુત 
  ભ્રષ્ ટાચાર મનવારક અમિમનયમ-૧૯૮૮ની કલમ ૧૭ હેઠળ ફોજદારી કાયશરીમત 

અમિમનયમ-૧૯૭૩માાં ગમે તે મજક્ હોય તેમ છતાાં...... 
  હદલ્ હી પોલીસ એસ્ ટા્ લીશમ્ે ટની બાબતમાાં પોલીસ ઇ્ સ્ પકેટર 
  મુાંબઇ , કલકત્ તા, મરાસ અને અમદાવાદના મેટર ોપોલીટન મવસ્ તારમાાં આ મનયમ હેઠળ 

જાહેર કરેલા મદદનીશ પોલીસ કમમ નર  
  અ્ ય્ નાયબ પોલીસ સુમપ્રહર્ ટે્ ડના દરજજાથી રતરતી કક્ષ,ાના કોઇ પોલીસ અમિકારી 

મેટર ોપોલીટન મેમજસ્ ટરે ટના હુકમ વગર કોઇ ગુનાની તપાસ કરી શકશે નહી અથવા વગર 
વોરાં ટે િરપકડ કરી શકશે નહી  

  રાજય સરકારે ખાસ અમિકૃત કરેલ પોલીસ ઇ્ સ્ પેકટરના દરજજાથી રતારતીકક્ષ,ાના 
પોલીસ અમિકારી મેટર ોપોલીટન મેમજસ્ ટરે ટના હુકમ વગર કોઇપક ગુ્ હાની તપાસ કરી 
શકશે અથવા વોરાં ટ વગર િરપકડ કરી શકશે.  
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પ્રશ્નપત્ર-૧ 

ગલજરાતીભાયાઅનેનોંામલસદા ખેન    કમા કુસ-૧૦૦) 
ક૧)વનાાંા ખોક૪૦ગલણ) 

  ટેલીવી ન ડરમાાં ખુલતી ગાંદી ગટર કે ગાંગાની િારા   

  પ્કાહરત્ વ એક પમવ્ વ્ યવસાય કે પાખાંડ  

  નહેરુ જ્ મશતા્ દી વંશ  

  સમચવાલય સેવાનુાં મવસજશન કરાય તો ?  

  એક મશમક્ષ,ત બેકારની આપવીતી.  

  નમશદા યોજનાનો મવરોિ એ ભારે મોટો દેશરોહ છે.  

  રાજભાંા-ગુજરાતીમાાં વહીવટ - લોકામભમુખ વહીવટની ગુરુ ચાવી.  

    ગુજરાતની અમસ્ મતા  

    ગુજરાતીઓ તનુાં વાાંચનદાહરર  

    તુજને વાંદન જય ગુજરાત  

    મહાજામત ગુજરાતી 

    ’’ સમચવાલયની ઇમારત ઉંચી ગઇ, કાયશક્ષ,મતા નીચી રતારી’’ ચચાશ કરો.  

    સરકારી કમશચારીીઃ ફરજ અને અમિકાર 

    સરકારી કમશચારીઓ તના મનષ્ ઠા-’’ પ્રમામકકતાના િોરકો નીચે રતરવાનાાં કારકો.  

    સમચવાલયની ઇમારતો ઉંચી થઇ છે, કમશચારીઓ તની કાયશમનષ્ ઠા નીચે રતારી રહી છે. 

  શુાં દેશનો મતદાતા જાગૃહ બ્ યો છે?  

  આજના સમહ્ મા યમો- શાપ કે ર્ નમતના સાિન  

  મારુ મપ્રય પુસ્ તક  

  આપકા રત્ સવો  

  ભ્રષ્ ટાચારી સાંવત્ સર - ર૦પરની મવદાય  

  મહહલા કમશચારીઓ તની સમસ્ યા  

  હુાં  માનવી માનવ થાર તો ડણુાં  

  મવિાથીઓ તનો અજાંપો અને બેચેની  

  ઢળતી સાાંજ ે  

  ભારતની પાંચવમંશય યોજનાઓ ત  

  ટેલીવી નની સામામજક જીવનપર અસર  

  અમતવૃમષ્ ટ મવસ્ તારની મુલાકાત ે  

  પ્રવાસનનુાં જીવન ડડતરમાાં સ્ થાન  

  વતશમાનપ્ો એ સમાજની આરસી છે 

  ચાાંદની નદી મકનારો અને હુાં   

  અાંકુશ વ્ યવસ્ થાીઃ પક્ષ, અને મવપક્ષ,  

  યશો ના લાલસા કયારેય કશુાં અકહકનુાં લેવાની  

  વનનાાં તે વન અહીં રહચણસીને લોકો સૃષ્ ટના સાંતુલન ખોરવે  

  હક્રકેટનો કેફ  

    લોકામભમુખ વહીવટમાાં રાજયભાંા ગુજરાતીનુાં પ્રદાન  

    રાજય વહીવટ અને માતૃભાંા 

    રાજય વહીવટ અને માતૃભાંા 
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    મશક્ષ,કનુાં મા યમ- માતૃભાંા ગુજરાતી મવ. મવદેશી ભાંા અાંરાફેજી  

  મ યમ વગશના માનવીની હૈયા વરાળ  

  રે, પે્ શનર  મનવમૃત્ ત-લાભની છેલ્ લી કમાકી, બ્ે કમાાં બિી સમાકી, વ્ યાજ દર ભ્માંડલે સ્ પ યુશ 
રાફહક, જીવન સાં યાન ખરાફાસ  

  િરતીની શોભા વૃક્ષ,ો  

  મવનાશક ભ્કાંપ- ગુજરાતમાાં  

  જીવનમાાં રમતગમતનુાં સ્ થાન  

  જીવન ડડતરમાાં તહેવારોનુાં સ્ થાન  

  દ્રદશશનની સામામજક જીવન પર સારી અને માઠી અસરો  

  સુવહીવટમાાં અમિકારીઓ તનો ફાળો  

  વહીવટી સુિારકાની આવ યકતા અને રપાયો.  

  રાજયની પ્રગમતના અવરોિકો  

  ઇ-ગવનશ્ સની હદશામાાં ગુજરાત  

  સમાજ, રાજય અને નૈમતક મલ્્ યો.  

કર)ગાખાંડવાાંચીને્રીજાભાગજટે ોસાંક્ષેપતુરોક૨૦ગલણ) 
ક૩)કુ)નીચનેાુોપપતણચારશદોનીજોડણીસલાારીને ખોકરગલણ) 

  અખ્ો 

  તાંગદીલી 

  રજાશ 

  મપ્રયવાંદા 

  મચ્ હ 

  મનોર ય 

  જયાંમત 

  રેલ્ વ ે

  પ થર 

  રાફહપમત 

  સ્ કુતી 

  ભીમસ્ ત 

  હરાંગણુ 

  હ્લડ 

  નીમણુક 

  તાહરખીયુાં 

  અિીકારી 

  ડર ાયવર 

  જીલ્ લો 

  ચુાંટકી 

  પહરક્ષ,ા 

  યુનીવસીટી 

  શાહરરીક 

  હોસ્ પીટલ 

  અનુભ્મત 
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  ચીરાં મજવી 

  દીલગીહર 

  પરીમકત 

  માહહતી 

  મવગેરે 

  સુ્ુશા 

  સાંતતીનીયમન 

   

કખ)નીચેનાુોપપતણાેનીસાંવાુરોક૧ગલણ) 
  મપર + નીમત 
  સન  +  માનનીય 
  મપર  +  ઇક્ષ,ા 
  મહ્ +  ત્ વ 
  પુનીઃ   +  રમકત 
  ગૌ  +  અક 
  એક  +  એક 
  તદ્  +  મય 
  મવ  +  સમ 
  સરસ્  +  જ 
  સમ્  +  હાર 
  વૃત્ ત +  અાંત 
  અમભ  +  રદય 
  પૃષ્ ટ  +  અાંક 
  મનર્ +  મમ 
  પુનર્  +  અવતાર 
  અમિ  +  ઇક્ષ, 
  ઇમત  +  આહદ 
  હદક્  +  ગજ 
  મનીઃ +  રથ 
  સુ +  અચ્ છ 
  સમ્  + કલ્ પ 
  ત્ +  લીન 
  દુીઃ  + વ્ યય 
  મચ્  +  આનાંદ 
  સ્ થળ  +  અાંતર 
  મવ  +  રત્ પ્ ન 
  મહા  + રદય 
  અનુ  + ઇક્ષ,ા 
  સમ્ +  યોગ 
  મચ્  +  આનાંદ 
  સુ  +  રકત 
  ત્  +  અનુસાર 
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  રજ  +  ગુક 
   

કગ)નીચનેાુોપપતણાેનીસાંવાાોડોક૧ગલણ) 

  ઇત્ યાહદ 

  જગદાંબા 

  વનૌંમિ 

  સ્ નહેાિીન 

  તલ્ લીન 

  નીરોગી 

  અ્ વેંક 

  નયન 

  પવક 

  મ્ વાંતર 

  પ્રત્ યકે 

  હવન 

  દશાાંશ 

  ગ્ઢાથશ 

  હરીચ્ છા 

  દુષ્ કાળ 

  તત્ ક્ષ,ક 

  રચ્ ્  વાસ 

  અિોગમત 

  મનરુપયોગી 

  મન ચય 

  પ્રાતીઃકાળ 

  રાજમંશ 

  પ્રત્ યક્ષ, 

  કવી વર 

  સદૈવ 

  સ્ વાગત 

  મનોભાવ 

  નીરોગ 

  મનષ્ પક્ષ, 

  દબોિ 

  મનષ્ કારક 

  પ્રકામ 

  સજજન 

  
કઘ)નીચેનામાાંથીુોપપતણચારજોડુાાંનોઅથકભદેપતષ્ટુરોક૨ગલણ) 

  મેડ - મડા  

  રૂપ - અરૂપ  
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  બાલીશ - બાલીસ  

  હરકત - રકત  

  ગુપ્ ત - રાફાહય  

  મવભકત - અમવભકત 

  સાંમમત  - સ્ મમત  

  ગડી  - ડડી  

  રતારુ  - રતારો  

  તોટો  - ટોટો  

  ખાણુાં  - ખાનુાં  

  કુલ  - ક્લ  

  ચેહ  - છેહ  

  શરત  - સરત  

  શાલ  - સાલ 

  અફર  - અફળ  

  મચર  - ચીર  

  અપેક્ષ,ા  - રપેક્ષ,ા  

  પુર  - પ્ર  

  રપહાર  - રપાહાર  

  પરમાણુ - પરમાણુાં 

  ખમચત  - ખચીત  

  મુરત  - મ્રત  

  મવિાથીની - મવિામથશની  

  શુમચ  - સ્મચ 

  હોઇ  - હોય  

  મનદેશ  - મનદદેશશ 

  હદન  - દીન  

  નર  - નળ  

  પામક  - પાકી  

  મનિન  - મનિશન  

  પુરી  - પ્રી  

  વિુ  - વિ્  

  શરત  - સરત 

  સારુ  - સારુાં  

    
કચ)નીચેનામાાંથીુોપપતણચારશદસમછહમાટેશુશદઆપતોક૨ગલણ) 

  આવક તથા ખચશનો અડસટૃો  

   

  રપકાર પર અપકાર કરનાર  

   

  કરી શકાય નહી તેવુાં  
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  મકાંમત ન કરી શકાય તેવુાં  

   

  મનરાિાર બાળકોને રહેવાનુાં સ્ થળ  

   

  પચાસ વંશ પ્રાાં થયેલ રજવાતો રત્ સવ  

   

  પોતાની જાત રપર આિાર રાખનાર  

   

  મરક વખતનુાં ખતપ્  

   

  જ્ના બાાંિકામોનુાં સમારકામ  

   

  મળેલી તકનો સ્ વાથશ માટે માટે લાભ લેનાર  

   

  તાકીદની સખત રડરાકી  

   

  એકની એક વાત વારાંવાર કરવી  

   

  પગથી માાંડીને માથા સુિી  

   

  આકાશ અને પૃ વી મળતાાં દેખાય તે  

   

  કામ  કરવામાાં હોમશયાર  

   

  ગામનો વહીવટ કરનારી સાંસ્ થા  

   

  જકેે તહોમત મ્કયુાં છે તે  

   

  જ્નાાં બાાંિકામોનુાં સમારકામ  

   

  મરક વખતનુાં ખતપ્  

   

  હાથથી લખેલુાં લખાક  

   

કા)નીચનેામાાંથીુોપપતણચારનાવવરુાાથરશદોઆપતો.ક૨ગલણ) 

  યુ િ 

  સ્ થ્ળ 

  માન 

  છીંછરુાં  

  મનાંદા 

  ઐમચ્ છક 
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  કડક 

  આહદ 

  જરુરી 

  દોસ્ ત 

  ફરમજયાત 

  વકતા 

  યુવાન 

  ભરતી 

  આાંતહરક 

  રત્ ક શં 

  ક્ષ,કાભાંગુર 

  નાગહરક 

  રક્ષ,ક 

  સ્ તમુત 

  નવીન 

  મૌન 

  અવાશચીન 

  અસલ 

  કાયમી 

  ડટતુાં 

  લડુમમત 

  મલમખત 

  સાક્ષ,ર 

  ક્ષ,મકક 

  
કજ)રુકીપ્રયોગોનોઅથકઆપતીવાુયમાાંપ્રયોગુરોક૨ગલણ) 

  કસર રાખવી 

   

  ચીથરે હાલ થવુાં 

   

  નેવે મ્કવુાં, િ્ળિાકી કરવુાં 

   

  આાંગળીથી નખ વેગળા 

   

  બારમો ચાંરમા  

   

  કાાંડાાં કાપી આપવાાં  

   

  દ્િ ડીની નદીઓ ત વહેલી 

   

  ડાં કો વગાડવો  
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  જીવ ઉંચો થવો  

   

  જળ મ્કવુાં  

   

  પગ રપર રભા રહેવુાં  

   

  ખબર લેવી  

   

  કડવો ડ્ાંટડો ગળવો  

   

  આાંખ આડા કાન કરવા  

   

  પગ રપર રભા રહેવુાં  

   

  ખો ભ્લી જવી.  

   

  મ્છનો દોરો ફ્ટવો  

   

  બાજી િ્ળમાાં મેળવવી.  

   

  હૈયુાં ભરાઇ આવવુાં 

  
ક૪) ક૧)નીચનેાાે ખાણોઅશલધ્ાભાયામાાં ખાયે ાેતેસલારીસરળ    શલધ્ાભાયામાાં ખોક

૮ગલણ) 
 ક૨)અશલધ્ાભાયામાાં ખાયે  ખાણોશલધ્ાભાયામાાં ખોક૭ગલણ) 

  મારા મોટા બેન ખ્બજ ભલા છે.  

   

  ગામમાાં ડર નહી ને સીમમાાં ખેતર નહહાં   

   

  માંદીરમાાં અક્ષ,ત િુન ચાલે છે.  

   

  એ કયાાં જવાનો છે? એની મને ખબર છે?  

   

  શાબાશ  તે બહુ સારુ કામ કયુશ  

   

  કહેવત છે  ’ સાંપ ત્ યાાં જાંપ ’  

   

  આ સો વંશ જ્ના ભજીયાના વેપરીની દુકાન છે.  

   

  પ્રત્ યકે કમશચારીઓ ત નીતી-મનયમોનો અમલ કરે.  
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  સાસુની સાથે  ગડો કરીને શુાં કાાંદો કાઢયો ?  

   

  અમે પતી-પત્ ની ગાડીમાાં રભા રભા આવ્ યા  

   

  મા-દીકરી કયાાં ચાલ્ યા - બજારમાાં  

   

  મચણ ઠરાવ કે યાદી વાાંચ્ યાાં નથી.  

   

  મુખ્ યમાં્ીએ અમદાવાદમાાં ભાંકા કયુશ અને તુરત મવમાનમાાં હદલ્ હી ગયા.  

   

  તમારુાં  ટેબલ મારાાં કરતાાં સાફ છે.  

   

  ફરતા ફરતા વાાંચવુાં નહહ અન ેવાાંચતા-વાાંચતાાં ફરવુાં નહહાં  

   

  પ્રાચીન ભારતના દરેક સૈમનકો, પ્રત્ યેક યુ િકળાઓ ત જાકતા હતા.  

   

  તેકે કાગળ તથા પેમ્ સલ ખરીદી અને કચેરીમાાં આપી.  

   

  રતરપ્ લખાય જતાાં રમેદવારો પરીક્ષ,ા ખાંડ છોડી ગયાાં.  

   

  હુાં  તુાં અને શૈલા જરૂર મચ્ જોવા જશો.  

   

  જરાય કાળજી કરશો ન, બિી સગવડતા મળી રહેશે.  

   

  મનશાન ચ્ક માફ નહહાં  માફ નીચુાં મનશાન  

   

  વગર જકાને રજા પર ન જવાય  

   

  આ દરેક જીલ્ લાના એક એક ગામોમાાં પાકીની સગવડતા છે.  

   

  ખાતા ખાતા બોલાય નહહ, બોલતા બોલતા ખવાય નહહ.  

   

  બિી નીતી મવંયક બાબતો નકકી કરવાની છે.  

   

  આ પમસ્ યસ્ થીતીથી માનમનય માં્ી્ીને માહહતગાર કરીએ.  

   

  આ બાબત ખાતાના વડાના વચશસ્ વની ન ગકાય.  

   

  સરકારી સાળા કઇ જુદા જુદા મવંયોનુાં વૈિવ્ ય આપી ન શકે.  
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  જરુરી બિાજ વકશરોનુાં પરફેકટ લીસ્ ટ બનાવો.  

   

  કયારે શુાં કરવાનુાં છે કેટલુાં કરવાનુાં છે તેની નપીિ કરો.  

   

  દુરગામી સ્ થળોએ પહોચવાનાાં કેટલાક રસ્ તા હોય છે.  

   

  વનમહોસ્ તવે વૃક્ષ,ો વાવોને રછેરવાનુાં  યાન આપો તે કેવુાં 

   

  તમારી સામે શીષ્ ટ ભાંગના પગલાાં કેમ ન ભરવાાં ?  

   

  સાદુાં સરળ શુ િ ગુજરમત લખવુાં અડરુાં  નથી.  

   

  આજ ેએક જાહેરનામા, ચાર પહરપ્ અને બે યાદીઓ ત બહાર પાડી.  

   

  તાજુ ાં ચોખ્ ખી ભચણસનુાં ડી વેચાતુાં મળશે.  

   

  જરાય ચીંતા ન કરશો. બિી સગવડતા મળી રહેશે.  

   

  ગૃહશાાંમતનુાં મુહતશ ૮-૦૦ કલાકે છે.  

   

  નાટકમાાં રકમજત શઠેાકી બની.  

   

  આ મુદા માટે હુાં  આમરકાાંત સુિી જાંપવાનો નથી.  

   

  ખાતા ખાતા બોલાય નહીં.  

   

  આ બાબત ખાતાના વડાના વચશસ્ વની ન ગકાય.  

   

  એક કકશ નામે દાને વરી રાજા થઇ ગયો છે.  

   

  દરેક મવિાથીઓ ત પોતપોતાની જગ્ યાએ બેસી ગયા.  

   

  માાંદા માકસે મગજ ખાવા.  

   

  આ આદેશ િામમશક અથવા લગ્ નના યા મરકના સરડસોને લાગુ પડતો નથી.  

   

  આ ગામના દરેક મહોલ  લાઓ તમાાં પાકીના પુરવઠાની સગવડતા છે.  

   

  અછતની પહરમસ્ થમત હોય રાહતકામો સમવસ્ તાર શરુ કરાવવાાં જોઇએ.  

   

  વગર જકાવે કચરેીમાાં ડેર હાજર રહેવુાં ન જોઇએ.  
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  મુ કેલીઓ ત જકાવેથી કોઇને કોઇ રસ્ તા નીકળશે.  

   

  ડર ાઇવરે કહયુાં કે તેનાથી રસ આગળ લઇ જવાશે નહહાં   

   

  અહહ ગાંદકી કરવી, નહહ કરનારને શીક્ષ,ા થશે.  

   

  કમશચારીઓ ત એક ખાંડમાાં હહસાબનુાં કામ કરતાાં એકઠાાં થયા.  

   

  તે ચાલતા ચાલતા પડી ગયો.  

   

  રમવ્ ર ’ રામાયક’ માાં સીતા બની.  

   

  કબાટમાાં ફાઇલ કે કાગળ મ્કી નથી.  

  

  સમવનય મવનાંતી કરીએ છીએ કે  

   

  આ મુદેતો હુાં  આમરકાાંત સુિી જાંપવાનો નથી  

   

  વગર-ગેરહાજર રહેવુાં એ સારુ લક્ષ,ક નથી.  

   

  આરતીનુ મુહતશ ૯-૦૦ કલાકે છે.  

   

  તેકે કબાટમાાં ફાઇલ કે પુસ્ તક મ્કયાાં નથી.  

   

  આ દરેક જીલ્ લાના ગામોમાાં પાકી અને વીજળીની વ્ યવસ્ થા છછે.  

   

  લ કરના એક એક જવાનોએ દુ મનનો વીરતાથી સામનો કયો. 

   

  મફત સરકાર મા્ ય આઇ.ટી.આઇ. તાલીમ વગશમાાં જોડાય.  

   

  સમવનય સહ જયભારત સહ રપરોકત બાબત તેમજ સાંદભશ આપને જકાવવાનુાં કે  

   

  મચણ એના ડરમાાં ક્તરો કે બલડી જોયાાં નથી.  

   

  આજ ેએક જાહેરનામા, ચાર પહરપ્ અને બે યાદીઓ ત બહાર પડી.  

   

  તેને રાજી જ ેકરતુાં હશે એની ચાકરી પકા કરીશુાં  

   

  પૃમથવી ગભરાયતો પૃમથવીવલ્ લભ જાય રસાતલ  
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  સૌંદયશ પક ભાવનાગત આખરે વસ્ તુગત સ્ગ છે કે નથી.  

   

  સત્ ય ન જ શુ િ નથી ્ાન સાંભવે ત્ યાાં જયાાં  

   

  એ નોટો નીચે મ્કયા પછી મતજોરીમાાં જ જાય છે.  

   

  સડન બનતુાં મવશેં હતુાં જાંગલ જતુાં  

   

  િ્ળના ચારે ગોટા દુગંિ તરફ રડતા ગટરની અને છ્ટતી.  

   

  જયારે મમ્ો છોળ રેલાતી જુમાને ત્ યારે અનેક પૈસાની હતા આપકે  

   

  કાળરીનાાં પ્રકેતા રહયાાં તો આ સાક્ષ,ી કાશીમાાં પરાક્રમોમાાં તો હતા જ નહહ 

   

  એક પાહટયાાં વચ્ ચે પડતાાં વાર માથુાં રપર કાબરીએ કેડ નાાંખ્ ય ુહતુાં  

   

  એમની તસ્ વીર રપર ટાાંગેલી સ્ વગશસ્ થ પત્ નીની નજર રપર દીવાલ જડાયેલી હતી.  

   

  સાંસ્ કારી કુટુાંબમાાં ્ુમત ખરેખર હતી કે આવા તકદીરવાળી જ્ મી હતી.  

   

કપત)પત્રનોમલસદોતૈયારુરો.ક૧પતગલણ) 
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પ્રશ્નપત્ર-૩   
જાહેરવહીવટ                             ક લુ -૧૦૦મા કુસ) 
 

ક૧) ુચેરીુાયકપતધ્ાવતઃ- 

  શાખાવનરીક્ષણઃ- ટછુનોંા 
  ઠરાવેલ કાયશરીમતનુાં વ્ યવહારમાાં પાલન થાય છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવી અનેસારુ 

માગશદશશન આપવુ એ શાખા મનરીક્ષ,કનો મુખ્ ય રદશે છે. 
  મનરીક્ષ,ક હેતુ મા્ શાખાના કામકાજમાાં દોં શોિવાનો જનહી પરાં તુ, કામકાજમાાં રહેલી 

ક્ષ,મતઓ ત મનવારી શકાય તે અાંગે  સાચુ માગશદશશન આપવાનો છે.  
  શાખાનો હવાલો િરાવતા રપ મસચવ/નાયબ સમચવે દરેક શાખાનુાં દર ્ક મહહને એકવાર 

મનરીક્ષ,ક હાથ િરવુ, જમેાાં એક મનરીક્ષ,ક નાયબ સમચવએ જાતે હાથ િરવુ તથા બ ે
મનરીક્ષ,ક રપ સમચવ  વારા કરવામાાં આવેતેજોવુાં.  

  એક અમિકારીના હવાલામાાં એક કરતાાં વિારે શાખાઓ ત હોય તો બિીજ શાખાઓ તનુાં એક 
માસમાાં મનરીક્ષ,કનહી કરતાાં જુદા જુદા મહહનાઓ તમાાં વહચણચી કાયશક્રમ તૈયાર કરવો.  

  મનરીક્ષ,ક કરવા અાંગેનાઅમિકારીએ મનરીક્ષ,ક માટે નકકી કરેલ હદવસે મનરીક્ષ,કનુાં કામ 
ચોકકસાઇ પ્વશક કરવુાં.  

 

  સી ેુટીાપ  કચછટે ાુાગળોનીીાપ )-ટછાં ુનોા 
  શાખામાાંથી બહાર પાડવામાાં આવેલ અમત અગત્ યનાદરેક હુકમ અથવા પ્ ચ્ાંટેલા કાગળોની 

ફાઇલ (Select File ) નામના અલગ સાંરાફહમાાં રાખવી.  
  શાખામાાં હાથ િરવામાાં આવતા અલગઅલગ મવંયો રપરની ચ્ાંટેલા કાગળોની ફાઇલ અલગ 

અલગ રાખી શકાય. જરુર જકાયે એકથ વિુ સીલેકટ ફાઇલ રાખવી.  
  સીલેકટ ફાઇલમાાં સાંકમલત કરવામાાં આવતા હુકમોની મવગતની અનુક્રમમકકા પ્ હેલા પાન પર 

રાખવી.  
  શાખાના દરેક સ્ યોને સહેલાઇથી મળી રહે તે માટેશાખામાાં કારકુન હસ્ તક રાખવી. 

  

  તારાાંકુતપ્રશ્ન અતારાાંકુતપ્રશ્નતથાટછાં ુીમલદતનાવવાાનસભાપ્રશ્નોવચનેાતીાવતવણકવો. 

  વવાાનસભામાાંપ્રશ્નો્તરી 

  વવાાનસભાનાપ્રશ્નોનલાંમહ્વઅનેતારાાંકુતતેમજઅતારાાંકુતપ્રશ્નોવચેનીભદેરેખા  
  અતારાાંમકત પ્ર નીઃ- અતારાાંમકત પ્ર નનો જવાબ આપવમાાં આવે છે. પરાં તુ તેના રપર પ્રક 

પ્ર નો પ્છી શકાતા નથી.  
  ટ્કી મુદતનો પ્ર નીઃ- ટ્ાં કી મુદતનો પ્ર ન તાકીદનો અનઅેગત્ યતતા િરાવતા મવંય 

સાથેસાંબાંિ િરાવે છે. તેથી સામા્ ય રીતે તારાાંમકત તથા અતારાાંમકત પ્ર નની સરખામકીમાાં 
વિુ અરાફતા આપી શકયહોય તેટલો જલદી જવાબ આપવાનો હોયછે.  

  તારાાંમકત પ્ર નીઃ-જયારે તારાાંમકત પ્ર ન રપર પ્ર ન પ્છનાર સ્ યજ નહી પરાં તુ ચચાશ 
દરમમયાન સભાગહૃનો કોઇપક સ્ યચચાશ હેઠળના પ્ર ન સાંબાંિી હોય તવેો પરુક પ્ર નો 
પુછી શકે છે.  

  અ યક્ષ,્ીએ દાખલ કરેલ પ્ર ન મવિાનસભા મસચવાલયથી મવભાગને મળે કે તુરતજ 
મવભાગે તેની નકલ મુખ્ યમા્ં ી્ી અનેસાંબાંમિત માં્ીને મોકલવામાાં આવે છે. કે નહી તેની 
ખાતરી કરીલેવી.  

  પ્ર ન પોતાના મવભાગને સાંબાંમિત છે કે કેમ? તેની ખાતરી કરી લેવી અનેજ ે પોતાના 
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મવભાગને સાંબાંમિત નહોયતો સત્ વરે અ્ ય મવભાગનેતબદીલ કરવા મવિાનસભા 
સમચવાલયનેપ્ર ન પરત મોકલી આપવો.  

  પ્ર ન મળે કે તુરત જ તેનો ખાંડવાર જવાબ અને પ્ર નન ેઆનુંાાંમગક પ્રક પ્ર નોની યાદી 
અનેતેના જવાબ તૈયાર કરવાનીકાયશવાહી હાથ િરવી. મવભાગ પસેની માહહતીમાાંથી જવાબ 
તૈયાર થઇ શકે તેમ નહોય તો, લાગતા-વળગતા ખાતાના વડાને પ્છાક કરવુાં તેઓ ત પસેથી 
જરુરી માહહતી તાકીદે મેળવવી.  

  દરેક પ્ર નના દરેક ખાંડવાર સાંબાંમિત વતશમાન પહરમસ્ થમત વકશવતી સાંપક્શ નપીિ મ્કવી. 
નપીિના આિારે પ્ વ્ યવહાર મવભાગમાાંખાંડવાર જવાબનો અલગમુસદો પક મ્કવો.  

  હવાલો િરાવતા માં્ીને રપયોગી થાય તેવી  પ્ર નની ખાંડવાર પ્રકનપીિ અલગપૃષ્ ઠ પર જ્ 
કરવી  

  નપીિ અને મુસદો હવાલો િરાવતા માં્ી મારફત મુખ્ યમાં્ીને રજ્ કરવી અને મુસદાઅને માંજ્રી 
મળ્યેથી તેની સાફ ચાર નકલો મવિાનસભા મસચવાલયને પ્ર નો નવાબ મોકલવા ઠરાવેલ 
તારીખ પહેલાાં મોકલી આપવી.  

  ગૃહમાાં જવાબ આપવાની તારીખે મવભાગના જવાબદાર અમિકારીએ સભાગૃહમાાં હાજર રહેવુાં. 
 

  સેુશનઅવાુારીનેુપુપવાારાનીસ્તાઓ જઆપતવામાાંઆવે ીાે?  
  ખાતાના વડા તરફથી માહહતી માંગાવતી વખતે પ્છાકો કરવા  
  મસચવાલયનામવભાગો અને તાબાની કચેરીઓ તને માહહતી પ્રી પડવી.  
  મવભાગે તથા અ્ ય મવભાગે  બહાર પડેલ સરકારી ઠરાવો/પહરપ્ો કે હુકમોની નકલો 

તાબાના અમિકારીઓ તને પ્રી પડવી.  
  મવભાગના ઠરાવો કે અ્ ય મવભાગના ઠરાવોની નકલો તાબાની કચેરીઓ તને શેરાથી મોકલી 

આપવી.  
  સેવાપોથી, રજાહહસાબ અને બીજા માબન-ખાનગી પ્રકારના દસ્ તાવેજો રવાના કરવા  
  મસચવાલયના મવભાગ કે ખાતાના વડાઓ તને ચાલુ લખાકો મનકાલ માટે મોકલવાાં  
  મવભાગ મા્ ય કરે તે પછી નાકા મવભાગને બજટે/અાંદાજ મોકલવા  
  સરકારી ઠરાવો કે પહરપ્ો માટેની કાયશવાહીને લગતા કાગળો માંગાવવા  

 

  સેુશનઅવાુારીશુપુપઅગ્યનીીરજોાજાવવનીહોયાે.  

  સવચવા યુક્ષાશીરજાજાવતાસે.અ.ઓ જનાુાયોઅનેતેમનીસ્તાઓ જશલાંાેતેદશાકવો. 
  ટપાલમાાં મળેલા કાગળો જોવા અને કરવાની કાયશવાહીની સ્ચના સાથે આપવા માટેનો 

મનદદેશશ કરવો. 
  ટપાલમાાં મળેલા અગત્ યના કારગળો રપરી અમિકારીને રજ્ કરવા અને જરુર જકાય તો 

મનકાલ કરવાને લગતી સ્ચનાઓ ત મેળવવી.  
  મુ કેલ હોય એવા ખાસ પ્રકારના કેસો જાતે હાથ િરવા  
  શાખાના કામનો  ડપી અને સમયસર મનકાલ થાય તે સુમનમ ચત કરવુાં  
  મનકાલ માટે સરકારે નકકી કરેલ સમ-મમયાશદને વળગી રહેવામાાં તકેદારી રાખવી.  
  સ્ મૃમતપ્ો મનયમમત મોકલવામાાં આવે તે જોવુાં. 
  ખાસ સાંજોગો મસવાય મવભાગના અમિકારીની લેમખતમાંજ્રી મસવાય કોઇ કાગળો /ફાઇલો 

કમશચારી સમચવાલયની બહાર લઇ ન જાય તેની તકેદારી  
  શાખામાાં કમશચારીઓ ત હાજરી બાબતમાાં મનયમમત રહે તે જોવુ  
  શાખાના કોઇ કમશચારીની ગેર હાજરીમાાં તેનુ કામ થોડો સમય થાંભાવી શકાયતેમ ન હોય તો, 

શાખાના અ્ ય સ્ યો વચ્ ચે વહચણચી આપવાની તજવીજ કરવી.  
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  શાંકાસ્ પદ કેસોમાાં મઅમવિસર નપીિ કયાશ પછી જ કેસોનો મવંયસ્ પષ્ ટ રીતે બીજા મવભાગનો 
થતો હોયત્ યાાંકાગળો મોકલી આપવા.  

  જનેા પર પગલાાં લેવાનાચ  ન હોય તેવા રોજીંદા પ્રકારના કેસો તેમજ બહારથી આવતી 
અરજીઓ તનો મનકાલ કરવો.  

  શાખામાાંથી બિાજ મબનજરુરી કાગળો દ્ર કરવા.  
  ચાલુ કામ માટેજરુર પ્રી થઇ ગઇ હોય તેવા રાફાંથો, સાંદભો અને ફાઇલો તરત જ યોગ્ ય 

કબજામાાં પરત મોકલી આપવાની કાળજી રાખવી.  
  શાખાને સ્ વચ્ છ અને સુડડ રાખવામાાં આવે તે જોવ ુ  
  ટેબલમાાં કાગળ ભરી રાખવામાાં ન આવે તથા કોઇપક પ્રકારનુાં રેકડશભોય રપર રાખવામાાં ન 

આવે તેની તકેદારી રાખવી.  
  શાખાનો દરેક કમશચારી કચેરી છોડતાાં પહેલાાં બિા કાગળો, ફાઇલો વ્ યવમસ્ થત  રીતે 

ગોઠવીને મ્કેતેની તકેદારી રાખવી.  
  મવરામના અડિો કલાક મસવાય કોઇ કમશચારી તેની પરવાનગી વગર વિુ લાાંબો સમય તેના 

સ્ થાને ગેરહાજર ન રહે તે જોવુાં  
  ટપલ પર તેની અગત્ યતા અનુસાર મનકાલ માટેની સ્ચના આપ્ વી અને મદદનીશોના 

અનુભવ અને શકમિત અનુસાર મનકાલ માટે તેમની વચ્ ચે વહચણચી આપવી.  
 

  દીતરેુરવલાંશટ ેશલ?  

વગરુરણઅનેજાળવણીનાસામાન્યવસધ્ાાાંતોુયાુયાાે? 
  દફતરે કરવુાં એટલે મવચારકા હેઠળના બિાજ મુદાઓ ત રપર કાયશવાહી પુરી થઇ ગયા બાદ 

ફાઇલ બાંિ કરવી.  
  બાંિ કરવામાાં આવેલ ફાઇલ વહીવટી જરુહરયાતો પ્રમાકે જોઇતા સમયને લક્ષ,માાં રાખીન ે

સાચવી રાખવા માટેફાઇલોનુાં યોગ્ યરીતેવગીકરક કરવુાં જોઇએ.  
  ભમવષ્ યમાાં જનેી જરુર પડઢવાની છ તેવી ફાઇલો અગ ય જાળવવી.  
  સાચવી રાખવા માટેની ફાઇલમાાંથી બિાજ મબન જરુરી કાગળો કાઢી નાાંખવા  
  ફાઇલોને કામકાજના હેતુ માટે પાાંચ વગશમાાં વહચણચવામાાં આવેલ છે. 
  (૧) ’’ક’’ વગશીઃ- અમનમ ચત સમય માટેજાળવી રાખવાની ફાઇલો કેજમેાાં મહત્ વની સુચના 

કે મનકશયો લેવામાાં આવેલી હોય તેવી ફાઇલો  
  (ર) ’’ખ’’ વગશીઃ- ૩૦ વ શં સુિી જાળવી રાખવાની ફાઇલો કે જ ેસાંદભશ માટે જરુરી હોય.

  
  (૩) ’’ ખ-૧’’ વગશીઃ- ૧પ વંશ સુિી જાળવી રાખવાની ફાઇલો  
  (૪) ’’ ગ ’’ વગશીઃ- પ વ શં સુિી જાળવી રાખવાની ફાઇલો કે જ ેપ્રાથમમક રીતે અગત્ યની ન 

હોય તેવી ફાઇલો  
  (પ) ’’ ડ ’’ વગશીઃ- ૧ વંશ સુિી જાળવી રાખવાની ફાઇલો, આવી ફાઇલો જ ેવ શંમાાં શરુ 

થઇ હોય તે પછીના વ શંમાાં નાશ કરવાની ફાઇલો એટલે કે તદન પ્રાસાંમગક પ્રકારની ફાઇલો.
  

  દરેક કેસ રપર તેને દફતરે કરવામાાં આવે ત્ યારે જ તેનુ અલગ વગીકરક કરવુાં અને ફાઇલના 
ડોકેટશીટ રપર તેની મવગતો દશશશાવવી.  

  જનુેાં કામ પતી ગયુ હોય તેવા અથવા એક વંશ સુિી જાળવી રાખવા જરુરી ન હોય તેવા 
કેસના કાગળો રપર મથાળે ’’ ડબલ્ ય ુ’’ એમ લખવુાં.  

  ’’ ડ ’’ વગશ તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવેલા બિા કાગળોને અલગ પેડમાાં મ્કવા, પેડ રપ 
મહહનો દશાશવતી કાપલી લગાડવી. 
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  ુ ે સોરપતરનોંાુરવાઅાંગેસછચનાઓ જ 

  સવચવા યનાવહીવટીવવભાગોમાાંઆવે ુાગળોરપતરુાયકવાહીુરવામાટે ુેસનીતૈયારીુરવા
ુપુપતધ્ાવતઅપતનાવશો?  

  મવચારકા હેઠળના પ્માાંથી જ ેઅમિકારીને રજુ થાય તે અમિકારી તે વાાંચશે તેવુ િારી લેવુાં
  

  મવચારકા હેઠળના પ્માાંથી શ્ દશીઃ રતારા નપીિમાાં કરવાની જરુર નથી ફકત પ્માાંની 
મવગતોનો સાર જ નપીિમાાં રજ્ કરવો.  

  હકીકતની ચકાસકી કરી જો કોઇ ભ્લ હોય તો અચ્ક દશાશવવી.  
  કેસને અનુલક્ષ,ીને મવચારવાનો પ્ર ન, સાંજોગો, તેને સાંબાંમિત મનયમો અને પ્વશ દષ્ ટાાંત 

મવગતે દશાશવવા. 
  મવચારકા હેઠળના પ્માાં કરવામાાં આવેલ દરખાસ્ તની ચોકકસ અને સાંમક્ષ,પ્ ત મવગતો.

  
  દરખાસ્ તના દરેક મુદા સાંબાંમિત મનયમો અને પ્વશ દષ્ ટાાંતો  
  કેસમાાં ખ્ટતી મવગતો  
  કેસના મુદા સાંબાંમિત મનયમો અને પ્વશ દષ્ ટાાંતો અનુસારનો અમભપ્રાય અને ભલામક.  
  નપીિના મથાળે, નપીિનુાં મ્ળ સ્ થાન દશાશવતુાં મથાળુ લખવુાં  
  નપીિ લખવા માટે એક ચતુથાંશ હાાંમસયો છોડવો.  
  દરેક નપીિ હાાંમસયા નજીકથી શરુ કરવી.  
  નપીિનો દરેક મુદો એક નાના ફકરામાાં આવેતેવી રીતેનાના - નાના ફકરામાાં વહચણચવી.  
  નપીિસુવાચ્ ય અનેમુદાસર લખવી.  
  લાાંબા વાકયો અને રસળતી શૈલી ટાળવી, બીનજરુરી શ્ દો વાપરવા નહી  
  સરળ, સીિી અને અસાંહદગ્ િ ભાંા વાપરવી.  
  નપીિપ્રી થયા બાદ નપીિ મદદનીશે પોતાની ટ્ાં કી સહી કરવી અને પુરી તારીખ લખવી જયારે 

રાજયપમ્ત અમિકારીને પ્રી સહી કરવી.  
  નપીિમાાં રલ્ લેખ કરવામાાંઆવેલ મહત્ વના બનાવોની તારીખનો મનદદેશશ અગારના સાંદભો , 

અને ટાાંકવામાાં આવેલ મનયમોનુાં મામકશગ હાાંમસયામાાંકરવુાં  
  નપીિ લખવામાટે ભ્રી , ્ લ્ ય્કે ્ લેક શાહીનો જ રપયોગ કરવો., લાલ કેલીલી શાહીનો 

રપયોગ કરવો નહી 
  સામા્ ય રીતે કોઇ એક કેસ એક કરતાાં વિુ કચેરી નપીિ સાથ ેરજ્ નહી કરતાાં, એક એકમ્ત 

નપીિ તૈયાર કરી રજ્ કરવો.  
  સાંબાંમિત અમિકારીને કેસ સાદર કરતાાં પહેલાાં જરુરી હોયતયાાં મશષ્ ટાચાર તરીકે કોરા કાગળ 

મ્કવા, જથેી તેમને સાદર કરેલ કેસમાાં વિુ નપીિ કરવી હોય તો અગવડ પડે નહી.  
  અમવમિસર નપીિ આવે તયારે તેને નવા કેસ તરીકેન ગકતાાં મ્ળ મવભાગમાાં જ ચચાશ જ મુદા 

સુિી પહપીચી હોય ત્ યાાંથી તેને આગળ વિારવી..  
 

 

  મલસદા ખેનવવશેસામાન્યસછચનાઓ જટછુનોંા 
  કેસ પરત્ વે કરવાની કાયશવાહી સ્ પષ્ ટ હોય ત્ યારે, હુકમો મેળવ્ યા મસવાય  મુસદો રજ્ કરવો 

જોઇએ  
  જ ેકેસમાાં નપીિ  મુકવી જરુરી હોય પરાં તુ તેને મજ્ ાંરી મળવાની િારકા હોય તેવા કેસમાાં જ 

નપીિ સાથે જ મુસદો માંજ્રી માટે રજ્ કરી શકાય  
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  અ્ ય કેસમાાં સત્ તામિકારી હુકમો પસાર કરે તે પછી મસુદો તૈયાર કરીને તેને રવાનગી માટે 
અમિકૃત કરી શકે.  

  મુસદામાાં પસાર કરવામાાંઆવેલ હુકમોનો રદેશ સ્ પષ્ ટ  વ્ યકત  થવો જોઇએ. ભાંા સ્ પષ્ ટ, 
અને સરળ હોવી જોઇએ. તેમાાં લાબાાં અને મનરથશક વાકયો કે મજટલ શ્ દ પ્રયોગ ન હોવા 
જોઇએ.  

  રાજય સરકાર કે  તેના વતી કરવામાાં આવેલ બિા હુકમો કે સહી મસકકા કરવામાાં આવેલ 
બિા દસ્ તાવેજો રાજયપલ  વારા કે તેમના હુકમથી અને તેમના નામે કરવામાાં આવેલ છે. 
તેમ જકાવવુાં જોઇશે.  

  મુસદા જુદા કાગળ રપર લખવા કે ટાઇપ કરવા અને બ ેલીટી વચ્ ચેએક લીટી રમેરી શકાય 
તેટલી જગ્ યા છોડવી જથેી મુસદા રપર અમિકારીને જરુર જકાય ત્ યાાં સુિારી શકે.  

  મુસદો માંજ્રી માટેમ્કતા પહેલાાં જમેને મોકલવાનો હોય તેમના નામ અને હોદા લખી દેવા.
  

  સામેની કચેરીને મવંયવસ્ ત ુસરળ બને એટલા માટે પ્ વ્ યવહારના છેલ્ લા પ્ના નાંબર 
તારીખ જકાવવા જોઇએ.  

  બિા પ્ો અને યાદીઓ તના મથાળે તેનો મવંય દશાશવતુ ટ્કુાં  મશ શંક હોવુ જોઇએ  
  તારીખ તથા માસનો સ્ પષ્ ટ રલ્ લેખ કરવો.  
  મુસદા કાળજી પ્વશકિ સાંપદન કરવા  
  લખાક અથવા હુકમ સાથે મોકલવા િારેલ મબડાક હાંમેશા પ્રતી મવગત સાથે દશાશવવા

  
  સરકારી અમિકારી અથવા મવભાગને લખાયેલ પ્ રપ પે્રંક અમિકારીનુાં નામ અને હોદો 

દશાશવવો જયારે મબન સરકારી વ્ યમકતકે સાંસ્ થાને લખાયેલ પ્ રપર મા્ અમિકારીનો હોદો 
જદશાશવવો.  

  અાંરાફતા સ્ચવતા શ્ દો પ્ના મથાળે ડાબી બાજુ ખ્કામાાં લખવા  
  મુસદાને માંજ્રી અથદેશ મુસદો એવી કાપલી ચોટાડવી.  
  સરકારી પ્ વ્ યવહારમાાં ્ીમાન/્ીમતી જવેા સાંબોિન વાપરવા  
  એક સરખા પ્રકારના લખાક માટે મુસદાના નમુના છપાવી રાખવા.  
  નીમપ્/અિશસરકારી પ્/અમવમિસરની નપીિ મસવાયનુાં કોઇપક લખાક અમિકારીના 

નામ જોગ મોકલવુાં નહી  

 

  વવભાગવવભાગવચનેાપતછાાણુેવીરીતેુરવામાાંઆવેાે. 
 અમવિસર પુછાકનો જવાબ વાાંચવો. 

  દીતરદારનીીરજોટછુનોંા 
  દફતર ખાંડમાાં આવેલ ફાઇલોનુાંવગીકરક સાંબાંમિત ફાઇલપર દશાશવવામાાં આવેલ છે કે કેમ? 

તે ચકાસીને ફાઇલ સ્ વીકારવી  
  આફાઇલમાાંથી નકામા કાગળ દ્ર કરી ફરીથી સ્ પષ્ ટ પના નાંબર આપવામાાં આવ્ યા છે કે કેમ? 

તે ચકાસી લેવુાં.  
  દફતર ખાંડમાાં સ્ વીકારવામાઆ આવેલ ફાઇલોની દરવંદેશ હડસે બર માસમાાં એક વખત ગકતરી 

કરવી. શાખામાાંથી આવેલ ફાઇલો શાખાવાર રાખવી અને તેને ફકરાવાર અને વંશવાર 
ગોઠવવી.  

  દફતરમાાં આવેલ ફાઇલો જમીન પર ન રાખવી, દર ્ક માસે સાફસફાઇ કરાવી દવાનો 
છાંટકાવ કરવો. 

  દફતર ખાંડમાાં આગ લાગે તેવા પદાથો રાખવા નહી અને અમગ્ નશામક હાથ વગા રાખવા.
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  ગુપ્ ત પ્રકારની ફાઇલો કારકુનના કબજામાાં રાખવી.  
  ક, ખ, અને ખ-૧ પ્રકારનુ દફતર દર પાાંચ વંદેશ મ યસ્ થ દફતર ભાંડારને મોકલી આપવુાં.

  
  માાંગકી કાપલી વગર દફતર ખાંડમાાંથી ફાઇલ .મવભાગે પરત આપવી નહી 

 

  અવવવાસરપતછાાણઃ-ટછુનોંા 
  જયારે કોઇ બાબતે  અ્ ય મવભાગના અમભપ્રાય/સલાહની જરુર હોય ત્ યારે અ્ ય 

મવભાગસાથે પ્ વ્ યવહાર  વારા પ્છાક ન કરતાાં, ફાઇલ જ ેતેમવભાગનેમોકલી આપવી.  
  શકય હોયત્ યાાં લાગતા-વળગતા મવભાગનાજવાબદાર અમિકારીઓ ત વચ્ ચે રુબરુ 

મુલાકાત/ચચાશ  વારા અમવમિસરનુાં પ્છાક ટાળવુાં.  
  અમવમિસરની નપીિરજીસ્ ટર ી મારફત નહી મોકલતાાં બીજા મવભાગનીસાંબઆાાંમિત શાખાન ે

બારોબાર મોકલવી. 
  જ ેતેમવભાગમાાંથી અમવમિસર નપીિ આવી હોય તેને નવા કેસ તરીકે ન ગકપાં મ્ળ મવભાગમાાં 

ચચાશ જ ેમુદાસુિી પહપીચી હોય ત્ યાાંથી આગળ વિારવી.  
  બાંને મવભાગ વચ્ ચે મતભેદ દેખાય ત્ યારે વિુ નપીિને સ્ થાને શકય હોયત્ યાાં રૂબરૂ ચચાશ કરવી.

  
  અમવમિસરની નપીિ લખાઇ જાય પછી પ્ ાોતાના મવભાગના કાગળો છ્ટાપાડી અને  

ડોકેટશીટ રપર નપીિાયેલા મ્ળ મવભાગના કાગળો જપરત  મોકલવામાાંઆવે તેની કાળજી 
રાખવી.  

  જનેો અમભપ્રાય માાંગવામાાં આવેલ હોય તે મવભાગે બહાર પડેલ હુકમની નકલ મોકલી 
આપવી.  

  મવમિસર પ્છાક કરતાાં અગવડ પડે તેમ હોય ત્ યારે જ મસચવાલય બહારના અમિકારીઓ તને 
અમવમિસર પ્છાક કરવા.  

 

  ુ ાપતદરખાતો ટછુનોંા 
  મવિાનસભામાાં ચાલુ કે પછીના નાકાકીય વ શંની પ્રક માાંગકી પરત્ વે મતદાન થતુાં હોય તે 

મવભાગની ચચાશ કરવા સારુ મવિાનસભાના સ્ યો  વારા કાપ દરખાસ્ તો રજ્ કરવામાાં આવ ે
છે.  

  સમચવાલયના મવભાગને આવી કાપ દરખાસ્ ત મળે ત્ યારે જ ે તે મવભાગે  જ ે તે મવભાગના 
માં્ીને રપયોગી થશે એમ લાગે તેવી સાંબાંમિત માહહતીઓ તવાળી નપીિ તે મવભાગે તૈયાર 
કરવી. 

  આવી નપીિો તાકીદે તૈયાર કરવામાાં આવે અને તેના પર સમયસર અનુમમત મળી જાય તેની 
કાળજી રાખવી. 

  સેકશન અમિકારી તરીકે તમારી શાખાનુાં કામકાજ કાયશક્ષ,મતાથી ચાલતુાં રહે અને 
રોજબરોજના કામમાાં અનાવ યક મવલાંબ ન થાય એ માટે શુાં પગલાાં લેવાાં તે મવગતવાર 
સમજાવો. 

  

  આાંતરશાખાુીયનોંાટછુનોંા 
  સામા્ ય રીતે કોઇપક કેસ એક કરતાાં વિારે કચેરી નપીિ સાથે રજ્ કરવો નહી  
  એક મનયમ તરીકે અ્ ય શાખા મારફતે કેસ રજ્ કરવાની પ્રથા ટાળવી જોઇએ 
  આવા પ્રસાંગે જનેી સાથે ચચાશ-મવચારકા કરવામાાં આવી હોય તેવી દરેક શાખાના સેકશન 
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અમિકારીની ટ્ાં કી સહી કરવી. 
  જો કેસને સાંબાંમિત શાખાઓ ત મારફત આગળ મોકલવાનુાં આવ યક હોય તો ખરેખર જરુરી 

હોય તો, દરેક શાખામાાં એક નપીિ મ્કવી, એકમ્ત નપીિ તૈયાર કરી રજ્ કરવાની ફરજ મ્ળ 
શાખાની રહેશે. 

 

  દીતરવનરીક્ષણકમદદનીશનાટેા વનરીક્ષણ) ટછુનોંા 
  શાખાનો હવાલો િરાવતા રપ મસચવ/નાયબ સમચવ મદદનીશનુાં ટેબલ વ શંમાાં ઓ તછામાાં 

ઓ તછુાં  એક વખત તપાસે તે રીતે મનરીક્ષ,ક કાયશક્રમ નકકી કરવો અને  
  દર બે મમહને બિાજ મદદનીશોનુાં દફતર મનરીક્ષ,ક સેકશન અમિકારી તરફથી મનયમમત થત ુ

રહે તે જોવુાં. 
  મદદનીશના દફતર મનરીક્ષ,કના બાકી પર રાખેલા તમામ કેસોનુાં  યાન પ્વશક મનરીક્ષ,ક કરવ ુ

અને ચોકકસ સ્ચનાઓ ત આપવી.  
  એક કરતાાં વિુ શાખાઓ તનો હવાલો િરાવતા મઅિકારીને એકજ માસમાાં બિાજ મદદનીશોના 

ટેબલ મનરીક્ષ,ક ન રાખતાાં મદદનીશોને મહહનાઓ તમાાં વહચણચવા વ્ યવસ્ થા ગોઠવવી.  
  દરેક શાખાના ટેબલનુાં દર બે માસે મનરીક્ષ,ક હાથ િરવા શાખાના સેકશન મઅિકારીને 

જવાબદાર ગકવા અને કસ્ર થાય તો તેની સામે પગલાાં લેવાાં 
  વ શંમાાં કુલ છ મનરીક્ષ,કો હાથ િરવાાં જમેાાં એક મનરીક્ષ,ક હવાલો િરાવતા રપ મસચવ કે 

નાયબ મસચએ હાથ િરવુ અને બાકીના પાાંચ મનરીક્ષ,કો શાખા અમિકારીએ હાથ િરવાાં
  

  મનરીક્ષ,ક અમિકારીએ મનરીક્ષ,ક કરતી વખતે બાકી પર રાખેલ તમામ કેસોનુાં  યાન પ્વશકિ 
મનરીક્ષ,ક કરી ચોકકસ સ્ચનાઓ ત આપવી.  

 

  પતકરપત્રસાંરાનહોતથાસાંદભકરાનાંથોટછુનોંા 
  જુદી જુદી કચેરીઓ તમાાં જનેે માટે વારાંવાર પ્છાક કરવા પડે તેવા અગત્ યના સરકારી હુકમો, 

પહરપ્ો અને ઠરાવો કાળજીપ્વકશ  પસાંદ કરવાાં.  
  બિાજ પુનશમુહરત પહરપ્ોને  મવંયવાર ગોઠવી એક જ્થમાાં  મ્કવી.  
  આવા પહરપ્ોને પ્ાંઠામાાં ફોલ્ ડરમાાં સહેલાઇથી કાઢી શકય તેવી રીતે બાાંિવા જથેી 

ભમવષ્ યમાાં સુિારેલ પહરપ્ો હુકમો કાઢી ને પુનીઃમુહરત પહરપ્ દાખલ કરી શકાય ?  
  દર વ દંેશ કેલે્ ડર વંશ પ્રુ થતાાં વંશ દરમમયાન બહાર પડવામાાં અવેલ 

પહરપ્ો/હુકમો/ઠરાવો પહરપ્ સાંરાફહને સિતન રાખવા.  
  પહરપ્ વાપરનારા જુદા જુદા સ્ તરના અમિકારીને પ્રા પડવા. 
  સાંદભશરાફાંથોીઃ-  
  દરેક શાખામાાં તમામ સાંદભશરાફાંથો , કાયદાની નકલોના સેટ યગ્ ય રીતે રાખવા.  
  દરેક મવભાગે પોતાના કામકાજનેલગતા કાયદાના યાદી અને  મનયમોના સેટ બનાવવા.

  
  દરેક શાખાઓ તએ સાંદભશ માટેનાાં પુસ્ તકોનો એક સેટ તો રાખવો જ જથેી શાખાના કમશચારીઓ ત 

પોતાને સપીપયેલ કામ પતાવવા જરુર પડયે એમાાં જોઇ શકે.  
  આ બિાજ પુસ્ તકો હવે મુરક અને લેખન સામરાફી મનયામક પસેથી મળી શકે છે.  
  દરેક શાખાને પોતાના કમશચારીઓ તના રપયોગ માટેએક શ્ દકોં આપવો.  

 

  સરુારીવવાોયુોઃ-ટછુનોંા 
  સરકાર અમુક કાયદો હાથ િરવાનો મનકશય કરે ત્ યારે તે માટે મસચવાલયના સાંબાંમિત  
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મવભાગે  મવિેયકનો ખરડો તૈયાર કરવો  
  જો તેમાાં નાકાકીય જવાબદારી આવતી હોય તો આવો ખરડો નાકા મવભાગને અમવમિસર 

બતાવવો.  
  મવિાયકનો ખરડો ( બે નકલો ) અને રદેશ અને કારકોનુાં મનરુપક સાથે ચકાસકી માટે 

કાયદા મવભાગને અમવમિસર મોકલવા   
  કાયદા મવભાગ  વારા મવિેયક સુિારવામાાં આવ ેપછી એ કાગળો મવભાગના મસચવ અન ે

હવાલો િરાવતા માં્ીને માંજ્રી અથદેશ સાદર કરવા  
  હવાલો િરાવતા માં્ીની અનુમમત મળી જાય પછી કેમબનેટની માંજ્રી મેળવવી.  
  ત્ યારબાદ તેને ગુજરાત સરકારના રાજયપ્ના ભાગમાાં ગુજરાતી તેમજ અાંરાફેજી ભાંામાાં 

પ્રમસ િ કરવુાં.  
  મવિેયક મવમિસર રીતે રજુ કરવામાાં આવે તે પહેલાાં પછળથી કોઇ સુિારો અત્ યાંત જરુરી 

લાગે તો મવિેયક સભાગૃહમાાં વાચન માટે હાથ િરવામાાં આવે ત્ યારે સત્ તાવાર સુિારા તરીકે 
તેને રજ્ કરી શકાય. 

 

  વૈાાવનુવનયમોનામલસદાટછુનોંા 
  મનયમોની બાબતમાાં અમિમનયમની કલમોના ક્રમને અનુસરવુાં  
  જ ે કલમો અનુસાર મનયમો ડડવામાાં આવ્ યા હોય તેના ક્રમને મનયમો ડડવામાાં અનુસરવુાં

  
  જાહેરનામાના મુસદામાાં દરેક મનયમ સામે કલમ લખવી, પરાં તુ સત્ તાવાર જાહેરનામામાાં ત ે

પમસ િ કરવી નહી  
  દરેક મનયમ એક મવંયને લગતો હોવો જોઇએ. હાાંમસયામાાંની નપીિમાાં તે મવંય જકાવવો.

  
  બિા મુસદાની બે નકલો સરકારના કાયદાશાસ્ ્ ીને મોકલવી જોઇએ.  
  બિા વહીવટી પ્ર નો પર આખરી મનકશય કરવામાાં ન આવે ત્ યાાં સુિી જાહેરનામાનો મુસદો 

સરકાના કાયદાશાસ્ ્ ીને મોકલવો નહી 
  પ્ વ્ યવહાર દરમમયાન માંજ્ર થયેલા કોઇ સ્ચનો સરકારના કાયદાશાસ્ ્ ીને મોકલવાતા 

જાહેરનામાના આખરી મુસદામાાં આવરી લેવાાં  
  ચાલુ મનયમો સુિારવાનુાં મવચારયુ હોય ત્ યાાં આનુંાાંમગક સુિારા દશાશવતી નપીિ મુસદા સાથે 

જોડવી જોઇએ.  

 

  ુ ાયકપત્રુ 
  સળાંગ ક્રમાાંક,  શાખા ડાયરીનો નપીિ નાંબર અને તારીખ,  જ ેકેચરીમાાંથી મળુ્યહોય તે કચેરી 

અથવા અરજદારનુાં નામ,  તારી,  સ્ થળ પ્ નાંબર અને તારીખ,  અથવા અમવમિસર 
ફાઇલનો નાંબર અને મવભાગનુાં નામ 

 

  અવર-જવરપત્રુઃ-ટછુનોંા  
  શાખાના કમશચારીઓ ત ચા તથા મવરામ માટે અને સરકારી કામે અથવા બીજા કામે બહાર જાય 

અને પરત આવે તેની નપીિ સકેશન અમિકારીએ નીચેના નમ્નામાાં રાખાવવી . 
  તારીખ,  કમશ.નનુામ અને હોદો,  બેઠક છોડયા સમય,  પરત આવ્ યા સમય,  સેકશન 

અમિકારીની સહી ,  મવશેં નપીિ  
  દરેક કમશચારીએ ચા અથવા મવરામ માટે જવુાં તેનો સમય નકકી કરવો અને તે મજુબની 

અવરજવર રપર દેખરેખ રાખવી.  
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  દરેક કમશચારીને  નકકી કરેલ સમયે ૧પ થી ર૦ મીનીટ  માટે પરવાનગી આપી શકાય.  
  સવશસાિારક રીતે કમશચારીઓ તને ચા અથવા મવરામ માટે ૧૦-૩૦ થી ૧ર-૩૦ તથા ર-૩૦ 

થી ૩-૩૦ અને પ-૦૦ થી ૬-૧૦ સુિીના સમય દર યાન જવુાં નહી  
  દરેક શાખામાાં અવરજવર પ્ક રાખવુાં અને દરેક કમશચારીએ અવર-જવરની નપીિ કરે તેવી 

સ્ચના આપવી.   
 

  રપતસવચવનાુાયો 
  વ્ યમકતઓ ત અથવા  સાંસ્ થાઓ ત તરફથી અસાંતોં, ફહરયાદો સહહતની બિી અરજીઓ તની પહપીચ 

તેના પર  યાન  આપવામાાં આવશે એવા જવાબ સાથે તાકીદ સ્ વીકારાય તે જોવુાં.  
  રપ મસચવ પોતાની મવવેકબુમ િ અનુસાર અપ્કશ કેસો, નાયબ મસચવ અથવા મસચવને 

માહહતી અથદેશ અને વિુ તૈયારી માટે હુકમ મેળવવા સારુસાદર કરી શકે  
  ડકા જરુરી કેસો પર દરેક કક્ષ,ાએ દેખરેખ રાખવી  
  સાફ નકલો પર સહી કરવી.  
  રપલા અમિકારીઓ તએ તેમને મોકલવા સ્ચવેલા કેસો હાથ િરવા  
  દરેક શાખાની બાકી કામની અઠવાહડક યાદીઓ ત કાળજી તપાસવી અને ચકાસવી  
  કમશચારી વગશનો જરુરી સ્ચના અને માગશદશશન આપ્ વુાં  
  પોતાના મનયાં્ક હેઠળની દરેક શાખાનુાં માસમાાં એક વખતે મનરીક્ષ,ક કરવુાં  
  મુલાકાતીઓ તને મળવુ અને તેમની મવનાંતીઓ ત, ફરીયાદો અને અસાંતોં તરફ ધ  યાન આપવમાાં 

આવે તે જોવુાં. 
 

  ીાપ નાંાર 
  કેસ અથવા ફાઇલને શોિી કાઢવામાાં ફાઇલનુાં નામ અથવા નાંબર સહાયરૂપ થાય છે.  
  એક મનયમ તરીકે નામ અને ફાઇલ નાંબર મસવાયનો કોઇપક ાાગળ કચેરીમાાં કાયશવાહી 

હેઠળ આવવો ન જોઇએ.  
  મથાળુ,  પેટા મથાળુ,,અને મવંય વસ્ ત ુ  
  મથાળુીઃ-  નામમાાં આ યસ્ થ ને મ્કવામાાં આવેલા અગત્ યના અક્ષ,રને ’’ મથાળુ ’’ કહે છે.  
  એની મદદથી સ્મચમાાં તેનુ કકાવારી પ્રમાકેનુાં સ્ થાન નકકી કરવામાાં આવે છ.   
  પેટા મથાળુીઃ- મથાળા પછી ફાઇલના ચોકકસ મવંયનુાં  મથાળા કરતાાં વિુ સચ્ન કરાવતુાં 

પેટા મથાળુ હોવુાં જોઇએ.  
  પેટા મથાળાની પસાંદગી એવી હોઇ જોઇએ કે ફાઇલમાાંના કાગળ શોિનારને તે તરત સ્ ે 
  મવંયવસ્ તુીઃ- મથાળા અને પેટામથાળા પછી મવંય વસ્ તુ આવે,  
  ફાઇલનો મવંય બરાબર દશાશવવામાાં બાંિ બેસતુાં થાય તેટલુાં તે ટ્કુાં  હોવુ જોઇએ  

 

  સરુારીુચેરીઓ જમાાંથતાપત્રવ્યવહારના ખાણનાપ્રુારો  
  લખાકના પ્રકારોીઃ- સરકારી કચેરીઓ તમાાં પ્વ્ યવહાર કવામાાં વપરાતા લખાકોના મવમવિ 

પ્રકાર નીચે આપવમાાં આવ્ યા છે.  
  ભારત સરકાર,  અ્ ય રાજય સરકારો,  યુમનવમસશટીઓ ત, રજીસ્ ટર ારો, હાઇકોટશ , 

મવિાનસભાના સ્ યો, ખાનગી વ્ યમકતઓ ત, સાંસ્ થાઓ ત , વેપારી પઢીઓ ત કે રાજયમાાંના 
સરકરી અમિકારીઓ તન ેલખાતો સામા્ ય પ્  

  યાદી,  પહરપ્,  ફરાવ,  જાહેરનામુ,  શેરો,  તાકીદ-પ્ , તાર,  નીમ સરકારી પ્ , 
કચેરી હુકમ , અખબારી યાદી વગેરે....  

 ભારત સરકાર, અ્ ય રાજય સરકારો, યુમનવમસશટીના રજીસ્ ટર ાર અને હાઇકોટશ ને લખાતા સામા્ ય પ્ો 
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  ભારત સરકાર, અ્ ય રાજય સરકારો, યુમનવમસશટીના રજીસ્ટર ાર કે હાઇકોટશ ને ત્ વહરત મનકાલ 
માટેની યાદીઓ તને બદલે અચ્ક પ્ો લખવા, સામા્ ય રીતે ભારત સરકારને લખાતો પ્ 
યોગ્ ય માં્ાલયના સમચવને સાંબોિીને લખવામાાં આવે છે.  

 ખાનગી વ્ યમકતઓ ત , મવિાનસભાના સ્ યોને લખાતા સામા્ ય પ્ોીઃ-  
  ખાનગી અથવા મબન-સરકારી વ્ યમકતઓ ત અને સાંસ્ થાઓ તને લખતી વેળા અચ્ક પ્રૂપ ે

લખવુાં  
  ખાનગી વ્ યમકતઓ તને લખાતા પ્ો ટ્કા અને  સૌજય્ યપકશ હોય એ યાદ રાખવુાં  
 રાજય સરકાર હેઠળના અ્ ય સરકારી અમિકારીઓ તને લખાતા સામા્ ય પ્ો 
  જયારે પહરપ્ , ઠરાવ વગરે જવેા લખાક ખાસ કરીને એક જ સરકારી અમિકારીને લખવાનુાં 

હોય ત્ યારે અ્ ય સરકારી અમિકારીઓ તને લખાકો પ્રૂપે મોકલવામાાં આવે છે.  
 

  સરુારીુામુાજનીીાળવણીઅનેતનેોવનુા  
  સરકારી કામકાજની ફાળવકી માટે બાંિારકની કલમ ૧૬૬ હેઠળ ’’ કામકાજના મનયમો ’’ 

ડડવામાાં આવ્ યા છે.  
  ’’કામકાજના મનયમોનુસાર ’’ મવમવિ મવભાગોને મવંયો ફાળવી આપવામાાં આવ્ યા છે.  
  દરેક મવભાગ માં્ીના હવાલામાાં હોય છે.  
  પોતાની જવાબદારીના ક્ષ,ે્ પ્રતી સરકારી નીમત ડડવાની તેમજ તે નીમતના અમલ અન ે

ફેરતપાસની જવાબદારી દરેક ખાતાની છે.  
  સમચવાલય મવભાગના ઇ્ ચાજશ માં્ીની માંજ્રીથી જુદી જુદી કક્ષ,ાના અમિકારીઓ તની સત્ તાના 

હુકમો બહાર પડવા અને સત્ તાના આિારે કેસોનો મનકાલ લાવવા જકાવવુાં  
  એમ કરતાાં એટલુાં જોવુાં કે,...... મનકાલ શકય તેટલી નીચે કક્ષ,ાએ થાય અને  
  કોઇપક કેસ રપ મસચવ અને નાયબ મસચવ બાંને મારફત ન મ્કાય. 

 

  સીંગ ીાપ સીટમ-આસીટમનાઅમ ીુરણનાીાયદાઅનેગેરીાયદા 
  સમચવાલયના વહીવટી મવભાગના સમચવ અને ખાતાના વડાની કચેરી વચ્ ચે અમલમાાં  

મ્કવામાાંઆવેલ સીંગલ ફાઇલ સીસ્ ટમ અાંગે અનુસરવાનીકારીમત માટેની સ્ચનાઓ ત  
  નીમતમવંયક કેસો મસવાયના કેસોમાાં દરખાસ્ ત પ્થી ન મોકલતાાં,મ્ળ ફાઇલ ખાતાના 

વડાએ વહીવટી મવભાગને મોકલી આપવી.  
  ખાતાની કચેરીઓ તઅને જ ે કેસોમાાં વહીવટી મવભાગનાસમચવને  મનકશય લેવાની સત્ તા છે 

તેવા કેસો વહીવટી મવભાગ મારફત મસચ્ વને રજ્ કરવા.  
  જ ેકેસોમાાંખાતાના વડા તરીકે મનકશય લેવાની સત્ તા હોય, તેવા કેસોમાાં તેનેલગતા હુકમો જ ે

તેકચેરીમાાંથી સીિેસીિા ખાતાના વડા પાસેથી મેળવવાના રહે છે. આ માટે સરકારના હુકમો 
મેળવવાની જરુર રહેશનેહી. 

  નીમત મવંયકબાબતો, પ્રગમત અહેવાલો, ભારત સરકાર સાથેના પ્ વ્ યવહાર, 
મવિાનસભાની બાબતો, તકેદારી આયોગ, જાહેર સેવા આયોગ તથા એ.સી.બી. સાથેનો 
પ્ વ્ યવહારને લગતી બાબતોની ફાઇલો વહીવટી મવભાગ અને ખાતાના વડા એમ બાંને એ 
મનભાવવાની રહેશે.  

  ભારત સરકાર સાથેના નીમત મવંયક અગત્ યના પ્ વ્ યવહારની બાબતો વહીવટી મવભાગ 
હસ્ તક રહેશે. 

  મસચવાલય કક્ષ,ાએ જ ે ફાઇલ હુકમ માટેખાતાના વડાની કચેરીમાાંથી મોકલવામાાં આવે તે 
ફાઇલ રપર જ સ્ વયાંસ્ પષ્ ટ દરખાસ્ ત રજ્ કરી મનકશય લેવાયા બાદ ફાઇલ પર હુકમ કરવાના 
રહેશે તથા તે અાંગેના કાગળોની નકલો મવભાગમાાં રાખી મ્ળ ફાઇલ ખાતાના વાડની કચેરીન ે
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પરત કરવાની રહેશે.  
  સરકારી કચેરીઓ તમાાં થતા પ્ વ્ યવહારના પ્રકારો  

 

  તલમારવવ ાંાવનવારવાનાાંપતગ ાાં 
  દર અઠવાહડયે આવતા કાગળો તેજ અઠવાહડયે મનકાલ થાય તેવી વ્ યવસ્ થા ગોઠવવી.  
  મબન જરુરી પ્વ્ યવહાર ટાળો  
  કેસ મ્કવાના તબકકે કેસની ગમત તેના સ્ચ-ગમત કાડશમાાં નપીિવી.  
  છ માસથી રપરના સમયના પડતર તુમારોના મનકાલ માટે ડટતુાં કરવુાં.  
  બાકી કામની તારીજ રપર સાંબાંમિત  અમિકારીએ અાંગત  યાન આપવુાં.  
  કચરેીના અમિકારીઓ ત સાથે દર અઠવાહડયે બેઠક યોજી પડતર કેસોનુાં અવલોકન કરવુાં 

આખરી મનકાલ થઇ શકે તેવા કેસો શોિી કાઢી ત્ વહરત મનકશય લેવા.  
  જ ેટેબલ રપર કામનો ભરાવો થતો હોય તે ટેબલ રપર  યાન કેમ્ રત કરવુ  અને ભરાવો દ્ર 

થાય તેવા પગલાાં લેવાાં  
  સીલેકટ ફાઇલ અિતન રાખવી.  
  જરુર હોય તેવા અરજી ફોમશ તૈયાર કરવા તથા ચકાસકીના નમ્ના નકકી કરવા.  
  વહીવટી મવભાગ અને ખાતાના વડાની કચેરી  વચ્ ચે મનકાલ બાકી મનયમમત રીતે થાય તે 

જોવુાં.  
  માં્ી પાસે મનકાલ-બાકી કેસોનુાં પ્ક મવભાગે દર અઠવાહડયાના ગુરુવારે માં્ી્ીના અાંગત 

મસચવને મોકલી આપવુાં.  
  ખાતાના વડાઓ ત જ ેમનકશય લેવાની ક્ષ,મતા િરાવતા હોય, તેવી બાબતોમાાં તેમને અમિકાર 

આપવા જથેી મસચવાલય કક્ષ,ાએ આવતા કાગળોનુાં ભારક ડટાડી શકાય.  
  સમચવાલયના દરેક મવભાગોએ તેમના હાથ નીચેના ખાતાના વડાની કચેરીનુાં મનરીક્ષ,ક દર 

વંદેશ મનયમમત કરવુાં.  

 

  IWDMS સીટમ   
  મવભાગમાાં અગાર ફાઇલ  વારા માહહતી/પરામશશનુાં કામ થતુાં હતુાં  
  મસચવાલયના દરેક મવભાગના દરેક સેકશન તેના મવંયો સહહત આ મસસ્ ટમમાાં આકૃત કરી 

દેવામાાંઆવેલ છે.  
  જથેી ફાઇલ/ટપલની મુવમે્ ટ તેમુજબ ઇલેકટર ોનીકસ સ્ વરૂપ થશે.  
  આ પ િમતના રપયોગ માટે મવભાગના દરેક અમિકારીને તેમના યુ ર નેઇમ અને પસવડશ   

આપવામાાં આવેલ છે.  
  આ પ િમતની રપયોમગતાીઃ-  
  ડેશ બોડશનો રપયોગ કરી કમશચારી/અમિકારી પોતાને લગતા દરેક કામકાજનુાં મોનીટરીંગ 

કરી શકશે. તેમજ બિી જ ટપાલ, ફાઇલ અને સ્ચના જોઇ શકશે.  જમેાાં નીચેની માહહતી 
જોવા મળશે.  

  કમશચારી/અમિકારી પાસેની ફાઇલો 
  કમશચારી/અમિકારી પાસેની ટપાલો  
  રાહમાાંમ્કેલી ફાઇલો  
  કોઇ પક મવભાગના ઠરાવ/પહરપ્/જાહેરનામુ જોવા માટે ’’ રેફર્ સ -દસ્ તવેજ’’   બટન 

રપર કલીક કરી પોતાના નામ અને મવવરકથી તે શોિી શકાશે.  
  ઇલેકટર ોનીકસ ફાઇલ માંજ્ર કે ના મજ્ર થવા માટે જ ેક્રમમાાં રપર ગઇ હતી તે જ ક્રમમાાં માંજ્ર 

કે ન માંજ્ર થઇ પછી આપશે.  
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  ઇ- ફાઇલ સાથે કોઇ મુસદો સામેલ હશે તો તે ઠરાવ/પહરપ્ના રૂપમાાં બહાર પડી શકાશે.  
 

  વવાાનસભાનાપ્રશ્નોઃ-કવવાાનસભાનીપ્રશ્નોતરી) 
  મવિાનસભાના સ્ ય્ીઓ ત પ્છેલા અને તે પૈકી મવિાનસભાના અ યક્ષ,્ીએ માંજ્ર કરેલક 

પ્ર નો મસચવાલયના સાંબાંમિત મવભાગોને મોકલવામાાં આવે છે.  
  અતારાાંકુત  પ્રશ્નોના જવાબ સાંબાંમિત મવભાગ તૈયાર કરીને મવિાનસભા મસચવાલયને 

મોકલે છે. પરાં તુ અતારાાંમકત પ્ર નો અાંગે મવિાનસભામાાં પ્રક પ્ર નો પ્છી શકાતા નથી.  
  તારાાંકુતપ્રશ્નના જવાબ સાંબાંમિત મવભાગ તૈયાર કરીને મવિાનસભા સમચવાલયનેમોકલે 

છ. પ્ર ન પ્છનાર સ્ ય જ નહી પરાં તુ સભાગૃહનો કોઇપક સ્ ય ચર્ા ચા હેઠળના પ્ર ન 
સાથે સાંબાંિ િરાવતા પ્રક પ્ર ન પરત પ્છી શકે છે.  

  ટછાં ુીમલદતનાપ્રશ્નોઃ- અગત્ યના તાકદના મવંય સાથે સાંબાંિ િરાવે છે. જનેે તારાાંમકત કે 
અતાાંરામકત પ્ર ન કરતાાં અરાફતા આપીને તેનો જલદી જવાબ આપવાનો હોય છે. મવિાનસભા 
મસચવાલય તરફથી જ ેમવભાગને મળે કે  તરતજ તે મવભાગેનીચેની કાયશવાહી કરવી. 
  

  શાખાને મળેલ મવિાનસભા પ્ર નની નપીિ આ અાંગેના રજીસ્ ટરમાાં અચ્ક કરવી.  
  જો તારાાંમકત પ્ર ન મવભાગને સાંબાંિત ન હોય તો તે મવભાગની સાંમમત મેળવી તરુત જ 

તબદીલ કરીને પ્ર ન મ/યાના ૪૮ કલાકમાાં તેની જાક મવિાનસભા મસચવાલયને કરવાની 
રહેશ. તબદીલ કયાશ બાદ કયા માં્ી જવાબ આપશે તે અાંગેની સ્ પષ્ ટતા પક પ્માાં કરવાની 
રહેશે.  

  મવભાગને સાંબાંમિત પ્ર ન હોય તો તેની નકલ મુખ્ યમા્ં ી્ીના અને સાંબાંમિત માં્ી્ીના 
કાયાશલયને મળેલ છે કે કેમ તેની ખા્ી કરી લેવી. જો ન મળી હોય તો સાંાાંમિત મવભાગે તેની 
નકલ મોકલી આપવી.  

  મવભાગને સાંબાંમિત પ્ર ન અાંગે મવભાગે પ્ર નોના ખાંડવાર જવાબ તૈયાર કરી સાંબાંમિત 
માં્ી્ીની માંજ્રી મેળવીને મનયત સમય-મયાશદામાાં મવિાનસભા મસચવાલયને ચાર નકલમાાં 
મોકલવાની કાળજી રાખવી.  

  તારાાંમકત અને ટ્ાં કી મુદતના પ્ર નો અાંગે મવિાનસભામાાં પ્રક પ્ર નો પ્છાય છે. અને ચચાશ 
થાય છે. પ્રક પ્ર નો માટેની નોિાં અને વતશમાન પહરમસ્ થત વકશવતી સાંપ્કશ નપીિ સાંબાંમિત 
માં્ી્ીને સાદર કરવી.  

  જ ે સમયે સભાગૃહમાાં પ્ર નોની ચચાશ  થનાર હોય ત્ યારે સાંબાંમિત મવભાગના જવાબદાર 
અમિકારીએ સભાગૃહની અમિકારી દીડાશમાાં હાજર રહેવાની પ્રકાલી છે.  

 

  ુેસોરજછ ુરવામાટેનીસમય-મયાકદાઃ- 
  સમચવાલયના મવભાગોમાાં મનકશય થવા માટે જુદી જુદી કક્ષ,ાએ રજ્ કરવામાાંઆવતી 

ફાઇલો/કેસોના મનકાલ માટેઆવ યક વિુમાાંવિુ સમય-મયાશદા મનયત કરવામાાંઆવેલ છે.  
  એક માસ રપરના પડતર કેસો જ ેતે શાખાના સેકશન અમિકારીએ નાયબ સેકશન મઅિકારી 

પાસેથી લઇ તેમકે પોતે મનકાલ કરવાનો રહેશે.  
  કોઇ  કારકોસર કેસ રજુ કરવા માટે મનયત કરવામાાં આવેલ સમય-મયાશદાથી વિુ સમય 

લાગે તેમ હોય તો ના.સ.એ.એ ચોકકસ કારકો સાથે રપરી અમિકારી પાસેથી તે અાંગે સ્ પષ્ ટ 
પરવાનગી મેળવી લેવી.  

  સરળ કેસો રજ્ કરવામાાં થયેલ ઢીલ, અડરા કેસોમાાં થયેલી ઢીલ જટેલી ક્ષ, ય ગકાશે નહી
  

  રપરોકત સમય-મયાશદાનુાં અચ્ક પલન થાય તે જોવા માટેસરકાર્ીએ મનયત કરેલ નવી 
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ડોકેટશીટનો રપયોગ કરવો.  
  ફાઇલ પચર નવી ડોકેટશીટ રાખવામાાં નહી આવે તો તે માટે શાખા અમિકારી જવાબદાર 

ઠરશે.  
  માં્ી્ીઓ તને રજ્ કરવામાાં આવેલ કેસ તેમના કાયાશલયમાાં ૧પ હદવસથી વિારે હદવસ પડતર 

ન રહે તે સાંબાંમિત માં્ી્ીઓ તના અાંગત મસચવ્ીએ જોવાનુાં રહેશ. ફાઇલ જો આનાથી વિારે 
હદવસપડતર રહેશે તો તેની જવાબદારી સાંબાંમિત માં્ી્ીના અાંગત મસચવ કે અાંગત 
મદદનીશની રહેશે અનેસરકાર્ી આ અાંગેયોગ્ ય કડક પગલાાં ભરતાાં અચકાશે નહી  

  મવભાગોમાાં પક કેસ/ફાઇલ સમચવ્ી કક્ષ,ાએ ૧પ હદવસથી વિારે સમય પડતર નારહેતો તે 
મસચવ્ીએ જોવાનુાં રહેશે.  

  મુખ્ યમાં્ી્ી, માં્ી્ીઓ તને મવચારકા માટે રજ્ કરવામાાં આવતી બાબતો ઓ તછામાાં ઓ તછી 
નાયબ સમચવ કક્ષ,ાએ ગુજરાતીમાાં ટ્ાં કી નપીિ સાથે રજ્ કરવાની રહેશે.  

 

  મૌવખુસછચનાચઓ જઅાંગેરાખવાનીુાળજીઃ-  
  પોતાની ફરજો બજાવતી વેળાએ દરેક કમશચારીએ પોતાના મનકશય મવવેક અનુસાર 

લેવાયતેની કાળજી રાખવી.  
  કોઇ કમશચારી રપલા અમિકારીની સ્ચના હેઠળ કાયશકરતો હોયત્ યારે તેની પાસેથી શુાં 

અપેમક્ષ,ત છે તેની લેમખતમાાં મેળવી લેવી.  
  જો લેમખતમાાં સ્ચના મેળવવાનુાં કોઇ કારકસર શકય ન હોય તો પછળથી લેમખત સમથશન 

બને તેટલુાં જલદી મેળવી લેવુાં.  

 
ક૨) જાહેરવહીવટઃ- 

  ટ્ાં કનોિ લખોીઃ- 

જાહેરવહીવટપતરનાઆાંતાકરુઅાં લુશો-ટછાં ુનોા ખો  
  દરેક વહીવટીતાં્ની જમે જાહેર વહીવટમાાં અાંકુશના બે સ્ વરૂપ છે.  
  (૧) આાંતરીક અાંકુશો અને (ર) બાહય અાંકુશો 
  આ અાંગે સમજ્તી આપતાાં ડો. મનગામ જકાવે છે કે, વહીવટમાાં આાંતહરક અાંકુશ એ મોટરમાાં 

રાખવામાાં આવેલ બ્રેકની જમે સ્ વમનયાં્કનુાં સાિન છે એટલે કે વહીવટમાાં રહેલી અાંતગશત 
વ્ યવસ્ થા છે.  

  આાંતાહરક અાંકુશમાાં વહીવટીતાં્ની અાંદર જ દરેક તબકકે ગોઠવકી કરવામાાં આવે છે અને તે 
રીતે વહીવટીતાં્નો એક ભાગ બને છ.  

  આ અાંકુશો મુખ્ યત્ વે નીચે મજુબના છે.  
  અાંદાજપ્ીય અાંકુશો  
  કાયશક્ષ,મના મોજકી અાંકુશો (દા.ત. પગાર િોરકમાાં લાયકીઆડ)  
  કમશચારી સાંચાલન અાંકુશો( દા.ત. મનમક્ક, બદલી, બઢતી)  
  વ્ યવસામયક નીમતમત્ તા અાંકુશ ( દા.ત. પ્રમામકકતા)  
  અસરકારક વહીવટી નેતૃત્ વ જનેાથી મવલાંબ, તુમારશાહી, લાાંચરુ વત વગેરે દ્ંકોપર 

અાંકુશ રહે છે.  
 

  ુ ામગીરીઅભ્યાસ-( Work Study )ટછાં ુનોા ખો  
  કામગીરી અ્ યાસનો હેતુ પ િમતસર કામ કરવા માટે સરળ, અસરકારક અને કરકસરયુકત 

માગો શોિવા એ છે, જથેી વિુ રત્ પાદનક્ષ,મતા લાવી શકાય.  
  સામા્ ય રીતે કામગીરી અ્ યાસમાાં કામ કરવાની પ િમતઓ તનો અ્ યાસ, કામની 
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સરળતાનો સમાવેશ થાય છે. જથેી ખચાશળ અને મબન અસરકારક કાયશરીમતઓ ત દ્ર કરી 
શકાય  

  સ્ ટાફની જરુહરયાતોનુાં મ્લ્ યાાંકન પરોક્ષ, અને પ્રામામકક િોરકે તેઓ તના કામના મનકાલના 
જ થાને પૃથકકરક કરીને કરી શકાય છે.  

 

  જનસાંપત કુ અભ્યાસ-ટછાં ુનોા ખો  
  જનસાંપકશ નુ મ્ળભ્ત કાયશ મવમવિ હહત િરાવતા પક્ષ,કારો વચ્ ચે સુમેળ અને સાંવાહદતા 

લાવવાનુાં છે.  
  જનસાંપકશએ જરુરી માહહતી પક્ષ,કારોને પરસ્ પર પહપીચાડવાનુાં અને જમેના માટે કામગીરી 

કરવામાાં આવે છે તેમાના પ્રત્ યેના વલક અને વતશનમાાં ફેરફાર કરવા માટેના સુયોમજત 
પ્રયાસો છે.  

  આમ જનસાંપકશ  એ પક્ષ,કારો વચ્ ચેના સાંબાંિોને સુમેળભયાશ બનાવી રાખવાનો સતત પ્રયાસ 
છે.  

  જનસાંપકશ  એ વહીવટીતાં્ અને લોકો એક બીજા પ્રત્ યે વિુને વિુ સમજક િરાવે એ  યેય 
તરફ લઇ જવામાાં મદદરૂપ થાય છે.  

  જનસાંપકશ   વારા નીચેના હેતુઓ ત મસ િ કરવા પ્રયાસ થયો જોઇએ.  
  - લોકોની ઇચ્ છાઓ ત/અપેક્ષ,ાઓ ત જાકવી.  
  - લોકોની ઇચ્ છાઓ ત/અપેક્ષ,ાઓ તને યોગ્ ય હદશામાાં વાળવી.  
  - લોકો અને અમિકારીઓ ત વચ્ ચે યોગ્ ય સાંપકશ  જાળવી રાખવો.  
  - વહીવટીતાં્  વારા જ ે કામગીરી થઇ રહી છે તેની લોકોને યોગ્ ય અને સમયસર જાક 

કરવી. 
 

  મછલ્ુ ીસેવાનીભછવમુાઃ-  
 જવાબ બાકી 

  રેુડક સાંચા નઃ-  
  રેકડશ  જાળવકી અને તેના મનયાં્કાના પાાંચ મસ િાાંતો છે.  
  જ ેહેતુ માટે કાગળો રાખવામાાં આવે તે વાજબી હોવી જોઇએ જનેા ચાર હેતુ છે.  
  પ્રગમતનો વ્ યવમસ્ થત હહસાબ રાખવા માટે  
  સાચી પહરમસ્ થતનો મચતાર તૈયાર કરી શકાય એ માટે  
  સરખામતી કરી શકાય તે માટે  
  મ્લચ્કના માગો શોિી શકાય એ માટે  
  કાગળો તપસી શકાય તેવા હોવા જોઇએ  
  વપરાશ માટે કાગળોનુ વગીકરક કરી શકાતુ હોવુાં જોઇએ  
  જયારે જરુર પડે ત્ યારે માહહતી રપલ્ િ થઇ શકે  
  વાજબી મકાંમતે રેકડશ  મેળવી શકાવુ જોઇએ.  
  ફાઇલ થયેલા કાગળમાાંથી રેકડશ નુાં સજશન થાય છે. રેકડડશ નુાં સજશન થયા પછી તેને જાળવવુ, 

સાચવવુ, એ પ્રહક્રયા કરવાની થાય છે. છેવટે બીન જરુરી રેકડનદેશ દફતરભાંડારમાાં બદલાવમાાં 
આવે છે. અથવા તો તેનો મનકાલ કે નાશ કરવામાાં આવે છે.  

  પ્રથમ મબન જરુરી અથવા અસ્ થાયી પ્રકારનુ રેકડશ  અલગ પડી દેવુ જોઇએ અને બાકીના 
રેકડશ ને એ.સી.બસી. વગશમાાં વગીકૃત કરવુાં જોઇએ. આમ કરવાથી રેકડશ ને કેટલો સમય 
રાખવાનુાં છે તે નકકી કરી શકાય છે. પરાં તુ ખાતાના સાંજોગો પ્રમાકે ફાઇલ જાળવકી તૈયાર 
કરી શકાય છે.  
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  ’’ક’’ વગશની ફાઇલો લાાંબા સમયસુિી સાચવવાની હોય છે.  
  ’’ખ’’ વગશની ફાઇલો ્ીસ વંશ સુિી સાચવવાની હોય છે.  
  ’’ખ-૧’’ વગશની ફાઇલો પાંદર વંશ સુિી સાચવવાની હોય છે.  
  ’’ગ’’ વગશની ફાઇલો મનમિત સમય સુિી સાચવવાની હોય છે.  
  ’’ડ’’ વગશની ફાઇલો એક વંશ સુિી સાચવવાની હોય છે.  

 

  ’’સાંુ ન’’શજાહેરવહીવટનોઆ્માાે ચચાકુરો.  
  મવમવિ કાયોને જો વ્ યવમસ્ થત રીતેસાંકીલ્ ત કરવામાાં ન આવે તો મનમિત  યેય હાાંસલ કરી 

શકાતુાં નથી.  
  જથેી ઓ તછા ખચદેશ, ઓ તછા સાિનોએ, ઓ તછા સમયમાાં ્ેષ્ ઠ ગુકવત્ તા ટકાવી રાખીને વહીવટ 

ચલાવવા માટે કાયોનુાં સાંકલન ડણુજ મહત્ વનુાં છે. આથી કેટલાક સાંકલનને ’’ વહીવટનો 
આત્ મા’’ કરે છે.  

  મા્ વહીવટ જ નહી પરાં તુ જયાાં એકજ હેતુ મસ િ કરવા એકથી વિુ વ્ યમકતઓ ત અન ે
પ્રવૃમત્ તઓ ત થાયછે. ત્ યાાં જરુરી બને છે.  

  વહીવટના હેતુની કાયશક્ષ,મ મસમ િ માટે સાંકલન અમનવાયશ છે. જમે કે બેકનો હેતુ લોકોની 
નાકાકીય જરુહરયાત સાંતાાોંવાનો છે. પાંરાં તુ આ હેતુ મસ િ કરવાનો આાંતહરક હેતુ છે.  

  સેકલન હડસન  વારા સાંકલનની સાદી અને વ્ યાપક વ્ યાખ્ યા આપવામાાં આવી છે.  
  કાયોનુાં બેવડાપણુ દ્ર કરવુ, મવભાગો અને કમશચારીઓ ત વચ્ ચેનુાં ડંશક મનવારવુ અને તે 

અનુસાર વહીવટના એકમો વચ્ ચે એકસ્્તા જાળવવી.  
  વહીવટની એકજ જરુહરયાત પરત્ વેો ભાર રોકવો  
  મવમવિ એકમો વચ્ ચે સત્ તાની ખચણચ નીવારવી.  
  તમામ કમશચારીઓ તમાાં જ્થભાવના જળવાય તેજોવુાં. 

 

  તાં્રવ્યવથાનાવસધ્ાાાંતો  
 જવાબ બાકી 

 

  સનદીસેવાના ક્ષણો  

  સનદીસેવા  

  સનદીસેવાકCivil Service) શભારતનેઅાંરેાનજોનાશાસનમાાંથીમળે વારસોાે. 

  સનદીસેવાનોઅથકશોાે?તેનીવ્યાખ્યાઅનેવવવશષ્ટ ક્ષણોજણાવો. 

  સનદીઅવાુારીઓ જનલાંજાહેરવહીવટમાાંથાન 
  ’’ સનદી સેવા ’’ એ ભારતને અાંરેાફજોની એક આગવી અને મકાંમતી ભેટ છ.  
  સામા્ ય રીતે ’’ સનદીસેવા ’’ એ શ્ દપ્રયોગ રાજયવહીવટમાાં કામ કરતા સરકારી 

કમશચારીઓ ત માટે વપરાયેલા છે.  
  એક મવ વાને સનદી સવેાની વ્ યાખ્ યા આપી છે કે, વહીવટી મનપુકતા િરાવતા, પગારદાર 

અને કાયમી વ્ યવસાયીઓ તનો સમ્હ એ મસમવલ સેવા  
  સનદી સેવાના લક્ષ,કો બે ભાગમાાંદશાશવી શકાય છે.  
  (૧) સનદી સેવાના ગઠન અને (ર) સનદી સેવાના કમશચારીઓ ત 
  સનદી સેવાનુાં ગઠન મહદ અાંશે સૌપમનક પ્રકારનુાં હોય છે. અનેતેમાાં મસ્ થરતા 

અનેસાતત્ યરહેલી હોય છે.  
  સૌપમનક ગઠન હોવાથી તેમાાંરપરથી નીચે અનેનીચેથી રપર એ ક્રમમાાં ગોઠવાયેલ હોયછ. 

આથી નીચલી કક્ષ,ાનો સાંપકશ  રપરના અમિકારીને જવાબદાર રહે છે. અનેતેના આદેશ પ્રમાક ે
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કરે છે. રલટા ક્રમમાાં નીલી કક્ષ,ાનો અમિકારી પ્ર ન/માહહતી સાથે રજ્ કરે છે. અને રપરનો 
અમિકારી મનકાશય આપે છે. આમ સૌપમનક પદરચના એ સનદી સેવાના સાંગઠનનુાં અગત્ યનુાં 
લક્ષ,ક છે.  

  તેનુ મ્ળભ્તસ્ વરૂપ કાયમી પ્રકારનુાં છે. આથી કમશચારી અને પ્રિાનો આવે ને જાય પરાં તુ 
સનદી સેવાનુાં ગઠન ચાલુ જ રહે છે. એટલે વહીવટમાાં મસ્ થરતા અને સાતત્ ય પ્રવતદેશ છે.  

  એટલે મસ્ થરતા અને સાતત્ ય અને સનદી સેવાનુાં મહત્ વનુાં લક્ષ,ક છે.  
  સનદી સેવાના કમશચારીઓ તને પોતાના આગવાાંલક્ષ,કો છે. તેઓ તની ભરતી ગુકવત્ તાના 

િોરકે જવે્ યવસાય માટે પસાંદ કરવામાાં આવે છે. તે જ વ્ યવસાય માટે કામ કરવાનુાંહોય છે.  
  મુકરર લાયકાત પ્રમાકે ભરતી થય છે. આથી તેમાાં લાગવગશાહીને બદલે ગુકવત્ તા પ્રમાક ે

ભરતી કરવામાાંઆવે છે. દેશના રાજકારકના પ્રવાહ અને રાજકારકથી અમલપ્ ત રહે છે.  
  નીમત મનયમો પ્રમાકે વહીવટ ચલાવતા હોવાથી તેમાાં તટસ્ થતાનુાં તત્ વ તરી આવે છે.  
  ટ્ાં કમાાં પક્ષ,પાતરહહત પસાંદગી, વહીવટી સામ યશ , રાજકીય હદષ્ ટએ તટસ્ થતા, અન ે

સમાજસેવા એ સનદી સેવાનાાં મુખ્ ય લક્ષ,કો છે.  
 

  જાહેરવહીવટનામછળભછતખ્યા ો  
  મ્ળભ્ત રીતે જ Administration નો અમભગમ એ લોકોની સેવાકે પ્રજાના કાયોસાથ ે

સાંબાંમિત થયો છે.  
  પરાં તુ.....સામ્હહક પ્રવૃમત્ તઓ તના બહોળા વ્ યાપને કારકે જાહેર વહીવટ અને ખાનગી વહીવટ 

એવા મવભાગો થયા.  
  જાહેર વહીવટ એ જાહેરહહત િરાવતા કાયો અનેજ ેઅાંગનેો ખચશ કોઇ ખાનગી વ્ યમકત/સાંસ્ થા 

નહી પક પ્રજાના નાકામાાંથી થતો હોય  એવી સામ્હહક પ્રવૃમત્ તઓ ત સાથે સાંબાંિ િરાવે છે.  
  જાહેર હહત અને પ્રજાના નાકામાાંથી ખચશ એ મહત્ વનુાં છે.  
  લોકશાહી તાં્માાં સ્ થામનક સ્ વરાજની સાંસ્ થાઓ ત, અદાલતો, જાહેર સેવા આયોગ તથા કેટલાક 

મનગમો વગેરે તમામ સાંસ્ થાઓ ત જ ેખાનગી મામલકી કે હહત િરાવતા નથી તે તમામના કાયો 
જાહેર વહીવટમાાં ગકી શકાય.  

  જાહેર વહીવટ એ મુખ્ યત્ વે સરકારના વહીવટી અને પ્રજાના જાહેર હહતના કાયો સાંભાળતી 
જાહેર સાંસ્ થાઓ તના વહીવટનુાં શાસ્ ્  છે.  

  સમાજ અને રાષ્ ટરની પ્રમગત માટે જાહેર વહીવટ કાયશક્ષ,મતાઅમનવાયશ બની છે.   
  જાહેર વહીવટ એ આિુમનક સાંસ્ કૃમતની સફળતા કે મનષ્ ઠળતાની ચાવી છે.  
  પ્રજાની તમામ રોમજાંદી જીવન જરુહરયાત સાથેજાહેર વહીવટ સાંકળાયેલ છે. નાગહરકના 

જ્ મથી મૃત્ યસુિુીના જીવકાળમાાં લગભગ તમામ મહત્ વના તબકકે જાહેર વહીવટી સવેાઓ ત 
નાગહરકને મળે છે.  

 

 

  ’’ સરુારી નોુરી  ોુસેવાનોઅવરસ ’’આ વવાાનનીચચાક ભારતીયસામાવજુ પતકરપ્રક્ષ્યમાાં
ુરો.  

  વહીવટી તાં્એ લક્ષ, નથી. પરાં તુ લોકોની સવલતો પ્રી પડવાનુાં સાિન છે. આદમષ્ ટએ 
સનદી કમશચારીઓ તએ લોકોને સરકારની નીમતરીમતની તેમજ લીિેલ પગલાાં અાંગેની સમજ 
આપવા માટેજરુરી કાયશવાહી કરવી જોઇએ. અને સબળ લોક સાંપકશથી વ્ યવસ્ થા એ સરકારી 
તાં્ને સામા્ ય પ્રજાજન સ્ વીકારે એ રદેશને પાર પાડવામાાં જરુરી સફળતા સાાંપડશે.  

  આમ સરકારી વહીવટની છાપ સામા્ ય પ્રજાજનની સમક્ષ, સારી રીતે રપસાવવાનુાં કાયશ પક 
સનદી અમિકારીઓ ત રપર અવલાંબે છે.  
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  સનદી કમશચારીઓ તએ આમથશક મવકાસ અને સામામજક સુિારકાના કાયો પ્રત્ યે મવમશષ્ ટ  યાન 
આપવુાં એવુ તેમનુાં વલક જકાય છે. પરાં તુ... કાયદો અનેઅનેવ્ યવસ્ થાના એ પ સમાજની 
સેવાના અગત્ યનાાં અાંગો છે. શાાંમતભરી વ્ યવસ્ થાનો અભાવ હોય તો કોઇ સમાજ પ્રગમત કરી 
શકે નહી એટલુાં જ નહી પક તેનુ અમસ્ તત્ વ પક જોખમમાાં આવી પડે છે. આમ સનદી 
સેવાની પ્રથમ ફરજ દેશ પ્રત્ યેની છે. માટે સરકારી નોકરી લોકસેવાનો અવરસ છે. તેમ કહી 
શકાય. 

  

  શુશન ાના ોુપ્રહરીાવનરીક્ષણપતધ્ાવતાવહીવટીતા ીમો  
 જવાબ બાકી 

 

  રાજયમાાં વહીવટમાાં થતા રહેતા સલાારા પ્રજાને ીાયદાુારુ ાન્યા ાે.વહીવટી સલાારાઓ જ સાંદભે
સવવગતચચાકુરો.  

  વહીવટીસલાારાણાશશુસતતાપ્રકિયાાે.તેવવગતેસમજાવો 

  ગલજરાતરાજયનીથાપતનાાાદવહીવટીસલાારણાનાક્ષે્રેસરુારીવહીવટીતાં્રમાાંથયે પતરાનવત 

  વહીવટીસલાારણાનીજરુરઅનેતેનાહેતલઓ જ  

  ગલજરાતમાાંવહીવટીસલાારણાઅનેતેનલપતકરણામ  

  વહીવટીસલાારણાશાથી જરુરી ાે. રાજયમાાં વહીવટીસલાારણા માટે  ેવાયે   પતગ ાાંની ટછાં ુમાાં
વવગતઆપતો. 

  વહીવટી સિુારકા બાબત ેખાસ કરીન ેનીચનેી બાબતોપર મવશેં   યાન આપવામાાં આવ્ યુાં 
જનેાથી પ્રજાને સીિો ફાયદો થયો છે.  

  કામના મનકાલમાાં થતા મવલાંબ મનયાં્ક કરવા બાબત  
  મવલાંબના કારકોની તપાસ કરવી અને સુિારકા માટે પગલાાં સ્ચવવાાં  
  લોકોની ફહરયાદમાાં સામા્ ય કારકોની તપાસ કરવી અને તેન ે દ્ર કરવાના પગલાાંઓ ત 

સ્ચવવાાં  
  સમચવાલયના મવભાગોની શાખાઓ તમાાં કામની વહચણચકીની તપાસ કરવી અન ે સમાન 

વહચણચકી માટે જરુરી સુિારા સ્ચવવા  
  છેવટનો મનકાલ થાયતે પહેલાાં જુદી જુદી કક્ષ,ાએથી કાગળને પસાર થવ ુપડે છે. તે બાબત 

તપાસ કરવી અને તેઅાંગશેુિારા સ્ચવવા.  
  અનાવ યક કામ અને કાયશરીમતને દ્ર કરવા  
  હાલની પ િમતમાાં ફેરફાર લાવીને સહેલી અને મનરપેક્ષ, કાયશરીમત લાવવી.  
  કમશચારીઓ તમાાં કાયશક્ષ,મતા માટે પ્રોત્ સાહન અને તેનુાં િોરક ઉંચુ લાવવા માટેસ્ચનો કરવાાં

  
  રપરની બાબતે થયેલ કામનુાં મનરીક્ષ,ક કરવામાટે સમયા્ તરે બઠેક બોલાવવાના આવે છે. 

મજલ્ લા કક્ષ,ાએ કલેકટરોએ સાંકલન બેઠક બોલાવીને કામમાાં  ડપ અનેકાયશક્ષ,મતા લાવવા 
સ્ચનાઓ ત છે. જ ે અાંગે કમશચારીઓ તને યોગ્ ય કેળવકી અને તાલીમ મળી શકે એ હેતુથી 
રાજયકક્ષ,ાએ તાલીમ સાંસ્ થા શરુ કરવામાાં આવી છે. વહીવટી કાયશક્ષ,મતા એકમ હવે વહીવટી 
સુિારકા અન ેતાલીમ પ્રભાગ(ARTD) તરીકે ઓ તળખાય છે. જનેો મહત્ તમ લાભ પ્રજાના 
કામો સુિી પહોચ્ યો છે.  

 

  જાહેરવહીવટઅનેખાનગીવહીવટ  

  ખાનગીવહીવટનીસરખામાણીમાાંજાહેરવહીવટુરેવીરીતેજલ દોપતડેાે.તેપતષ્ટુરોઅનેજાહેર
વહીવટનીઆવશ્યુતાઓ જુયાાંુયાાંાેતેસમજાવો.  
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  જાહેરવહીવટઅનેખાનગીવહીવટવચનેોતીાવત 
  જાહેર વહીવટીઃ- 
  જાહેર વહીવટ એ નોકરશાહી સ્ વરુપનુાંસાંગઠન છે.  
  જાહેર વહીવટ રાજકીય સ્ વરૂપ છ. અને જાહેર હહતનેઅસર કરે છે.  
  જાહેર વહીવટમાાં કોઇનુાં અાંગત હહત ન હોવાથી નોકરશાહી  વારા ચાલે છે. પહરકામે તેમાાં 

ઢીલાશ અને આપમેળે કામ કરવાની વૃમત્ તનો અભાવ રહેવાની શકયતા છે.  
  જાહેરવહીવટનુાં  યયે જાહેર સવેાનુાં છે. તથેી કોઇ વ્ યમકત કે સાંસ્ થાનો ભેદભાવ રાખ્ યા 

વગરમનયમ મુજબ કાયશવાહી કરવાની થાયછે. જથેી સાતત્ ય જળવાય છ.  
  જાહેર વહીવટની સેવાઓ ત મુખ્ યત્ વે મબનહરીફ રીતે ચાલે છે.  
  ખાનગી વહીવટીઃ- 
  ખાનગી વહીવટ વ્ યવસાયલક્ષ,ી હોયછે.  
  મબનરાજકીય અને વ્ યમકતગત એકમ પ્રતુજ મયાશહદત છે.  
  ખાનગી વહીવટમાાં અાંગત હહત સમાયેલ હોવાથી કામગીરીમાાં જુસ્ સો અને મૌમલકતા જળવાઇ 

રહે છે. પરાં તુ જાહેર હહતની અવગકનાનો ભય રહે છે.  
  ખાનગી વહીવટમાાંમખ્ ય  યયે નફો મેળવવાનો અનખેાનગી હહત જાળવવાનો છે.  
  ખાનગી વહીવટ  વારા થતા પક્ષ,પાતને લોકોની સમક્ષ, રજ્ ન કરવાનો હોવાથી મનકશયમાાં 

સાતત્ યનાની મચાંતા રહેતી નથી.  
  હરીફાઇનુાં તત્ વ કાયમ રહે છે. જથેી સાિનો અને નાકનો દુવ્ યશય થવાની સાંભાવના રહે છે.  

 

  વહીવટમાાંસવચવા યઅનેક્ષે્રીયુચેરીઓ જનીભછવમુા ુાયોઅનેીરજોનીચચાકુરીશાાંનેશુ
ાીજાનાપતછરુહોવાનીવાતનીયથાથકતાદશાકવો  

  આ પ્રકારના સાંગઠનના ટોપ રપર માં્ીમાંડળ રહે છે. માં્ી માંડળનેનીમત ડડતર અને 
આયોજનમાાં મદદરૂપ થવા માટેના તાં્ને મસચવાલય કહેવામાાં આવે છે.  

  સમચવાલય પ્રકારના એકમને સ્ ટાફ કહે છે. જયારે નીમતઓ ત અનેકાયશક્રમોના અમલ 
માટેરચવામાાં આવેલા તાં્ને ’’લાઇન ’’ મબન સમચવાલય ક્ષ,ેમ્ય એકમો કહેવામાાં આવે છે.
  

  જાહેર વહીવટના આદેશો અને સ્ચનાઓ તનો પ્રવાહ મસચવાલયથી નીચે તરફ ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત 
તરફ વહે છે. આથી વહીવટીતાં્માાં મસચવાલય રપર અને ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત નીચેની કક્ષ,ાએ 
રહે છે. આ રીતે મસચવાલય અને મબન સમચવાલય કચેરીઓ ત વહીવટનાાં બે મહત્ વનાાં અાંગો 
છે.  

  સામા્ યતીઃ લાઇન (ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત) અને સ્ ટાફ (સમચવાલય) વચ્ ચેના સાંબાંિો મૈમ્પ્કશ 
હોતા નથી. એવી મા્ યતા છે. ડકીવાર આ બાંને એકમોમાાં વૈમનસ્ ય રહે છે. જ ેવાસ્ તવમાાં 
એકજ વહીવટીતાં્ની બે પાાંખ છે.  

  ક્ષ,ે્ીય કચેરીઓ તના મતે મસચવાલયમાાં હોવુાં એટલે બદલી વગરની મસ્ થર મજાંદગી , વિુ 
સવલતો, આ સામે મસચવાલયના અમિકારીઓ તના મતે ક્ષ,ે્ીય અમિકારીને મનકશયો લેવામાાં 
સ્ વતાં્તા અને સત્ તા, લોકો સાથેના સીિા સાંપકશથી મળતી પ્રમસમ િ, આદેશોનો અમલ 
થતો જોઇ શકવાથી વિુ કાયશસાંતોં વાહન અનેઅ્ ય સવલતોનીસરળતા વગેરે કારક ે
ક્ષ,ેમ્ય અમિકારીઓ ત વાસ્ તમવક સાંદભશમાાં વિુસત્ તા અને સવલતો ભોગવે છે. આમ બાંને પક્ષ, ે
સામો પક્ષ, વિુ સત્ તા અને સવલત ભોગવે છે. તેવી મા્ યતા રભી થાય છે.  

  મસચવાલયમાાં કામ કરતા મઅિ/કમશ. ઓ તની કામગીરી ડકી જવાબદારી ભરેલી છે.  તેવી 
મા્ યતા સામા્ ય રીતે પ્રવતદેશ છે. તે સામે આ નીમતઓ તનો અમલ કરવાનુાં પક ડણુાં કઠીન 
હોઇ, ક્ષ,ેમ્ય અમિકારીઓ તની જવાબદારીઓ ત અને મુ કેલીઓ તની યોગ્ ય કદર થતી નથી. તેવો 
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પક અમભગમ પ્રવતદેશ છે.  
  લાઇન અને સ્ ટાફ એકમોની રચના  
  ’’ સ્ ટાફ’’(સમચવાલય) મા્ં ીમાંડળ - મસચવ - સાંયુકત મસચવ - નાયબ મસચવ - રપ 

સમચવ - સેકશન અમિકારી-  નાયબ સેકશન અમિકારી - કારકુન 
  ’’લાઇન’’ (ક્ષ,ેમ્ય કચેરી) કમમ નર/મનયામક(ખાતાના વડા) -  નાયબ કમમ નર -  

મદદનીશ કમમ.  -- અમિકારી -  મનરીક્ષ,ક (હેડકલાકશ) -  સુપરવાઇ ર-  કારકુન  
  જાહેર વહીવટમાાં આદેશના અમલની જવાબદારી સાંભાળતી અને લોકો સાથેના સીિા 

સાંપકશમાાં આપની ક્ષ,ે્ીય કચેરીઓ તનેલાઇન એકમ કહેવામાાં આવે છે. જ ેસરકારની પ્રમતભા 
રપસાવવામાાં અગત્ યનુાં સ્ થાન િરાવે છે.  

  આયોજન અને નીમતમવંયક મનકશય લેવામાટેનાસમચવાલયએકમનેસ્ ટાફ કરેછે.  
 

  ’’ચછાંટાય ેાપ્રવતવનવાઓ જવહીવટમાાંદખ રુપતનથી’’વવાાનનીસમીક્ષાુરો.  
  સાંસદીય અાંકુશ સીિી રીતેસરકારી અમિકારીને અસર કરતો નીથી 

કારકેકેસાંસદ/િારાસભામાાં અમિકારીને  હાજર રહેવાની ફરજ પાડી શકાતી નથી કે તેના 
નામથી ટીકા કરી શકાતી નથી.  

  આ રપરાાંત િારાસભામાાંરાજકીય પક્ષ,ના િોરકે સરકારની  રચના થયેલ હોયછે. તેથી 
સત્ તાિારી પક્ષ,ના સ્ યો પર પક્ષ,ની મશસ્ તના બાંિનથી સરકારની નીમતઓ ત અાંગે ટીકા 
કરવામાાં અમુક પ્રમાકમાાં મનયાં્ક આવી જાયછે. પહરકામે િારાસભાના વહીવટીતાં્ પર 
અાંકુશ મયાશદા આવે છે. 

  

  વહીવટીસલાારણાનાઆવશ્યુઅાંગોુયાાેનેતેપ્ર્યેુનલાંસલાારણાનીાાાતમાાંશલાંથાનાેતે
સમજાવો.  

  વહીવટીતાં્ે કલ્ યાક રાજયના આદશશને પહરપ્કશ કરવા તેમજ આવી પડતી આમથશક, 
સામામજક અને રાજકીય પહરમસ્ થમતતે પહપીચી વળવા સજજ થવુાં પડે છે.  

  વહીવટી તાં્ના હેતુઓ ત બોદલાતા તેમાાં સુિારકાની આવ યકતા રભી થાય છે. સાંગઠનમાાં 
સુિારકા, કાયશહરમતમાાં સુિારકાના પ્ર નો થાય છે. મવશાળ અથશમાાં સુિારકાની જરુહરયાત 
નીચેના પહરકામોને કારકે કરવાની થાય છે.  

  રાજયનુાં સ્ વરુપ બદલાય ત્ યારે જમેકે લોકશાહી, સાંસદીય, સમવાયતાં્ વગેરે...  
  વહીવટી તાં્ સમક્ષ, આમથશક અને સામામજક મવકાસની સમસ્ યાઓ ત રભી થાય ત્ યારે  
  વહીવટી તાં્ િરી બદલાય ત્ યારે ( જમે કે નીમતરીમત મનકશયો લેવાના થાય ત્ યારે )  
  ટ્ાં કમાાં સામામજક, રાજકીય અને સાાંસ્ કૃમતક પહરમસ્ થતઓ તને હલ કરવા માટે વહીવટીતાં્માાં 

સુિારકાની અમનવાયશતા રભી થાય છે.  
  વહીવટી સુિારકાના આવ યક અાંગો  
  (૧) કામની પ િમતનો અ્ યાસ  
  (ર) સાંગઠનથી વહીવટમાાં સામ યશ લાવવુાં  
  (૩) વહીવટદાર  
  કાયશદક્ષ, અને પ્ર્ાવાન કમશચારી અને અસરકારક વહીવટીતાં્ માટે અમનવાયશ છે.  

 

   ોુાવભમલખસરુારીતાં્રનીજરુરીયાતો 
  આિુમનક સમાજની ઔિોમગક અને સાાંસ્ કૃમતક સ્ યતાએ સમાજની જરુહરયાતો અને 

અપેક્ષ,ાઓ ત ડકી વિારી દીિી છછે. તેવી જ રીતે સરકારની લોકકલ્ યાકની પ્રવૃમત્ તઓ તમાાં 
કાયદો અને વ્ યવસ્ થાજ નહી પક સમાજના તમામ ક્ષ,ે્ોની પ્રગમતની જવાબદારી 
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સ્ વીકારાયેલ હોવાથી જાહેર વહીવટ એ આિુમનક લોકશાહી સમાજરચના માટે અમનવાયશ 
જરુહરયાત બનેલ છે.  

  લોકશાહીમાાં લોકોનો દેશના મવકાસમાાં સીિો સાંપકશ  રહે તે માટે નીચલા સ્ તરે પક લોકશાહી 
તત્ વોનો મવકાસ થાય તેવા દમષ્ ટકોકથી ભારતમાાં સ્ થમનક સ્ વરાજની સાંસ્ થા માવકાસ પમેલ 
છે. લોકશાહી દેશમાાં તેનુાં જાહેર વહીવટનુાં સાંગઠનીય એકમ બ્ યુ.  

  પ્રજા  વારા સીિી રીતે ચ્ાંટાયેલ પ્રમતમનમિઓ ત  વારા વહીવટ, સરકાર સાથે ાામગીરીની 
વહચણચકી નાકાકીય અને વહીવટી સ્ વાયત્ તતા અને જાહેર સેવાનો અમભગમ વગેરે છે.  

  લોકામભમુખ વહીવટ એગમતશીલ સમાજની વિુ પડતી  ડપને રોકી અરાજકતા ટાળે છે. 
અનેમસ્ થરતા બક્ષ,ે છે. પરાં તુ તેનુમુખ્ યકાયશ પ્રજાની અપેક્ષ,ાઓ ત સાંતોંવાનુાં હોવાથી સમાજની 
બદલાતી અપેક્ષ,ાઓ ત મુજબ સેવાઓ ત આપે છે.  

  રપરાાંત કયારે સમાજના રૂહઢગત ખ્ યાલો જ ેરાષ્ ટરની પ્રગમતને નુકશાનકતાશ હોય તેને દ્ર કરી 
એને સમાજની પ્રગમત થાય તેવા પ્રયાસ કરે છે.  

 

  જાહેરવહીવટમાાંસાંગરનનાવસધ્ાાાંતોઅનેમાળખાનીવવતૃતચચાકુરો.  
  જાહેર વહીવટના હાદશ સમા સાંગઠન અાંગેના અનુભવ અનેઅ્ યાસ પરથી સાંગઠન અાંગેના 

મસ િાાંતો ડડવામાાં આવ્ યા છે.  
  સૌપમનક મસ િાાંતોીઃ-  
  આ પ્રકારની વ્ યવસ્ થાતાં્ની રચના મપરામમડ આકારની છ. જમેાાં પાયાથી ટોચ સુિી જુદા 

જુદા તબકકે કમ કરતા અમિકારીઓ ત અનેતેમના હાથ નીચે કામ કરતા કમશચારીઓ ત વચ્ ચેના 
સાંબાંિને સૌપમનક સાંગઠન કહે છે.  

  સૌપમનક મસ િાાંતોના લાભીઃ-  
  સાંગઠનના વડા તરફથી આપવામાાં આવેલ આદેશ અસરકારક રીતે નીચેના સ્ તર સુિી પ્ હપીચ ે

છે.  
  દરેક સ્ તરે સત્ તા અનેજવાબદારી નકકી થયેલ હોવાથી તેમાાં ગ્ાંચવક થતી નથી.  
  સત્ તાની સપીપકી કરવી સરળ બને છે.   
  દરેક તબકકે કામગીરીની વહચણચકી હોવાથી સાંગઠનના વડાને બોજો રપમસ્ થત થતો નથી.  
  સૌપમનક મસ િાાંતના ગેરલાભીઃ-  
  અમલના મવલાંબની શકયતા વિુ રહે છે.  
  મવલાંબના કારકે સગાવાદ, ભ્રષ્ ટાચાર, પક્ષ,પાત જવેાદ્ંકો વિે છે.  
  રપરના ગેરલાભો આ પ િમતના લાભના પ્રમાકમાાં ઓ તછા ગાંભીર છે તેથી જ સાંગઠનની આ 

પ િમત આજ ેસૌથી વિુ પ્રમાકમાાં અમસ્ તત્ વમાાં છે.  
  અાંકુશ સીમા મવસ્ તારનો મસ િાાંતીઃ-  
  એક અમિકારી કેટલી સાંખ્ યામાાંગૌક કમશચારીઓ તના કાયો પર એકી સાથે અસરકારક રીતે 

અાંકુશ અને દેખરેખ રાખી શકે તે અાંગેના મસ િાાંતને અાંકુશ સીમા મવસ્ તારનો મસ િાાંત કહે છે.  
  જો કામગીરી ડકી ગ્ાંચવક ભરેલી હોયત્ યાાં ઓ તછીવ્ યકીતઓ ત અન ેજયાાં વિ ુસરળ હોયત્ યાાં 

વિુ વ્ યમકતઓ ત પર અાંકુશરાખી શકાય એસહજ બાબત છે.  
  અમિકારી ડકી લાયકાતવાળો, અનુભવી,બાહોશ અને પ્રમતભાશાળી હોય તો તે એક સાથે 

ડકા કમશચારીઓ ત પર અસરકારક અાંકુશ રાખી શકે છે.  
  જો લાાંબા સમયથી અમસ્ તત્ વમાાં હોય તો તેમાાં અનુભવોથી ડડાયેલા પરાંપરાઓ ત અને 

મનયમોથી બિાજ ટેવાયેલા હોય છે. જથેીઅાંકુશરાખવો સરળ બને છ.  
  રપર દશાશવ્ યા મુજબ અાંકુશ સીમા મવસ્ તારના આ મસ િાાંતને અનેક પહરબળો પર આિાર 

રાખવાનો હોવાથી તેની ચોકકસાઇ પર પ્રહારો થાય છે.  
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  મહદ અાંશે આ મસ િાાંતને  યાનમાાં રાખીને જ અમિકારીઓ ત અન ેકમશચારીઓ ત વચ્ ચે ફરજો 
અને જવાબદારીઓ તની સપીપકી થાયછે. પયાના માગશદશશક તરીકે આ મસ િાાંતને મહત્ વનુાં 
સ્ થાન પ્રા૫ત કરેલ છે.  

  આદેશની એકતા અને આદશેનુાં બેવડાપણુીઃ- 
  એક વ્ યમકત બે મામલકને સેવા ન આપી શકે એ જ્ની મા્ યતાને વહીવટી ક્ષ,ે્ે મવચારકામાાં 

લેવામાાં આવી અને તેમાાંથી ’’ આદેશની એકતા’’  એકજ વ્ યમકત તરફથી આદેશનો ખ્ યાલ 
જ્  યો.  

  આ ખ્ યાલ મુજબ ાોઇપક કમશચારીને એક જ સમયે એક કરતાાં વિુ રપરી અમિકારીઓ ત 
તરફથી આદશેો મેળવા જોઇએ નહી અનેક અમિકારીઓ ત પસેથી આદેશો મેળવતો કમશચારી 
ગ્ાંચવાયેલો મબનકાયશક્ષ,મ અને મબન જવાબદાર હશે. જયારે એક જ રપરી અમિકારી પસેથી 
આદેશો મેળવતો કમશચારી પ િમતસર, કાયશક્ષ,મ અને જવાબદાર હશે.  

  આથી સામા્ ય સાંજોગોમાાં એક અમિકારી તરફથી આદશે મળે તે સૌથી સરળ વ્ યવસ્ થા છે. 
જનેા મખ્ યત્ વેલાભ નીચે મુજબ છે.  

  કોકે કોને આદેશ આપવાનો છે અને કોક કોને જવાબદાર છે તેચોકકસ હોવાથી આદેશમાાં 
ગ્ાંચવક કે બવેડાપણુ થતુ નથી.  

  આપ્ાેલ આદેશનુાં યોગ્ ય રીતે પાલન થાય છે કે નહી તેની યોગ્ ય ચકાસકી થઇ શકે છ.  
  સાંગઠનમાાં કેમ્ દકરક અને મવકેમ્ દકરકનો મસ િાાંતીઃ- 
  અાંમતમ મનકશય લેવાની સત્ તા રચ્ ચ કક્ષ,ાએ કેમ્ દત થયેલ હોયતેવા સાંગઠનને કેમ્ દત 

સાંગઠન અને જયાાં અાંમતમ મનકાશય સત્ તા નીચેની કક્ષ,ાએ છે તે સાંગઠનને મવકેમ્ દત સાંગઠન 
કહે છે.  

 

  સનદીઅવાુારીઓ જનલાંજાહેરવહીવટમાાં્ાન  
  સનદી સેવાનુાં મ્ળ આપકે ભારતમાાં ઇસ્ ટઇમ્ ડયા કાંપનીના વહીવટમાાં જોવા મળે છે.  
  મબ્રટીશ રાજયના શાસન દર યાનસનદી સેવાનુતા્ં  અમલદારશાહીમાાં પહરકામી 

અમલાદારશાહી મહદ અાંશે શાાંમત, કાયદો વ્ યવસ્ થા જળવાય એ જોવાનુાં હતુાં.  
  ભારતને સ્ વતાં્તા મ/યા પછી સનદી સેવાની ક્ચ ચાલુ રહી છે. સનદી સેવાનુાં કાયશક્ષ,ે્ 

રાજયવહીવટ પ્રતુાં સીમીત છે. એટલે સાંસદીય વહીવટ, ્ યાયતાં્નો વહીવટ એ અલગ 
અલગ મવભાગમાાં સાંસદીય વહીવટની કારોબારી મવભાગ એમુખ્ યત્ વે બે પાાંખમાાં વહેચા  
જાયછે.  

  (૧) સમચવાલયપાાંખ (ર) મજલલા વહીવટી પાાંખ (ક્ષ,ે્ીય કચેરીઓ ત)  
  સમચવાલય કક્ષ,ાએ મવભાગપ્રમાકે તેના સમચવ ઉંચામાાં ઉંચી કક્ષ,ા છે. અને મજલ્ લા કક્ષ,ાએ 

કલેકટરએ ઉંચામાાં ઉંચી કક્ષ,ા છે.  
  મસચવાલય કક્ષ,ાએ નીમત મનયમો ડડવાનુાં તમેજ યોજના ડડવાનુાં  કામ થાય છે. જલ્ લા 

કક્ષ,ાએ આ બાંનેના અમલીકરકનુાં કામ થાયછે. એ બાંને ક્ષ,ે્ોમાાં સનદી સેવાનો વ્ યા વિેલા 
છે.  

  જાહેર વહીવટના મવમવિ અાંગોમાાંરાજયવહીવટએ મવમશષ્ ટ અનેઅગત્ યનુાંઅાંગછે. અનેતેના 
કાયશભારકો સનદી સેવકો છે. અને તેમની આગવી કાયશરીમતની પરાંપરા છે.  

  એક મવદ્વાનેજકાવ્ યુ છે કેજ ે હદવસે સનદીસ  સેવાનો અાંત આવશે તે હદવસથી છ્ટક 
કામકાજનો યુગઆરાંભાશે.  

  એક જગ્ યાએ કહયુાં છે કે, સનદી સેવાની કામગીરી સમરાફ રાજયવહીવટમાાં એક ચાવી રુપ છે. 
અને િરી સમાન છે. જનેા આિારે લોકશાહી તાં્ લોકોપયોગી કાયો અને આમથશક મવકાસના 
મશખરો સર કરી શકાયાછે.  
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  કલ્ યાક રાજયના આદશશને મસ િ કરવા માટેઆયોજન અનેમવકાસની બાબતોમાાં સનદી 
સેાવએ મહત્ વનો ભાગ ભજવવાનો છે.  

  નીમત ડડવાની, આયોજન કરવાનુાં કામ સનદી કમશચારીઓ ત સમચવાલય કક્ષ,ાએ કરે છે. એમાાં 
સમરાફ રાજયમાટેયોજના તૈયાર થાય છ. હવે તેમાાં આમથશક મવકાસ માટે વેતાાાર, રિોગ, 
ખેતી, પશુપાલન વગેરેની યોજનાઓ ત તૈયાર કરવમાાં આવે છે. સામામજક સેવામાાં, જાહેર 
આરોગ્ ય, મશક્ષ,ક, ઇત્ યાહદની યોજના ડડવામાાં અવે છે. આ કામગીરી સનદી અમિકારીઓ ત 
બાંિારકીયતેમજરાજકીય પાાંખની નીમત મુજબ કરે છે.  

  આયોજનની કામગીરીમાાં સનદી સેવા એયોજના ડડવાનુાં અને તેના અમલનુાં કામ કરવાનુાં 
થાયછે.  

  આયોજન કરવા માટે મુખ્ યત્ વે મસચવાલય કક્ષ,ાએ સનદી અમિકારીએ સાંકલનકાર બન ેછે.  
  માજલ્ લા કક્ષ,ાએ કલેકટરની કામગીરી આયોજનના અમલની રહે છ. જલ્ લા કક્ષ,ાએ કાયદો 

વ્ યવસ્ થા, શાાંમતની કામગીરી રપરાાંત મવકાસની કામગીરીના સાંદભશમાાં સામામજક અને આથશક 
સાંગઠને એક આગવુ કામ કયુશ છે.  

  મજલ્ લા કક્ષ,ાએ સનદી સેવક નેતા તરીકેનો  ભાગભજવવાનો છે.  
  સનદી સેવા અમલદારશાહીના તબકકામાાંથી સીિે સીિી કલ્ યાકરાજય લોકશાહી માળખામાાં 

આવી છે. આથી, કમશચારીઓ તએ સાંસદીય, લોકાશાહીના રાજકીય માળખાને અનુક્ળ થવાનુાં 
થાય છે. સાથે સાથે સાંમવિાનની જોગવાઇઓ ત મુજબ વહીટી તાં્ને માગશદશશન આપવુ પડે છે.  

 

  સાંઘઅનેરાજયોવચેવૈાાવનુુાયોનીવહકનચણી  
 જવાબ બાકી 

 

  હા નાવહીવટીતાં્રનીરચનાટછાં ુમાાંજણાવીતનેીતાં્રરપતરઅાં લુશમાટેુયાપ્રુારનીજોગવાપાે
તેસમજાવો.  

  તમામ સવોચ્ ચ સત્ તાઓ ત પ્રજાના પ્રમતમનમિઓ ત તરીકે પ્રિાનમાંડળ/કેબીનેટ અને સાંસદ છે.  
  સવોચ્ ચ સ્ થાને મુખ્ ય કારોબારી પછીના તરતના તબકક વહીવટી મવભાગ હોયછે.  
  મુખ્ યકારોબારીથી તરતના તબકકે વહીવટી મવભાગો રચવામા આવેછે.  
  આ વહીવટી મવભાગ અનેક કમશચારીઓ ત અને અમિકારીઓ તના બનેલા હોયછે.  
  આ વહીવટી મવભાગોની નીચે આવેલ ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત જ ેનીમતઓ ત અને કાક્રશમોનો અમલ 

કરવાનુાં મહત્ વનુાં કાયશ કરે છે.  
  લોકશાહી દેશમાાં દેશની તમામ મહત્ વની નીમતઓ ત અાંગે મનકશય લેવાની અને તે અાંગેની  

કામગીરીના મ્લ્ યાાંકનની સત્ તા સાંસદ/િારાસભાની હોવાથી તેનો વહીવટી તાં્ પર ડકો 
અસરકાર અાંકુશ રહેછે.  

  સાંસદ/મવિાનસભાને વહીવટી તાં્ પર દેખરેખ અને અાંકુશની સત્ તા મળે જછે. પરાં તુ 
તેરપરાાંત કામગીરીના અમલ અાંગે માગશદશશન આપવુ અન ેત્ યારબાદ તે અાંગનેા અમિકારીઓ ત 
પર દેખરેખ અને અાંકુશ રાખવો કે જથેી તેઓ ત કામગીરી યોગ્ યઅને ્ેષ્ ઠકાયશક્ષ,મતાથી કરે છે. 
તે અાંગે ખાતરી મેળવી શકાય તે પ્રકારની વ્ યાપક અને મવશાળ અાંકુશની સત્ તા ભોગવ ેછે.  

 

  ’’ ુામગીરીઅધ્યનકWork srudy)શવહીવટીસલાારણાનલાં સાાનમા્ર ાે.’’શ વવાાન
સમજાવો. 

  વમકશસ્ ટડીનો હેતુ કામ કરવા માટે સરળ, અસરકારક અને કરકસરયુકત માગો શોિવાનો છે.
  

  જથેી વિુ રત્ પાદક્ષ,મતા લાવી શકાય.  
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  વકશસ્ ટડી એ કામગરીનુાં મવ્ેં ક કરવા માટેનો એક તરીકો છે.  
  મવશાળ અથશમાાં  મા્ કાયશનુાં મવ્ેંક નહી પક તનેો મનકાલ કરવાના માપોનો પક 

અ્ યાસ કરે છ.  
  સામા્ ય રીતે કામ કરવાની કાયશરીમતમાાં અસરકારકતા લાવવાનો અ્ યાસ થાય છે જથેી 

સ્ ટાફ, સાિનો અને મશીનોનો વિુ ને વિુ રપયોગ થઇ શકેછે.  
  કામ કરવાની પ િમતઓ તનો અ્ યાસ, કામ કરવાની સરળતા અને ખચાશળ અન ે મબન 

અસરકારક કાયશરીમતઓ ત દ્ર કરી શકાય.  
  સ્ ટાફની જરુમારયાતનુાં મ્લ્ યાાંકન પરોક્ષ, અને પ્રામામકક િોરકે તેઓ તના કામના મવનકાલના 

જ થાને પૃથકકરક કરીને કરી શકાય છ.  
  આ પ િમતમાાં વકશ  મે રમ્ે ટ અને કૌશલ્ યનો મવકાસ િોરકોનો સમાવેશ થાય છે.  

 

  વહીવટમાાં તા ીમનલાં શલાં થાન ાે.અને તે વહીવટી ુાયકક્ષમતામાાં ુેવી રીતેસહાયખસપતથાય ાેતે
પતષ્ટતાથીસમજાવો.  

  કાયશદક્   અને પ્ર્ાવાન કમચાશરીએ અસરકારક વહીવટીતાં્ માટે અમનવાયશ છે. સમથશ 
કમશચારી મેળવવા તેને તાલીમ આપવી જરુરી છે.  

  તાલીમ અાંગેતાલીમ શાળાઓ ત ઇમ્ ડયન ઇ્ સ્ ટીટયુટ ઓ તફ પમ્ લક એડમીનીસ્ ટરેશનની 
સ્ થાપના કરવામાાં આવી.  

  અત્ યારે તાલીમ માટે દરેક રાજયમાાં ,પોતાની તાલીમ સાંસ્ થા આવેલી છે.  
  વિુમાાં રા રકક્ષ,ાએ પક તાલીમ સાંસ્ થાઓ ત આવેલી છે. જયાાં વહીવટ અાંગેનો અિતન 

મવચારોનો મવમશશ થાય છે.  
  અમિકારી /કમશચારીએ યોગ્ ય કેળવકી અને તાલીમ મળી શકે એ હેતુથી રાજયકક્ષ,ાએ 

તાલીમ સાંસ્ થા શરુ કરવામાાં આવી છે.  
  મસચવાલય કક્ષ,ાએ વહીવટી સુિારકા અને તાલીમ પ્રભાગ(ARTD)તરીકે ઓ તળખાય છે.  
  આ પ્રભાગમાાં વકશસ્ ટડી એકમો આવેલા છે. વકશસ્ ટડીનો હેતુ કાયકુશશળતા વિારવાનો છે.  
  ગુજરાત સરકારે  તેના તમામ કમશચારીઓ ત/અમિકારીઓ તને ફરમજયાત કો પ્ યુટરની તાલીમ 

આપીને લગભગ ૭૦ ટકા કામગીરી કો પ્ યુટરાઇ  કરી છે. જ ે તાલીમને આભારી છે. જો 
કો પ્ યટુરની તાલીમ જ આપવમાાં આવી ન હોય તો, વહીવટી કામગીરી કો પ્ યટુર પર કરવાનુાં 
અશકય  જ હતુાં. પહરકામ સ્ વરુપ આજ ેસમચવાલય કક્ષ,ાએ તાલીમ પામેલ કમશચારીઓ તની 
કો પ્ યટુરપરની કામગીરીને કારકે સ્ ટાફની તાંગી હોવા છતાાં વહીવટી  કામગીરી પ્રજોશમાાં 
ચાલી રહી છે. જ ેબતાવે છે કે તાલીમ કેટલી અગત્ યની બાબત છે.  

 

  ુાયદો રાજપત્રમાાં પ્રથમ પ્રવસધ્ા થાય તે હે ાાં જે જે તાુુામાાંથી પતસાર થાય ાે તે વવવવા
તાુુાઓ જજણાવોઅનેદરેુતાુુોસમજાવો.  

  જાહેર વહીવટમાાં સત્ તાનીસપીપકીીઃ-  ( પ્રમતમનિાન  ) 
  આ દેશની એકતાના મસ િાાંત મુજબ વહીવહી એકમના એક સવોચ્ ચ વડા પાસે મનકશયની 

સત્ તા હોવી જોઇએ. પરાં તુ અમિકારીની દેખરેખ રાખવાની શમકત મયાશહદત હોયછે. 
આથીસવોચ્ ચ વડાહસ્ તકની મનકશયની સત્ તા તેના હાથ નીચેના અમિકારીઓ તને સપીપવી 
જરુરી બની છ. આમ સત્ તાનુાંમવભાજન એસત્ તાની સપીપકી અથવા પ્રમતમનિાન છે.  

  અહી મા્ રપરથી નીચે તરફ સત્ તાના પ્રવાહ પર ભાર મ્કેલ છે. અને તેનુ આયોજન 
અગારથી થવુ જોઇએ.  

  પ્રમતમનિાન એ સત્ તાની સાંપ્કશ સપીપકી નથી  
  કાયશક્ષ,મ જાહેર વહીવટીતાં્ માટે પ્રમતમનિાન અમનવાયશ છે.  
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  પ્રમતમનિાનથી આપેલ સત્ તા પછી લઇ શકાય છે. તેમ તેમાાં ફેરફાર થઇ શકે છે.  
  પ્રમતમનિાનથી આપવમાાં આવતી સત્ તા સાંપાંકશ નથી. આવી સત્ તા પ્રમતમનિાન કરનાર પાસે 

ચાલુ  
  પ્રમતમનિાન કરવાની સત્ તા મેળવનાર પર દેખરેખની સત્ તા ચાલુ રહે છે.  
  પ્રમતમનિાન, રદાર, લેમખત સ્ વરુપમાાં અને ચોકકસ હોવુ જોઇએ.  
  પ્રમતમનિાન વ્ યમકતને નહી પક હોદાને થવુાં જોઇઅ તેમજ સરખી કક્ષ,ાના કમશચારીઓ તન ે

સરખા પ્રમાકમાાં કરવુ જોઇએ.  

 

   O & M ુાયો  
  o & M ના ક્ષ,ે્માાં આ એકમ કે્ દસ્ થ એકમ તરીકે કામ કરે છે.  
  સમચવાલયના દરેક મવભાગોમાાં આ અાંગે અમિકારી મનમવામાાં આવ્ યાછે.  
  આ યુમનટોને નીચેની બાબતો પર મવશેં યાન આપવા જકાવવામાાં આવ્ યુાં છે.  
  કામના મનકાલમાાં થતા વલ્ ાંબ પર મનયાં્ક મ્કવા બાબત  
  મવલાંબના કારકોની તપાસ કરવી અને સુિારકા માટે પગલાાં સ્ચવવાાં  
  લોકોની ફહરયાદમાાં સામા્ ય કારકોની તપાસ કરવી અને તેને દ્ર કરવામાાં પગલાાંઓ ત 

સ્ચવવા. 
  મસચવાલયના મવભાગોની શાખાઓ તમાાં કામ યોગ્ ય રીતે વહચણચવા માટે તપાસ કરવી અન ે

સમાન વહચણચકી માટે જરુરી સુિારા સચ્વવા.  
  છેવટનો મનકાલ થાય તે પહેલાાં જુદી જુદી કક્ષ,ાએથી કાગળને પસાર થવુ પડે છે તે બાબત 

તપાસ કરવી અને તે અાંગેસિ્ારા સ્ચવવા.  
  અનાવ યક કામ અને કાયશરીમતને દ્ર કરવા  
  હાલની પ િમતમાાં ફેરફાર લાવીને સહેલી અને મનરપેક્ષ, કાયશરીમત લાવવી.  
  કમશચારીઓ તમાાં કાયશક્ષ,મતા માટે પ્રોત્ સાહન અને તેનુાં િોરક રચુ લાવવા માટે સ્ચનો કરવાાં.

  
  રપરોકત બાબતે થયેલ કામનુાં પનશનીહરક્ષ,ક કરવા માટે સમાય્ તરે બઠેક બોલાવવામાાં 

આવતી અને કામમાાં  ડપ અને કાયશક્ષ,મતા લાવવા સ્ચનાઓ ત આપવમાાં આવતી. 
 

   ાપનઅનેટાીશુમોનીરચના.  
  સ્ ટાફ (મસચવાલય) 
  માં્ીમાંડળ, સમચવ, સાંયુકત સમચવ, નાયબ સમચવ, રપ સમચવ, સેકશન અમિકારી, 

નાયબ સેકશન અમિકારી, કારકુન  
  લાઇન ( ક્ષ,ેમ્ય કચેરી)  
  કમમ નર, નાયબ કમમ નર, મદદનીશ કમમ નર, અમિકારી , મનરીક્ષ,ક(હેડકલાકશ), 

સુપરવાઇ ર, કારકુન 
  જાહેર વહીવટના આદેશો અને સ્ચનાઓ તનો પ્રવાહ મસચવાલયથી (સ્ ટાફ) નીચે તરફ ક્ષ,ેમ્ય 

કચેરીઓ ત (લાઇન) તરફ વહે છે.  
  આથી વહીટીતાં્માાં સમચવાલયરપર અને ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત નીચેની કક્ષ,ાએ રહે છે.  
  આ રીતે મસચવાલયઅને બીન સમચવાલયએવહીવટના બે મહત્ વનાાં અાંગો છે.  
  જાહેર વહીવટમાાં આદેશના અમલની જવાબદારી સાંભાળતી અને લોકો સાથેનાસીિા સાંપકશમાાં 

આવતી ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તને લાઇન એકમ કહેવાય છે.  
  આ રીતે ક્ષ,ે્ીય કચેરીઓ ત વહીવટીતાં્ની નીમતઓ ત અને કાયશક્રમના અમલ સાથેના સીિા 

વ્ યવહારમાાં આવતી હોવાથી ડણુ જ અગત્ યનુાં સ્ થાન િરાવે છે.  
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  ગલજરાતરાજયનીથાપતનાપતાીસરુારનાવહીવટમાાંગવતશી તા ાવવાસરુારેનીમે વહીવટી
સલાારણાસવમતઓ જશઆપેત ીાળાઅાંગેવવતૃતચચાકુરો.  

  ૧૯૬૦માાં ગુજરાત રાજયસ્ થાપવામાાં આવ્ ય ુઅને પ્રથમ અ્ યાસજુથ વહીવટી પ્ર નો માટે 
૧૯૬૧માાં મુખ્ યસમચવ્ીની આગેવાની હેઠળ મનમવામાાં આવ્ યુાં આ અ્ યાસજ્થે સાંગઠનના 
પ્ર ન ેભરતી, તાલીમ વગેરેની ભલામકકરી હતી.  

  ત્ યારબાદ ૧૯૬૪માાં સામા્ ય વહીવટ મવભાગમાાંવહીવટી સુિારકા કાયશ એકમ રભ ુ
કરવામાાંઆવ્ ય ુ.જનેીચેની બાબતોએ કામ શરુ કયુશ  

  ભરતી અને બઢતીઓ તની નીમતઓ તનુ પુનરાવલોકન  
  અમિકારીઓ તનો સાંપકશ  સુિરે એ માટે માગો મવચારાયા  
  કાયશપ િમતના અ્ યાસ માટે ્ીવ શંય કાયશક્રમ ડડી કાઢયો.  
  પ્રવતશમાન સામમયક, અહેવાલો ડડવા મવશે મવચાર કરવો.  
  સાંસ્ થાઓ તને આપવમાાં આવતી સહાય બાબતે અ્ યાસ કરવો  
  મનરીક્ષ,ક પ િમત બદલવામાટેરપાયો પ્રયોજવા વગેરે...  
  ૧૯૬પમાાં  વહીવટી સમમમતઓ તના અ્ યાસમાટે જ્થની પુનરરચના કરીને કાયશક્ષ,મતા એકમ ે

વહીવટી સુિારકા પાંચને જરુરી વહીવટી માહહતી પ્રી પાડી હતી.  
  ત્ યારબાદ અમિકારી/ક્રમચારીઓ તને યોગ્ ય કેળવકી અને તાલીમ મળી રહે તેહેતુથી રાજય 

કક્ષ,ાએ ’’ સ્ પીપા ’’ સરદાર પટેલ રાજય વહીવટ સાંસ્ થા રભી કરવામાાં આવી. વહીવટી 
કાયશક્ષ,મતા એકમ હવે વહીવટી સુિરકા તાલીમ પ્રભાગ(ARTD)તરીકે ઓ તળખાય છે.  

 

  જાહેરવહીવટનીુાયકક્ષમતાખાનગીવહીવટુરતાાંઓ જાીરહેાેતનેાુારણોશાાંાે?  
  જાહેર વહીવટ એ મ્ળભ્ત રીતે બીનકાયશક્ષ,મ નથી પરાં તુ  તેના કેટલાક તત્ વો જવેા કે 

િારાસભા પ્ર્  યેજવાબદારી અને જાહેર ટીકાને પત્્તા, અાંગત હહતનો અભાવ, મનકશયમાાં 
લાાંબાાોગાળો, કાયશક્ષ,્ની મવશાળતા, નાકાકીય અાંકુશ વગેરેના કારકેદરેક કામગીરી અને 
મનકશયો લેવાની પ િમતમાાં લેમખત કાયશવાહી, મનયમબ િતા, અનેકવારીની ચકાસકી અન ે
નપીિકી, લોકશાહી મનકશય પ િમત વગેરેનેકારકેદેખીતી રીતે ખાનગી વહીવટ જટેલી  ડપ, 
કાયશક્ષ,મતા અને ઉંચી ગુકવત્ તા જોવા મળતી નથી. એવી શકયતા છે.  

  પરાં તુ આ સાથે જાહરે વહીવટમાાં ભેદભાવરહહત , સાતત્ યપ્કશ અને નફાખોરી વગરની સેવા 
મળે છે. જ ેખાનગી વહીવટ આપી શકતો નથી.  

 

  સાંગરનમાાંુેવન્િુરણઅનેવવુેવન્િુરણનાવસધ્ાાાંતોશાાે?  
  સાંગઠનમાાં અાંમતમ મનકશય લેવાની સત્ તા રચ્ ચ કક્ષ,ાએ કેમ્દત  થયેલ હોય તેવા સાંગઠનને 

કેમ્ દત સાંગઠન કહે છે.  
  અને જયાાં અાંમતમ મનકશય લેવાની સત્ તા નીચેની કક્ષ,ાએ છે તે સાંગઠનને મવકે્ રત સાંગઠન 

કહે છે.  
  મવકેમ્ રકરક બે પ્રકારના હોઇ શકે  
  પ્રદેમશક મવકે્ રીકરક અને કાયાશનુસાર  
  જયાાં ડકા મવશાળ પ્રાદેમશક મવસ્ તારમાાં કામગીરી બજાવવાની હોય અને સ્ થળ પર મનકશય 

લેવામાાં ન  આવ ેતો પ્ર નો સજાશય તેમ હોય ત્ યાાં મવકેમ્ રત પ્રકારના સાંગઠનનો રપયોગ 
થાયછે.  

  કાયાશનુસાર મવકે્ રીકરક કાયશના પ્રકાર પર આિાહરત છે. જમેાાં કાયશટેકમનકલપ્રકારનુાં હોય 
અથવા જયાાંસ્ થળ પર મનકશય ન લેવાથી ગાંભીર સમસ્ યા સજાશવાની શકયતા હોય ત્ યાાં 
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નીચેના સ્ તર પર મનકશય લેવાની સત્ તા આપવમાાં આવે છે,. દા.ત. હેલ્ થ સે્ ટરના ડોકટરે 
અમકુ પ્રકારનુ ઓ તપરેશન કરવ ુ કેકેમ તે અાંગજેરુહરયાતમજુબનો મનકશય લેવાની સત્ તા 
આપવમાાંઆવે છે.  

  કે્ રીકરક અને  મવકે્ રીકરક બાંનેના લાભ અને ગેરલાભ છે.  
  કે્ રીકરકને કારકે વહીવટી એકમો પર અસરકારક મનયાં્ક, વહીવટમાાં એકરૂપતા , 

ગેરરીમતઓ ત પર અાંકુશનો લાભ રહે છે. પરાં તુ તેનાથી વહીવટમાાં ઢીલાશ, વહીવટી ખચશમાાં  
વિારો, લોકસહકારનો અભાવ, વગેરે ગરેલાભ પક છે.  

  દરેક સાંગઠનની મવમશષ્ ટ જરુહરયાતો લક્ષ,માાં લઇ, કોઇ એક પ્રકાર નહહ પરાં તુ બાંનેનો જરુર 
મુજબ સમ્ વય કરવો જોઇએ.  

  ખાસ કરીને સાંગઠનનુાં કદ નાનુ હોય ત્ યાાં મવકે્ રીકરકની આવ યકતા રહેતી નથી. તે જ 
પ્રમાકે મવશાળકાય સાંગઠનની પ્રગમત વિુ પ્ ડતા કે્ રીકરકથી રૂિાય છે.  

  સામા્ યતીઃ  બિા જ સાંગઠનો કે્ રીય સત્ તાથી શરુ થાય છે ને મવકે્ રીકરકમાાં મવકાસ 
પામે છે.  

 

  જનસાંપત કુ શટ ેશલ?અનેતનેોહેતલશોાે?  
  જનસાંપકશ નુાં મ્ળભ્ત કાયશ લોકો અને વહીવટ વચ્ ચે સુમેળ સાિવાનો છે.  
  જનસાંપકશએ જરુરી માહહતી લોકો સુિી પહપીચાડવાનુાં અને જમેના માટે કામગીરી કરવામાાં 

આવે છે. તેમના પ્રત્ યેના વતશનમાાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસો છે.  
  આમ જનસાંપકશ  એ વહીવટીતાં્ અને લોકો વચ્ ચેના સાંબાંિોને સુમેળભયાશ બનાવી રાખવાનો 

સતત પ્રયાસ છે. 
  દરેક વહીવટીતાં્ માટે જનસાંપકશ  એ વહીવટીતાં્ અને લોકો એક બીજા પ્રત્ યે વિુ ને વિ ુ

સમજક િરાવે એ  યયે તરફ લઇ જવામાાં મદદરૂપ થાય છ.  
  હેતુઓ તીઃ-  
  જનસાંપકશ   વારા લોકોની ઇચ્ છાઓ ત અપેક્ષ,ાઓ તને જાકવી.  
  લોકોની ઇચ્ છા/અપેક્ષ,ાઓ તને યોગ્ ય હદશાએ વાળવી.  
  લોકો અને અમિકારી સાથે યોગ્ ય સાંપકશ  જાળવી રાખવો.  
  વહીવટી તાં્  વારા જ ેકામગીરી થઇ રહી છે તેની લોકોને યોગ્ ય અનેસમયસર જાક કરવી. 

 

  જાહેરવહીવટપતરનાઅાં લુશનાપ્રુારઅનેતનેીઅસરુારુતા 

  જાહેરવહીવટપતરુયાપ્રુારનાઅાું લશો ાે.તેનીઅસરુારઅમ થાય ાે?જોનાથતોહોયતો
શાથી? 

  વહીવટીઅાું લશઅનેતનેાપ્રુારોજણાવો.  
  દરેક વહીવટી તાં્ની જમે જાહેરવહીવટમાાં અાંકુશના બે સ્ વરૂપ છે.  
  (૧) આાંતહરક અાંકુશ (ર) બાહય અાંકુશ  
  વહીવટમાાં આાંતહરક અાંકુશ એ મોટરમાાં રાખવામાાં અવેલ બ્રેકની જમે સ્ વમનયાં્કનુાં સાિન 

છે.  
  જયારે મોટરની ગમત પર ટર ાહફક લાઇટ બહારથી મનયાં્ક મ્કે છે. તેમ વહીવટી તાં્ રપરના 

બાહય અાંકુશ છે.  
  આાંતહરક અાંકુશમાાં મુખ્ યત્ વીેઃ-  
  અાંદાજપ્ીય અાંકુશ  
  કાયશક્ષ,મતા મોજકી અાંકુશ- દા. ત. પગાર િોરકમાાં લાયકી આડ  
  કમશચારી સાંચાલન અાંકુશ ( દા. ત. મનમક્ક , બદલી, બઢતી, ભ થાાં વગેરે)  
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  વ્ યવહામયક નીમતમત્ તા અાંકુશ ( દા.ત. પ્રમામકકતા )  
  તુમારશાહી, લાાંચરુ વત વગરેે દ્ંકો પર અાંકુશ રહે છે.  
  બાહય અાંકુશોમાાં મુખ્ યત્ વેીઃ- 
  વહીવટીતાં્થી સ્ વતાં્પકે અમસ્ તત્ વ િરાવે છ.  
  લોકશાહી દેશમાાં સાંસદ, મવિાનસભા, ્ યાયતાં્, કારોબારી વગેરે જવેા બાહય અાંકુશ હોય 

છે. જ ેબહારથી વહીવટીતાં્ પર સ્ વતાં્પકે અાંકુશ િરાવે છે.  
  ભારત જવેા દેમાાં સાંસદીય અાંકુશ મુખ્ યત્ વે અસરકાર છે.  

 

  જાહેરવહીવટઅનેસાંસદીયઅાં લુશ 

  વહીવટીતાં્રપતરસાંસદીયઅાું લશોનીમયાકદાઓ જ  
  લોકશાહી દેશમાાં સવોચ્ ચ સ્ થાન પ્રજાનુ રહેલુ છે. આથી રાષ્ ટરના સાંચાલન અાંગેના મહત્ વના 

મનકશયો અને તે અાંગેની કામગીરીપર પ્રજાનો જ અાંકુશ હોવો જોઇએ.  
  પ્રજાના પ્રમતમનમિઓ તની સાંસ્ થા એ સાંસદ/િારાસભામાાં અાંકુશની સત્ તા આપી સાથશક કરેલ 

છે.  
  સાંસદને કે િારાસભાને આ પ્રકારની અાંકુશની સત્ તા તનેેમળેલ નીમત મવંયક મનકશયો અને 

કાયદાઓ ત ડડવાની સત્ તાના સાંદભશમાાં પક મળે છે.  
  આમ લોકશાહી દેશમાાં તમામ મહત્ વની નીમત-ાો ડડવાની અને તે અાંગેની કામગીરીમાાં 

મ્લ્ યાાંકનની સત્ તા સાંસદ/િારાસભાને હોવાથી વહીવટીતાં્ પર ડકો અસરકાર અાંકુશરહે 
છે.  

  સાંસદને કામગીરીનાચ અમલ અાંગે માગશદશશન આપવુ તે અાંગેના અમિકારીઓ તપર દેખરેખ અને 
અાંકુશ રાખવો કેજથેી તેઓ ત કામગીરી યોગ્ ય અને ્ેષ્ ઠ કાયશક્ષ,મતાથી કરી શકેછે. તે અાંગેની 
ખાતરી મેળવી શકાયછે. એ પ્રકારની વ્ યાપક અને મવશાળ અાંકુશની સત્ તા ભોગવે છે.  

  સાંસદના વહીવટીતાં્ પર અાંકુશ પર પક મયાશદા છે.  
  સાંસદીય અાંકુશ સીિી રીતે અમિકારીને અસર કરતો નથી કારક સાંસદ/િારાસભા  વારા 

અમિકારીને હાજર રહેવાની ફરજ પાડી શકાતી નથી કે તેના નામથી ટીકા કરી શકાતી નથી.  
 

  ુારોાારીઅાં લુશનાાંસાાનોુયાુયાાે?  
  નીમત ડડતરની સત્ તા  વારા અાંકુશ  
  અાંદાજપ્ીય વ્ યવસ્ થા  વારા અાંકુશ  
  મનમક્ક, બદલી, બરતરફી વગેરે વારા અાંકુશ  
  વહહુકમો  વારા અાંકુશ  
  નીમત ડડતરની સત્ તા  વારા અાંકુશીઃ-  
  સાંસદીય લોકશાહી િરાવતા દેશમાાં કેબીનેટ (પ્રિાનમાંડળ) બહુમમત િરાવતા પક્ષ,થી બનેલી 

હોય છે.  
  આમ વહીવટીતાં્ માટેના તમામ મહત્ વના મનકશયોની સત્ તા કેમબનેટ િરાવે  છે. અને 

કેમબનેટનો મનકશય અાંમતમ ગકાય છે. આ રીતે કેમબનેટ વહીવટીતાં્પર અસરકારક અાંકુશ 
િરાવી શકે છે.  

  અાંદાજપમ્ય સત્ તા  વારા અાંકુશીઃ-  
  કારોબારીની નાકા શાખા ( નાકા પ્રિાન અને નાકા મવભાગ) અાંદાજપ્ તૈયાર કરે છે.  

અને આ અાંદાજપ્ની જોગવાઇની મવરુ િ વહીવટીતાં્ ખચશ કરી શકતુ નથી.  
  તાત્ કામાલક નાકાકીય જરુહરયાત જનેી અાંદાજપ્માાં જોગવાઇ ન હોય તે અાંગેનો ખચશ 

કેમબનેટની માંજ્રી વગર થઇ શકતો નથી.  

http://www.gujaratividyarthi.com/


 

Downloaded from www.gujaratividyarthi.com  76 
 

76 

  આમ નાકાકીય બાબતો અાંગે વહીવટી તાં્ પર કારોબારી ડકો અસરકારક અાંકુશ રાખ ેછે.  
  મનમક્ક, બદલી, બરતરફી વગેરે  વારા અાંકુશીઃ-  
  વહીવટીતાં્માાં કેટલીક જગ્ યાઓ તની જરુમારયાત છે ત્ યારથી શરુ કરી 

કમશચારી/અમિકારીની લગભગ નોકરીની તમામ જરુહરયાત જવેી કે મનમક્ક, બદલી, 
બરતરફી વગેરેની સત્ તા કારોબારી પાસે રહે  

  આવી મનમક્ક અને બરતરફી જવેી સત્ તાઓ ત વ્ યવમસ્ થત રપયોગ થાય તે માટે જાહેર સેવા 
આયોગનો પરામશશ કરવાની પ્રથા રાખવામાાં આવી છે.  

  જયારે બદલી અાંગેની સત્ તા વહીવટીતાં્ને થતા નુકસાનના મુદા પર રહેલ છે.  
  વટહુકમ  વારા અાંકુશીઃ-  
  કેમબનેટને વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્ તા છે. આને કારકે કોઇપક પ્રકારના તાત્ કામલક 

પગલાાં અાંગે મનકશય લેવાની કેમબનેટની સત્ તાથી વહીવટીતાં્ને સજાગ રાખી શકે છે.  
  વાસ્ વમાાં કારોબારી અાંકુશનો વહીવટપર ડકો અસરકાર પ્રભાવ રહે છે. પરાં તુ તેનો વિુ પડતો 

રપયોગ વહીવટીતાં્ને મશમથલ, ખુશામતખોર અને નૈમતક રીતે પાાંગળુ બનાવી શકે છે.  
  કારોબારી અાંકુશ પે્રરકાદાયી, સુિારાત્ મક અને મવિેયાત્ મક હોવો જોઇએ. 

 

  ન્યાયુીયઅાું લશોનોશોવ્યાપતાે.  
  સાંસદીય અાંકુશ અને કારોબારી અાંકુશ  વારા સમરાફ પ્રજાનો વહીવટપર અાંકુશ રહે છે. પરાં તુ 

જયારે કોઇ નાગહરકને વ્ યમકતગત રીતે વહીવટીતાં્ સામ ેરક્ષ,ક જરુરી હોય ત્ યારે ્ યાયકીય 
અાંકુશનો રપયોગ કરી શકાય છે.  

  ્ યાયકીય અાંકુશનો વ્ યાપીઃ-  
  સત્ તાનો દુરુપયોગ  
  સત્ તાનો ક્ષ,ે્ બહાર રપયોગ  
  કાયદાની ભ્લ  
  હકીકત દોં  
  સત્ તાનો દુરુપયોગીઃ- 
  વહીવટી સત્ તા વિવા સાથે તેના દુરુપયોગ થવાની શકયતાના મકસ્ સાઓ ત પક વિતા જાય 

છે. ત્ યારે તે પર ્ યાયકીય અાંકુશ અમનવાયશ બને છે.  
  સત્ તાનો ક્ષ,ે્બહાર રપયોગીઃ-  
  વહીવટી તાં્ને અને અમિકારીઓ તને મનમ ચત પ્રમાકમાાં સત્ તા આપવામાાં આવેલી હોય છે. 

આ સત્ તાના ક્ષ,ે્ની બહાર જઇને તેનો રપયોગ કરવામાાં આવે ત્ યારે  અદાલતનો આશરો 
લઇ અાંકુશ લાવી શકાય છે.  

  કાયદાની ભ્લીઃ-  
  જયારે અમિકારી  વારા કાયદામાાં જોગવાઇ ન હોય છતાાં તે મુજબ નાગહરકને અનુસરવાની 

ફરજ પાડવામાાં આવે ત્ યારે અદાલતનો આશરો લઇ ્ યાયકીય અાંકુશ લાવી શકાય છે.  
  હકીકત દોંીઃ-  
  જયારે કોઇ ખોટી હકીકત કે બાતમીને આિારે નાગહરકના હકક પર મયાશદા લદાય ત્ યારે 

અદાલત  વારા તે પર અાંકુશ મેળવી શકાય છે.  
 

  વહીવટીસલાારણાશશુસતતપ્રકિયાાેતેવવગતેસમજાવો  
  વહીવટીતાં્ એ સતત ગમતશીલ, કાયશરત અને મઅવ્ાાંત સાિન છે.  
  કોઇકામે વહીવટીતાં્ ન હોય તેવુ કલ્ પી શકાય નહી કોઇ કોઇ સ્ વરૂપે વહીવટીતાં્ની હયાતી 

હોવાની જ  
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  વહીવટીતાં્ના મ્ળ તેની પરાંપરામાાં જોવા મળે છે. અને ગમતમશલ હોવાને કારકે તેમાાં 
ફેરફારો, સુિારાઓ ત એક સતત ચાલતી રહેતી પ્રહક્રયા છે.  

  ફેરફારો કે સુિારાએ કોઇ એક સમસયાનો રકેલ નથી, સુિારકા એ તો સતત થતી રહેતી 
પ્રહક્રયા છે.  

  બાહય જગતમાાં ક્ષ,કે ક્ષ,ક ેફેરફાર થયા કરે છે. જનેે પહરકામે લાાંબાગાળે ડકા મોટા ફેરફાર 
થાય છે. જયારે વહીવટીતાં્માાં તેટલી  ડપે અનુરૂપ ફેરફાર થતો નથી.  

  વખતો વખત વહીવટીતાં્ને વતશમાન સમાજની આકાાંક્ષ,ાઓ ત જરુહરયાતો સાંતોંી શકે તેવુાં 
કાયશક્ષ,મ બનાવવાના આશયથી કમમશનનો અને તજ્ોની સહાયથી બદલાતા જતા સમાજ 
સાથે તાલ મમલાવવા શુાં કરવુાં જોઇએ તેની ભલામકો મળેલ છે.  

  આમ વહીવટી સુિારાકા એક સતત પ્રહક્રયા છે.  
 

 

  સનદીસેવાનાઅમ દારોજાહેરવહીવટ આવથકુઅનેસામાવજુમાળખામાાં ુેવી રીતે રપતયોગી
ાનેાેતેજણાવો.  

  અત્ યારે આપકો કલ્ યાક રાજયનો આદશશ છે. જમેાાંઆમથશક-સમાનતા, સામામજક 
્ યાય,કામ કરવાનો હકક, સમાજસુરક્ષ,ા ઇત્ યાદી દરેક નાગહરકને મળી રહે એ છે.  

  આ મસ િાાંતને ખ્ યાલમાાં રાખીને રાજય વહીવટ ચલાવવાનો છે. નીમત ડડવાની છ. 
આયોજન કરવાનુાંછે.  

  આ કામ સનદી કમશચારીઓ ત મસચવાલયકક્ષ,ાએ કરે છે. સમરાફ રાજય માટે યોજના તૈયાર થાય 
છે. તેમાાં 

  આમથશક મવકાસ માટે વેપાર-રિોગ, ખેતી, પશુપાલન વગેરેની યોજનાઓ ત કરવામાાં આવે છે.  
  સામામજક સેવાઓ તમાાં જાહેર આરોગ્ ય, મશક્ષ,ક ઇત્ યાહદની યોજનાઓ ત ડડવામાાં આવે છે.  
  આ કામ કરવા માટેસનદી અમિકારીઓ ત પસેથી ક્રયાશીલતા અને રચનાત્ મક વલકની 

અપેક્ષ,ા રાખવામાાં આવે છે.  
  આયોજનની કામગીરીમાાં સનદી સેવા એ યોજના ડડવાનુાં અનેતેના અમલનુાં કામ 

કરવાનુાંથાયછે. અનેમુખ્ યત્ વસેમચવાલયકક્ષ,ાએ સનદી અમિકારીઓ ત સાંકલનકાર બને છે.  
  મજલ્ લા કક્ષ,ાએ સનદી સેવાએ આયોજનના અમલની કામગીરી બજાવવાની હોય છે.  
  મજલ્ લા કક્ષ,ાએ કાયદો, વ્ યવસ્ થા, શાાંમતની કામગીરી રપરાાંત મવકાસની કામગીરીના 

સાંદભશસામામજક, આમથશક અને વહીવટી સુિારકાનો મજલ્ લા પ્રોત્ સાહક અને સાંકલનકાર 
મજલ્ લા કલેકટર છે.   

  આમ સામામજક, વહીવટી અને આમથશક માળખામાાં સામ્હહક મવકાસ કાયશક્રમો તેમજ અ્ ય 
રાફામમવકાસ કાયશક્રમો એ બતાવી આપ્ ય ુછે કે સનદી સેવા એ આગવુાં સ્ થાન પ્રાપ્ ત કયુશ છે.  

 

 

  સવચવા યઅનેક્ષેવ્રય ુચેરીઓ જના ુાયોઅને  ક્ષણાોો શાાં ાે? તે ાાંનનેા સલસાંુ નમાાં ુયા
અવરોાોઆવેાે?તેમનાસલસાંુવ તસાંાાંાોમાટેપતગ ાાંસછચવશો.  

  સમચવાલય એકમના કાયોીઃ-  
  સમચવાલય એકમની કામગીરી મુખ્ યત્ વે સાંસ્ થાકીયપ્રાકારની રહે છ.  
  વાસ્ તવમાાં કાયશના અમલીકરકમાાંજોડાવવાનુાં રહેતુાં નથી.  
  સલાહકાર અને સાંકલનકાર તરીકેીઃ-  
  ભૌગોમલક કાયશ મવસ્ તારનો ડકો મોટો વ્ યાપ થયો હોવાથી તેની ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તન ે

માગશદશશન તથા તે અાંગે સાંકલનની કામગીરી અત્ યાંત મહત્ વની બની છે.  
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  આ સાંદભશમાાંજરુરી માહહતી મેળવી સાંકમલત કરી અને તે પરથી સવોચ્ ચ સત્ તાિીશ અન ે
મનકશય માટેયોગ્ ય સલાહસ્ચન આપવાાં એ મસચવાલયએકમનુાં મુખ્ ય કાયશ છે.  

  ટેકનીકલ મનષ્ કાાાત તરીકે સેવાીઃ-   
  સવોચ્ ચ સત્ તાિીશને જુદા જુદા મવંયો અગે માહહત પ્રી પાડવા માટેદરેક મવંયના મવભાગો 

રચવામાાં આવે છે. જજેાહેર વહીવટના ભૌગોમલક ફેલાવા તથા મવંયોની મવમવિતાના કારક ે
હવે જાહેર વહીવટમાાં મવમવિ મવંયક મનષ્ કાતોની મનમક્ક પક કરવામાાંઆવે છે.  

  સવોચ્ ચ સત્ તાિીશનુાં વ્ યમકતત્ વનુાં મવસ્ તરકીઃ-  
  આિુમનક  સમયમાાં સમચવાલય એકમે મા્ રચ્ ચતર કક્ષ,ાએ સલાહ આપવાનુાં અને સાંકલન 

કરવાનુાં જ નહી પરાં તુ નીચલા ક્ષ,ે્ે આ અાંગેની કામગીરી બજાવવા માટેના આદેશો સ્ચના 
આપી તેમજજરુરી માગશદશશન આપી મદદ કરવાનુાં રહે છે.  

  રચ્ ચ ગુકવત્ તાીઃ-  
  સમચવાલય એકમનુાં મહત્ વનુાં કાયશ કાયશક્રમોનો યોગ્ ય અમલ થાય તેમજ તે અાંગેની પ િમત 

પક યોગ્ ય અપનાવાય તે બાંને પર દેખરેખ રાખવાનુાં છે.  
  સમચવાલય એકમનુાં મહત્ વનુાં કાયશ ક્ષ,ેમ્ય કચેરી સાથે સાંદેશાવ્ યવહાર જાળવવાનુાં છે.  
  વ્ યાપક અને રચ્ ચતર પ્રકારનુાં કાયશક્ષ,ે્ીઃ-  
  રચ્ ચતર કક્ષ,ાના સાંગઠનો સાથે ચચાશ-મવચારકા અને કામગીરી સાંભાળવાની હોવાથી 

ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તની સરખામકીમાાં કામગીરીનો પ્રકાર વિુ રચ્ ચતર કક્ષ,ાનો તેમજ ડકા 
વ  યાપક સ્ વરૂપનો રહે છ.  

  ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તના કાયોીઃ-  
  સાંગઠનની નીમાતઓ ત અને આદેશોના અમલની પ્રાથમમક જવાબદારીીઃ-  
  ક્ષ,ેમ્ય કચેરીનુાં આ મ્ળભ્ત લક્ષ,ક છે. સાંગઠનની નીમતઓ ત અને કાયશક્મોને અમલમાાં 

મ્કવાનુાં  
  મવશાળ સાંખ્ યા અને ફેલાવોીઃ-  
  નીમતઓ ત અને કાયશક્રમોનો અમલ કરવાનો હોવાથી ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તનુાં મહેકમ ડણુાં બહોળુાં છે.  
  લોકો સાથે સીિો સાંપકશ  અને સાંબાંિીઃ-  
  ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તને અમલની કામગીરી હોવાથી લોકો સાથે સીિો સાંપકશમાાં આવે છે. આથી 

સામા્ ય પ્રજાજન માટે વહીવટના લાભ અને સવલતો ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત મારફત મળે છે.  
  કલ્ યાક રાજયમાાં સેવા પ્રી પડવી અને કરની વસ્લાત કરવીીઃ-  
  લોકશાહી તાં્ના જાહેર વહીવટમાાં ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ તને જાહેર સેવાકોની ફરજો અદા કરવાની 

આવે છે. તથા લોકોપાસેથી કર અનેવેરાઓ ત વસ્લ કરવાની છે.  
  કલ્ યાક રાજયમાાં કલ્ યાકકારી જાહેર હહતની સેવાઓ ત પ્રી પાડવા અને પ્રવૃમત્ તઓ ત કરવા 

માટેકરવરેા જરુરી છે. તેવી મવિેયાત્ મક સમજ્તી લોકોને આપી કાયશક્ષ,મ અને કરકસરયુકત 
કરવેરાની વસ્લાત ક્ષ,ેમ્ય કચેરીની ડકી મહત્ વની કામગીરી છે.  

  લોકશશાહી કલ્ યાકરાજયમાાં જાહેર સેવા પ્રી પડવી અન ેકરવેરાની વસ્લાત કરવી એ બાંન ે
કામગીરી મહત્ વની બને છે.  

 

  સવચવા યઅનેક્ષવે્રયુચરેીઓ જવચેનાઆાંતરસાંાાંાોનેસછમેળભયાકરાખવાઅાંગનેારપતાયો 
  સમચવાલય અને ક્ષ,ેમ્ય કચેરીઓ ત વચ્ ચેના સાંબાંિોમાાં પરસ્ પર પ્વશરાફહ, શાંકા અને અસાંતોં 

જોવા મળે છે. આ પહરબળો માનમસક પ્વશરાફહ અને માનવીય મનબશળતામાાંથી જ્ મતા હોવાનુાં 
જકાય છે.  

  જમેાાં દરેક પક્ષ,ને સામા પક્ષ,માાં વિુ લાભ અને સવલતો જકાય છે. આથી આ પ્ર નોના 
રકેલસ્ પષ્ ટ અને કાયમી િોરકે શકય નથી છતાાં જટેલે અાંશે વહીવટી વ્ યવસ્ થાની ખામીન ે
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કારકે પ્ર નો રભા થાયછે તેદ્ર કરવાના રપયો થઇ શકે.  
  પરસ્ પર બદલીીઃ- 
  અગાર જોયા મુજબ બાંને એકમો વચ્ ચે વૈચાહરક મભ્ નતા રહેવાનાાં કારકોમાાં મહત્ વનુાં કારક 

તેઓ ત એકબીજાની કામની પરીમસ્ થમતથી વાકેફ ન હોવાનુાં છે. આથી, મસચવાલય અને 
ક્ષ,ેમ્ય એકમોમાાં નીચેના સ્ તરે મસ્ થર સ્ યાફ રાખીને અમિકારી કક્ષ,ાએ પરસ્ પર બદલી કરવાનુાં 
સ્ચન થયેલ છે. જકેારકે બાંને એકમો એકબીજાના પ્ર નો અને જરુહરયાત સમજી શકે.  

  ક્ષ,ેમ્ય અમિકારીઓ તને મનકશયાત્ મક તબકકે મવ વાસમાાં લેવાીઃ- 
  અમિકારીઓ તને યોગ્ ય તાલીમ આપવી.  
  સત્ તા અને જવાબદારીની વહચણચકીમાાંચોકકસાઇ અને સમતુલન રાખવુાં.  
  મનખાલસ અને તાંદુરસ્ ત આાંતરવ્ યવહાર રાખવો  
  સવલત અને નોકરીની શરતોમાાં સમતુલન જાળવવુ વગેરે...... 

 

  પ્રવતવનાાનકસ્તાનીસોંપતણી)શામાટેજરુરીાે.તનેીમયાકદાઓ જશીાે?પ્રવતવનાાનઅાંગેુયા
મલદાધ્યાનમાાંરાખવાજોપશ?  

  એક સવોચ્ ચ અમિકારીને તેના હાથ નીચેના કાયો પર દેખરેખ રાખવાની શમકત મયાશહદત 
હોય છે.  

  આથી વહીવટી એકમના મવસ્ તાર અને કામગીરી વિવા સાથેએક જ વ્ યમકત તમામ મનકશયો 
કરી શકે નહી તેથી સવોચ્ ચ વડાની મનકશયની સત્ તા તેના હાથ નીચેના અમિકારીઓ તન ે
સપીપવી જરુરી બને છે. આમ સત્ તાનુાં મવભાજન એ સત્ તા સપીપકી અથવા પ્રમતમનિાન છે.  

  પ્રમતમનિાન એટલે રચ્ ચ અમિકાર િરાવનાર  વારા મન ન કક્ષ,ાના મઅિકારીને ચોકકસ 
સત્ તાની સપીપકી  

  અહી મા્ રપરથી નીચે તરફ સત્ તાના પ્રવાહ પર ભાર મ્કેલ છે.  
  પ્રમતમનિાન એ સત્ તાની સાંપ્કશ સપીપકી નથી.  
  પ્રમતમનિાનમાાં સત્ તાનો રપયોગ કરવાનો અમિકાર આપવામાાં આવે છે. પરાં તુ તે પછી લઇ 

લેવાની તથા તેમાાંફેરફારની તથા તેના પર દેખરેખ રાખવાની સત્ તા સપીપવામાાં રહે છે. તે જ 
રીતે આ પ્રકારની સત્ તાની સપીપકીથી સત્ તા સપીપનારની જવાબદારીઓ તનો અાંત આવતો 
નથી.આ સત્ તાના રપયોગ અાંગેની અાંમતમ જવાબદારી મ્ળભ્ત સત્ તા િરાવનારની રહે છે. 
આમ પ્રમતમનિાનની મવમશષ્ ટતા એ છે કે તે એક સાથે સત્ તા સપીપનાર અને લેનાર બાંને પાસ ે
સત્ તા રહે છે. આથી પ્રમતમનિાન એ સત્ તાનુાં મવભાજન  કે વહચણચકી કહેવાય છે.  

  પ્રમતમનિાન અાંગે નીચેના મુદા  યાન ખચણચે તેવા છેીઃ-  
  પ્રમતમનિાન રપરથી નીચે તરફ કરવામાાં આવે છે. અને તેનુ આયોજન અગારથી  થવુાં 

જોઇએ.  
  કાયશક્ષ,મ જાહેર વહીવટીતાં્ માટેપ્રમતમનિાન અમનવાયશ છે.  
  પ્રમતમનિાનથી આપ્ ાેલ સત્ તા પાછી લઇ શકાય છે. તેમજ તેમાાં ફેરફાર થઇ શકે છે.  
  પ્રમતમનિાનથી આપવામાાં આવતી સત્ તા સાંપ્કશ નથી. આવી સત્ તા પ્રમતમનિાન કરનાર પસે 

પક ચાલુ રહે છે.  
  પ્રમતમનિાન રનાર એ સત્ તાથી થયેલ કાયશની જવાબદારીથી મુકત રહી શકતો નથી.  
  પ્રમતમનિાન કરનારની, સત્ તા મેળવનાર પર દેખરેખની સત્ તા ચાલુ રહે છે.  
  પ્રમતમનિાન રદાર, લેમખત સ્ વરુપમાાં અને ચોકકસ હોવુાં જોઇએ.  
  તાં્ની નીમતઓ ત, મવમિઓ ત અને મનયમોમાાં  ચોકકસાઇ અને એકરૂપતા પ્રમતમનિાનની પ્વશ 

શરત છે.  
  પ્રમતમનિાન વ્ યકત ને નહી પક હોદાને થવુાં જોઇએ, તમેજ સરખી કક્ષ,ાના ક્રમચારીઓ તન ે

http://www.gujaratividyarthi.com/


 

Downloaded from www.gujaratividyarthi.com  80 
 

80 

સરખા પ્રમાકમાાં પ્રમતમનિાન થવુાં જોઇએ.  
 

  સનદી સેવા ક વસવવ  સવવકસીઝ)નાાં રજળાાં અને નાળાાં પતસાાંઓ જની ચચાક ુરો. ભારતની
પતકરવથવતનીનજરેઆસવવકસીઝનોીાળોશોાે?તેમનલાંભાવવશલાંહોપશુે?  

  સનદી સેવક વહીવટી મનષ્ કાત હોવાથી માં્ી તેની અસર હેઠળ આવી જવા જોઇએ નહી 
સામે પક્ષ,ે જો માં્ી સમથશ હોય તો તેકે મવભાગનારચનાત્ મક કાક્રશમ સ્ વીકારી લેવા જોઇએ  

  વ્ યમકત અને સાંસ્ થાથી પર હોવાથી સનદી સેવામાાં નૈમતકતા હોવી જોઇએ. નગદ મસકકાજવેી 
તેની ચાલચલગત હોવી જોઇએ સામે પક્ષ,ે મવિાનસભાના સ્ યોએવહીવટમાાંદખલ કરવી 
જોઇએ નહી  

  લોક અમભપ્રાયથી અલગ રહેવુાં એ સનદી સેવાક માટે બરાબર નથી. આ લોકશાહી રીતરસમ 
નથી.  

  સનદી અમિકારીઓ તને િારાસ્ યોના સાંપ્રકમાાં મુકવાનુાં બને છે. તઓે તના સાંબાંિનો ઢાાંચો  
વહીવટ અનેકાયદાના અમલમાાં સતત હસ્ તક્ષ,ેપ થાય એ રીતનો ન હોવો જોઇએ.  

  સનદી અમિકારીઓ ત લોકોના અમભપ્રાયથી પોતાની જાતને અલગ રાખી શકે નહી  
  વહીવટીતાં્ તેમજ તેના વહીવટદારોએ લોકલાગકીને સમજવાની રહે છે. જથેી કરીને 

વહીવટની અમિકારીપાાંખ અને રાજકીયપાાંખ એ બાંન ે વચ્ ચે સુમેળ વિે અનેવહીવટીતાં્ 
લોકોની ટીકામાાંથી બચે  

  કલ્ યાક રાજયના ઢાાંચામાાં લોકો જમુખ્ યત્ વે સરકારી કામકાજના લાભો મેળવે છે.  
  વહીવટી તાં્એ લક્ષ, નથી પરાં તુ લોકોની સવલતો પ્રી પાડવાનુાં સાિન છે. આ દમષ્ ટએ 

સનદી કમશચારીઓ તએ પોતે ઉંચા દરજજાના છે. એ રીતે લોકો તરફ રદાસીન વૃમત્ ત રાખવી 
જોઇએ નહી પરાં તુ લોકો અને વહીવટીતાં્ વચ્ ચેની ખાઇ પ્રી દેવા પ્રયત્ ન કરવા જોઇએ.
  

  સરકારની નીમત રીમત તેમજ લીિેલ પગલાાં અાંગેની સમજ આપવ માટે જરુરી કાયશવાહી કરવી 
જોઇએ.  

  આમથશક મવકાસ અને સામામજક સુિારકાના કાયો પ્રત્ યે મવમશષ્ ટ  યાન આપવુાં એવુાં તેમનુાં 
વલક જકાય છે.  

 

  વહીવટમાાંવનરીક્ષણઅનેતપતસણીનીઅગ્યતાસમજાવોસીળઅનેઅથકપતછણકવનકરક્ષણમાટેુયા
મલદાજરુરીાે?વનકરક્ષણનીપતધ્ાવતઓ જવવયેજણાવો.  

  મનરીક્ષ,ાક/દેખરેખ એ દરેક વહીવટીતાં્ની મ્ળભ્ત જરુહરયાત છે.  
  મનરીક્ષ,ક મા્ દોં કે ભ્લો શોિવા માટે જ હોય તેવો ખ્ યાલ યોગ્ ય નથી પરાં તુ તેનો વિ ુ

મહત્ વનો હેતુ દોરવકી આપવાનો છે.  
  આ સાંદભદેશ મનરીક્ષ,ક અાંગે નીચેના મુદા તારવી શકાયીઃ- 
  સામ્હહક પ્રવૃમત્ ત થાય ત્ યારે તે કાયશ યોગ્ ય રીતે થાય તે માટે દેખરેખની પ્રહક્રયા અમસ્ તત્ વમાાં 

આવી.  
  સત્ તા/કામગીરીના પ્રમતમનિાનથી પક દેખરેખની જરુહરયાત થઇ.  
  દેખરેખનો હેતુ કમશચારીઓ તને તેમના કાયોમાાં માગશદશશકરૂપ થવાનો હોવો જોઇએ.  
  દેખરેખ સાંકલન માટે પક જરુરી છે.  
  મનરીક્ષ,કની પ્રથા વહીવટીતાં્ના દરેક તબકકે હોવી જોઇએ.  
  મનરીક્ષ,કની પ િમતઓ તીઃ- 
  પ્વશ માંજ્રીીઃ- વહીવટી એકમોએ વ્ યમકતગત યોજના કે મનકશયો જ ે અાંગે અગારથી નીમત 

મનમ ચત ન થઇ હોય તે માટે રચ્ ચ કક્ષ,ાના વહીવટી અમિકારીઓ ત અને એકમોની માંજ્રી લેવી 
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પડે છે.  
  કામગરીના િોરકો મનમ ચત કરવાીઃ-દરેક કક્ષ,ાના કમશચારી અને વહીવટી એકમે કેવ ુ કાયશ 

કરવાનુાં તેના િોરકો મનમ ચત કરવાથી તે િોરક મુજબ કામગીરી થાય છે કે કેમ તે અાંગ ે
દેખરેખ રાખવી સરળ પડે છે.  ( દા. ત.સમચવાલયના મદદનીશે એક હદવસમાાં કેટલા 
તુમારનો મનકાલ કરવો તેમનમ ચત કરેલ છે. )  

  અાંદાજપમ્ય મયાશદાીઃ- મનરીક્ષ,કની પ િમતઓ ત અાંદાજપ્ીય મયાશદા સવશસામા્ ય અન ે
મહત્ વની છે. વહીવટી એકમના નાકાકીય સાિનોનો ્ેષ્ ઠ રપયોગ થાય અને નાકાકીય 
મશસ્ ત જળવાય તે માટેદરેક એકમને ફળવાયેલ અાંદાજકીય જોગવાઇ મુજબ જ વ્ યવહાર 
કરવાનો રહે છે.  

  કમશચારીઓ તની બાબતો અાંગ ે માંજ્રીીઃ-  ખાતાના વડા કે વહીવટી એકમને કમશચારીઓ તની 
મનમક્ક, બઢતી કે પ્રવાસ જવેી બાબતો અાંગે રચ્ ચ કક્ષ,ાની માંજ્રી લેવાની હોય છ. આ 
પ િમતથી કમશચારીઓ તના પ્ર નો અાંગે રચ્ ચ કક્ષ,ાના યાં્નો અાંકુશ રહે છે અને તાં્ની નીમત 
અાંગે મનરપેક્ષ, મનકશયો લઇ શકાય છ.  

  પ્રમગત અહેવાલની પ િમતીઃ- નીચેની કક્ષ,ાના એકમો કે સ્ વતાં્ કાયશ કરતા અમિકારીઓ તના 
કામકાજના પ્રગમત અહેવાલો સમયાાં્ તરે તેમની રપરની કચેરીમાાં મોકલવાના હોયછે. આ 
અહેવાલો  વારા મનરીક્ષ,ક કરી શકાય છે.  

  લેમખત સ્ચનાીઃ- તાં્માાં શકય તેટલી સ્ચનાઓ ત અને કાયશવાહીઓ ત લેમખત સ્ વરૂપમાાંહોય 
એટલે અાંશે તેમાાં ચોકકસાઇ રહે છે. તેમજ આ સ્ચનાઓ તના મલનુાંમનરીક્ષ,ક સરળ બને છે.  

  સ્ ટાફમીહટાંગોીઃ-મા્ હુકમો કે મનયમોથી જ દેખરેખ રાખવાની પ િમત યોગ્ ય નથી 
કમશચારીઓ તની સ્ ટાફ મીટીંગ બોલાવી તેમના પ્ર નોની ચચાશ કરીને તેમજ વહીવટીતાં્ના 
રદેશની સમજ આપવાથી કમશચારીઓ તના પ્ર નોના રકેલ સરળ બને છે. અને તાં્માાં સાંડ 
ભાવના જ્ મે છે. આને કારકે મનરીક્ષ,ક સરળ બને છે.  

  િારાસ્ યો/કમમહટઓ ત/કમમશનો  વગેરેીઃ- જાહેર વહીવટની કામગીરી પર દેખરેખ 
સાંસદ/િારાસભા  વારા રહે છે. આ રપરાાંત જાહેર હહસાબ સમમમત, અાંદાજ સમમમત, ખાતરી 
સમમમત, મવમવિ સલાહકાર સમમમતઓ ત તથા એકાર્ ટ્ ટ જનરલ  વારા પક મનયમમત રીતે 
દેખરેખ રાખવાની પ િમત છે.  

  મનરીક્ષ,કનો મ્ળભ્ત હેતુ દોં શોિવાનો નહી પ્ ક માગશદશશન આપવાનો છે. તે બાબત 
 યાનમાાં રાખીને જ મનરીક્ષ,ક થવુાં જરુરી છે.  

 

  દીતરોનલાંવગરુરણ  
  રેક્રડ જાળવકી માટે સામા્ ય માગશદશશક સ્ચનાઓ ત નીચે મુજબ તારવી શકાય છે.  
  પ્રથમ  મબન જરુરી અથવા અસ્ થાયી પ્રકારનુાં રેકડશ  અલગ પાડી દેવુાં જોઇએ અને બાકીના 

રેકડશ ને કેટલો સમય રાખવાનુાં છે તે નકકી કરી શકાય છે. પરાં તુ આ માટે કોઇ સવશસ્ વીકૃત 
મનયમો નથી.  

  એટલે કચેરી ખાતા કે મવભાગના સાંજોગો પ્રમાકે ફાઇલ જાળવકી તૈયાર કરી શકાય છે. છતાાં 
પક ફાઇલોને વગીકૃત કરવા માટે મવશાળ િોરકો રચી શકાય જવેા કે ..........  

  ફાઇલમાાં  કોઇ મસ િાાંતો, નીમત મનયમો અાંગેની માહહત છે ?  
  ફાઇલમાાં કોઇ બનાવ, સ્ થળ કેમવરષ્ ઠ અમિકારીઓ ત પર પ્રકાશ પાડે છે 
  ફાઇલોમાાં કોઇ પુરવા આપી શકાય તેવી માહહતી છે?  
  ફાઇલમાાંની માહહતનો રપયોગસામામજક , રાજકીકય,શૈક્ષ,મકક , આમથશક, સાાંસ્ કૃમતક 

અ્ યાસ માટેથઇ શકેતેમ છે?  
  ફાઇલમાાં મમલકત, માલસામાન અાંગે વ્ યમકતના અગર સાંસ્ થાના હકકો માટે રપયોગી છે.  
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  ઇત્ યાદી પ્ર નોના જવાબ પ્રમાકે વગીકરકનો આાંક નકકી કરી શકાયછે.  
  ’’ક’’ વગશની ફાઇલો લાાંબા સમય સુિી સાચવવાની હોયછે. એટલે તેનુ મ્લ્ યસાંશોિાનના 

હેતુ માટેકરવાનુાં હોયછે.  
  ’’ખ’’ વગશની ફાઇલો્ીસ વ શં માટે રાખવાની હોય છે. આવી ફાઇલો સાંશોિાનના હેતુઓ ત 

માટે રાખવાની હોય છે.  
  ’’ખ-૧’’ વગશની ફાઇલો ૧પ વ શં સુિી રાખવાની હોય છે. જ ે વહીવટી અને હહસાબ મકતાબ 

માટેના કારગળોની હોય છે.  
  ’’ગ’’ વગશની ફાઇલો મનમ ચત સમયમાટેરાખવામાાંઆવેછે. ગૈાક પ્રકારની ફાઇલો આ 

કક્ષ,ામાાં આવે છે.  
  ’’ડ’’ વગશની ફાઇલો એક વ શં સુિી રાખવાની હોય છે. જનેી જરૂર ભમવષ્ યમાાં પડવાની નથી 

એવા પ્રકારના કાગળો હોય છે.  

  વહીવટીતાં્રનેગવતવશ અને ોુાવભમલખાનાવવામાટેસરુારેનીચ ેજલ દાજલ દાસલાારણાપતાંચો
તથાસવમવતઓ જનોખ્યા આપતીઆકદશામાાંતેમમનલાંપ્રદાનુેવલાંરહયલાંતેજણાવો.  

  ૧૯૬૦માાં ગુજરાત રાજય અમસ્ તત્ વમાાં આવ્ યુાં અને પ્રથમ અ્ યાસ જ્થ-વહીવટી પ્ર નો માટે 
૧૯૬૧માાં મુખ્ ય સમચવ્ીની આગેવાની રેહઠળ મનમવામાાં આવ્ યુ હતુાં.  

  આ અ્ યાસ જ્થે સાંગઠનના પ્ર નો અને રાજકીય પ્રવૃમત્ તઓ ત માટે ભરતી, તાલીમ, સામા્ ય 
સેવાનીવહીવટી સત્ તાનુાં પ્રમતમનિાન વગેરે બાબતો માટે ભલામક કરી હીતી.  

  ત્ યારબાદ ૧૯૬૪માાં સામા્ ય વહીવટ મવભાગમાાં વહીવટી સુિારકા કાયશ એકમ રભ ુ
કરવામાાં આવ્ યુાં તેકે નીચેની બાબતો મવશે કામ શરુ કરેલુાં  

  ભરતી અને બઢતીની નીમતઓ તનુ પુનરાવલોકન  
  સ્ થામનક ભાંામાાં વ્ યવહાર શરુ થાય એ બાબતે કાયશક્મ ડડવો  
  કાયશપ િમતના અ્ યાસ માટે્ક વમ શંય કાયશક્રમ ડડી કાઢયો  
  પ્રવતશમાન ફો ર્સ ડટાડવાનો અ્ યાસ કરવો.  
  માલામાનની ખરીદી તેમજ પુરવઠા મવશે મવચાર કરવો.  
  સાંસ્ થાઓ તને આપવામાાં આવતી આમથશક સહાય બાબત અ્ યાસ કરવો.  
  મનરીક્ષ,ક પ િમતને બદલવામાટેરપાયો પ્રયોજવા  
  આમ વહીવટી સુિારકા એકમે ડકા વકશસ્ ટડી કરેલા છે. ભલામકો કરીને કચેરીઓ તના 

વ્ યમકતગત પ્ર નો રકેલ્ યા છે. અને સવશસાંમત રકેલ લાવેલ છે.  
  ૧૯૬પમાાં વહીવટી સેવાઓ તના અ્ યાસ માટેજુથની પ્નીઃરચના કરી વહીવટી કાયશક્ષ,મતા 

એકમે વહીવટી સુિારકા પાંચને જરુરી વહીવટી માહહતી પ્રી પડી હતી.  
 

  સીળસાંુ નનામાગકદશકુવસધ્ાાાંતોઅનેતનેીમયાકદાઓ જ  
  વહીવટીની મસમ િ માટે સાંકલન અમનવાયશછે.  
  સાંકલનથી કાયોનુાં બેવડાપણુ દ્ર કરવ,ુ મવભાગો અને કમશચારી વચ્ ચે ડંશક મનવારવુાં અન ે

વહીવટીના એકમો વચ્ ચેએકસ્્તા જાળવવી.  
  સાંકલનથી મવમવિ એકમો વચ્ ચેની સત્ તાની ખચણચતાક મનવારી શકાયછે.  
  સાંકલનથી તમામ કમશચારીઓ તમાાં જ્થ ભાગના કેળવાય છે.  
  (૧) આયોજનીઃ-  
  સાંકલન માટેપ્રવૃમત્ તઓ ત , સાિનો અને હેતુ અાંગેનુાં પ્વશ આયોજન જરુરી છે. જનેાથી 

રપલ્ િ સાિનોનો ્ેષ્ ઠ રપયોગ કરી ભમવષ્ યમાાં રભા થનાર પ્ર નો અાંગેઅગારથી 
મવચારકા કરી શકાય.  

  (ર) ખાતાકીય પ િમતઓ તીઃ-  
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  જુદા જુદા ખાતાઓ ત, એકમો, યુમનટો વચ્ ચે સાંકલન માટે ખાતાકીય સમમમતઓ ત હોયછે. (દા. 
ત. મસચવાલયમાાં મસચવ્ીઓ તની સમમમત દરેક સપ્ તાહમાાં એકવાર મળે છે. ) મજલ્ લાની 
મવમવિ સરકારી યોજનાઓ તના સાંકલનની કામગીરી કલેકટરઅને મજલ્ લા મવકાસ અમિકારી 
બજાવે છે.  

  (૩)કાયશવાહીઓ ત માટે પ િમતઓ તનુાં િોરકીકરકીઃ-  
  આ માટે કચેરી કાયશપ િમત મનમ ચત કરવામાાં આવેલ છે. આનાથી ઓ તછાસમયમાાં અન ેકામ 

બેવડાયાવગર થાયછે.  
  (૪) કે્ દીય ખાતાકીય સેવાઓ તીઃ-   
  જયાાં મવમવિ ખાતાઓ ત એકમોને એક સરખી જરુહરયાત પ્રી પડવાની હોયત્ યાાં એ 

માટેકે્ દીયવ્ યવસ્ થા આ જુહરયાતોનુાં સાંકલન સરળ બને છે. ( દા. ત. વહીવટી માવભાગોને 
સ્ ટેશનરી માટે મનયામક, સરકારી છાપકામ અને લેખનસામરાફી તમામ મવભાગોને સ્ ટેશનરી 
પ્રી પડે છે. ) આજરીતે જાહેર સેવા માટે તાર-ટપલ વ્ યવસ્ થા , પાકી માટે બોડશ , ટેલીફોન 
એકસચ્ે જ  બોડશ  સ્ ટેટ ટર ા્ સપો રટ કોપોરેશન વગેરે)  

  (પ) નાકા મવભાગીઃ- નાકાકીય સાિનોના સાંકલન માટે નાકા મવભાગ મહત્ વની 
કામગીરી બજાવે છે. નાકાનો ્ેષ્ ઠ રપયોગ થાયતે માટેતેનુાં સાંકલન નાકા મવભાગ કરે છે.  

  (૬)મનષ્ કાતોની સેવાઓ તીઃ-  
  આજના મવશાળ પાયા પરના ટેકમનકલ જરુહરયાત  િરાવતા જાહેર વહીવટનેસાંકલન માટે 

મનષ્ કાત તજ્ોની સેવા લેવાની થાયછે. આ માટે માનષ્ કાતો, મેનજમે્ ટસલાહકાર કે 
સાંથાઓ ત , કો પ્ યુટર મનષ્ કાત  સાંસ્ થાની સેવાઓ ત લેવામાાં આવે છે. ( દા. ત. આજ ે
મસચવાલય કક્ષ,ાએ ઓ તન લાઇન કાયશપ િમત માટે ટી.સી.એસ.ના કો પ્ યુટર મનષ્ કાતોની 
સેવાલેવામાાં આવે છે. ) 

  

  જાહેરવહીવટનાઅગ્યનાપ્રશ્નોુયાાે?તેનોહ ુેવીરીતેથપશુે?  
  આિુમનક સમાજ રચનાના હાદશ તરીકે જાહેર વહીવટીઃ- આિુમનક સમાજની ાૌિોમગક અને 

સાાંસ્  કૃમતક સ્ યના એ સમાજની જરુહરયાતો અને અપેક્ષ,ાઓ ત વિારી દીિી છે.  
  પહરકામે જાહેર વહીવટનો વ્ યાપ ડકો મવશાળ બની ગયો છે.  
  તેવી જ રીતે સરકારની લોકલ્ યાકની પ્રવૃમત્ તઓ તમાાં કાયદો અને વ્ યવસ્ થાજ નહી પક 

સમાજના તમામ ક્ષ,ે્ની પ્રગમતની જવાબદારી સ્ વીકારાયેલ છે. જથેી જાહેર વહીવટ એ 
આિુમનકલોકશાહી સમાાાજરચના માટેઅમનવાયશ જરુહરયાત  બનેલ છે.  

  રોજીંદી જીવન જરુહરયાત સાથે જાહેર વહીવટ સાંકળાયેલ છેીઃ- આજ ે પ્રજાની તમામ રોમજાંદી 
જીવનજરુહરયાત સાથે જાહેર વહીવટ સાંકળાયેલ છે. નાગહરકના જ્ મથી મૃત્ યુ સુિીના 
જીવનકાળ માટે લગભગ તમામ મહત્ વના તબકકે જાહેર વહીવટની સેવાઓ ત નાગહરકને મળે 
છે.  

  દા.ત. રાજયસાંચામલત પ્રસૃમતગૃહોની સેવાઓ ત, જ્ મનપીિની સરકારી દફતરે નપીિકી, સરકાર 
સાંચામલત બાળ મવકાસ, આરોગ્ ય કે્ રો, પ્રાથમમક શાળાઓ ત, વ્ યાવસામયક માગશદશશન 
વ્ યવસાયની તક પ્રી પડવી, જાહેર સવેાઓ ત - વાહન વ્ યવહાર, પાકી, લાઇટ,  તમેજછેલ્ લે 
મૃત્ યનુપીિની સરકારી દફતરે નપીિકી અને નાગહરક સેવાઓ ત અને રોમજાંદી જરુહરયાતો 
સાથેજાહેરવહીવટ સાંકળાયેલ છે.  

  જાહેર વહીવટ એસમાજના મસ્ થર માળખા તરીકે જરુરી છેીઃ-  
  સમાજની અપેક્ષ,ઓ ત અને મલ્્ યો  ડપથી બદલાય છે. તેમજ સરકારોની પક રથલપાથલ 

થાય છે. ત્ યારે સરકારનુાં વહીવટી તાં્ મસ્ થર રહે છ. આમ આિુમનક સમાજમાાં જાહેર 
વહીવટની મસ્ થરતા એ એક મહત્ વની બાબત છે.  
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  જાહેર વહીવટ સમાજના રૂહઢગત ખ્ યાલો દ્રકરીને સમાજની પ્રમગત થાય તેવા પ્રયાસો કરે છે.  
 

  વહીવટીતાં્રરપતરસાંસદીયઅાં લુશનીમયાકદાઓ જઃ- 
  સાંસદ/િારાસભા પ્રજાના પ્રમતમનિઓ તની બનેલી હોયછે. જઓે ત વહીવટમાાં અમલનો અનુભવ 

મવશેં િરાવતા હોતા નથી.  
  આિુમનક સમયમાાં જાહેર વહીવટથી કામગીરીનો વ્ યાપ અનેક મવંયોમાાં વ યો હોવાથી તે 

અાંગેથોડે ડકે અાંશે અનુભવ હોવો જોઇએ એ સાંસદના/િારાસભાના સ્ યો િરાવતા નથી.  
  જયારે આજ બાબતમાાં જાહેર વહીવટના અમિકારીઓ ત મવશેં અનુભવ િરાવ ે છે. પહરકામ ે

સાંસદની વહીવટીતાં્ને દોરવકી આપવાની શમકત મયાશહદત થઇ જાયછે.  
  આ અાંગે સાંસદ/િારાસભામાાં રજ્ કરતા મવમવિ કાયશક્રમો અને કાયદાઓ ત અાંગેના સરકારી 

મવિેયકોના પ્રમાકમાાં સ્ યોએ જાતે રજ્ કરેલ મબન સરકારી મવિેયકોનુાં પ્રમાક નહીવત 
હોયછે.  

  આમ સાંસદ/િારાસભાની વહીવટીતાં્ને દોરવકી આપવાની શમકત મયાશહદત બને છે. 
પહરકામે તેટલા પ્રમાકમાાં સાંસદીય અાંકુશ પક મયાશહદત બને છે.  

  રપરાાંત સાંસદ/િારાસભામાાં રાજકીય પક્ષ,ના િોરકેસરકારની રચના થયેલ હોવાથી 
સત્ તાિારી પક્ષ,ના સ્ યો પર પક્ષ,ના મશસ્ તના બાંિનથી સરકારની નીમતઓ ત અાંગે ટીકા 
કરવામાાં અમુક પ્રમાકમાાં મનયાં્ક આવી જાયછે. પહરકામે સાંસદના/િારાસભાના વહીવટી 
તાં્પર અાંકુશ પર પક મયાશદા આવી જાય છે.  

 

  નૈવતુમછલ્યોનીજાળવણીમાટેજાહેરસેવાજમા્રમાધ્યમાે. 
  જાહેર વહીવટ એ મુખ્ યત્ વે સરકારના વહીવટ અને પ્રજાના જાહેર હહતના કાયો સાંભાળતી 

જાહેર સાંસ્ થાઓ તનુાં વહીવટીશાસ્ ્  છે.  
  પહરકમ,ે સમાજ , રાજય અને રાષ્ ટરના આમથશક, સામામજક અને સાાંસ્ કૃમતક જીવન સાથે 

જાહેર વહીવટ પ્રત્ યક્ષ, રીતે સાંકળાયેલુાં છે. જમેાાં નૈમતકમ્લ્ યોપક સમાયેલા છે. જનેી 
જાળવકી જાહેર સેવા ધ  વારા થઇ શકે છે.  
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પ્રશ્નપત્ર-રઅાંરાનેજી               ક લુ -૧૦૦મા કુસ) 
 

ક1) Essay on any One of the following                            (40 Marks) 

 Drug addication - a menace 
 Computer literacy - a real challenge 

 Can corruption be Controlled ? 

 Democracyand freedom of the press  

 Small is beautiful 

 A train accident 

 Human Rights - Violation and Protection 

 The hand that rocks the cradle, rules the word 

 The must exciting and therilling incident of my life  

 Gujarat 2010 

 Gandhi,125 

 Politics and Pollution 

 Our River Water Projects 

 Towards Twenty-first Century 

 Are we modern ? 

 The world Grows Smaller Every day 

 The waste not, the Want not. 

 My favourity T.V. Programme 

 National Clamity 

 No risk, no gain 

 India of my dreams 

 What man has done to God's universel 

 Reponsibilities of the youth to day 

 Importance of Sports  

 Pleasures of Country life. 

 Fairs and Festivals of Gujarat 

 Development and Envieronmental 

 If I were a Minister 

 A Day in the life of a village school master 

 Television as a Tool of  

 Strikes 

 A Rainy Day 

 The world Grows Smaller Every day. 

  

ક2) Draft a legtter/Write a letter                            ( 20  Marks) 

 One behalf of a group of foreign toursits draft a letter to the public relations 

officer, surya Dairy, requesting him to grant permission to visit it. 

 Write a letter to the Chief officer of your municipality complaining that 

your locality recerives inadequate and irregular water supply. 

 Draft aletter to the editor of a newspaper, complaining about the vulgarity 

of a film shown at your loal cinema, pointing out the possible danger of 
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such films to immature minds and suggesting what action is desirable. 

 Write altter to an American tourist agency asking them to make 

arrangements for travel and accommodation in New your for a party of 75 

businessmen. State special requirements of the party. 

 Apply for a loan from the HDFC 

 You have areason to believe that you are due for promotion. Represent your 

case to the appropriate authorities substantiating your contention.  

 Prepare adraft asking foa a loan from the local co-operative Bank. Be 

specific in your submission along with important papers. 

 Write a letter to important person to ane of the lending businessmen asking 

him for a donation to wards special funds for Cencer Reserch Centre, 

Ahmedabad, Gujarat 

 Your friends has just returned with his family from the Gulf area 

overcoming great difficulties write a latter, comforting him and inquiring 

about the health and welfare of his family.  

 Heavy-Floods have badly affected the the civil amenities, and 

communication links in the area where you live Address aletter to the 

Mayour of the town, outlining the damage and requesting him for in early 

restoration of all the essential services.  

 Prepar a draft asking for a loan from the locak Co-operative Babk. Be 

specific in your submission along with important papers 

 Write aletter to important person to one of the leading business asking him 

for a donation towards special funds for cancer Reserch Centre 

Ahmedabad, Gujarat. 

 Write aletter to the chairman of your Municipality about abad pirer of road 

that is in nees of repair. 

 Write aletter to the manage of a factory asking permission of a party to visit 

the factory.  

ક3) Read the following passage and prepare a precis. (25 Marks) 

ક4) Rewrite the following, correcting the errors if any(15 Marks) 

 One of the most widely spread bad habit is the use of tobacco. 

  

 The people were awaiting for the arrival of the Chief Speaker. 

  

 The mourners walaked beside one another is silence. 

  

 After opening the door, the visitors entered into the room. 

  

 Even thought the bat is rather expensive but I wish to purchase it. 

  

 The officer always prefers working in a relaxed atmosphere than one full of 

tension and enxiety. 

  

 Inpite of several remindrs, the buyers did not so far send any reply to my 

letters. 
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 Until he has confessed his fault, he will be kept in prison. 

  

 The lady admitted that he could not cope up with the heavy work. 

  

 If the street woul have been clearly marked, it would not have taken as so 

long to find the building. 

  

 We is now making matters alot more worse by his daily apologies. 

  

 The factory which has been closed for the last six months has been guarded 

now by the police. 

  

 Had I known the situation, I will have definitely called on him. 

  

 He speaks very good English. 

  

 He entered in the Examination-Hall. 

  

 If you go on adiet you lose weight. 

  

 She is faller than me 

  

 I did like I wa old. 

  

 Unless you do not play, we will not win. 

  

 You ought obey your parents. 

  

 He is about cry. 

  

 Each by and girl have received good education 

  

 Gujarati are both intelligent, adventurous. 

  

 The room is filled by sweet scent of roses. 

  

 She wore an old ashubby dress. 

  

 Neither kausik nor Leena know any thing aout it. 

  

 The whole range of mountains are visible from the sea. 

  

 This is the work of a musician whom they sey is a genius. 

  

 Perhaps I will go to London next week 
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 He is not at all senior than me 

  

 What is your criteria ? 

  

 A jolly crowd of boys and girls were dancing and singing. 

  

 One of his most effective argument eabled him to with the case. 

  

 Himalayas are tallest mountains. 

  

 Arabian sen divides India and Africa 

  

 The interviews will be held on Thursday, February 4 between 10.00 a.m. to 

4.00p.m. 

  

 My friend told to me that he will not play tomorrow. 

  

 I have not gone to the library since many days. 

  

 Gnaga nd Yamuna are holiest riviers of India.  

  

 The goods sapplied to us are more inferior than the goods we have. 

  

 It is no use to ask him to help us. 

  

 I look forward to see you. 

  

 I rushed to meet him at the station but before I reached there, he had passed 

away by the earlier train. 

  

 Milton's  ' paradise Lost' is apoem about satan divided into twelve parts. 

  

 Apurva walked quicky down the street. 

  

 Ramesh hated cold weather almost as much as his father. 

  

 I am going to lay down for an hour  

  

 Everybody loves polite people 

  

 Student should obey totheir teachers. 

  

 We enterned into the classroom. 

  

 I have not seen the principle to day morning.  
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 Children came in slowly and slowly. 

  

 The clock struck. 

  

 Since Mr. Patel came, We are all happy. 

  

 This one looks more good than that. 

  

 Sheela has collected dates 

  

 The candidate was illeyible for the past 

  

 His knowledge was not deep, but supercilius. 

  

 This is a comfotable house to live. 

  

 No sooner I has spoken, than he left. 

  

 None of the boys has learnt their lessons. 

  

 He got angry before I said a word 

  

a She said that she saw him last year. 

  

 Mr. Mehta has left smoking 

  

 I am reading Indian Express everyday. 

  

 I inquired of health 

  

 Unless you do not workhard, you will not succeed. 

  

 She sang very well, isn't she? 

  

 The polic is investigating the marder 

  

 It has been rained since 5.00 a.m. 

  

 There is alot of flowers on this tree. 

  

 Where the elephant has bothed inthe river, it went back to the temple. 

  

 He plays very well chess. 

  

 He gets a loss salary. 
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 Everybody feels contentedly. 

  

 Are you alone or married ? 

  

 I began to teach since 1950. 

  

 This is too much important. 

  

 Africa is in the South of Europe. 

  

 More than one persons thinks like look 

  

 It is cold here in winter times. 

  

 Whom do you like to meet this afternoon ? 

  

 My unce has told me something about it yesterday. 

  

 You were absent on Monday, isn't it? 

  

 When will Mr. Smith reach there? 

  

 I cannot endure your separation 

  

 He is a strong protagonist of republicanism. 

  

 The firm has given a bonus to each of their clerks. 

  

 I take meal at home. 

 

 

http://www.gujaratividyarthi.com/

